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 המפרט המיוחד

 
 

 עבודות עפר - 01פרק 

 כללי 01.01
 .להלןבמפרט הכללי  ובכפוף למפורט במפרט  01העבודות יבוצעו בהתאם לפרק 

 

 חפירה כללי 01.02

חוזה זה, מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע, אף אם לא נזכרת החציבה /מכרזהמונח חפירה, הנזכר ב .א
 במפורש.

מרווחי עבודה לביצוע  לרבות בצוע העבודהעבודות החפירה כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך  .ב
בידוד וכו'. יתרת החומר החפור )עודפים( תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח איטום ו

 למרחק כלשהו.

, אושר ע"י הרשויותעבודות העפר כוללות סילוק עודפי החפירה אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המ .ג
 ידרש. ילכל מרחק ש

 אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המפקח . .ד

 ידרש, מכל סוג שהוא  לרבות עבודת ידיים.יהקבלן ישתמש  בציוד ש .ה

מבנים כגון המתאים לצורכי מילוי למקומו, החפור עבודות החפירה כוללות החזרת חלק ממיטב העפר  . ו
 צידי יסודות, , קורות יסוד וכד', וכן פיזורו, הרטבתו והידוקו בהידוק מבוקר. ,קרקעיים-תת

 . המפקחלפני המילוי יש להדק את פני הקרקע הקיימים בהתאם להנחיות  .ז

מודיפייד  98%שה על ידי הקבלן, תמולא במצעים ותהודק  לצפיפות של חפירת יתר שתעשה אם תע .ח
 א.א.ש.הו.  על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 

 דיוק עבודה  01.03

 של פני החפירה/מילוי . ס"מ לגבי הגובה המתוכנן 2±דיוק העבודה בגמר הסופי של עבודות קבלן יהיה  

 

 אופני מדידה  01.04
במפרט המיוחד האמור את גם כוללים מחירי עבודות החפירה  , בנוסף לאמור במפרט הכללי  והמפרט המיוחד 

 :להלןו

חפירה  בהם כולל חציבה,להיתקל  חפירה לפי כל שיטה שהיא ובשכבות מכל הסוגים אשר עשויים  .א
 קרקע רטובה וכו'.ב

 חדירת מים מהסביבה.סילוק מי גשמים מהחפירות כולל ניקוז והגנה מפני  .ב

 בדיקות מעבדה .ג

תימוך ודיפון מקומי בכל מקום שיידרש עבור מרחבי עבודה, שיפועים מדרונות    רמפות יציאה וכו' וכל   .ד
 עבודה שהיא הדרושה לביצוע עבודות החפירה ו/או  המילוי.

פסול והעודף הטיפול כפול והעברת העפר החפור מילוי במקומות הנדרשים, מיון החומר, עירום זמני,  .ה
 .לכל מרחק שיידרש למקום שפך המאושר ע"י הרשויות מחוץ לגבולות האתר

 חפירה בעבודת ידיים למפלס הדרוש וכן חפירות גישוש בכל מקום חשוד למבנים ומערכות תת קרקעיות. . ו

 בורות, קורות יסוד וכד'. מסביב למבנים תת קרקעים לרבות,מילוי חוזר מהודק ומבוקר  .ז

בזמן החפירה, לרבות בו כל דבר שעלול הקבלן להתקל  וכןעומק החפירה, ב גיה הנמצאתהפסולת בכל סו .ח
  . , ימדדו לפי סעיף החפירה ולא ייוחד להם סעיף בנפרדו'דחלקי מבנים, יסודות וכ
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 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

 כללי 02.01

בתוכניות  ובכפוף למפורט במפרט במפרט הכללי בהתאם לאמור  02העבודות יבוצעו בהתאם לפרק  .א
 להלן.

 -. סוג הבטון בבריכות ומאגרים יהיה ב30 –סוג הבטון בכל המבנה, אם לא צוין אחרת בתוכנית יהיה ב  .ב
40. 

, או כרשום  118על פי תקן ישראלי  אלא אם נדרש יותר  3מינימאלית כל הבטונים יהיו בדרגת חשיפה   .ג
 יה.בתכניות קונסטרוקצבכתב הכמויות או 

 , שתבטיח מילוי טוביותראו  6הבטון יהיה עביד, בעל שקיעה של " .ד
 

 הכנות ליציקה  02.02

בימי שרב וחום יש למנוע התייבשות מהירה של הבטון. יש לנקוט באמצעים להגנת הבטון מפני  .א
התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו, כדי למנוע סדיקה פלסטית. לא תורשה יציקה 

 מע' צלזיוס, אלא באישור  מוקדם של המפקח. 30על בטמפרטורה העולה 

קוצים, אביזרי עיגון,  שרוולים, ברגים, מעברים וכו' יוכנסו לאלמנטי הבטון  לפני יציקת הבטון.  כנ"ל  .ב
 לגבי אביזרי ניקוז, מחסומי רצפה וכדומה. 

לס שנקבע יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום ובמפ .ג
 בתוכניות. 

 שעות לפחות. 48אין להתחיל ביציקה אלא בנוכחות המפקח או בא כוחו עם הודעה מוקדמת של   .ד
 

 

 פתחים, מעברים, חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו'  02.03

מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל פתחים, מעברים, חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים  .א
וכו' יופיעו בתוכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות ועל הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק כדי 

הנ"ל לפני לא יזהה את והקבלן שיוכל לבצעם או להכין הכנות עבורם יחד עם יציקת הבטונים. במידה 
ביצוע העבודה , יבצעם על חשבונו לאחר היציקה , ביצוע הפתחים והחיזוקים מסביבם יעשה אך ורק 

 .מהמזמיןע''פ פרטים שיתקבלו 

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק וללמוד על בורין את תוכניות הקונסטרוקציה, האדריכלות,   .ב
תאום המערכות וכו'. ולברר את כל ההכנות הנדרשות מערכות התברואה, החשמל, המעליות, מיזוג אויר,  

 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, השרוולים וכל  .ג
. הנ"ל יכין תכנית המזמיןההכנות הנדרשות. האינפורמציה לצורך התאום תמצא בתוכניות השונות של 

ר מפורטת של החורים, השרוולים, החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. התכנית תועב
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 

ספת באם בכתב לכל הגורמים על היציקה המתוכננת וזאת על מנת לאפשר לכל הגורמים לבצע בדיקה נו
אי מתן הודעה   יש צורך בהתקנה של צינור או כל הכנה אחרת בטרם תונח הרשת השנייה ותיסגר התבנית.

כאמור ואי ביצוע הכנות כתוצאה מכך יהיה באחריות הקבלן ועליו יהיה לבצע את כל ההכנות לאחר 
 היציקה על חשבונו.

ן השונים יעשה ע"י מודד מוסמך של סימון מקום הפתחים, המעברים, השרוולים וכו' באלמנטי הבטו .ד
 הקבלן.

לצורך יצירת הפתחים מעברים, שרוולים, יכין הקבלן שרוולים מפלדה  מגולוונת עם טבעת עיגון ויקבע  .ה
 אותם בתבניות כך שלא יזוזו בעת היציקה ולא יעוותו כתוצאה מלחץ הבטון עליהם.

בהתאם צינור בתוספת אביזר איטום התקנת שרוול מפלדה מגולוונת ופלטת עיגון שבתוכו יותקן ה
 .לנחיית המפקח

 יש להבטיח בזמן יציקת הבטון שסביב כל שרוול או מעבר לא יוצרו כיסי סגרגציה 
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לאחר גמר התקנת המערכות וזאת להבטחת מילוי  הקבלן יהיה אחראי לביטון כל הפתחים מחדש, . ו
 דרישות הפרדת האש, הכל לפי דרישות הבטיחות והמפקח. 

 

 עבודהדיוק ב 02.04
 (. 1)חלק  789דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא צוין אחרת באחד ממסמכי החוזה, תהיה  לפי ת"י 

 הסטייה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כמפורט  לעיל )פלוס מינוס(.
 
 

 הפסקות יציקה 02.05

 הפסקות יציקה תבוצענה במקומות המסומנים בתוכניות.  .א

הפסקות יציקה נוספות ו/או שינוי במיקום הפסקות היציקה שתידרשנה ע"י הקבלן טעונות אישור בכתב  .ב
 של  המפקח.

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו ולבצע את הפסקות היציקה בהתאם להנחיותיו של המפקח,  .ג
סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים  גם אם הן נוגדות את

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.

או התוכניות נדרש הקבלן להשתמש באביזרים מוכנים אם לא נדרש אחרת באחד ממסמכי החוזה  .ד
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 

 ן ומי מלט.עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטו

 מ"מ ויסולקו חלקי בטון רופפים.  7פני הבטון בהפסקת היציקה יסותתו לעומק  .ה

 חיבור אלמנטי בטון בהפסקות יציקה   יעשה כדלקמן : . ו

 פני הבטון ינוקו . בטונים רופפים וכיסי חצץ יוסרו עד לקבלת בטון נקי. .1

 מ"מ וינוקה.  5הבטון יחוספס לעומק של  .2

 למנטים זרים ואבק.פני הבטון ישטפו להסרת א .3

 מ"מ. 2בעובי    EC – 110ע"ג הבטון  תיושם מריחה של סיקה טופ  .4

 ע"ג המריחה בעודה רטובה  תבוצע היציקה  החדשה. .5

ס"מ מותקנים  30מ"מ כל  12שורות קוצים קוטר  2במידה ולא מצויין אחרת בתכניות,יותקנו  .6
טון הקיים בדבק אפוקסי. עומק ההדבקה ס"מ מפני הבטון הישן אשר יעוגנו לב  70לסירוגין, שיבלטו  

 ס"מ. 15מינימום 
 

 

 תמיכות ופיגומים מיוחדים 02.06

בנוסף לתמיכות ולפיגומים הנחוצים לתמיכת היציקות של רכיבי בטון למיניהם, אשר הקבלן ישתמש  .א
בהם באופן שוטף במהלך עבודתו, קיימות עבודות הדורשות תמיכות ופיגומים מיוחדים, ובהם תמיכות 

י בטון ופיגומים לרכיבי שלד שכבר נוצקו והתחזקו, אך אינם חזקים דיים לשאת את העומסים של רכיב
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. 

פיגומים הזמניים שהוזכרו לעיל או הנדרשים לצורך ביצוע העבודה, כמו גם התמיכות כל התמיכות וה .ב
והפיגומים הנחוצים ליציקות הרגילות יתוכננו ויבוצעו על ידי הקבלן באמצעות מהנדס מוסמך, מומחה 

 ומנוסה בעבודות מסוג זה.

פעול עליהם בשלבים הקבלן יתכנן את התמיכות והפיגומים בהתאם לעומסים הפועלים או שעלולים ל .ג
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.

"י האחריות הבלעדית לטיב, לחוזק וליציבות התמיכות והפיגומים הזמניים, גם אם המערכת אושרה ע .ד
 המפקח, וכן לשמירת שלמות רכיבי המבנה עליהם עומדים הפיגומים והתמיכות, תחול על הקבלן בלבד.
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כדי לתכנן את מערכת התמיכות, חייב הקבלן ללמוד ולהכיר את כל מרכיבי העבודה, צורת הפתרון  .ה
הסטטי  של המערכת הקונסטרוקטיבית  , את משקל הרכיבים מיועדים לתמיכה, את העומסים 

תידים לפעול על התמיכות  וכן כל מידע רלוונטי בנושא. על פי כל הנתונים הללו יידרש הקבלן לתכנן הע
את מכלול הפיגומים ומערכת התמיכה לקבלת המשקלים והעומסים בכל שלבי הביניים של ביצוע 

י התקן העבודה. הקבלן יהיה אחראי  לחשב ולתכנן את מערכת התמיכות, באורח מקצועי  ועל פי כל  כלל
 הרלוונטיים לנושא.

 

 קיטום פינות 02.07
ס"מ או  1.5צלעות  2אם לא נדרש אחרת הקבלן יבצע בכל אלמנטי הבטון קיטום פינות ע"י משולש ישר, בעל 

סרגל פינה קעור )לקבלת פינה עגולה( ע"י סרגלים אשר יוכנסו לטפסות לפני היציקה הכל כמפורט בתוכניות  
יבוצע קיטום כנ"ל בכל המקומות שמשקופי הדלתות מורכבים בקירות בטון )משני ובפרטי האדריכלות. כן 

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.

 
 

 פלדת הזיון 02.08

 חלקים. 5 -: פלדה לזיון בטון 4466פלדת הזיון תתאים לדרישות התקן הישראלי  .א

, וכן 739ו/או מוטות ברזל מצולע לפי ת"י   893מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות עגולים לפי ת"י   .ב

 רתיך. 500W. ברזל ACI318, 315לפי 

. כל הפלדות יעמדו בדרישות ASTM:A185, וכן לפי 4466רשתות הפלדה המרותכות יהיו לפי ת"י  .ג

ASTM:A60  60בדרגה. 

ע"י חפייה  4466אם בגלל כל סיבה תידרש הארכת מוטות פלדת הזיון, ההארכה תבוצע כמפורט בת"י  .ד
תקנית, אולם אם לדעת המפקח עלולה החפייה התקנית לגרום לצפיפות יתר בבטון, רשאי המפקח 

רכת מוטות. בין אם ההצעה להשתמש באביזרים לדרוש מהקבלן להשתמש באביזרי פלדה תקניים להא
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. 

רשאי לדרוש מהקבלן שיבצע  ניסיון או ניסיונות העמסה שיוכיח/יוכיחו את כושר האביזר לעמוד המפקח   .ה
בפני קריעה או  היסדקות תחת כוחות המתיחה המופעלים עליו. ההחלטה הסופית בדבר שימוש באביזרי 

 פלדה להארכת מוטות הזיון תהיה בידי המפקח.
 

 כיסוי הברזל בבטון 02.09
זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון. העוביים המזעריים  כיסוי הברזל בבטון בסעיף

 של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן:
 

 ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בחזיתות המבנה. 3 .א

 ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בתוך המבנה ופניהם חשופים. 3 .ב

ומעל פניהם כיסוי נוסף כל שהוא. )לדוגמא: ריצוף על ס"מ ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה  2.5 .ג
 תקרות(.

 לכל אלמנט הבא במגע עם הקרקע, ללא איטום -ס"מ  6 .ד

 לכל אלמנט הבא במגע עם הקרקע, עם איטום -ס"מ  4 .ה
 

 אשפרה  02.10
לא יותר השימוש ב"קיורינג קומפאונד" לאשפרת הבטון בבטונים המקבלים עליהם ריצוף/חיפוי בהדבקה, או 

 אטום.
 
 
 
 



6 
 

 

 מרחבים מוגנים 02.11

מרחבים מוגנים לרבות פרטי המסגרות הנלווים יבנו על פי דרישות פקוד העורף. הזמנת נציגי פקוד  .א
 העורף לבדיקת המרחבים המוגנים תוך כדי העבודה ובסופה ולאשורם היא באחריות הקבלן ועל חשבונו.

בתוך הטפסות לפני יציקת קירות הקבלן ימקם את אביזרי המסגרות לדלתות, חלונות ושרוולים  .ב
 קירות המ"מים יבוצעו ביציקה אחת ללא הפסקות יציקה. המ"מים.

 

 בטון אטום במאגר מים 02.12

הבטון במאגר המים יהיה גם אטום למים. הבטון יעשה בתוספת סופרפלסטיסייזר להפחתת היחס  .א
סופרפלסטיסייזר עד לקבלת והוספת  6מים:צמנט. כמות התוסף תמדד ע"י יצור בטון בשקיעה של "

 השקיעה הרצויה.

תערובת הבטון תהיה מתאימה להוספת סופרפלסטיסייזר והיא תכיל כמות דקים גדולה יותר מתערובת  .ב
רגילה.  כמות החומר שיש להוסיף לתערובת הבטון והשיטה יתוכננו ע"י מפעל הבטון ויובאו לאישור 

 ימיים לבטון.מוספים כ – 896המפקח. הכל כנדרש בתקן ישראלי 

תעשה אשפרה בעזרת יריעות מיוחדות לאשפרה העשויות מארג ומעליו פוליאתילן. עד למועד הנחת יריעות  .ג
 האשפרה, תעשה התזה של   מים ע"י מתזי ערפל שישמרו על הלחות שבפני הבטון.

 יציקת הרצפה תבוצע  ברצף עם הקירות.. .ד

תמיד בויברטורי מחט. על הקבלן להכין ויברטורים בעת ביצוע עבודות היציקה, יידרש מהקבלן לשימוש מ .ה
רזרבים מוכנים לשימוש לעת תקלה בויברטורים הפעילים. )שני ויברטורים פעילים בכל יציקה ושניים 

 רזרביים(

מ'. באם הבטון עלול להעצר בברזלי  1.50גובה הנפילה החופשית של הבטון, בעת היציקה, לא יעלה על  . ו
קטן מזה. במקרים אלה יוצק הבטון דרך צנרות, או דרך משפכים, או דרך פתחים   הזיון, יהיה גובה הנפילה

 בתבניות.

קטעי צנרת ושרוולים, העוברים דרך הקירות או דרך הרצפות, יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק  .ז
קבלן בזמן יציקות הבטון. אורך קטעי הצנרת יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתכניות. ה

ידאג לקבל מקבלני הצנרת את קטעי הצנורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם המדויק 
 בתיאום עם קבלני הצנרת ובאישור המפקח.

ס"מ עם קוצים  5/5שומרי המרחק להבטחת כיסוי הבטון במבנים המכילים מים יהיו מקוביות בטון  .ח
 מחוטי ברזל כדוגמת המשווקים ע"י "דומא".

ל מקרה יש לקבל אישור הפקוח מראש לשימוש בשומרי מרחק לסוגיהם השונים, סוגי התבניות, בכ
 אמצעי הקשירה לברזל ולטפסנות .

   פני הבטון מצידם הפנימי יהיו חלקים ללא בליטות, מדרגות, חורים, שקעים וכו'. .ט

רטיבות, יבצע הקבלן. לאחר לאחר הגיע הבטון לחוזק הנדרש יוצף המאגר במים. בכל מקרה של הופעת  .י
 התיקונים תיבדק האטימות בהצפה שנייה.

 

 קירות בטון יצוקים כנגד כלונסאות דיפון 02.13

 הכנה .א

ניקוי קיר כלונסאות הדיפון מעפר ושיירי בטון, והחלקת השטח מתחת לקורות לקבלת פנים נקיים  .1
 מוכנים לאיטום.

 עבודות איטום. – 05איטום פני קיר הדיפון יבוצע לפי ההנחיות בפרק  .2

 דרישות ביצוע .ב

 , שתבטיח מילוי טוב של כל החלל.יותראו  6הבטון יהיה עביד, בעל שקיעה של " .1

. כמו כן, יעשה שימוש בויברטורי עלוקה הצמודים 2יש לרטט את הבטון ע"י ויברטורי מחט בקוטר " .2
מ' בכיוון  1.0לתבנית החיצונית והניתנים להעברה בנקל ממקום למקום. מרחק ההעברה יהיה 

אופקי ואנכי. ויברטורי המחט יוחדרו עד לתחתית הקיר באופן שהם יגעו באלמנט הבטון שמתחת 
 ויבטיחו את השלמות המלאה של הבטון בתחתית.

התבנית החיצונית )יש רק תבנית אחת( תיתמך אך ורק כלפי חוץ, כלומר כלפי פנים המרתף. לא  .3
. אפשר להשתמש בחיבורים המעטים אשר יידרשו אולי יבוצעו חיבורים דרך האיטום אל קיר הדיפון

 לצרכי הקונסטרוקציה על פי תוכניות ופרטי האיטום.
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זיון הקיר יחובר אל התבנית החיצונית ע"י ספייסרים מתאימים. אין להשעין את רשתות הזיון על  .4
 האיטום.

ספייסרים או  ס"מ וברווח הזה לא יימצאו 3בין הזיון והאיטום חייב להיות רווח של לפחות  .5
 אלמנטים אחרים.

יש להתקין את הזיון כך שיהיה מקום להכניס את הוויברטור עד הקרקעית כאמור, ולהוציא אותו  .6
 מבלי לגרד את  האיטום.

השפיכה של הבטון תעשה בעזרת צינור טרמי שיוחדר לעומק התבניות ויבטיח מניעת סגרגציה בבטון  .7
 עקב השפיכה.

 קות את התחתית על מנת להבטיח התחברות הבטונים בתפר היציקה.לפני סגירת התבניות יש לנ .8

 תפרי יציקה אנכיים יעוצבו ע"י תבנית עם שקע. הקוצים יעברו דרך חורים בתבנית. .9
 

 רצפות  02.14
 . אם לא נדרש אחרת בהחלקה ידנית בסרגל רוטט כל רצפות תוחלקנה

 

 חגורת הפרדה מבטון 02.15

נוספים שיידרש על ידי המפקח תבוצע חגורת הפרדה מבטון. חיבור בהיקף אזורים "רטובים" ובמקומות 
 החגורה לרצפת הבטון יעשה כדלקמן:

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

 
 

 אופני מדידה  02.16

גם והמילוי  הבטון היצוק באתרכוללים מחירי עבודות  , בנוסף לאמור במפרט הכללי  והמפרט המיוחד  .א
 :את האמור להלן

 יציקת הבטון בטפסות בכל הגבהים והמפלסים במחיר אחיד. .1

ערבים , HBTקופסאות כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל זיון,  .2
 ותוספות שונות לבטונים, עיבוד הבטון וכד'.

, לרבות קיטום עיצוב חריצים, קיטומים, אפי מים, שקעים, רולקות, שרוולים וכו' בכל האלמנטים .3
 פינת תחתית תקרה יצוקה במפגש עם לוח"ד.

מעברים וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית, עגולה, דפנות משופעות וכו'(,   , חורים, שרווליםעיצוב פתחים .4
 בכל האלמנטים.

אלמנטים, קיטום פינות העגלות  וכו'  ביטוןפתחים, מעברים, חורים, חריצים, שרוולים, ביצוע  .5
,  עמודים,  קורות,  רצפות, תקרות ואלמנטים האחרים כמפורט קירותוהכנות נוספות בתוך 

 והן אלו שיידרשו ע"י המפקח לפני בצוע היציקה.בתוכניות ובמפרט או המשתמע מהם 

ור וחיזוק לתבניות של כל הפריטים הדרושים למערכות השונות, משקופים וכו' שיהיו מבטונים סיד .6
 ומעוגנים בתוך הבטון.

 החלקת פני בטון עליונים כגון מעקות, קרניזים וכו' בשיפוע . .7

 תמיכות ופיגומים מיוחדים. .8

 הכנת פני הבטון לאיטום ולחיפוי. .9

במחיר  –תי ותקרות שונות בקו מפולס או בשיפוע מתעגל או קש או אנכי  יציקה במתווה אופקי .10
 אחיד.

 או גבוהה יותר כנדרש בכתב הכמויות או בתוכניות. 3דרגת חשיפה מינימאלית  .11
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קוצים עוגנים אמצעי חיבור וכו' ככל שהם נדרשים בתוכניות ועל פי כל דין  ימדדו לפי סעיף "מוטות  .ב
קידוח החדרה הדבקה ואיטום ככל שידרשו,  יחשבו פלדה מצולעים ו/או עגולים" שבכתב הכמויות . 

 ככלולים במחירי הבטון ולא ימדדו בנפרד.

אשר לא יוחד להם במפורש  , עמודים, קורות תקרות וכו' מקירות ,םועיבוייאנכיות אופקיות  ובליטות  .ג

 .סעיף בכתב הכמויות, ימדדו ביחד עם האלמנטים אליהם הם מחוברים

 :פלדת הזיון .ד
לזיון ייחשבו ככוללים את כל העבודות הדרושות לקביעתה, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכל  מחירי הפלדה

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 

 רשים. כמו כן כלול במחיר הכנת רשימות ברזל, ותכניות לסידור רשתות.האחרים הנד

כולל עיגון קוצים בתקרות או ברצפות שההגבהות מחוברות אליהן. הקוצים יהיו  הגבהות בטוןמחיר  .ה
ס"מ. המחיר כולל קידוח בתקרה או ברצפה בקוטר המתאים לקוטר  30מ"מ כל  8מברזל עגול בקוטר 

 החדרת הברזל עם דבק אפוקסי לחור הנקי מאבק.ס"מ ו 10המוט ובעומק 

הבטון הכללים  לא ייוחדו סעיפים מיוחדים לבטונים במרחבים מוגנים והם ימדדו וישולמו לפי סעיפי . ו
 שבכתב הכמויות.

 ביצוע בטון אטום למים יחשב ככלול במחיר הסעיפים שבכתב הכמויות ולא יימדד בנפרד .ז

כתב הכמויות יכלול הכל כמפורט במפרט הכללי לגבי בטון רב ס"מ כמוצג ב 60בטון בעובי העולה על  .ח
 נפח.
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 עבודות בניה - 04פרק 

  

 סוגי הבלוקים 04.01
 סוג א'. 5בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י  יהיוהבלוקים לבניה  

 מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.
 

 אופן הבנייה 04.02

על הקבלן יהיה להגיש לאישור תוכנית בניה מפורטת הכוללת את עובי החגורות המבוצע וכן את חלוקת  .א
הבלוקים מהחגורה לתקרה. במידת האפשר ועל פי החלטת המפקח תבוצע הבנייה בשיטת השלד , דהינו 

 לבטון. קודם תבוצע הבניה ולאחר מכן יושלמו אלמנטי הבטון באופן שיבצר חיבור טוב בין הבלוקים 

במידה והמפקח יאשר בניה לאחר יציקת התקרה,  יבצע הקבלן חלוקה וחגורות תוך שימוש בחצאי  .ב
בלוקים חרושתיים הן אופקיים והן אנכיים,  הכל על מנת להביא למרווח מינימלי בין התקרה לבלוק 

 ס"מ לכל היותר.  2האחרון שלא יעלה על 

 קים אחת ולקבל את אישור המפקח.לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלו .ג

חיבור מחיצות או קירות בלוקים אל עמודים או קירות בטון יבוצע ע"י יצירת שינני קשר )שטרבות(  .ד
 ס"מ 40רווחים של ממ"מ, ב 8בקוטר וקוצים בולטים מתוך הבטון הקונסטרוקטיבי או החדרת קוצים 

. שיוכנס אל הרווחים שבין שינני הקשר ס"מ, 60, באורך בולט של ס"מ עם דבק אפוקסי 20לעומק של 
 ולתות חגורות הבטון.

חיבורי קירות ומחיצות בינם לבין עצמם, וכן פיאות חופשיות של קירות ומחיצות ובכלל זה מזוזות מצידי  .ה
דלתות, יהיו כמפורט לגבי חיבור קירות ומחיצות לחלקי בטון, במפרט הכללי לעבודות בנין, אך למעט 

דרש בתכניות או ע"י המפקח אחרת יותקנו בכל חגורה אנכית המשמשת ליעוד הנ"ל, "קוצים". אם לא נ
ס"מ. החגורות מעל הפתחים יבוצעו  20מ"מ כל  6מ"מ וחישוקים בקוטר  10ברזלים אנכיים בקוטר  2

 תוך יצירת מגרעות בקירות מצידי הפתח.

ס"מ שתכלול   20ורה אנכית ברוחב  מ' ללא עמוד בתווך, תבוצע חג  3.5בכל קטע קיר ומחיצה שאורכו מעל   . ו

 באופן סמוי.  Uס"מ בתוך בלוק בצורת    20מ"מ כל    6מ"מ וחישוקים קוטר    12מוטות מצולעים בקוטר    2

ס"מ לפחות ובעובי  20בלוקים לפחות בגובה   10בקירות ומחיצות ללא פתחים, חגורות אופקיות יהיו כל  .ז
 הקיר.

 ס"מ. 10ס"מ, חגורות מתחת לפתחים יהיו בגובה מינימלי  20חגורות מעל פתחים יהיו בגובה מינימלי  .ח

ס"מ, אלא אם   20"מ כל  מ  6מ"מ וחישוקים קוטר    10מוטות מצולעים בקוטר    2זיון חגורה אופקית יהיה   .ט
 צויין אחרת בתוכניות.

 1.5צמנט שעוביו לא יעלה על  -חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט .י
 ס"מ.

 לעיל 02מסביב לאזורים רטובים תבוצע חגורת בטון כמפורט בפרק  .יא

 ים ואחידים בעוביים.מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצות יהיו כאמור במפרט הכללי מלא .יב

בכל מקום בו נדרש להתקין אביזרים כגון אסלות תלויות, אביזרים בשירותי נכים או משטחי שיש, יש  .יג
לבצע חגורות בטון מחוזקות ומילוי בטון מקומי ולא לתלות את האלמנט ישירות על גבי מחיצת 

 הבלוקים.
 

 הכנסת ציוד והתקנתו 04.03
כגון: בפרוזדורים, בחדרי מכונות, במעברי צנרת וכו' לבצע את עבודות הבניה דרש בחלק מהמקומות יהקבלן י

בשלבים וזאת לצורך הכנסת ציוד והתקנתו. השלמת הבניה לאחר התקנת הציוד תבוצע רק לאחר קבלת אשור 
 המפקח בכתב.

 כסונםאהכנסתם ומקום  לאופןכי בשלבי הכנסת חומרי הבניה והציוד יש לקבל את אישור המפקח  מודגש
 המועמסים. לאזוריםולבצע תמיכות זמניות ככל שנדרש  ולתכנן

 

 הצבת וביטון משקופים בקירות ומחיצות בנייה 04.04

שקע המשקוף ויציקת הרווח  בפתחים בתוך קירות בנויים, יוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך .א

 .הנשאר לכל הגובה בבטון
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תוכנן, כשהם מיושרים על חוט ואנך, תמוכים בפני הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על הגובה המ .ב
מ"מ אם  15סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הטיח יישאר רווח לפחות 

כמו כן ימתח הקבלן חוט לבדיקת מיקום המשקוף ביחס לצירי המבנה ויוודא .לא צוין אחרת בתכנית
 ום סטיות מצירי המבנה)"קלינים"(.שאין למשקוף סטייה מציר זה. לא יאושרו ש

יש להקפיד באופן מיוחד על יציקת שקע המשקוף בדיס בטון. בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא,  .ג
 יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבונו.

על הקבלן   .יה מהקויהצבת כל המשקופים בכל חדר תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה או סט .ד
 יהיה לבדוק את היישור בעזרת חוט.

בעת יציקת הדייס יש לתמך המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עוות למשקוף במהלך התמיכה  .ה

 .ו/או היציקה

 במקרה שלרווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע ביטון על ידי יציקת חגורה עם זיון לפי הוראות המפקח. . ו
 

 אופני מדידה  04.05
 של המפרט הכללי, במפרט המיוחד ובתוכניות  04ל גם את כל האמור בפרק העבודה תכלו

 מחירי עבודות הבנייה  המוצגים בכתב הכמויות יחשבו  ככוללים גם:

 .אישור המפקח תוקבללפני תחילת הבנייה בלוקים אחת בניית שורת  .א

קוצים ע"י החדרת או  שהבניה מבוצעת לאחר בצוע השלדהשארת קוצים בין השלד לבניה. במקרים  .ב

 .קדיחת חורים לבטון והכנסת ברזל לתוכם

והשלמת הבנייה והאיטום סביב  תיאום והשארת חורים ומעברים לכל המערכות האלקטרומכניות .ג
 .המערכות לאחר התקנתן 

 .דרש בתכניותיפי שיכהכל בקו עגול וכו' בניה בקטעים קצרים,  .ד

 עבודה.הכנת תכנית בניה שעל הקבלן להכין לפני ביצוע ה .ה

 הצבה וביטון של משקופים . ו

 מחיצות ./חגורות אנכיות בקירות בניה  .ז

 שטרבות בבניה כולל ביצוע  בין עמודים וקירות בטוןכולל ברזל זיון יציקות אנכיות  .ח
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 עבודות איטום – 05פרק 

 כללי 05.01
. 1752/2, 1752/1עבודות האיטום והבידוד יבוצעו על פי כל תקן קיים, כגון  05.01.1

 .2חלק  1920עבודות טיח יבוצעו על פי תקן 
 כל חומר שיש לו ת"י, חובה להשתמש רק בסוג התואם את התקן. 05.01.2

החומרים המופיעים במפרט מוזכרים בשמם המסחרי, כל החלפה בחומר  05.01.3
 .מפקחשווי ערך חייב באישור בכתב ומראש של ה

תקן בכל מקום במפרט בו כתוב "יריעת ביטומן" הכוונה ליריעה בעלת  05.01.4
 . עובי היריעה והגמר העליון יצוינו בנפרד. Rברמה  1430/3 ישראלי

 כל מרכיבי החומרים השונים של מערכת האיטום יהיו מאותו יצרן. 05.01.5
במערכת האיטום על בסיס פוליאורתן שכבת השריון תהיה כגון רשת  05.01.6

"אינטרגלס" עם "עיניים" קטנות ללא קיפולים, קמטים או פגמים. החפייה 
 ס"מ. 10ת בין הרשתו

 המדידה היא  "בפריסה" והתשלום יחול על סעיפים שצוינו בכתב הכמויות. 05.01.7
 תרמי. ההנחיות התרמיות –כל הטיפול בגשרי הקור בבניין  05.01.8

 
 הולם קול בפני בידוד 05.01.9

 הקומות בין הולם קול בפני לבידוד ,התקן בדרישות עמידה להבטיח כדי 05.01.9.1

 מתוצרת ”GA-25 FRA“ביריעות כדוגמת   ברצפות להשתמש יש

  של רצף שיהיה כך על הקפדה תוך ,מ"מ 6 בעובי ,ערך שווה או ,"פלציב"

 הריצוף פני את שעובר לגובה עד ,ההיקף בכל לקירות בצמוד גם היריעות
  .הנחת הריצוף לאחר יחתכו היריעות עודפי .

 ,ביניהן ולהדביק ,ליריעה יריעה בין לפחות מ"ס 10 של חפיפה לבצע יש 05.01.9.2
 היריעות  בין חומר המילוי חדירת מניעת להבטיח כדי

 ,שבהיקף הקירות מכל הצפה הרצפה של מוחלט ניתוק להבטיח מנת על 05.01.9.3

 הקירות בניית השלמת לאחר ורק ,הקירות את תחילה לבנות תמיד יש

 והריצוף. המילוי שכבות ,הגמישה היריעה הנחת את לבצע יש

 לשכבת מתחת שתונח ,ל"כנ גמישה בשכבה להשתמש יש הפעילים בגגות 05.01.9.4
  . התרמי הבידוד

 המדידה לפי שטח פנים נטו ללא חישוב שטחי החפיפה 05.01.9.5

 

 איטום רצפת קומת מרתף תלויה על ארגזים 05.02
 .1פרטים מסדרה 

 כללי: B-reP יריעות  05.02.1

מ"מ  5יריעה ביטומנית בעובי -  PRE-Bאיטום הרצפה מבוסס על יריעת  05.02.1.1
 ,נדבקת לבטון טרי.

המשטחים האופקיים צריכים להיות נקיים, יבשים, חלקים וישרים. בין   05.02.1.2
 אם מדובר במשטח מצע מהודק ובין אם מדבור בשכבת בטון רזה.

המשטחים האנכיים צריכים להיות נקיים, יבשים, חלקים וישרים, בין  05.02.1.3
ות עץ או קיר בטון המשמש תשתית אם מדובר בתבניות מתועשות, תבני

 לאיטום.
 יישום היריעות בהתאם למפרט הטכני של חברת "פזקר" בלבד. 05.02.1.4

 
 עבודות האיטום: 05.02.2

ע"ג תבנית לצורך ת שובל היריעה יבחיבור רצפת טרפו וקיר מרתף תלי 05.02.2.1
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 חיבור וחפיה עם יריעות קירות המרתף

 איטום חיבור כלונס וקורה היורדת מהרצפה: 05.02.2.2

 סרגל"י ע הקורה אל הרצפה יריעות קיבוע -לקורה רצפה בין בחיבור 05.02.2.3
 ביטומנית אמולסיה"י ע הקורה דפנות איטום, אטימה ומסטיק קיבוע

12-A  מ"מ. 4בעובי 
, ניקוי והלחקת הכלונס ע"י יציקת גראוט בלתי בחיבור בין קורה לכלונס 05.02.2.4

 מ"מ. 2בעובי  MB2Kמריחת צמנט הידראולי כגון מולטי טייט  מתכווץ,

 היריעות, התבנית אל היריעות קיבוע -יורדות וקורות שוחות, בפירים 05.02.2.5
 .לאלמנט מתחת יעברו

 

 בחיבור רצפת מרתף עם קיר מרתף וקורה היקפית: 05.02.2.6

קת הכלונס ע"י יציקת גראוט בלתי חלבחיבור בין קורה לכלונס, ניקוי וה 05.02.2.7

 מ"מ. 2בעובי  MB2Kמתכווץ, מריחת צמנט הידראולי כגון מולטי טייט 

הלחמת יריעה ביטומנית בין קיר מרתף לקורה )על גבי רולקה(, עלייה על  05.02.2.8
 ס"מ. 50הקיר לגובה של 

 רכיבית חד ביטומנית אמולסיה י"ע הקורה של חיצונית דופן איטום 05.02.2.9
 על החיזוק יריעות עם אופקית חפייה, תואם פריימר ג"ע מ"מ 4 בעובי

 .הקורה
 
 

 תלת מימד HDPEביריעות  -איטום רצפת קומת קרקע תלויה, כולל רצפות בורות 05.03
 .2פרטים מסדרה 

 :כללי 05.03.1

יישום היריעות ע"ג תשתית בטון ישרה ללא בליטות ובורות, על התשתית  05.03.1.1
 להיות יבשה )ללא שלוליות(.

תבוצע על פי הכללים   מ"מ,  0.6תלת מימד בעובי    HDPEהעבודה ביריעות   05.03.1.2

 GOODוהנהלים ועל פי מה שמוגדר "הטכניקה המקובלת" )

PRACTICE).כל החומרים הנלווים יהיו של אותו ספק היריעות , 

 
 עבודות האיטום: 05.03.2

, תלת מימד  HDPEהאיטום מבוסס על שכבת יריעות    -רצפת קומת קרקע 05.03.2.1
 .1-1פרט     .דבקה מלאה בחפיותבה מ"מ, 0.5בעובי 

 של החיצונית הדופן איטום -היקפית קורה עם קרקע קומת רצפת חיבור 05.03.2.2

 4בעובי  A-12: כגון ביטומנית אמולסיה מריחת"י ע ההיקפית הקורה
קיבוע יריעות הרצפה אל ס"מ מעל מפלס קרקע,  50מ"מ, האיטום יעלה 

אטימה, יישום יריעה כיריעת הרצפה הכלונס ע"י סרגל קיבוע ומסטיק 
 בתחתית הקורה.

 אל יריעות קיבוע -רצפה עם קורה יורדת והתחברות עם כלונס מפגש 05.03.2.3
קת הכלונס ע"י חל, ניקוי והאטימה ומסטיק קיבוע סרגל"י ע הקורה

יציקת גראוט בלתי מתכווץ, על פני ראש הכלונס מוחלקים איטום צמנטי 

 2-3 פרט   מ"מ.  2, בעובי K2MBשלילי, כגון 

עמודים, וכל "חדירה" אחרת של שכבות איטום הרצפה,  -מעברי צנרת 05.03.2.4
, יריעת חיפוי חתוכה כשושנה ייאטמו על פי הפרקטיקה המקובלת

 וסגירה עם חבק נרוסטה. 
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 יטום קירות דיפון כלונסאותא 05.04
 .3פרטים מסדרה 

 
 :כללי 05.04.1

ע"י התקנת לוחות  התחתונה. כיריעת הרצפה PRE Bתשתית ליריעות  05.04.1.1

OSB  יציקת -ס"מ )חלופה מאושרת בהתאם לעובי הקיר הנגדי 1בעובי
 קיר מיישר מלא(. 

 
 

 סדר עבודות האיטום 05.04.2
 טיפול. מ"ס 1 בעובי OSB לוחות התקנת י"ע PRE B ליריעות תשתית 05.04.2.1

 .פוליאוריטני אטימה מסטיק י"ע קיבוע אביזרי בחדירות

: מסוג טרי לבטון נדבקות ביטומניות יריעות י"ע הדיפון קירות איטום 05.04.2.2

B-PRE לוחות אל היריעות קיבוע, מ"מ 5 בעובי OSB. 

ס"מ מפני  50העולה  PRE Bבמפגש רצפה עם קיר הדיפון יישום יריעת  05.04.2.3
יש לשים לב שהיריעה תהייה  ס"מ חפייה עם יריעות הקיר,  30, רצפה

 קיר.\צמודה ככל האפשר למפגש רצפה
-טיפול בקוצים חודרים בקיר דיפון, ע"י מסטיק אטימה ייעודי ליריעות  05.04.2.4

 .PUסטיק פוליאוריטן ביטומני כגון מ

 
 טיפול סביב צינורות חודרים. 05.04.3

ס"מ ולמלא אותה במסטיק  2יש לחצוב מגרעת סביב הצינור בגודל  05.04.3.1

 .PUפוליאוריתני 

חתוכה בצורת שושנה, סגירה עם חבק נירוסטה  PRE Bיישום יריעת  05.04.3.2

 .PUויישום מסטיק אטימה ייעודי 

בחפיפה בין היריעות החובקות את הצינור לאיטום כלל הקיר יש להשלים  05.04.3.3
 וחבק נירוסטה. "18בשכבת "פזקרול 

מעברי צנרת המאגדים מספר צינורות קטנים בקוטר, יטופלו ע"י מסטיק  05.04.3.4

 אשר ימולא בין הצינורות. " )מסופק ע"י גטאור(KB-FLEX200כגון "
 איטום פיר מעלית 05.05

 .4פרטים מסדרה 

 כללי 05.05.1

 309Cחומר האשפרה על הקירות יהיה על בסיס ביטומן, תואם דרישות  05.05.1.1

– ASTM. 

 סיקה סוול.יישום עצר מים כימי כגון  05.05.1.2
 .לפחות   שעות 72פירוק התבניות לאחר  05.05.1.3

 
 כללי: B-reP יריעות  05.05.2

מ"מ  5יריעה ביטומנית בעובי -  PRE-Bהרצפה מבוסס על יריעת  איטום 05.05.2.1
 ,נדבקת לבטון טרי.

המשטחים האופקיים צריכים להיות נקיים, יבשים, חלקים וישרים. בין   05.05.2.2
 .רזה בטון בשכבת מדבור אם ובין מהודק מצע במשטחאם מדובר 

 .בלבד"פזקר"  חברת של הטכני למפרט בהתאם היריעות יישום 05.05.2.3

 
 עבודות האיטום: 05.05.3
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 מערכת האיטום ברצפה תהיה מבוססת על יריעות הנ"ל תוצרת "פזקר". 05.05.3.1

קיבוע יריעות הרצפה אל הקורה ההיקפית עם סרגל אלומיניום ומסטיק  05.05.3.2
 אטימה.

 מ"מ. 4, בעובי A-12איטום הקורה הפנימית ע"י אמולסיה ביטומנית  05.05.3.3

  SBS R5במפגש קיר עם רצפת הפיר הלחמת יריעה ביטומנית  05.05.3.4

איטום קירות פיר מעלית ע"י התזה ביטומנית דו רכיבית מסוג:  05.05.3.5
 מ"מ, האיטום ירד עד תחתית הקורה.  5, בעובי יבש של קסיגוםפל

 מ"מ. 0.5בעובי  HDPEהגנת הגנה ע"י  05.05.3.6

  שם  עצר מים כימי כגון סיקה סוול או ש"ע.בחיבור רצפה/קיר, יש ליי 05.05.3.7

 הקרקע המוחזרת תהיה עם חומר נקי מאבני, פסולת וברזלים. 05.05.3.8
 309Cדרישות חומר האשפרה על הקירות יהיה על בסיס ביטומן, תואם  05.05.3.9

– ASTM 
 

 איטום קירות המרתף בחפירה פתוחה 05.06
 .5פרטים מסדרה 

 כללי 05.06.1

 גמר   PRE B  ביטומן  יריעת  י"ע  טרפו  בחדר  פתוחה  בחפירה  קירות  איטום 05.06.1.1
 . מ"מ 5 בעובי חול

 כגון ביטומנית התזה י"ע במרתף פתוחה בחפירה קירות איטום 05.06.1.2
 .מ"מ 5 בעובי פלקסיגום

 .סוול סיקה כגון כימי מים עצר יישום 05.06.1.3

 309C דרישות תואם, ביטומן בסיס על יהיה הקירות על האשפרה חומר 05.06.1.4

– ASTM. 
 .לפחות שעות 72 לאחר התבניות פירוק 05.06.1.5

 
 סדר עבודות האיטום 05.06.2

   . חפיות  הדבקת,  מ"מ  5  בעובי  B-PRE  יריעות  י"ע  טרפו  חדר  רצפת  איטום 05.06.2.1
 .5-1 פרט

 י"ע  ההיקפית  הקורה  איטום  -היקפית  קורה  עם  מרתף  קומת  רצפת  חיבור 05.06.2.2

 יריעות  יישום, מ"מ 4 בעובי A-12: כגון ביטומנית אמולסיה מריחת
 מפלס מעל מ"ס 50 יעלה האיטום. המרתף קיר עם רצפה במפגש חיזוק
 .5-2 פרט, קרקע

 תוך הקיר תבניות אל הרצפה יריעות קיבוע, וקיר טרפו חדר רצפת מפגש 05.06.2.3
 יציקת לאחר, הקיר לאיטום להתחברות, מ"ס 50 באורך שובל השארת
 עם מ"ס 30 של חפייה הקיר תבניות אל היריעה שובל קיבוע הרצפה

-5 פרט.    B-PRE ביריעות טרפו חדר קיר שטח כל איטום, הקיר יריעות
3  

 20 של באורך הקיר יריעת שובל הנחת-טרפו וקיר קרקע רצפת בחיבור 05.06.2.4

 .5-4 פרט    .עליו HDPE והנחת, הרזה הבטון ג"ע מ"ס

 בעובי חלק HDPE יריעות י"ע האיטום על ההגנ, התבניות פירוק לאחר 05.06.2.5
 .מ"מ 0.5

 .וברזלים פסולת, מאבני נקי חומר עם תהיה המוחזרת הקרקע 05.06.2.6

 בחדר לא) פתוחה בחפירה מרתף קירות עם מרתף רצפת מפגש איטום 05.06.2.7
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, תואם פריימר ג"ע בהלחמה, מ"מ 4 בעובי APP ביטומנית יריעה -(טרפו

 .5-7 פרט   . מרתף רצפת. K.O מעל מ"ס 50 של לגובה תעלה היריעה

 של יבש בעובי רכיבית דו ביטומנית אמולסיה י"ע הקיר שטח כל איטום 05.06.2.8
 .5-6 פרט    .מהרצפה העולות יריעות עם מ"ס 30 של חפייה, מ"מ 5

 

 :5-5 פרט   בקירות חדר טרפו  טיפול סביב צינורות חודרים 05.06.3

 מ"מ 5 בעובי PRE B ביטומנית יריעה הלבשת  05.06.3.1

  כשושנה ל"כנ יריעה הלחמת  05.06.3.2

 המולחמים ועוגנים הקיר את החודר הצינור סביב מים עצרי יישום  05.06.3.3
 .לצינור

 מסטיק  י"ע  יטופלו,  בקוטר  קטנים  צינורות  מספר  המאגדים  צנרת  מעברי 05.06.3.4

 .הצינורות בין ימולא אשר (גטאור י"ע מסופק" )KB-FLEX200: "כגון
 
 

5- פרט   טיפול סביב צינורות חודרים בקירות מרתף בהתזה ביטומנית:  05.06.4
9: 

 במסטיק אותה ולמלא מ"ס 2 בגודל הצינור סביב מגרעת לחצוב יש 05.06.4.1
 .האיטום לשכבות תואם פוליאוריתני

 .הצינור סביב, שריון ללא, מ"מ 4 בעובי ביטומנית יריעה הלבשת 05.06.4.2

 .הצינור סביב כשושנה החתוכה ביטומנית יריעה הלחמת 05.06.4.3

 להשלים  יש  הקיר  כלל  לאיטום  הצינור  את  החובקות  היריעות  בין  בחפיפה 05.06.4.4
 ".18 פזקרול" בשכבות

 מסטיק  י"ע  יטופלו,  בקוטר  קטנים  צינורות  מספר  המאגדים  צנרת  מעברי 05.06.4.5

 .הצינורות בין ימולא אשר (גטאור י"ע מסופק" )KB-FLEX200:  "כגון
 

 פיתוח/לרחוב יציאה יטוםא 05.07
 

 .6פרטים מסדרה 
 

 במפגש חגורת בטון ורצפה, ביצוע רולקת בטון. 05.07.1

, חול גמר מ"מ APP  4 ביטומן יריעת י"ע החצר אל מהמבנה ביציאה הרצפה איטום 05.07.2
 2-וכ, הבטון חגורת צידי מכל' מ 1-כ הינו היריעה שטח. התשתית על מלאה בהלחמה

 .הבטון חגורת על יעלה האיטום, החגורה מקצה' מ
 המשקוף ,  הקיר  ג"ע  ייעודית  הדבקה  משחת  עם  EPDM  יריעת  יישום,  הבטון  חגורת  ג"ע 05.07.3

 .החלון ופרופיל העיוור

 

 איטום מדרגות חוץ 05.08
 

 .7פרטים מסדרה 
 

 מערכת האיטום: 05.08.1
 בעובי מוגמש הידראולי צמנט של מתחלפים בצבעים שכבות 3 יישום 05.08.1.1

 .מ"מ 2.5 של כולל

 .מישורים במפגשי שריון ארג יישום 05.08.1.2
 .הצמנטי לאיטום המדרגות בדבק התאמה לוודא יש 05.08.1.3
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 איטום תואם קרדי מסוג ברדס עם יהיה המדרגות בפודסט הקולטן 05.08.1.4
 .צמנטי

 .התברואה תכניות פי על-המדרגות תחתית ניקוז 05.08.1.5
 

 איטום קירות חוץ 05.09

 .8פרטים מסדרה 

 כללי 05.09.1
 תיקוני. וסדקים סגרגציה כיסי ללא, חלקה תשתית הכנת על להקפיד יש 05.09.1.1

 עם ישוריינו התיקון שכבות אך, האיטום חומר י"ע יבוצעו  אלה פגמים
 .שריון ארג

 
 

 עבודות האיטום 05.09.2

 .מהמפעל מוכן אטימה ערב עם צמנטית הרבצה, טיח בגמר בקירות 05.09.2.1

 .הקיר של הפנימי בצידו יבוצע התרמי הבידוד 05.09.2.2

 .ובדיקה בדיקה בכל, מ"מ 2 -מ יקטן לא האיטום שכבות עובי 05.09.2.3
 ייבוש לאחר, לבצע יש' וכו קיבוע אביזרי כגון שונים אביזרים סביב 05.09.2.4

 .פוליאוריטני" מסטיק" של שכבות,  האיטום שכבות

 

 איטום חדרים רטובים, כגון: חדרי שירותים, מקלחות. 05.10

 .9פרטים מסדרה 

רטב האיטום יבוצע עד מעל יהאיטום יבוצע ע"פ רצפה ותחתית הקירות. בקירות הצפויים לה
 לגובה ההרטבה הצפוי.

 כללי 05.10.1

 – קשיח פלסטיק בצנרת השימוש, שירותים חדרי כגון, רטובים בחדרים 05.10.1.1
 .תואם חרושתי' בפלנג שימוש תוך רק מותר", גבריט" בעיקר

 (.בלוק או בטון) קשיחה בניה לקירות מתאימים האיטום פרטי 05.10.1.2
 מערכת,  מ"ס  20  של  בגובה  בטון  חגורת  על  יעמוד  הקיר,  ירוק  גבס  בקירות 05.10.1.3

 חברת  של  חומרים  מפרט  פ"ע  או  הגבס  ספק  הוראות  פי  על  תהיה  האיטום

PCI (שיווק. צ.א יבואן.) 

 
 מערכת האיטום 05.10.2

 :איטום מערכות שתי על מבוסס האיטום 05.10.2.1

 .מוגמש הידראולי צמנט על המבוססת מערכת: ראשונה מערכת 05.10.2.2

 זו איטום מערכת עובי. מפקחה י"ע ובכתב מראש יאושר האיטום חומר 05.10.2.3
 .מ"מ 2

 ולפני, התשתית את הצנרת מעברי הכנת אחרי תיושם האיטום שכבת 05.10.2.4
 . אופקית צנרת יישום

 . ההרטבה אפשרות גובה מעל עד נרטבים קירות על גם תבוצע זו מערכת 05.10.2.5

 או, בבטון וכיסוייה הצנרת יישום לאחר תבוצע זו מערכת: שניה מערכת 05.10.2.6
 בסיס על מערכת י"ע יבוצע האיטום. השטח כל על בטון מדה ג"ע

( פולידן י"ע משווק" )אלכימיקה' "חב של P.B כגון ביטומני פוליאוריתן
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 . מ"מ 2.5 של כולל בעובי שיריון ארג שכבת עם

 לפני מעל מ"ס 15 של לגובה הקיר תחתית על תעלה זו איטום מערכת 05.10.2.7
 .בלבד הריצוף

 15-כ של ואנכית הבטון לחגורת עד אופקית מריחה אש לכיבוי בנישה 05.10.2.8
 .מ"מ 2 בעובי שכבות בשתי שלילי הידראולי צמנט של מ"ס

' מ 1 מ"מ 2 בעובי הידראולי צמנט של מריחה במעבדות עיניים במשטף 05.10.2.9
 .המשטף צד מכל

 

 איטום רצפות חדרים טכניים כגון חדרי מכונות ומשאבות 05.11

 .10פרטים מסדרה 

ותחתית תן אלסטומרי ויבוצע ע"פ רצפה יאורבאזורים אלה מבוסס על מערכות פולהאיטום 
 הקירות.

 כללי 05.11.1

 לגובה עד הנאטמים החדרים קירות תחתית על יבוצעו האיטום שכבות 05.11.1.1
 .הרצפה מפני מ"ס 50 של

 עבודות האיטום 05.11.2

 ".אקוודור" כגון" פריימר" יסוד שכבת יישום 05.11.2.1

" LV היפרדסמו" כגון אסטומרי פוליאוריתן יהיה האיטום חומר 05.11.2.2
 .היצרן  הוראות  לפי  –  בחומרים  השימוש(.  פולידן  י"ע  משווק-אלכימיקה)

 .מ"מ 0.4 עובי – ראשונה פוליאורתן שכבת יישום 05.11.2.3

 (.שונה בצבע) ל"כנ בעובי שניה שכבה יישום 05.11.2.4
 

 מים מאגראיטום  05.12

 .11פרטים מסדרה 

 כללי 05.12.1

 קירות , רצפה; מים מאגר של הפנימית המעטפת בכל יבוצע האיטום 05.12.1.1
, אלסטומרי פולאוריתן שכבות על מבוססת האיטום מערכת. ותקרה

 לפני המאגר מילוי  לבצע יש .מישורים במפגשי, שריון בארג משוריינות
 .בהזרקות דליפות תיקון, האיטום

 להזמין  חייבים.  המאגר  את  יוצקים  ממנו  הבטון  לבחירת  רבה  חשיבות  יש 05.12.1.2
 ברזלי כיסוי לוודא יש, כן כמו. מ"מ 0.1 -ל מוגבל שלו שהסידוק בטון
 תוסף עם הבטון את לשפר יש. הבטון י"ע מ"ס 4 לפחות, הזיון

PENETRON (צ.א י"ע משווק.) 
 

 עבודות הכנה  05.12.2

 .האיטום שלב לפני, שיתגלו סגרגציה/סדק בכל לטפל יש ההכנה בשלב 05.12.2.1

 (.קיטום" )רולקה" שונים מישורים וחיבור חדה פינה בכל לבצע 05.12.2.2
 

 מאגרי מים לצריכה –עבודות האיטום  05.12.3

 .האיטום לחומר תואם", אקוודור" כגון פריימר מריחת 05.12.3.1

 שתיה למי תואם", 2KW היפרדסמו" כגון יהיה האיטום חומר 05.12.3.2
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 .החומר יצרן הוראות לפי – הביצוע( פולידן י"ע משווק – אלכימיקה)

 .ל"כנ איטום – המאגר בתקרת 05.12.3.3

 בתקרה. ובדיקה בדיקה בכל, מ"מ 2.5 -מ יקטן לא האיטום שכבות עובי 05.12.3.4
 .מ"מ 1.5 השכבות עובי

 מריחת ויישום. מבטון רולקה לבצע יש אנכי/אופקי מישורים מפגש בכל 05.12.3.5
 .האיטום חומר יצרן המלצת י"עפ ארג י"ע האיטום שיריון+חיזוק

 .צנרת מוצאי סביב שריון וארג חיזוק מריחות 05.12.3.6

 שכבות  ייבוש  לאחר,  לבצע  יש  שונים  ואביזרים  ברזים,  צנרת  מוצאי  סביב 05.12.3.7
 .פוליאוריטני" מסטיק" של שכבות, האיטום

 המים עצרי קיבוע. סוול סיקה כגון מתנפחים כימיים מים עצרי 2 יישום 05.12.3.8
 .מ"ס 5 לפחות הבטון כיסוי, ייעודי דבק י"ע

 

 לספרינקלרים מיםמאגרי -עבודות האיטום  05.12.4

 מ"מ 2.5 בעובי טייט מולטי של שכבות שתי יישום קירות+ברצפה 05.12.4.1

 .מ"מ 1.5 בעובי טיט מולטי של אחת שכבה יישום בתקרה 05.12.4.2

 מריחת ויישום. מבטון רולקה לבצע יש אנכי/אופקי מישורים מפגש בכל 05.12.4.3
 .האיטום חומר יצרן המלצת י"עפ ארג י"ע האיטום שיריון+חיזוק

 .צנרת מוצאי סביב שריון וארג חיזוק מריחות 05.12.4.4

 שכבות  ייבוש  לאחר  לבצע    יש  שונים  ואביזרים  ברזים  צנרת  מוצאי  סביב 05.12.4.5
 פוליאורטני מסטיק של שכבות האיטום

 

 אשפה דחסן איטום חדר 05.13

 .12פרטים מסדרה 

 עבודות האיטום 05.13.1

 250 -כ של בכמות היריעה את התואם" פריימר" יסוד שכבת יישום 05.13.1.1
 '.מר'/גר

 ".R" דרגה מ"מ 5 בעובי .S.B.S ביטומנית יריעה הלחמת 05.13.1.2

 
 שכבות ניקוז והגנה 05.13.2

 .ר"מ'/גר 400 במשקל, ארוג לא גיאוטכני בד ניקוז 05.13.2.1

 .בחפיות בהלחמה, מ"מ 1 בעובי HDPE ירעת 05.13.2.2

 .מ"ס 5 בעובי הגנה בטון יציקת 05.13.2.3

 .וריצוף גמר 05.13.2.4

 

 טרפו חדר איטום 05.14

 .13פרטים מסדרה 

 .החשמל חברת לדרישות מותאם טרפו / חשמל לחדר איטום מפרט

  כללי 05.14.1

 חול  גמר   PRE B  ביטומן  יריעת  י"ע  פתוחה  בחפירה  וקירות  רצפה  איטום 05.14.1.1
 . מ"מ 5 בעובי

 309C דרישות תואם, ביטומן בסיס על יהיה הקירות על האשפרה חומר 05.14.1.2
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– ASTM. 

 
 איטום תקרת חדר טרפו 05.14.2

 ר"מ'/גר 350 של בכמות ביטומני פריימר יישום שיפועים בטון ג"ע  05.14.2.1
 .מ"מ 2 בעובי" פוליגום" כגון פולימורי חם וביטומן

 בחפייה  דילוג  M  ,50%  דרג,  מ"מ  4  בעובי,  SBS  ביטומנית  יריעה  שכבות  2 05.14.2.2
 .השכבות בין

 SBS  ביטומנית מיריעה וחיפוי חיזוק יריעות יישום מישורים במפגשי 05.14.2.3
 .מ"מ 4 בעובי

 .12 בפרק כמתואר דחסן חדר רצפת איטום לפי תיושם טרפו חדר תקרת 05.14.2.4

 בעובי הידראולי צמנט יישום, פתוחה בחפירה וקיר תקרה חיבור בקצה 05.14.2.5
 .מ"ס 30-כ התקרה מתחתית וירידה מ"מ 3

 

 איטום תפרים 05.15

 .14ראה פרטים מסדרה 

 שלבי עבודות האיטום 05.15.1

  .מקשית רצפה יציקת לאחר ILLMOD ספוג יישום - רצפות בין חיבור 05.15.1.1

 יישום ל"הנ ג"ע. סלעים צמר דחיסת -תקרות בין מבנים בין הפרדה תפר 05.15.1.2
 ראשונה  שכבה  פלקסוביט  כגון  שיריון  ללא  יריעה  והלחמת  תואם  פריימר
 סגירה ל"הנ ג"ע. מ"ס 60 ברווח מעל שניה ושכבה מ"ס 40 ברוחב

 (10-3 פרט ראה) פח פלשונג י"ע דקורטיבית

 מריחת' א שלב-אנכי תפר אופקי חתך הייפלון בסיס על איטום מערכת 05.15.1.3
 וקיבועה היריעה הנחת-'ב שלב. הקיר ג"ע 31 סיקהדור כגון אפוקסי

 אפוקסי  מריחת  -'ג  שלב.  פלדה  מסמרי  עם  האפוקסי  התקשות  לפני  הזמני
 של  השני  בצידו.  פח  או  טיח  כגון  הקיר  כלל  איטום'  ד  ובשלב  נוספת  שכבה
 ויישום מ"מ 1.2 בעובי מגולוון פח פלשונג קיבוע השני בקיר, התפר

 . בקדח פוליאוריטני מסטיק

 לפי קלקר י"ע הפרדה-מעקה/וקיר מגוננת מרפסת תפר  מפגש 05.15.1.4
, פנימה דחוס מוקצף מפוליאתילן גלילי גב פרופיל יישום. קונסטרוקטור

 בין בחיבור. סלעים צמר דחיסת ועליו אטימה מסטיק יישום ל"הנ ג"ע
 ועליה פלקסוביט כגון שיריון ללא ביטומנית יריעה יישום-לתקרה מעקה
 .ביטומנית חיפוי יריעת

 קלקר י"ע הפרדה-פתוחה בחפירה בקיר אנכי בתפר אופייני אופקי חתך 05.15.1.5
 ללא יריעה של מלאה והלחמה סלעים צמר דחיסת. קונסטרוקטור לפי

 .התפר צד מכל מ"ס 50 פלקוסביט כגון שיריון

 

 דק גמר-איטום מרפסות מרוצפות 05.16
 . 15פרטים מסדרה 

 בידוד תרמי.לבצע יש 
 האיטום יבוצע בכל המרפסות הנמצאות מעל חלל שימושי. 

 מעל בטון השיפועים -מערכת האיטום 05.16.1

 : ביטומניות איטום מערכות שתי על מבוסס האיטום 05.16.1.1

 שכבה  ועליו ביטומני פריימר יישום הקונסטרוקטיבית הבטון תקרת ג"ע 05.16.1.2
 .75\25 ביטומן ג"ק 2 אדים מעכבת

 '.מר'/ גר 250 -כ של בכמות היריעה את התואם ביטומני פריימר יישום 05.16.1.3
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 -"פוליגום" כגון חם אלסטומרי ביטומן ג"ק 2 של ראשונית מערכת 05.16.1.4
 .ביטום

 י"ת בעלת, מ"מ 5 בעובי, SBS בסיס על ביטומן יריעת של שניה מערכת 05.16.1.5

1430/3/R. 
 
 
 
 

לפני ביצוע האיטום בחלק האופקי, יישום "יריעת חיזוק" בכל מפגש  05.16.1.6

 גמר, מ"מ 4 בעובי, S.B.S בסיס על תהיה היריעה. כימישור אופקי /אנ
 .חול

 .ר"מ 1 בגודל ל"כנ יריעה יישום– הנקזים סביב 05.16.1.7

 מתכת עשוי 6" צינור דרך מרוכזת בצורה תבוצע בתקרה חודרת צנרת 05.16.1.8
 מ"ס  60  של  במרחק  יהיה  הצינור,  מקרה  בכל(.  סבא  מקל  כדוגמת)  מכופף

 .הגבהה מכל

 '.מר'/גר 200 במשקל גיאוטכני בד יישום, ההצפה בדיקת אחרי 05.16.1.9

  .מ"מ 0.2 בעובי HDPE יריעת יישום 05.16.1.10
 .מ"ס 4-5 בעובי 20-ב מסוג הגנה בטון י"ע הגנה 05.16.1.11

 
יומיים לאחר סיום הביצוע של מערכת האיטום ולאחר בדיקה וביקורת חזותית יש  05.16.2

שעות.  המים במקום הנמוך ביותר שלהם יהיו בעומק של לא   72לבצע הצפת ניסיון של  
 ס"מ. 7-פחות מ

 בספי דלתות, יש ליצור ספי בטון סמויים אשר מערכת האיטום תעלה עליהם. 05.16.3

 

 .מרפסותאיטום אדניות ע"ג  05.17

 .16פרטים מסדרה 

 כללי 05.17.1
 .התקרה כלל איטום שעל ההגנה בטון ג"ע ייבנו האדניות 05.17.1.1

 
 מערכת האיטום 05.17.2

 2 בעובי,  שורשים נגד תוסף כולל מסטיגום מריחות י"ע יאטמו האדניות 05.17.2.1
 .יבש מ"מ

 
 שכבות ניקוז והגנה 05.17.3

 .פיתוח תוכניות פי על והגנה ניקוז שכבות 05.17.3.1

 

 איטום גג עליון גלוי 05.18

 .17פרטים מסדרה 

 שלבי עבודות האיטום 05.18.1

 '.מר'/ גר 250 -כ של בכמות היריעה את התואם ביטומני פריימר יישום 05.18.1.1

 של בכמות 75/25  אדים מעכבת בשכבה הקונסטרוקטיבי הבטון איטום 05.18.1.2
 .   ר"למ ג"ק 2

 .תרמי בידוד פלטות הדבקת 05.18.1.3
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 '.מר'/ גר 250 -כ של בכמות היריעה את התואם ביטומני פריימר יישום 05.18.1.4

 פולימרי ביטומן ר"מ/ג"ק 2 של יישום 05.18.1.5

 .אגרגט גמר עם מ"מ 5 בעובי  S.B.S ביטומנית יריעה יישום 05.18.1.6

 בעובי  S.B.S " חיזוק יריעת" יישום, האופקי בחלק האיטום ביצוע לפני 05.18.1.7
 מישור  מיפגש  בכל,  אגרגט  גמר  מ"מ  5  בעובי  חיפוי  ויריעת,  חול  גמר  מ"מ  4

 .אנכי/אופקי

  אטימה מסטיק יישום 05.18.1.8

 .ר"מ 1 בגודל ל"כנ יריעה יישום– הנקזים סביב 05.18.1.9

, SBS  בסיס  על,  מ"מ  5 בעובי,  אגרגט גמר, ביטומנית  יריעה יישום 05.18.1.10

 (.1752/2. י.ת י"עפ הכל" )R" דרגה
 עד שבמעקה" המים אף"מ  היורדת, אגרגט גמר עם, חיפוי יריעת יישום 05.18.1.11

 הלבנה היריעה עם החיפוי יריעת במפגש.  הראשית היריעה על מ"ס 30
 !!הריתוך לפני האגרגט את להטביע יש -(אגרגט גמר עם הגג יריעת)

 שכבת האיטום מערכת על תונח שמש קולטי/ טכני ציוד הנחת באזור 05.18.1.12

 .והגנה ניקוז שכבות ועליה  GA-400 אקוסטי פלציב

 
 אלומיניום סרגל העליון האנכי בחלק ליישם יש מים אףאם לא קיים  05.18.1.13

 . אטימה מסטיק+  דפיקה בורג עם מהודק

 בדיקה ולאחר האיטום מערכת של הביצוע סיום לאחר יומיים 05.18.1.14
 הנמוך  במקום  המים.  שעות  72  של  ניסיון  הצפת  לבצע  יש  חזותית  וביקורת

 .מ"ס 7-מ פחות לא של בעומק יהיו שלהם ביותר

 

 איטום גג עליון עם גמר בטון הגנה 05.19

 .18ראה פרטים מסדרה

 שלבי עבודות האיטום 05.19.1

 '.מר'/ גר 250 -כ של בכמות היריעה את התואם ביטומני פרימר ישום 05.19.1.1

 2  של  בכמות  75/25  אדים  מעכבת  בשכבה  הקונסטרוקטיבי  הבטון  איטום 05.19.1.2
 .   ר"למ ג"ק

 .תרמי בידוד פלטות הדבקת 05.19.1.3

 '.מר'/ גר 250 -כ של בכמות היריעה את התואם ביטומני פריימר יישום 05.19.1.4

 פולימרי ביטומן ג"ק 2 יישום 05.19.1.5

 מפגש בכל" חיזוק יריעת" יישום, האופקי בחלק האיטום ביצוע לפני 05.19.1.6

 גמר, מ"מ 4 בעובי,  S.B.S בסיס על תהיה היריעה. אנכי/אופקי מישור
 . חול

 .ר"מ 1 בגודל ל"כנ יריעה יישום– הנקזים סביב 05.19.1.7

" R"  דרגה,  SBS  בסיס  על,  מ"מ  5  בעובי,  חול  גמר,  ביטומנית  יריעה  יישום 05.19.1.8
 (.1752/2. י.ת י"עפ הכל)

 30 עד שבמעקה" המים אף"מ  היורדת, חול גמר עם, חיפוי יריעת יישום 05.19.1.9
 .הראשית היריעה על מ"ס

 האיטום מערכת על תונח שמש קולטי/ טכני ציוד הנחת באזור 05.19.1.10
 .והגנה ניקוז שכבות ועליה איזוצף\פלציב שכבת

 ר"מ/ר"ג 200 גיאוטכסטיל בד-ניקוז שכבת 05.19.1.11
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 מ"ס 4-5 בעובי זיון ללא הגנה בטון-הגנה שכבת 05.19.1.12

 סרגל העליון האנכי בחלק ליישם יש מים אף קיים לא אם 05.19.1.13
 . אטימה מסטיק+  דפיקה בורג עם מהודק אלומיניום

 בדיקה ולאחר האיטום מערכת של הביצוע סיום לאחר יומיים 05.19.1.14
 במקום המים.  שעות 72 של ניסיון הצפת לבצע יש חזותית וביקורת

 .מ"ס 7-מ פחות לא של בעומק יהיו שלהם ביותר הנמוך

 '.מר'/גר 200 במשקל גיאוטכני בד יישום, ההצפה בדיקת אחרי 05.19.1.15

 .מ"מ 0.2 בעובי HDPE יישום הגיאוטכני הבד ג"ע 05.19.1.16
 .מ"ס 4מ יפחת שלא בעובי גס אגרגט ללא הגנה בטון יציקת HDPE ג"ע 05.19.1.17

 .ההגנה בטון יציקת לפני מ"ס 2 קלקר יישום – מישורים במפגשי 05.19.1.18
 לאפשר בכדי מ"ס 50 לפחות צינור או הגבהה מכל מורחק-קולטן יישום 05.19.1.19

  לעיבוד עבודה מרווח

 12.5 ברוחב אלחלד מפלדות חבק יישום-שרוול או צינור סביב איטום 05.19.1.20

 .ע"ש או ABA תוצרת מ"מ
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 נגרות אומן ומסגרות פלדה – 06פרק 

 כללי 06.01

יש לקרוא מפרט זה יחד עם התוכניות של האדריכל ותוכניות יתר היועצים. כל האמור ברשימות ובתוכניות  .א
מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה. לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן, בהתאם לתוכניות ובאתר הבנייה, 

הפתחים בהם יורכבו מוצרי המסגרות והנגרות ויודיע על כל אי התאמה למפקח. בכל מקרה את מידות כל  
של סתירה בין המפרט והתוכניות, יש לפנות למפקח. זכותו של המפקח להחליט איזה פתרון מחייב. לא 

מהדרישות בפרטים לרבות עובי פח במשקופים ובדלתות, גדלים, צורת כיפוף חומרי גמר  התאושר סטיי
 ציפוי וכו'.ו

על הקבלן להתאים את מידות האלמנטים )לפני ביצוע( לפתחי  .בנייה פתח מידות הינן הפתחים מידות .ב
 הבנייה  הקיימים במבנה.

לא יזכה את הקבלן בתוספת   5%שינוי והתאמה במידות הפתחים )אורך, רוחב, שטח( בגבולות של 
 תשלום כלשהי.

 "מסגרות חרש", של המפרט הכללי לעבודות בנייה.  -  19עבודות המסגרות תבוצענה גם בכפוף לאמור בפרק   .ג

 כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם מגולוונים וצבועים. באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.  .ד

פן שתימנע כל פגיעה בהם. אין להשתמש במרכבי ן יוגנו ויישמרו באוישיאוחסנו או יורכבו בבני םמוצרי .ה
דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. מוצרים או חלקים שימצאו פגומים  יוחלפו ע"י 

 הקבלן על חשבונו.
 

 דרואינג( ודוגמאות-הכנת תוכניות ייצור )שופ 06.02
ע., תכניות ייצור מפורטות ושלמות של שבועות מהיום הנקוב בצ.ה. 3הקבלן יכין ויעביר לאישור המפקח בתוך  

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..
 

טיפוס( -אושרו תכניות ייצור כאמור לעיל, ייצר הקבלן, בתוך המועד שייקבע לכך, פריטים לדוגמא )אבי .א
המפקח, מחומרים ובתהליך ייצור זהים מכל בחינה שהיא  לדלת עץ אחת ודלת פלדה אחת לפי בחירת

לאלה שישמשו בייצור הפריט מאותו סוג, ויעבירו לאישור המפקח. המפקח רשאי להורות  על ביצוע כל 
שינוי או תיקון בתהליך הייצור, כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריטים לתכניות הייצור ולהוראות 

 החוזה.

 

ח את הדוגמא הנ"ל ואת כל החומרים ומוצרים בהם הוא מתכוון להשתמש )פרזול, ל הקבלן להציג למפקע .ב
 שבועות לפני התחלת הביצוע בפועל של. 8אביזרים, זיגוג, צבע, איטום וכו'(, לפחות 

דוגמאות דוגמה שלא תאושר ע"י המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית( תיפסל ועל הקבלן יהיה להגיש 
 חדשות המתאימות לדרישות.

 דוגמאות שתאושרנה תאוחסנה ותשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה, עד לסיום העבודה.
 

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

 

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

 
 
 
 

 

 חלקי העץ הגנת 06.03
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טבילה של  יזה ייעשה ע" טיפולהעץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים, חרקים וכד'.   חלקי כל
,  לפחותדקות  8כלורופנול מדולל בספירט מינרלי לפי הוראות היצרן למשך -תמיסה של פנטו בתוךכל חלקי העץ 

 בכל חומר אחר מטיב דומה. או

   921 י"ות 755 י"ת לפי V 4.3 בדרגה אש תבעמידו שריפה  נגד טיפול יעברו העץ חלקי כל
 

 

 מוצרי פלב"מ 06.04

 ויהיו בגמר מוברש. L 316 כל מוצרי הפלב"ם, אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת, יהיו 
 

 

 מעקות, מאחזי יד וסורגים 06.05
 ואחריות הקבלן לוודא שהמעקות עומדים בתקן. 1142יהיו בהתאם לת"י  מאחזי יד וסורגיםהמעקות 

ושרות ע"י המפקח. הקבלן יבצע על חשבונו בדיקת איכוסו ברוזטות מתכת מ מאחזי יד וסורגיםחיבור המעקות 
 מכון התקנים לעמידות המעקות בדרישות התקן.

 רוזטות לכיסוי החיבורים חיבורים וחיזוקים לקיר יכוסו עם
  

 ריתוך 06.06

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

במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים.  הריתוך יהיה  .ב
 המשכי, שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים לדרישות התקן הבריטי.

פצרו והריתוך יבוצע בפינות ובנקודות, ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות.  בליטות הריתוך י .ג
הקבלן יבצע על חשבונו בדיקת מכון התקנים לעמידות  ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחלוטין.

 הריתוכים בדרישות התקן.
 

 פירזול 06.07
צו לא יאוחר מאשר תוך חודש ממועד  מפקחלאישור ה הפרזוליש להגיש לוח דוגמאות מלא של כל אביזרי 

 התחלת העבודה. 
 האביזרים המאושרים יופקדו אצל המפקח עד לסיום העבודה.

 ידיות לכל הדלתות יהיו, נירוסטה מט כולל בוקסת צילינדר וכל הרוזטות הנדרשות.
 

 מפתחות 06.08
 .  מבנהקי מפתח ראשי לכל  מסטרמפתח" -רביהיו חלק ממערך " בכל קומההדלתות  מפתחות כל

בעתיד  נוספיםהעתקי מפתח, ותעודה המאפשרת למזמין לשכפל עותקים  5יימסרו במועד הקבלה  מנעול לכל
 הצורך. יעפ"

 לגבי שיטות החלוקה למפתחות תימסר לקבלן בנפרד. מפורטת הנחיה
 .המזמיןלמזמין, בתאום ובאישור  יםלקראת מסירת המבנ רק - המנעולים התקנת
 זמניים, משלו ועל חשבונו. במנעוליםהקבלן  ישתמשהדלתות בזמן העבודה,   נעילת לצורך

 

 גלוון   06.09
כל חלקי הפלדה שיסופקו ו/או יוצרו יהיו מגולוונים. האמור בסעיף זה עדיף על כל האמור ביתר הסעיפים של 

 התוכניות וכתב הכמויות. הגלוון יבוצע ע"ג מוצרים מוגמרים לאחר עיבוד ריתוך והשחזה.המפרט המיוחד, 
מ"מ עובי,  אשר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט חם )שכן הם מתעוותים(   4מוצרי פלדה מפחים דקים עד 

ון חם בטבילה מיקרון בתהליך חרושתי. כל יתר מוצרי הפלדה יגולוונו גלו 80יגולוונו בהתזת אבץ חם בעובי 
 . 918מיקרון לפי דרישות ת"י  80באמבט, כשעובי הגלוון המזערי הוא 

 

 צביעה 06.10

 להלן 11כל מוצרי הפלדה יצבעו כמפורט בפרק 
 

 דלת כניסה לכיתה    06.11

" דוגמת 6185דגם "אלפא דלתא ת"י  כמפורט ברשימות  לת למוסדות חינוך מעץ לפתיחה צירית, במידות  ד .א
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, מעטפת הדלת  סמוי מתכוונן, סף אקטיבי )גליוטינה(מנגנון לריסון  לרבות "דלתות שהרבני" או ש"ע, 
  . קנט בוק גושני,  ואטם היקפי ו/או צבע מ"מ, 2.5פורמייקה דו צדדית בעובי 

 נות מפגיעה.כל הכנפיים יורכבו אך ורק במצב של עיבוד סופי כולל גמר צבע ומוג .ב

מ"מ עם טבעת פליז  3צירי פרפר בעובי  3 עם מ"מ.  1.5בעובי  מכופף פח מלבני פלדה לדלתות יהיו מ .ג
  גוון לבחירת המפקח. .מגולוון וצבוע המשקוף יהיה .  + גומיות ואטם בלימהוקופסת מגן 

ומוקפד במיוחד.  אין להשאיר חלל המלבנים בקירות בנויים או יצוקים ימולא בדייס צמנטי, באופן מלא  .ד
 חלל ללא דיוס.

כל חיבורי המלבנים ייעשו בגרונג.  הריתוכים לאורך כל חיבור בין חלקי אנכי ואופקי של מלבן יושחזו  .ה
וילוטשו היטב. המלבנים לא יתקבלו אם יהיו סימני ריתוכים ובכלל זה סימני ריתוך בעוגנים כמפורט 

 להלן.

ס"מ(.  אין להשתמש  50כל  35/5פנימיים ללא סימני ריתוכים מבחוץ )בחתך  עיגוני המלבנים לקירות יהיו . ו
 בעיגונים חיצוניים או ביריות.

הזמנת המלבנים תעשה לאחר בניית המחיצות ומדידת הפתח בשטח. מידות המלבן ורוחב המלבן יותאמו  .ז
 למצב בשטח בגמר החיפויים.

ורוזיה בפלדה. המרווח בין הריצוף למלבן ימולא המלבן יותקן מס' מ"מ מעל הריצוף למנוע היווצרות ק .ח
 במסטיק פולואוריטני חד קומפוננטי מתאים.

 

 דלתות ממ"ד 06.12
דלתות ממ"ד  תהיינה דלתות פלדה מאושרות ע"י פיקוד העורף  כדוגמת תוצרת פלרז או ש"ע בגמר פח מגלוון 

 וצבוע בתנור. 
 

 ארונות למערכות 06.13

ארונות הייעודיים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'( יהיו עשויים דלתות פח מגולוון במידות ה .א
מכופף   ןמשקוף מפח מגולווההמצויינות בתוכניות מתוצרת פלרז, רינגל, או שהרבני או שוו"ע, צבוע בתנור.  

 מ"מ.  1.5לי של כנפיים מפח מגולוון מכופף בעובי מינימהמ"מ.   2.0בעובי מינימלי של  

 הפרזול: ידיות קפיציות סמויות, צירים סמויים, מנעול כלול בסגר, ובריחים בכנף הלא פעילה. .ב

בין היתר שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח אלומיניום מורכב ו ת הייעודיים, יכללול הארונכ .ג
 התאם להנחיות המפקחע"ג הדלת. גודל השלטים ועיצובם יהיו לפי הוראות הרשויות השונות וב

ויקבלו את , טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות, והמפקח  ומידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמ .ד
 אישורו לפני הביצוע. 

 פנים ארונות החשמל יצופו בגבס וורוד.  .ה

חלוקה השומת לב הקבלן מופנית לכך שחלוקת הדלתות כפי שהיא מופיעה בתכנית הינה סכמטית. ת . ו
זמין ולא יתחיל בביצוע הארונות לפני שהציוד המיועד יא להסופית תתואם לאחר התקנת הציוד. הקבלן 

ע"י דלתות לארון הותקן בו ולפני שווידא שלא תיווצר שום הפרעה מכל סוג שהוא לתפעול התקין של הציוד  
הארון, חלוקתם ואופן פתיחתם. במידה ונדרשת עקב כך חלוקה שונה יעביר הקבלן את הצעתו על גבי 

ר הפרעה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא יפרק הקבלן את הדלתות ויזמין צהתכניות לאישור. במידה ותיוו
 .מסגרת ודלתות חדשות כשהן מובאות למצב הנדרש

 

 דלתות פלדה 06.14

 . אחרת צוין לא אם, לפחות מ"מ  בעובי, בתנור וצבוע מכופף מגולוון מפח ויהי הדלתות כל .א

 ק"ג/מ"ק. בדלתות אש מילוי צמר סלעים בדחיסות של  .ב

 ע, צבוע בתנור"משקופים מפח מגוולון מכופף של  רשפים או ש .ג

 בחלק מהדלתות כמוצג ברשימות ובפרטים יותקן צוהר עגול בקוטר לבחירת אדריכל. .ד

 והמשקוף צבועים בתנור במפעל .הכנף  .ה
  

 

 דלתות אש 06.15

לאחר שהדלת הורכבה. עלות בדיקת  ומכון התקנים דלתות האש יהיו בעלי תו תקן ובאישור היצרן .א
 הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת בנפרד.
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וצוהר   יאינטגרלכולל משקוף    על פי מפרט היצרן,      דלתות אש יהיו דלתות חסינות אש של רשפים דגם .ב

פרזול: על פי יצרן כולל ידית בהלה עם מנגנון הכנף והמשקוף צבועים בתנור במפעל.  ש"ע.או  ,40øל עגו

 תעמוד בתקן ישראל ל מכלוליה ומחזיר שמן. כל הפרזול נירוסטה. הדלת על כ פנימי אינטגרלי
  " כל האלמנטים מגולוונים וצבועים בתנור. במהדורתו העדכנית.

 
 

 ארונות  06.16

 מ"מ.  8מ"מ. הגב דיקט  18ארונות יהיו עשויים מגוף ומדפים מלוחות סנדוויץ  .א

 הארונות עם אפשרות לכיוונון אנכי. .ב

 הנחת המדפים על פינים ממתכת מגולוונת. .ג

 פינים אחוריים יהיו עם תמיכה עליונה למניעת התהפכות המדף. .ד

 לפתיחה.המגירות יהיו טלסקופיות עם דופן קדמית כפולה ושיפוע  .ה

 או ש"ע  BLUMמתוצרת  צירים ומסילות יהיו  . ו

 לעצירה וסגירה הדרגתית של המגירה. Slow Motionכל מסילות המגירות מנירוסטה עם מנגנון  .ז

 .מפקחבכל הארונות והמגירות יותקנו מנעולים, אלא אם צוין אחרת. המנעולים ע"פ נגר ובאישור ה .ח

כדי לאפשר מיקום מדפים בגבהים (,Pass 16 mm)ורים בדפנות ארונות עם מדפים פנימיים, יקדחו ח .ט
  שונים.

 הארון יסופק עם תפסים מתאימים להנחת המדף. .י

 מ"מ בפרופיל נעיץ.  1.5מ"מ, קנטים מפי.וי.סי  1.5פורמיקה טאפ בעובי  –גמר הארון פנים יהיה  .יא

 פורמיקה בגמר אלומיניום מוברש. –המסד )הצוקל( מעץ גושני ומצופה  .יב

 חשמל והאינסטלציה הסניטרית, תבוצענה ע"פ התוכניות.כל הכנות ה .יג
 

 מחיצות הפרדה ודלתות מודולריות לשרותים 06.17

קונסטרוקטיביים מלאים הומוגניים רחיצים    HPLיבוצעו מלוחות    םוהדלתות לשירותי מכלולי המחיצות .א
צלולוזה ובעלי העשויים מפנלים המבוססים על שרפים טרמוסטטיים משוריינים בצורה הומוגנית בסיבי 

  ( Composite)   שטחי פנים דקורטיביים המהווים חלק אינטגרלי מהלוחות ומבוססים על שרפים מורכבים

 מ"מ . 13, הולנד , מסוג "אטלון" בעובי TRESPA כאלה המיוצרים ע"י

 

 תאים .ב

 פאה של תא תעשה מלוח שלם. (1

 המפגש.כנפי הדלתות לתאים ייעשו מחומר זהה, עם חפיות באזורי  (2

 

 פרזול .ג
בגוון לבחירת המפקח, הפרזול יכלול: עמודי  מונוליתי ניילון ומצופה מאלומיניוםהפרזול יהיה עשוי 

תמיכה, רגליות מתכווננות בחזית ובצד, מחברי קירות, פרופילים מקשרים, חבקים, צירים, ידיות, 
 תא נכים.מנעולי תפוס פנוי, וו תליה פנימי לכל תא, ואביזרי נכים תקניים בכל 

 פרטי ביצוע .ד

פרטי יצרן יהיו כדוגמת פרטי יפאל )טי. אר בע"מ( קיבוץ עין החורש, ויוגשו לאישור לפני ביצוע  (1
 הדיגום.

 חיבורים לקירות ייעשו בשלשה מקומות לפחות. (2

 .נירוסטה עשויהמ"מ יבוצע באמצעות מערכת תליות סמויה  13חיפוי הקירות בלוחות  (3
 
 
 
 
 

 נוספות דרישות .ה
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כנף של דלת תכלול בקצה גומי מיוחד לסגירה רכה. המרווח בין קצה הכנף כלפי העמוד יסגר ע"י כל  (1
 סרגל.

התאמת הצבעים בין החומרים השונים, אלומיניום )פרופילים( יציקת ניילון )ידיות(, פלדת אל חלד  (2

 , בעת אישור מבנה הדגם.RAL)צירים( על פי סרגל 

 והקירות יהיו כבר מחופים באריחי גרניט פורצלן. התקנת כל המכלול תהיה לאחר שהרצפה (3
 

 

 אופני מדידה ותשלום 06.18

 :ובנוסףעבודות נגרות ומסגרות ימדדו בהתאם למפורט במפרט הכללי  .א

 ברשימותגם את  כל המפורט במפרט המיוחד,  מחיר מוצרי הנגרות והמסגרות יכלול בכל מקרה  .ב
 הפרזול  מנעולים גליליים )צילנדרים( עם מסטר קיי ושילוט. ובתוכניות, לרבות 

 הדלתות., ומחירם יחשב כנכלל במחיר בנפרד צוהרים מזוגגים ותריסים בדלתות לא ימדדו .ג

מוצרי מסגרות, בהתאם לנדרש במפרט ובתוכניות יחשב כנכלל במחירי היחידה וצביעה של  גילוון  .ד
 .המתאימים ולא יצויין בנפרד.

 מדד בנפרד, מחיר הציפוי יחשב כנכלל במחיר הפריטים.ייטי נגרות מכל סוג שהוא לא יציפויי פר .ה

הגנה על הפריטים עד למועד המסירה לרבות ציפוי בניילון, קרטון נייר לרבות שיחזור העטיפה כלולים  . ו
 במחירי היחידה.

 בנפרד.דד ימ, יחשב כנכלל במחירי היחידה המתאימים ולא ידייס בטוןמילוי מלבני פלדה  .ז

גם מחיר מחזירי שמן הדראוליים מתאימים למשקל הדלת, אביזר בלימה  ומעצור, מגיני אצבעות  אף אם  .ח
 בנפרד. ודדימבמחירי היחידה המתאימים ולא י יםכנכלל ו, יחשבלא פורטו ברשימות 
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 מתקני תברואה - 07פרק 

 

 תאור העבודה 07.01
 :העבודה כוללת

 לצריכה.מערכת מים קרים וחמים  .1

 והידרנטים   מערכת מים לכיבוי אש ע"י עמדות כיבוי .2

 מערכת שופכין, דלוחין וכלים סניטריים. .3

 מערכת לניקוז מזוג אויר. .4

 מערכות ניקוז מי גשם מהגגות. .5
  

 מפרטים 07.02
 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:

 ,  07פרקים  -המפרט הכללי של הועדה הבינמישרדית  .1

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .2

 מערכות שרברבות ובדיקתן. - 1205מפרט מת"י  .3

 פוליאטילן צפיפות גבוהה. HDPEצנרת  - 349מפמ"כ  .4

 כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים. .5
 

 ההוראות הכלליות 07.03

במחיריו את כל עבודות העזר הנדרשות: חפירה וחציבה לרבות מילוי חוזר עבור קוי  על הקבלן לכלול .1
 המים, הביוב וצנרת השופכין והתחברויות לצנרת קיימת.

 וביצוע  אין לחצוב חורים או חריצים בבטונים מבלי לקבל את אישור המפקח. הקבלן יהיה אחראי לסימון .2
 סטלציה.חריצים ופתחים הדרושים לביצוע עבודות האינ

 חציבת פתחים בבטונים תבוצע אך ורק באישור המפקח.

בכל מעבר צנרת דרך קירות, תקרות, מחיצות, רצפות וכו' יש לסדר שרוולים )פרט לצינורות שופכין  .3
 ודלוחין(.

ומעוגנים במבנה בקוטר מספיק גדול על מנת לאפשר העברת  .P.V.Cהשרוולים יהיו מצינורות 
הצינורות ובידודם באופן חופשי. )שרוולים להעברת צינורות דרך רצפות יובלטו מפני הרצפה הסופיים 

 ס"מ על מנת למנוע חדירת מים(.  -0.5ב

מתאים ובמספר בגמר העבודה יגיש הקבלן תוכניות עדות )תוכניות ביצוע( של כל המערכות בבנין בקנ"מ   .4
עותקים לפי דרישת המפקח. התוכניות יכללו סימון כל האביזרים והשסתומים בבנין, הזהה עם מספור 

 ושילוט האביזרים עצמם אשר על הקבלן לבצע תוך כדי העבודה.

כל האביזרים, המגופים, השסתומים והציוד לסוגיו יצוידו בסימון או שילוט מתאים על גבי שלטי  .5
 קביעת המפקח. סימון זה יופיע בתוכניות העדות כאמור לעיל.פלסטיק לפי 

כל מתקני התליה, התמיכות, השלות, הקונסולות, נקודות הקבע וכו' יהיו מגולוונים ויקבלו אישור  .6
 מוקדם של המפקח.

במקומות בהם עוברת צנרת בחלל תקרות כפולות,  העבודה תבוצע תוך תיאום מלא עם תוכניות מיזוג  .7
 ובצורה שתבטיח גישה נוחה לטיפול בצנרת הנ"ל. אויר וחשמל
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 כיבוי אשו  רשת הספקת מים קרים 07.04

 

",  40ללא תפר, "סקדיול     פלדה מגולוונים מיהיו   3" טרובק  אש לכיבוי צינורות הספקת מים  - .1

   .QUICK UPע"י מחברים מהירים מסוג  מחוברים

 צינורות להספקת  מים קרים וחמים יהיו : -
 בהברגה. ",  מחוברים40פלדה מגולוונים ללא תפר, "סקדיול מיהיו "   2-"3/4בקטרים   
מותקנים סמויים בקירות בתוך צינור מתעל בקוטר  24מ"מ פלסטיים דרג  16-20בקטרים 
 מתאים.

 אביזרים וספחים לצינורות יהיו מאותו מין וסוג כמו הצינורות עצמם, יהיו חרושתיים.
 פחים ואביזרים באתר.לא יורשה לייצר ס

 התברגות בצינורות המחוברים  בהברגה תהיה קונית.
 .50.3האורכים של התברגות לפי המצויין בת"י 

הברגת צינורות וספחיהם וכן הברגת שסתומים, ברזים ושאר האביזרים תהיה מלאה לכל אורך 
 התבריג.

 ארונות כיבוי אש יצויידו במכלולים הבאים: .2

 "שטורץ". עם מחבר 2ברז שריפה " -

 מ' על ציר מסתובב עם מזנק סילוני. 30.0באורך  ¾גלגלון " -

 מ' כ"א. 15.0באורך  2זרנוקים " 2 -

 ק"ג . 6מטפי כיבוי אבקה יבשה  2 -

 מזנק סילון רב שימושי. -

 והמזנק.המטפים קונזול לתלית הזרנוקים  -

המגופים וכולם בדיקת הלחץ כמפורט במפרט זה ובהל"ת, תכלול את כל ההסתעפויות, האביזרים ו .3
 חייבים לעמוד בלחץ הנדרש לגבי הצנרת.

עבודות ההתחברות כוללות את כל החיתוכים של הרשתות הקיימות, התקנת אביזרי חיבור מתאימים  .4
תוך שימוש באביזרים ואמצעים אשר יקבעו ע"י המפקח בהתאם  לצנרת הקיימת. כמו כן כולל המחיר 

 והידוק הדרושים.את כל עבודות החפירה, מילוי חוזר 

 אין להשתמש בהברגות ארוכות וברקורדים שלא לצורך. .5

בגמר הרכבת הצנרת יש לסתום מיד את כל הקצוות החופשיים בפקקים מתאימים אשר יושארו במקומם  .6
עד להרכבת הארמטורות. בגמר העבודה ולפני הרכבת הארמטורות יש לשטוף היטב את כל הקוים ולבצע 

 חיטוי כנדרש.

ס"מ לפחות מפני הקיר המוגמר ויחוזקו באמצעות ווי קולר  2הגלויים יקבעו במרחק של  הצינורות .7
 עשויים מברזל מגולוון ומורכבים משני חלקים עם אפשרות פתיחה לפירוק.

ס"מ לפחות. את החריצים יש לסתום  2הצינורות העוברים בקירות יותקנו כך שישאר כיסוי טיח בעובי  .8
 שר מחירו כלול במחיר הצינור.צמנט נקי ללא סיד, א חבטי

 
 

 מערכת שופכין דלוחין וניקוז מי גשם 07.05

צנורות דלוחין יהיו מצינורות פוליפרופילן מחוברים ברקורדים תוצרת "ליפסקי" והאביזרים מאותה  .1
 תוצרת.

 צנורות דלוחין העוברים מילוי רצפה יעטפו בבטון. מחיר הבטון יכלל במחיר הצינור.

( מחוברים בריתוך, תוצרת "גיבריט", HDPEיהיו מצנורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה )צנורות שופכין  .2
"מובילית" או תוצרת מאושרת אחרת לרבות כל הספחים, אביזרים, אביזרי התפשטות, מופות חשמליות 

מאושר בפיקוח יחידת שדה של היצרן. לפני תחילת  מבצעמאותה תוצרת. הרכבת צנרת תתבצע ע"י 

שיתבצע ע"י היצרן או גורם  HDPEהקבלן להגיש למפקח תכנון מפורט של מערכת צנרת העבודה על 

 על כל חלקיו. 349יתבצעו לפי תקן ישראלי  HDPEמוסמך אחר. כל העבודות הקשורות לצנרת 

ס"מ סביב לפחות. עטיפת הבטון והצנרת   15כל הצנורות העוברים מתחת לחלקי בנין יעטפו עטיפת בטון   .3
 שמעליה. יחוברו לרצפה
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ס"מ מסביב לצינור  15כל צנורות השופכין העוברים בקרקע מכל הסוגים ייעטפו בעטיפת בטון בעובי 
 עד לכניסה לתא ביקורת.

 כ"א. 45זויות בנות  2כל מעבר של צינור ממצב אנכי לאופקי ייעשה ע"י  .4

מכללי המקצוע בכל שינוי כיוון כל הצנורות יצוידו בביקורות במקומות המצויינים בתכניות והמתבקשים   .5
 זרימה בצנרת יותקנו אביזרי ביקורת.

כל הצנורות העוברים על הקירות יקבעו במקום ע"י חיזוקים מתאימים ו/או באמצעות ווי קולר העשויים  .6
ברזל מגולוון ומורכבים משני חלקים עם אפשרות של פתיחה לשם הוצאת הצינור בעת הצורך. החיזוקים 

מ'. צנורות אופקיים העוברים מתחת לתקרות יחוזקו ע"י מתלים  1.80ם שלא יעלו ייקבעו במרחקי
מתאימים הניתנים להתאמה וויסות לשם קבלת שיפוע אחיד. המתלים יינתנו כמפורט לעיל במרחקים 

 מ', ונוסף על כך בהתאם למקום החיבורים, האביזרים וההסתעפויות. 1.80של לא יותר מאשר 

בהדבקה   PVCמ"מ    50-32ג אויר המותקנים בחלל התקרה האקוסטית יהיו בקטרים  צינורות לניקוז מזו .7
 "מרידור" . 

אם צוין אחרת( יהיו   )אלא  'ד, מחסומי תופי, מאספים וכ4"2כל הספחים, מחסומי רצפה "/ .8
 מפוליפרופילן תוצרת "ליפסקי או שווה ערך מאושר".

רת מרובעת עם שתי טבעות איטום. מחסומי מכסאות לספחים יהיו מכסאות פליז מתברגים בתוך מסג

תוצרת חרושתית מאושרת עם מאריך ומכסה מפליז מתוברג בתוך  HDPEיהיו מצנרת  8/4רצפה "
 מסגרת מרובעת.

 יש להתאימם לגוון הריצוף ולקבל אישור על המיקום. -מחסומי רצפה בתוך ריצוף קרמיקה  .9

( מחוברים בריתוך תוצרת HDPEפיפות גבוהה )יהיו מצנורות פוליאטילן בצ במבניםצנורות מי גשם  .10
 על כל חלקיו. 349גרביט. העבודה תבוצע לפי ת"י 

מעלות עם חיתוך אלכסוני  45בקומת קרקע יורכבו מתוך מהעמודים יציאות מצינור פלדה בזוית 
 . ס"מ מהדופן 5מקביל לעמוד במרחק 

לומיניום עם יציאות הצידה תוצרת קולטי מי גשם על הגג יהיו מטיפוס מתועש מיציקת ברזל או מא
 "הרמר", "ג'וסם", "פסאבן" או ש"ע מאושר ע"י מפקח.

 

 בידוד וצבע 07.06

כל קווי הצנורות לסוגיהם יבודדו ו/או יצבעו כמפורט להלן. מחיר הצביעה יכלל במחיר הצנורות  -כללי  .1
 הצנורות מכל פסולת ולכלוך.השונים. את הצביעה והבידוד של הצנרת יש לבצע לאחר ניקוי יסודי של 

 צנרת מים קרים,  שופכין, דלוחין .2
צנרת מים מגולוונת תצבע בשתי שכבות צבע "מגינול" של "טמבור" ושתי שכבות צבע "איתן" של 

 "טמבור".
 

 בדיקות לחץ ושטיפת צנרת 07.07

י אטמ'. הבדיקה תערך לאחר שחרור כל כיס 12מערכת הספקת המים תעבור בדיקת לחץ הידראולי של  .1
שעות   24האוויר מהרשת וסגירת כל קצוות הצנורות בפקקים טרם הרכבת הארמטורות. הבדיקה תערך 

 רצופות ללא כל נפילת לחץ.

לפני כסוי  מפקחבדיקת לחץ, בדיקת רציפות וכן בדיקת קבלה של ה -כל הבדיקות תבוצענה לרבות  .2
המקומות הפגומים והקווים יבדקו   הצנורות. במקרה שתתגלנה נזילות או ליקוי בידוד, יתקן הקבלן את

 שנית. על הקבלן לספק על חשבונו את כל החומרים, המכשירים והכלים הדרושים לביצוע הבדיקות.

בדיקת קווי ביוב ותיעול תיעשה על ידי איטום הצנורות  בתוך תאי הבקרה, כל קטעי ייאטם בנפרד על  .3
מ' לפחות   1.20תאימים ובכל מקרה בגובה של  ידי פקקים, בתוך הפקקים יותקנו צנורות עומד בגבהים מ

מעל רום קודקוד הצינור בנקודה הגבוהה ביותר. מילוי הקטע במים ייעשה באופן איטי מהנקודה 
הנמוכה. בעת ביצוע הבדיקה, בוחנים חזותית אם הופיעו נזילות מהצנורות ומהמחברים.  קו הצנורות 

 שעה לפחות. 1עומד לא ירד במשך יעמוד בבדיקת האטימות אם מפלס המים בצנורות ה

בגמר הרכבת צנרת מים חמים וקרים וצנרת ראשית טמונה בקרקע על הקבלן לבצע שטיפה וחיטוי  .4
 מערכת מים לפי דרישת משרד הבריאות והל"ת.

 כלל במחיר הצנרת.יטוי ימחיר שטיפה וח
 

 כלים סניטריים וארמטורות 07.08
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הסניטריים לרבות את כל האביזרים וחומרי העזר הדרושים, כגון: סיפונים הקבלן יספק וירכיב את הכלים 
 בקטרים הדרושים, ונטילים, אביזרי תלייה, ברזים זויתיים וכל הנדרש להרכבה מושלמת.

 כל הכלים הסניטריים יהיו לבנים, מסוג מעולה, מדגם כמפורט בכתבי הכמויות.
 המפקח לפני הרכבתם. טעונים אישורכל הכלים 

 

 אופני המדידה ותכולת המחירים 07.09

 כללי - צנרת  .א

 מדידה .1
 הצנורות ימדדו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם.

 תכולת  המחירים .2

כל הספחים, אמצעי הקביעה התמיכה המאושרים ע"י המפקח, שרוולים וחומרי עזר, אלא  -
 אם פורטו בסעיף נפרד בכתב הכמויות.

 וכו', לצנורות שנפגעו.וד, צבע, ציפוי דתיקוני בי -

 חפירה בכלים מכניים או בידיים, חציבה, עטיפת חול, מילוי בהידוק ויישור. -

חציבת בקירות, בקורות ובתקרות למעבר צנורות ושרוולים כולל תיקוני חריצים בטיט צמנט.  -
 פתיחת מעברים, הכנסת שרוולים בקירות ובתקרות קיימים.

 צביעת הצנרת מכל הסוגים. -

 פורט המפרט המיוחד.את  כל המ -
   

  



32 
 

 

 
 

 חשמל מתקני - 08פרק 
 

 לליכ 08.01
 

 לליכ 08.01.01
 החשמל,  מתקן לביצוע  המינימליות הדרישות  את לקבוע  להלן,  המיוחד  והמפרט  הכלליים  המפרטים  כוונת

 בכתבי  המופיעים היחידה במחירי  כלול  במפרט  סעיף  כל  לרבות  שמוגדר  מה כל  ספק  הסר  למען  תקשורת.

 כיוון,  חיווט,  אספקה,  הובלה,  ולמפרטים,  לתכניות  בהתאם  שמתבקש  מקום בכל  התקנה לרבות  כמויות,

 והפעלה.  הרצה  יישור,  פילוס,
 זה.  לפרויקט  המיוחד  ומהמפרט  08  הטכני  מהמפרט  גורע  ואינו בלבד תמציתי הינו  הכמויות  בכתב  אוריהת

 אחר.  ציוד ולא  זה  במכרז  המצוין  לפי  הציוד  את  לתמחר חייב  הקבלן
 

 
 במפרט דותועב 08.01.02

 מפרט זה מתייחס  לביצוע המתקנים הבאים:

 מתקני חשמל לתאורה כוח ופיקוד .א

 מתקני חשמל למתח גבוה .ב

 מערכת משולבת כריזה וגילוי אש .ג

 לוחות חשמל מתח גבוה .ד

 לוחות חשמל מתח נמוך .ה

 חירום ה ותאורתת תאורומערכ . ו

 תקשורת מחשבים .ז

 מערכות בטחון .ח

 יפו-מאור עריית תל אביבתאורת חוץ בהתאם לדרישות מחלקת  .ט

 חדר מיתוג בהתאם לדרישות חח"י .י

 מיגון קרינה אלמ"ג .יא

מערכות נלוות כגון מערכת רעידות אדמה, סילוק עטלפים, סילוק מכרסמים, הכנה לאנטנות סלולריות,  .יב
 ומערכת דו סיטרית בטיחות מערכת פרזנטור לכיתות לימוד

 
 תנאי סף 08.01.03

יעמוד בכל  אשרהעבודה תבוצע ע"י חשמלאי ,  1משנה במסמך ג' מבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין קבלני
מ"ר עיקרי לפחות, בעל ניסיון של  10,000של  בשטח, ציבור בבניניהתנאים כמפורט להלן: בעל ניסיון 

 160קוו"א כל אחד בשנתיים האחרונות  ובעל סיווג קבוצה א'  2000מתקני מתח גבוה בהספק של  2לפחות 
 270, 5)הנחת קווי חשמל( סוג  250, וסיווג 2תקשורת( סוג  י)הנחת קוו 240, סיווג  5)חשמלאות( סוג 

 תאורת רחוב ובעל רישיון חשמלאי מהנדס  מתאים ובר תוקף.  
 .מהנדסיון חשמלאי בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל ריש

קבלן 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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 ביצוע המלאכה 08.01.04

לחוקים כלליים אחרים של המקצוע   ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים, .א
יפו -עיריית תל אביב  וכן בהתאם לתקנות למתקני חשמל )חוק החשמל תשי"ד(, לדרישות המקובלות של

ולהוראות המפקח חברות סלולריות חברת החשמל, חברת בזק, חברת הטל"כ,  על כל מחלקותיה,
ות רצונו, אם ברצון הקבלן להציע אי אלו תיקונים הקשורים בתכנון המתקנים, יהא עליו להמציא ולשביע

את הערותיו למפקח ולקבל את אישורו מראש ובכתב  לפני הוצאתה לפועל של המערכת. ביצוע העבודה 
 ייעשה ברמה מקצועית מעולה. 

אינו מתאים   המפקחחר במערכת שלדעת  יפרק, יתקין, יחליף על חשבונו הוא כל אביזר או חלק אהקבלן   .ב
 .פקחלדרישות הנ"ל. הקבלן לא יכסה שום חלק של המלאכה לפני שנבדקה ע"י המ

אור המלאכה או בין תכניות הבניין והריהוט לבין תכניות המערכות יבמקרה של אי התאמה בין ת .ג
 כה או חלק ממנה.הנ"ל, על הקבלן להעיר על כך את תשומת ליבו של המפקח לפני ביצוע של כל מלא

 הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי המפקח והקבלן מתחייב לנהוג בהתאם לתיקונים.
 

 .הבדיקות והרצ 08.01.05
על הקבלן לבדוק את כל המתקנים והמערכות בפרקי המשנה הבאים בהתאם להוראות המפקח, לתיאור 

 המפרט להלן, ולתוכניות הלוטות.
ובהתאם להתקדמות העבודה ועד לבדיקת הסופית עם השלמת המתקן והכנתו הבדיקות תהיינה חלקיות 

 למסירה.
עם סיום כל העבודות ובגמר כל העבודה, יש לווסת את כל הציוד האוטומטי לפעולה תקינה ולאזן פאזות 

 בכל הלוחות.
 ויסות. האיזון, הכיוון והשרות תמשכנה במשך כל תקופת האחריות .ופעולות ה

 בדיקות, להלן. 08.19ו בהתאם לפרק הבדיקות יתבצע
 
 

 ביקורות. 08.01.06
חשמל מוסמך ביקורת בודק , ו על הקבלן להעביר ביקורת חברת חשמל כלולה בעלות סעיפי כתב הכמויות, 

 .המתקןכולל תשלום עבור ביקורת הכוללת סריקה טרמוגרפית ,לכל מתקני החשמל,   3סוג 
עבודתו. במידה ויימצאו ליקויים ע"י הבודק או ע"י המפקח הבודק יאושר ע"י מפקח החשמל לפני תחילת 

יתבצעו בדיקות חוזרות עד לקבלת דו"ח נקי ללא הערות מצד הבודק או המפקח, למען הסר ספק כלל 
 .08.18בהתאם לפרק  נה, הבדיקות יתבצעהבדיקות הינם על חשבון הקבלן

. 
 

 מסירת המתקן. 08.01.07
בהתאם  מפקח טופס בדיקות שעליו לבצע לפני הביקורת.בכל ביקורת של המפקח במתקן יגיש הקבלן ל

 בדיקות להלן. 08.19לפרק 
 הטופס ימולא יום לפני ביקורת המפקח במתקן.

 ל את המתקן ללא עמידה בכל תנאי הטופס הנ"ל.במודגש בזה שהמפקח לא יק
 
 

 תקנות, חוקים, פרטיםמ 08.02
 הבאים, במהדורתם התקפה האחרונה:, חוקים ותקנות למפרטיםכל העבודות תבוצענה בהתאם 

 זה. המיוחד מפרט 08.02.01
 רתו האחרונה.ודה( בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת במ08הכללי למתקני חשמל )מפרט  המפרט 08.02.02

 ותקנותיו. 1954 – דחוק החשמל התשי" 08.02.03
 הרלוונטיים חלקיו כל על 1220 ישראלי תקן 08.02.04
 1001 ישראלי תקן 08.02.05
 1 חלק 1173 תקן 08.02.06
 2.22 חלק 20 ישראלי תקן 08.02.07
 5281 ישראלי תקן 08.02.08
 61439 ישראלי תקן 08.02.09
 755 ישראלי תקן 08.02.10
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 התקנים הישראליים 08.02.11

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך, דרישות  – 372מפרטי מכון התקנים, כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ  08.02.12
 מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה במקומות נגישים לאנשים לא מקצועיים, לוחות חלוקה.

 החינוך משרד"ל מנכ חוזר 08.02.13

 .DIN-ו IECהתקנים הבינלאומיים, כמו  08.02.14
 

 תנאי האקלים 08.03

 .70%ולחות יחסית עד  C +65טמפרטורה מקסימלית: 

 .100%ולחות יחסית עד  C  -5טמפרטורה מינימלית:
 התנאים להתקנה חיצונית:

 מ"מ לשעה. 60עוצמת הגשם המקסימלית: 
 לשעה.ק"מ  30עוצמת הרוחות: לפחות 

 

 הרמוניות 08.04
-, עלהאירופאי הקבלן אחראי, חוזית, למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת מדרישות התקן

כן, הקבלן חייב לבדוק את רמת ההרמוניות לפני מסירת המתקן ואם יתברר שרמת ההרמוניות עולה על 
 הרמוניות.המותר בהתאם לתקן, חייב הקבלן להתקין, על חשבונו, מסנני 

 

 כבלים ומוליכים 08.05

 
 כללי 08.05.01

בעלי  ,XY,N2AXY2N)כבה מאליו(, מטיפוס  FRוולט יהיו מסוג  1000כל כבלי ההזנה למתח של עד 

תוצרת סינרג'י או שווה ערך מאושר )במידה והקבלן רוצה להציע שו"ע עליו לבצע חישובי מפל  UV הגנת 
 .רוצה הקבלן לספק(מתח וכושר העברת זרם עם נתוני היצרן שאותו 

בחירת הכבילה תעמוד בדרישות תקנות החשמל "העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך 
  .2014התשע"ד 

מן המתח הנומינלי בכל  3% -כבלי הכוח יהיו בעלי חתך מזערי בשיעור כזה שלא יגרם מפל מתח גבוה מ
  נקודה שהיא במערכת.

ממ"ר ומעלה יהיו בעלי מוליכים שזורים. לא תותר התקנת כבלי כוח בעלי חתך  10כבלים בחתך של 
 סקטוריאלי אלא במקרים בהם צוין במפורש שמותר להשתמש בכבלים כאלו.

 שטח חתך האפס יהיה זהה לשטחת חתך הפאזות.
כבל מתכווץ -ראש-פפתידי כ-ממ"ר ומעלה ייאטם על 16קצוות כל כבל בחתך  מבניים,-בהתקנות פנים

 . M3מתוצרת רייקם, או אלסטימולד, או 
הקצוות לחיבור בין כבלי האלומיניום לציוד  2-עבור כבלי אלומיניום, כלולים במחירם נעלי כבל ב

 מנחושת. הכבלים יהיו נטולי הלוגן בלבד.
, מחברים וכל הכרוך כבלי החשמל כלולים בתוכם את כל הלשות, סופיות, נעלי כבל מובדלים, נעלי כבל פין

בלי יוצא מן הכלל תכלול נעל כבל ייעודית מובדל לחיבור בין  םהאלומיניולהתקנה מושלמת. כל כבילת 
במישרין לפס או למחבר מהיר ללא פין מובדל או נעל  םאלומיניולנחושת. לא יאושר חיבור כבל  םאלומיניו

 50מנטים בלוח כאשר שטח החתך גדול מ לאל םלא יאושר חיבור ישיר לכבילת אלומיניו כבל מובדלת.
 ממ"ר.

 
 , מחיר08.10תת פרק  מיועדים לעבודות שאינן כלולות במסגרת נקודות החשמלאשר מוליכים וכבלים 

כל חומרי העזר וכל  כולל מובילים, מוליכים, המוליךספקה והתקנה וחיבור של אכולל  הכבל והמוליך
 וחיבורו.העבודות הדרושות להנחת הקו 
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 סופיות ומחברים 08.05.02

כבלי החשמל כלולים בתוכם את כל הלשות, סופיות, נעלי כבל מובדלים, נעלי כבל פין, מחברים וכל הכרוך 
בלי יוצא מן הכלל תכלול נעל כבל ייעודית מובדל לחיבור בין  האלומיניוםלהתקנה מושלמת. כל כבילת 

ר ללא פין מובדל או נעל במישרין לפס או למחבר מהי אלומיניוםלנחושת. לא יאושר חיבור כבל  אלומיניום
בחום ) כפפה  תבמפצלת מתכווצ בקצותיהממ"ר ומעלה כולל תסתיים  10 מחתךכבל מובדלת. כל הכבילה 

 REYCHEM( עם דבק כדוגמת 

 
יהיו מסוג כבלי נחושת עם בידוד נטול הלוגנים עמיד  ותקווי הזנה לחלונות שחרור עשן ולמערכות חיוני  08.05.03

דקות ושמירת בדוד  180( במשך  FEמעלות צלזיוס, שמירת בדוד מעטה חיצוני )  800בפני שריפה בטמפ' 

.  NHXHX FE 180 E90 דקות מטיפוס  90במשך  VDE 4102-12( עפ"י תקן גרמני  Eמעטה מוליכים ) 
 וחוק הכבאות להוראות בהתאם ירוקה כבילה ממובילי פרדותנ אטומות פח בתעלות תותקן הכבילה
 .החשמל

 
 מוליכים 08.05.04

 וולט. 1000או נאופרן למתח של עד   PVCכל המוליכים יהיו בעלי בידוד 
כל המוליכים השזורים המתחברים לציוד יצוידו בנעלי כבל. קצוות המוליכים השזורים, המתחברים 

 למהדקים, יצוידו בשרוולים מתאימים. 
 

 סימון כבלים 08.05.05
', בהתאם להנחיות המפקח. על סנדוויץידי שלטי -נירוסטה, או על דסקיותידי -סימון הכבלים יבוצע על

ידי -יחוזקו לכבלים על הדסקיותם למספריהם בתוכניות. השלטים יוטבעו מספרי הכבלים בהתא
 אזיקונים )חבקים פלסטיים(.

 מטר בין הסימונים. 5הכבלים המונחים יסומנו בנקודות החיבור, בכל פניה ובמרחקים שאינם עולים על 
 הכבלים המושחלים יסומנו בכל שוחה.

שיושחלו על כל מוליכי  C.V.Pבתוכניות, ע"י שרווליות .מוליכי כל כבלי הפיקוד יסומנו, בהתאם למפורט 
 הכבלים.

חובה לבצע שילוט לפאזות מוליכי  –סימון גידים הן בלוח והן בחיבורים יתבצעו ע"י שילוט בר קיימא 
 האפס והארקות בלוחות החשמל ללא יוצא מן הכלל.

 
 שמירה על שלמות הכבלים 08.05.06

חים או תומות בהם באים כבלים במגע עם קצוות פעל מנת להבטיח את שלמות מעטה הכבלים במקו
קצוות מתכתיים חדים, יש לצפות את המקומות הנ"ל בכיסויי גומי מתאימים לשם יצירת הפרדה בין 

 המתכת למעטה הכבלים.
 

ובאופן שלא ייגרם לו נזק; בהיעדר  ולהוראות היצרן לחוק החשמלרדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם 

  :כאמור יהיה הרדיוס הפנימי המזערי של כיפוף כבל, ביחס לקוטרו החיצוני, כמפורט להלןהוראות יצרן 

 מהקוטר החיצוני של הכבל 12פי  -כבל בלי שריון  (1)

 מהקוטר החיצוני של הכבל 15פי  -כבל עם שריון  (2)
 

לו כל החיבורים של המוליכים או הכבלים יבוצעו בתוך תיבות הסתעפות או תיבות חיבור. חיבורים א
 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(.

 

 SHOPDRAWINGSהתקנת כבלים על סולמות כבלים והגשת   08.05.07
 , יותקנו מובלים לכבלים.בכל פיר כבלים בבניין עבור חשמל או תקשורת

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 
% מקום פנוי להשחלות עתידיות של כבלים(.במידת הצורך  30)והרשתות מנקודת הראות של מקום שמור 

הכבלים  סולם או רשת לכבלים שיאפשר עמידה בדרישה זו. לאחר תאום עם המפקח, ,על הקבלן להתקין,
יש לחבר שיותקנו על גבי סולמות יקושרו אליהם ע"י אזיקוני פלסטיק מתאימים. )את מוליכי ההארקה 

כבלים יחד. קשירת הכבלים  3ממ"ר ופחות מותר לקשור  4(. כבלים שחתך מוליכיו ע"י מהדק קנדי בלבד
תבצעת בשתי ס"מ בין נקודות הקשירה. אם הנחת הכבלים מ 90לסולמות תתבצע במרחקים של עד 

. ההשניישכבות או יותר, יש לסיים את התקנת השכבה הראשונה וקשירתה לסולם לפני התקנת השכבה 
 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 
 רה.או תק

 4102-12שמספרו  DINהתקנת התעלות תעשה בהתאם להוראות התקן תקן 

 .UVעל הגג כל התעלות יהיו פח מחורץ או סולם כבלים ויכללו מכסים מפח למניעת קרינה 
 מטר מעוגנים עם בסיס בטון לגג למנוע פגיעה באיטום. 2.2תעלות על הגג יותקנו ע"ג תומכים בגובה 

 לל תקרה כפולה בהתקנה רגילה יעשה שימוש רק בתומכים מוצר מדף.כאשר הסולמות מותקנות בח
במקום בו צמודים הסולמות/תעלות לקיר ולא ניתן להתקין תומכים על קיר המבנה , אלא לעמודי בנין 

כל  ןמטר לפי דרישות אילו, יבצע הקבלן תומך מגולוון מעמוד הבניי 1בלבד ולא ניתן לספק תומך כל 

" בין תומך לתומך ועליו יתקין את Iבי התומכים יתקין פרופיל פלדה "מקצב של עמוד ועל ג
 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.
 הקבלן דוגמא ויאשר את הדוגמא אצל כל הגורמים לפני המשך ביצוע. לאחר אישור התוכניות, ייצר

 
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, 

 " וכו'.CATWALKדפנות מעבר טיפול והליכה " 
כל התעלות במתרפים, בחניון ובמקומות חשופים בפרויקט יהיו מפח אטום ובגוון עפ"י בחירת האדריכל 

 לרבות צביעת אביזרי התלייה .

  4102DIN- 12כל תעלות הפח חסיני אש לרבות אביזרי התלייה יהיו לפי תקן  
 
 

 מוביל או\וקרקעית של כבלים -התקנה תת 08.05.08
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 

כלי מכני או ב –לאחר קבלת אישור המפקח. אין לבצע שום עבודת חפירה בהתאם לפרטים המצורפים ,

 לאחר שהונח הכבל בחפיר. –בעבודת ידיים 
יד השני בהתאם לחתך האופייני. -המונחים בתחתית תעלה חפורה יסודרו האחד עלמובילים  \כבלים 

 בתוכניות צוינו מרחקי ההתקרבות המינימליים המותרים שבין המערכות השונות.
 אישור מראש של המפקח. כל חיבור בין כבלים, מקום החיבור ואופן ביצועו, טעון

מנת לאפשר התקנה מתאימה -במקומות בהם יש להתקין תיבת חיבורים או הסתעפות תורחב התעלה, על
של התיבה כדי שלא תלחץ על יתר הכבלים המונחים באותה התעלה. תיבת ההסתעפות תונח בגובה שונה 

כבלים, במרחק המבטיח שלא ממסלול הכבלים כדי שהכבל המסתעף יוכל לעבור מעל או מתחת למסלול ה
תהיינה השפעות לחץ של כבל על כבל. תיבות החיבורים או ההסתעפות המיועדות להנחה ישירה בקרקע 

ידי -תהיינה אך ורק מטיפוס המיוצר במיוחד לשם כך בהתאם לסוג הכבל. התיבות המותקנות ייבדקו על
 המפקח לפני הכיסוי בעפר.

ידי -ותר להגן על מכלול כבלים המונחים בתעלה משותפת עלשכבת המגן תהיה מחומר מסוג אחד. מ
מטר מרוחב  0.20 -כיסויים בלוחות בטון או בחומר מתאים אחר. במקרה זה יהיה רוחב כל לוח גדול ב

מטר מהכבל הקיצוני. מותר להשתמש במרצפות מדרכה או ברכיבי בטון  0.10מכלול הכבלים, ויבלוט 
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בודדים. במקרים אלו אסור להטמין את התיבות מתחת למדרכה או  אחרים המתאימים להגנה על כבלים
 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.
 

 .לבניין מתחתהשחלת כבלים לתוך צינורות המותקנים בקרקע  08.05.09

 Shop זאת לאחר הגשת השחלת כבלים בצינורות תתבצע בשיטה שתאושר מראש ובכתב ע"י המפקח,

Drawings .לביצוע העבודה 
מנת למנוע פגיעה -ידי שרוול משיכה מיוחד למטרה זו על-החיבור בין תיל המשיכה לכבל צריך להתבצע על

 במעטה החיצוני של הכבל בשעת המשיכה.
ידי יצרן הכבלים ובכל מקרה אין להפעיל על -אין למשוך כבלים בכוחות העולים על אלו המוכתבים על

 הכבלים כוחות משיכה העלולים לגרום נזק למעטה החיצוני שלהם.
כבל וגישה מעבר הכבלים בשוחות הביקורת יתבצע לאורך קירות השוחה על מנת לשמור על גמישות ה

 נוחה אליהם.
, תוך השארת קטע רזרבי לצורך גמישות או הלוח או הפיר לאחר ההשחלה יחוזק הכבל אל דפנות השוחה

 התפעול ובהתאם להנחיות המפקח.
הכבל מן התוף צריך להתבצע, לאחר התקנת התוף על גבי תמיכות מתאימות שיתמכו במוט פלדה  שחרור

 טע כבל בעל אורך שנקבע מראש, תוך כדי סיבוב התוף.שיעבור במרכז התוף, ע"י משיכת ק
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.
 ראשונה יש להתקין גלילי הנחייה על מנת למנוע את גרירת הכבל על האדמה.בין תוף הכבל לשוחה ה

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
 

 חיבור קטעי כבלי חשמל )מופות( 08.05.10
ביצוע מופה יהיה אך ורק לאחר אישור בכתב  –לא יאושר לבצע חיבור כבילה ללא ידיעת המפקח 

 מהמפקח.
 חיבור בין שני קטעי כבל יתבצע ע"י מחבר )מופה( מסוג המחבר של רייקם או ש"ת )שווה תכונות(.

 אישור בכתב מן המפקח.המחברים יירכשו ע"י הקבלן רק לאחר קבלת 
החיבור בין כבלים חדשים לכבלים קיימים יבוצע בו זמנית בשני קצוות כל כבל חדש. אין לבצע חיבור כבל 

נוסף באותו תוואי בעת בצוע החיבור. מותר להתחיל בחיבור קטע כבל חדש בתוואי הכבל הראשון רק 
 של החיבור.לאחר הפעלה מבצעית של הכבל הראשון או לאחר בדיקה חשמלית 

 
 בדיקת בידוד ורציפות הכבל 08.05.11

על הקבלן לבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך של כל כבל בנוכחותו של המפקח. בדיקות אלו יש 
 :בלבד 3וע"י בודק סוג  לבצע באמצעות "מגר"  ו"גשר" בזמנים הבאים

 לפני ההנחה .א

 מיד לאחר ההנחה .ב

 לפני החיבור למערכת החשמל .ג
של בדיקות אלו יישמרו בשני עותקים  אשר יהוו  המספרייםדו"ח של שלושת הבדיקות, כולל הנתונים 

 חלק בלתי נפרד מן הדו"ח הסופי.
 

 וולט. 100ידי "מגר" של -וולט וכבלי פיקוד על 500ידי "מגר" של -וולט ייבדקו על 1000כבלים למתח של 

 
  אש נגד כבלים מעברי חסימת 08.05.12

כבלים לשם מניעת התפשטות אש ועשן בין חלל אחד לחלל אחר כולל במעברי כבלים, חסימת מעברי 

 KBS, באמצעות לוחות KBSתתבצע בשיטת   כו',מעברים בין אזורי אש ורצפות כפולות, כניסה ללוחות ו

משני   (flammastik)ס"מ, מצופים בפלמסטיק  5ק"ג/קוב ובעובי של  150העשויים צמר סלעים בצפיפות 
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ס"מ ובהתאם לפרט האטימה של היצרן.  60 על פי הנחיות  הבטיחות אך לא פחות מבאורך הנדרש  םצדיה
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.
. חסימות האש 755בלבד, בהתאם לאישור התקן הישראלי מס'  4רגת רעילות בשעת שריפה יפלטו גזים בד

 דקות ויותר: 120דורגו בהתאם לאחד ממבדקי התקן שלהלן, למשך 

 UL 1479    התקן האמריקאי

 DIN 4102  התקן הגרמני

 BS 476התקן הבריטי 
 ון מוכח בתחום זה.ידי חברה מוסמכת על ידי יצרן חומר האטימה, בעלת ניסי-החסימות יתבצעו על
 בחוזה.מחיר האטימה כלול 

הקבלן יתחייב בכתב בגמר העבודה שאטם את כל המעברים ע"פ דרישות אילו ודרישות הבטיחות ורשויות 
 הכיבוי.

ס"מ, יבוצע משטח עבודה למניעת נפילות  20מ"ר או שאחת מצלעותיו עולה על  0.04בפיר ששטחו עולה על 
 לפחות. משטח זה יהיה גם עמיד אש לשעתיים.ק"ג  150אשר יישא עומס של 

  .אטימת החורים כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עליה בנפרד 
 

 התקנת תיבות חיבורים בתעלות כבלים בנויות 08.05.13

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

 

 סולמות ומגשי כבלים מתכתיים 08.06

בנויים מפרופילים מתכתיים מרותכים זה לזה, ובעלי מרחקים בין השלבים לא יהיו סולמות כבלים 
 ס"מ.  40 -גדולים מ

וגובה מ"מ לפני ציפויו באבץ,  1.5 מ מגשי כבלים יהיו בנויים כתעלות פח מגולוונות. עובי הפחים לא יקטן
ס"מ. כל המגשים יותקנו ויחוזקו לקונסטרוקציה מתכתית מגולוונת  -6הקירות האנכיים לא קטן מ

 באמצעות חיזוקים מגולוונים.

מגשי כבלים המותקנים האחד מעל לשני צריכים להיות מופרדים זה מזה במרחקים יחסיים לרוחבם 
 ס"מ. 30ובמרחק מזערי של  1:2ביחס של 

 מים למגשים העליונים ולמגשים גלויים לקרני השמש.יש לספק מכסים מתאי

מגשי הכבלים צריכים להיות חלק ממערכת מודולרית הכוללת את כל האבזרים הדרושים למעבר ממגש 
 למגש.

מ"מ ) בהתאם לחתך  25-16כל מערכת המגשים צריכה להיות מוארקת. יש להתקין מוליך הארקה 
מגשים בנפרד מן הכבלים המונחים על גבי המגשים ולחבר כל לאורך כל ההכבלים המותקנים ולתכניות ( 

 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".

ולקירות רק בצידם האחד של המגשים על מנת לאפשר את מערכות הנשיאה של המגשים יחוברו לתקרה 
 הנחת הכבלים על המגשים ללא צורך בהשחלה.

כל האבזרים הנלווים למגשים כגון מחברים, זוויות וכדומה יבוצעו מאותם החומרים מהם בנויים 
 המגשים ויהיו בעלי גמר זהים.

 מטר זה מזה. 1התמיכות שיישאו את המגשים יותקנו במרחקים שאינם עולים על 
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לשם חישוב כושר ההעמסה המותר על המגש, בקטע מסוים, יש לחשב לפי משקלם הכולל של הכבלים 
 ק"ג באותו קטע. 30מטר ועוד  1לאורך 

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. 

מטר, ובהם  2מ"מ, כל  40/80' חרוטים במידות ץסנדווי גבי הסולמות ובתעלות הכבלים יותקנו שלטי-על
 תעלה ורשימת הכבלים המותקנים בה.בשימוש המהות  יותקן שילוט קשיח בצורה מכנית הכולל את

 

 תיבות, קופסאות ואבזרים 08.07
 

 בעלי תו תקן ישראלי מוטבע, לא יאושרו קופסאות שאינן נטולי הלוגן. FRכל הקופסאות יהיו מסוג  08.07.01

 
 במקום בו מותקנים מספר אבזרים יחד, יש להתקינם צמודים זה לזה בקו אופקי. 08.07.02

 
ס"מ מהמשקוף     15מפסקי הזרם ובתי התקע הסמוכים למשקופי דלתות או חלונות יותקנו במרחק של  08.07.03

 אלא אם סומן אחרת.
 

הסתעפות ותיבות חיבור, קופסאות מעבר וכדומה יהיו מותאמים לסוג הצינור שבשימוש ולתנאי תיבות  08.07.04
 המקום בו הם מותקנים, הכל בהתאם לבחירת המפקח.

 
תקע לחשמל, טלפון ומערכות -אבזרים להתקנה תחת הטיח )תה"ט( המיועדות להתקנת בתי-קופסאות 08.07.05

ברגים  2ידי -עליה יותקן האבזר ויחובר אל הקופסה עלמתח נמוך מאוד יהיו בעלי מסגרת פלסטית, אשר 
 המהדקים את מסגרת האבזר אל הקופסה.

 
 4קופסאות ריכוז והסתעפות יכילו מהדקי שורה נשלפים מותאמים להרכבה על מסילה, ולמוליך בחתך של  08.07.06

פאזה, אפס והארקה. שורת המהדקים תכלול את כל האבזרים  -ממ"ר לפחות ובצבעים מתאימים ל
 נלווים כגון: מעצורים, מגשרים, סופיות, שלטים וכו'.ה

 
תיבה בתקרה כפולה תותקן באופן המאפשר גישה נוחה אליה. לוח החיפוי המכסה את התיבה יהיה נוח  08.07.07

 לפירוק. לוח זה יסומן באופן שאפשר יהיה לזהותו על נקלה.
 ללא צורך בהפעלת קופסה המכילה אבזר חשמלי של מעגל סופי תאפשר את הכנסתו של   האבזר 

 לחץ עליו העלול לגרום לו נזק. ממדי הקופסאות  יהיו כאלו שיאפשרו טיפול נוח באבזרים המותקנים 
  בהם.

 
 מ"מ לפחות. 70קוטר או אורך הצלע של קופסת מעבר ו/או קופסת חיבור יהיה  08.07.08

 
וגומי לאטימה מתאים. כניסת צנרת כבלים לקופסאות חיבורים יבוצעו באמצעות אביזר אנטיגרון עם אום  08.07.09

 .מתאים בקוטר חרושתי פלסטי פקק יכניסות לקופסאות חיבורים שאינן בשימוש ייסגרו ע"
 
 

 (קורוזיה) שיתוך בפני והגנה צביעה, פלדהעבודות  08.08

 ויגולוונו.כל חלקי הפלדה: מגשים ותעלות כבלים, סולמות, קונסטרוקציות, תמיכות וכדומה, יעברו ניקוי 

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. 
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ל חלקי הפלדה, ללא יוצא מן הכלל, יהיו מגולוונים. הציפוי יתבצע ע"י טבילה בתוך אמבט אבץ מותך כ
. כל הריתוכים, העיבודים וההשחזות אשר יבוצעו באתר בעת ביצוע העבודות יתוקנו 97%שטיהורו לפחות 

 קר מסוג "צינקוט". לגלווןע"י צבע 

גולוונים יש להבטיח שאחוז הריתוכים בציוד לא יעלה על במקרה של צורך בביצוע ריתוכים בפריטי ציוד מ
קר בהתאם  בגלווןמסך כל הריתוכים. לאחר ביצוע הריתוך יש לנקות את המקום היטב ולכסותו  5%

חוזר באמבט חם,  גלווןיהיה על הקבלן לבצע  5% -להנחיות המפקח. אם יתברר שאחוז הריתוכים גבוה מ
 על חשבונו.

 
 

 .ותאורה כוחנקודות  08.09
 

 כללי 08.09.01
 ת גוף התאורהאו תעלות, התקנ\או מובילים ו\מכל סוג שהוא כוללים: צנרת ו תאורה \ מחירי נק' החשמל

כולל  או בגבס עם אביזר ייעודי לגבס לרבות קדיחות ותליית ופילוס הגוף במידת הצורך, טה"ט או עה"ט
, מחיר הכבל כלול במחיר הנקודה ללא התחשבות במרחק הנק' מלוח ביטון והחזרת המצב לקדמותו

החשמל, התקנת נק' בכל מיקום וההכנות הנדרשות להתקנה כולל חציבה, קידוח, פתיחה וסגירת תקרות, 
. לא יאושר להשתמש במוליכים מצופים. בהתקנה ברצפה המחיר כולל דיפון לפי חוק מגשים וכו' פחים

באם מדובר במוסד  גובה ההתקנה בהתאם לתוכניות, דרישות החוק וחוזר מנכ"ל משרד החינוך  החשמל.
חיישני . כל גובה אחר חייב לקבל אישור בכתב מהמפקח. מחיר נק' התאורה יכללו התאמה וחיווט לחינוך

. במידה ויסופק גוף תאורה , תקע ובית תקע לתאורת לדהתאורה שיפורטו הן במפרט והן בכתב הכמויות
בעל דרייבר הכולל בתוכו פתיל, יהיה על הקבלן להתקין בית תקע ותקע לטובת חיבור הדרייבר למערכת 

לחווט  הקבלןאחריות החשמל. חיישני הנוכחות ישולבו לשליטה על מע' התאורה והן על מע' המיזוג, ב
 .נק' המאור ולהתאים כבילה להפעלת פיקוד מזגנים מהחיישן. חיווט המגענים כלול במחיר

לא  -מספר גופי התאורה שיחוברו ליציאה אחת ומספר הנקודות המופעלות ע"י מפסק אחד רגיל או כפול 
 ישנה את מחיר היחידה. 

 
דים למטרה זו בצורה אטומה בין הצינור לקופסא. הצינורות יוכנסו לתיבות דרך פתחים מוכנים המיוע 08.09.02

כניסת צנרת כבלים לקופסאות יבוצעו באמצעות אביזר אנטיגרון עם אום וגומי לאטימה מתאים. כניסות 
 לקופסאות חיבורים שאינן בשימוש ייסגרו ע"י פקק פלסטי חרושתי בקוטר מתאים.

צינור אחד בלבד. ניקוב פתחים נוספים  קוטרי הפתחים יתאימו לקוטרי הצינורות ובכל פתח יוכנס 
 ס"מ. 2-בתיבות, יותר רק בתנאי שיבוצע בצורה נקייה וכשהמרחק בין קצבות של שני פתחים לא קטן מ

יצבעו בצבע הקיר יהיו עם ברגיי תפיסה לקופסא, המכסים כל המכסים לקופסאות על הקיר או התקרה 
 ברגים. 2מטר , יש לחזק את המכסה עם  2לגובה עליו מותקנות. קופסאות חשמל המותקנות מתחת 

 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.
 .ותכלול חיזוק המכסה ע"י ברגים הקופסא תשולט למספר המעגל ע"י שלט סנדוויץ' חרוט

ת הצנרת מהקופסא בזמן חהקבלן יחזק את הצנרת הנכנסת לקופסאות ע"י בורג בכדי למנוע את ברי
 ההשחלה.

 ן בשלמה .הן בהכנה והיכללו מכסים  70-וה 55-ויס , הוכל התיבות וקופסאות הג
באמצעות אזיקון  בצד אחד למניעת נפילת המכסה בנוסף יחובר לקופסא יכלול ברגים ומכסה הקופסא 

 בזמן הפתיחה.
 

 
 נקודות מאור 08.09.03

מהלוח ועד לנקודה ויציאה לגופי התאורה או תלת פאזיים  חד -ממ"ר  1.5כבלים   ומ"מ  20יהיו בצנרת 
 ה"ט בצמוד לגוף.עיש לסיים ע"י שקע חד פאזית 

הקופסה בתוך  תהיהליד כל גוף תאורה  מתחתיו תה"ט יבצע הקבלן קופסה עם מהדקים .בשום מקרה לא 
 , או במקום שאינו ניתן לגישה חופשית.הגוף

 ליתי יש לסיים ע"י שקע תה"ט בצמוד לגוף.נקודות עבור גוף תאורת חירום חד תכ
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להשתמש בצבע  אין –גידים לפחות  4קו הדלקה למפסק, יבוצע בכבלים  מפסק יחיד יהיה רחב בלבד.
 .תאורה ופאזה פיקוד פאזה, חוזרת לפאזה הכחול

בשילוב שני מעגלי תאורה בקופסא משותפת יותקן מחיצת הפרדה וישולט המפסק בצורה ברורה. נקודת 

 DALIגידים כחלק ממחיר הנקודה וכבל פיקוד  5תכלול כבל  DALIתאורה 
 

 נקודות חיבור קיר תלת פאזיות.  08.09.04

 CEEת קוטבי יהיה בצנרת עה"ט או תה"ט בכבלים לפי התוכניות מהלוח ועד לנקודה ויסיימו בשקע תל
 עם מפסק אינטרלוק תה"ט של גויס כולל אביזרים נוספים שנדרשים ע"פ התוכניות וכתבי הכמויות.

 
 או מזגן C.Fנקודות ליחידות  08.09.05

 מספר יחידות למעגל אחד ע"פ התוכניות. ,יהיו בכבלים מהלוח ועד לנקודה
לפי תיאום עם   בהתאם לפרט המצורף בתכניות, פאקט ימפסקבהנקודה תסתיים בשקע ניסקו עה"ט ו

השקע יותקן בהתאם לפרט התקנת שקעים, המחיר יכלול את  מ"א הכלול במחירי הנקודה.תוכניות 
 התקנת הפאקטים הן בתקרה והן בצמוד למעבה, הכל בהתאם לפרטים המצורפים לתכניות.

לפי הסעיף וסיום בשקע 5X4 או  5X2.5 3X2.5נקודות תלת פאזיות עבור יחידות מ"א יהיה ע"י כבל 

CEE לחידה הפנימית ופאקט. 
) בהתקנה סמוכה  מוגן מים ליחידה החיצוניתלכל היחידות יוצמד פאקט ושקע ליחידה הפנימית ופאקט 

ולא על היחידה בהתאם לפרט ( בהתקנה מופרדת מגוף המזגן בהתאם לפרט המיוחד שמאושר על ידי 
יפו, מערכת הכבילה ומספקי הפאקט שמתווספים לשיטת ההתקנה -מחלקת אחזקה עיריית תל אביב

בהתאם לפרטים אלו כלולים במחיר הנקודה וללא תוספת מחיר, כל מיקום, מרחק או דרישה העולה 
 בעקבות פרט ההתקנה כלול במחיר הנק'.

 
 ULנקודות גילוי אש/כריזת חירום תקן  08.09.06

 20יהיו בצינורות אדומים בתקן, הנק'  11ות סע' לרב 3חלק  1220כלל נקודות אלו יתבצעו בהתאם לתקן 
 והכנה להתקנת האביזרים. לפחות בצבע אדום 0.8זוגות בחתך  4 מ"מ תה"ט ויכללו כבלים חסיני אש

תוואי הצנרת יהיה בנפרד מתעלות התקשורת ויוצמד לתקרת הבטון ע"י סרגלי פח מגולוון כלול במחירי 
 הנקודה.

  יבצע הקבלן בתקרת הבטון קופסאת מרירון על התקרה כולל שילוט ברור.עבור כל נקודה בתקרה 
 
 

 נקודת תקשורת. תהכנו 08.09.07

 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

 ל החשמל או/ו התקשורת.או יופיע בתוכניות הביצוע ש
 הנקודה תכלול צינור מארון הריכוז או חדר התקשורת או מסד התקשורת  ועד לנקודה

צמוד לתקרת הבטון ע"י  ןמניילואו מהתעלה בפרוזדור ועד לנקודה בקיר או בתקרה כולל חבל משיכה 
בור הצינור לקופסא או וכולל חי סרגלי פח מגולוון הכלולים במחיר ההכנה כולל שילוט מתאים על הצינור

 לאביזר בקיר או התקרה.
 מ"מ כבה מאליו בצבעים שונים לפי היעוד. 25 המצויןקוטר צינור התקרות יהיה ע"פ 

 מ"מ. 25מ"מ עבור צינור בקוטר  4חוט המשיכה הכלול במחיר ההכנה יהיה מניילון ובקוטר 
 

 לחצני הפעלה. 08.09.08

מחיר נק' לחצני הפעלה כולל בתוכו כל הנדרש בכדי להפעיל בצורה מושלמת את הלחצן, המחיר כולל 
גידים, לחצן מואר וחיווט מושלם בקצות הנק' הן בלוח הן במערך הפיקוד  4התקנת כבילת פיקוד בעלת 

רחב או צר עם נורת  גוויס או ניסקו עם לד כחול יחוברו ישירות ללוח ויהיו ע"י אביזרוהן בלחצן, הלחצנים 
 .נורת הסימון תוזן ממסר בלוח לאינדיקציה. סימון

 לפיקוד על תאורה ומ"א. לחצנים יכולים לשמש
 .ממ"ר לפחות 1.5בחתך  גידים 4כבל בעל יחובר ע"י צנרת והלחצן 

 מחיר הנק' כולל שילוט בר קיימא מסנדוויץ' קריא וברור.
תה"ט עם לחצנים ושילוט ברור ליעוד כל לחצן  גוויספסאת לחצנים, יתקין הקבלן קו מותקניםבמקום בו 

 מואר.
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 מובילים. 08.10
 

 חוטי משיכה. 08.10.01
 כל הצנרת תכלול חוטי משיכה ע"פ הפירוט הבא:

 מ"מ קוטר. 2חוט ניילון שזור  -מ"מ  20בצינור עד בקוטר 
 מ"מ. 4מ"מ חוט ניילון בקוטר  32ועד  25-בצינור בקוטר מ

 מ"מ. 8יילון בקוטר ומעלה חוט נ 36בצינור בקוטר 
 כל הצנרת תכלול שילוט ליעוד ופקקים.

 
 צינור שרשורי משוריין. 08.10.02

צינורות אלו מיועדים להגן על כבלי החשמל המיועדים למכשירים המחוברים ע"י כבל הזנה היוצא מקיר 
 המבנה.

הכנסת קטע הצינור על הקבלן להשחיל הכבלים הנ"ל בתוך צנרת שרשורית הנ"ל מהקיר ועד למכונה כולל 
 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.

בשומנים הצינור השרשורי יהיה ממתכת מסולסלת ויכלול ציפוי חיצוני מחומר מבודד חשמלית ועמיד 
 חומרים המצויים במתקן./
 

 
 .מחורץ פח אותעלות רשת  08.10.03

 תעלות עפ"י תכנית תעלות ובכל השטחים הציבורים להעברת כבלים.על הקבלן להתקין 
 עם ברגים מתפצלים  בלבד.או פירים עיגון התעלות יעשה לקירות בטון או תקרות  בטון 

 עיגון התעלות יעשה בתיאום עם שאר המערכות.
התקנת התעלות יעשה כך שניתן יהיה להניח את הכבלים המותקנים בתעלות ולא יהיה צורך עיגון ו

ס"מ מקיר או מערכת  15להשחילם, כלומר צד אחד של התעלה יהיה חופשי מתומך ויהיה רחוק לפחות 
 אחרת בתקרה.

לה הגבוה ס"מ וכן הגובה בין התע 10הגובה בין התעלות יהיה לפחות  הלשנייבהתקנת תעלות אחת מעל 
 ס"מ לפחות. 15לתקרה או לכל מערכת אחרת יהיה 

 התומכים יותקנו לפי תכנית.
 בצע גם עיגונים למערכות אינסטלציה לפי התוכניות.יהקבלן י

 4102-12שמספרו  DINהתקנת התעלות תעשה בהתאם להוראות התקן תקן 
 

 תזוויומעלות וקשתות לפי תנאי השטח וכן לפי  -90קטנות מ תזוויוון של התעלות יעשה ע"י ושינוי כי
 הכיפוף המותרות של כבלי החשמל שאמורים להיות מותקנים בתעלות.

 סגמנטים של תעלות יחבר הקבלן ע"י פלטה מגולוונת כדי לדאוג לרציפות  הארקה בין התעלות. 2בין 
' חרוט עם ציון יעוד התעלה ץבסנדוויט מטר יתקין הקבלן ע"ג התעלה מלמטה של 5כל שינוי כיוון או 

 כלול מחירי היחידה –פסק וכו'(. –)לחשמל, לתקשורת, לחיוני, לבתי חיוני, לאל 
 הקבלן יכין דוגמא של קטע תעלות לאישור ולאחר האישור ימשיך בעבודתו.

 
 חפירות 08.10.04

 תאורה.במסגרת העבודה על הקבלן לבצע חפירות עבור הנחת כבלים באדמה והתקנת עמודי 

 אם  אלאפיתוח  \מדרכה  \המפלס הסופי של הכביש  גובה מפני מ"ס 100-מ  פחות לא יהיו החפירות כל
 זה ליד זה המונחים הכבלים או הצינורות לכמות בהתאם הדרוש וברוחב בתוכניות אחרת צוין לא

 חברת  ,משטרה  ,בזק כגון  ,הדרושים הגורמים מכל חפירה  היתרי ולקבל להגיש הקבלן על . בחפירה

 וכו'.  א"קצ  ,כ"הטל חברת  ,מקורות ,חשמל
ע"פ החלטת המפקח במידה ועקב החפירה לא ניתן להשתמש בחומר שהיה לכסוי החפירה יספק ויתקין 

 .ע"פ החלטת מנה"פ בשטחהקבלן מצעים 

כל   .המונחאו הכבל  הצינור מעל החפירה בתוואי תקני סימון סרט הקבלן יניח מהקרקע מ"ס 40
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 החפירות יתבצעו בהתאם לפרטים המצורפים בתכניות

 .העבודה גמר מיום שנה במשך התעלה במקום שתוצרנה השקיעות לכל אחראי יהיה הקבלן

 
 עד אופטימלית הרטבה עם המילוי את הקבלן יהדק מתוכננים או קיימים כבישים או למדרכות מתחת

 .נוסף תשלום ללא זאת כל 98% צפיפות לקבלת

 

 אל הנותרת האדמה סילוק  ,השורשים הוצאת את  ,הדרושות התמיכות כל את כולל החפירה מחיר

, צמחים  ,מפולות  ,ים מי  ,ביוב מי ,גשמים מי ,תהום מי סילוק  , המפקח יקבע אותו אפשרי מקום

 וכו'. משתלבות אבנים פירוק במדרכות אספלט חלקי  ,וחצי מטר לגובה עד עצים רשיםווש גדמי עצים

 

 אספלט ,קשה כורכר או חציבות כולל ,בידיים או בכלים הקרקע סוגי בכל חפירה כולל החפירה מחיר
 החפירה. בתוואי המצויים שהוא מכשול כל או במדרכות

 

 . המפקח אישור ללא חפירה לכסות אין  :בזאת מודגש

 
 לשיטת מהמפקח מראש אישור לקבל הקבלן על החפירה בתוואי קרקעי תת מבנה של מקרה בכל

 . הבצוע

 

  . בתוכניות המופיע התוואי פ"ע  ,חשבונו ועל הקבלן מטעם מוסמך מודד י"ע יסומן החפירה תוואי
 
 

 
 שוחות/ברכות השחלה 08.10.05

כל בריכות ההסתעפות יכללו שילוט ברור ובר קימה ע"י לוחון מתכת )כלול במחיר הבריכה( ליעוד הברכה 
 מכסה יצקת פלדה עם סימון חשמל או תקשורת.בתוך הברכה וכן 

 
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.
 

עם  פקק  יצוק  ועם כיתוב לפי סוג השירות   D400תקן טון לפי  40מכסה הבריכה יהיה לעומס מינימלי של  
 תאורה(  . )חשמל, תקשורת,

 
 

 מפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב במשטח האספלט או הבטון.המיקום הבריכה יתואם עם 
 

הקבלן ימספר בתוכנית את כל הברכות,  וכן ימספר כל ברכה בדופן לפי המספר המופיע בתוכניות, 
ס"מ  8תכנית עדות. המספור יהיה בצבע בכל גוון שיבחר וגודלו, המספר והאות יהיה ובהתאם תוצא 

 מינימום )כלול במחיר הבריכה(.
 

 צורת המספור תסוכם עם המפקח בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע.
 

מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר  הברכה לפי הוראות  -1.3בברכות העמוקות מ
 המפקח וללא שינוי במחיר הבריכה.

 
ים קיימים באזור מגונן או/ו מרוצף כולל פתיחת הריצוף, וכלל גם הקמתה על קויבמחיר התקנת הברכה י

 סגירתו והבאת המדרכה למצבה המקורי.
 בריכות עבור חברת חשמל יהיו לפי סטנדרט חברת חשמל ויכללו מכסים תקן חברת חשמל.

 יהיו לפי סטנדרט בזק ויכללו מכסים תקן בזק.בריכות עבור בזק 
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 בריכות עבור הוט יהיו לפי סטנדרט הוט ויכללו מכסים תקן הוט.
מחיר תאי הבקרה כולל הובלה, הנפה, חפירה, הנחה, התקנה, ייצוב ופילוס התא בשטח. המחיר יכלול 

וי וסילוק עודפי אדמה איטום כלל הכניסות לתא בחומר אוטם מים. המחיר כולל חצץ בתחתית התא, ניק
 ולכלוך ואספקת התא נקי לחלוטין.

תא בקרה יהיה חרושתי, עשוי בטון, עם תקרה ומכסה מתאימים כמפורט במסמכי החוזה. התא יתאים 
צבת התא ה. התא יהיה עם ריצפה וצווארון עם מוטות עגינה. כניסות הצנרת ו4חלק  466לדרישות ת"י 

ירה, הידוק לפני הצבת התא, הצבת התא וחיברו לתשתיות כנדרש יבוצעו בהתאם לתוכניות לרבות חפ
 במסמכי החוזה, מילוי עפר סביב התא והידוק בשכבות. 

  

 : 789אם לא נאמר אחרת, יהיו המכסים מהמינים הבאים כמוגדר בת"י 

 לפחות.  D400בכבישים ובשולי כבישים  -

 לפחות.  B125במקומות אחרים  -

 

  קיים לתא חדשה צנרת חיבור  .א
במסגרת בצוע עבודה זו יחבר הקבלן צנרת חדשה לתא קיים כולל כל העבודות הדרושות 

 חציבה, סיתות, בטון וכו' הכולל תיאום עם נציגי פיקוח
 קיימים ותוך כדי העבודות יהיה על חשבון הקבלן המבצע. ם כל פגיעה בכבלי

 

 כבלים ומוליכים. 08.11
 .:08.10.10מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

)כבלים  XLPEמעלות  90יהיו בעלי מעטפת כבה מאליה ועם בידוד החיוניים ובלתי חיוניים , כבלים כל ה

 UVובעל הגנת  (NA2XYאו  N2XYמסוג  
בהנחת כבלים בתעלות יש לשלט את הכבלים בכל תיבה או ארון מעבר קומתי  ובכניסה ללוחות חשמל 

 בשילוט בר קימה )כלול במחיר(
 יעוד הכבל, מקור הזנה וחתכו.השילוט יכלול 

הכבלים  רזרבות –באזור הלוחות ישאיר הקבלן רזרבת כבל ע"י טבעת לצורך תחזוקת הלוח בעתיד 
 כלולה במחירי היחידה(. הרזרבהתשולם רק במידה ואורך הכבלים הינו למדידה )בנקודות 

 

 E90FE180ל הלוגן לפי תקן מאליו נטו העם מעטה כב  NHXHכבלי עמידי אש למערכות חירום יהיו מסוג 

כולל התמוכות ואופן עיגון לקיר  E90בכל מקום בו מותקנים הכבלים הם יותקו ע"ג תעלות פח בעלי תקן 
 או תקרה.

 באחריות הקבלן להמציא אישור מכון התקנים לחיזוק התעלות למבנה.
 

 הארקות. 08.12
 

 .הצרכן ובאחריות ברשות הינה גנההזנת המתקן הינה במתח גבוה  ולכן מערכות הה 08.12.01

ההגנה על חיי אדם תתבצע על ידי מפסקי הדלף.   .בהתאמה    TTאו    TNC-S   ,TN-S מערכת ההארקה היא  
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.

 
 .תקנות 08.12.02

כים אנכיים, טבעת ראשונה תתבצע במפלס הנמוך עפ"י הארקת יסוד תתבצע בטבעת אופקית והן במולי
 התכנון וטבעות נוספות יתבצעו בהתאם לתכניות המפורטות

 יופנו לכיוון המבנה ואילו בקומת הקרקע יופנו לכיוון הפיתוח.  תקופסאות הביקורת בקומת התת קרקעיו
 בהתאם לתכניות מצורפות.הארקת חדרי הטרפו והמיתוג יבוצעו בהתאם לתכניות ודרישות חברת חשמל ו

הארקת יסוד תתבצע בהתאם לתקנות החשמל ולתכנית המצורפות. חובה לבצע את הפרטים בהתאם 
 לתכנית.

ולזמן את המפקח לפיקוח  3או ראשי כלונאס יש להוציא דוח בודק סוג \לאחר ביצוע ולפני יציקת רצפה ו
 ואישור. ללא פיקוח לא תאושר הארקת היסוד במבנה.
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 .בהתאם לפרט מצורף 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.
 

 .מתכתיים קבועים אלמנטיםהארקת  08.12.03
 הארקות של שירותים שונים.כל שירות יוארק בגיד המתאים לו, אין לשרשר בין 

 הגידים יחוברו לפס השוואת פוטנציאלים וישולטו בהתאם לדרישות במפרט זה.
 

 פסי השואה 08.12.04
ליד חדרי הטרפו, ובכל  ובאורך מטר וחצי לפחות 80/5 מינימלי של ואה מנחושת בחתךויש לבצע פס הש

 נישה חשמל מתח נמוך בכל הקומות. \חדר 
ממ"ר לפחות ויחובר הקוץ מהארקת היסוד עפ"י סע'  150וליכי נחושת כל הפסים יחוברו בניהם עי מ

08.13.01 
 ס"מ. 50בכל קומה יותקן פס הארקות באורך של 

 לפי חוק החשמל. 40X4ברזלים מגולוונים  2הפסים יחוברו בניהם ע"י 
 

 .קרבת הלוחכל השירותים המתכתיים  יחוברו לפס השוואה ב
עשויים פליז עם דסקיות  3/8מ"מ ויכלול ברגיי  50/5עשוי נחושת בחתך פס ההשוואה יהיה פס מלבני 

 קפיציות ואומים.
תים המתכתיים המחוברים לפס, כל שרות  יחובר לבורג וריממספר הש -2 מספר הברגים יהיה גבוה ב

 נפרד.
 

 כלאי ברק 08.12.05

 תכלול מערכת קליטה ומערכת הורדה. שעל הקבלן לבצע מערכת כלאי ברק 
 .בגרסתו האחרונה 1173כל העבודות בנושא כלאי הברק יבוצעו עפ"י תקן ישראלי  

 הקבלן יאריק לכליא ברק את קירות המסך של הבניין.
 הקבלן ייבצע את מערכת הקליטה וההורדה בהתאם לדרישות התקן ובהתאם לתכניות והמפרטים.

 
 מערכת ההורדה: 

מ"מ עגולים בתוך עמודי הבניין בכל פינה עיקרית ע"פ התקן וכל עד  10ברזלי  2תהיה ע"י מערכת ההורדה 
, בנוסף יתבצעו ירידות גם בתוך המבנה במרחק אשר ירידות 2מטר מרחק לאורך היקף הבניין בין כל  20

ע"י ריתוך, ובצד שני לטבעת הארקת  מטר. מערכת ההורדה תחובר בצד אחד לברזלי הגג 20לא עולה על 
 יסוד.

 יש לבצע  ריתוך מערכת ההורדה לגג ולטבעת הארקת יסוד.
ס"מ לפחות  9ברזלים עולים ע"י חפיפה של  2ע"י ריתוך לכל גובה הבניין בין  התהיה רציפמערכת ההורדה 

 מטר יבצע הקבלן טבעת היקפית בכל הבניין. 10, וכל לפי התקן 
 :קליטהמערכת 

מטר לכל היותר, יש לחבר את  5בקונטור הבניין ורשת שתי וערב במרחק של  40/4יה מפס פלדה מגלוון תה
 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.
 לרבות ריתוך מערכת קליטה למערכת ההורדה.במחיר מערכת הקליטה כלול כל העבודות הנ"ל 

 
כלול במחירי היחידה של החוזה ולא ישולם עליה על הקבלן להעביר ביקורת מכון התקנים לכלאי הברק 

 הנפרד.
 יש לפעול בהתאם לפרטים המצורפים בתכניות.

 

 לוחות חשמל  08.13
, התקנים מכון של האינטרנט באתר 61439  תקן כבעל מופיע אשר לוחות יצרן"י ע רק יבצעו החשמל לוחות

 .הלוח על תקן ומספר תקן תו הטבעת ללא לוח יתקבל לא. הלוח גבי על ויוטבע יסומן התקן תו

 .TYPE TEST SYSTEMכל הלוחות יהיו מסוג 
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של יצרן מקור שאושר ע"י מכון   SYSTEM אמפר 3200המרכיב יחזיק תעודה בתוקף של מכון התקנים ועפ"י 

שיבחר וציוד "שניידר אלקטריק" או שווה ערך  SYSTEM RITTALהתקנים, כל הציוד יהיה תוצרת אחידה 
 .מאושר

 חובה לאשר תוכ' יצור הלוח אצל המפקח לפני ביצוע.

ת אדמה מ"מ, תקן רעידו 3מ"מ עובי פלטה  2, עובי פח IK10הלוחות ייוצרו ממבנה לוח בעל חוזק מכני 

ZONE 2  דרגת אטימותIP54 . 
והיצרן יהיה מאושר לייצור  61439יצרן הלוחות יחזיק בתקן מכון התקנים לסימון הלוח בייצור על פי ת"י 

 אמפר.  3200ארונות 
 כל הלוחות ייוצרו באותו מפעל לוחות.

 קילו אמפר לפחות. 10ממסרי זליגה בלוחות יהיו בעלי כושר ניתוק של 
קילואמפר, לוחות יסומנו בתו תקן מוטבע כולל מספור תו תקן. יש  6יאושרו ממסרי זליגה מסוג "ביתי" של לא 

 .למספר במספור בר קיימא בסנדוויץ' את פנלים של הלוח

 .בלבד CAB STOPכל כניסות הכבלים יהיו על ידי 
 ממ"ר. 25מ  אין להשתמש במחברים מהירים על פס דין כדוגמת פוניקס לכבילה בחתך הגדול

 יש לשלט את המהדקים בכל הלוחות לרבות פאזות אפס והארקות.
 
 

ס"מ  20לא יאושר להתקין תעלות מאגד גידים וכבילה מאחורי ציוד אלא רק בסמוך לו, כל הפנל יהיו לפחות 
 בכדי לאפשר גישה לתעלות.

 TYPE TESTכל לוחות החשמל יהיו מסוג 
 

ון התקנים, כל הציוד שיסופק יהיה בעל תו תקן מוטבע. ציוד ללא תו תקן הלוחות יישאו תו תקן לרבות מס' מכ
 לא ייתקבל.

 
כל  .קטבים, במצב הזה 4קטבים ו  2יכול ותהיה דרישה לייצור לוחות  המפקחבמידת הצורך ועפ"י דרישות 
 המפסקים יכללו ניתוק אפס.

 , PDFרמט לפחות והן בפו 2012גרסה  DWGתכניות הלוחות יוגשו למפקח בפורמט 
 לרבות מכאניקת לוח ומידות

 
 

 סוגי הלוחות והקופסאות 08.13.01
 לוחות החשמל אליהם מתייחס מפרט זה הם: 

 וולט. 1000לוחות כוח ולוחות חלוקה למתח של עד  -

 לוחות בקרה ו/או פיקוד. -

 קופסאות חלוקה לכוח ותאורה. -

 נוריות, מהדקים  וכדומה.קופסאות פיקוד מקומי, הכוללות מפסקים, בוררים, לחצני פיקוד,  -

 קופסאות שנועדו להתקנה חיצונית או פנימית ליד הציוד. -
 בלבד תו התקן יסומן ויוטבע ע"ג הלוח!! 61439כל הלוחות ייוצרו ע"פ תקן 

אמפר ומעלה יכללו דיאגרמת מימיק על המבנה עם סנדוויץ' חרוט מחובר עם  250כל הלוחות של       -
 ניטים.

 עם דלתות וגגון. IP65גג החשוף יכללו תקן ללוח מוגן מים עבור לוחות שעל ה -

 לוחות לצרכנים חיוניים יהיו מפח חסין אש לשעתיים  -
 דרגת האטימות 08.13.02

דרגות ההגנה בפני אבק, רטיבות, גזים וכדומה יתאימו לתנאי הסביבה בה יוצב הלוח, בהתאם             
 לתוכניות, לשאר מסמכי החוזה ולדרישות המזמינה.

וח יאטם בחומרים מונעי מעבר אש שעתיים לאחר הכנסת הכבלים לצורך יעילות הכיבוי בגז             הל
 האטימה כלולה במחיר הלוח. –בלוח 

 IP65בלוחות על הגג דרגת האטימות תהיה 
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 ייצור הלוחות 08.13.03

  08.14יש לפעול בהתאם להוראות בתת פרק   POLE 4ייצור ארונות 
 

 מבנה הלוחות 08.13.04
 

 כללי 08.13.04.1
 

 מבני הלוחות יתאימו לאחד מצורות ומקומות ההתקנה, בהתאם לנדרש:

 ארונות להעמדה על הרצפה להתקנה על גבי יסודות מוכנים ו/או מסגרות מוכנות. -

 מוכנות.ארגזים להתקנה על קירות של מבנים, עמודים או על גבי מסגרות  -
 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.

נלים או דלתות  מאחור, הארונות להעמדה על הרצפה ייבנו עם דפנות בצדדים, פחי כיסוי עליונים, פ
דלתות בחזית, מחיצות הפרדה בין התאים, הכל בהתאם לתוכניות, ליתר מסמכי החוזה ולדרישות 

 המזמינה.

יותקנו מחיצות הפרדה בין התאים בצורה שתמנע העברת קשת חשמלית או  100Aעבור לוחות מעל 
 שריפה מתא אחד למשנהו.

ללא  -גם מאחור כולל דלתות )אף אם מצוין בחוזה אחרתאמפר תהיה גישה לציוד  800-בלוחות מעל ל
 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.
קירות של מבנים, עמודים או על גבי מסגרות מוכנות ייבנו, בנוסף לאמור לעיל, גם עם הארגזים לתליה על 

 פחי כיסוי תחתונים הניתנים לפירוק.
בפחי הכיסוי עליונים ו/או התחתונים יוכנו פתחי כניסה מתפרקים עם כניסות אטומות דרכם יוכנסו 

 הכבלים ללוח.
מקום  30%נוחה של כל הכבלים ותוספת של לפחות  מידות הפתחים, או מספר הכניסות, יבטיחו כניסה

 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.

 ציוד נוסף שניתן יהיה להתקין בו בעתיד.ל, לפחות, 20% -י של כל לוח יכיל מקום פנוי להגודל הפיס
בכל שדה או תא יש להתקין מבנים מפלדה צורתית ומברזל שטוח, מחורצים במידת הצורך,  לחיזוק 

ס"מ יש להתקין חיזוקים מיוחדים נוספים לשם  60מכשירי הלוח וכל חלקיו. בתאי לוחות ברוחב מעל 

 .DINקנה יציבה של פסי הת
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. 

 קים החשופים יש להתקין מגנים מחומר מבדד.על פני החל
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 
 מותקן בלוח.חשמלית בלתי רצויה אחרת, בשעת טיפול בציוד ה

 מ"מ לפחות או בהתאם למופיע במפרט המיוחד. 50לוחות להעמדה על הרצפה יצוידו בבסיס בגובה 
 מ"מ. 65הבסיס עבור הלוחות להתקנה חיצונית, להעמדה על הרצפה, יהיה לפחות 

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 

מצאות תוכניות חשמל בחלקה הפנימי של ה'', בגודל מתאים, המצביע על סנדוויץהלוח יש להתקין שלט 
 הדלת.

 פסי הצבירה לפאזות ואפסים יהיו באותו אזור בלוח כדי לצמצם את רמת הקרינה מהלוחות.
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אמפר יותקו על פסק מקומי עם  900חיוני יותקנו בקרים של מערכת בקרת מבנה , בכל לוח מעל בכל לוח 
 חיבור לבקרת מבנה עבור הגנות ועבור בקר של בקרת מבנה והתקשורת שלו.

 
 

 הלוחות מידות 08.13.04.2
או בתכניות ואושר בתכניות \מידות הלוחות יהיו בהתאם למפורט להלן, אלא אם נדרש אחרת במפרט ו

 לביצוע
 עומק מינימלי של הלוחות:  ס"מ 210גובה הלוחות שנועדו לעמידה על הרצפה יהיה 

 ס"מ 50 –אמפר  200לוחות בעלי מאמ"ת ראשי עד  .ד

 ס"מ 50 –אמפר  630עד  200לוחות בעלי מאמ"ת ראשי בין  .ה

 ס"מ 80 –אמפר  1600עד  630לוחות בעלי מאמ"ת ראשי בין  .ו

 ס"מ 80-100- –אמפר  1600לוחות בעלי מאמ"ת ראשי מעל  .ז
 ס"מ. 80רוחב כל דלת לא יעלה על  ס"מ. 40 -בהתאם לנדרש, אבל לא פחות מ -רוחב כל תא 

 
בכל לוח בעל מפסק  יש להשאיר מקום מעל הלוח  עבור גישה לכבלים, לגלאי אש ולמתזים לכיבוי אש.

בלבד, באחריות הקבלן להשאיר מקום  FM200בוי בגז מסוג אמפר ומעלה תותקן מערכת כי 100ראשי של 
 להתקנת הבלון והמכלול בקרבת הלוח.

יצרן הלוחות אחראי להתאמת מידות הלוחות למידות חדרי החשמל ו/או הנישות, למידות המעברים 
ולאפשרות במבנים, למידות הדלתות להכנסת הלוחות, לשינוע הלוחות בדרכי הגישה הקיימות לאתר 

 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.
כל תכנית לייצור לוח, אותו יש להתקין בתוך נישה בתוך מבנה, תכלול את פרטי דלתות הנישה, המסגרות 

 תות האלה ואופן סגירתן, ביחס ללוח שיותקן בתוכה.והתמיכות לדל
 

 מתכתיים לוחות מבנה 08.13.04.3
בעל חוזק מכני , חוזק מכני מ"מ לפחות 2הלוחות להתקנה בתוך מבנים ייבנו מפח פלדה מגולוון בעובי 

IK10 .וקונסטרוקציה נושאת מפרופילים 

כשהדלתות פתוחות  IP31 , כשהדלתות סגורות ולפחותIP54דרגת האטימות ללוחות אלו תהיה לפחות 
 )באם לא נדרש אחרת(.

מ"מ לפחות,  2בעובי כמפורט בהמשך  וצבועלוחות להתקנה חיצונית ייבנו כנ"ל, אבל מפח פלדה מגולוון 

 .IP65עם דלתות כפולות ולדרגת אטימות של לפחות 
ייבנו הלוחות עם במקרים בהם קיימות דרישות מיוחדות, בהתאם לתוכניות ו/או ליתר מסמכי החוזה, 

 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.
 לול במחיר.אמפר, יתקין הקבלן דיאגרמת מימיק ע"ג הדלתות כ 250בלוחות מעל ל

 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.

או שווה ערך  LEGRANDשל חברת    CAPSTOP IP55כניסת הכבלים ללוחות תהיה מלמעלה עם יחידת 
 הלוח מותקן בצמוד למונה חח"י במקרה זה הכניסות יהיו מלמטה ויאטמו בהתאם. מאושר, אלא אם

 
 משוריין מפוליאסטר לוחות מבנה 08.13.04.4

 .UL94לפי תקן  V0מבנה הלוח ייוצר מפוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית מחומר כבה מאליו בדרגה 

שיידרשו, יותקנו כך שלא יפגעו . תריסי האוורור, במידה IP54דרגת האטימות ללוחות אלה תהיה לפחות 
 גירת דלת הלוח תהיה ע"י מנעול רב בריחי או צילינדר.ס בהגנה הכללית של הלוח.

לוחות אילו היו עבור לוחות המותקנים באזורים חשופים לכיפת השמיים או בהתאם לדרישת המפקח. 
 ענבר או שווה ערך מאושר. \הארונות יהיו תוצרת אורלייט 

 גב העשוי מחומר מבודד כדוגמת פרטניקס בעובי שיתאים לציוד המותקן עליו.כל לוח יכיל 
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 הלוח קירור 08.13.04.5

 במידת הצורך, יותקנו בלוח פתחי יניקה להוצאת האוויר ו/או מאווררים ציריים.
 יצרן הלוח יציין את מידות פתחי האוורור וספיקת אוויר של המאווררים הציריים.

 במסננים הניתנים לניקוי והחלפה. כל פתחי האוורור של הלוחות יכוסו
 המסננים יותקנו כך שהגישה אליהם ופירוקם, לצורך ניקוי או החלפה, תהיה קלה ככל האפשר.

 
 צבירה פסי 08.13.04.6

פסי הצבירה של הפאזות, פסי ההארקה ופסי האפס יבוצעו מנחושת אלקטרוליטית בעלת מוליכות יחסית 
 .99.8%של 

 בכסף, אבץ או בדיל.במקומות הדרושים יצופו פסי הצבירה 
אמפר ומעלה יבודדו ע"י שרוולי בידוד  250פסי הצבירה הראשיים של הפאזות בלוחות שהכניסה שלהם 

 מתאימים.
 פסי הצבירה יותקנו באופן מדורג בין פאזה לפאזה על מנת לאפשר גישה נוחה לחיבורים.

 ההעמסה וזרם הקצר. בדרגה אחת יותר גבוהה מן הדרוש על פי חישובי וחתך פסי הצבירה יהי

 מעל טמפרטורת הסביבה. ºC15אבסולוטי או  ºC45העמסת פסי הצבירה תחושב לטמפרטורת עבודה של 
 5פסי הצבירה והמבדדים יחושבו לעמידה מכנית ותרמית בפני זרמי הקצר הצפויים למשך זמן של עד 

 שניות מבלי שייפגעו.
 יא לא תיכנס לתהודה.כל מערכת פסי הצבירה תחושב ותותקן בצורה כזו שה

פסי הצבירה של הפאזות ופסי האפס יחוזקו אל מבנה הלוח באמצעות מבדדים. הידוק פסי הצבירה ייעשה 
 י פלדה מצופים נגד שיתוך ודסקיות מתאימות.יבברג

בקצוות הלוח יש להכין אפשרות נוחה לחיבור פסי צבירה חדשים, אם תידרש בעתיד בניית שדה נוסף 
 ללוח.

ס"מ בין הפסים לדופן העליון של הלוח, תוך התחשבות בכך שבחלק  15לשמור על מרחק מינימלי של יש 
 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.

ההארקה יהיה חצי חתך הפאזה. פסי ההארקה יותקנו קרוב לחזית הלוח, על מנת לאפשר גישה  חתך פסי
 נוחה לטיפול ולהתחברות אליהם.

לשם חיבור פסי ההארקה אל פס השוואת  5/8ברגים מפליז " 4על כל פס הארקה יש להתקין 
וליך מתאים, לפס ידי מ-הפוטנציאלים. לשם הארקת גוף הלוח יש להתקין ברגים אשר יחוברו, על

 ההארקה של הלוח.
 ברגים נוספים כעתודה. 30%פסי האפס וההארקה יצוידו בברגים נפרדים לכל מעגל ולפחות 

המרחקים המינימליים בין הפאזות השונות לבין עצמן ובין הפאזות לגוף ימנעו פריצות מתח באוויר בין 
 צר.החלקים השונים או זחילה לאורך המבדדים בעת הפסקת זרם הק

יש לבצע כל ההכנות הדרושות עבור חיבור עתידי של מפסקים נוספים, במקומות המיועדים לכך בתוך 
 הלוח, בהתאם לתוכניות.

 זרם יהיה בחלקו העליון של המפסק.  למפסקיכל כניסות הפאזות 
 פסי הצבירה יותקנו כך שיקטינו את עוצמת השדה המגנטי מהלוח למינימום.

 בקרבת עמדות עבודה , יותקנו פסי צבירה מבודדים , וקרובים אחדבמקום בו מותקן הלוח 
במידת הצורך יתוכננו פסי  קרבת עמדות עבודה.במילגאוס  6-לשני כדי להקטין את עוצמת השדה מתחת ל

 המוליכים יהיו צמודים ככל הניתן. 5הצבירה כך ש
ח, הן לזרם טרמי והן לזרם קצר פסי הצבירה בכל לוח יהיו בדרגה אחת מעל לגודל המפסק הראשי של הלו

 תלת מופעי.
 

 בלוח ציוד הרכבת 08.13.04.7

 .Finger Proofכל הציוד שיורכב בלוח יהיה מסוג  
 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, 

 .981, לפחות, לפי תקן ישראלי ת"י IP 4XXבדרגת הגנה 
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סידור הציוד והאבזרים בכל תא יתבצע בצורה פונקציונלית, תוך ריכוז האבזרים והציוד של כל פונקציה 
 בנפרד.

 20%להרכבת ציוד, שיאפשרו התקנה קלה לתוספת של  DINיכללו הכנות, כגון מסילות  כל תאי הלוחות
ציוד, לפחות. המקומות השמורים לציוד הנוסף יפוזרו על פני כל תא בהתאם לפונקציות של הציוד 

 המורכב.
אמפר יכללו גלאי אש, אמצעי להתרעה מקומית  63כל הלוחות שגודל מפסק הזרם הראשי שלהם מעל 

. לוחות שגודל מפסק הזרם , כולל סליל הפסקה המחובר למערכת גילוי האשבור לרכזת גילוי אשוחי
גלאי עשן ומערכת כיבוי אש אשר, במקרה של  , סליל ניתוק,אמפר ומעלה יכללו גם 100הראשי שלהם 

ש שריפה באחד התאים, תציף את כל תאי הלוח בגז אנרטי מאושר לשימוש ע"י הרשות הארצית לכיבוי א

(FM 200.) לא 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.
וט יבוצעו רק מלפנים, כך שהציוד יהיה ניתן לפירוק בלוחות ללא גישה מאחור, התקנת הציוד והחיו

 והחלפה נוחה מלפנים.
המרחק בין שורות המאמ"תים בלוחות חלוקה: בין חלקו התחתון של המאמ"ת בשורה העליונה ובין 

 סנטימטרים. 15 -החלק העליון של המאמ"ת בשורה מתחתיו, לא יפחת מ
דלתות כפולות, הציוד שאותו יש להרכיב על הדלת יורכב במקום שנדרש על פי התוכניות, שהלוח יבנה עם 

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.
ס"מ מן  180 -ל 70פעלה, כגון ידיות של מפסקי זרם, לחצנים וכדומה, יותקן רק בתחום שבין ציוד ה

 הרצפה.
 לידיות ההפעלה של מפסקים, המותקנים באותו כיוון, יהיה כיוון זהה לביצוע פעולה זהה.

ס"מ מעל למפלס  50 -בלוחות המותקנים על גבי הרצפה, לא תורשה התקנת ציוד כלשהו בגובה קטן מ
 ס"מ ממפלס הרצפה. 40הרצפה, פרט למהדקים שיותקנו בגובה מעל 

 ס"מ מהדלת של התא. 5ס"מ מדפנות התאים או  10 -בכל הלוחות לא יותקן ציוד כלשהו במרחק קטן מ
מעגל, מהדק או כל חלק אחר אשר נשאר תחת מתח, אחרי פתיחתו של המפסק הראשי, צריך להיות מוגן 

 סה בכיסוי פלסטי שקוף וכבה מאליו ומסומן בשלט אזהרה ברור ובולט.ומופרד מיתר החיבורים, מכו
ותוכנם :"זהירות! מתח ממקור זר" עבור הזנה לפני מפסק  16צבעי השלטים יהיו בהתאם למפורט בדף 

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.
 

 הלוח חיווט 08.13.04.8
 חיווט הלוח הצבתו התקנתו חיזוקו ופילוסו כלול במחירי הכבלים והציוד בלוח.

קובץ  -אמפר יבוצע באמצעות מוליכים מבודדים בעלי חתך בהתאם לחוק החשמל  100חיווט לזרמים עד 
 מעלות צלסיוס. 45, ללא הקטנת חתך ומחושב לטמפרטורה אופפת של 5482התקנות 

 חיבור מוליך לנעל כבל יבוצע עם בידוד מסוג שרוול מתכווץ.
אמפר יבוצע באמצעות פסי צבירה קשיחים ומבודדים ע"י  100החיווט בתוך הלוחות לזרמים שמעל 

 שרוולי בידוד.
 ניתן להשתמש בפסי צבירה גמישים ומבודדים. חפקאמפר ובאישור מיוחד של המ 200לזרמים עד 

 מוליכי החיבור של המפסק לפסי הצבירה יתאימו לערך הנומינלי של המפסק ולא לערך ההגנה שלו.

ממ"ר,  - 2.5בחתך לא קטן מ PVCכל האבזרים החשמליים יחוברו ע"י מוליכי נחושת גמישים מבודדי 
אמפר ומיועדים לפיקוד בלבד ניתן  6ם אינו עולה על וולט. במעגלים בהם הזר 1000מתאימים למתח של 

 ממ"ר. 1.5להשתמש במוליכים בעלי חתך של 
 חיבור מכשירים אלקטרוניים יתבצע בהתאם לדרישות יצרן המכשיר ובאמצעות סופיות כבל מתאימות.

 Plastic)חיווט הציוד המורכב על גבי דלתות לוח יאוגד בצמה ויותקן בתוך סרט פלסטי שנועד לכך 

Cable Tie)מוליכים בתוך צמה אחת. 30 -. קבוצת מוליכים המאוגדת יחד לא תכיל יותר מ 
 3/4חיווט הציוד בלוח יתבצע דרך תעלות פלסטיות מחורצות. העמסת כל אחת מהתעלות לא תעלה על 

 מקיבולת התעלה.
 ו בהם.יש לשים לב לעיבוד קצוות התעלות על מנת למנוע פגיעה בבידוד המוליכים שיותקנ
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 ממ"ר, בתנאי שיישמר אוורור נאות למוליכים. 10ניתן לבצע חיווט דרך תעלות ע"י מוליכים בחתך של עד 
 מוליכים מסוככים או אחרים הנושאים אותות בעלי עוצמה נמוכה יונחו בתעלות נפרדות.

 חיווט המעגלים המחוברים לפני המפסק הראשי יבוצע בתוואי נפרד עם שילוט אזהרה.
 

להקפיד על כך שהמוליכים שבתוך הלוח ייקבעו בצורה מסודרת ללא צפיפות או הצטלבויות מיותרות יש 
 ביניהם, על מנת לאפשר התמצאות נוחה לגבי תפקידו של כל מוליך.

 שא סימן בר קיימא באמצעות שרוולים פלסטיים מודפסים מושחלים עליו.יכל קצה מוליך י
ישא את יר המהדק ואילו מוליך המחובר לבורג של ציוד מסוים שא את מספיכל מוליך המחובר למהדק י

 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 
ולחיצת השרוול תבוצע באמצעות המכשיר המוכתב ע"י יצרן מן המוליך תתבצע ללא פגיעה במוליך 

 השרוול לבצוע הפעולה.
 

 מהדקים 08.13.04.9

 .XLPEבעל בידוד  N2XYמהדקי כניסת כבל ההזנה בכל לוח יתאימו לחיבור כבל 
 כל המהדקים יהיו מהדקים המפעילים לחץ שטח בלבד.

בוהה יותר מן הכבל שיחובר, המהדקים יתאימו לחתך המוליכים המתחברים אליהם, אבל, בדרגה אחת ג
 ממ"ר. 4ובמידות מינימליות של 

מהדקי כבל ההזנה יכוסו בכיסוי פלסטי שקוף, כבה מאליו, ושלט אזהרה: "זהירות! מתח במהדקי 
 הכניסה".

ממ"ר יותקנו מהדקים מדגם המאפשר להחליף כל מהדק בנפרד ואשר חיזוק  35לכבלים בחתך של עד 
לת לחץ על פני שטח גדול, יחסית, ולא ע"י לחץ נקודתי באמצעות בורג. כל המוליכים בו נעשה ע"י הפע

 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.
 אם למספור המופיע בתוכניות.כל המהדקים יסומנו בהת

 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.
 ידי על ורק אך אלא הכבלים לחיבור מהיר מהדק להתקין יאושר לא"ר ממ 35 מעל של בחתך כבליםל

 .כבל ונעלי לשות

 מהדקים שמורים מכל הסוגים. 30%עבור  DINיש להתקין בכל לוח סרגלים 
 ס"מ. 40הגובה המינימלי ממפלס רצפת הלוח למהדקים הוא 

לפחות מתחת לכניסות וליציאות, כשהסרגלים נמצאים ס"מ  15סרגלי המהדקים יותקנו במרחק של 
ס"מ לפחות מעל לכניסות וליציאות, כשהסרגלים נמצאים  20בחלקו התחתון של הלוח, או במרחק של 

 בחלקו העליון של הלוח.
אם יש להתקין יותר משורת מהדקים אחת יש להתקין את שורות המהדקים בצורה מדורגת כדי לאפשר 

 ק.גישה נוחה לכל מהד
 המהדקים יאפשרו התמצאות מהירה ואחזקה נוחה.

ממ"ר ויותר מותר לחבר ישירות לאבזרים, שלא באמצעות מהדקים. לשם  35מוליכים בעלי חתך של 
או יותר מוליכים  3מוליכים כאלו יחד לנקודת חיבור אחת יש להשתמש בלשות נחושת. לחיבור  2חיבור 

ה אשר יחוברו לאבזר או להתקנים סטנדרטיים של היצרן לנקודת חיבור משותפת יש להכין פסי צביר
 שקיבלו את אישור המזמינה.

המוליכים יחוברו אל המפסקים, הלשות או פסי הצבירה באמצעות נעלי כבל, אומים ואומי הבטחה, 
 מותאמים לסוג המוליכים: נחושת או אלומיניום.

ם כגון מעצורים, מגשרים, סופיות, מהדקים נשלפים שיותקנו בלוחות יצוידו בכל האבזרים הנלווי
 סימוניות, שלטים מודפסים וכדומה.

זרם, החיווט שלהם יבוצע באמצעות מהדקים מיוחדים המאפשרים את קיצור -אם יש להתקין בלוח משני
 הזרם בצורה קלה, בהתאם לצורך.-משני

 של כל פונקציה בנפרד.סידור המהדקים בכל תא יתבצע בצורה פונקציונלית, תוך ריכוז האבזרים והציוד 
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יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים וכן בין המהדקים המשמשים לחיבורי ציוד בעל פונקציות 
 מ"א, וכדומה. 20עד  4  -מוגדרות, כגון מהדקי תקשורת, מהדקים למכשירים ל

 צבעי המהדקים יתאימו לפונקציות של הציוד המחובר אליהם:

 כחול כניסות דיגיטליות לבקר -

 כתום יאות דיגיטליות מבקריצ -

 אדום כניסות/יציאות אנלוגיות -

-  24 V    ירוק 

- 230 VAC  אפור 

-  
 ציוד להתקנה בלוחות 08.13.05

 
 מאושרים יצרנים 08.13.05.1

ידי הקבלן יהיה מדגמים אחידים של יצרן. היצרן יספק )באחריות הקבלן( -ציוד המיתוג אשר יוצע על
וסלקטיביות החל ממפסק ראשי ועד המא"ז. תחליף לכך נתונים קסקדיים בטבלאות לגבי הגנה עורפית 

 תהיה תוכנה ממוחשבת המביאה בחשבון את הנתונים הקסקדיים.
את הזכות לבחור את יצרני הציוד   הלעצמ תשומר נההקבלן ישתמש רק בציוד המפורט להלן. המזמי

 מתוך רשימה זו ,ועל הקבלן להביא זאת בחשבון בהצגת מחירי היחידה ב  :
 

 
 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin מפסקי אוויר .1
 Moulded Case  Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerinמאמ"תים .2
 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin מא"זים .3

 אלו הכוללים דיגלונים בלבד.
 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin מפסקים בעומס .4
 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin מפסקי פיקוד .5
 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin מגענים .6
 , סולקוןSchneider, Siemens,ABB,Reliance Electric מתנעים אללקטרוניים .7
 AEG, Siemens, DUCATI קבלים .8
 Ganz, IME שנאי זרם .9

 כוח, רוזן מילרחולדה, ברק  שנאי בקרה .10
 Telemechanique, Izumi, Moeller ממסרי בקרה .11
 Schneider, Izumi, Moeller, Baco, Telemechanique לחצנים ומפסקים .12
 ציוד מדידה .13

 מודדים -רב
Saci, Ardo, Ganz 

Satec, Elnet 
 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin ממסרי זרם דלף .14
 Schneider, Phoenix, Betterman, Kleinhuis,Dehn הגנות למתח יתר .15
 Phoenix, Wago, Telemechanique, Wieland מהדקים .16

 LED schneiderנורות סימון  . 17

 
 

 זרם מפסקי 08.13.05.2

אמפר יהיו  250עד  100. מאמת"ים של  Moulded Caseאמפר יהיו קבועים מסוג 250מאמת"ים של עד 

 ק"א לפחות.  65אמפר ומעלה זרם הקצר יהיה   1000, בלוחות ראשיים של  ק"א לפחות  36של    Icsלזרם קצר  

, ק"א לפחות  50של    Icsולזרם קצר    Plug In, Moulded Caseאמפר יהיו מסוג    630עד    400מאמת"ים של  

 ות. אלא אם צויין אחרת בתכנית.לפח KA 65אמפר ומעלה זרם הקצר יהיה  1000בלוחות ראשיים של 
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ונשלפים. מפסקים אלו  (.Air C.B)אמפר ומעלה יהיו מפסקי אוויר  630מאמת"ים ממונעים ורגילים  של 

 ק"א לפחות. 65של  Icsיהיו בעלי כושר ניתוק זרם קצר 

Ics (Rated service short circuit breaking capacity )כאמור זרם הקצר הנ"ל הוא זרם קצר שירות 

 .400V ACלמתח נומינלי של 

 Icu  (Rated ultimate short circuitמוגדר כאחוז מזרם קצר אולטימטיבי    Icsבמידה שזרם קצר שירות  

breaking capacity  400( למתח נומינלי שלV AC  אז זרם הקצר ,Icu    יהיה לפיIEC 947-2 זאת אומרת ,

 .20kAומעל  -65kAפחות מ Icuעבור  0.25ומקדם הספק  65KAמעל  Icuעבור  0.2מקדם הספק 
גבי מנגנוני שליפה קשיחים ובעלי שלושה מצבים. לכל מפסקי האוויר תהיה -מפסקי אוויר נשלפים יותקנו על

הסגירה. שחרור  מערכת הפעלה באנרגיה עצמית: תידרש הפעלה של ידית ההפעלה לשם דריכת קפיצי
גבי המפסק או ע"י הפעלת סליל -אנרגית הקפיץ לשם סגירת המפסק תתבצע ע"י לחיצה על לחצן הפעלה שעל

 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.

 Icm  (Short circuit makingויר יהיו בעלי מנגנון סגירה מהיר ויכולת סגירה על זרם קצר  כל מפסקי האו

capacity)  400ק"א למתח נומינלי של  65של לפחותVAC. 
יהיו בעלי יחידות הגנה אלקטרוניות בהן ניתן יהיה לכוון:  הגנה בפני עומס יתר, זרם קצר ם כל המאמ"תי

 .11 -הגנות של מפסקי האוויר ידגמו עד ההרמוניה הוזמן השהיה להפעלת זרם הקצר. ה
כל מפסק אוויר יצויד )אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד או ב ( במנוע לדריכת הקפיץ, סליל פתיחה, סליל 

 סגירה ומגעי עזר.
כל המפסקים מעל   כל המפסקים יצוידו בידיות הפעלה ללא מצמדים. הידיות יבלטו מחוץ לדלתות הלוחות.

 ר יצוידו בסליל ניתוק.אמפ 50
 כל הפתחים בדלתות, למפסקים ולציוד העזר שלהם, יצוידו במסגרות מקוריות שנועדו למטרה זו.

ויכללו דיגלון שיראה עם פתוח   IEC 898פי תקן  -לפחות, על  kA 10כל המ"אזים יהיו בעלי כושר ניתוק של  
 או סגור

לפחות ידית אחת לשליפת והכנסת המפסק ועגלת הרמה לכל סוג של מפסק זרם נשלף יסופקו, לכל לוח, 
 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.
 אמפר ומעלה יכללו עגלות שליפה ומנוע. 1000כל מפסקי האוויר בזרם של 

 .םמפסקים מסוג מאמתים יסופקו עם מחבר המתאים לחיבור כבילת אלומיניוכל ה
 

 בלוח יתר ומתחי ברקים בפני הגנה 08.13.05.3
 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. 

בהתאם  HRCההגנה בפני ברקים ומתחי יתר תהיה על שלושת הפאזות ועל האפס ותכלול נתיכים 
 להמלצת היצרן.

יתר יותקנו עם נורית סימון וכן חיבור אמפר ומעלה יותקנו מגני מתח יתר, מגני מתח ה 63בכל לוח של 
 עם מגע עזר. –לבקרת מבנה 

 ובקרה מדידה מכשירי 08.13.05.4

 .IECבהתאם לתקן  5P10כל שנאיי הזרם לחיבור ציוד ההגנה יהיו 
. מדי הזרם 1.5%מ"מ, בעלי דיוק של  105/105מדי זרם להתקנה על גבי דלתות הלוח יהיו במידות 

. כל מדי הזרם יחוברו דרך שנאי זרם גם אם לצורך זה יידרשו שנאים הראשיים יצוידו במחווני שיא ביקוש
 אמפר. 5/5של 

 מיליאמפר 30אמפר, לשלוש פזות או פזה אחת יהיו בעלי רגישות של  40ממסרי זרם דלף לזרמים של עד 
 .קילואמפר לפחות 10וזרם קצר מקסימלי של 

אשר יעביר את הנתון למערכת הבקרה ההגנות בפני מתח יתר יהיו בעלות התרעה קולית ומגע עזר 
 המרכזית.

 שנאי הבקרה יהיו בעלי ליפופים נפרדים ולא ישמיעו רעש בשעת פעולתם.
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או שווה ערך  Ganzמצבים, כדוגמת תוצרת  7 -מדי המתח האנלוגיים יהיו בעלי בוררי פזות אינטגרליים, ל
 .מאושר

 .Multiledמ"מ, מסוג  22נורות ביקורת יהיו בקוטר 
 , אם לא צוין אחרת במפרט זה.08במפרט  08594פרק -לדרישות נוספות, ראה תת

 .  MODBUSכל הרבי מודדים יחוברו לבקרת מבנה באמצעות 

, או MODBUS ELENET  של  GRאמפר ומעלה הרבי מודדים יהיו דגם  1000בלוחות ראשיים של 

Satec PM175,  )ויתקנו בכל שדה )חיוני ובלתי 

 ,ELENET LTE  Satec PM135אמפר ומעלה יותקנו רבי מודדים יהיו , 40בכל לוחות משנה בגודל של 

 TCP\IPו  MODBUSעם תקשורת 
 
 

 ומהדקים הגנות, בקרה ציוד להרכבת מסילות 08.13.05.5

, על מנת  לאפשר DINכל מכשירי הפיקוד, ההגנות והמהדקים שיותקנו בלוח יורכבו על גבי מסילות 
 החלפה מהירה ונוחה של המכשירים שייצאו מכלל פעולה.

 
 הגנה נגד שיתוך )קורוזיה( וצביעת הלוחות 08.13.05.6

 

 צביעה בצבע אפוקסי
 הצביעה תבוצע בשיטה אלקטרוסטטית בהתאם לפרוט הבא:

 40מיקרון לאחר הייבוש. שכבה שנייה של צבע אפוקסי בעובי  40ל צבע אפוקסי בעובי של שכבה ראשונה ש
 מיקרון לאחר הייבוש.

 מיקרון לאחר הייבוש. 40שכבה סופית של צבע אפוקסי בעובי של 
 מיקרון. 100עובי כל שכבות הצבע יחד, לאחר הייבוש, לא יהיה קטן מ 

 
 בתנור. ידי קלייה-ייבוש כל שכבת צבע תבוצע על

 .()אפור  RAL7037ידי המזמינה מבין הצבעים הסטנדרטיים הבאים: -צבע הגימור ייקבע על
 

 להגשה מסמכים 08.13.05.7
למרות האישור העקרוני הניתן, לכאורה, לספקי הציוד לספק את הציוד, על הקבלן להציג לאישור 

המאשרים את יכולת הציוד המזמינה את הציוד הספציפי שבכוונתו לספק, כולל כל הנתונים הטכניים 
 לעמוד בדרישות המינימליות המפורטות במפרט זה.

 העבודה ואת המסמכים הבאים: תכניותיצרן הלוח יגיש לאישור המזמינה, לפני ייצור הלוח, את 
 שרטוטים מפורטים של הלוח )או הלוחות(, הכוללים את המידות ופרטי ההרכבה.

 ת ודגם הציוד.שרטוט בקו יחיד של הלוח עם ציון התוצר
י החיבור של יתכנית חיווט, תכנית פיקוד ומהדקים הכוללת את סימון קצוות המוליכים, המהדקים וברג

  האבזרים וכו'.
 חתכים אופייניים של מבנה הלוח.

 מראה פני הדלתות.
 מראה פנים הלוח הכולל את הציוד המורכב בתוכו.

 יע בשרטוטים.רשימת חלקים מכניים וחשמליים, בהתאם למספרם המופ
 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.
 מידות פתחי האוורור וספיקת אוויר של המאווררים הציריים.

ישוב של המאזן התרמי של הלוח עם ציון הטמפרטורה המקסימלית בתוך הלוח, שצריכה להיות פחות מ ח
מעלות צלסיוס, בתנאים של עבודה מתמשכת ובעומס נומינלי של כל הציוד המותקן בלוח בהתחשב  45

 בטמפרטורת הסביבה.
 חישוב של חתכי כל פסי הצבירה, לפי תקן מוכר.
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 ר של כל פסי הצבירה.חישוב עמידות בזרמי הקצ
 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.

הם תכנית המבנה, חתכים, תכניות בקו יחיד וכדומה יוגשו למזמינה בשלשה עותקים ועל גבי דיסקט, כש

   AutoCad-משורטטים ב
 תכניות החד קוויות של כח ופיקוד ישורטטו כך שעל כל דף מופיע הציוד של תא אחד.

בין  באמצעות קו מקווקו, במידה שעל דף אחד ישורטט ציוד השייך לשני תאים, תהיה הפרדה ברורה,
 הציודים של שני התאים.

 
 

 הלוח בדיקת 08.13.05.8
 בדיקת לוח בבית המלאכה

 , גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל שלבי יצורו.למפקחיצרן הלוח יאפשר, 
לפני בדיקת הלוח ע"י המזמינה יגיש הקבלן טופס עם פירוט הבדיקות שבוצעו על ידו. הטופס יכלול בדיקת 

 פיקוד וחיווט הציוד.
כחות נציג המזמינה. לפני משלוח לוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח בנו

 הבדיקות יכללו:

 בדיקת אופן ואיכות הבצוע. -

בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו  עונים לסטנדרטים המקובלים  -

 . VDE 0660ובמיוחד לתקן 

 . VDE 0660בצוע בדיקות בהתאם לתקן  -

 . ISO 2808ויזואלית ובהתאם לתקן  -דיקת צביעה ב -
תר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל ונציג המזמינה יאשר זאת הלוח יועבר לא

 בחתימתו.
ידי המזמינה אינה גורעת ו/או אינה מקטינה מאחריותו של יצרן הלוח לגבי תקינותו של -בדיקת הלוח על

 הלוח ותאימותו לדרישות המפקח.
בדיקה טרמית של כל הלוחות בפרויקט חדשי עבודה רציפה של הלוחות במתקן, יבצע הקבלן  3לאחר 

 שביצוע כולל הוצאת דו"ח מפורט על הליקויים.
 במידה והתגלו ליקויים יתקנן הקבלן ויצלם שוב עד לקבלת דוח ללא ליקויים.

 .3צילום טרמי הנ"ל כלול במחירי היחידה ויתבצע על ידי בודק סוג 
 
 

 בדיקת הלוח באתר
 

 לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו.הקבלן יערוך בדיקה מחודשת 
 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

 
 

 תיעוד
 

 יצרן הלוח ימסור למזמינה תיעוד שיכלול:
 תוכניות העבודה שהוגשו לאישור. תוכניות לאחר ביצוע של כל

 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.

   AutoCad-טטים בהתוכניות ימסרו למזמינה בחמישה עותקים ועל גבי דיסקט, כשהם משור
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 .ביצוע לאחר בלוחות תוספת 08.13.05.9

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

מחיר מבנה הלוחות כולל בתוכו בנוסף את כלל ההתקנות הנלוות לטובת בקרת מבנה  לרבות התקנת  08.13.05.10
 ודרייברים, התקנת דימרים ומערכות נלוות.בקרים 

 
 

 כללי  –גופי תאורה  08.14
  

 
 ת א ו ר ה  08.14.01

 
 

גופי התאורה העיקריים בפרויקט יהיו בהתאם לדרישות מפרו עיריית תל אביב יפו 
 ובהתאם לרשימת הגופים המאושרים

 
גופי תאורת לד יהיו בעלי כל הדרישות ועמידה בכל התקנים המצורפים לכאן גוף שלא 

 יעמוד בכל הדרישות לא יאושר.
 זה.  מפרטשל  08אספקה והתקנת גופי התאורה בהתאם לסעיפים הרלוונטיים המופיעים במפרט 

לטובת במרחבים מוגנים מחיר הגופים כולל אספקה והתקנה בכל מיקום ותקרה כלשהי כולל חיזוקים 
 .דרישות מכון התקנים והג"א

המצוין במפרט: אספקה, הובלה, שמירה, התקנה בכל מקום וגובה מחיר גופי התאורה כוללים לרבות כל 
תקרה למקום ההתקנה, תלייה, פילוס והחזרת המצב לקדמותו והתאמת מקום  \שיתבקש, התאמת הקיר 

 ההתקנה לגוף, פילוס ייצוב ויישור הגוף, כיוון גופי התאורה וביצוע הרצות.

של חברה מאושרת בכתב ע"י חברת בקרת המבנה,  DALIכל גופי התאורה יכילו דרייבר בעל פרוטוקל 
 DALIמחיר הדרייבר יכלול את קופסת פיצול כבל ה 

 
 

 ציוד תאורה . 08.14.02
 

 נורות )מקורות אור(: .א
 

לפחות בנצילות שלא  CRI>80% -מקורות האור יעמדו בדרישות התקן הירוק ויעמדו ב .1

 90%µ<תפחת מ 

מקור האור יהיה מסוג לד בעל אישור  •
פוטוביולוגי ממעבדה אירופאית מאושרת 

כאשר הבדיקה נערכה בשנה האחרונה 
 עפ"י הפירוט בהמשך

 

צלזיוס,  50במקומות לא ממוזגים ו/או בתנאי חוץ בהם טמפ' הסביבה עלולה לעלות על   .2
 יותאמו אביזרי ההפעלה לטמפ' הנ"ל ללא שינויים בתכונותיהם המוגדרות ע"י היצרן.

 . ייכללו צביעה בגוון אדריכלכל הגופים  .3

 ללא תוספת מחיר כלול במחירם.   FINE-LINEכל הגופים יתאימו לתקרה רגילה או תקרת  .4
 
 
 
 

 מנורות )גופי תאורה( .ב
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 .מוטבע תו תקן ישראלי ויישאכל גופי התאורה שיותרו לשימוש  .1
 

 

גופים יותאמו הקטלוגי, הבמקומות בהם נדרשים שינויים במקורות האור ביחס למוצר המדף  .2
כך שתיווצר הפוטומטריה  הנדרשת. יסופק אישור בכתב של  על ידי רפלקטורים מתאימים 

 השינוי כלול במחיר והציוד החדשים. גוףלשינוי וכן בדיקה פוטומטרית חדשה  עם ה גוףיצרן ה
 

ה ואינו המעביר את גוון האור בצורה מלא PMMAגופי התאורה יכללו כיסוי פריזמטי מסוג  .3
 משנה גוון לארוך כל תקופת חיי הגוף.

 
 

יהיו גופי תאורה הכוללים דרייברים אינטגרליים בעל תו תקן ישראלי מוטבע, – LEDגופי תאורה  .ג
במידה והייתה דרישה לגוף תאורה מוזן מנ"מ, יש לספק דרייבר בעל אישור מכון התקנים הישראלי.  

 (08.16.10בגופי תאורה ) ראה פרוט דרישות בסעיף  LEDלא יתקבלו נורות 

 

גופי תאורת לד אשר יסופקו עם דרייבר הכולל פתיל הזנה וללא מהדקי חיבור יחוברו למעגל התאורה  .ד

.  NYYדרך בית תקע ותקע, לא יאושר חיבור פתיל לקופסת חיבורים או למהדקים לחיבור לכבל 
 אספקת והתקנת בית התקע והתקע כלולים במחיר גוף התאורה.

 

 לו.יעמדו בכל דרישות א LEDגופי תאורת  .ה
 

 בהתאם לדרישות הספציפיות של הפרויקט 5281חישוב תאורה ועמידה בתקן ירוק 
 

ולבצע חישובי תאורה ולהוכיח רמות נצילות  5281על הקבלן להוכיח עמידה בכל דרישות תקן ישראלי 
 הארה ופיזור הארה במידה ויחליט לבחור בגוף שווה ערך מאושר.

 

 מפרט דרישות ועמידה בתקנים: .ו
 

 :LEDבטכנולוגיית  דרישות לגוף תאורה

-EN, לפי סיווג של תקן RG-0, Exempt groupגופי תאורה יהיו מסוג , •

62471:Photobiological Safety of Lamps and Luminaires    0)נורות מקבוצת סיכון 

RG0  שני' לא נדרשת תווית אזהרה על  10000, לא מהוות סיכון פוטוביולוגי בחשיפה מעל

 IEC 62471 הנורה,  יש לצרף אישור בדיקה של מת"י.

יש לספק בדיקה פוטוביולוגית אשר נערכה ע"י מעבדת מכון התקנים הישראלי או לחילופין ע"י  •

 KEMAאו בקבוצת החברות   CB SCHEMEמעבדה אירופאית מוכרת החברה בארגון החברות 

   UGR<16גופי התאורה יהיו בעל תקן סנוור שלא ייעלה מעל   •

 לומן פר וואט לגוף העיקרי 3300הספק לומן לוואט לא ייפחת מ  •

 וואט 27הספק הגוף העיקרי לא ייעלה מעל  •

  4000K גוון הצבע לא יהיה מעל •

 \מך הצהרה מפורט של היצרן ע"י מס שנים 5אחריות לגוף תאורה ולמכלולים יהיה לפחות ל  •
 יבואן

 

 :לגופי שווה ערך דרישות לתכנון מערכת תאורה .ז
 

 :DIN SPEC 67600תכנון תאורה יבוצע על פי הסטנדרטים הבינלאומיים* כגון . •

Biologically effective illumination 
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צמת האור, נתוני ואופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות לעו  לכל  הלדים יסופקו נתונים פוטומטריים .ח
בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת ו/או מקובלת  )כדוגמת המצורף(. כמו כן, הנתונים 

המיועדים לחישוב בתוכנות חישובי תאורה  LDT    או   IESהפוטומטריים יועברו בפורמט  

 DIALUX/RELUXכגון:

 לכל הלדים יסופקו כל הנתונים החשמליים, המכניים והתרמיים. .ט

 (.binningכל הלדים יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים )התחייבות היצרן ל  .י

בהתאם לנתוני היצרן )כדוגמת  - שנים לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה 5היצרן יספק אחראיות ל  .יא

 .lumen depreciation)טבלת 

וך הגוף כמערכת בת LED-על הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים, יצרן הלדים, בדיקת אורך חיי ה . יב
 ,ע"י מעבדה חיצונית.50%-,זמן ירידת תפוקת אור עד כ

כל הרכיבים  -או שווה ערך מאושר  CREEאו   PHILIPSתוצרת   LUXEONכל הלדים יהיו מדגם  . יג
 יענו על דרישות על פי המפרטים המצורפים )לדים, גופי תאורה והציוד(

כל הלדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת ייצור, לא יתקבלו  לדים  .יד
 מיצרנים שונים. כנ"ל כל ספקי הכוח, בקרים והדרייברים.

 דרייברים יסופקו הנחיות התקנה ותחזוקה.לכל הלדים, ספקי כוח וה . טו

 לכל  הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם. כנ"ל לכל המערכת בשלמותה. . טז

לכל ספקי הכוח יכללו התקן (  , בידוד כפול2ספק כוח יהיה  בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג  . יז
 , מעגל המוצא יוגן מפני זרם יתר.הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכן

 .  high speed PWMהמתקן נשלט ע"י דרייבר העובד בשיטת  . יח

בהתאם לערכים הנומינליים אשר יסופקו ע"י יצרן המותנה בגוף הלדים יוזנו בזרם מבוקר וקבוע  . יט

 .LED-ללא קיצור אורך החיים של ה הלדים

ים  או קופסאות התחברות כאשר אורך ישירות לגוף ללא ציוד עזר, ספק 230Vיכולת הספקת מתח  .כ
 החיים אינו מושפע כמערכת גופי תאורה וכל זאת בהתאם למסמכי מעבדה מצורפים של היצרן.

 .  120Lms/Wיכולת נצילות הלד ללא קיצור אורך החיים לפחות  .כא

אחוז ויישאו הטבעה על הגוף,  3לרמה מופחתת של  ANTI FLICKERספקי הכוח יהיו בעל מנגנון  .כב

Flicker Free 
 
 

 נוספות דרישות – תאורה גופי 08.15
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 

במידה ונדרש גוף תאורה המותקן במקום קורוזיבי יש לספק מפרט ספציפי  והיזם בכל צבע שיתבקש. 
 לגוף

 
 התקנת גופי תאורה 08.15.01

קנתם המושלמת בכל מצב של גופי התאורה יסופקו כך שיכלול את כל האביזרים הדרושים להת .א
 המוצר כשהם כוללים את כל הציוד הדרוש משנק, מצברים או שנאי וכו'.

האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקינו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם נזק לאלמנט גמר כלשהו  .ב
 וללא כל צורך בפירוק אלמנטי גמר שונים.

יסופק הציוד הנלווה בתיבה נפרדת אוריגינלית  –לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא אינטגראלי  .ג
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.

 ציוד חרום: לגופי תאורה המכילים .ד



59 
 

 

הציוד יותקן באופן אינטגראלי אך ורק באם קיים מספיק מרווח לגישה לכל האביזרים ואין חשש 
 לעיל. 2.3לגבי ציוד שיסופק במארז נפרד ראה ס"ק  להתחממות הגוף מעל טמפ' המומלצת.

 
 גופי תאורה מיובאים 08.15.02

ג"ת יסופקו באריזתם המקורית תוך הקפדה על איכותם. על הגופים לעמוד בתקן ישראלי . כל  .א

 והחיבורים לגוף יהיו עם מהדקים.  P.V.Cהחווטים יהיו עם בידוד 

, הג"ת יצבע בצבע גמר אפוקסי או צבע אפוי המפקחבתיאום עם  –במידה ויש צורך בשינוי צבע  .ב
 בתנור.

 

 
 ציוד נלווה 08.15.03

 שנים. 5ותינתן אחריות  שווה ערך מאושר" או PHILIPSיהיו מסוג " דרייבריםכל ה .א

 וכבל נפרד. דרייברלכל נורה  .ב

 לכל היותר 0.95כופל הספק  הדרייבר יהיה בעל .ג

 
 מערכות בקרה ושליטה ממוחשבת 08.15.04

 יש לתאם ציוד נלווה בשימוש במערכות בקרה ממוחשבות:
 ג.ת למתח נמוך: יש לתאם סוג של שנאי מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. 

וספק מערכות ממוחשבות לבצע ניסוי תאורה לבדיקת יישום שנאים על גבי הדימרים המוצאים   על הקבלן
 .המפקחולאשר את התוצאה עם 

 
 

 חרום תאורת 08.16
 

ועפ"י הנחיות תכניות הבטיחות ותכניות  2.22חלק  20תאורת החרום תתוכנן ותבוצע עפ"י תקן ישראלי   08.16.01
 החשמל.

 
מבוססי לדים בלבד, עם בדיקה עצמית וסוללות מסוג ניקל   תכליתיות חדככלל ייעשה שימוש ביח' חרום  08.16.02

 מטל, גופי התאורה יכללו מנגנון פריקה עצמית של סוללות . גופים יהיו בעלי תו תקן מוטבע בלבד
 

 
תכליתיים מבוססי לדים בלבד, עם מנגנוני הפעלה זהים  חדבדלתות היציאה יותקנו שלטי יציאה מוארים  08.16.03

 .מוטבע תקן תו בעליליח' חרום שתוארו לעיל ועם נורות "לד, 
 

 כל יח' החירום הדו תכליתיות יתאימו לנורות אותן הן מפעילות לפי הקריטריון הבא: 08.16.04
 

 דקות. 180מינימום  –זמן תאורה  .א

 אחוז. 100בלדים חוזי תאורה א .ב
 

ויכללו הגנות  I.E.C  924, 598-2-22-1990,925ובינלאומי , 20תו תקן ישראלי ת"י  יישאוכל היחידות  08.16.05
לפריקת יתר, לחוסר נורה ולטעינת יתר. הגוף יכלול מכלול לבדיקה עצמית ומכלול לפריקה וטעינה 

 לשמירה על הסוללות.
 

 , בקיבול מתאים לזמן ואחוזי התאורה הנדרשים.מיטלכל המצברים יהיו "טריים" מסוג ניקל  08.16.06

 
 

  מוגנים במרחבים כבילה למעברי איטום 08.17
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 איטום מעברי כבלים למקלטים ומרחבים מוגנים. 08.17.01
 

 לבצעביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטים מכל סוג, יכין הקבלן את כל הדרוש על מנת  לפני
דת "נקו -יקוד העורף ומתואר בהמשך, בפרק הדן בפ תאיטום מתאים למעברים, כנדרש על ידי שלטונו

ם ישוילאחר מעבר הכבלים ישלים הקבלן את עבודת האיטום על ידי ם". יטום מעברי כבלים למקלטיא
 ציודהאטמים המתאימים לכבלים שבפועל ואיטום החללים הנותרים לאחר התקנת אותם כבלים. כל 

 בהתאםל ידי שלטונות פיקוד העורף והעבודה תבוצע ע רהאיטום וטכניקות העבודה יהיו מטיפוס המאוש
 ד. להנחיות יצרן וספק הציו

 
 למקלטים  \איטום מעברי כבלים למרחבים מוגנים  תקודנ 08.17.02

 
לבצע מנת  ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטים מכל סוג, יכין הקבלן את כל הדרוש על לפני

ד העורף. פיקואיטום למעברי כבלים למקלט או המרחב המוגן )להלן "מקלט"(, כנדרש על ידי שלטונות 
ילוב של או שהקבלן בהתאם לתנאי ההתקנה, והיא תהיה אחת מהשתיים י שיטת האיטום תיבחר על יד

 השתיים: 
 

 ת מעברי כבלים בודדים, באמצעות צינורות מעבר אטומים. הגנ .1

 בלים, באמצעות מסגרת מעבר מלבנית ואטמים פנימיים. ת מערכת כהגנ .2
   

, בטרם מועדההתקנה של מערכת האיטום תהיה "סמויה", הקבלן יכין את המעבר הדרוש לו מבעוד  שיטת
עדת לקלוט המיוובתוך המעבר יתקין הקבלן את המסגרת (, הריציקת הדופן המיועדת למעבר )קיר או תק

 תהיה זו מסגרת עגולה או מסגרת מלבנית.  –טום יאת ציוד הא
 

ימים לכבלים המתאר ביצוע מעבר הכבלים ישלים הקבלן את עבודת האיטום על ידי יישום האטמים לאח
שר על ידי המאוה יהיו מטיפוס דובשבפועל ואיטום החללים הנותרים. כל ציוד האיטום וטכניקות הע

 נחיות יצרן וספק הציוד. בהתאם לה עשלטונות פיקוד העורף והעבודה תבוצ
   

 ת האיטום תהיה בעלת אישור של פיקוד העורף לשימוש במרחבים מוגנים. מערכ .3

 .  DIN 4102-ו 476לת יכולת עמידות לאש לשעתיים, לפי תקן בריטי בעכת תהיה המער .4

 בר.  3.5ום נגד חדירת גזים בלחץ של טאתכת המער .5

   DIN 53521תקן ימיקלים כמתואר בככת תעמוד בפני תקיפת המער .6

 .  DIN 53508כת תעמוד בפני בליה ממושכת לפי תקן המער .7

 וספרות. מאט 6כת תעמוד בפני חלחול מים בלחץ של המער .8
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 דוגמא לביצוע איטום מעבר צנרת למרחב מוגן / מקלט
 
 
 

 רלוונטיים וטפסים מתקן מסמכי, טרמוגרפיים וצילומים חשמל בדיקות 08.18
 

 מאושר במספר שלבים במהלך ביצוע הפרויקט 3בדיקות חשמל ע"י בודק סוג על הקבלן לבצע  .א

 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 חשמל .7

בדיקות לאחר החדרת מתח ביצוע אינטגרציה וכיולים בהתאם למפרט ולדרישות המתקן  .8
 והבטיחות

 בדיקת גנרטור והוצאת אישור משרד האנרגיה .9

 בדיקת מערכת כליאה והורדת ברקים .10

 
 

בודק המוסמך להיות מאושר ע"י המפקח, על הבודק להציג את תוצאות וערכי בדיקותיו על ה .ב
 בתחומים הבאים: 

 בדיקת ערך הארקת יסוד כלפי המסה הכללית של האדמה. .1

 בדיקת מערכת הגנה בפני ברקים .2

ווי קים של ראשיכלל הלוחות, במפסקים ב – ןקת התנגדות לולאת הארקה של המיתקבדי .3
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 הכל בהתאם למקרה. –עגלי החלוקה הסופיים הזנה משניים ובמ

 כיול וכוונון מפסקים בהתאם לזרמי קצר ולאופן העמסת הקווים .4

 בדיקות ויזואליות הכוללת התאמת שטחי החתך להגנות .5

 לכלל המפסקים ופסי הצבירה םבדיקות לעמידה בזרמי קצר מקסימליים ומינימליי .6

 בדיקת מקביליות .7

 המעגלים הסופיים.  כלחשמל וקת טיב הבידוד של לוח בדי .8

 ם. שלה מגנטיות-והתרממת חתך כל מוליכי המיתקן להגנות התא .9

 לדרישות התכנון \כיול וכוונון כלל מפסקי החשמל בלוחות בהתאם לשטחי החתך  .10

 אלי. הישרתקן התקן ועומדים בדרישות -וש באביזרי מיתקן החלוקה ומובילים בעלי תושימ .11

 נים החייבים הארקה על פי חוק החשמל. קות תקינות של כל המיתקהאר .12

 בדיקת מתקני החירום ומערכות חסינות האש, בדיקה בעמידה בזרמי קצר בלבד .13

והתקן  החוקור שימוש והפעלה של המיתקן נשוא הבדיקה, תוך ציון מפורש כי בוצע על פי איש .14
 הישראלי. 

 בדיקת עמידה בחוזר מנכ"ל משרד החינוך .15

 בטיחות, מפוחים וחלונות שחרור עשןבדיקת מערכות  .16

על הבודק לבדוק את כלל קווי ההזנה של מערכות המיזוג עד ליח' הקצה הן המעבה והן  .17
 המאייד לרבות טיב החיבורים, מקום התקנת הפקטים, התאמת הביצוע לפרטים וכו'

 על הבודק לציין בדוח הבדיקה את כלל הממצאים עפ"י הסעיפים המצורפים .18
 

 וסמך להציג את תוצאות בדיקותיו וערכיהם בתחומים הבאים: בודק המעל ה

 בדיקת ערך הארקת יסוד כלפי המסה הכללית של האדמה. כולל ערך .1

ווי קים של ראשיכלל הלוחות, במפסקים ב – ןקת התנגדות לולאת הארקה של המיתקבדי .2
 הכל בהתאם למקרה. כולל ערך –הזנה משניים ובמעגלי החלוקה הסופיים 

 בדיקות ויזואליות הכוללת התאמת שטחי החתך להגנות .3

לכלל המפסקים ופסי הצבירה. כולל  םבדיקות לעמידה בזרמי קצר מקסימליים ומינימליי .4
 ערכים והתאמה למפסקים.

 08.04בדיקת הרמוניות בהתאם לפרק  .5

 בדיקת חוטר לצנרות תת קרקעיות .6

 בדיקת מקביליות. .7

 המעגלים הסופיים. כולל ערך כלקת טיב הבידוד של לוח חשמל ובדי .8

רציפות הארקה במתקן ובדיקת פסי ההשוואה, בדיקת חיבור כל השירותים המתכתיים  .9
 לפסים כולל ציון מפורט לכל שירות. כולל ערך

 בדיקת הארקות למתקני מים קרים ולתקרות אקוסטיות. .10

מוליכים  ם. כולל ציון ערכישלה מגנטיות-והתרממת חתך כל מוליכי המיתקן להגנות התא .11
 וההגנות עליהם.

 אלי. הישרתקן התקן ועומדים בדרישות -וש באביזרי מיתקן החלוקה ומובילים בעלי תושימ .12

 בדיקת כלל מערכות המיזוג עד ליח' הקצה .13

 קות תקינות של כל המיתקנים החייבים הארקה על פי חוק החשמל. האר .14

 מי קצר בלבדבדיקת מתקני החירום ומערכות חסינות האש, בדיקה בעמידה בזר .15

שימוש בכבילת חסינת אש קיום ותקינות  –בדיקת מפסקי פטריה ולחצני שבירה חירום  .16
 הפעלה

 בדיקת אינטגרציה הפעלות ניתוקים ופעולות מערכות .17

 בדיקת פנל כבאים ובדיקת המערכות הקימות בו בהתאם למתקן .18
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והתקן  החוקור שימוש והפעלה של המיתקן נשוא הבדיקה, תוך ציון מפורש כי בוצע על פי איש .19
 הישראלי. 

 בדיקה בהתאם לתקנים הרלוונטיים וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך  .20

 כולל חתימה על התכניות. AS MADEבדיקת והתאמת תכניות למצב קיים  .21

השימוש, תעודות הכיול ותוקפן,  דו"חות הבדיקה יכללו את שמות מכשירי הבדיקה בהם נעשה .22
 ערכים אשר התקבלו לכל בדיקה ובדיקה.

 בדיקת מפסקי חירום ולחצני כיבוי חשמל מחווטים עם כבילה חסינת אש בלבד. .23

אישור המיתקן על ידי בודק מוסמך, ובהוראתה של המזמינה, יבצע הקבלן בדיקה  לאחר .24
 50%-לא פחות מ, אך יםהישרבי קן. הבדיקה כוללת הפעלת המיתקן בעומס המלמיתמית רת

תרמית של כל נקודות החיבור. הנ"ל יתבצע ע"י בודק סוג ג' בלבד.  קהכנן, וסריהמתוומס מהע
 כולל דו"ח בצירוף תמונות ומתן מסקנות ופתרונות במידת הצורך.

בדיקת התנגדות הארקת יסוד כלפי מסה כללית של האדמה לחדר טרפו תיבדק בשיטת  .25
 יש למלא דו"ח חח"י –ישות חברת חשמל השיפוע בהתאם לדר

 

בדיקה תרמית  תבוצע כחלק מבדיקת החשמל לאחר מתן מתח והפעלת כלל  -
 המתקנים כבדיקת סיכום סופית

מעלות  15-200אדום בעל רגישות הנעה בין טמפ' -קה תבוצע באמצעות מצלמה אינפראהסרי
הבדיקה הראשונה בו ידווח  אחרל טומצלמה לצילום נקודות התורפה. יימסר דו"ח מפור

 ה. תורפמצאים או על אישורו כי במיתקן לא נתגלו כל נקודות מהבודק על ה
 תצולם נק' החימום בשתי תמונות תמונה רגילה ותמונת אינפרא הכוללת טמפ' הנק'.

 20 -י שהטמפרטורה שלה גבוהה ביותר ממלכל נקודת חיבור במיתקן החש –דת תורפה" "נקו
  רת הסביבה של נשוא הבדיקה.ות מטמפרטומעל

 
 

   -דת חיבור" "נקו

 חות חשמל. והדקי החיבור בלכל  •

הדקי החיבור באביזרים חשמליים ו/או קופסאות חיבורים ו/או פסי צבירה שהזרם כל  •
 ר או יותר. אמפ 25ם להינלי שהנומ

 בכל אביזרי החשמל וציוד המיתוג בלוחות החשמל •
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 בדיקת המתקן ע"י הקבלן:  .ג
ודות הנדרשות לביצוע קפדני קנהלראות במילוי הסעיפים שבטופס מקדים זה כאילו אלו הן אין 

יפול נוסף ושימת לב טקן, אלא כנקודות ציון טיפוסיות בבדיקות קבלה הדורשות, בדרך כלל, במית
 דת. מיוח

 יש לאשר אצל המפקח את בודק החשמל.
 תקן החשמל כל אחד מסעיפי הטבלה הרלבנטיים. מישל מנהל העבודה באשר בחתימת ידו יש ל

 מהבחתיר אישו הצהרת הקבלן לפני בדיקות קבלת העבודה
   ן החשמל נבדק ואושר ללא הערות על ידי בודק מוסמךמיתק
  המיתקן הוכן ונמסר, לרבות תכניות עדכניות "כפי שבוצע" לכל המערכות. ספר 
ופי התאורה פועלים באופן מושלם, ללא רעשים, הבהובים או דומה. גופי כל ג

 התאורה מאושרים יועץ התאורה מטעם הקבלן והתבצעו עפ"י אפיונו ודרישותיו
 

ישראלי, ולרבות הקן ופי תאורת חירום פועלים, ומכילים את כל הנדרש בתכל ג
 ט. שילו

 

  לי תאורת חירום המותקנים בנפרד, מותקנים בתוך מארזים סגורים. מודו
  צינורות מחוזקים באמצעות אומגות, פסי חיזוק או התקנים תקניים אחרים. כל ה
  עלות הכבלים מוארקות, גישורי הארקה בוצעו כנדרש. כל ת
  או. וט הארקות ראשיות ומשניות בוצע במלשילו
  ט האביזרים במיתקן החלוקה בוצע במלואו. שילו
  ט לוח חלוקה בוצע בהתאמה לשמות חללי המיתקן. שילו
  חלוקה מכיל תכנית ייצור עדכנית, בכיס מובנה. לוח 
  אבק בנישות מערכות וחשמל.  תמשיירי בניה ושאיב ןניקיו בוצע
  מוליכים בלוח חלוקה מסומנים כנדרש. כל ה
  אביזרים מחוזקים לקופסאות הגב, משוקעים כיאות תחת הטיח ומיושרים. כל ה
  ה התאמה מלאה בין סימון המעגלים בתוכנית, בלוח, והביצוע בפועל. נבדק
רי אש. בממד"ים וחדרי וו כל האיטומים הנדרשים למניעת מעבר אש בין אזבוצע

 בטחון אטומים.
 

  מערכות הדיזל גנרטור פועלת במשולב עם מערכות הפרויקט.
  פסק פועלת במשולב עם מערכות הפרויקט-מערכות האל

  בהצלחה ניסוי אינטגרצית מערכות בטיחות בוצע 
  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.
 

 : _________. סוג: _________.ןנהל העבודה בפועל, באתר: __________. מס' רישיושם מ
 
 

כחלק  –טפסים ודרישות רלוונטיים שעל הקבלן להגיש כחלק מתיק המתקן ולטובת מסירת המתקן  .ד
מתיק המתקן על הקבלן להגיש מסמכים המעידים על טיב המערכות ועל אופן פעולתם, עפ"י נספח 

בו מופרטים המסמכים על הקבלן להגיש את המסמכים הללו טרם מסירת המתקן וכחלק   2ו ט'  1ט'
 מתיק המתקן.
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 קרינה מיגון 08.19
 
 

 :המיגון ביצוע .א
מתכת מגנטית המתאימה  ובאמצעות מבנים קיימיםהעבודה תבוצע באמצעות משטחי מתכת על 

  למיגון.
 2ובכל מקרה שלא יעלה על תחייב על עמידה בערך היעד של השדה המגנטי עם תום המיגון מהקבלן 

מיליגאוס בחדרים ובחללים הסמוכים ללוח החשמל, כל שינוי או סטייה ממפרט זה מחויב באישור 
 בכתב ממתכנן החשמל.

וח קרינה ע"י מודד קרינה מוסמך להוכחת הורדת השטף המגנטי בחדרים על הקבלן להנפיק ד
מיליגאוס מקסימום בכל מקום בשהייה   2הסמוכים לארונות החשמל. המחיר יהיה עד לרמת ערך של  

ממושכת בחדרים הסמוכים לארונות החשמל. כל החומרים יהיו בהתאם לרשום במפרט ויסופקו ע"י 
 המיגון יתבצע הן בגב הלוח הן בצדדיו והן בקדמת הלוח. .המפקחספק מוכר ויאושרו ע"י 

ביצוע מיגון קרינה עפ"י מפרט מצורף ללוחות חשמל ותעלות חשמל , המיגון יתבצע ע"י חברה בעלת 
 2סיון בתחום. מחיר הסעיפים כולל בדיקות קרינה לאחר ביצוע והתחייבות להורדת ערך קרינה ל ינ

 זורי השהייה בקומת הלוח.לכל א תאופיינימיליגאוס בצריכה 
 יש לאשר חומרים אצל המפקח לפני התקנה כולל תעודות בדיקה לחומרים ואישור מכון התקנים

 
 

 ג"אלמ תאימות עבודות .ב
 סריקה ומיפוי מערכת החשמל כולל איתור שלל הזרמים והתפלגות קווי ההזנה .1

 איתור ומיפוי כלל הארקות ואפוסים של המערכת החיונית והלא חיונית  .2

 מעבר על ארונות החשמל ומערך האנרגיה .3

 

 חומרים .ג
   המיגון לביצוע החומרים הנדרשים

 ומעלה.  rµ   ≤00015, בעלת חדירות מגנטית יחסית של תפרו מגנטיפלדה   – פלדה פרומגנטית
 
 

   – לוחות אלומיניום

 ס"מ. ל - אוהם 4x10-6לוחות אלומיניום בסגסוגת בעלת התנגדות סגולית של לא יותר מ 
  לוחות האלומיניום צריכים להיות בעלי מוליכות גבוהה ככל הניתן. 

 
שכבת בידוד, המותקנת בין שכבות האלומיניום והפלדה. שיכבה זו מתבצעת   - PVCחומר מבודד 

בעל תו תקן  יש להקפיד על חומר חסין אש -שאינו סופח לחות ע"י שימוש בחומר בידוד חשמלי עמיד
 . FRעל עמידות בפני אש 

 
 

 המיגון  אופן פירוט .ד
לצמצום הפצת  הקירות בגב לוח החשמל באופן הבאיש למגן את   -חיפוי קירות בגב ארונות החשמל 

, לעילהמיגון יעשה על ידי מתכות שפרטיהם מוגדרים  .ואל החדריםשטף השדה המגנטי אל הקומה 
ומכסה את כל השטחים הנדרשים להשגת יעילות מיגון  רציף ככל האפשרכאשר חיפוי הלוח 

 מתאימה.
מ' מעל   1בגובה של    3mG±1mGמ' מעל הרצפה: ערכים  של    1רמת שטף השדה המגנטי הרצוי בגובה  

ס"מ   60המדידה תבוצע במרחק מזערי של    במעבדה.עמדות העבודה  הרצפה באזורי שהייה קבועים ב
 . שטף זה ינורמל לפי זרם ביקוש מרבי אופייני.חדריםמרצפת ה

יבוצע באמצעות חיפוי בלוח אלומיניום ובפלדת סיליקון.  קירות נישה ארון החשמלמיגון  -לוחמיגון 
 .הקיר בגב ארון החשמל, לאורך כל הקיר ובדלתות הקדמיותהחיפוי יבוצע על 
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 ס"מ לפחות בין השכבות ! 20! יש לבצע חפיפה של                                                    
 

 
 

 :המיגון ויעדי אחריות .ה
 

מטרת המיגון הינה הורדת רמות השטף המגנטי באזורי שהיית העובדים להמלצות המשרד להגנת 
ימים בשבוע,   7שעות    24בחשיפה רציפה לאורך  מיליגאוס ממוצע    2  הסביבה דהיינו רמה ממוצעת של

 .למשך כל השנה
 

אישור על עמידה ביעדי המיגון תתקבל באמצעות ביצוע סריקה מדידות וניטורי קרינה והנפקת דוח  
 ך מטעם המשרד להגנת הסביבה.מע"י מהנדס מוס

 
העבודה למעט מקרים של הצפה, שרפה ורעידות שנים מיום סיום  5אחריות על המיגון הינה למשך 

 אדמה.
 המיגון יבוצע בחומרים חדשים )סוג א'( 

 
 :המיגון לביצוע תנאים . ו

 רמביוליות של הפלדה אהקבלן יציג אישורי פ •

 הפלדה תהיה מאירופה או צפון אמריקה אך בכל מקרה לא מהמזרח הרחוק. •
 הקבלן יציג אישור מקור ארץ היצור. •

 שנים לפחות בביצוע פרוייקטים של מיגון קרינה  4סיון של ינבעל יהיה קבלן ה •
 הקבלן יציג רשימת פרוייקטים לעבודות מיגון שביצע, כולל אנשי קשר ופרטי הפרויקט. •

 .ISOהקבלן יהיה בעל תו איכות  •
תגובות בשרפה של חומרי   921כל החומרים חייבים לעמוד בתקני בטיחות אש בהתאם לתקן ת"י   •

 .755בנייה ות"י 

 .ובלוחות חשמל יהיו בשיתוף פעולה מלא עם קבלן החשמל  מהלך עבודות המיגון בחדרי החשמל •
 העבודה תבוצע בפיקוח מהנדס בעל ידע וניסיון בתחום מיגון הקרינה האלקטרומגנטית. •

באחריות הקבלן ניתוק וחיבור מחדש של התשתיות כגון  –בביצוע החיפוי בחדרי החשמל  •
 תאורה, תעלות וכו'.
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 :והערות תנאים .ז
 

על הקבלן המבצע להנפיק דוח קרינה ע"י מודד קרינה מוסמך להוכחת הורדת השטף המגנטי בחדרים  .1
מיליגאוס מקסימום בכל מקום בשהייה  2הסמוכים לארונות החשמל. המחיר יהיה עד לרמת ערך של 

 ממושכת בחדרים הסמוכים לארונות החשמל
 
 

 וציבוריים פרטיים באזורים רחוב תאורת, תאורה עמודי, חוץ תאורת מערכות 08.20
 

יפו ובעל -מחלקת מאור עיריית תל אביבעל ידי חייב להיות קבלן המאושר שיבצע מערכות אלו קבלן ה
 תאורת רחוב.   -   270חשמל כללי, רשם הקבלנים סיווג    -  160רשיונות וסיווגים הבאים: רשם הקבלנים סיווג  

 כל הציוד לרבות ברגי יסוד, יציקות, עמודים, מגשים ופנסים יהיו מסוג אנטי קורוזיבי עם ציפוי דיפיוזי
 עבור התוכניות והציוד  המפורטות בתוכניות ובמפרט, ובנוסף חייבים לעבור אישור בכתבבהתאם לדרישות  ו

 מול המפקח ומחלקת מאור בעירייה, באחריות הקבלן להנפיק אישורים אלו.
מחיר הציוד העמודים והבסיסים כוללים בתוכם אישור קונסטרוקטור ספציפי לכל בסיס, אישור מלא לכלל 

 לפני ייצור על ידי המפקח ומחלקת מאור  shop drawingית האביזרים והעמוד על תכנ
 מחיר העבודה כולל התחברות למקור הזנה הקיים ברחוב במידת הצורך.

 

  חוץ תאורת מתקן עבודות תיאור 08.21
 

 
גופי תאורה בראש  18X18מ' בחתך מרובע  8מ' ו  4מתקן תאורת חוץ יכלול עמודי תאורה מפלדה בגובה  08.21.01

כל הפירוקים למתקן  להארת רחובות מאושר מח' מאור עת"א. LEDעמוד מדגם "גלריה" בטכנולוגיית 
התאורה הקיים בשטח ומפריע לתחום העבודה יתבצע בהתאם לדרישות מח' מאור עת"א וכלול בעבודות 

 מאורזמנית, לרבות הובלת, העמסת ופריקת העמודים והציוד למחסני מח' תאורה 
כל פרטי הציוד, ציוד ואופי העבודה יאושרו מול מחלקת מאור בהתאם לסטנדרט העירוני של מחלקת  08.21.02

 מאור. לרבות הקבלן המבצע
כל הסעיפים בפרק זה יבוצעו ע"י קבלן המאושר ע"י מחלקת מאור של עיריית תל אביב בלבד. אין לבצע 

 את העבודות ע"י קבלן אחר.
 

 

 מנחושתהארקה ומוליך הארקה  08.21.02.1
 

פרט  -בתוכם(   במקביל לצינורות )ולא –ממ"ר יותקן בחפירות חופשי  35מוליך הארקה שזור מנחושת 
חיתוכו, אלא, ע"י קיפולו  לקטעים של מעברי כביש המוליך יוחדר עד לתא האביזרים שבעמוד ללא

הארקה מוליך או לחיבור הבא.  והמשכו לעמודד לפחות ביסו מ"מ 29נפרד בקוטר מריכף והשחלתו בצינור 
בהתאם לפרטים המצורפים, כל  ומותקן בלחץ. יחובר לבורג הארקה שבעמוד באמצעות נעל כבל מתאים

 חיבור שאינו עונה על הדרישות בפרטים לא יאושר.
הארקה הראשית תהיה אלקטרודת הארקת אופקית עשויה ממוליך נחושת שזור וחשוף, בחתך מינימלי 

ונח ישירות בקרקע במקביל לתוואי הצנרת והכבלים. חיבורים והארכות למוליך זה ממ"ר, שי 35של 
אלקטרודת  יבוצעו רק באמצעות ריתוכים מולקולריים. לפי הצורך ובהתאם לדרישת המפקח, תבוצע

 יסוד בבסיסי העמודים על פי תקן הארקות יסוד.  הארקת
זיות הדלקה, ויהיו עשויות ממוטות פלדה אלקטרודות אנכיות, יותקנו בקצוות הקווים ובסמוך למרכ

האלקטרודות יוחדרו  מ', תוצרת  "אארדינג" או ש"ת. 3מ"מ ובאורך של  19מצופים הנחושת, בקוטר של 
ס"מ עם  40לתוך הקרקע באמצעות הקשה על ראש הקשה בתוך שוחות עגולות מבטון טרומי בקוטר 

. חיבור אלקטרודות הארקה בינן לבין עצמן מסגרת ומכסה יצוקים הכוללים כתובת טבועה  "הארקה"
ממ"ר  35ובינן לבין עמודי התאורה או המרכזיות, יבוצע באמצעות מוליך נחושת שזור חשוף, בקוטר 

ובאמצעות מהדקי טבעת מקוריים מפליז או ע"י ריתוך. מקום חיבור מוליכי הארקה לאלקטרודות ישולט 
 באמצעות שלט תקני אדום. 

על בורג  (.במידה וקיימת(יבוצעו גשרי הארקה תקניים לצנרת מים מתכתית סמוכה למרכזיות תאורה, 
-12ובאורך של  מ"מ, 4*20הארקת העמוד, כמפורט לעיל, יותקן פס הארקות מנחושת מצופה בדיל, בחתך 

 ס"מ עם הברזות, בורגי פליז ודסקיות משוננות.  15
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 לפס הארקות יחוברו בנפרד: 

 

 פס הארקה מיסוד העמוד במידה וקיים.  .1

 מוליכי הארקה של הכבלים הנכנסים ויוצאים מהעמוד.  .2

 ממ"ר להארקת מגש האביזרים בפתח העמוד.  6מוליך הארקה גמיש מבודד , .3

 מוליך הארקה של כל כבל הזנה לפנס.  .4

 שור מוליכי ההארקה האופקית. גי .5

 שני מקומות שמורים לחיבורי הארקה נוספים.  .6

 
אין לנתק רציפות אלקטרודת הארקה האופקית של המתקן. יש לחבר את קצוות מוליכי הארקה האופקית 

ס"מ מתחת לתחתית הפתח שבעמוד באמצעות מהדק "קנדי" או תרמיל לחיצה ולגשרם לפס  10-כ
 ממ"ר ונעל כבל.  35נחושת בחתך  הארקות באמצעות מוליך

מוליכי ההארקה האופקית יוחדרו לעמוד דרך יסוד הבטון בתוך שרוולים פלסטיים, וימנע כל מגע בין 
 המוליכים לבין גוף העמוד.

 
 'מ 8 עדיסודות לעמודי תאורה בגובה  08.21.02.2

 
פרטים. במידה תאורה תוכנית בבהתאם למידות המצוינות יסודות לעמודי תאורה מתוכננים יהיו   .א

ס"מ נוספים, ולמלא  20ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר, יש לחפור 
 שכבה זו בחול, המחיר נכלל במחיר היסוד.

ובנוסף , שעברה הליך תרמודפיוזי מרותכת "כיסא"מגולוונת ויש להכין תבנית ומסגרת מתכתית 
י היסוד, ילשם קביעת המקום המדויק של ברג פילר )איטום סיליקטי(. כולל אומים, דסקיות וכו',

 וד.כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היס
לשם שכבתיים מדגם "מגנום" או ש"ע -דויוכנסו צינורות שרשוריים   30 -מסוג בבתוך היסוד 

הדרושים וברדיוסים  ת מריכף עבור מוליכי הארקה לכיווניםוכן צינורו העברת הכבלים
מצופה  4X40היסוד יכלול פלח מגלוון  מקסימליים, הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם.

אבץ ומורתך לחיזוקים של בורג היסוד, הפלח ייכנס לעמוד התאורה ויחובר לפס ההארקות 
צינורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים נוספים  2בעמודים קיצוניים ופינתיים, יוכנסו בעמוד. 

ס"מ מפני  20 -כיסוד. כל הצינורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו הבעתיד ומחירם כלול במחיר 
 RADOLID)שרוולים פלסטיים מדגם "רדוליד"  ) העבודה תכלול היציקה. היסוד בשלבי

בנוסף יש לעטוף את הברגים ביוטה  ממולאים גריז להגנת ברגיי היסוד מהבטון ופגיעות אחרות.
לא יהיה הבדל מחירים בין יסוד עמוד בגינה לבין טבולה בגריז קשורה לאוהמים עם חוטי נחושת, 

 מחיר כל הנ"ל כלול במחיר היסוד. יצוף.יסוד עמוד בר
על קבלן החשמל לתאם שבוע מראש סימון יסודות לעמודי תאורה מתוכננים עם נציגי מח' מאור   .ב

 ומתכנן החשמל על מנת לקבל את אישורם. עיריית תל אביב יפו

ר באחריות קבלן מבצע יסודות לעמודי תאורה להביא תוכנית יסוד עמוד תאורה מכל סוג המתוא  .ג
בתוכניות תאורה פרטים ממהנדס בניין מורשה לפני יציקת יסודות לעמודי התאורה לאישור 

קונסטרוקטור, מתכנן החשמל, מפקח ונציגי מח' מאור עיריית תל אביב יפו. מחיר כל הנ"ל כלול 
 במחיר היסוד.

ובה וסוג הבורות ליסודות העמודים יבוצעו ע"י חפירה או קידוח כלונסאות במידות המתאימות לג  .ד
  העמודים.

במידה ויידרש, ע"פ התכניות, זיון יסודות הבטון, תבוצענה עבודות ברזלנות ע"י ברזלן מקצועי.   .ה
חישוב סופי של הברזל וחוזק הבסיס יעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו באמצעות מהנדס מוסמך, 

בכתב הכמויות ו/או ויאושר על ידי המפקח. בכל מקרה גודל בסיס הבטון לא יקטן מהנדרש 
  במפרט הטכני.  הזיון כלול ביסוד ולא ימדד בנפרד

 (.ויברציה(, מלוות בריטוט 30-היציקות תהיינה מבטון מובא, ב  .ו

של  לפני היציקה, על הקבלן לבדוק התאמת המרווחים בין מרכזי בורגי היסוד למרכזי החורים  .ז
ביניהם ויהיו בקוטר, באורך ובמרווחים, בסיס העמוד אשר ימוקם על היסוד. בורגי היסוד ירותכו 

ע"פ המידות שיצוינו להלן. קצה בורג היסוד הבולט מיציקת הבטון של בסיס העמוד יצופה באבץ 
אומים ודסקיות מגלוונים. קצות הברגים יימשחו בגריז גרפיט ויעטפו  2חם. לכל בורג יסוד יהיו 

פקח ,מתחייב הקבלן לספק אישורים של במידה ויידרש ע"י המ היטב עם יוטה טבולה בזפת חמה.
מעבדה מאושרת, מכון התקנים, טכניון או דומה ,לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם 
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. כל חלקי הברגים שאינם מגולוונים, ינוקו משומנים ויוסרו 1חלק  1225לדרישות תקן ישראלי 
 מהם שכבות חלודה.

ליסודות בטון, בורגי היסוד ומשטחי בסיס מידות מינימליות  במידה ולא צוין אחרת בתכניות,  .ח
 העמודים יהיו כדלהלן:

  

 גודל  יסוד בטון  בורג יסוד ) מ"מ (    )מ"מ(פלטת בסיס  

  דלת

 עובי 

   דופן
 אורך

  עמוד
  מ'  מ"מ  ס"מ ס"מ  קוטר  מרחק עובי * מידה

  5עד  3.25  45  70*60*60 "3/4  240  8 * 300*300

  7עד  4  60  100*80*80 "1   300  10 * 400 * 400

  9עד  4  60  100*100*100   "11/8   400  15 * 500 * 500

  10עד    5  60  120*100*100   "11/4   400  15 * 500 * 500

  12עד  5  60  150*120*120   "11/4   400  25 * 500 * 500

  15עד  6.4  60  200*160*160   "11/2   500  25 * 600 * 600

  

במידה וחלק מהיסוד יבלוט מעל פני השטח,  אזי יש לצקת חלק זה של יציקת היסוד בתוך תבנית   .ט
מפולסות מלמעלה וממורכזות, עשויות מלבידים או פח משוח בסולר. החלק הבולט יכול שיהיה 

דפנות החלקים  .(ע"פ הדרישות)בצורת גליל או בצורת תיבה ריבועית עם פיאות עליונות קטומות 
ם של הבטון יהיו חלקים ללא פגמים. במידה ויסוד הבטון יהיה בולט, כאמור, יש להוסיף הגלויי

 מ"מ לפחות. 150לאורך בורגי היסוד  

 .המפקח רשאי לשנות את המידות הנ"ל, לרבות עובי דופן, עובי ומידת פלטת הבסיס  .י

כבלים ומוליכי לכל יסוד עמוד יוכנסו צינורות למעבר כבלים. מספר הצינורות יהיה כמספר ה  .יא
 , אלא אם נדרש אחרת במפורש. 1הארקה הנכנסים ויוצאים מהעמוד + 

בסיסי העמודים יכללו ביצוע אלקטרודת הארקה על פי תקן  -במידה ויידרש ע"פ הוראות המפקח   .יב
 הארקות יסוד. 

אין לצקת את יסודות העמודים, לפני קבלת אישור לכך ביומן העבודה מאת המפקח. כל בסיס   .יג
 יפורק.  -צק ללא בדיקה מוקדמת ואישור בכתב שיו

ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים .גובה  15-גובה פני יסוד הבטון במקום מרוצף או מרובד יהיה   .יד
ס"מ מעל פני השטח  10-7יהיה  (או בולט על פי הוראות המפקח)פני יסוד בטון במקום מגונן 

 עת"א.    הסופיים ועפ"י הנחיות מפקח ונציגי מח' מאור עיריית
 

 חשמל לכבלי מעבר בריכות 08.21.02.3
טרומיות  הבריכות יהיו בטון הבריכות ישמשו בריכות מעבר, ובריכות בקרה בהתאם למפורט בתוכניות.

 489ת"ר עם מכסה מרובע ממתכת  מ' 1.5ס"מ ובעומק עד  80, ס"מ 60בצורת צינור בקוטר  –  658בת"י 
בהתאם לתכניות במסעה טון  40 -טון במדרכה ו 12.5)תאורה( בעל חוזק של  תל אביב יפויריית וסמל של ע

 התאורה.
 

 החיבור בין הצינור לבריכה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע.
 ס"מ ותצוידנה במוצא לצורך ניקוז. 15הבריכות תונחנה על שכבת חצץ בעובי 

 
ס"מ באזור גינון כולל את התקנתה, חיבור צינורות וכל יתר  15מחיר הברכה עם הגבהה מבטון בגובה 

 החומרים הדרושים לביצוע העבודה. 
 והאביזרים הדרושים. העבודה כוללת את החפירה/חציבה בכלים או בידיים, כל חומרי העזר, הכלים 

 
 

 מ' 8עמודי תאורה בגובה עד  08.21.02.4
 

ובהתאם לתוכנית תאורה מרובע   בעלי חתך מ' יהיו עמודים מפלדה  6עמודי תאורה בגובה   .א
ובהתאם לתוכנית מרובע  בעלי חתך מ' יהיו עמודים מפלדה  8 עמודי תאורה בגובהפרטים. 

  תאורה פרטים.

 

יעשו סידורים  העמודים יכללו פתח עבור דלת מגש חיבורים. בתוך הפתחים בעמודי התאורה   .ב
 עיריית תל אביב יפו. נאותים להרכבת מגשי אביזרים כמקובל על נציגי מח' מאור 
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לשם תפיסת  "U" בתוך פתח דלת בעמודי התאורה יעשה סידור מתאים לתפיסת פלח פלדה בצורת  .ג

 פליז. עם אום עשוי  3/8ר "בורג הארקה מפליז בקוט
 

עמודי התאורה כוללים דלתות מפלדה עם ברגים אלן שקועים מנירוסטה כאשר הברגים יטבלו   .ד
 בגריז גרפיט סמיך בחלקם הפנימי.

 
ברגיי עיגון יהיו עשויים מפלדה מגולוון שעברו הליך תרמודיפיוזי ואיטום סיליקטי ויהיו בקוטר   .ה

ובהתאם להוראות יצרן העמודים ותוכנית  4721ותקן ישראלי  1חלק  1225בהתאם לתקן ישראלי 
 תאורה פרטים.

 
ישראלי על כך ונושאים תו תקן ס"מ  30באורך  )זנד( "עיבויעמודי התאורה יכללו "שרוול כל   .ו

 שנבדק ע"י מכון תקנים מורשה ונמצא מתאים לתקן הישראלי ולדרישות שבמפרט זה.
 

ידי מכון התקנים הישראלי ובפיקוחו, ובעל אישור על עמידה -ר עלהעמודים יבוצעו במפעל מאוש  .ז
 .ISO 9002בתקן אבטחת איכות 

 
במהדורתו  812העמודים יעמדו בדרישות הכלליות של התקן הישראלי לעמודי התאורה מס'   .ח

 מ' גובה בצרוף 11עד  הקבלן יספק תוכניות מאושרות ע"י מהנדס אזרחי לעמודיםהחדשה, 
כל הנ"ל כלול   בראש. בהתחשב בסוג אופי הקרקע וכמות הפנסים –יציקת הבסיס נחיות בניית/ה

 בדיקת הקרקע )במידה ותידרש( תהיה ע"ח הקבלן.במחירי היחידה לרבות 
 
עמודי התאורה יוצבו אך ורק בעזרת כלים מכניים ומנופים. העמודים יוצבו בצורה אנכית בעזרת   .ט

 מגולוונים.מערכת האומים והדסקיות שיהיו 
 

לאחר הצבת העמודים ומתיחה סופית של האומים יכוסו וימרחו ברגיי היסוד והאומים כולל   .י
ס"מ ושרוול חיזוק "זנד"  באריקוט שחור. ברגי היסוד והאומים  30פלטת העמוד ובתוך העמוד 

את  מעל הפלטה ומתחת לפלטה ימרחו בגריז גרפיטי שחור, לאחר מכן יש למלא בבטון רזה 
 ווח בין פלטת העמוד ליסוד עמוד התאורה.המר

 
מ"מ כולל ברגים  20X5ס"מ בחתך   20פס הארקה לעמוד יהיה עשוי פליז מצופה בדיל האורן עד   .יא

 .3/8בקוטר " 
 
 כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף.   .יב

 
 מ'. 1.7ס"מ, גובה המספר מעל פני השטח  3יש למספר את העמודים:  גודל הספרות:   .יג

 

 הנ"ל כלולים במחירי היחידה של סעיף עמוד תאורה. כל עבודות  .יד
 
  SHOP DRWAINGלפני תחילת ייצור עמודי התאורה באחריות קבלן המבצע לאשר תכנית   .טו

אחת מכל עמוד תאורה קומפלט לאישור של נציגי מח' מאור עיריית  אצל המתכנן ולהביא דוגמה 
 ובהתאם לתוכנית פרטים תאורה.תל אביב יפו, אדריכל הפרויקט ומתכנן החשמל 

 
עמודי התאורה ייוצרו במפעל בעל תו השגחה של מכון התקנים הישראלי, והעומד בדרישות התקן   .טז

ולמפרט  1חלק  812.  העמודים, על חלקיהם יתאימו לדרישות ת"י ISO 9001-2000הבינלאומי 
  .63 'אספקה מס

העמוד ייוצר עם חיזוקים מרותכים בין העמוד לבין משטח הבסיס, ועם שרוול חיזוק תחתון   .יז
 ס"מ. 30מפלדה באורך 

פתח מגשי הציוד של עמודי התאורה יפנה לצד צפון או מזרח, כך שיהיה ניתן לגשת אליו   .יח
 מהמדרכה ו/או האי אך לא מהצד ולא מהכביש.
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ריתוך מלא ונמשך של פס פלדה לאורך כל פיאות הפתח. פתח העמוד יחוזק מבפנים באמצעות   .יט
מכסה הפתח יחובר ללולאה שתרותך לעמוד, באמצעות חוט פלדה מגולוון שזור ,מצופה פלסטיק, 

ס"מ לפחות. מכסה הפתח יחוזק לעמוד ע"י בורג אלן מנירוסטה כלוא עם התקן  60באורך של 
לפני ייצורו ,לגודל מגשי האביזרים אשר שימנע נפילת הבורג עם פתיחתו. גודל הפתח יתואם, 

 יוכנסו אליו.

בפתח העמוד יותקנו התקנים אשר יבטיחו חיזוק איתן של מגשי האביזרים, כמו כן יותקן בורג   .כ
דסקיות פליז רגילות, אחת קפיצית מפליז ושני אומי  4או התקן מרותך לעמוד עם  16/3" פליז

 מנחושת מצופה בדיל, כפי שיפורט להלן. פליז. על ההתקן או הבורג יותקן פס הארקות

 כל הריתוכים בעמודים ובזרועות יבוצעו לפני גילוונם! והם ישויפו ויוחלקו כראוי.  .כא

ס"מ ופני  30בורגי היסוד, פלטת הבסיס מכל צדדיה, פנים העמוד עד לגובה  -לפני הצבת העמוד   .כב
 .רוקוט" תוצרת "טמבור"ינוקו היטב וימשחו ב"אאו –ס"מ  25העמוד החיצוניים עד גובה 

, והחלל בין בסיס הבטון לבין הבסיס המתכתי של העמוד, ימולא  בבטון גראוטינג מיוחד למטרה ז  .כג
 תוצרת סיקה, טורו או ש"ע.

 העמוד יצויד בהתקנים והכנות לחיזוק הזרועות של הפנסים אליו.   .כד

 גנתו בהובלה. לפני העמסת העמוד במפעל היצור, הוא ייעטף עם יריעת פלסטיק לשם ה  .כה

ס"מ משפת הכביש או מקצה  45בכל מקום אשר בו ניתן הדבר, יוצבו עמודי התאורה במרחק של   .כו
אבן השפה, אלא אם ניתנה הנחיה אחרת בהוראת המפקח. בכל מקרה המיקום חייב אישור של 

 המפקח.

ובה ס"מ, ג 7*5כל עמוד ימוספר באמצעות שבלונות בצבע עמיד. גודל הספרות והאותיות:   .כז
שורות עם הפרדה ביניהם .שורה  2-3מ'. מספור העמוד יהיה בעל  1.7המספור מעל פני השטח: 

עליונה לסימון מרכזית תאורה, שורה תחתונה מספר העמוד, במרכזת המאור ומס 'המעגל. 
 .  עת"אהנחיות למספור ימסרו ע"י עיריית 

 
 מצלמות מתקן הכולל תאורה עמודי 08.21.02.5

 העמוד מבנה .א
 והשני לתאורה האחד, פתחים שני העמוד של התחתון בחלקו יכיל מצלמות משולב עמוד

 קפיציות אומים י"ע סמויה בצורה יתבצע לעמוד האביזרים חיבור אופן. ותקשורת לבקרה
(T-slot nut with spring ball )ראש . לנפילתן חשש ללא גובה בכל התקנתן המאפשרות 

 . המצלמות ושושנת מ"המנ מערכות, תאורה לגופי זרועות לקליטת יותאם העמוד
 יעמדו העמודים ביותר גבוהה גימור ברמת מכנית יעובדו החיבור ואביזרי תושבות כל

 .  2 – חלק 812 ישראלי תקן בדרישות
 

 כדלקמן: יפו אביב תלצביעת עמודי תאורה על פי שיטת צביעה אלקטרוסטטית בתנור עיריית  08.21.02.6
 

     :ון ולצפויוהכנת העמוד לגיל .א
ון יוסרו כל סוגי ריתוך )"שלקה" ושאריות צבע מתהליכי היצור(. הפלדה ולפני העברת העמוד לגיל

פני השטח דומה )אין להשתמש ון ותהיה בעלת טיב ותשמש ליצור כל חלקי העמוד, תתאים לגיל
 במתכת חלודה מאד בצד מתכת לא חלודה(.

ון )ציפוי אבץ בטבילה חמה( יתאים וללא חורים ולא חללים. הגיל  –הריתוכים יהיו מלאים ושלמים  
למ"ר, המקביל  860ון למ"ר יהיה מינימום ו. משקל ציפוי הגיל918לכל דרישות התקן הישראלי 

ון וכל פגמי ציפוי במשטח העיקרי של ומיקרון. לא יותרו סימני נזילה של גיל 80לעובי מינימלי 
 העמוד.

 הציפוי יהיה רציף וללא כתמים כלשהם.
 
 

 התזת אבץ: .ב
התזת האבץ תעשה אחרי התזת חול קלה שתחספס את כל פני השטח בצורה קלה. ההתזה תעמוד 

ון + ומיקרון )סה"כ עובי של הגיל  80מינימלי של ותהיה בעובי    1חלק   3569בדרישות התקן הבריטי  
 מיקרון(. 160התזת האבץ יהיה מינימום 
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ע"י בד –בגמר ההתזה, יוחלקו כל המקומות שבהם קיימות בליטות חדות של שכבת האבץ המותז 
 A  83286  –  Cתני המיוצר לפי תקן ישמיר. כל השטח יצבע בלכה, חסרת פיגמנטים של צבע פוליאור

SPEC   MIL  האמריקאי. תפקיד השכבה לאטום את האבץ המותז. יש לדאוג  להשארת כמות
קטנה של פיגמנט צבעוני שיאפשר הבטחת כל כסוי כל השטח בשכבה האטימה. הצבע הנ"ל מיוצר 

 ע"י  "טמבור"  בע"מ לפי הזמנה. 
 

 שכבות סופיות: .ג
האבץ המותז,  שעות, על מנת לאפשר התנדפות על ממיסים מהצבע שבחרירי  24אחרי המתנה של 

    A- 83286 – C SPECלפי תקן  I.C.Iתיושם השכבה השנייה של צבע פוליאורתני אקרילי תוצרת 
MIL   בהתאם לעמודים הקיימים באתר. עובי השכבה  –עם פיגמנטים ובגוון שיקבע ע"י האדריכל
מיקרון   80מיקרון. אחרי המתנה שנמשכה בהתאם להוראות היצרן תיושם שכבה נוספת של    80יהיה  

 צבע פוליאורתני כנ"ל. 
 מיקרון 380ון + התזת האבץ + מערכת הצבע יהיה מינימום והערה: סה"כ עובי הגיל

 
 גוון סופי  .ד

 )אפור( ות לגופי תאורה, מחזיקי דגלים זרועות לשופרים יהיה בגווןגוון סופי של העמוד והזרוע
RAL 7037 . 

 
 
 

 מחזיקי דגלים 08.21.02.7

יש להתקין מחזיקי דגלים מינימליים שקועים בעמוד עפ"י בקשת מח' מאור עיריית תל אביב יפו, יש לאשר 
 את פרט המחזיק לפני ייצור העמוד.

 ציפוי הזרועות יהיה לפי הנאמר למעלה לגבי ציפוי העמודים. 
 באורך 1" קליטה קנה בעלי יהיו הדגלים מחזיקי. דגלים 2-ל ויותאמו, דרישה לפי, יסופקו דגלים מחזיקי

 הניתן ככל שקועים יהיו המחזיקים. בתנור וצבועים מגולוונת מפלדה עשויים, דגל כל עבור מ"ס 11 של
 טבעת של הפנימי מצידה אזי זה מסוג דגלים מחזיקי התקין יתאפשר ולא במידה ומינימליים בעמוד

 דגלים מחזיק של שרטוט להציג יהיה הקבלן על. העמוד בצבע פגיעה שימנע גומי פס יודבק לעמוד החיזוק
 .המפקח לאישור ל"כנ

 
 

 יפו אביב תל ירייתאישורי נציגי מח' מאור ע 08.21.02.8

 לעמוד בשלבים כדלקמן: תל אביב יפו עירייתעל הקבלן לקבל אישור של נציגי מח' מאור 
 דוגמת עמוד קומפלט כולל זרועות לפני הגילוון .1
 אחרי הגילוון החם.  .2
 לפני שכבת צבע אחרונה.  .3

 
 

 גופי תאורה 08.21.02.9
 

 ומדגםארה"ב "  ”COOPER LIGHTINGיהיו מתוצרת  הארת הרחובותגופי התאורה ל .א
"ICON SMALL LED"  מטר ו  6לעמודי"ICON MEDIUM LEDמגן " ויכללו ציוד הדלקה ,

אטימות  כמו כן גופי התאורה יהיו בעלי וואט.  125וואט ו  25מתח יתר ופסי לד בהספקים של 
55 IP גופי התאורה יכללו זרוע אורגינלית ופלח חיזוק  )אורגינל(. לפחות ויורכבו בארץ היצור

שיותקן בתוך הזרוע בין העמוד לזרוע. בנוסף, גופי התאורה והזרועות יעברו תהליך של צביעה 
 ימית בהתאם למפרט היצרן.

 

אישור בדיקת גופי תאורה וציוד הדלקה בתוך  תל אביב יפו עירייתיש להציג לנציגי מח' מאור  .ב
וכמו כן אישור מטעם הספק שהינו מפיץ  2.3חלק  20הגופים ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י 

 מטעם היצרן לתמיכה טכנית, שירות ואחריות.
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 דוגמאות וצורה .ג
בכתב  על הקבלן להביא אישור דוגמא של כל אחד מגופי התאורה ללא יוצא מן הכלל שיצוינו

 תל אביב יפו עירייתהכמויות. כל הגופים הנ"ל יאושרו על ידי מתכנן החשמל ונציגי מח' מאור 
 לפני רכישה של כל הגופים לשטח הפרויקט.

 צבע הגופים יקבע ע"י אדריכל הפרויקט במסגרת הצבעים שקיימים אצל יצרן הגופים. 
 

 יוד ההדלקהצ 08.21.02.10
מ' ייכלל כאמור לעיל בתוך הגופים, אך בפתח  11ציוד ההדלקה לגופי תאורה על עמודי תאורה בגובה עד 

 ומהדקים. מאז"יםהעמוד יותקן מגש חיבורים שיכלול 
 

 תחים בעמוד כך שתהיה גישה נוחה לכל הציוד.מגשי האביזרים ימוקמו ממול לפ
 

. העיבודים c 120°עמיד בטמפרטורה מ"מ  2בעובי )כבה מאליו(  מחומר פוליקרבונטמגש החיבורים יהיה 
מידות המגשים יאפשרו הכנסתם בקלות לתוך הפתחים שבעמוד התאורה ויהיה בהם חורים ותפסנים 

 שיגן על הציוד המורכב.לשם חיזוקם לעמוד. למגש יהיה גגון 
 

 התקנים. ידי מכון-האביזרים שיותקנו על המגש ובתוך הפנס יהיו מסוג משובח, מאושרים על
 

, צבעי לחתכי הגידים " לכל הכבלים ובהתאם BC 3" דגם "SOGEXIעל המגש יותקנו מהדקי תוצרת "
עבור חיבורי הפנסים, וכן חרסינה , כולל מהדקי המהדקים חרסינה יהיה בהתאם לצבע גידי כבל חשמל

ויוצאים מהעמוד. כל המחזיקים ישולטו בצורה ברורה וברת קיימא  חיזוק ושלות עבור כבלים הנכנסים
 KA10 כושר ניתוק "C"טיפוס דו קוטבי א'  10 מאז"יםהפזות וכו'. על המגשים יותקנו  בציון המעגלים,

 תאורה עבור ריהוט רחוב.רזרבי  בכל עמוד  ומא"זלכל נורה 
 ודסקיות. ברגים  10עם ס"מ  20 באורך מנחושתמצופה בדיל מגשי האביזרים יכללו פסי הארקה 

 . MERLIN GREAN, Shnider ABBהמאז"ים יהיו תוצרת חב' 
 

אביזרים לאישור של מתכנן החשמל לנציגי לפני הזמנת הציוד על הקבלן להציג דוגמא של מגש 
לצורך קבלת אישורם לפני אספקה של כל המגשים לשטח  תל אביב יפו עירייתמח' מאור 
 הפרויקט.

 
 

 מגש חיבורים בעמוד:  08.21.02.11
מ"מ  5מגש החיבורים בתוך פתח העמוד יהיה מפלסטיק קשיח מסוג "מעכב בעירה" ובעובי  .א

מ"מ לכל רוחב תשתית הציוד. עם גגון המסתיר כל חלק  5.1לפחות, או מפח מגולוון בעובי 
ני נזילת מי עיבוי עליו. בקצהו העליון של המגש יותקן תפס/מתלה שיתלה על פס פלדה מהציוד מפ

, ובחלקו התחתון יותקן קדח דרכו יחוזק המגש לפס פלדה )לפני גילוונו(אופקי שירותך לעמוד 
 אופקי נוסף, כנ"ל, באמצעות בורג מגולוון. 

  

לפחות עבור כל פנס,  10א' וזרם קצר  10ר "פרשפן", מא"זים לזרם יהמגש יכלול: תשתית מני .ב
 4", עם שילוט לפאזות ולפנסים, ועם כיסוי פלסטי מתאים ומקורי ;DINמורכבים על פס" 
” או ש"ע, בגודל המתאים לחתך כבלי ההזנה, מותקנים על פס" BS-SOGEXIמהדקים תוצרת “

DIN יץ' לפי הנחיות המפקח; וולעמוד, עם שילוט סנד כבלי הזנה הנכנסים 3" ומותאמים לקליטת
בורג הארקה, מהדקי יציאה מסוג תקע שקע עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד מהפנסים 

 עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך; חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. 

  

 

 מגש ציוד בפנס:  08.21.02.12
ק והרכבה בקלות מהפנס ,ללא צורך בכל פנס יותקן מגש ציוד מקורי של יצרן הפנס, הניתן לפרו .א

בכלי עבודה, עם כבל גמיש מצויד בתקע ובית תקע לשם החיבור בין מגש הציוד לבין המהדקים 
 שבפנס. 

על המגש יותקן ציוד הפעלה, הכולל, בין היתר: משנק מתאים מצויד בדסקיות משוננות למניעת  .ב
, בית נורה מחרסינה עם מגע קפיצי לפחות, מצת מתאים 0.92 -זמזום, קבל לשיפור כופל הספק ל

 חיווט ושילוט מושלם. , , מהדקים מסוג "כבה מאליו"KV4המתאים למתח של 
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במקרה של שימוש במשנק אלקטרוני, יצויד גוף התאורה במסד מתכתי מתאים, עשוי  .ג
מאלומיניום וצבוע בצבע שחור. המסד וצורת התקנת המשנק יבדקו ויאושרו מראש על ידי יצרן 

 , ע"מ לוודא שפיזור החום מתאים לנתוני העבודה של המשנק. המשנק

 
 . 

 בתי תקע בעמודים:   08.21.02.13
צפון או לצד  בתי התקע בעמודים יותקנו בתוך גומחות אובליות שקועות בעמודי התאורה, מופנים לצד  

. בתי N2XY3x2.5כבל מסוג   מזרח בלבד. בתי התקע יחוברו למא"ז במגש החיבורים שבעמוד, באמצעות
בתי  הישראלי. , מתאימים לתקן 16Aמתברג ,  עם מכסה עגול IP67התקע יהיו מוגני מים, דרגת הגנה 

 ".      GEWISS" או" CEEהתקע יהיו מתוצרת" 
 

 ברגים:   08.21.02.14
גרפיט לפני גריז , וימשחו במשחת (אלא אם נרשם אחרת במפורש) 316כל הברגים יהיו מנירוסטה 

 הידוקם. 
 

 

  מעץ זמנית תאורה עמודי 08.22
 מ', עם זרועות וגופי תאורה. 8.5תאורה זמנית תבוצע באמצעות עמודי מעץ באורך  -

 
 מתקן התאורה יבוצע יושלם ויחובר למתח החשמלי, לפני פירוק מתקן -

 
 קיימת.התאורה הקיים, ויוזן ממרכזית תאורה או מעמודי תאורה קיימים או מרשת תאורה  -

 
חיבור מתקן התאורה הזמנית לרשת החשמל תבוצע רק לאחר שעבר בקורת של  "מהנדס בודק"  -

 .עת"אשיאושר בכתב ע"י המפקח, ולאחר שנבדק ע"י המפקח ועיריית 

 
-מ', מטופלים בחומר משמר מסוג בולידן ק 8.5עמודי התאורה יהיו מעץ אורן יבש ומשובח, באורך של  -

 מ' מהתחתית. 2ופגמים. חלקם התחתון יצופה בזפת קרה עד לגובה של , ישרים, ללא סדקים 33

 

ס"מ מהקצה  60ק"ג לפחות, המופעל במרחק של  600העמודים יעמדו בעומס אופקי לשבירה של  -
 העליון של העמוד.

 
מ' לפחות, ויעוגנו למקומם באמצעות אבני דבש או בתוך  1.5העמודים יקבעו בתוך חפירה בעומק של  -

או לחילופין מותקנים בבטונדה על הקרקע במידות  בטון עילי שאושר ע"י קונסטרוקטור.יסוד 
 שיאושרו על ידי קונס'

 
 (.בלתי קפיציים)במקומות הדרושים יותקנו עוגנים עשויים מחוטי פלדה שזורים ומגולוונים  -

 
 מ לכל ספרה.ס" 5כל עמוד ישולט וימוספר באמצעות ספרות מוטבעות ע"ג פח אלומיניום בגודל של  -

 
 תאורה זמנית

 במקומות ובזמנים מסוימים, ע"פ הוראת המפקח, יבוצעו מתקני תאורה זמנית. 
מתקן התאורה יבוצע ע"י התקנת עמודי עץ נטועים בקרקע או בתוך קוביות בטון טרומי, עליהם יותקנו 

. בין העמודים ימתחו כבלי חשמל )דגמי הגופים והזרועות יבחרו ע"י המפקח(גופי תאורה ע"ג זרועות 
מצעות ממ"ר לפחות. המתקן יחובר לרשת התאורה או למקום אספקת מתח בא 6מטיפוס תא"מ בחתך 

כבלי הזנה מתאימים שיובטחו באמצעות מבטיחי הגנה ע"פ החוק. העבודה כוללת גם תיאומים ובקורת 
תותר ביקורת של "חשמלאי  -ח"ח, ואולם ,במידה וההזנה תחובר למקור הזנה או לרשת תאורה עירונית

 בודק" בתנאי שהוא יאושר מראש ע"י המפקח. 
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 למעליות חשמל מערכות 08.23
 

 עם בנייני אינטרקום למערכות המעליות וחיווט חיבור כולל למעליות הנדרשות ההכנות את יכין הקבלן 08.23.1
 לקו חיבור, והתאורה החשמל למערכות חיבור, האש גילוי למערכת חיבור, שומר לעמדת מצוקה קריאת
 ראשי מלוח תהיה הזנה. בתכניות שמצוין במיקום המתאים בגודל בפאקט תסתיים ההזנה. ישיר טלפון
 בלבלד מבנה

 
הארקת פיר מעלית בהתאם לדרישות התקן, יבוצע טבעת היקפית בכל קומה לחיבור כל העמודים  08.23.2

 המתכתיים של מסגרת המעלית בפיר המעלית, חיבור המעלית יתבצע לפס השוואת פוטנציאלים בלבד.
 

לוקס לפחות עם הדלקה מקומית,  200תאורה בקרבת מעלית ותאורה בחדר מכונות, תעמוד בדרישות של  08.23.3
 מפסקי ההדלקה ימוקמו בקרבת היציאה מהמעלית.

 
מגובה גנרטור ויפעלו באופן סדיר גם בהפסקת חשמל. אולם בעת  תהמעליות יחוברו לאספקה חיוניו 08.23.4

 והתרעת אש ובהתאם למשטר הפעלות של הבניין המאושר ע"י הכבאות המעליות יחדלו לפעול ויישאר
 דלתות פתוחות בקומת הקרקע עם

 

 חשמל חברת עבור תשתיות 08.02
ממתכנן חברת חשמל וממחלקת  מהמפקח, תשתיות עבור חברת חשמל ישראל חייבים לקבל אישור

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

 
 

 גבוה מתח 08.24
 

 חדרים - גבוה מתח 08.24.01

 :הנחיות כלליות .א

הדרישות שבמסמך זה מהוות את הדרישות הבסיסיות המינימאליות. עם זאת, במידה  .1
ודרישות חוק התכנון והבניה, החוקים התקנות הנוגעים, מחמירות מעבר לדרישות אלו, 

 על החדר מתח גבוה להלן תחט"פ.באחריות הקבלן להכיל אותם גם 

באחריות הקבלן לתאם מיקום, סוג וגודל מבנה התחנה, את תוואי הכבלים במגרש, כמות וסוג  .2
הצינורות לצורכי הרשת והחיבורים לבניין עם מתכנני תחט"פ, מתכנני הרשת והחיבורים 

 לבתים )חל"ב( של חח"י בשלב מוקדם של תכנון הפרויקט.

, לאחר המפקחהקבלן חשמל להגיש את כול הציוד במתח גבוה לאישור הציוד על  טרם קניית .3
, הקבלן יאשר את הציוד במתח גבוה בחברת חשמל. נושא האישור המפקח אישור הציוד על ידי

חתומות  SHOP DRWAINGעל הקבלן לספק תכניות  מול חח"י באחריות הקבלן.
 ומאושרות ע"י חח"י למפקח.

 

 מיקום תחנת טרפו : .ב

 שייכים שאינם כבלים או מים מעברי, צינורות קירותיה דרך או  מיתוג בחדר להעביר אין .1
 "מ.הח לתפעול

 .אלו לחדרים המיזוג דרישות"י עפ מיזוג לבצע יש .2

 

 כללי .ג

 חדר מיתוג ייבנה רק עפ"י תכניות מאושרות עם חותמת לביצוע של חברת החשמל .1

 חדר המיתוג והחדרים התת קרקעיים יקבלו איטום . .2

 ביצוע פתחי השירות בתקרות יקבלו איטום מתאים . .3

 חדר המיתוג והחדרים מ"ג יכללו רצפה כפולה בהתאם לתכניות .4
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 כללי"ג מ ציוד 08.24.02
 

)ראה תכניות , התקנה והפעלה של לוח מתח גבוה, הנחיות תכנון ובחירת ציודמפרט זה מיועד ל .א
 מצורפת(.

 

הפחות בביצוע התקנות ושירות לציוד מתח שנים לכל    15ספק הציוד יהיה בעל ניסיון מוכח של   .1
 גבוה בישראל.

 

   IEC 62271-200  בדוק על פי התקן     ," להתקנה פנימיתMetal  Enclosed הציוד יהיה מסוג "  .2
 ועונה להגדרות הבאות:  

 הפרדות מבודדות, - PI –סיווג ציוד מיתוג 

 לכל הפחות. LSC2A –סיווג יתירות 
סוגי קשת       2-על הספק להציג תעודת בדיקה להוכחת עמידות ב –סיווג עמידה בקשת פנימית 

 -ברמת סיווג של  IEC 62271-200 Annex Aפנימית בהתאם לתקן 

IAC: A-FL and A-FLR at 12.5kA/1s with downstream exhaust .לכל הפחות 
  ע יחידות פונקציונליות שונות מבלי לבצע הציוד יהיה מודולרי, כך שניתן יהיה להוסיף או לגרו

פסי הצבירה יהיו   שינוים בלוח, אלא אך ורק ע"י הצמדת התאים וחיבור פסי צבירה ביניהם.
 ומבודדים. רבאווי

 

 ת ובשיט עבדוי  מפסקים/מנתקים  ,ציוד המיתוג  ישמש כתווך להבדדה ומיתוג. SF6גז מסוג  .3

 . 6SFבעזרת המתאימות לעבודה הפסקה 
יהיו במערכת סגורה ללא צורך במילוי או טיפול מכלי הגז המורכבים בציוד ומכילים את המגעים  

ויעמדו  בבדיקות המוגדרות "  Sealed pressure systemיענו לדרישות ", ימולאו במפעל היצרן,  

 שנה.  30עם אורך חיים צפוי  –IEC60470 -בתקן 
 באר במפסקים. 2-באר )יחסי( במנתקים ו 0.4לא יעלה על  ציודלחץ הגז ב

 המכלים עצמם יהיו בנויים מיציקת אפוקסי.
 

 MAINTENANCE"       כל החלקים המרכיבים את תא המתח הגבוה יהיו נטולי תחזוקה .4

FREE. " 
 

   בכל מקרה של עלית לחץ בתא הגז, יהיה שחרור לחץ בכיוון אחורי וכלפי מטה, כך שלא תהיה  .5
 פליטה קדימה אשר עלולה לסכן את המפעיל.

 

  .IEC 60529עפ"י תקן  20IPכל התאים יהיו מוגנים  .6
 

 :נתונים טכניים .7

 24-13     (KV)   מתח נומינלי

 1MIN KV  RMS)- 50 HZ  )   50   רמת בידוד

( S KV  PEAK 1.2/50)    125 

 500           (MVA)   הספק קצר סימטרי

 16    ( 1S/ KA RMS )  בזרם קצריכולת עמידה 

 Internal Arc ( 1S/ KA RMS) 16  הקריטריונים 5ה בקשת פנימית בכל עמיד

 36.5    (KV PEAK) עמידות אלקטרו דינמית

 A   630)   זרם נומינלי

 40( c°)                 טמפרטורת הסביבה
  

 :תקנים ובדיקות  .8
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 :לתקנים הבאים ויתאימו ם וכו' ייבדקוכל חלקי הלוח ופרטיו השונים מנתקים/מפסקי
 

62271-200 High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: AC metal-enclosed switchgear and 

controlgear for rated voltage above 1 kV and up to and including 52 kV 

62271-1 High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications 

60265-1 High voltage switches for rated voltages above 1 kV and less or equal to 52 kV 

62271-105 High voltage alternating current switch-fuse combinations 

60255 Electrical relays 

62271-100 High-voltage alternating current circuit breakers 

62271-102 High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches 

60044-1 Instrument transformers - Part 1: current transformers 

60044-2 Instrument transformers - Part 2: voltage transformers 

60044-8 Instrument transformers - Part 8: low power current transducers 

61958 High-voltage prefabricated switchgear and controlgear assemblies – Voltage presence 

indicating systems 

 

                      

 לוח מתח גבוה .ב
 

  עמדה חופשית על רצפת בטון. בחלקו התחתון של הלוח יהיה הל מיועדלוח המתח הגבוה יהיה  .1

כך שהלוח יוכל לעמוד ללא תמיכות נוספות. הלוח יהיה צמוד בחלקו  U 100בסיס עשוי פרופיל 
הכבלים יהיו מלמטה בלבד. הלוח יהיה  האחורי לקיר והוא יבנה לגישה מלפנים בלבד. כניסות

 .IEC 60529עפ"י תקן   IP 20אטום ומוגן 

                                  תוצרת 6SMכדוגמת  כמוגדר לעיל,  Metal Enclosedהלוח יהיה מסוג

Schneider-Electric" .או שווה ערך מאושר ע"י חברת חשמל " 
 

 בכל תא תהיה הפרדה בין הפונקציות השונות: .2

 מזב"ג/מנתק •

 פסי צבירה •

 תא מתח נמוך הכולל את מערכת הפיקוד והגנות. •
 

  1קלויה בתנור, בעובי  פוליאסטרהתאים יהיו עשויים פח מגולוון צבועים באבקת אפוקסי/ .3
 לפחות. מיקרון 

 

בלוח יותקן פס הארקה לכל אורכו. הפס יהיה עשוי נחושת ויורכב למעשה כחיבור רציף של פסי  .4
 הארקה הקיימים בתאים עצמם.

 

ולטמפרטורת עבודה  V600כל חיווט הפיקוד ייעשה ע"י חוטי נחושת גמישים מבודדים למתח   .5

C   °70 כל חוט יהיה מסומן ע"י סימוניות פלסטיק עם מספור בשני קצותיו. חוטי הפיקוד יועברו .
 ממ"ר. 1.5כולם בתעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק ויהיו בחתך 

 

 אמפר. 630ומתאימים לזרם נומינלי של  KV  24בודדים למתחמ, רבאוויפסי הצבירה יהיו  .6
 

 בכל תא יהיה מחמם דגם אמבטיה בהספק המותאם ע"י היצרן לגודל התא. .7
 

 לפונקציה. בכל תא תהייה הגנה לפקוד, הגנה וסימון לגוף החימום, ע"י מא"ז דו קוטבי נפרד .8
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 לקחת בחשבון את המידות מידות מדויקות של התאים ועליו להגיש לאישור המפקחעל הספק  .9
 המקסימליות שנלקחו בחשבון ע"י ה מבצע ולבצע את התאים בהתאם.

 

 : בכל תא יהיה השילוט הבא .10
 מספר סידורי.

  יעוד התא.
 .שילוט לאביזרי פקוד או מא"זים

 '.סנדוויץהשלטים כולם יהיו מסוג 
 

  

 ע"פ הוראות יצרןהזנות מתח פיקוד  .11
 
 

 דרישות בסיסיות .ג
 

  הינו עבור לוחות מתח גבוה אופן תכנונם ואופי ההפעלה.מפרט זה  .1
 

 , RING MAIN UNIT-Metal Enclosed indoor switchgearהציוד יהיה מסוג   .2
                                     

 הלוח יהיה ניתן להרחבה. .3
    

הספק המקומי יהיה בעל נסיון של לפחות חמש שנים כיצרן וספק לוחות מתח גבוה. הספק יעביר  .4
 מסמכים המאשרים עובדה זו וכן רשימת התקנות של ציוד דומה בחמש השנים האחרונות.        

 

 הפרדות מתכתיות. -PM–סיווג ציוד מיתוג  .5

 LSC2 –סיווג יתירות 

       

  6SFבמיכל גז  נתקים, מנתקי ההארקה ופסי הצבירה יהיו נתוניםציוד המיתוג, המפסקים / מ .6
יכלול את כל הפונקציות  עצמוהמיכל  ויעבדו בשיטת הפסקה המותאמת לעבודה עם הגז הנ"ל.

" " אטום לכל החיים  לדרישה   שיענה ךכIEC 62271-100ן הכלולות ביחידה וייבדק ע"פ תק

(SEALED FOR LIFE) .מה לא יעלה על לחץ הגז במערכת האטוBars  0.2  .) היצרן ) יחסי
 לשנה.  0.1%יבטיח שרמת הדליפה לא תעלה על 

 

 FREE   MAINTENANCE)   כל החלקים המרכיבים את תא המתח הגבוה יהיו נטולי תחזוקה .7
.) 

 

שסתום  ךבכל מקרה של עליית לחץ בתא הגז, יהיה שחרור לחץ בכיוון אחורי וכלפי מטה דר .8
 המפעיל. בטחון, כך שלא תהיה פליטה קדימה אשר עלולה לסכן את

 
 

 :נתונים טכניים .9
 

 בהתאם לרשת חח"י.   24.0 \ 13( : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    KVמתח נומינלי  ) 

 50.0. .   ( HZ, 1mn, [ KVrms] 50 )  . . . . . . . . . . .רמת בידור

) [ KV peak ] S  ( 1.2 / 50    . . . . . . . . . . . . .125.0 

 500.0. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .     ( MVA )הספק קצר סימטרי 

  630.0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . .     ( A )זרם נומינלי 
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  200.0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ( A )זרם נומינלי יציאה לשנאי 

  KA rms / 1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :16.0 ) (עמידות תרמית  

 40.0.     ( KA peak )למנתקים / מנתקי הארקה ר דינמית וכושר חיבו –עמידות אלקטרו 

  16.0. . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . ( KA )כושר ניתוק מפסק 

 31.5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..     ( KA peak )כושר חיבור מפסק 

 40.0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ( C° )טמפרטורה סביבה 
 

 תקנים ובדיקות:  .10
 

   הבאים: מפסקים וכו' , ייבדקו בהתאם לתקניםכל חלקי הלוח ופרטיו השונים, מנתקים /  
 

IEC 62271-100 : High voltage altenating current circuit-breakers 

IEC 62271-200 : Metal-enclosed switchgear and controlgear          

IEC 265 : Switches and Switch Disconnectors 

IEC 129 : Installation with Alternating Current  

And Earthing Insulation 

 

 

 חיבורים: .11
 ס"מ מהקרקע לכל הפחות. 70חיבור הכבלים ללוח יהיה בגבה של 

 
 

   ”RMU“יחידה  .ד
 

    דוגמת Metal Enclosed Switchgear תהיה מסוג 

RM6-NE-DIDI         מתוצרת     Schneider-Electric . 
 

 אמפר 630 רשת בעומס ימנתק (1

 (SF6 -)בגז שנאי תהגנמזב"גים ל (2

 מנתקי הארקה לכל פונקציה (3

 אמפר 630פסי צבירה  (4

 מנעולים וכל דרישת חברת חשמל עד לקבלת אישורה (5
 

בלחץ של לא  SF6 , ומלא בגז  IEC 62271-100כל הציוד יהיה נתון במיכל " אטום לכל החיים " ע"פ 

 .כל יחידה ומפסק, הכולל שעון לחץ על ) יחסי ( Bars 0.2 –יותר מ 
 לציוד ההגנה.בנוסף לתא המתח הגבוה תכלול היחידה תא מתח נמוך 

 זה יהיה נגיש מלפנים בלבד, ויכלול את מנגנון ההפעלה של היחידה ואביזריא ת
 סלילי הפעלה ומגעי עזר., פיקוד  כמו מנועים

 
 כל תא יצויד בשעון לחץ אטום.

 

 מנתקים + מקצרי הארקה .ה
ל גם את מקצר הארקה, כך שהמגע הנע יהיה אחוד. מנגנון זה יאפשר שלושה מצבי מנגנון המנתק יכלו

מנגנון חיגור נפרד בין מנתק הארקה ומנתק  פעולה : מנתק סגור, פתוח ומוארק. סידור זה לא יצריך
 ואימות ויזואליבדיקה לבנוסף לכך תהיה אפשרות  המפסק. הרשת והחיגור יתקיים מצורת בניית

 ארק.מפסק במצב מול
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שימנע כל ניסיון  על ידית ההפעלה, כך   ”ANTI – REFLEX“מנגנון הפעלה של המנתק יהיה מסוג 

כן, מהירות סגירת מהפסק לא תהיה תלויה במהירות  –לפתיחה מידית של המנתק לאחר סגירה. כמו 
מחזית   מנגנון מנתק היציאה לשנאי יהיה מצויד בלחצן הפסקה לחירום, הניתן להפעלה  הפעלת הידית.

 שונות.  הפעלתם של המנתק ומנתק ההארקה תעשה בעזרת אותה ידית , בנקודות הפעלה היחידה.
 

 מפסק אוטומטי + יחידת הגנה על שנאי . ו
 

למנגנון המנתקים  זהה    ומנגנון ההפעלה שלו יהיה   SF6   -המפסק יהיה מסוג מזב"ג  ) מפסק זרם בגז ( ב  
 מצבי הפעלה.המתואר לעיל ויכלול גם הוא שלושה 

 המגעים תפתיחים כיבוי קשת המאפשרתאי מנגנון הסגירה / פתיחה של המגעים הראשיים , יכלול 

ולא   DISCONNECTORבמצב פתוח המפסק יהווה  בכל זרם עד לכושר הניתוק של המפסק בקצר.
 הפרדה חשמלית. יידרש מנתק נוסף לצורך ביצוע 

פעלה  לממסרי הגנה ח היספקו אינדיקציה על הזרם ומתשלושה משני זרם המותקנים ביציאות לשנאי  

 . VIP30משניים כדוגמת 
 

 הממסר יכלול:

הנומינלי  הזרם    גודל השנאי לפי      יהמותאמת להגנה על שנאי  וניתנת לכיוון ע"פ    IDMTעקומה מסוג  

ח של תקלה והוא יסתפק במת סליל הפסקה יאפשר הפסקת המפסק במקרה  .A  200 – 8בתחום : 
 .ללא צורך במתח עזר נוסףההפעלה של הממסר, 

 

 פסי צבירה .ז
 

 אמפר. 630ומותאמים לזרם נומינלי של   SF6פסי הצבירה של הלוח יהיו נתונים בגז 
 פס ההארקה יהיה ניתן לפירוק כדי לאפשר בדיקת התנגדות הכבלים ללא פירוקם.

 

 אביזרים  .ח
 

 ליחידה ניתן יהיה להוסיף את האביזרים הבאים : 
 אמצעי נעילה למנתקים, מנתקי ההארקה וללחצן הפתיחה, 

 נוריות ניאון לכל אחת מן היציאות / כניסות,

 לכל  מנתק ,2NO+2NC עזר    –מגעי 
 סליל הפסקה למפסק,

 מנוע הפעלה למנתקי רשת או למפסק,
 פעולת ההגנות.המציין פתיחת המפסק בגלל  -מגע תקלה  

 
 
 
 
 

 מזב"ג -מפסק זרם בגז   .ט
 

 כללי:.1

-Schneiderמתוצרת   DM1-A  SM6, כדוגמת  Metal-Enclosedמסוג  ותקן בתאהמזב"ג י

Electric    את   המפסק עצמו יהיה בנוי משלושה מכלי אפוקסי נפרדים המכילים  .מאושר  שו"עאו

 .  SF6ממולאים בגז  ושלושת מגעי המפסק 
אטימות המפסק תיבדק במפעל היצרן באמצעות גשש דליפות והלוגן, כך שהציוד יתאים 

 וכמוגדר במפרט הכללי. IEC – 62271-200לדרישות "אטימות לכל החיים" עפ"י תקן 
לשני צדדיו בעזרת פסי צבירה באוויר, ללא  ההרחב כך שתתאפשר יהיה מודולרי  המזב"גתא 

 .6SFגז  במכלים הכולליםצורך בהתערבות 



81 
 

 

  IEC 62271-100המפסק יעמוד בבדיקות אב טיפוס המפורטות בתקן 
 

 נתונים טכניים: .2
 

   24      (KV)    מתח נומינלי

    1MIN KV  RMS)- 50 HZ    )50    רמת בידוד

( S KV  PEAK 1.2/50)    125  

 500      (MVA)    הספק קצר סימטרי

 16     ( 1S/ KA RMS )    יכולת עמידה בזרם קצר

 Internal Arc ( 1S/ KA RMS) 16הקריטריונים  5ה בקשת פנימית בכל עמיד

  36.5     (KV PEAK)   עמידות אלקטרו דינמית

   630      (A)    זרם נומינלי

 (. IEC 56)בעבודה עפ"י  40( ועד c(       )-5°) טמפרטורת הסביבה

 class M2   -  10,000    תפעולות מכניו מספר מספר

 class E2-at Ir, pf=0.7 -  10,000     חשמליותפעולות 

 KA   12.5בזרם  40       בקצר מספר פעולות חשמליות
  750      מ"מ                 רוחב תא

  
     

 המזב"ג יהיה מיועד להפעלה חשמלית. מתיחת הקפיץ תתבצע ע"י מנוע חשמלי  .3
  ע"י סליל סגירה, ניתוק המזב"ג ייעשה ע"י סליל )אנרגיה צבורה( והפעלה תעשה  

המזב"ג   הפסקה. כמו כן תהיה אפשרות מתיחה ידנית של הקפיץ וכן הפעלה והפסקה של
 ע"י ידית/לחצן הנמצא בחזית המפסק.

 

. המנתק ימוקם בכניסה למפסק וינתק אותו מפסי   6SFהמזב"ג יכיל מנתק הפרדה בגז   .4
 וארק. הצבירה, למנתק יהיה מצב נוסף מ

חיגור מנעולים בין מנגנון הפעלת המנתק לבין מנגנון הפעלת המפסק יבטיח מפני אפשרות 
ניתוק בזמן שהמפסק במצב מחובר. כמו כן חיגור לדלת התא לא יאפשר פתיחת אלא בזמן 

 שהמפסק במצב פתוח והמנתק במצב מוארק.
 הארקה.ידית הפעלה אחת תשמש את מנגנון הפעלת המנתק ומנגנון מנתק 

 QUICK MAKE" המנתק יהיה בנוי עם מנגנון סגירה/פתיחה מהיר ללא קשר לפעולת הידית

AND QUICK BREAK MECHANISM" 
 

 המזב"ג יכיל את האביזרים הבאים:.5
 

 VAC 220 מנוע לדריכת הקפיץ  (א)

 VAC 220  סליל הפעלה (ב)

 VAC 220  סליל הפסקה (ג)

 NC4 -  4NO  מגעי עזר (ד)

 מגעי עזר למנתק בעומס. (ה)

   י עזר למקצר הארקה.מגע (ו)

 תא מתח נמוך. (ז)

 גופי חימום. (ח)

 לחצן ניתוק מכני. (ט)

 לחצן חיבור מכני. (י)

 ידית מתיחת קפיץ. (יא)
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 .מראה מצב מגעים מכני (יב)

 שלוש נוריות סימון ניאון המחוברות ישירות ליציאה דרך מחלק מתח קיבולי. (יג)

 ממ"ר. 240בחתך של עד  XPLEחיבור לכבלים מותאם לשלושה גידים  (יד)

 .כולאי ברק (טו)

 מערכת הגנה ומדידה בהתאם למפרט הטכני הרלוונטי. (טז)

זרם יעודיים להעברת הנתונים למערכת המדידה וההגנות שלושה משני  (יז)

בטווח זה.  class0.5עם דיוק של   5-1250Aהמשניות, המתאים לטווח זרמים 

Class 5P/250  מתאים לתקן ,IEC-60044-8. 
 

 נתיכים:ומנתק בעומס ח עם תא משני מת .י
 

 כללי: .1

 CM - 6SMיהיה מסוג קומפקטי כדוגמת ומשני מתח מנתק עם נתיכים תא 

או ש"ע מאושר. המנתק עצמו יהיה בנוי ממיכל אפוקסי המכיל  Schnieder-Electricמתוצרת 

. המכל יהיה אטום ובדוק ע"י היצרן ויתאים לדרישת "אטימות לכל 6SFאת המגעים ומלא בגז 

משני המתח יהיו מסוג אפוקסי יצוק והם יותקנו אחרי נתיכי  .IEC 60694החיים" עפ"י תקן 
 הגנה.

 
 

 תא יכלול את החלקים הבאים:ה  .2
   

 אמפר. 630באוויר לזרם מבודדים פסי צבירה  (א)

 עם ידית הפעלה חיצונית זהה לידית מנתק הארקה.  6SF -מנתק ב (ב)

 מנתק הארקה עם ידית הפעלה חיצונית. (ג)

 תא מתח נמוך משולב לפיקוד. (ד)

  להגנת משנה מתח. )מ"ג( בעלי כושר ניתוק גבוהאמפר  6.3 נתיכים  3 (ה)

 .הנחיות היצרןגופי חימום לפי  (ו)

  .  KV      50VA 0.11/3/ 3√/0.11/ 3√/ 24שני מתח למדידה והגנהשלושה מ (ז)

 מנתק נתיכים בצד מתח נמוך מחוגר למנתק מתח גבוה.  (ח)
   

הראשיים מנתק ההארקה יהיה אף הוא נתון בתוך מיכל האפוקסי המכיל את המגעים  .3

עבור המנתק,  כך שגם הוא יעמוד בכל הדרישות החשמליות המוגדרות SF 6ומלא בגז 
נתק ההארקה יהיה מחוגר .   מההפעלה למנתק ההארקה ולמנתק עצמו תהיה זהה  ידית

כמו כן יהיה חיגור  זמנית. , כך שלא ניתן יהיה לחבר את שניהם בומתח גבוה למנתק
 פתוח. ק ההארקהלדלת התא, כך שלא ניתן יהיה לפתוח את הדלת כאשר מנת

 המנתק יהיה בנוי עם מנגנון סגירה/פתיחה מהיר ללא קשר לפעולת הידית

"QUICK MAKE AND QUICK BREAK MECHANISM." 
המנתק בצד מתח גבוה יהיה מחוגר למנתק הנתיכים בצד מתח  נמוך כך שעם  פתיחתו הוא יפתח 

 ולא יאפשר מעבר מתח חוזר.
 

 (Numerical Protection Relays)ממסרי הגנה משניים  .יא

. לממסר   100-240Vacפרוססור. מתח הזנה-מערכת ההגנות המשניות תהיה מבוססת על מיקרו
אמפר משלושה שנאי הזרם המותקנים בתא המיועד. הממסר  5או  1ההגנה יהיה שלוש כניסות זרם 
. למערכת ההגנה ישנה 95%סביבה של עד ובלחות   C+70עד  -C25מתאים לעבודה בתנאי סביבה 

עקומת זרם/זמן המורכבת מ: תרמית, מגנטית מושהית, מגנטית מיידית וזליגה, כדוגמת מערכת 
, מערכת ההגנה תאפשר חיבור תקשורת לפי כל סוגי פרוטוקולי S.Eשל  SEPEMההגנות מסדרת 

 המפסק.המערכות יותקנו על דלת תא מתח נמוך של ,  התקשורת הקיימים
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 תאור פונקציות ההגנה

 

 ANSI - 49הגנה תרמית  •
ובמדרגות כיול   IN  0.4-2.0צורת ההגנה הנה תרמית עם קבוע זמן ניתן לכיוון. תחום כיול זרם:   

. בהתאם לדרישות 125%דקות בעומס  30בין דרגה לדרגה. השהייה: קבוע זמן שווה  0.01של 
 חברת החשמל ישראל.

 
ע"פ עקומות  -51זמו קבוע,  -50הגנה זו כוללת שתי אפשרויות:   ANSI - 50-51הגנה מגנטית   •

 ם השהיית זמן והשניה מיידית.כאשר בכל עקומה ישנה אפשרות לשני כיולים עקומה אחת ע
 0.1בדרגות של    IN 0.1-25תחום כיול דרגה ראשונה: )עם השהייה(  כיול זרם: 

 שניות 60 -0כיול זמן: מיידי או בתחום  
כיול זמן: מיידי או בתחום   0.1בדרגות של  IN 0.1-25תחום כיול דרגה שניה מידי: כיול זרם: 

  0.01שניות בדרגות של  0-60
 

  ANSI - 50N/51Nפחת   הגנת •
 הקודמת וניתנת לכיול באותם תחומים של ערכים. 50/51הגנה זו זהה להגנה 

 

 ANSI-46הגנה מפני חוסר/אי איזון בפאזות   •
 הגנה זו כוללת שתי עקומות עקומה אחת עם השהיית  

          
 

 .Inהנומינלי  מהזרם  80% - 8% -מ  I2תחום כיול דרגה ראשונה: )עם השהייה( כיול זרם:  
 שניות     0-60וזמן  1%בדרגות של 

 
 תחום כיול דרגה שניה מידית: תחום כיול זהה לדרגה הראשונה.  

 
 ANSI-67Nהגנת זליגה  וואטמטרית כיוונית   •

 A1זרם נומינלי בכניסה  
 2:6רגישות כיוון זרם )בראשוני(  

 V2-20מתח 
 יחידת ההגנה הוואטמטרית מדגם המאושר ע"י חברת החשמל 

 
 R32הגנת הספק חוזר  •

 בנוסף להגנות יכלול הממסר ההגנות הנ"ל:
 

  485/232יציאת תקשורת RS  ,TCP/IP להעברת נתוני שיקבע בפרוטוקול  תקשורת 
 מדידה והגנה למחשב בקרת מבנה .

 

 :תצוגת מדידות של 
 הפאזות.זרם עבודה בשלושת 

 התקלה בכל אחת משלושת הפאזות ופחת.
 מד עומס

  
  הצגת אינדיקציה על מהות התקלה תרמי/מגנטי/פחת וכו' בעזרת מנורה והודעת

 טקסט.
 

 .חיווי לתקלה פנימית בממסר 
 

 .ארבעה יציאות לוגיות 
 
  .אפשרות לתוספת כניסות/יציאות לצורך ביצוע סלקטיביות לוגית בין מספר  מכשירים 
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 משנה הזרם:
 הספק CLASS)   (1ק"ו, דיוק  20ק"ו בידוד 24( אמפר, למתח עבודה 200/5/5משנה הזרם, )

VA 3 ,VA 5   :המתאים לנתוני הלוח.סליל למדידהM5, 0.5 CLASS עד ,VA3 
 VA5, עד  P10  100.5  CLASSסליל להגנה: 

 
 משנה מתח: 

 
מתאים  - 15VAק"ו בהספק עד  30בידוד ק"ו  24/0.11משנה המתח תלת פאזי למתח עבודה 

לנתוני הלוח. משני המתח יחוברו ישירות למערכת פסי הצבירה הראשית של תא המזב"ק 
בצד הראשוני ובצד המשני ויחוברו לממסר ההגנה הוואטמארי  ולמע' המדידה עם מא"ז 

 מתאים. משנה המתח יהיו יחידה אינטגלית בתא.
 

 
  0.4kV\13במתחים  2000kVA \1600  יצוק שנאי - טכני מפרט 08.24.03

.DRY פנימית להתקנה יצוק שנאי מפרט , 
 קו"א 2000\1600בהספק  ANAFהשנאי יהיה מסוג שנאי ייצוק באפוקסי עם אוורור מאולץ  

    "kV    "CAST RESIN 22/0.4 עבודה למתח בהתאמה.  AOAKאמורפי או הפסדים דל שנאי
 זכוכית ויצוקים באפוקסי בתנאי השנאי יהיה מסוג ואקום.עם סלילים מחוזקים בסיבי 

  50541 הישראלי לתקן לתקן ובהתאם בהתאם יהיו ובדיקותיו השנאי בניית
ההוצאה  POWER TRANSFORMERS - IEC76השנאים יתאימו במלואם ויבדקו לפי 

 . IEC-60076המאוחרת ביותר, בהתאם לתקן 
ליעילות אנרגטית ויהיו בעלי יעילות  50541אלי כמו כן, יעמדו השנאים בדרישות תקן ישר

 Ao Akאנרגטית גבוהה 
 

 AOAKהפסדים  דל לשנאי טכניים נתונים .א

1600 kVA :  נומינלי הספק  

5011 W : (Wfe מרביים ) ריקם הפסדי   

0005 W :(Wcc מרביים ) עומס הפסדי   

50541האיבודים יהיו בהתאם לת"י  לשנאי בעל יעילות אנרגטית גבוהה    

מקסימום.  C ˚40טמפרטורת סביבה :   

F/Fבידוד סלילים : מדרגה  (.מ"נ/מ"ג)   

 

56 dB(A) :(Lpa 1) 1m    במרחק מרבי אקוסטי רעש

  Hz 50הרשת:  תדירות

kV : (1% מותרת סטייה)  נומינלי גבוה מתח  

400/231 V   אפס+  פאזות 3  עומס ללא, נומינלי נמוך מתח  

DYn11  חיבורים קבוצת  
עומס 100%- ל חיצוני מהדק: האפס נקודת  

± 2 x2.5%  בכניסה מתח דרגות מחליף  
% 5: קצר  עכבת  

50 kV : 50  דקה 1 למשךHz גבוה-מתח בצד בידוד רמת  

125 kV :(BIL הלם  מתח רמת) גבוה-מתח בצד בידוד רמת  

kV : נ"מ בצד בידוד רמת  

40 C מתמשכת מרבית סביבה' טמפ :  

Class F : בסלילים מותרת' טמפ עליית  
:קירור    טבעי ומאולץ   

לאוורור מאולץ כחלק מהיחידה כולל מערכת הפעלה ובקרה אפשרות עם, טבעי  
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 חיבורים .ב
העליון בחלק. צבירה וכבלים פסי לחיבור מתאים ,נמוך -מתח חיבורי  
העליון בחלק: גבוה-מתח חיבורי  

הדקי נקודת כוכב יוכלו  הדקי מתח נמוך יתאימו כולם לחיבור לפס צבירה או הכנה לחיבור כבלים. 
 לשאת עומס פאזי מלא של השנאי. 

 החיבור למ"ג עם שקע אלסטימולד. 

 

 נלווים ואביזרים ציוד .ג

90º- ב כוונים שני, שינוע ארבע גלגלי   
הרמה עיני 4  

הגוף להארקת בורג  

 יח' מאווררים  6דרגות הפעלת  3ל   TEC-154וממסר  PT100מערכת רגשי טמפ' 
 

 והפסקה אתראה .ד
.השתקה יותקן היכן שיוחלט ע"י המפקח ולחצן צופר, נורות עם ל"לנ אתראות לוח  

.IEC תקן לפי, השנאי נתוני עם מאולגן מאלומיניום שלט  
.פיקוד מהדק ולכל כוח חבור כל ליד קיימא בר זיהוי סימן  

 

 מאולץ אוורור  .ה
 וולט, 230במתח השנאי  הפועלים מפוחים י"ע יהיה 40%לצורך הגדלת ההספ' ליד  מאולץ אוורור

, ויותקן יסופק ",  היסטרזיס"  -ב המפוחים לפיקוד' טמפ דרגות 3 - ל ומגעים רגשים יכלול
 חילופיןוולט  230במתח  למפוחים פיקוד לוח, במיקום שיוחלט ע"י המפקח

 :ואשורים טכני תיעוד . ו
 תכניות חווט, ומידות מבנה שרטוט, השנאי של הטכניים האפיונים כל את לאשור להגיש הקבלן על

.ומהדקים לפני אישורו  

AS-MADE תכניות זה ובכלל השנאי של תכניות  עותקים 2- ב הקבלן ימסור השנאי מסירת עם 
.והאוורור התראה מערכות של פיקוד  

. ליפופי IEC 76 ,VDE 05322 ,DIN 42523 ,IEC 726השנאי יהיה מדגם יצוק בהתאם לתקנים  .ז

למניעת התפתחות כוחות  FOIL)) השנאי יהיו מנחושת, כאשר ליפופי מ"נ יהיו מנחושת שטוחה
ציריים במקרים של קצר. הסלילים יבודדו באפוקסי יצוק בוואקום ומחוזק בסיבי זכוכית. השנאי 

אשר תקנה לשנאי תוספת הספק של   מאולץל ההכנות להתקנה מידית של מערכת איוורור  יכלול את כ

  40.לפחות % 

הגנה נגד עומס יתר : מורכבת ממערכת ממסרים וגששי טמפרטורה עם  גששים בכל סליל. למערכת  .ח

להתחממות  C ˚140 -על התחממות יתר ופקודת הפסקה ב C ˚90 -ההגנה תהיה נקודת התראה ב
 בר למותר. העולה מע

 טבלת נתונים תהיה מותקנת באופן קבוע על מסגרת השנאי ותכלול כל הפרטים כפי שנדרשים בתקן .ט

(6) 0532 DIN  726ובהתאם להמלצות IEC . 

 מ"מ. 670 ,ןלשנאי יהיו גלגלי הנעה דו כיווניים. המרחק בין צירי הגלגלים יהיה בהתאם לתק .י

 אישורים ובדיקות  .יא
הקבלן יציג אישור ממחלקת הרשת הארצית של חברת החשמל המתיר שימוש בשנאי המוצע במתקני 

 מתח גבוה בארץ. 

( גם בדיקות Routine testהשנאי יסופק בצירוף תעודת בדיקה הכוללת בנוסף לבדיקות השיגרה )
 רעש. 

  ( בהתאם לתקן.Type testהשנאי יסופק מתוך סדרת יצור שעברה בדיקות טיפוס )
 

 הפסדים .יב
 

 בדיקת הפסדים תעשה במפעל היצרן במסגרת בדיקות קבלה. .1
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על הספק להצהיר מהם הפסדי השנאי אשר הוא מספק )הפסדי ברזל והפסדי עומס בנפרד(. עפ"י  .2
 50541 תקן ישראלי

 .5%הסטייה המותרת בכל אחד מההפסדים לא תעלה על  .3
 מהמוצהר. 5% -לסטות ביותר מכלומר הן הפסדי הברזל והן הפסדי העומס אסור להם 

 לפי הפרוט הבא: הנ"ל תחושב  2.18הקפיטליזציה של ההפסדים מעבר למצוין בסעיף  .4
 

 הפסדי ריקם.    kw  1  -ל   5500$
 

 הפסדי עומס.   kw  1   -ל   4200$
 

 מדידות ובדיקות .5
 

 עבור שנאי זהה.  type testדו"ח בדיקה של  להגיש לאישור המפקחעל הספק  .6

 type testבמידה ולספק אין בנמצא דו"ח זה אזי יהיה עליו לבצע 
 לשנאי ולהגיש אותו עד לתאריך אספקה השנאי.

 

 על הספק יהיה לבצע בשנאי האמור את כל הבדיקות השגרתיות.  .7

ויכללו את כל הבדיקות המוכתבות  IEC  60076הבדיקות השגרתיות יהיו בהתאם לתקן 

 (.routine  testגרתיות )  בבדיקות ש
 

 לבדיקות אלו יוזמנו נציגי המזמין.
 ללא נוכחות נציגי המזמין לא תתקבל הבדיקה ולא יתקבל השנאי.

 

 בלבד. 2016על השנאי להיות משנת ייצור  .8
 
 

 אספקה .יג
על הספק יהיה לספק את השנאי ולהניפו ולחברו לעמוד זווית, המחיר יכלול אישור קונסטרוקטור 

 התקנה.לעמוד ול
 

 אחריות  .יד
חודש מיום האספקה  24חודש מיום ההפעלה או  18על הספק יהיה לתת אחריות לשנאי למשך 

 המוקדם מבין השניים.
 
 
 
 
 

 כבלים וסופיות למתח גבוה  08.24.04
, בחתך KV 22למתח  XLPEכבלי המתח הגבוה יהיו כבלים חד גידיים עם בידוד פוליאתילן מוצלב  .א

 הנדרש מנחושת או אלומיניום לפי הפרוט שבתוכניות, מתוצרת "קוסוניי" או שווה ערך. 

 כבלי המתח הגבוה יתאימו מכל הבחינות לדרישות החמורות ביותר של חברת החשמל לישראל בע"מ. .ב
היה לקבל אישור חברת החשמל והמנהל לתוצרת ולדגם הכבל שבו הוא ישתמש, לפני על הקבלן י

 שיזמינו עבור עבודה זו. כל הכבלים יהיו מאורקים בהגנת המתכת שלהם. 

בכל גיד כבל מ"ג תבוצע סופית כבל בהתאם לסוג הכבל. הסופיות יהיו להתקנה פנימית בהתאם  .ג
 אושרות ע"י יצרן הכבל. לדרישות חברת החשמל לישראל בע"מ ויהיו מ

 

 דרישות תקנים ובדיקות  .1
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ק"ו שהוגדרה על ידי תקן  30. הכבל יהיה מהדרגה של 0216 מס' VDEהכבל חייב להתאים לתקן 

IECC  .לשיטה בלתי מאורקת 

 

 אחסנה והובלה  .2

הכבל חייב להיות מגולגל על תופים חזקים ומוגן בפני פגיעות. הטיפוס והיצרן של הכבל יאושר ע"י 
 ח"ח לפני הזמנת הכבל על ידי הקבלן. 

לק"מ, אורך  –כל פרטי הבניה של הכבל הנ"ל כולל : משקל את  להגיש לאישור המפקחעל הקבלן 
 סטנדרטי לקטע, משקל התוף. 

 

 

 מופות לכבלים מ"ג  .3

 ופות. מלא יורשה חיבור לקטעי כבלים ע"י 

הסגירות הסופיות יהיו מותאמות להתקנה חיצונית או פנימית על פי הנדרש. הסגירות הסופיות  .א
התואמים במדוייק את נתוני הכבל: מתח הכבל,  יהיו מתוצרת  "רייקם" או  "אלסטימולד"

 חתכו, סוגו, מבנהו וקוטר הבידוד של הכבל עליו יותקנו הסגירות הסופיות. 

חיבור גלוי בשנאים המותקנים בתוך מבנה או בחיבור ללוחות מתח גבוה )להתקנה פנימית  .ב

צלחות, אלא אם נדרש אחרת  EPKT 2תבוצענה סגירות סופיות תוצרת "רייקם" דגם  (רגילים
 ע"י מהפקח. 

 תקע"-להתקנת סגירות סופיות פנימיות כאשר החיבור מצד מתח גבוה בשיטת "שקע .ג

 תבוצענה סגירות סופיות מתוצרת ( R.M.Uשנאים ולוחות מ"ג קומפקטיים מסוג ) .ד

המתואמים במדוייק למבנה הכבל ולגודל  K400TB ,K158LR"אלסטימולד" מהדגמים : 

 R.M.Uבלוחות  "אלסטימולד" בלוחות ובשנאי, כאמור לעיל .-תקע" ה-סדרת הזרם של "שקע
תקע" של "אלסטימולד", -בהם נקודת המוצא מהלוח לחיבור הכבלים יהיו מסוג שונה מ"שקע
  .לוחהקבלן יספק ויתקין סגירות סופיות מיצרן מוכר המומלץ ע"י יצרן ה

 

 הארקות של תחנת המיתוג והשנאים  08.24.05
 יבוצעו שני סוגי הארקה בהתאם למטרותיהם:  

  

 הארקות "שיטה" תחובר לנקודת האפס של הטרנספורמטורים.  .א

לגדרות של  הארקת "הגנה" תחובר לגופי הטרנספורמטורים, מבני לוחות מתח גבוה ומתח נמוך, .ב
 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. 

 'ביותר ע"י שלט סנדויץ  כל נקודות חיבור הארקה, אל פס השוואת הפוטנציאליים תסומן באופן ברור
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. 
יכי הארקה יסומן בכל קצה ולפחות פעם אחת באמצע הדרך באמצעות שלט חרוט כל אחד ממול

 המחובר אליו. בשלט יזוהה האלמנט אליו מתחבר המוליך. 

לאחר השלמת ביצוע מתקן הארקה ולפני הכנסת מתח במתקן יבצע הקבלן בדיקות ערך התנגדות 
 אוהם מקסימום.  0.5הארקה. ערך ההתנגדות לא יעלה על 

 

 מסגרות שונות עבודות  08.24.06
על הקבלן יהיה להגיש תכנית ביצוע מפורטת למחיצות ההפרדה, בנוסף למחיצות אלו יותקנו מחיצות הפרדה 

 בין צד מ"נ לצד מ"ג של השנאי. 
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כן יותקנו מחיצות הפרדה בין לוח מ"ג והאזור הגובל בו. פרטים נוספים לגבי מחיצות אלה ימסרו לקבלן 
 בעת הביצוע. 

 
 בדיקת המתקן  08.24.07

בהתאם לדרישות חח"י, בדיקה  3את המתקן על ידי בודק סוג  קולפני הפעלת המתקן על הקבלן לבד
לחברת החשמל. רק לאחר מסירתו לחברת החשמל וקבלת את המתקן ר וולמסהמוגדרת בדיקת "שיפוע" 

 . מזמיןאישור בכתב על שהמתקן תקין וניתן לחברו למתח, יתקבל המתקן על ידי ה

 התיאום עם חברת החשמל יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

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. 

נמוך יהיו מברזל מגולוון ובסטנדרט הנהוג בחברת החשמל כל אביזרי המתכת ברשתות מתח גבוה ומתח 
 ובהתאם לדרישות בחברת החשמל. 

כל הליקויים  .סיונית לשם בדיקת יעילותויבגמר העבודה יש לבדוק את מתקן מ"ג ומ"נ ולהפעילו הפעלה נ
 מנהל. אשר יתגלו תוך כדי בדיקה זו יותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו הגמורה של ה

 באחריות הקבלן לנהל את הזמנת הבדיקה, להתאמה ולבצעה.
 

 
 בטיחות  08.24.08

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 

הנדרשים לרבות חסימות פיזיות, הארקות וכו' על מנת להבטיח בטיחות עובדים ובטיחות כל אדם הזהירות  
 השוהה באתר העבודה. 

 
 

  לעבודות זמני חשמל חיבור 08.25
 

העבודות הזמניות  ועבודות הלוואי הדרושות לביצוע הפרויקט יהיו כלולות במחיר הכללי של ההצעה ולא  08.25.01
 זמניים יהיו כלולים אלא אם הוגדש סע' מיוחד לכך.ישולמו בנפרד, חיבורים 

 
 ויישא יטפל הקבלן, פאזי תלת אמפר 250 של בהספק עבודות לטובת זמני חשמל לחיבור לדאוג הקבלן על 08.25.02

 ביקרות ומעבר המבוקש החיבור גודל לקבלת עד חשמל חברת מול הדרוש בכל הכרוכות העלויות בכל
 .חשמל חברת

 
 למתקן כולל"ח דו והן הבנייה באתר קבע באופן המותקן חשמלי אלמנט לכל בודק"ח דו יספק הקבלן 08.25.03

 .הבניה באתר החשמלי
 

 לרבות החשמל למתקני והן החשמל ללוחות הן הארקות מערכת לבצע הקבלן על הזמני מהחיבור כחלק 08.25.04
 ומתקן מתקן לכל בודק"ח דו ולהנפיק עגורנים

 
 מפסק ויכלול ארעיים לארונות 61439 תקן לרבות לתקנים בהתאם יתבצע הזמניות לעבודות החשמל ארון 08.25.05

 .פחת משולב ראשי
 
  

 עטלפים לסילוק סונאר מערכת 08.26

 כדוגמת תוצרת מגנור . Bat controlמערכת אלקטרונית להרחקת עטלפים 

 
 מערכת הרחקה וסילוק עטלפים כדוגמת חברת "מגנור". 

להתקנה ויישום מערכות להדברה אלקטרונית, ובעלת   החברה תהיה בעלת אישור תקינה של מכון התקנים,

 . ISO 9001תקן   תו
 

 לבן".   על המערכת לשאת תו תקן מוטבע ותו מוצר "כחול
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בהם   ת עם בעיות עטלפים ע"י הרחקתם מאזוריםהמערכת תהיה מערכת אלקטרונית בלבד, המערכת מתמודד
 מתוקנת המערכת.

,הגברה עצמית בטווח תדרים  LEDמערכת הרחקת מזיקים אלקטרונית תוצרת מגנור ישראל משולבת 

המשודרים בצורה רנדומאלית, שלא  ( (sound patternדפוסי שידור משתנים kHz 45-55    ,15משתנה
לקטרוני מתוחכם. טווח התדרים מכוון על ידי טכנאי חב' מגנור לסוג מאפשרת הסתגלות, ונשלט במעבד א
 המזיק, והוא יעיל להרחקת עטלפים. 

 באמצעות ציוד אלקטרוני בלבד.  הרחקת עטלפים מבוצעת

לפחות מערכת אשר אינה  IP55ציוד המערכת מותאם ומיוצר לעבודה בתנאי מזג אויר קשים ובעל אטימות 
 לדים וחיות בית.מייננת, והינה בטוחה לי

 התקנת הציוד וכיולו תיעשה ע"י מתקין מורשה של החברה בלבד.
 

 מכרסמים סילוק מערכת 08.27

תוצרת  Magnor Rat Control' לסילוק מכרסמים אקטיבית בהתאם לדרישות העירייה כדוגמאת מע
 מגנור:

 
קול  גלי המשדרות עצמאיות קצה מיחידות מורכבת אולטרסונית האלקטרונית המכרסמים הרחקת מערכת

 .21-25kHzשל  תדרים ובטווח 73dBעד  של בעוצמה

 מאפשרת שלא רנדומלית בצורה המשודרים, ערוצים 39של  במגוון משתנה מהמכשיר הקול גלי יציאת קצב

 יעיל והוא מגנור חברת טכנאי י"ע מכוון מתוחכם. טווח התדרים אלקטרוני מעבד י"ע ונשלט, הסתגלות

 אביב ומשרד הביטחון. תל עיריית י"ע מאושרת זו מכרסמים. מערכת להרחקת
 

 magnor rat control central unit: - מכרסמים להרחקת למערכת ובקרה שליטה יחידת

 להרחיק מנת על חוזרת בקרה תוך יחידות של רב למספר יציב מתח ייצור על אחראית •

 . יעילה בצורה עכברים/חולדות

 .)המזמין לדרישות בהתאם יותר להפעיל יכולה(קצה יח' 120 עד של הפעלה יכולת •

  :קדמי פאנל •

 . אזור בכל תקלה על אינדיקציה נורות .1

 . DC Power Supplyמתח  ספק תקלת על אינדיקציה נורות .2

 . לרכזת ראשי הפעלה מתג .3

 .יתר חימום על התראה נורת .4

 . DC Output Protectionאזור  לכל הגנה נתיך •

 בזרם התואם למערכת. DCספק מתח  •

 )יבש מגע(אזור כל לפי תקלה על והתראה מבנה לבקרת חיבור •

 45VAבהספק   230V(A.C.) ; 50Hzלרכזת  הפעלה מתח •

 12.5Aבזרם  12V :קצה ליחידות יציאה מתח •

 20X45X60מידות  •
 

  –מגנור תוצרת מכרסמים להרחקת קצה יחידת
 מ'. 10-מעלות ולטווח של כ 180של  בפריסה לשידור כיוונית תלת שידור יחידת

 מעלות. 180מטרים ב 10 של יעיל פעולה לטווח קונית בצורה אולטראסונית קרן מייצרת היחידה •

 . אולטראסוניים רמקולים 3-ב מצוידת •

 .  21-35kHz( בטווח של CPUחכם ) מעבד באמצעות רנדומלית שידור תדרי החלפת •

 (: Sound Patternsדפוסי הסאונד ) 36של  רנדומלי תדרים שינוי •

 תדרים המשדרים חרדה. 2
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 .תדרים המשדרים סכנה 3

 . ברור ולא מסוכן מצב המשדרים תדרים 2

 . התיכונה לאוזן החודרות עצביות הפרעות המשדרים תדרים 29

 . 30-71dBשל  בטווח סאונד עצמת שידור •

יציאות  וקצב היחידה תקינות עת המסמנות אינדיקציה נורות 2ממוקמות  היחידה של העליון בחלקה •
 פולס סאונד.

 : שונים שידור מצבי 4 להפעלת בורר ישנו היחידה בגב •

 . סאונד ודפוסי שידור עצמות, תדרים על המעבד של ומלאה אוטומטית שליטה .1

 .dB 55של  לעוצמה מוגבל סאונד ודפוסי תדרים שינוי על המעבד של מלאה שליטה .2

 30-35kHzשל  תדרים לטווח מוגבל , הסאונד ודפוסי הסאונד עצמת על אוטומטית שליטה .3

 Test Mode –מצב בדיקה  .4

 מעלות צלזיוס.  60 – (5-)קצה  ליחידת יעיל טמפרטורה טווח •

  98X98X119מידות  •

 ( Input Terminalהקצה )  יחידת של האחורי בחלקה מהיר מחבר •

 אינטגראלית קיבוע תושבת •
 
 

 קריטי \ חירום גיבוי גנרטור 08.28
 .ווהתקנתעם חופה מושתקת מפרט טכני לאספקת דיזל גנרטור 

 
 היקף העבודה 08.28.1

הרכבה, התקנה והפעלת הנפה על הגג, העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה מתייחסת לאספקה, הובלה, 
 באופן אוטומטי בזמן הפסקת החשמל. המופעלת מערכת דיזל גנרטור לייצור ואספקת חשמל

  נתוני היחידה ע"פ תקן אירופי

V230 / 400  ,וולטCY50   0.8הרץ. גורם כופל ההספק P-COS 

 (. וחיוני )עבודה לשעת חרום KVA220תפוקה מינימלית כגנרטור חרום  .1
 

 ייצור, אחזקה,חברה מוכרת, אשר מייצגת יצרן הציוד המורשה ושיש לה אמצעי  –. ספק הגדרות
 חברה יצרנית בעלת כל אמצעי הייצור ומתן שירותים וייעוץ.  –ומתן שירותים בארץ. יצרן 

 
 דרישות יסוד מספק/יצרן:

 יכולת ונכונות לעמוד בתנאי מפרט זה. .2

סיון מוכח בנושא דיזל גנרטורים ומערכת התפקוד שלהם, יהספק/יצרן חייב להיות מוכר ובעל נ .3
 שנים. 10בתקופה של לפחות 

 יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר התקנה של המזמין. .4

יכולת מתן שירותי אחזקה ותיקונים בארץ ע"י בעלי מקצוע מיומנים הנמנים עם עובדיו הישירים  .5
 ושאינם קבלני משנה, )עם אמצעי עבודה ובדיקה מתאימים(, תוך זמן סביר.

שוטפת, או יש באפשרותו להשיגם תוך זמן קצר. נמצא ברשותו מלאי חלפים לצורך ביצוע אחזקה  .6
)הכוונה בסעיף זה שברשות הספק ימצאו חלפים לאחזקה שוטפת כפי שמתחייב מהוראות היצרן 

 וסידור ידוע לגבי רכישת חלפים אחרים בעת הצורך(.
 

לפי כ"ספק" יוכר רק הנציג הרשמי של ה"יצרן" בישראל ורואים אותו כאחראי למילוי כל חובות היצרן 
 תנאי מפרט/חוזה זה, בין שהוזכר רק ה"יצרן",

 ו/או ה"ספק".
 
 

 תנאים מוקדמים לספק הגנרטור 08.28.2
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 KVA  630גנרטורים בהספק של    10החודשים שקדמו למכרז לפחות    24ספק הגנרטור סיפק והתקין במהלך  

 ומעלה. 

 
מוקד שירות טלפוני ויכולת שנים,  7לספק הגנרטור בית מלאכה לטיפול בגנרטורים הפעיל מזה לפחות 

 שעות ביממה בכל ימי השבוע לרבות שבתות וחגים 24לספק שרות במשך 
 

 
 מפרט טכני ליחידת דיזל גנרטור 08.28.3

 המפרט כולל:

 נתוני יחידת הכח. .1

 סביבה. –תנאי  .2

 מבנה יחידת הכח. .3

 מערכת החשמל. .4

 המנוע, הרדיאטור ומשתיק הקול. .5

 מערכת דלק, שמן וסינון אויר. .6

 שילוט. .7

 כלי עבודה. .8
 
 

 לקבלן שירותים הנדרשים מהספק 08.28.4
 ייעוץ הנחייה ופיקוח: .1

 מתן ייעוץ מפורט בהתקנת הדיזל גנרטור מבנה וינחה את המתכננים בהתאם לדרישתם. 1.1

תכניות ההתקנה יבדקו ויאושרו על ידי היצרן במגמה להבטיח את פעולתה התקינה של  1.2
 היחידה.

בעת ביצוע פעולת התקנת הציוד באתר, בהתאם לדרישות ישתתף בסיורי הביקורת של המזמין  1.3
 סיורים(.  2 –המזמין )כ 

 בתום פעולות ההתקנה יאשר בכתב שהציוד אכן הותקן בצורה שתבטיח את פעולתו התקינה. 1.4

אם במהלך ההתקנה תהיינה לו הסתייגויות לגבי פעילויות חריגות שונות המבוצעות בהקשר  1.5
 בכתב למזמין.לציוד שיסופק על ידו, יעבירו 

  

 ייצור והרכבת הדיזל גנרטור:  .2

הרכבת הדיזל גנרטור תבוצע במפעל היצרן לכל המכלול המושלם: דיזל, גנרטור, רדיאטור,  2.1
 ווסת מהירות אלקטרוני דלק וכל האביזרים הנלווים.

 )כל מרכיבי היחידה יהיו מקוריים של יצרן הציוד(.  2.2

 ספק הגנרטורים יציג את דרישותיו בפני המזמין לגבי אופן התקנתם במבנה. 2.2
 

שירותי  היצרן/ספק חייב לתקן ליקויים העלולים להתגלות בתום הרכבת הגנרטור ובמהלך בחינתו.. .3
 אחזקה לאחר אישור ההתקנה באתר המזמין:  

 שירותים לגבי הציוד כדלקמן: לספק מסוגליהיה  הספק

 הדרכה לצוות אחזקה. 3.1

 שעות מבקשת השירות. 24שירותי ייעוץ הנדסיים ו/או שירותי אחזקה תוך  3.2

 דרישות אספקת חלפים כאשר יופנו אליו. 3.3

 עותקים נוספים לספרות הטכנית עבור הציוד המותקן. 3.4

 אחזקה  3.5
 

 אישורים: .4
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המפקחים או הבוחנים, בכל אחד משלבי הבחינה, או נתנו על ידי המזמין ו/או יהאישורים שי 4.1
ההתקנה של הציוד, אינם מהווים אישור לטיב החלקים והציוד. נושא זה יובטח במסגרת סעיף 

 האחריות המפורט בהמשך.

 3 –אישור בחינה של היצרן המקורי למנוע ולאלטרנטור יסופקו על ידי הספק/יצרן למזמין ב  4.2
 העתקים.

כולל בדיקה מקיפה  3פעלת גנרטור ממשרד האנרגיה ודו"ח בודק סוג הספק ינפיק אישור ה 4.3
 למכלול ההארקות ולמערכות ההחלפה.

 

 בחינה:  .5

 בחינת הציוד תערך על ידי נציג המזמין ותתפצל לשני שלבים: 5.1
גנרטור ומכלולי העזר במפעל הספק עם אמצעי סימולציה ובדיקה מתאימים  –בחינת הדיזל 

 קודם התקנתם באתר. )כנדרש בתקן הבחינה(, 

 בחינתם לאחר התקנתם באתר. –
 

 הבחינה תתרכז בשלושה מישורים עיקריים: 5.2

 התאמה למפרט. .א

 עמידה בנתוני היצרן לגבי נושאים שלא פורטו במפרט. .ב

 תקינות הציוד מבחינה טכנית ותפקודית. .ג
 
 

 בחינה במפעל הספק 5.3

שימוש במתקני הספק בחינה ראשונית במפעל הספק תיערך בנוכחות נציג המזמין תוך  .א
 ועל חשבון הספק.

 שעות פעולה. 10הספק יבצע הרצה של היחידה למשך  .ב

הרצת הגנרטור תעשה תוך שימוש בעומס דמה, כאשר בעומס מלא )נומינלי( תבוצע  .ג
 מזמן ההרצה. 30%הרצה למשך זמן של 

 עומס הדמה, יסופק ע"י המספק/יצרן.   .ד

 צרן הגנרטורים.ההרצה תבוצע בנוכחות נציג מוסמך של ספק/י .ה

לצורך ההרצה יבצע הספק/יצרן את כל החיבורים החשמליים המתחייבים ויבצע כוונים  .ו
 מכניים וחשמליים דרושים.

כל תקלה שתתגלה בגנרטור במהלך ההרצה, תתוקן על ידי ספק/יצרן הגנרטור ועל  .ז
 חשבונו. 

 בתום הבחינות במפעל יגיש הספק אישור על תקינות הגנרטור.      .ח
 

 :הערה
 עותקים 3 –מסמכי הבדיקה יימצאו ב 

 

 בחינה באתר 5.4

, לגנרטור על חשבון הקבלן בגמר ההתקנה באתר תעשה בחינה נוספת לציוד המסופק .א
 ולוח הפיקוד .

עומס  –שעות  5הבחינה באתר תבוצע תוך שימוש בעומס דמה ותימשך לפרק זמן של  .ב
 דמה יסופק ע"י ספק הגנרטור.

 הספק/יצרן את כל הכוונים המכניים והחיבורים הדרושים.תוך כדי הרצה יבצע  .ג
כל תקלה שתתגלה במהלך ההפעלה וקשורה בציוד אשר סופק על ידי ספק/יצרן 

 תתוקן על ידו ועל חשבונו.

כל עבודות האחזקה המונעת בתקופת הבחינה באתר תעשה ע"י ועל חשבון היצרן,  .ד
 למעט דלקים שיסופקו ע"י המזמין.
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קודם הפעלת הגנרטור יוודא הספק/יצרן שהציוד אמנם הותקן בצורה הנכונה שלא  .ה
 תשבש את פעולת המערכת.   

בזמן הרצת הגנרטור יתן הספק/יצרן הסבר מקיף למפעילי/אנשי אחזקה של המזמין  .ו
 שיכלול:

 הפעלה מעשית של כל הציוד שסופק על ידו. •

 הסבר על אופן ביצוע הטיפולים בגנרטור. •

 איתור תקלות ותיקונן. הסבר על •
 
 

 חומר וספרות טכנית 08.28.5
 החומר והספרות הטכנית המצוינת בהמשך תסופק ע"י הספק/יצרן בהתאם ללו"ז המפורט כלהלן:

 העתקים(. 3חומר טכני שיסופק כחודש ימים לאחר זכייתו במכרז )יסופקו  .1

 כולל מידות מחייבות של חלקי היחידה. –שרטוטי היחידה כלליים  .א

חשמלית של מבנה הגנרטור ושל שאר מערכות החשמל )הגנות(. בציון סוגי הציוד ופרוט סכמה  .ב
 טכני מלא.

מפרט מלא של הדיזל גנרטור, כולל פירוט קטלוגי של מרכיביו, לרבות מערכת הפליטה  .ג
 וההשתקה.

 כולל פירוט קטלוגי של מרכיביו. –מפרט מלא של המחולל  .ד

 משתיק קול וציוד עזר נוסף שיסופק. מפרט מלא של המצברים, משככי זעזועים, .ה

 הוראות טיפול אחזקה ושיקום למנוע.   .ו
    

 העתקים(.  3חומר טכני שיסופק בשלבי ייצור או הרכבה סופיים קודם בחינת הציוד )יסופקו  .2

 שרטוטים מפורטים של הרכבת הדיזל גנרטור. .א

 וריים(.)ספרי שיקום מק MANUAL – SERVICEספרי  3 עבור דיזל גנרטור יסופקו .ב

 שרטוטים מפורטים של החופה.  .ג
 

 העתקים. 3חומר טכני שיסופק בזמן אספקת הגנרטורים ממפעל הספק/יצרן יסופקו  .3

 ספק/יצרן הגנרטורים יגיש חוברת בעברית שתכלול את הפרטים הבאים: .א

 הסבר ופירוט מלא לגבי הציוד אשר סופק על ידי הספק/יצרן בלבד  -

 )הווה אומר דיזל גנרטור(. .1

 תיאור יחידת הכח על כל מכלוליה. .2

 תצלומים של מבנה היחידה. .3

 פירוט מערכות הדיזל והמחולל. .4

 הוראות אחזקה תקופתיות. .5

 איתור תקלות. .6

 רשימת מלאי חלקי חילוף מומלצת לדיזל. .7

 והתגברות על תקלות.הוראות איתור  .8

 רשימת כלי עבודה עבור הדיזל גנרטור. .9
 

בכל מקרה, יצרן/ספק הגנרטור יגיש לאישור המזמין טיוטת הספר הנ"ל  קודם שייגש להפצתו.  .ב
 כתב בתיאום מלא בין היצרן למזמין וייתכנו תוספות למה שמצוין קודם.יהספר י

 הספר ייערך במתכונת נוחה לצילום  .ג
 

   אחריות 08.28.6
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חודשים ממועד אספקה והתקנת יחידת הכח משולמת למזמין, בארץ על ידי  24לכל המכלול תהיה  אחריות
הסוכן המקומי לאחר גמר ההרצה באתר, ומלוי כל חובותיו של הספק/יצרן, מלבד המצברים שתקופת 

 שנים. 4האחריות תהיה 
 ללא שום הסתייגויות(. מפקח)כל זאת לאחר שהוצא מכתב קבלה רשמי של ה

 

 מפרט טכני מיוחד עבור יחידת דיזל גנרטור   08.28.7
 כללי: .א

היחידה כוללת: מנוע דיזל, אלטרנטור, מצנן, מצברים וציוד עזר, מורכבים על מרכב אחד  .1
לפי דרישות והנחיות של ספק  –ומיועדים להתקנה חיצונית )על משטח בטון שיבוצע ע"י המזמין 

 הגנרטור(.
 תעודת בדיקה מקורית של היצרן בחו"ל לכל המכלול המושלם.תסופק 

המפרט מתייחס ליחידה בעלת הספק נומינלי כנדרש להלן, אך תתקבל גם יחידה סטנדרטית  .2
 בעלת הספק קרוב לנומינלי והגובה ממנו. 

 
 דיזל גנרטור יהיה מתוצרת אחד הספקים הבאים או שווה ערך מאושר:

 . Kohlerקולר  .1

 .Wilsonוילסון  .2

 . Mitsubishiמיצובישי  .3

 . Cummins קמינס .4

 .Caterpiller קטרפילר  .5
 
 

 התייחסות לתקנים .ב

.  5514BS 6271DINוהתקנים הלאומיים  ISO 3046/1המנוע יתאים לדרישות התקנים הבינלאומיים 
מבחינת הביצועים, שיטות בדיקה, מדידות ויסות מהירות ורעידות, הגנרטור יתאים לתקנים כגון: 

MENA, BS, EEC ,  IEC ( עבור יחידות יבשהLAND.) 
 

 תנאי סביבה .ג

+ טמפרטורות אויר  C 50ועד   C5היחידה תהיה מסוגלת לעבוד בתחום טמפרטורות שבין   .1
 מחוץ לחופה.  

 .90%יכולת עבודה בתנאי לחות של עד  .2

ללא שום  Cº50מ' גובה מעל פני הים, בטמפ' של   500 –יכולת עבודה בתחום שבין אפס ל  .3
 הפחתת הספק. 

 

 מבנה היחידה         .ד

אוגנים להרמת הבסיס יכלול ארבעה  –המנוע, הגנרטור והרדיאטור יורכבו על בסיס משותף  .1
 היחידה )רלס פלדה(.

 חיבורים מכניים וחשמליים.    .2
 כל החיבורים כולל חיבורי חשמל יהיו מאובטחים נגד השתחררות עקב תנודות בזמן פעולת

  גנרטור.ה

 ברגים ואומים     .3
  כל הברגים והאומים המשמשים להרכבת היחידה יהיו אנטי קורוזיביים..

 רעידות     .4
דות לרצפת המשטח, יסופקו בולמי זעזועים בכמות ובדגם המומלצים ע"י למניעת העברת רעי

 בולמי זעזועים לפחות, )מסוג קפיצי פלדה בדגם המומלץ ע"י היצרן(. 6היצרן. היחידה תותקן על 

 צבע    .5

 יחידת הכח תצבע בצבע יסוד על מנת להגן עליה מפני השפעות אקלימיות קורוזיביות. 5.1

 י של היצרן.יחידת הכח תצבע בצבע מקור 5.2
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 בצבע אדום יש לצבוע: 5.3

 פתחי מילוי והורקת שמן מנוע. .א

 פתחי שחרור אויר. .ב

 ידית קנה טבילת מד שמן מנוע. .ג

 פיטמות סיכה במידה וקיימות. .ד

 היחידה תכלול אזני הרמה נפרדים למנוע, לגנרטור ולרדיאטור בנפרד. .6

 חופה אקוסטית מתאימה להצבה חיצונית .7

מעלות צלסיוס  42החופה תבטיח פעולת המערכת בעומס מלא עד לטמפרטורת סביבה של  •

 מטר מהחופה. 7בכל נקודה במרחק  DBA60רמת רעש מרבית מותרת: 

 האוויר החם יציאתמשתיק קול אקוסטי בצד  .1

" מתוצרת ח.נ.א  או שווה ערך Hבפליטת אויר מהגנרטור יותקן משתיק קול דגם " -
 אקוסטיקה.המאושר גודל המשתיק בהתאם להנחיית 

 רהאווימשתיק קול בצד כניסת  .2

 " מתוצרת ח.נ.א או שווה.Hביניקת אוויר לחדר גנרטור יותקן משתיק קול דגם " -

אקוסטיקה, מעטפת המשתיק תבוצע מפח כפול הגודל המשתיק בהתאם להנחיית  -
 ק"ג/מ"ק. 80צמר סלעים במשקל מרחבי  2ווך "מ"מ ובת 1.2אטום בעובי 

 משתיקי קול בצינור הפליטה .3
הגנרטור שיוזמן, יסופק יחד עם דודי פליטה מקוריים של יצרן המנוע. יותקנו שני משתקים. 

-REACTIVE SILENCERהמשתיק הראשון, שיותקן קרוב לדיזל גנרטור,   יהיה מסוג   

ES-B EXHAUST  המשתיק השני, שיותקן אחריו )לאורך הצינור( יהיה משתיק הקול .

  ABSORPTION DISCHARGE SILENCER-ADSמסוג 
 קוטר המשתיקים יקבע בהתאם לקוטר צינור הפליטה.

 המשתקים יותקנו בתוך חדר הגנרטור עבור צינור פליטה.
 מפל הלחץ לאחר ההתקנה יהיה בתחום המאושר ע"י יצרן המנוע.

 צינור פליטה יבוצע עם בידוד טרמי וכיסוי בפח כולל דודי השתקה.
 

גנרטור יבצע הקבלן מדידת לת הנחתת הרעש לאחר השלמת בניית מערכ –מדידות רעש 
רעש בסמוך לבתי המגורים הסמוכים לצורך בחינת עמידת רעש הגנרטור בדרישות התקנות 

 .1990למניעת מפגעים, רב"ס, 
 המדידות יערכו בשעות הלילה באמצעות מודד רעש מוסמך אשר יסופק ע"ע הקבלן.

 .המפקחביצוע המדידות יתואם עם 
 

צנרת הפליטה )הארובות( תבוצע מאלמנטים מתועשים, סיגמנטים  –צנרת הפליטה 
הכוללים מעטפת כפולה עם ציפוי חיצוני נירוסטה ושכבת בידוד טרומי מצמר זכוכית 

ק"ג/למ"ר ואביזרי יבוא אורגינלים בין הסיגמנטים כדוגמת תוצרת   128במשקל מרחבי של  

ע"י חברת "בנית" " משווק בארץ CHIMENY SYSTEMS" מסדרת "NEGRRAחברת "
 . או שווה ערך מאושר ירושלים

מטר מעל פלה הקרקע דרך פיר יעודי   110על צינור הפליטה להגיע עד למפלס הגג, בגובה של  
 בגרעין הבניין.

 
בצנרת פליטת הגזים יותקנו שני דודי השתקה: דוד בליעת רעש  –השתקה בצנרת הפליטה 

    25db(A)"ריאקטיבי" להפחתת רעש של ודוד נוסף    25db(A)להפחתה מינימלית של 
אקוסטיקה אך לא יותר הרמת הרעש המקסימלית הנדרשת בפרויקט הנ"ל ע"פ הנחיית 

 מאשר נידרש "אזור מגורים בלילה" .

 

תכלול פתחי שרות לאפשר גישה לחלקי המערכת הדורשים שרות תקופתי החופה החופה  •
 אויר.תבטיח פעולה תקינה של המערכת בכל תנאי מזג 
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שעות עבודה לפחות החופה תכלול  12תכלול בבסיסה מיכל סולר בקיבול מספיק ל  החופה  •
עם היחידה יסופק בבסיס  –מיכל דלק  וו הרמה מרכזי, ותהיה צבוע בצבע אפוקסי 

ליטר עם מעצרת תקנית כולל את כל  1000היחידה/בנפרד )לפי דרישת המזמין( מיכל דלק 
 דלק.הברזים הדרושים ומד גובה 

 

 הספק יחידת הכח .ה

 הספק היציאה יהיה נטו לאחר הצריכה העצמית. .1

 נתוני הדיזל גנרטור     .2

 (PRP)קו"א בעבודה הספק בעבודה ממושכת 220הספק נטו מינימלי:  2.1

  0.8  מקדם הספק :  2.2
 הרץ. 50   תדירות : 2.3

 פלוס/מינוס(. 4%הרץ ) 48 – 52  תדירות: שינוי כוון  2.4

 סל"ד. 1500  יבוב:       מהירות ס 2.5

 וולט.  230/400     מתח פעולה :  2.6

 3   מספר פאזות:          2.7

 , תנאיC 50לבין  – C 5תנאי סביבה:           טמפרטורת סביבה שבין  2.8
 מ'. 100. גובה מעל פני הים = 90%לחות                                                     

 מנוע דיזל ואביזריו    .3

המנוע יהיה בעל קירור מים, הספק וגודל מנוע הדיזל יקבעו כך שהמנוע יהיה מסוגל  3.1
 .לספק במלאו את ההספק הנדרש מהגנרטור ווסת מהירות של המנוע יהיה אלקטרוני

 המנוע יצויד באביזרים הסטנדרטיים שלו, וכמו כן האביזרים הר"מ: 3.2

הגנות חשמליות לדימום אוטומטי הכוללת יציאות/מגעים שיחווטו לקופסת  .א
 פיקוד:  חיבורי

 לחץ שמן נמוך. .1

 חום יתר. .2

 התנעת נפל. .3

 מפלס מים נמוך. .4

 מהירות יתר. .5

 עצירת חרום. .6

 לוח מחוונים:     .ב

 מצברים מאלטרנטור הטעינה.מד זרם לטעינת  .1

 מד לחץ שמן.  .2

 מד טמפרטורה. .3

 מונה שעות עבודה. .4

 מד מהירות )סל"ד( אלקטרוני. .5

 מד מתח מצברים. .6

 מד לחץ דלק.   .7

וולט ז"י דגם וגודל המתנע יוצע על ידי יצרן המנוע, הגנת  24מתנע חשמלי למתח  .ג
 לה.המנוע, הגנת המתנע ע"י מודול שיוציא את המתנע לאחר ההפע המתנע

 )מגע צנטריפוגלי ומגע לחץ לשמן(. 

 מסנן אויר יבש עם מזהה מצב מסנן.   .ד

כדי לעמוד בדרישות של התנעה מידית בטמפרטורת סביבה נמוכה יותקנו בגנרטור  .ה
גופי החימום יחוברו ליחידה  וולט. 230מתאים במתח עבודה   גופי חימום בגודל 

 היחידה.  הפסקת   עם ברזים, כדי שניתן יהיה לפרקם ללא 

 נשם שמן ומקרן שמן. .ו



97 
 

 

 יציאה תקנית למערכת פליטה. .ז

 מסננים לדלק ושמן. .ח

 ווסת דלק מכני מתוצרת יצרן הציוד. .ט

 צינורות דלק גמישים. .י

משאבת תחל דלק.  מפסק פטריה אדום להדממה חשמלית של הגנרטור )יעבוד  .יא
 במתח המצברים(.

 משאבת דלק ראשונית מותאמת ליניקה. .יב

 להקלת ההתנעה במנועים עם תא שריפה מוקדם.מצתי להט  .יג

 משאבת הזרקה מרכזית. .יד

 משאבת שמן. .טו

 פטמות גירוז לחלקים הנעים. .טז

 משאבת מים צנטרפוגלית מונעת ע"י גלגלי שיניים. .יז

 אלטרנטור לטעינת מצברי התנעה. .יח

 מהזרם הנומינלי לפחות 2מאמ"ת אלקטרוני עם יחידת כיול זרם קצר לכפולות של  .יט

 אלטרנטור זרם חילופין עם עירור וויסות מתח עצמי  .4
 הערה: האלטרנטור חייב להיות מותאם למנוע ע"י היצרן המקורי של הדיזל ולא על ידי

 הספק.

 קו"א(  220קו"אט ) 180הספק                                    .א

 חיבור                                   כוכב  .ב

 וולט 230/400              מתח יציאה:           .ג

 פלוס/מינוס(. 2.5הרץ )תנודות תדירות מותרת  50תדירות:                                .ד

 כולל גששים. 3פאזות:                                  .ה

 סל"ד. 1500מהירות סיבוב:                    .ו

 .0.8מקדם הספק:                       .ז

                                                      סינכרוני, ללא מברשות, עם ערור עצמי,                            דגם:          .ח
 .10%למשך  300%עם מגנט קבוע 

 .1מיסבים:                                       .ט

 ווסת מתח:                                פנימי. .י

 Fדרגת בידוד:                               לסטטור ולרוטור הבידוד יהיה מסוג  .יא
 טרופי, עם מעטה אפוקסי.                                                                    

 על ידי מניפה/מפוח. –אוורור:                                     עצמי  .יב

 יו:          סיכוך דרגה א' לפני תקן.הגנה מפני הפרעות רד .יג

                                                                      1 – MG NEMA (.I.F.R). 

 בלבד )לפי ההגבלה בתקן  5%עיוותים הרמוניים:                   עד  .יד

                                                                      NEMA – 1 MG . 

 בנוסף למרכיבים הסטנדרטיים של המחולל, יכלול גם את התכונות והאביזרים הבאים: .טו

המחולל יסופק עם ווסת מתח אלקטרוני, חישה תלת פאזית ויהיה בעל דיוק וויסות  •
לאורך כל תחום העמסה, ובעל מהירות תגובה  1% –לתדר פחות מ   מתח יחסית 

מילי שניות )וזאת בתנאי שמהירות המנוע אינה משתנה  25אשר אינה עולה על 
 פלוס/מינוס(.  5%בתחום של 

 פלוס/מינוס מהמתח הנומינלי. 10%ווסת המתח יהיה בעל תחומי וויסות של  •

 .0.5%יציבות מתח  •

 סל"ד. 1500בובי יתר מעל יס 150% –יכולת לעבוד ב  •

 מותאם לעבודה במקביל. •
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 מילי שניות(. 20 –)פחות מ  1זמן תגובת מחזור  •

 שניות. 10מערכת ניתוק עירור בעומס יתר לאחר  •

 חישה. –הגנה בפני חוסר מתח  •

 מערכת הגנה פנימית בפני תת מתח ותת תדר. •

 פסי צבירה לחיבורי הכח.   •
 

 מכלולים נוספים שיורכבו ביחידת הכח    . ו

 מצנן )רדיאטור( ומערכת קרור  .1

המצנן יותקן על גבי מרכב היחידה ויורכב עליו מכשיר התראה בפני ירידת מפלס מי  1.1

ורר המצנן ו. מאINHIBITOR COOLANTהקרור )מורפי(. למצנן יסופק תכשיר מתאים  
 יונע ממנוע הדיזל.

 .    C 62ה סביבתית של המצנן יותאם לעבודה בטמפרטור 1.2

המצנן יכלול ברז ופקק ניקוז מים וכן פח למילוי מים כאשר המכסה יחובר בעזרת  1.3
 שרשרת לפתח המילוי.

 המצנן יכלול מגן על פלטות הקירור. 1.4

 למערכת מי הקירור יסופק תרמוסטט. 1.5

 למצנן יהיה מאוורר דוחף.      1.6

 משתיק קול מערכת פליטה  .2

 מתאים עם כובע הגנה נגד גשם )אל מחוץ למבנה(משתיק הקול בקוטר  2.1
בקצה המשתיק קול יותקן אוגן מתאים שיאפשר חיבור צנרת נוספת. האוגן יהיה לפי תקן  2.2

NEMA 1 – MG      . 

 כל מערכת הפליטה תבודד בבידוד טרמי נגד נגיעה מקרית ותחוזק לתקרה, קירות וכו' עם  2.3
 ביים.יחיזוקים אנטי קורוז

. אורך הצינורות 6קטעי צינורות גמישים מנירוסטה בקור  2ה יסופקו יחד עם היחיד  2.4
הגמישים יהיה באורך אשר יוצע על ידי היצרן, בהתחשב בתנודות המקסימליות בזמן 

 העבודה.

משתיק הקול יבצע ניחות קול בהתאם לפירוט שלהלן, ויהיה מטיפוס ספירלי תוצרת  2.5

COWL  סוגTXS )אושראו שווה ערך מ )לאזור מגורים: 

 DBA 25 – 22הנחתה  .א

  DBA 5 – 3הנחתה נוספת  .ב

 לחצן עצירת חירום    .3

 על גבי הגנרטור יותקן לחצן לעצירת חרום של הדיזל גנרטור.   3.1
 מיקום לחצנים נוספים ייקבע בתאום עם המזמין )כלול במחיר הגנרטור(. 3.2

 

 הארקה  .4

י מוליך הארקה גמיש המנוע, המחולל, בסיס הדיזל גנרטור יהיו מחוברים ביניהם על יד 4.1
 מנחושת, לקיים רציפות חשמלית של הארקה.

 בורג הארקה יותקן בבסיס הגנרטור. 4.2
 
 

 מערכות שמן, דלק ואויר    .ז

 מערכת שמן          .1

יורכב התקן בדיקת שמן מנוע בעל אפשרות מדידת השמן במצב עבודה ומנוחה של  1.1
 היחידה.
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 שעות פעולה לפחות. 400יורכב מסנן שמן חיצוני ניתן להחלפה אחרי  1.2

יותקן התקן לאיסוף אידי שמן הנפלטים מנשם המנוע. כל הנשמים יוצאו מעבר  1.3
 לרדיאטור.

 אפשרות ריקון השמן מהמנוע תהיה בגרביטציה או ע"י משאבה. 1.4

 ניקוז השמן מהמנוע יהיה דרך ברז מהיר וצינור גמיש עם הגנה משוריינת ושיגיע עד לשפת 1.5

שצידו האחד יסתיים בפקק מתברג וצידו האחר מחובר  Tבסיס הגנרטור ויסתיים במחבר 
 למשאבת השמן דרך ברז.

 תסופק משאבת שמן. 1.6

 יסופק מקרן שמן. 1.7
 

 מערכת סולר .2

 המנוע יצויד בשני מסנני דלק:   2.1
 מסנן דלק ראשוני לסינון גס. .א

 400המסננים יתאימו לעבודה של מסנן דלק משני בעל סינון מקרוני לסינון עדין.  .ב
 פעולה לפחות. שעות

 יסופקו צינורות דלק גמישים לאספקה ולעודפים. 2.2
 
 

 סינון אויר  .3

 ויר למנוע יהיה מטיפוס מסנן אויר יבש.ומסנן הא 4.1
 יותקן מזהה לבדיקת תקינות המסנן. 4.2

 

 מערכת התנעה אוטומטית   .ח

  המנוע במהירות הדרושה להתנעתם בתנאימותאם לסבוב  –וולט  24למנוע יסופק מתנע חשמלי  .1
 העבודה המוגדרים. המערכת תהיה אוטומטית לחלוטין עם התקנים מיכניים/חשמליים

 מתאימים להגנתה.   מערכת ההתנעה תהייה כפולה עם מערך  מצברים כפול  

 ליחידה תהיה מערכת אוטומטית מלאה להפעלה ולעצירה באמצעות לוח הפיקוד. .2

 תסופק עם מחממים חשמליים למי המנוע, לצורך שמירה על טמפרטורת מים בראשהיחידה  .3
 וולט/  230המנוע לצורך התנעה קלה כשטמפרטורת הסביבה נמוכה. המחממים יהיו למתח         
 הרץ, שיוזן מלוח הפקוד )מקו חברת החשמל( ויופעלו על ידי בקרה טרמוסטטית מתכווננת. 50        

 ם המצברים הדרושים להתנעתה לרבות:  היחידה תסופק ע .4
 מעמד מתאים, הכבלים והאביזרים הדרושים.

עם סדור לטעינת  VAC230המצברים יטענו על ידי מטען מיוצב שיוזן מלוח הפקוד של היחידה 
 טפטוף וטעינה מהירה לרבות מד מתח ומד זרם.

 תניסיונו 10אפשרו ייו קשה" להתנעת מנוע דיזל. בקיבול מתאים-המצברים יהיו מסוג "לעבודה

( בתחום הטמפרטורות המוגדרות לעבודת היחידה. קיבולת CRANKINGהתנעה של המנוע )

 . C –30/+20 -אמפר שעה לפחות 200המצברים תהיה 

 יסופק אלטרנטור טעינה מורכב על היחידה לרבות וסת מתח לטעינה בזמן פעולת היחידה. .5

 ר.ביחידת הדיזל גנרטו –מהדקי כניסה ויציאה  .6

ביחידה יהיו מהדקי כניסה ויציאה משולטים לכבלי הפיקוד והבקרה בהתאם לתוכניות  .א
 מהדקים רזרביים. 20העדות + 

יהיו מקומות חיבור לכבלי החשמל להעברת האנרגיה החשמלית אל מחוץ ליחידה עם עם  .ב

 " ו"הארקה".Nנקודת חיבור "

 יהיו מהדקים לחיבור הכבלים מהמצבר לצורך התנעת היחידה. .ג

 רור המנוע.ייהיו מהדקים לכבל המיועד לחימום של מי ק .ד
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 מערכת פיקוד ובקרה.   .7
עבור כל מערכת הפיקוד המתוארת להלן תסופק יחידת פקוד אלקטרונית אשר תהיה אטומה 

אלפא  LCDותכלול תצוגה  DIN43700בפני התזה להתקנה חיצונית לפי תקן מכשירי בקרה  
 נומרית. 

 לוח פיקוד יבוסס על בקר ויהיה ניתן לתכנות מהחזית.
 .0.5%דיוק מדידה יהיה בתחום של 

ר חיבור למחשב בעתיד בעזרת מודם לצורך העברת נתונים ושליטה מלאה כל זה לוח פיקוד יאפש
 באמצעות זוג חוטים.  

 
 המערכת במצב פעולה "מנותק":

 מערכת בקרה מנוטרלת ואין שום אפשרות להפעיל את היחידה. .א
 הפיקוד מגיב כאילו שיחידת בקרה לא הייתה קיימת כלל.

 .אין שום מסר או צרכן הצורך זרם מצברים

 העברה למצב "מנותק" גורמת להפסקה מיידית של פעולת הגנרטור. .ב

 אין שום אפשרות להפעיל את הגנרטור מיחידת הבקרה. .ג

 מטען מצברים פועל וכן ניתן למדוד את מתח הרשת.     .ד
 

 המערכת במצב פעולה "אוטומטי":

 מצב עבודה זה כולל: .א

 התנעה אוט' של היחידה במקרה של תקלה ברשת. .1

 אוטומטית של הצרכנים לגנרטור במקרה זה.העברה  .2

 הדממה אוט' של היחידה במקרה שמתח רשת עצמה. .3

 הדממה אוטומטית של היחידה בעת תקלה ביחידה עצמה. .4
 במצב עבודה זה שומר מטען מצברים על טעינת המצברים.

 10%+  15% –עור של יבמקרה של תקלה ברשת תקלה באחת הפזות או שנוי במתח בש .ב
 פזות של הרשת או בכולן.באחת מכל ה

שניות בעת  8-10שניות, יפעל הדיזל גנרטור תוך  20היחידה המותנעת עם השהייה של 
 תקלה ברשת.

סיונות יסיונות התנעה כאשר זמן + התנעה וזמן ההפסקה בין הנינ 5המערכת תבצע  .ג
 שניות. 30ההתנעה ניתנים לכיוון בגבול של 

ה החמישי יופעל צופר נורית סימון "התקלה סיון ההתנעיבמידה והמנוע לא הותנע בנ .ד
 בהתנעה".

כניסת מערכת הבקרה לפעולה תאפשר פעולתן של ההגנה בפני לחץ שמן נמוך תמנע  .ה
 אפשרות הפעלת מתנע תוך כדי פעולת הגנרטור.

 הצרכנים עוברים לגנרטור רק כשהושג מתח ותדר מלאים.    .ו
 

 המערכת במצב פעולה "ידני":
 מצב זה כולל:

 הדממה אוטומטית של היחידה במקרה של תקלה. .א

 הפסקת פעולה ע"י העברת המפסק בורר למצה "מנותק" או מצב "אוטומטי". .ב
 
 

 מערכות חימום כעזר להתנעה .8

לפני ההתנעה. הזנת גוף  C40-60במנוע יותקן אמצעי לחימום מוקדם של המנוע לטמפ' של 
 החימום תהיה רק ע"י מתח רשת בלבד.

ושיתאים לעבודה במתח חילופין   י ווסת חום, )רצוי ווסת חום ניתן לכיוונון(המחמם יבוקר ע"
 וולט  חד פאזי. 230
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צירופי גופי חימום של  , יתקבלוW 9000גוף חימום בודד יהיה בהספק מקסימלי של עד  •

 כ"א עד להספק הנדרש. W3000עד 
 יכללו מגופים המאפשרים ניתוק המחממיםתצנרת מחממי המים 

 תקלות:
 מות את המנוע והנותנות סימון או קולי )מנורת סימון וצופר(.מהתקלות המד

 מהירות יתר. –

 תקלה בהתנעה. –

 לחץ שמן נמוך. –

 טמפ' יתר של היחידה. –

 חוסר דלק במיכל היומי. –

 חוסר מים. –

 תקלה במתח מצברים. –

 מפסק ראשי נמצא בטריפ –
 

ת גורם התקלה פרט למקרה של התקלות הנ"ל יבוטלו באמצעות מתג ביטול תקלה לאחר הסר
 לחץ שמן נמוך שבו יותנע המנוע אך ידומם מיד כאשר התקלה עדין קיימת.

 הפסקת צופר וסליל דימום תבוצע ע"י מתג מפסיק צופר.
 יתר התקלות נותנות סימון או קולי בלבד )מנורת סימון וצופר(.

 
 מכשירי מדידה:

כמו כן  ות מד סל"ד ומתח מצברים.וולטמטר לכל פאזה, אמפרמטר לכל פאזה, מד תדיר
 לגנרטור יותקן כרטיס תקשורת לצורך חיבורו למערכת בקרה 

 
 מפסק מוצא

  Tripמפסק מוצא חצי אוטומטי תלת קוטבי שיכלול סליל הפסקה מרחוק ומגיע דיווח על מצב 

גנרטור בעל יחידת הגנות מתאימות להגנת מוצא דיזל    A315*3  MCCBחשמלי בזרם נקוב 
המפסק יותקן על ידי יצרן מערכת הדיזל גנרטור בתיבת חיבורים בצד היחידה כולל חיבורים 

 LSI גמישים בינו לבין המחולל.
 לא יתקבל מפסק אשר יורכב מקומית על המערכת.

 
 

 הובלת והתקנת הדיזל גנרטור .ט
 

 העמסתו ופריקתו.הובלת הדיזל גנרטור תעשה ע"י הקבלן ממחסן הספק עד לאתר, עם  .א
לפני ההובלה הקבלן יבדוק את תכולת כל אריזות הדיזל גנרטור על כל חלקיו ויוודא שישנם בו 

כל הפרטים הנדרשים לאספקתו ולפעולתו התקינה לאחר ההרכבה, רק לאחר שבדק שהכל 
 במצב תקין, הקבלן יעמיס הדיזל גנרטור יובילו, יפרקו, וירכיבו באתר.

 תכלול:  התקנת הדיזל גנרטור .ב

 .הנפת הגנרטור עם החופה על גג הבניין  .1

 הרכבת הדיזל גנרטור עם בולמי זעזועים.  .2

הרכבת משתיק הקול וצינור המפלט עם החיבורים הגמישים מנירוסטה, מהמנוע אל   .3
 המשתיק ומשם אל מחוץ לחופה.

עם חיזוקים גמישים בין המפלט לתקרה החופה לתמיכת המפלט ולאי העברת זעזועים 
 ופה.לח

 
 

 הנחתת הרעש בפתחי האוורור
 משתיקי קול
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 לצורך הפחתת רעש הגנרטור יש להתקין את משתיקי הקול הבאים:
 

 שילוט הגנרטורים ומערכותיהם .י

 

השלטים עבור ת"כ, הגנרטור ומערכותיו יסופקו ע"י הקבלן  בהתאם לטבלה  -התקנת השלטים  1
שלהלן ויותקנו ע"י דבק אפוקסי עמיד חום ושמנים דלקים, מפרט טכני יוגש לאשור המפקח 
טרם בצוע העבודה. שילוט על הקירות יחובר לקירות באמצעות ברגים מגולוונים ולא ע''י 

 הדבקה.   
 הערה:              

במקומות בהם לא ניתן להתקינם בצורה זו השלטים  יוצמדו בתליה ע"י שרשרת  אל חלד 
 מתכת מתאימה.

 
השלטים יוצגו לבדיקה ואשור המפקח עם תחילת עבודת התקנת    –אשור השלטים  2

 הגנרטורים במבנה .
 
המפקח שומר לעצמו את הזכות להוסיף על חשבון הקבלן כל שלט נוסף  -שלטים נוספים  3

 שיידרש.
 
 שילוט הגנרטורים ומערכותיהם יבוצע בהתאם לטבלה שלהלן: 4

 מידות מיקום נוסח השלט מס'
 בס"מ 

 כמות  צבע וסוג

 _____     
 

 ניקוז שמן מנוע 2
 הדיזל 

 סמוך לקצה
 צינור הניקוז 
  

10x5 שחור על 
 אלומיניום 

 מאנודייז

4 

על המגוף ליד צינור  מילוי שמן מנוע 3
המילוי הגמישו סמוך 

 לצינור המילוי
 ליד הקיר 

10x5  שחור על
 אלומיניום

 מאנודייז

4 

 סמוך ניקוז נוזל קרור 4
 לצינור הניקוז 
 ליד הקיר 

10x5  שחור על 
 אלומיניום

 מאנודייז

4 

 על דלתות אסור לעשן 6
 הכניסה לת"כ 

 , על הקירות 
 בתוך ת"כ, על

 עמדת  
 התדלוק ועל

 כל תא שרות 
  

X5040 שחור על 
 אלומיניום 

 מאנודייז

4 

 
 

 כללי עדות ותכניות עדות תיקתיעוד,  08.29
 

 תיק עדות 08.29.1
 

תיעוד מלא, המתאר את כל העבודה שביצע, ואת פרטיה השונים. התיעוד יכלול  מפקחהקבלן יגיש ל •

, תעלות והן צנרות, נקודות חשמל , שיתארו בפרוט את פריסת התשתיותAS MADEתכניות 
ותאורה, נק' תקשורת, נק' גילוי אש וציוד שהותקן כגון גופי תאורה ותאורת חירום, אביזרי חשמל 

וכל החומר הנדרש לצרכי תפעול ותחזוקה, למען הסר ספק לא תשולם כל תוספת , ואביזרי מנ"מ

 ."As-Madeבגין ביצוע תיק "

תשלום סופי בגין כלל העבודה יתבצע לאחר קבלת תיק עדות מלא, ספרית כמות התשתיות,  •
 הנקודות והציוד יסתמך על תכניות העדות ועל סיור המפקח בשטח.
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כניות, התרשימים, הסברים בכתב והפרטים תפעוליים והטכניים יכלול את כל התו As-Madeתיק  •
. התיק יתבסס על התכנונים המפורטים כפי שהוכנו ע"י המזמיןהמעודכנים כפי שיידרשו ע"י 

 הקבלן לפני תחילת העבודה ואושרו ע"י המפקח.

 טיוטת התיעוד תוגש למזמין לפני מועד בדיקות הקבלה בעותק אחד, לצורך אישור. •

 .מסמך תכולת הפרויקט SOW-יעוד יתבסס על תכני וסעיפי תיק התיק הת •

בנוסף, ייבדק התיעוד גם בעת ביצוע בדיקות הקבלה, על מנת לוודא את התאמתו לעבודה שבוצעה  •
 בפועל.

 של התיעוד. CDעותקים מודפס בנייר וכולל תקליטור  3-תיק התיעוד יוגש ב •

 .Excelהתיעוד ייערך בטבלאות  •

 כיל:כל תיק תיעוד י •

 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 ▪

 2012גרסא  DWGב  1:50תכניות חשמל ומנ"מ בקנה מידה  ▪

 2012גרסא  DWGב  1:50תכניות תאורה בקנה מידה  ▪

 2012גרסא  DWGב  1:50תכניות תעלות חשמל ומנ"מ בקנה מידה  ▪

 2012גרסא  DWGב  1:250תכניות פיתוח בקנה מידה  ▪

 כלל תכניות אלו מודפסות ▪

 הארקהסכימה ורטיקלית הכוללת כבילה וגידי  ▪

 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 ▪

חכמים, מכשירי מדידה, מדריכי הפעלה לכלל הציוד הדורש תכנות או קינפוג כגון מפסקים  ▪
 שעוני שבת, מערכות גילוי האש וכו'

 

 כריכת תיעוד 08.29.2

 קלסר קשיח.בהכריכה תהיה  •

 הפרויקט, שם  יש להדפיס את בחלקו העליון על הקלסר •

 המבצעת,  שם החברה :בחלקו התחתון, שם הגוף המזמין :האמצעי בחלקו •

 תאריך תום ביצוע הפרויקט ומס' ההזמנה. •

 מלבד תכניות .4Aהתיעוד יהיה גודל דפים בתיק  •

 לאישור לפני מסירת התיעוד.המפורטות לעיל תובא לאישור המפקח הגדרות התיעוד כל חריגה מה •
 

 א"עת אופטי סיב תשתיות הכנת 08.30

על הקבלן לבצע הכנות ותשתיות בהתאם לדרישות אגף המחשוב של עת"א ולאשר את הביצוע טרם  •
יאיר, במידה והקבלן מבקש לבצע שינוי בתכנון התשתית באחריותו מסירה מול אגף המחשוב מר אלעד 

 לאשר בכתב מול אגף המחשוב ולהעביר למפקח
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 ותשלום מדידה אופני 08.31
 

אם לא צוין אחרת במפורש, מחירי היחידה כוללים את כל החומרים הציוד, העבודות ,אביזרי העזר  .א
ועבודות הלוואי ,הדרושים לשם השלמת העבודות והתאמתן לדרישות החוזה, אף אם לא פורטו באופן 
מפורש במסמכי החוזה, אך דרושים לשם ביצוע העבודה בשלמותה ומסירתה במצב פועל לאחר בקורת 

 כאמור לעיל, לרבות שילוט וסימון. 

 גם כל האמור במפרט המיוחד כנ"ל יחשב ככלול במחירי היחידה המוצגים בכתב הכמויות    .ב
 

 אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרישום במפרטים הבאים:

 המפרט המיוחד )מפרט זה(. .א

 )בהוצאתו האחרונה(.שבמפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת משרד הביטחון  08פרק  .ב

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

 

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

 

כשהיא גמורה, מושלמת  –כל עבודה תימדד מדידה נטו בהתאם למפרט המיוחד )אלא אם צוין אחרת(  .ה
 ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכו'.

ת הלוואי המוזכרים במפרט המיוחד ו/או נספחיו מחירה כולל את ערך כל חומרי העזר והעבודו
והמשתמעים ממנו ובמידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות 

 שבמפרט זה.
 

לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שונות, מיסים סוציאליים, שימוש בכלי עבודה,  .ו
ת ציוד, ו/או אבטחת העבודה המבוצעת על ידו, עבודה בגובה, בעומק ובכל הובלתם לאתר, אפסון ושמיר

מקום אחר הנדרש להתקנות ולביצוע העבודה, הוצאותיו הישירות והעקיפות וכל אשר מתחייב מתנאי 
 מכרז/חוזה זה.

 

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל התאומים הדרושים לשם ביצוע  .ז
 ה כגון: חברת חשמל, בזק, מקורות, העירייה וכו', גם אם לא הוזכרו במפורש. העבוד

 

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

 וידרשו וביקורת חברת חשמל. נוספות במידה

 

 AS"מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור הכנת תיק מתקן תאורה ותכניות  .ט

MADE"  לכל המקצועות שבתחום מפרט זה שעל הקבלן לספק למזמין בגמר עבודתו, וכן את התשלום
 עבור האחריות שעל הקבלן לתת, כמפורט במפרט המיוחד.

 

מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין מחולק כתב הכמויות לפרקים שונים, ושתכולת העבודה כפי שהיא  .י
באה לידי ביטוי בסעיפים השונים ובפרקים השונים של כתב הכמויות מהווה מכלול שלם המתאר את 
צוע מרכיבי העבודה לשלביה השונים והמזמין רשאי בכל עת ובכל שלב של העבודה להשתמש כמרכיב לבי

 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 

 וייתן הקבלן מחיר שונה לסעיפים זהים כמפורט לעיל. במידה
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עבודות ו/או פריטים המצוינים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך )מ.א.( ימדדו לאחר השלמת העבודה,  .יא
 בקווים ישרים בלבד בתוואי הקצר ביותר האפשרי לדעת המפקח.

 

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

 המודעות המוארים.
 

מוסכם בזה כי הקבלן, קרא והבין את כל האמור לעיל והתחשב בכך במחירי היחידה שהצג בכתב  .יג
יצוע כל העבודה בהתאם לכל האמור במפרט המיוחד הכמויות וידוע לו שלא תשולם כל תוספת שהיא לב

 וכל נספחיו, גם אם לא הופיעה לכך דרישה במפורש בסעיפי כתב הכמויות ו/או התוכניות.
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 עבודות טיח – 09פרק 

 כללי 09.01
הטיח יהיה טיח חרושתי מובא, על בסיס צמנט, כדוגמת ביח"ר טרמוקיר או כרמית נושא תו תקן, לא יותר 

ימים לפחות הטיח יבוצע גם בכפוף  5יצור טיח באתר. יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות  היצרן ויאושפר  
 . 2 -ו 1חלק  1920לאמור בתקן 

סרגל שני כוונים. במפגש בין בטון לבלוקים, בין קירות מ' לקבלת  1.5הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל 
ומחיצות ניצבים, בין קירות בנויים לבידוד בגשרי קור, על גבי גשרי קור  ובמפגש בין תקרות קירות תיושם  

 מ"מ. 10/10גרם למ"ר אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין  350רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות 
 ס"מ לפחות מעבר לקו המפגש בין החומרים 30הרשת תונח בחפייה  של 

 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
"מ, אלא אם צויין אחרת. בכל קווי המגע בין מ 20מ"מ לפחות ולא יותר מ  15טיח פנים יהיה בעובי כולל של 

 מ"מ.  4על  8טיח על קיר ותקרה, יבוצע חריץ הפרדה בחתך 
 

 שכבת הרבצה 09.02
ע"ג שטחי בטון הן פנימים והן חיצוניים תבוצע שכבת הרבצה. כן תבוצע שכבת הרבצה ע"ג קירות באזורים 

 רטובים )מקלחת וכו'(
 

 פינות חיזוק 09.03

 )לא פח(  גרמנית. PVCבכל פינה,  הן בטיח פנים והן בטיח חוץ תותקן פינת חיזוק מ 
 

 טיח כתשתית לחיפוי 09.04
לעיל גם טיח מיישר לרבות שכבת הרבצה  05מתחת לחיפוי קרמיקה יבוצע בנוסף לאיטום כמפורט פרק 

 תחתונה
   

 טיח למרחבים מוגנים 09.05
 כנ"ל , מאושר ע"י פיקוד העורףטיח למרחבים מוגנים יהיה טיח קל מיצור חרושתי 

 

 אופני מדידה 09.06

 עבודות הטיח תכלולנה הכל כמפורט במפרט הכלל י ובמפרט המיוחד כנ"ל. .א

שכבת הרבצה הן ע"ג קירות חוץ, הן ע"ג שטחי בטון פנים ובכל מקום שהיא נדרשת, יחשבו ככלולים  .ב
 במחיר הטיח ולא יימדדו בנפרד.

 טיח ולא תימדדנה בנפרדפינות חיזוק תחשבנה ככלולות במחיר ה .ג

בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות טיח לא ישולם בנפרד עבור הפשלים )גליפים(  ושטחם יימדד  .ד
 לפי שטח במ"ר לפי סעיף הטיח.  

טיח כתשתית לחיפוי לרבות שכבת הרבצה ושכבה מיישרת  יחשבו ככלולים במחיר החיפוי ולא ימדד  .ה
 בנפרד
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 ריצוףעבודות – 10פרק  

 כללי 10.01

 תנאים שחייבים להתקיים באריחי ריצוף וחיפוי
 0.10%ספיגות לא תעלה על ,

 נ'/ממ"ר. 35חוזק לכפיפה ממוצע במדגם לא יפחת מ 
 נ'/ממ"ר. 32חוזק כפיפה מינימאלי  לא יפחת מ 

 ניוטון. 3000כוח שבירה מינימאלי למדגם לא יפחת מ 

 S4-דרגת שחיקה 
 דרשת.נה הדרגהדרגת התנגדות להחלקה במטוטלת תתאים לדרישות התקן על פי 

 
 ריצוף גרניט פורצלן ע"ג מילוי 10.02

 הריצוף יבוצע  ע"ג מילוי יבוצע כמפורט להלן:

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

 

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

 בהדבקות. 
 

 הנחת האריחים .ג
ס"מ. לא יהיו   1.5  –  3בעובי     טיט "ריצופית סופר"  תוצרת תרמוקיר ע"ג מילוי השומשום תיושם שכבת  

טיט  אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט. על גב האריח מורחים שכבה דקה של 
לא סירוק, על גב האריח, לשיפור ההדבקות ולמילוי החריצים. מצמידים את "ריצופית סופר"  כנ"ל 

רשות, האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב  תוך שמירה על מישקים במידות הנד
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 

של יצאו מהמישקים. יש לנקות את שאריות הטיט מבין המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר 
 הרובה. מוודאים שפינות אריחים סמוכים יתלכדו לאותו מישור. 

 

 גרניט פורצלן  בריצוף פוגות 10.03

, P.V.C-שומרי מרחק מ יע" ייעשהבחירת האדריכל. עצוב הפוגות  לפי מ"מ 4יהיו ברוחב  פוגות .א
 .  זומיוחדים למטרה 

" . יישום MAPEIת "הרובה למילוי המישקים  בריצוף תהיה רובה אולטרא קולור פלוס  של חבר .ב
 הרובה תבוצע על פי הוראת ספק החומר. 

 . ספקה י"ע מאושרים ניקוי חומרי בעזרת לנקות יש, אחרים צמנט חומרי וכן שהתקשתה רובה שאריות .ג

  " MAPEIתוצרת "  L תוצרת אלסטית, במפגש בין מישורים תיושם רובה בפינות .ד

 ישום הרובה וניקויה לפי הוראות היצרן. .ה

 הריצוף. עבודותימים לפחות לאחר סיום  10הרובה יעשה  ישום . ו

 מישקי מ' לצורך יצירת מישקי התפשטות. 5אינו עולה על  שמפתחםגדולים יחולקו לרבועים  משטחים .ז

 בגוון הרובה הקשיחה.  MAPEI  תוצרת אלסטית ברובהההתפשטות ימולאו 

 גוונים לפי בחירת האדריכל. .ח
 

 קירות חיפוי 10.04

  החיפויביצוע  .א
 חיפוי  קירות באריחי קרמיקה/ גרניט פורצלן כמוצג בכתב הכמויות יעשה כדלקמן :   

 התשתית תהיה מישורית סרגל שני כוונים .1

 30*30" לאריחים עד  602, בדבק "פלסטומר  מוכן, ארוז בשקים סגורים  דבקהחיפוי יעשה בהדבקה ב .2
 ס"מ.   30*30" לאריחים מעל 603ס"מ, ובדבק "פלסטומר 

 במרית משוננת.   התשתיתימרח על פני  דבקה .3
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" מתאימה לפוגות MAPEIרובה  אולטרא קולור פלוס  של חברת "הרובה למילוי המישקים תהיה  .4
   בגוון לפי בחירת האדריכל. מ"מ. 4 . רוחב המישקים )פוגות( יהיהמ"מ 4ברוחב 

 מ"מ.   5המהודקת תהיה בעובי   דבקכך ששכבת ה דבקאת האריחים יש להדק אל ה .5

  באריחים שלמים.  הריצוף החיפוי יעשה מעל פני  .6

ימולא     מ"מ. מרווח זה    4  יושאר מרווח של    הקיר לרצפה וכן במפגש בין קירותבתחתית החיפוי בין   .7

   " כנ"ל בגוון הרובה הקשיחה.MAPEIתוצרת " ברובה אלסטית

 

 לצינורות ואביזרים יבוצע במכשיר מיוחד. לא יותר שימוש בחלקי אריח. בקרמיקה עבוד חורים  .ב
 קווי הפוגות ברצפה יהיו נמשכים לקווי הפוגות בקירות 

 

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

   אלומיניום לפי בחירת האדריכל. 
 

 
 חיפוי פרקט  למינציה  10.05

 תשתית ה .א
חלוטין לכן על הקבלן לבצע תשתית של ריצוף לני התשתית המיועדת לחיפוי חייבת להיות ישרה וחלקה  פ

 סוג ב'. 
 . 

 יישום .ב
 הספק. ימרכיב מאושר ע" יהכנת המצע ע" לרבותלפי הוראות היצרן  החיפוי יבוצע

על הקבלן לקבל אישור המפקח לעמידות באש   .לפחות  III.2.2    755  יות"  921  ייעמוד בדרישות ת"  חיפויה
  לפני האספקה.

 
 

 ריצוף   פי.וי.סי 10.06

 כללי .א

 החיפוי יבוצע על גבי  ריצוף סוג ב'.  .1

" מתוצרת "פזקר" או שווה ערך. 270יישור והחלקה )"שפכטל"( של פני הריצוף סוג ב  עם "אסטיט  .2
היישור יבוצע בשתי שכבות לפחות, בעובי כנדרש, עד לקבלת פני שטח אופקיים, חלקים וישרים 

ת מ'. אופן יישום החומר והשימוש בו יהיו לפי הוראו  3.0מ"מ לסרגל של    2לחלוטין, ברמת דיוק של  

( לסוג competableהיצרן. החומר לביצוע ה"שפכטל" יהיה מסוג המומלץ ע"י יצרן היריעות ותואם )
 הדבק.

" מתוצרת "פזקר" או 81היריעות  תודבקנה  במלוא שטחם אל התשתית, עם דבק מסוג "קולטקס  .3
 שווה ערך אם לא נדרש דבק אחר עי הספק . תוך כדי ההדבקה יש לבצע מעברים עם תוף גלילי

 מישורי ללא בליטות וגלים. להבטחת הדבקה אחידה לכל השטח ולקבלת משטח

 השיפולים יהיו כמפורט בתוכניות. .4

בקווי הסיום של אריחי ה פי.וי.סי )בכל קצה חופשי, בספי דלתות, בהתחברות לסוגי ריצוף אחרים  .5
ם. פרופילי הגמר וכד'( יותקנו פרופילי גמר מאלומיניום צבעוני מסוג המותאם לסוג ועובי האריחי

 )יבואן: אייל ציפויים( או ש"ע. SCHLUTER SYSTEMSיהיו כדוגמת תוצרת 

 

 הדבקת האריחים   .ב

לייצוב האריחים יש ללחוץ את   Vקווי המגע במפגש בין האריחים  יחתכו בצורת האות הלטינית  .1
 וב בכלי חד. קצוותיהן בעזרת מישקולת או לכבשן במכבש יד גלילי. בועות אויר ישוחררו ע"י ניק

לאחר חיתוך הקווים יולחמו האריחים בעזרת מלחם מיוחד להלחמת פי.וי.סי. המופעל באוויר חם  .2
 לכל אורך ההלחמה בעזרת חוט מאותו החומר. 

לפני ההלחמה ינוקו היטב קווי החיתוך. לאחר ההלחמה, ובעוד החומר חם, יוסרו המישקים בסכין  .3
 פני כל השטח. מיוחד. ההדבקה של האריחים תעבור על 
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כדי להגן על האריחים  עד לסיום ומסירת העבודה יגן הקבלן על האריחים  מכל פגיעה מכנית ו/או  .4
של  אישורוכתמים מכל סוג שהוא באמצעות פרישת כיסוי קרטון גלי ו/או אמצעי אחר שיקבל את 

 המפקח. 

 העבודה תבוצע גם לפי הנחיות היצרן/ספק. .5
 

 

 אופני מדידה מיוחדים   10.07

עבודות ריצוף והחיפוי כמוצג בכתב הכמויות יכללו הכל כמפורט במפרט הכללי , המפרט המיוחד,  .א
 התוכניות והפרטים. 

לא תהיה הבחנה בין ריצוף על גבי מילוי  לבין ריצוף בהדבקה והמחיר יהיה אחיד, לפי אותם סעיפים  .ב
מיוצב לפי בחירת המזמין יחשבו ככלולים במחיר  בכתב הכמויות. מילוי שומשום רחוץ או מילוי

 הריצוף , עבור מדה כתשתית לריצוף בהדבקה ישולם בנפרד. 

הרובה אקרילית והרובה הגמישה במפגש בין מישורים בריצוף גרניט פורצלן יחשבו ככלולים במחיר  .ג
הסעיף המתאים הריצוף ולא ימדדו בנפרד.  עבור רובה אפוקסי במקומות שתידרש תשולם תוספת לפי 

 בכתב הכמויות. רק רובה אפוקסי בשטחי פסיפס תחשב ככלולה במחיר הפסיפס.

לא תשולם תוספת עבור שילוב סוגים וגוונים שונים של ריצוף וחיפוי, אלא אם יוחד במפורש סעיף  .ד
 בכתב הכמויות.

 לא תשולם תוספת עבור רצוף בשיפוע ועבור עיבוד בגרונג. .ה

ריצוף חיפוי יכלול גם פינות , פרופילי קצה, הפרדה  וסיום מאלומיניום כדוגמת אייל ציפויים, כמפורט  . ו
 בתוכניות או בחירת המפקח. 

חיפוי  באריחים יימדד לפי שטח נטו במ"ר ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות המילוי והרובה טיח מיישר  .ז
 יחשבו ככלולים במחיר החיפוי ולא ימדדו בנפרד ע"ג קירות בניה כתשתית לחיפוי לרבות שכבת הרבצה
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 עבודות צבע – 11פרק 

 

 צבע 11.01
 כללי .א

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

 

 גוון לפי בחירת האדריכל  .ב
 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. (, ו/או לדרוש ערבוב ידני של מספרMIXגוונים על פי מניפת "טמבור" לגווני מיקס )
 

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

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

 
 

 גלוון  11.02
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 

 .  918יקרון, הכול לפי דרישות ת"י מ 100)לאלמנטים העשויים מפרופילים  דקים(  כשעובי הגלוון המזערי הוא 
כל חלקי המתכת המגולוונים כנ"ל הנראים לעין ייצבעו כמפורט להלן. חלקי מתכת  נסתרים מתחת לתקרות 

 אקוסטיות בתוך  ארונות וכו' לא ייצבעו.
 

 צביעת מוצרי פלדה מגולוונת   11.03
 צביעת מוצרי פלדה מגולוונים,    תבוצע כדלקמן:

 ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה. הסרת שומן באמצעות  .א
 

 הסרת הברק בנייר לטש עדין.   .ב

 

 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.  .ג

 

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

 

 צביעת שטחי טיח פנים   11.04
 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

 צביעת שכבה ראשונה אמולסיה אקרילית כמפורט בתוכניות מדוללת לפי הנחיות היצרן.  .ה

 צביעת שכבה שנייה של אמולסיה אקרילית מדוללת לפי הנחיות היצרן.    . ו

 ון אחיד, כמו שכבה שנייה. צביעת שכבה שלישית במידה ונדרשת, לקבלת כיסוי מלא וגו .ז

 בשטחים רטובים בהם הגמר יהיה גמר טיח יבוצע צבע נגד פטריות  אקרינול של טמבור או ש"ע .ח

 

 צביעת שטחי גבס   11.05
 ז לעיל.   –ב  11.04צביעת שטחי גבס תבוצע כמפורט בסעיף 
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 מוצרים מפלדה מגולוונת ופלב"מ בתנור  צביעת 11.06

 הכנת השטח .א

פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ואו איתור מוצרים שאינם מתאימים בדיקה ויזואלית של  .1
 לצביעה.

הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה, או באמצעות אלקלי חם  .2
 בהתזה.

 מ"מ. 0.5 – 1.0בגודל  GL (ANGULAR )GRIT 40התזת גרגירי פלדה מסוג  .3

 גרגירים ואבק.ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות  .4

 בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. .5

. על פי החלטת במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין  .6
 המפקח מוצר פגום בגלוון יפסל ויוחזר לגלוון.

 

 צביעה .ב

( או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר FRICTION) TRIBO -איבוק בשיטת ה

מיקרון לפחות  80בעובי  OUT FREE GASING    ( בעלת תכונותHIGH BILD) HBטהור מסוג 

הגרמני  B.S.Gמאושרת לפי תקן  7000בשכבה אחת. האבקה תהייה מתוצרת אוניברקול סידרה 
 לדהייה או שווה ערך.

 

 הקלייה .ג

 - דקות. לאחר מכן  10למשך   - פרטורה התחלתית של קלייה הדרגתית בתנור בטמ

  דקות נוספות. 20למשך 
 

 קירור .ד
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה 

 לפחות. C 40 - 35הטמפרטורה לרמה של 

 דקות. 15למשך   -טמפרטורת המתכת לא תפחת מ
 

 בקרת איכות .ה
 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.

 היה קילוף.מ"מ לא י 1בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים 
 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר תימדד לפני הצביעה.

 

 שליכט צבעוני 11.07

ו'  תבוצע שליכטה צבעונית מאספקת נירלט או טמבור או וכ HPL  ע"ג שטחי טיח אשר לא יחופו .א
על רטוב ש"ע, אשר תבוצע בגוון ומרקם שיאושרו מראש ע"י המפקח. השליכטה תבוצע ברצף רטוב 

 ללא סימני הפסקה בין המיטות או בכל מקום אחר.

 השליכטה  תכלול כל כנדרש ע"י יצרן השליכטה לרבות הכנה ופריימר. .ב
 

 אופני מדידה  11.08

עבודות צבע יכללו הכל כמפורט במפרט הכללי ובמפרט המיוחד לעיל בתוכניות, בפרטים והוראות  .א
 הייצרן.

הקבלן ינהל יומן עבודה הכולל את הכנת השטח של התשתית ובן השכבות, החומרים, יחסי הערבוב  .ב
 של החומרים, אופן ההכנה והיישום, זמני ייבוש וכל פרט רלבנטי אחר. 

 
 

 עבודות אלומיניום  - 12פרק 
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 ה ותנאי סףמהות העבוד .0112

 

מתייחסות לביצוע מושלם ומלא של העבודות המפורטות בהמשך חוזה, /מכרזעבודות האלומיניום נשוא  .1
 )במפרט המיוחד ותאור הפריטים( וברשימות האלומיניום, כדלהלן;

 .והזכוכית הגשת תכנון כללי ומפורט לכל עבודות האלומיניום .1.1

 הגשת כל המסמכים הנדרשים במפרטים השונים. .1.2

 הצגת כל הדגמים לסוגי הפריטים השונים. .1.3

 .העבודות של מושלם ביצועעריכת תכניות הייצור ו לצורך הנחוצות המדידה ותעבוד כל ביצוע .1.4

 ביצוע כל עבודות האלומיניום המפורטות לרבות עבודות הזיגוג. .1.5

ביצוע כל עבודות התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניום השונים המפורטים בתכניות  .1.6
 הפריטים. , ברשימות האלומיניום, במפרט המיוחד ובתיאורותהאדריכל

 הקבלן יעמוד בתנאי הסף כמפורט להלן: .2

הקבלן הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות אלומיניום וזכוכית מהסוגים הנדרשים על פי מפרט זה,  .2.1
פרויקטים לפחות, שכל אחד מהם בהיקף כספי שאינו פחות מהיקף  5לרבות ביצוע קירות מסך, והשלים 

 השנים שקדמו להגשת הצעת המחיר על ידיו. 5של  העבודות נשוא מפרט זה, וזאת בתקופה

הקבלן הוא בעל מפעל לייצור מערכות אלומיניום, ובו כח אדם מיומן וכל הציוד הנדרש לייצור כל מערכות  .2.2
האלומיניום נשוא מפרט זה. הקבלן יהיה רשאי להתקשר עם קבלני משנה לצורך ייצור ואספקה של 

לבד שהקבלן יישאר אחראי לביצוע מושלם של כל העבודות על פי חיפויים ומערכות ייחודיות אחרות, וב
 מפרט זה.

במפעל הקבלן מחלקה טכנית לתכנון מערכות האלומיניום והזכוכית, המנוהלת ע"י מהנדס רשוי, ובה  .2.3
צוות מהנדסים, הנדסאים ו/או טכנאים, המורשים ומנוסים בתכנון מערכות אלומיניום מהסוגים 

 מפרט זה.ובהיקפים הנדרשים ע"פ 

 הקבלן יגיש לאישור המפקח  את שם המהנדס האחראי לתכנון מערכות האלומיניום והזכוכית מטעמו.  .2.4

 יש בידי הקבלן תעודה מטעם מכון התקנים הישראלי לייצור מערכות האלומיניום כנדרש לפרויקט. .2.5

 

 תכניות ומסמכים שעל הקבלן להמציא לפני תחילת ביצוע העבודות 12.02

 

( שיתארו את כל הנדרש לייצור והתקנה של WORKSHOP DRAWINGSהקבלן להגיש תכניות ייצור )על  .1
 הפריטים בשלמותם בבניין, כדלהלן;

, עם סימוני כלל הפריטים ומידות 1:50תכניות, חתכים וחזיתות ע"פ תכניות אדריכלות, בקנה מידה  .1.1
 כלליות של הפריטים, לצורך איתור פריטי האלומיניום במבנים;

לפחות, לכל פריט המהווה יחידה שלמה, עם סימון פרטי הייצור לכל פרט  1:20תכניות בקנה מידה של  .1.2
 והפניה לגיליון הפרטים המתאים;

לפחות, המתארים את כל מרכיבי הפריטים,  1:2תכניות של פרטי ייצור והרכבה לפריטים, בקנ"מ של  .1.3
רטים יציינו מק"ט לכל פיין ואיטומם למבנה. הלרבות כל האביזרים, החיבורים השונים של הפריטים לבנ

 רכיב וכן מידות מפורטות של רכיבי הפריטים.

קודם לעריכת תכניות הייצור יבצע הקבלן מדידה מרחבית של שלד הבניין והפתחים, ע"י סריקה תלת ממדית  .2
 של הבניין. הקבלן יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבניין.

 תיערכנה באמצעות תוכנת מחשב לעריכת שרטוטים ותכניות.כל התכניות  .3

 בנוסף יגיש הקבלן: .4
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חישובים סטטיים של הפריטים, לרבות פרופילים, זיגוג ופרטי החיבור והעיגון למבנה, קורות ועמודים  .4.1
 .מטעם הקבלן תומכים, עוגנים ומיתדים, שייערכו ע"י מהנדס רשוי

ומרים בתקנים, ותעודות בדיקה לחומרים ולמוצרים תעודות בדיקה המאשרות עמידות מוצרים וח .4.2
 ורכיביהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, התאמתם של המוצרים והחומרים לתקני בטיחות.

רשימות של אביזרים, חומרים ורכיבים שבהם ייעשה שימוש לצורך ביצוע העבודות, לרבות חומרי איטום,  .4.3
יפרטו את הדגמים והמק"ט של כל המוצרים, וכן את שמות פרזול ומערכות אחרות. רשימות כאמור 

היצרנים והספקים של האביזרים והחומרים והרכיבים השונים. לרשימות יצורפו תעודות המעידות על 
 עמידת המוצרים בתקנים הרלבנטיים.

 דוגמאות של חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים. .4.4

 .קחהמפדוגמאות של אביזרים לאישור  .4.5

 דוגמאות של גימורים כגון אילגון וצביעה לאישור המפקח. .4.6

הקבלן יהיה רשאי להציע מוצרים שווי ערך למערכות האלומיניום, הרכיבים, האביזרים והחומרים המפורטים  .5
 במפרט זה להלן, ובלבד שהתקיימו בהם הדרישות הבאות:

ם לכל דרישות המפרט ביחס למערכות כל שווה ערך שיציע הקבלן יהיה בעל התכונות והנתונים המתאימי .5.1
 האלומיניום, התכן שלהן ותפקודן.

 שווי הערך יתאימו לכל דרישות התקנים הרלבנטיים. .5.2

רכיבים ואביזרים שווי ערך יהיו מתאימים למערכות האלומיניום הרלבנטיות ומאושרים לשימוש ע"י  .5.3
 יצרני השיטות.

הערך, מאפייניו, תווי התקן שלו, התאמתו  בקשת הקבלן לאישור שווה ערך תפרט את תכונות שווה .5.4
 לדרישות המפרט והתקנים כאמור ומחירו, ביחס למוצר ו/או הרכיב שנדרשו ע"פ המפרט הטכני.

. השימוש בשווה ערך יותנה המפקחהבלעדי של  ואישור שווה ערך שהוצע על ידי הקבלן יהיה נתון לשיקול דעת .6
 .המפקחבאישור מוקדם בכתב מאת 

. התכניות. הקבלן יתקן ו/או ישנה המפקחכל תכניות העבודה ופרטי הייצור וההרכבה של הקבלן, ייבדקו ע"י  .7
 .המפקחאת התכניות כפי שיידרש ע"פ הערות לתכנון, עד לקבלת אישור 

 התכניות המתוקנות תהוונה אסמכתא להתחלת היצור רק אחרי קבלת אישור בכתב של המפקח. .8

, לא יהיה הקבלן רשאי לבצע המפקחב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור, על ידי לאחר שניתן אישור בכת .9
 כל שינוי בתכניות הייצור, במוצרים או בכל פרט אחר.

 

 דוגמאות, דגמים ובדיקות 12.03

 

 דוגמאות .1

עם הגשת תכניות הביצוע יציג הקבלן דוגמאות של החומרים לרכיבי המעטפת ומוצרים שלמים, כפי  .1.1
 .המפקחשיידרש, לאישורם המוקדם של 

בין היתר יציג הקבלן: דוגמאות של פרופילים; דוגמאות של סוגי זכוכית; דוגמאות גימור של  .1.2
 ע; אביזרי פרזול; וכו'.האלומיניום; קטעי חלונות; דוגמאות לחיפוי האלומיניום המוצ

 דגמים מושלמים .2

מכל יחידת מוצר טיפוסית  FULL-SIZE MOCK UPהקבלן יבצע דגמים מושלמים בגודל מלא,  .2.1
 שתיבחר.

הדגמים כאמור יורכבו באתר הפרויקט, על גבי הבניין ו/או ביחידות טיפוסיות בבניין. באישור המפקח  .2.2
 תותר הצגת דגמים כאמור במפעל הקבלן.ובמידה ולא ניתן להרכיב דגמים מושלמים באתר, 

 ייצור הדגמים והרכבתם יעשה על פי תכניות מאושרות לביצוע כנ"ל. .2.3

 הקבלן ירכיב  את הדגמים, במדויק ועל פי הנדרש בתכניות ובמפרט, לפני ייצור הסדרה כולה. .2.4
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 .המפקחע"י  והקבלן יתחיל ביצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמים, בדיקתם  ואישור .2.5

 בדיקות .3

המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע, על חשבונו, בדיקות מעבדה, הנדרשות עפ"י התקנים ו/או על פי  .3.1
 הדרישות במפרט זה, על מנת להבטיח את טיב המוצרים ועמידתם בכל הדרישות.

כל החומרים ושלבי הייצור וההתקנה, כפופים לזכות הבדיקות כנ"ל ועל הקבלן להמציא לבדיקה כל פריט  .3.2
 וצר כפי שיידרש.או מ

ייבדקו במיוחד דגמים בגודל מלא של יחידות טיפוסיות לבדיקת אטימותם למים, לחדירת אויר ועמידות  .3.3
 לכוחות אופקיים ואנכיים.

 הבדיקות תבוצענה במעבדת בדיקה שתאושר ע"י המפקח ו/או באתר הפרויקט, על פי קביעת המפקח. .3.4

טים והרלוונטיים, דרישות המפרט הטכני, הוראות הבדיקות תבוצענה בהתאם לדרישות התקנים המפור .3.5
 ו/או הגופים המוסמכים המבצעים את הבדיקות. המפקח

המוצרים והדגמים ימסרו לבדיקה בזמן, כך שביצוע הבדיקות לא יעכב את לוח הזמנים המתוכנן לביצוע  .3.6
 העבודות.

ל חשבונו, את סדרת בדיקות שתוצאותיהן תהיינה נמוכות מהנדרש, תחייבנה את הקבלן להחליף, ע .3.7
 המוצרים שממנה נבנה הדגם או הופרשו הדוגמאות.

המפקח רשאי לבקר, בכל עת, בכל מפעל או מקום, שבהם מתבצעת פעולה הקשורה בביצוע העבודות  .3.8
 )מפעל המוצרים, מפעל הגימור, וכד'(.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן אישורים על ביצוע הבדיקות הבאות: .3.9

 יקות מדגמיות של זכוכיות בטחון מחוסמות;בד .3.9.1

 לזכוכיות מחוסמות; HSTבדיקת  .3.9.2

 בדיקות מדגמיות של שליפת ברגים המשמשים לעיגון קירות מסך; .3.9.3

 בדיקות העמסה למעקים טיפוסיים בבניינים; .3.9.4

 בדיקות מדגמיות של טיב ואיכות הצביעה של פרופילי אלומיניום ופחי חיפוי מאלומיניום. .3.9.5

 

 תקנים נדרשים 12.04

 

כל הפריטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת וע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים לכל פריט  .1
, ובין 12.00ופריט, במהדורתם העדכנית ליום הביצוע, וכן ע"פ הוראות המפרט הכללי לעבודות אלומיניום פרק 

 היתר בהתאם לתקנים המפורטים להלן:

 ות ברזליות.לציפוי מתכ 265ת"י  .1.1

 לציפויים אנודיים )אילגון(. 325ת"י  .1.2

 לעומסים אופייניים בבניינים. 412ת"י  .1.3

 לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה. 414ת"י  .1.4

 על חלקיהם השונים לתגובות בשריפה. 921ות"י  755ת"י  .1.5

 לגלוון מתכות. 918ת"י  .1.6

 על חלקיהם השונים לעמידות באש. 2931ות"י  931ת"י  .1.7

 לזיגוג על חלקיו. 938ת"י  .1.8

 לחלונות אלומיניום. 1068ת"י  .1.9

 לזיגוג על חלקיו. 1099ת"י  .1.10

 למעקים ומסעדים. 1142ת"י  .1.11
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 לתריסים על חלקיו. 1509ת"י  .1.12

 לאטמים משוחלים. 1542ת"י  .1.13

 לקירות מסך. 1568ת"י  .1.14

 לנגישות. 1918ת"י  .1.15

 לדלתות. 4001ת"י  .1.16

 לחלונות על חלקיו. 4068ת"י  .1.17

 אלומיניום על חלקיו.לפרופילי  4402ת"י  .1.18

 לפרזול בבניין. 4588ת"י  .1.19

 לסימון זיגוג בתווית אנרגיה. 5068ליעילות אנרגטית ות"י על  כל חלקיו  5282ות"י  5281ת"י  .1.20

 לדלתות אלומיניום 263מפמ"כ  .1.21

 תקנים אחרים שיאוזכרו במסגרת מפרט זה ותיאור הפריטים, בהמשך. .1.22

מכון התקנים הישראלי, בדבר התאמתם של המוצרים ע"פ דרישת המפקח ימציא הקבלן אישורים מאת  .2
והחומרים, שבהם ייעשה שימוש לביצוע העבודות, לדרישות התקנים הנ"ל ו/או תקנים רלבנטיים אחרים, 

 לרבות תקנים הנוגעים לעמידות באש ו/או לתגובה בשריפה של חומרים וכן לבידוד אקוסטי ו/או תרמי.

 

 הרכבה 12.05

 

ההרכבה ייעשה בפיקוח צמוד של מהנדס מטעם הקבלן. עם השלמת העבודות ימסור הקבלן ביצוע עבודות  .1
אישור חתום ע"י המהנדס, לפיו העבודות נשוא מפרט זה בוצעו בשלמות בהתאם לתכניות הבניין, תכניות 

 הייצור וכל התקנות והתקנים הרלבנטיים.

עלי ניסיון בביצוע עבודות אלומיניום מסוג הרכבת פריטי האלומיניום תבוצע על ידי צוותים מיומנים וב .2
 העבודות נשוא בקשה זו.

ציוותי ההרכבה יהיו מצוידים בציוד המדידה כנדרש לצורך ביצוע פילוס מרחבי )אופקי ואנכי( מדויק של  .3
 העבודות.

מוצרי האלומיניום יורכבו תוך הקפדה על קווים אנכיים, מפלסים אופקיים וצירי מרכז אחידים בפתחים  .4
 שונים, בהתאם לתכניות הבניין ולפתחים בבניין.ה

 חוזק ויציבות הפריטים, לרבות בשלבים הראשונים של ההרכבה יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן. .5

מערכות העזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפריטים בשלבי ההרכבה השונים, יפורקו עם תום  .6
 ר ביצוע סדיר של עבודות אחרות.העבודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפש

הקבלן יבטיח תנאי אחסון מתאימים לכל המוצרים שיאוחסנו במפעל ו/או באתר הפרויקט, למניעת פגיעה  .7
 אפשרית בשלמותם של המוצרים.

הקבלן להוביל את המוצרים והרכיבים השונים אל האתר, בצורה נאותה, כאשר הם מוגנים מפני פגיעות  על .8
 אפשריות.

חלק שנפגעו בעת ההובלה או האחסנה באתר לא יותקנו ולא יתוקנו. כל מוצר או חלק פגום ייפסל מוצר או  .9
 ויוחלף.

 

 

 

 

 

 איטום, ניקוז ובידוד של פריטי אלומיניום וזכוכית 12.06
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 איטום וניקוז .1

בסיסית. אטימה מושלמת של הפריטים המורכבים בבניין, נגד חדירת רוח, אבק ומים, הנה דרישת ביצוע  .1.1
 האחריות לאטימות המוחלטת של הפריטים הנה בלעדית של הקבלן.

במהדורתם  1568ו/או ת"י  1068דרישות המינימום לעמידות בפני חדירות אויר ומים הן לפי ת"י  .1.2
 האחרונה.

מרכיבי הפריטים יעמדו בדרישות הנ"ל במפגשים שבינם לבין עצמם, בינם לבין שלד הבניין, וככלל  .1.3
 ן הרכיבים השונים של הפריטים.במפגשים שבי

 הקבלן יביא לאישור המפקח שיטות, תהליכים ושלבי ביצוע לאיטום הפריטים. .1.4

 כמו כן יציג הקבלן בפרטים, את החללים להשוואת לחצים ואת אופן ניקוזם של כל המערכות. .1.5

( מהחומרים WEATHER STRIPSכל הרכיבים המתוכננים לתפעול, יאטמו עם אטמים רציפים ) .1.6
עולים ביותר. האטמים יהיו מותאמים בתוך חריצים מתוכננים מראש בפרופילים, ובשום מקרה לא המ

 בהדבקה.

( העלולים להצטבר בחלקים הפנימיים WEEP SYSTEMתכנון מוצרי האלומיניום יאפשר ניקוז מים ) .1.7
 עיבוי.-גשם ומי-של המוצרים, כגון מי

קוז במידות ובצפיפות ע"פ הנחיות יצרן השיטה. ניקוז מים בפריטי אלומיניום ייעשה ע"י חרירי ני .1.8
 בחרירי הניקוז יותקנו שסתומים חד כיווניים ייעודיים, למניעת חדירת רוח דרך החרירים.

, ו/או ע"י SIKAFLEX FC11איטום משקופי עזר סמויים אל הבניין יתבצע ע"י עיסת איטום כדוגמת  .1.9

 .המפקחפי פרטים שיאושרו ע"י ו/או ע"י סרטים בוטיליים, על  EPDMיריעות איטום 

מריחה של עיסת האיטום תתבצע על גבי משקופי העזר במועד ההתקנה. כל המרווחים והחריצים  .1.10
שיוותרו בממשקים שבין משקופי העזר לבין הבניין ימולאו בעיסת איטום, לפני הדבקת יריעות איטום 

 ו/או סרטים בוטיליים.

ייעשה על גבי תשתית יציבה וחלקה, לגיבוי יריעות האיטום ולהדבקה  EPDMאיטום באמצעות יריעות  .1.11
 מ"מ. 1.5 -שלהן, כגון פחי אלומיניום ו/או פח מגולוון, בעובי שלא יפחת מ

 איטום ע"י סרטי איטום בוטיליים ייעשה על גבי משטחים ותשתיות חלקות בלבד. .1.12

ומר מקשר תואם את חומרי האיטום יישום חומרי האיטום יתבצע לאחר ניקוי והכנת שטח באמצעות ח .1.13

או סרטים בוטיליים לתשתיות  EPDM)פריימר( ומאושר ע"י יצרן חומרי האיטום. רוחב הדבקת יריעות 
 ס"מ. 10בטון יהיה לפחות 

ין, קונסטרוקציית עזר, משקוף עזר סמוי ו/או כל אביזר אחר יכל מפגש בין מוצרי האלומיניום לבנ .1.14

ועיסת איטום, או מערכת  ILMODטום כפולה הכוללת ספוג מתנפח מסוג לחיבור, ייאטם ע"י מערכת אי
 ועל אחריות הקבלן.המפקח שוות ערך, הכל באישור 

פנים וחוץ. אל המרווחים  –מרווחים בין מערכות האלומיניום לבין משקופי עזר ייאטמו משני צדדים  .1.15
מצד חוץ ייאטמו המרווחים ע"י יוכנסו גלילים תומכים מפוליאתילן מוקצב, כדוגמת תוצרת "פלציב". 

, ומצד פנים ייאטמו המרווחים ע"י מרק אקרילי לבן ו/או ע"י SIKAFLEX FC11עיסת איטום כדוגמת 

 , או ש"ע.DOW CORNING ,ARBOSILסיליקון ניטראלי כדוגמת תוצרת 

קוף בפריטים המורכבים בקיר בטון עם חיפוי אבן ו/או אריחי קרמיקה יש לאטום את המפגש בין מש .1.16
העזר הסמוי לבין קיר הבניין, כמפורט לעיל, על גבי תשתיות הבטון בכל היקף המלבן. לא יותר לבצע 

 איטום על גבי החיפוי.

 הקבלן יתאם את הפרטים עם פרטי הקיבוע של החיפוי, על מנת לוודא שביצוע החיפוי לא יפגע באיטום. .1.17

יבורים, תעשה על ידי הקבלן ובאישור בדיקת איטום ההרכבה של המעטפת, כולל חלונות, פינות וח .1.18
, ו/או תקנים רלבנטיים אחרים ו/או ע"פ מפרטי מכון 2, חלק 1476המפקח. הבדיקה תעשה בהתאם לת"י 

 התקנים הישראלי.

התגלתה, בבדיקה חדירה של מים, יתוקן האיטום וייבדק שנית. ליקויים אופייניים יתוקנו בכל היחידות  .1.19
 הדומות במעטפת הבניין.
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סף לבדיקה עצמית של הקבלן כמוגדר לעיל ועל פי דרישת המפקח, יזמין הקבלן גם בדיקה של מכון בנו .1.20
התקנים וידאג לקבלת תעודה מתאימה של המכון. קבלת תעודה לאישור עבודות האלומיניום ע"י מכון 

 התקנים הינה תנאי לאישור המפקח להשלמת העבודות.

 

 בידוד תרמי .2

האלומיניום בבניין תיעשה באופן שיבטיח בידוד תרמי בין פנים הבניין לחוץ, ע"פ ת"י הרכבה של פריטי  .2.1
 והנחיות היועצים לבידוד תרמי בפרויקט וע"פ פרטים לאישור.

 בין היתר תבטיח ההרכבה מניעת גשרים תרמיים בין חוץ לפני הבניין. .2.2

במזרוני בידוד מצמר סלעים במשקל מרווחים בין מערכות האלומיניום לבין חלקי הבניין האחרים ימולאו  .2.3
 ק"ג למ"ק.  40 -מרחבי שלא יפחת מ

מזרוני הבידוד יידחסו למקומם בין מערכת האלומיניום לבין חלקי הבניין האחרים, כשהם צמודים זה  .2.4
 לזה.

מ"מ לפחות,  20באישור היועצים לבידוד תרמי לבניין יאושר שימוש בלוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  .2.5
 דוד תרמי בחללים שבין מערכות האלומיניום לבניין.שישמשו לבי

 .המפקחויאושרו מראש ע"י  921 -ו 755כל חומר הבידוד התרמי בהם ייעשה שימוש יעמדו בדרישות ת"י  .2.6

 

 בידוד אקוסטי .3

מערכות אלומיניום וזכוכית יבוצעו ויורכבו באופן שיבטיח בידוד אקוסטי בין חוץ לפני הבניין, בהתאם  .3.1
 והנחיות היועצים לבידוד אקוסטי בפרויקט, וע"פ פרטים לאישור.להוראות ת"י 

כנפיים בחלונות ובדלתות יבוצעו עם אטמים ו/או מברשות, בכל היקף הכנפיים, ע"פ הנחיות יצרן  .3.2
 המערכת.

 זיגוג מערכות האלומיניום יהיה באמצעות אטמי זיגוג מלאים, בכל היקף הזכוכית, ללא מרווחים. .3.3

האלומיניום לבין חלקי הבניין האחרים ייאטמו לחדירת רעשים ע"פ הנחיות  מרווחים בין מערכות .3.4
היועצים לבידוד אקוסטי. לא יותר שימוש בחומרים מוקצפים לצורך סגירת מרווחים בין מערכות 

 האלומיניום לבניין.

 

 חומרים ומוצרים .0712

 

 כללי .1

שיפורט בהמשך. כמו כן יעברו הפריטים כל מוצרי האלומיניום יבוצעו בחומרים מסגסוגת מתאימה וכפי  .1.1
 קורוזיבית, ע"פ השיטות שיפורטו בהמשך.-תהליך להגנה אנטי

בשום מקרה, לא ייווצר מגע ישיר בין מוצרים מאלומיניום לבין מתכות אחרות. שטחי המגע יופרדו על ידי  .1.2

 טי הפרדה., ניאופרן, אוקולון או אחרים( ו/או ע"י סרP.V.Cחציצה מחומר פלסטי לא ספוגי )

 כל החומרים יעמדו בדרישות התקנים הרלבנטיים לעמידות באש ולתגובה בשריפה. .1.3

 

 

 

 

 פרופילי אלומיניום .2

ולפי דרישות ת"י, המתאימה לסוג  T5 6063פרופילי אלומיניום חלולים יהיו מסגסוגת באיכות מעולה  .2.1
 הגימור הנדרש. אין להשתמש בחומר גלם ממוחזר בכל שיעור שהוא.

 הפרופילים יהיו חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור, הובלה וכו'. .2.2
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כל הפרופילים יהיו סגורים בקצוות. עובי הסופי של דופן הפרופילים הקונסטרוקטיביים יהיה כמתחייב  .2.3
 הסטטיים. מהחישובים

עיבוד פרופילים ייעשה ע"י מבלטים, מחרטות מסורים וציוד מתאים, ע"פ הנחיות יצרן השיטה, ובאופן  .2.4
 שלא יוותרו שבבים או משטחים לא חלקים בחתכים ובקדחים.

 קדחים וחורי ניקוז יבוצעו ע"פ דרישות התקנים המתאימים ועל פי הוראות יצרן הפרופילים. .2.5

פרופילים חלולים )לרבות פרופילים של הפריט, שולבים בכנפיים, פרופילים של בקצוות פתוחים של  .2.6
מסתורים והצללות, מובילי תריסים ופרופילי זיגוג במעקים( יותקנו מכסים ו/או פקקים לסגירת קצוות 

 הפרופילים.

 

 פחי אלומיניום .3

,  Al Mg 3   /AA-5005כל הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים, כדוגמת קבוצת הסגסוגת .3.1

קורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש, ולתנאי  -, ובעלת עמידות אנטי לפחות H42בדרגת קושי 
 הסביבה.

 ויטרינות וכד'(.ומ"מ לפחות )שפוליים ל 2פחי האלומיניום לשימוש לא קונסטרוקטיבי, יהיו בעובי של  .3.2

 תהליך כיפוף פח האלומיניום יהיה בפחים צבועים. .3.3

 

 משקופי עזר סמויים  .4

מ"מ ובחתך המתאים לדרישות  2 -משקופי עזר סמויים יבוצעו בפח פלדה מגולוון, בעובי שלא יפחת מ .4.1
 המפקח, לשיטת הבנייה, לתנאי הסיבולת של הבניין ולתנאי הסביבה בה מותקנים משקופי העזר.

 ם מגולוונים משופרים.מיקרון לפחות, או פחי 40גלוון פחי פלדה יהיה גלוון חם בטבילה, בעובי  .4.2

 כל הריתוכים במשקופי העזר יהיו מלאים ויצבעו בצבע עשיר אבץ )לא בהתזה(. לא יאושרו ריתוכי נקודה. .4.3

משקופי עזר סמויים יהיו מבוטנים בהתאם לשיטת הבניה וע"פ פרטים לאישור. ביטון המשקופים ייעשה  .4.4

 כו מראש במסגרת המשקוף., דרך פתחים שנחתSIKA GROUTע" דייס צמנטי מתפלס כדוגמת 

מ"מ  40מ"מ וברוחב  2חיבור משקופי העזר ייעשה אל הקיר הבנוי, ע"י פסים של פח מגולוון שטוח, בעובי  .4.5
לפחות, המרותכים אל מסגרת המשקוף. מרווח בין חיבורים סמוכים של המשקוף לחלקי הבניין לא יהיה 

לשנייה והמרחק של החיבורים מן הפינות של המשקוף לא מ"מ בין נקודת חיבור אחת  500 -גדול יותר מ
 מ"מ. 200 -יהיה גדול מ

חיבור משקופי העזר הסמויים לבניין יבוצע אך ורק באמצעות ברגים ומיתדים בגודל וחוזק כנדרש. לא  .4.6
 50מ"מ לפחות מקצות הקיר הבנוי ובעומק של  50יותר שימוש במסמרות )ניטים(. חיבור המיתדים יורחק 

 לפחות.מ"מ 

משקופי עזר בדלתות יעוגנו בחלקם התחתון מתחת למפלס פני הריצוף. חלקי המשקוף שמתחת לפני  .4.7
 .המפקחהריצוף יימרחו בחומר למניעת קורוזיה, באישור 

מ"מ,  3מ"מ או יותר, יהיו מחוזקים בצלעות חיזוק מפח מגולוון בעובי  100משקופי עזר שרוחבם  .4.8
 עזר, ע"פ פרטים לאישור.מחוברות בריתוך למסגרת משקוף ה

משקופי העזר יורכבו תוך הקפדה על קווים אנכיים, מפלסים אופקיים וצירי מרכז אחידים בפתחים  .4.9
 השונים, בהתאם לתכניות הבניין ולפתחים בבניין.

 בגמר הרכבת פריטי האלומיניום לא יישארו בשום מקרה חלקים גלויים של המשקופים הסמויים. .4.10

 

 

 

 פלדה .5
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הפלדה במעטפת )קונסטרוקציה נושאת, אביזרים ואמצעי חיבור(, יהיו מגולוונים וצבועים, כל חלקי  .5.1
 בהתאם לתנאי הסביבה.

פרופילי פלדה, עוגני פלדה וחלקי מבנה אחרים שאינם מבוצעים בפחי פלדה יהיו מגולוונים בגלוון חם ע"י  .5.2

 .918( ובהתאם לת"י HOT-DIP GALVANIZINGטבילה חמה באבץ )

 נו רק כמוצרים מושלמים, לאחר כל פעולות החיתוך, הקידוח והריתוך. וולדה יגולחלקי הפ .5.3

 חלקים שנפגעו באתר, בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר אבץ, בשתי שכבות, בהברשה במברשת )לא בהתזה(. .5.4

 פחי פלדה יהיו מגולוונים חרושתית. .5.5

 

 זכוכית .6

 האחרים הרלבנטיים, יחולו גם  הדרישות המפורטות להלן.ו/או בתקנים  1099 -ו 938בנוסף לאמור בת"י  .6.1

, ובתכונות הנדרשות מכל סוג וסוג של זיגוג, FLOATהזכוכית תהיה מאיכות מעולה, מיוצרת בשיטת  .6.2
 כמפורט בהמשך.

, מהווה עובי זיגוג ותעובי הזיגוג המפורט בתיאור הפריטים ו/או בפרטים ו/או בתכניות האדריכל .6.3
ות"י  1068, ת"י 1099, ת"י 938הזכוכית תתאים לדרישות התקנים הרלבנטיים )לרבות ת"י מינימלי. 

 ( בכל האמור לגבי עובי הזכוכית וסוג הטיפול הנדרש בזכוכית.1568

בנוסף אחראי הקבלן לכך שהרכב ועובי הזיגוג בפריטים השונים ייקבע על פי החישובים הסטטיים  .6.4
 פי התקנים. וע"פ מגבלות הכפף המרבי המותר על

 הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה במקרה של שינוי עובי הזכוכית ע"פ התקנים והדרישות כנ"ל. .6.5

 סוג וגוון הזכוכית יהיו לפי בחירת המפקח וכמפורט בתיאור הפריטים. .6.6

 מ"מ. 1.5עד  0.5מעלות )"פאזה"( וברוחב של  45כל השפות הגלויות של לוחות הזכוכית ילוטשו בזווית של  .6.7

 כיוון החיסום בזכוכיות מחוסמות יהיה אחיד לכל הזכוכיות המותקנות בבניין.  .6.8

מ"מ במרכז  0.1-מ"מ ובכל מקרה לא יותר מ 300מ"מ לכל  0.05גליות בזכוכיות מחוסמות לא תעלה על  .6.9
 הזכוכית.

 .1:1000כפף בזכוכית מחוסמת כתוצאה מן החיסום לא יעלה על  .6.10

למניעת שבר ספונטני. הקבלן יציג את מסמכי הספק  heat soak test זכוכיות מחוסמות יעברו כולן תהליך .6.11
 המקורי המאשרים כי הזכוכית עברה תהליך זה, כשהם חתומים ומאושרים על ידי הקבלן.

 זכוכית בידודית לזיגוג רגיל תהיה מיוצרת בשיטה של הדבקה כפולה קרה, כמפורט להלן: .6.12

 הדבקה ראשונית תבוצע ע"י בוטיל. .6.12.1

 רכיבי או פוליסולפיד.-ה היקפית תבוצע ע"י חומר הדבקה דוהדבקה שניי .6.12.2

 במרווחים בין לוחות הזכוכית יוכנס פרופיל מרווח )"ספייסר"( ממולא בחומר סופג לחות. .6.12.3

 פרופיל המרווח יהיה בצבע שחור, אלא אם נקבע אחרת בתיאור הפריטים. .6.12.4

ע"פ הפירוט בהנחיות , 90%המרווח בין הזכוכיות ימולא באוויר, או בגז ארגון בשיעור  .6.12.5
 הכלליות ובתיאור הפריטים להלן.

זכוכית בידודית לזיגוג מבני )סטרוקטוראלי( תודבק ע"י סיליקונים המיועדים למטרה זו, בהתאם לכל  .6.13
 ההנחיות של יצרן חומרי ההדבקה, ובמפעל זכוכית שיאושר ע"י המפקח.

הבאה  2#(, כאשר שולי הזכוכית בצד step unitזיגוג פינות בזכוכית בידודית ייעשה בשיטה מדורגת ) .6.14
 במגע עם ההדבקה הסיליקונית בפינה צבועים בצביעה קראמית בצבע שחור. 

בזכוכית בידודית עם ציפוי מסנן קרינה, יש להסיר את הציפוי מפני לוחות הזכוכית, בכל היקף  .6.15
 הלוחות, בשטח המיועד להדבקה של מבנה הזכוכית הבידודית.

, בעובי SGPו/או באמצעות  PVBות תבוצע הדבקה של שכבות הזכוכית באמצעות בזכוכית שכב .6.16
 ובהרכב כמפורט בתיאור הפריטים.
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על גבי זכוכית בטיחות תוטבע חותמת בהתאם להוראות התקן, בפינת לוח הזכוכית, באופן שלא  .6.17
 תוסתר ע"י סרגלי הזיגוג או אטמי הזיגוג.

תודבק מדבקה המפרטת את שם הספק, סוג ודגם הזכוכית, הרכב על גבי כל יחידות הזיגוג שיורכבו באתר  .6.18
 .המפקחועובי הזכוכית. המדבקות יוסרו בסמוך לפני מסירת העבודות ולאחר שאושרו ע"י 

; 1.1חלק  1099זיגוג בשטחים ציבוריים כולל סימוני אזהרה על גבי הזכוכית, על פי התקן, לרבות: ת"י  .6.19
לנגישות על כל חלקיו; ו/או על פי התקנים ותקנות התכנון והבנייה הרלבנטיים, ועל פי  1918ת"י 

 .קחמפסימונים כאמור יבוצעו בצריבה ו/או בהדפסה קראמית, ע"פ קביעת ה .המפקחהנחיות 

 

 אביזרי פרזול .7

כל אביזרי הפרזול יהיו מדגם ע"פ התקנים הרלבנטיים וכפי שנדרש במפרט ובתיאור הפריטים, אך בכל  .7.1
 .המפקחמקרה יובאו לאישור 

הפרזול יהיה מקורי ומהסוג המומלץ על ידי יצרן הסדרה ובכפוף לאישור המפקח. אם לא נקבע אחרת  .7.2
 הפרזול מתוצרת כמפורט להלן:בתיאור הפריטים, יהיו אביזרי 

 ; SAVIOעלים, כדוגמת תוצרת  3צירים לדלתות יהיו צירי ספר  .7.2.1

 ; GEZEמגיפי דלתות יהיו כדוגמת תוצרת  .7.2.2

 ;Savioו/או  Giesseו/או  Sobincoקיפ יהיו כדוגמת תוצרת -מנגנוני דרה .7.2.3

 ;SAVIOו/או  DORMAמנגנוני בהלה יהיו כדוגמת תוצרת  .7.2.4

 לוק.-כדוגמת תוצרת מולטימנעולים לדלתות יהיו  .7.2.5

 אביזרי הפרזול יהיו בגימור זהה לזה של מוצרי האלומיניום בבניין. גוון אביזרים יהיה ע"פ בחירת המפקח. .7.3

אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח ובכוח סביר וע"פ הנדרש בתקנים  .7.4
 הרלבנטיים.

. 316רגים או תפסים מתאימים. ברגי החיבור יהיו מפלב"מ כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניום בב .7.5
מ"מ  5בחיבור עם ברגים החודרים את דופן הפרופיל, תותקן בטנה פנימית, עשויה אלומיניום בעובי 

 לפחות, בתוך חלל הפרופיל.

 החיבור יאפשר החלפה ו/או תיקון של כל אביזר ו/או חלק ממנו מתוך הבניין בצורה נוחה ובטוחה. .7.6

ונים, מיסבים וכו', יהיו מפלב"מ ו/או מחומר בלתי מחליד כגון אוקולון או חומרים שעברו טיפול נגד גלגל .7.7
 קורוזיה.

מבלי לגרוע מהאמור, מנגנונים להגבלת פתיחתם של חלונות ולקביעתם במצב פתוח, לרבות מספריים  .7.8
 .316מקבילים ו/או מגבילי פתיחה, יהיו מפלב"ם 

יים יותקנו ע"י מתקין מורשה של ספק המוצרים, לרבות חיווט נדרש בתוך פי דלתות ומנעולים חשמלימג .7.9
הפרופילים. הזכיין יעביר אישור של הספק כי המוצרים בפרויקט הותקנו עפ"י הנחיותיו וע"י מתקין 

 מורשה מטעמו.

 

 חומרי איטום .8

 .המפקחכל עבודות האיטום יבוצעו בחומרים כמפורט להלן ו/או כפי שיאושרו ע"י  .8.1

 ו/או יריעות בוטיליות נדבקות מעצמן. EPDMיריעות איטום יהיו מסוג  .8.2

מ"מ עם ציפוי חיצוני  1.5, או ש"ע מאושר, בעובי SCAPA TAPEסרטים בוטיליים יהיו כדוגמת תוצרת  .8.3
 מרדיד אלומיניום.

ועיסת הדבקה  EPDMכולל מריחת חומר מקשר )פריימר(, משחת הדבקה, סרט  EPDMאיטום ביריעות  .8.4

 , או ש"ע לאישור.SOUDALמתוצרת  EPDM SEALאו  ARBOSILמסוג 

איטום ממשקים אנכיים של קיר מסך החולף בין קומות, וסגירתו אל חלקי בניין אחרים, יבוצע באמצעות  .8.5
 יריעות איטום בוטיליות בלבד.
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בממשקים אנכיים בקירות מסך כאמור יתאפשר אך ורק במידה  EPDMאיטום מסוג  שימוש ביריעות .8.6

ובכפוף לאישור  755, בהתאמה לדרישות תקן ישראלי FRבעלות סיווג  EPDMוייעשה שימוש ביריעות 
 .המפקח

את כל החומרים המשמשים לאיטום קיר המסך, לרבות דבקים,  המפקחהקבלן להעביר לאישור  על .8.7
 חומרים סיליקוניים, יריעות איטום, חומרים מקשרים )פריימר( וכו'.

 .ILMODסרטי איטום מתנפחים יהיו מסוג  .8.8

איטום מישקים של פריטי האלומיניום עם קירות אבן ו/או בטון ייעשה ע"י עיסות איטום כדוגמת סדרת  .8.9

SIKAFLEX  ת מתוצרSIKA או מתוצרת ,TREMCO או מתוצרת ,SOUDAL.או ש"ע לאישור , 

 או ש"ע לאישור. DOW CORNING ,ARBOSILסיליקון ניטראלי יהיה כדוגמת תוצרת  .8.10

 לא יאושר שימוש בסיליקון שאיננו ניטראלי ו/או אחר הגורמים להכתמת חלקי בניין סמוכים. .8.11

 

 אטמים .9

 EPDMאטמי זיגוג ואטמים המיועדים לאיטום בין כנפיים ומשקופים יהיו עשויים ניאופרן ו/או אטמי  .9.1
 משוחלים.

 אטמים בהיקף משקופים וכנפיים יהיו רציפים, עם פינות מגופרות, ללא מרווחים או חריצים. .9.2

 האטמים יהיו מותאמים לחריצים בפרופים ולמרווחי הזיגוג והרכבי הזיגוג שהוגדרו. .9.3

כל האטמים יהיו בגוון שחור, מותאמים לתפקוד הנדרש, ובטיב מעולה, עמידים לאורך שנים בתנאי מזג  .9.4

 .U.Vאויר קיצוניים וקרינת 

 

 ברגים ומיתדים .10

. Fisherאו  Hilti, כדוגמת תוצרת 316ברגים ומיתדים יהיו עשויים מפלב"מ בלתי מגנטי, מסגסוגת  .10.1
 .410ב"מ במקרים מיוחדים יאושר שימוש בברגים מפל

קוטר הברגים והמיתדים ועומק החדירה בקירות יהיו בהתאם לחישובים הנדסיים ולדרישות הנדסיות,  .10.2
 ובפרט בכל הנוגע לכוחות גזירה ושליפה של הברגים והמיתדים.

מ"מ, ועומק החדרת המיתדים בקיר הבניין )לא  8מבלי לגרוע מהאמור, מיתדים יהיו בקוטר מזערי של  .10.3
 מ"מ. 50 -וכדומה( לא יפחת מכולל שכבות טיח 

 בכל מקרה לא יאושר שימוש במסמרות )"ניטים"(. .10.4

 

 דבקים .11

ו/או ע"י סרטי דבקה דו צדדיים, כדוגמת  VHBהדבקה של פחים ו/או זכוכית תיעשה ע"י דבקים מסוג  .11.1

 .3Mתוצרת 

שנים  15ועם אחריות לתקופה של  UVדבקים כאמור יהיו מותאמים לסביבת הפרויקט, עמידים לקרינת  .11.2
 לפחות.

כל עבודות ההדבקה ייעשו במפעל הקבלן, בתנאים מבוקרים ובהתאם לכל הנחיות השימוש של יצרני  .11.3
 הדבקים לסוגיהם.

 

 

 

 זיגוג מערכות אלומיניום 12.08

 



122 
 

 

בשיטה התואמת את דרישות המפרט ע"פ הגדרות השיטה בתיאור הפריטים, ע"פ  כל חלקי הזכוכית יזוגגו  .1
 מפרט והנחיות יצרן הזכוכית ועל פי התכנון המפורט.

 אם לא נקבע אחרת בתיאור הפריטים, יבוצע הזיגוג בשיטה יבשה, בלחיצה, ע"י סרגלי זיגוג ואטמי זיגוג מתאימים. .2

טרית לציר המרכז, במרחק מהפינה של רבע מהאורך וע"פ זכוכית תוצב על גבי מייצבים הממוקמים סימ .3
 מ"מ לפחות. 3.0מ"מ לכל מ"ר זכוכית. עובי המייצבים יהיה  30התקנים הרלבנטיים. אורך המייצבים יהיה 

המרווחים שבין קצה הזכוכית לחלקי המתכת, יאפשרו התפשטות תרמית של הזכוכית וימנעו מגע בין הזכוכית  .4
 למתכת.

בזיגוג מבני / סטרוקטוראלי, בקירות מסך ובחלונות ודלתות עם מסגרת כנף סמויה, תבוצע הדבקת הזכוכית  .5

וע"י סיליקון סטרוקטוראלי,  Norton Tapeאל מסגרות האלומיניום ע"י סרטי הדבקה דו צדדיים מסוג 

בקה בהיקף , או ש"ע לאישור, ע"פ הוראות יצרן המערכת. רוחב ההדDOW CORNINGכדוגמת תוצרת 
 הזכוכית יותאם למידות ומשקל הזכוכית.

מ"מ.  5 -( לא יפחתו מAll Glassמרווחים בין לוחות זכוכית סמוכים במערכות זכוכית ללא פרופילים ) .6
מרווחים בין הזכוכיות ייאטמו בסיליקון ניטראלי בגוון לבחירת המפקח. בעת התקנת הזכוכית יישמרו 

 עשויים פלסטיק.המרווחים הנדרשים ע"י מרווחים 

 

 גימור מוצרים 12.09

 

 כללי .1

שנים לפחות, ללא קורוזיה וקילופים. עמידות לגוון תהיה  20אחריות לטיב הצביעה תהיה לתקופה של  .1.1
 שנים לפחות, ללא דהייה. 20לתקופה של 

מסור דוגמאות פרופילים ופחי חיפוי צבועים לבדיקת איכות הצביעה ע"י מעבדה מוסמכת הקבלן י .1.2
קבלן. דוגמאות יילקחו מכל סוגי ה. הבדיקה תיעשה על חשבונו של המפקחעצמאית, כפי שיורה לו 

 הפרופילים ומכל מנה צבועה שסופקה ע"י המצבעה.

צרן הצבע ותכלול לפחות בדיקה ויזואלית של בקרת איכות של טיב הצביעה תהיה ע"פ דרישות והנחיות י .1.3
 המשטחים הצבועים, בדיקה מדגמית של עובי הצבע ובדיקת הולם.

כל מוצרי האלומיניום יובאו לאתר מוגנים מפני פגיעות מכניות ואחרות. כיסוי המגן יישאר על גבי  .1.4
 המוצרים עד למסירה סופית של העבודות למזמין ולפי הוראות ספק חומר הגלם.

ו/או לוחות גוונים אחרים של  RALון לצביעת פרופילים ופחים ו/או אילגון יהיה ע"פ לוח גוונים מסדרת גו .1.5
 יצרני הפרופילים ו/או הפחים, ולבחירת המפקח. 

 גוון אילגון יהיה לבחירת המפקח, ע"פ לוחות גוונים של היצרן / מפעל האילגון. .1.6

הסופי, תהליך של הכנת שטח, לרבות הסרת שומנים, כל הפרופילים והפחים יעברו, לפני יישום הגימור  .1.7

ו/או  QualiCoatשטיפה, צריבה וכרומנטיזציה, הכל בהתאם להנחיות יצרן הצבעים ולדרישות תקן 
 לדרישות מקבילות בתקנים מקבילים. 

לאחר תהליך הצביעה ו/או האילגון יהיו שטחי האלומיניום חלקים לחלוטין משריטות, קוים או פגמים  .1.8
 ם ובגוון אחיד, כל פריט בפני עצמו וכל הפריטים ביחד.אחרי

את הגוונים הנבחרים במועד. בחירת גוון סופי לפריטים השונים תיעשה  מפקחבאחריות הקבלן לקבל מה .1.9
 לאחר אישור דוגמאות וביצוע דגמים מושלמים כמפורט לעיל.

 

 

 

 

 גימור פרופילים .2

 גימור פרופילי אלומיניום יהיה באילגון ו/או בצביעה באבקה, ע"פ בחירת המפקח.  .2.1
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אילגון ו/או צביעה של פרופילים יבוצעו ע"פ מפרטי יצרן הצבעים, על ידי מצבעה המאושרת ע"י יצרן  .2.2
 הפרופילים וע"י יצרן הצבעים, לביצוע עבודות צביעה/אילגון.

 מיקרון לפחות וע"פ הסטיות המותרות על פי התקן. 25האילגון יהיה בפרופילים עם גימור באילגון, עומק  .2.3

 צביעת פרופילים תהיה צביעה אלקטרוסטאטית באבקת פוליאסטר. .2.4

 הכנת השטח לצביעה תהיה מותאמת לתנאי הסביבה ותכלול: .2.5

 גרם למטר רבוע  2.00צריבה בסיסית ברמה של  .2.5.1

 תגרם למטר רבוע לפחו 0.50צריבה שניה חומצית ברמה של  .2.5.2

 , על פי מפרט יצרן הצבעים. FLASH ANODIZEאלגון  .2.5.3

מיקרון לפחות למשטחים פנימיים  40 -מיקרון לפחות למשטחים עיקריים ו 60עובי שכבת הצבע יהיה  .2.6
 )תעלות וחריצים בפרופילים(.

, וכן כי משפחת QUALICOATהמצבעה תמציא מסמכים המאשרים כי הצבע הנדון עומד בדרישות תקן  .2.7
 שנים לפחות. 10ה שייך הצבע עמדה במבחן פלורידה למשך הגוונים אלי

 

 גימור פחי חיפוי .3

איכותי בלבד, בשלוש שכבות )צבע יסוד, צבע   PVDF 70/30גימור פחי אלומיניום יהיה בצביעה מסוג  .3.1
 עיקרי וצבע עליון( ושכבת מגן שקופה עליונה.

 ממיקרון לפחות, למניעת קורוזיה בגב החיפוי. 5מצדם הפנימי המוסתר יהיו הפחים צבועים בשכבת מגן בעובי  .3.2

  הצביעה של פחי החיפוי תיעשה במפעל צביעת סלילים רציף בקלייה .3.3

(Coil coating in a continuous stove lacquering process  .) 

 

 גימור פחי פלדה מגולוונים .4

אלקרוסטאטית או צביעת פחי פלדה מגולוונים, ככל שנדרשה, תיעשה באבקת פוליאסטר בשיטת האבקה  .4.1
 בשיטה אחרת שתאושר.

 הכנת השטח תכלול הסרת שומנים ולכלוך והסרת חלודה וקורוזיה. .4.2

 .המפקחצביעה תיעשה בצבע מסוג שיאושר ובגוון לבחירת  .4.3

 

 חיבורים למיניהם 12.10

 

 חיבורים מכניים יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטה סמויה אחרת.  .1

כל החיבורים המכניים ו/או בין הברגים לתבריג, יבוצעו על ידי טבילה או מריחה בחומר אטימה בשיטה   .2
 "רטובה". יש להסיר  מיד את שיירי החומר מבלי לפגוע בגימור המוצרים.

 לא מגנטית. 316פלב"ם בורגי החיבור יהיו מסגסוגת  .3

סוג הברגים והמיתדים ומיקומם יתאים לחישובים ההנדסיים, למשקל הפריטים, לעומסים הפועלים עליהם  .4
 ולתקנים הרלבנטיים.

חיבורים בין אלומיניום ומתכות אחרות יבוצעו באופן שיימנע כל מגע בין האלומיניום למתכות האחרות.  .5

, ניאופרן, אוקולון או אחרים. חיבורים באמצעות PVCריים כגון הפרדה כאמור תיעשה ע"י חומרים פולימ
ברגים ייעשו דרך שרוולי אוקולון ואומים עם דסקיות אוקולון. חיבורים אלה, כולל פרט חיבור, דרושים 

 .המפקחהמוקדם ע"י  ואישור

ם במקומות גלויים חיבורי אלומיניום ופחים בריתוך בגז ארגון )או דומה(, מותרים ובתנאי שלא יופיעו כתמי .6
 לעין, לאחר הריתוך.
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חיבורי הפינות יעשו באמצעים מכניים באמצעות אבזרי פינה סמויים של יצרן השיטה, או בריתוך. בכל  .7
מקרה, הפינה תהיה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קווי ההשקה. איטום הפינות ייעשה ע"י הדבקה 

י האיטום . שיטת החיבור תבטיח כTREMCOאפוקסית ו/או משחת איטום פוליאוריתנית כדוגמת תוצרת 
 וההידוק יישמרו ולא יפגעו לאורך זמן בשל התרופפות הברגים או מכל סיבה אחרת.

 כל החיבורים של מוצרי האלומיניום אל שלד הבניין, יאפשרו כוונון נוח מתוך הבניין בשלשה צירים. .8

גולוונים הקבלן יספק ויתקין את כל אביזרי החיבור מפלדה, הדרושים להרכבת הפריטים. האביזרים יהיו מ .9
 בטבילה חמה, כנדרש במפרט זה, לרבות פלטות, ברגים וכד'.

חיבור משקופי עזר סמויים לבניין יבוצע אך ורק באמצעות ברגים ומיתדים בגודל וחוזק כנדרש. לא יותר  .10
 50 -שימוש במסמרות אקדח. מרווח בין חיבורים סמוכים של המשקוף לחלקי הבניין לא יהיה גדול יותר מ

 קודת חיבור אחת לשנייה.ס"מ בין נ

 

 ניקוי סופי, הוראות אחזקה .1112

 

הקבלן יתחייב לנקות, באופן יסודי, את כל פריטי הביצוע במועד שייקבע על ידי המזמין וסמוך למסירת  .1
 הבניין, לרבות ניקוי הזיגוג, וזאת כהתחייבות בלתי נפרדת מהצעתו.

פרופילים, פחים, זיגוג, פרזול ואביזרים, ייעשה בחומרים ובאמצעים ניקוי כל רכיבי הפריטים, לרבות  .2
 מתאימים, ע"פ הנחיות היצרנים, ובאופן שלא יגרום לפריטים כל נזק או פגם.

(, הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים, ובמיוחד תיאור סוגי AS MADEהקבלן יצרף תכניות עדות ) .3
 לפגיעה בחומרי הגימור, בזיגוג ו/או באטמים.הסולבנטים האסורים בשימוש בגלל חשש 

 

 תכולת מחירים 12.12

 

הצעת המחיר תכלול את כל הדרוש לקבלת פריטי האלומיניום ו/או הזכוכית כשהם גמורים ומוכנים מכל  .1
בחינה שהיא, ואת כל החומרים והעבודות הדרושות לקבלת הפריטים על כל מרכיביהם, כשהם מותקנים 

מתפקדים כהלכה, בהתאם לכל האמור במפרט זה, ו/או במפרטי יועצים ומתכננים במקומם, מושלמים ו
 אחרים בפרויקט, ובהתאם לכל התקנים, ישראלים ובינלאומיים, החלים על העבודות נשוא מפרט זה.

 מבלי לפגוע בכלליות האמור, מחירי העבודות יכללו את המפורט להלן אשר לא ימדדו בנפרד; .2

 מרחבית כנ"ל(מדידות המבנה )מדידה  .2.1

 כל החישובים הסטטיים הנדרשים, ערוכים ע"י מהנדס רשוי. .2.2

התכנון המפורט )תכניות פרטים ומסמכים טכניים(, החל על הקבלן מתוקף האמור במפרט הכללי  .2.3
 והמפרט המיוחד, לרבות פיקוח צמוד של מתכנני הקבלן והקבלן עצמו.

 דרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד.בדיקות מעבדה ובדיקות עמידות על פי תקן ישראלי, כנ .2.4

שלדות פלדה, לרבות עמודים וקורות, מחברים ועוגנים, וכל הדרוש לצורך חיבור ועיגון הפריטים  .2.5
 ובין אם לאו. ותלבניין, סמויים וגלויים, בין אם נכללו בתכניות האדריכל

 הבניין.משקופי עזר, פחים לגיבוי, משקופים סמויים למיניהם, ואיטומם אל  .2.6

, יריעות בוטיליות, EPDMאטמים וכל חומרי האיטום והבידוד התרמי והאקוסטי, לרבות יריעות  .2.7

 , מזרוני בידוד ואחרים.ILMODסרטי 

 פרופילים, פחי חיפוי ופחי גמר מאלומיניום. .2.8

 זיגוג לסוגיו. .2.9

 פרזול לסוגיו. .2.10

 גימור מוצרי האלומיניום בצבע ו/או אילגון כמוגדר בתיאור הפריטים. .2.11

 גלוון מוצרי הפלדה וצביעתם כמפורט לעיל. .2.12
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 כנ"ל. Full Size Mock Upהכנת דוגמאות ודגמים מושלמים והרכבתם באתר, לרבות  .2.13

 בדיקות אטימות באתר. .2.14

 התקנת כל פריטי האלומיניום במבנה, לרבות פיקוח צמוד של מהנדס מטעם הקבלן על ביצוע העבודות. .2.15

 נים, שבוצעו על ידו, בגמר עבודות ההרכבה.ניקיון יסודי של חלקי מעטפת הבניין השו .2.16

 .  (AS MADE)הכנת תכניות עדות  .2.17

 אחריות הקבלן לתקופת בדק הנדרשת על פי החוק ביחס לכל אחד מרכיבי העבודה. .2.18

 

 אופני מדידה 12.13

 

ו/או ברשימות האלומיניום וברשימת הכמויות תעשה  ותמדידת הפריטים לסוגיהם כמופיע בתכניות האדריכל .1
 12.00לפי סווג היחידות בכתב הכמויות, במפרט המיוחד לביצוע עבודות האלומיניום ועל פי הוראות פרק 

 למפרט הכללי )"הספר הכחול"(, אלא אם צוין אחרת.

, הנן מידות הפריט. ותללמען הסר ספק, המידות המצוינות במפרט, ברשימות האלומיניום ובתכניות האדריכ .2
 מידות כאמור אינן מידות של פתח אור בבניה ואינן בהכרח מידות חיצוניות של מכלול הפריט.

מידות הפריט אינן כוללות מערכות עזר כגון משקופים סמויים, מערכות איטום למיניהם, נדבכים עליונים  .3
או מרכיבים אחרים המשלימים ומשמשים /)"קופינג"(, סיומות )פלשונג( לסגירת מרווחים בהיקף הפריטים ו

 לסגירת המרווח שבין פריט האלומיניום לחלקי הבניין.

 עלות כל מערכות העזר תהיה כלולה במחיר הפריט. מערכות העזר לא תימדדנה בנפרד ולא ישולם בגינן  .4

 תשלום נוסף.

 מידות לפני הביצוע.על הקבלן ליידע את המפקח על כל אי התאמה במידות ולקבל את אישורם לשינוי ה .5

 בשטח הפריט לא יגרמו לשינוי מחיר היחידה של הפריט בו השתנו המידות. 5%שינויים במידות עד  .6

 אופני מדידה לחלונות ודלתות בפתחים .7

, הנן מידות גודל הפריט, אינן ותהמידות המצוינות במפרט, ברשימות האלומיניום ובתכניות האדריכל .7.1
 נן בהכרח מידות חיצוניות של הפריט עצמו.מידות גודל פתח אור בבניה ואי

מידות אלו אינן כוללות מערכות עזר כגון משקופים סמויים, מערכות איטום, ספים ומזוזות, אשר הוגדרו  .7.2
כחלק מן הפריט. מחירן של מערכות אלה יהיה כלול במחיר הפריט, הן לא תימדדנה בנפרד ולא ישולם 

 בגינן תשלום נוסף.

 יםאופני מדידה לחיפוי .8

חיפויים הנמדדים במ"ר יימדדו ע"פ שטח הפנים הגלוי שלהם, בהפחתת הפתחים המשולבים בקירות  .8.1
 המחופים. שטחי החיפויים יכללו מזוזות וספים בפתחים, סגירות עליונות )קופינג( ותחתונות )פלאשונג(.

פים בין מגשי חיפוי כיפופים בשולי מגשי החיפוי, כיפופים בניצב למישור החיפוי החיצוני וכיפופים חופ .8.2
יהיו כלולים במחיר הפריט, לא יימדדו בנפרד, לא יחושבו כתוספת לשטח הפריסה ולא ישולם בגינם 

 תשלום נוסף.

תשתיות לתליית החיפויים, תשתיות מרחביות לביצוע החיפויים, חיזוקים בגב מגשי החיפוי ופרופילי  .8.3
בפינות או במפגשים עם מערכות אלומיניום אחרות יהיו אלומיניום במפגשים עם חלקי הבניין אחרים, 

כולם כלולים במחיר הפריט, לא יימדדו בנפרד, לא יחושבו כתוספת לשטח הפריסה ולא ישולם בגינם 
 תשלום נוסף.

 אופני מדידה לקירות מסך .9

 קירות מסך יימדדו במ"ר ע"פ שטח הפריסה שלהם. .9.1

, הנן מידות גודל הפריט, אינן ותובתכניות האדריכלהמידות המצוינות במפרט, ברשימות האלומיניום  .9.2
 מידות גודל פתח אור בבניה ואינן בהכרח מידות חיצוניות של הפריט עצמו.
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מידות אלו אינן כוללות מערכות עזר כגון סגירות עליונות )קופינג( ותחתונות )פלאשונג(, פרופילי  .9.3
אלומיניום ופחי אלומיניום במפגשים עם חלקי הבניין אחרים, בפינות או במפגשים עם מערכות אלומיניום 

 מסך. אחרות, פחים מגולוונים ומשקופים סמויים, ומערכות איטום ובידוד בהיקף קירות ה

מערכות העזר כאמור יהיו כולן כלולות במחיר הפריט, לא תימדדנה בנפרד, לא ייחשבו כתוספת לשטח  .9.4
 קירות המסך ולא ישולם בגינם תשלום נוסף.

 

 הוראות כלליות –פריטי אלומיניום וזכוכית  12.14

 

 כללי .1

על כל  1068חלונות ודלתות מאלומיניום יתוכננו לעמידה בעומסי רוח ובחדירות אוויר ומים ע"פ ת"י  .1.1

 ע"פ התקן האמור. Cחלקיו, במהדורתם האחרונה. מבלי לרוע מהאמור, רמת המערכות לא תפחת מרמה 

האחרונה. , במהדורתו 1568קירות מסך יתוכננו לעמידות בעומסי רוח וחדירות אוויר ומים, ע"פ ת"י  .1.2

 .Eמבלי לגרוע מהאמור, רמת עמידות של קירות המסך לא תפחת מרמה 

 .המפקחלדוגמא לאישור  אתר,דוגמאות ודגמים מושלמים יורכבו ב .1.3

 – ותבטיחות ו/או כיבוי אש ו/או ע"פ תכניות האדריכלהבפתחים המוגדרים למילוט / חילוץ ע"פ דרישות  .1.4
 מ' לרוחב. 0.800 -מ' לגובה ו 1.000 -פתח למעבר נטו יהיה במידות שלא יפחתו מ

כל האביזרים למערכות האלומיניום השונות, דלתות וחלונות, לרבות אטמים, אטמי זיגוג, מחברים,  .1.5
צירים, ידיות, מסבים, מספריים מקבילים, מגבילי פתיחה, תפסים ומנעולים וכל אביזרי הפרזול 

 ומספק המאושרים ע"י יצרן המערכת.האחרים, יהיו כולם על פי הנחיות יצרן המערכת, מדגם 

 כל הפרזול יהיה מפלב"מ לא מגנטית. .1.6

עמידה של מערכות האלומיניום בדרישות הבידוד מדגמית, לבדיקה אקוסטית יבצע הקבלן  הע"פ דריש .1.7
 האקוסטי.

 זיגוג .2

מהגדרות זיגוג היחידות יהיה ע"פ הגדרות הזיגוג כמפורט להלן ו/או בתיאור הפריטים, אך מבלי לגרוע  .2.1
על כל חלקיהם, במהדורתם האחרונה  938ות"י  1099הזיגוג כנ"ל יהיה הזיגוג בכל הפריטים ע"פ ת"י 

 וע"פ המחמיר שביניהם.

 עובי הזיגוג ייקבע על פי חישובים סטטיים ועל פי מגבלות הכפף שבתקנים הנ"ל. .2.2

 אליים כנ"ל.זיגוג באזורי סכנה ומחסומים, יהיה בזכוכית בטיחות כהגדרתה בתקנים ישר .2.3

 גליות בזכוכיות מחוסמות תהיה ע"פ ת"י. .2.4

 למניעת שבר ספונטני. הקבלן יציג את מסמכי הספק heat soakזכוכיות מחוסמות יעברו כולן תהליך  .2.5
 המקורי המאשרים כי הזכוכית עברה תהליך זה, כשהם חתומים ומאושרים על ידי הקבלן.

 

 חלונות ודלתות .3

 מפורט בתיאור הפריטים.לאוורור / שחרור עשן יבוצעו בפרופילים כחלונות עם רפפות  .3.1

מ"א. בגב הרפפות תותקן רשת  המפקח ותוכניות חתך הרפפות והמרווחים ביניהן יהיו ע"פ הנחיות  .3.2

PVC.למניעת מעבר של חרקים , 

או /ו 4750ו/או  4500קיפ יהיו מסדרות קליל  -חלונות לפתיחה צירית ו/או לפתיחת קיפ ו/או דרה .3.3
 .המפקחכמפורט בתיאור הפריטים, או ש"ע מאושר ע"י 

חלונות קיפ יסופקו עם אטם מרכזי, מספריים מקבילים, מגבילי פתיחה ונעילה רב נקודתית עם  .3.4
מעביר תנועה. מגביל הפתיחה יהיה עם ניצרה הניתנת לפתיחה, לצורך ניקיון, מבלי שנדרש לפרק את 

 מ' מפני הריצוף. 1.80בגובה שלא יעלה על החלון. ידית הפעלה תהיה בצד החלון, 
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עם צירי צד ומגביל לוגי קיפ -קיפ יסופקו עם אטם מרכזי, מנגנון פתיחה דרה-חלונות לפתיחה דרה .3.5
מ'  1.80בצד החלון בגובה שלא יעלה על  נעילה  + פתיחה, נקודות נעילה, מעביר תנועה וידית הפעלה

 מפני הריצוף.

עם צירי צד, אטם מרכזי, מגביל פתיחה, נקודות נעילה, מעביר תנועה חלונות לפתיחה צירית יסופקו  .3.6
 מ' מפני הריצוף. 1.80וידית הפעלה בצד החלון בגובה שלא יעלה על 

ביצוע חלונות כולל הלבשות טריקה פנימיות וחיצוניות, לרבות סגירת חריצי הלבשה חיצוניים,  .3.7
 45ינות בהלבשות פנימיות ייעשה בזווית לסגירת מרווחים גלויים וכיסוי משקופי עזר. חיבור הפ

 מעלות.

יטרינות וחלונות, כיווני הפתיחה של דלתות ו/או חלונות לפתיחה צירית וכיוון פתיחת כנפיים וסדרן בו .3.8
 לפני ביצוע.המפקח  ובכפוף לאישור ותוצד, יהיו על פי תכניות האדריכל

וע"פ שיטת הבנייה. הביצוע כולל זוויות  ותספים וחשפי הפתחים )גליפים( יהיו על פי תכניות האדריכל .3.9
 טומים במפגש עם חלקי הבניין האחרים.יאלומיניום צבועות בצד חוץ להסתרת הא

ניקוז מים בפריטי אלומיניום ייעשה ע"י חרירי ניקוז במידות ובצפיפות ע"פ הנחיות יצרן השיטה.  .3.10
ז בחזית יותקנו שסתומים חד בחרירי ניקוז במסילות תחתונות יותקנו נקזי פלסטיק. בחרירי ניקו

 כיווניים ייעודיים, למניעת חדירת רוח דרך החרירים.

 

 משקופים סמויים .4

 2התקנת פריטי האלומיניום תבוצע על גבי משקופי עזר סמויים כנ"ל, מבוצעים בפח מגולוון בעובי  .4.1
משקופי עזר יהיו מ"מ, ע"פ פרטים שיוגשו לאישור ובהתאמה לשיטת הבנייה של קירות החוץ. 

 מבוטנים בבטון "גראוט", בהתאם לשיטת הביצוע וע"פ פרטים לאישור.

חיבור משקופי עזר סמויים לבניין יבוצע אך ורק באמצעות ברגים ומיתדים בגודל וחוזק כנדרש. לא  .4.2
יותר שימוש במסמרות )ניטים(. מרווח בין חיבורים סמוכים של המשקוף לחלקי הבניין לא יהיה גדול 

 ס"מ בין נקודת חיבור אחת לשנייה. 50 -תר מיו

ואיטום אדן החלון עם  SIKAהרכבת משקופי העזר כאמור על פני הקיר מצדו הפנימי, כולל איטום ב  .4.3

 ע"פ פרטים לאישור. EPDMיריעת איטום בוטילית/

מ.  2.000בדלתות יציאה למרפסות )ויטרינות( ללא יוצא מהכלל ובפריטים אחרים ברוחב שמעל  .4.4
מ"מ, אופקית סמויה כחלק ממבנה המשקוף הסמוי,. חתך  3קן קורת פלדה מפח מגולוון בעובי תות

מ"מ. הקורה תעוגן אל דפנות הבטון של ארגז  x 80 40 -הקורה ע"פ גודל המפתח, אך לא יפחת מ
 התריס.

 

 דלתות בשטחים ציבוריים .5

מפורט כשיות ודלתות מילוט, יבוצעו דלתות אלומיניום וזכוכית בשטחים ציבוריים, לרבות דלתות כניסה רא
 להלן.

 או ש"ע לאישור. 4900הדלתות לפתיחה על צירי צד יבוצעו בפרופילים כדוגמת קליל  .5.1

צירי צד לפחות מותאמים למשקל הכנף; מחזיר דלת עליון כדוגמת  3פרזול כל אחת מהדלתות יכלול:  .5.2

TS-5000  מתוצרתGEZE  ;קודן או/ו אינטרקום למערכת מחובר חשמלי נגדיאו ש"ע לאישור ;
 ; מעצור דלת רצפתי או על הקיר. מפקחידית מנוף פנימית; ידית משיכה חיצונית מדגם לבחירת ה

 פ"ע', מ 2.20 או' מ 1.10 -מ יפחת לא נטו מעבר רוחב, האדריכלות תכניות פ"ע למילוט המוגדרת בדלת .5.3
 .לפרויקט הבטיחות והנחיות האדריכלות תכניות פ"וע הרלבנטיים והתקנים התקנות

 בדלת דו כנפית יהיה מפגש הכנפיים מסוג "פנדל", המאפשר פתיחת כל כנף בנפרד. .5.4
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צירי צד לפחות מותאמים למשקל הכנף; מחזיר דלת עליון כדוגמת  4פרזול דלת מילוט כאמור יכלול:  .5.5

TS-5000  מתוצרתGEZE כדוגמת  אנכית או ש"ע לאישור; ידית בהלהBERNINI  אוCELLINI 

, או ש"ע לאישור, תואמת נעילה חשמלית, עם נגדי חשמלי מחובר למערכת SAVIOמתוצרת 
; מעצור דלת רצפתי מפקח; ידית משיכה חיצונית מדגם לבחירת ה)ע"פ דרישה( אינטרקום ו/או קודן

. )ראה גם בתיאור או על הקיר. בדלת מילוט דו כנפית, ידיות הבהלה תהיינה עם בריחים אנכיים
 הפריטים( 

לרבות ע"פ ת"י ביצוע דלתות אלומיניום וזכוכית בשטחים הציבוריים כולל סימוני אזהרה ע"פ התקן,  .5.6
לנגישות על כל חלקיו; ו/או על פי התקנים ותקנות התכנון והבנייה  1918; ת"י 1.1חלק  1099

 נגישות והבטיחות בפרויקט.להרלבנטיים, ועל פי הנחיות 

בבתי ספר ומוסדות חינוך יותקן בין המשקוף לכנף הדלת מגן אצבעות תקני ע"פ חוזר מנכ"ל משרד  .5.7
 החינוך.

 

 עשן חלונות שחרור .6

עם ציר תחתון, אלא אם נקבע אחרת  ו/או פנים חלונות שחרור עשן יהיו חלונות לפתיחה קיפ כלפי חוץ .6.1
 ובכפוף להנחיות הבטיחות לפרויקט. ותבתכניות האדריכל

פרס, -( כדוגמת תוצרת מטאלV 24חלונות שחרור עשן יהיו עם מנוע שרשרת מופעל במתח נמוך ) .6.2
 .המפקחמעלות. סוג ודגם המנוע לאישור  45 א תפחת מית שלהמאפשר פתיחת החלונות עד לזוו

מנוע הפתיחה יחובר לרכזת פיקוד של חלונות שחרור העשן. אספקת חלונות שחרור העשן כוללת  .6.3
לנקודת אספקת מתח הקרובה וע"פ אספקת חיווט מושחל בפרופילי האלומיניום ועד לחיבור המנועים 

 תכנון מערכת מתח נמוך בבניין.

 .המפקחלאישור  בכפוףודקות  60כבלי פיקוד והזנה של המנוע יהיו מוגני אש למשך  .6.4

 פעלה של החלונות באופן יזום לצורך אוורור, ע"י מתג הפעלה.תתאפשר ה .6.5

 

 הצללות .7

, מדגם ובגוון לבחירת מפורט בתיאור הפריטיםבפרופילי אלומיניום חלולים, כהצללות למיניהן  .7.1
 מפקח.ה

 .המפקחפי ת"י עם פרופילים אופקיים וניצבים לחיזוק, על פי פרטים לאישור צללות על ביצוע ה .7.2

, בחתך על פי תפלדה מגולוונבמבוצעות הצללות הביצוע כולל תשתיות כנדרש להתקנת ותליית ה .7.3
 התכנון הנדרש. לא יתאפשר מגע בין חלקי הפלדה לרכיבי האלומיניום במערכת.

 .316ה יבוצע בברגים מפלב"ם חיבור פרופילי האלומיניום לתשתית המשנ .7.4

 או Fisherכדוגמת תוצרת כנדרש חיבור תשתיות הפלדה לבניין יעשה ע"י ברגי מיתד מפלב"מ, בקוטר  .7.5

Hilti  

כל הקידוחים בקירות המבנה כנ"ל לצורך הרכבת המסתורים וקונסטרוקציות עזר אחרות שיבוצעו  .7.6

או ש"ע מאושר, קודם להחדרת  SIKAימולאו בעיסת איטום פוליאוריטנית כדוגמת קבלן ע"י ה
 המיתדים לקירות ובאופן שהקידוחים בקירות יהיו אטומים לחדירת מים.

 חיבורי פינות יהיו בחתך אלכסוני. .7.7
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 )פרק ב' למפרט(;  -תיאור הפריטים    412.1
 

 נתוני התכנון; .1
 

מערכות האלומיניום המתוארות במפרט המיוחד יהיו מתוכננות לעמוד בעומסי רוח וכוחות אופקיים ע"פ 

כמוגדר   Eרמה נדרשת לבדיקות עמידות לחדירת אוויר, מים ועומסים תהיה ש"ע לרמה   414תקן ישראל  
 .1068בתקן 

     

  ; הגדרת השיטות .2
 .בתוכניות ובפרטיםהגדרת השיטות תהיה ע"פ הרשום ברשימת אלומיניום 

   

  גימור מוצרים; .3

לפרופילים חיצוניים ופנימיים ובגוון לבחירת  MIC 60.גימור כל עבודות האלומיניום יהיו בצביעה באבקה בעובי 
 .מפקחה

 שנים לפחות.  20אחריות לטיב הצביעה תהיה לתקופה של 

 מבלי לגרוע מהאמור במפרט זה צביעה תיעשה כמפורט להלן:

מתוצרת "אוניברקול", או ש"ע העומד בדרישות תקן  Super Durable 20 7700מסדרה ה באבקה עיצב .1

QualiCoat Class 2.או דרישות מקבילות לו ע"פ תקן מקביל , 

 עה תכלול צריבה כפולה. הכנת השטח לצבי .2
 

  זיגוג .4
 .הפריטים בתיאור הזכוכית הגדרות פ"ע יהיה הזכוכית סוג

 .ספונטני שבר למניעת HEAT SOAK  (HST) של תהליך יעבור המחוסם הזיגוג כל
 ;להלן כמפורט הזכוכית הרכב 
 .מ"מ 6+  6 בעובי שכבות זכוכית פנימית זכוכית 
 .מ"מ 16 אוויר מרווח 

 .ע"ש או AGC  של  Vision 52 t כדוגמת "LOW "E מסוג מחוסמת מ"מ 6 בעובי חיצונית זכוכית 
 

 פרזול .5
 .האלומיניום מערכת ספק ידי על ומסופק מקורי יהיה פרזול

 (;כנף לכל) דלתות .1

 .מ"פלב צינור ידיות זוג .א

 . TS 5000 דגם GEZE מתוצרת עליון דלת מחזיר .ב

 .צירי צד )ציר ספר( 4   .ג

 .אצבעות תקנימגן  .ד

 בתאום עם מנהל הפרויקט." Master Keyת "ובסדרמסוג "רול" לכנף אחת  מנעול צילינדר .ה

 בריחים סמויים לכנף שנייה, .ו

 דלתות למילוט )לכל כנף( .2

 .מגן אצבעות תקני .א

 או ש"ע לבחירת המפקח. SAVIOמתוצר  BRNINIמנגנוני בהלה אנכיים מאושרים ע"י ת"י מסוג  .ב

 ידית מנוף חיצונית עם מנעול צילינדר מובנה, תואם ידית הבהלה. .ג

 . TS 5000דגם  GEZEעליון מתוצרת דלת מחזיר  .ד

 חלונות שחרור עשן; .3

 צירים תחתונים. .א

 דקות. 30תואם מערכת בקרת בניין, כבל עמיד אש ל  V 24מנוע שרשרת לפתיחת החלון, מתח נמוך  .ב

 קיפ(-דרהנוטה )-חלונות סב .4
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 מובנה בידית. MASTERמנגנון לוגי, נוטה )קיפ( תחילה עם מנעול  .א

 מגבילי פתיחה עליונים( 2מגביל פתיחה עליון נוסף. )סה"כ  .ב

 חלונות קיפ; .5

 זוג מספריים מקבילים. .א

 מגבילי פתיחה. 2 .ב

 מנעול "שנפר" עליון .ג

 חלונות נגררים; .6

 ס"מ. 10מגביל פתיחה לרוחב של עד  .א

 סגר קפיצי. .ב
 

 .ע"ש או MY DESK פריטי ופרזול זיגוג .6

 ;להלן כמפורט בזכוכית יבוצע MYDESK פריטי זיגוג .א

 .0.76 בעובי PVB פילם עם מ"מ 6+  6 בעובי שכבות זכוכית( למסדרון הפונה) חיצונית זכוכית
 .המערכת פ"ע אוויר מרווח

 .מ"מ 10 בעובי מחוסמת שקופה פנימית זכוכית
 

 .האלומיניום ומסופק על ידי ספק מערכתפרזול יהיה מקורי  .ב

 דלתות )לכל כנף(; .1

 בתאום עם מנהל הפרויקט." Master Keyת "ובסדרמסוג "רול" לכנף אחת  מנעול צילינדר .א

 בריחים סמויים לכנף שנייה, .ב

 או ש"ע. TS 5000דגם  GEZEעליון מתוצרת דלת מחזיר  .ג

 .צירי צד )ציר ספר( .ד

 .מגן אצבעות תקני .ה

 ל כנף(דלתות למילוט )לכ .2

 .מגן אצבעות תקני .א

 או ש"ע לבחירת המפקח. SAVIOמתוצר  BRNINIמנגנוני בהלה אנכיים מאושרים ע"י ת"י מסוג  .ב

 ידית מנוף חיצונית עם מנעול צילינדר מובנה, תואם ידית הבהלה. .ג

 . TS 5000דגם  GEZEעליון מתוצרת דלת מחזיר  .ד
 

  .חלונות בחזית אנכית הצללה מערכת .7
 המערכת;ביצוע 

 מ"מ. 120/10מסגרת היקפית מבוצעת בפח פלדה שטוח במידות של  .1

 מ"מ. 100/5מסגרת פנימית בפרופיל אלומיניום שטוח במידות של  .2

 בהתקנה אופקית    004577פרופיל הצללה מק"ט אקסטל  .3
 כל המערכת תותקן בתוך מסגרת פתח החלון בצדו החיצוני של קיר הבניין.

 ניקוי חול, צביעה על בסיס אבץ קר, חומר מקשר )פריימר( וצביעה סופית בצבע אפוקסי.גימור הפלדה;  
 גימור אלומיניום; צביעת אפוקסי ואבקה כמפורט לעיל בגוון לבחירת המפקח.

 

 מערכת הצללות אופקית מעל ויטרינות. .8
 ביצוע המערכת;

 מ"מ. 120/12קונסולה זיזית מסגרת היקפית מבוצעת בפח פלדה שטוח במידות של  .1

 מ"מ. 100/5מסגרת פנימית בפרופיל אלומיניום שטוח במידות של  .2

 בהתקנה אופקית    004577פרופיל הצללה מק"ט אקסטל  .3
 גימור הפלדה; ניקוי חול, צביעה על בסיס אבץ קר, חומר מקשר )פריימר( וצביעה סופית בצבע אפוקסי. 

 בגוון לבחירת המפקח. גימור אלומיניום; צביעת אפוקסי ואבקה כמפורט לעיל
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 . HPL/מערכת חיפוי פח אלומיניום .9
 מ"מ ובמבנה מגשים. 4ביצוע החיפוי בפח אלומיניום מרוכב בעובי 

 לתגובה בשריפה. 921ו  755יעמדו בדרישות כיבוי אש ובתקן  HPLפח מרוכב ולוחות 
 הקבלן ימציא אישור הספק לעמידות הפחים בדרישות כנ"ל.

 ביצוע כולל כל התשתיות הנדרשות להתקנת מגשי חומרי החיפוי כנדרש. 

מ. וביחידות אורך ע"פ החלוקות של פריטי  0.900יהיו בגובה של כ  HPLמגשי פח אלומיניום ו/או לוחות 

 יהיה לבחירת המפקח . HPLהאלומיניום הנמצאים מתחת לחיפויים. גוון החיפויים ו/או חלופת 
 
 

 פריטי אלומיניום טיפוסיים;  –תיאור הפריטים ותכולת העבודה  12.14.01

 
 בזיגוג קבוע. עליוןואגף לפתיחה על צירי צד דו כנפית דלת ויטרינה הכוללת    6200

 )במפגש "פנדל"( – או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל  וויטרינהביצוע ה
 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 מ. X 2.350 3.100הפריט במידות של 
 לעיל. 5 בסעיף כמפורטהפריט פרזול   .לעיל 4 בסעיף כמפורט בזכוכיתזיגוג הפריט 

 
 

  זיגוגעליון באגף אגפי צד בזיגוג קבוע,  2, לפתיחה על צירי צדדו כנפית דלת ויטרינה הכוללת     6201
 ואגף עליון עם רפפות קבועות. קבוע  

 )במפגש "פנדל"( – או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל  וויטרינהביצוע ה
 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 מ. X 3.390 4.000הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

  זיגוגעליון באגף אגפי צד בזיגוג קבוע,  2, לפתיחה על צירי צדדו כנפית דלת ויטרינה הכוללת     6202
 ות קבועות.ואגף עליון עם רפפ קבוע  

 )במפגש "פנדל"( – או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל  וויטרינהביצוע ה
 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 מ. X 2.000 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 , לפתיחה על צירי צדחד כנפית למילוט דלת     6203
  או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל דלת ביצוע ה

 מ. X 1.350 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 כמפורט  HPLאופקי משולב בחיפוי פח אלומיניום/ ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע ופריט הצללה   6220
 לעיל. 9ו  8בסעיפים   

 או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה
 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 מ. X 8.350 1.350פריט הצללה במידות של  מ. X 8.350 2.700הפריט במידות של 
  5500חלונות לשחרור עשן כלפי פנים. ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל  3בפריט משולבים 

 או ש"ע.
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 
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 חלונות דרה קיפ, חלונות שחרור עשן ופריט הצללה משולב בחיפויויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע,    6221

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפח אלומיניום/  
 או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה
 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 מ. X 1.920 1.350ללה במידות של פריט הצ מ. X 4.990 + 1.920 2.700הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע, חלונות דרה קיפ, חלונות שחרור עשן ופריט הצללה משולב בחיפוי   6222

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפח אלומיניום/  
 או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה
 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 או ש"ע. 5500ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול 

  מ. X 6.920 2.700הפריט במידות של 
 5500חלונות לשחרור עשן כלפי פנים. ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל  3לבים בנוסף בפריט משו

 או ש"ע.
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 HPLאלומיניום/ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע, חלונות דרה קיפ, חלונות שחרור עשן וחיפוי פח    6223
 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים   

 או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה
 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 או ש"ע. 5500ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל 

 מ. X 6.450 2.700הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע.   6224
 .06111ניצב פרופיל מק"ט קליל  יפרופיל או ש"ע 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה

 או ש"ע. 5500ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל 

 מ. X 9.940 2.700הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 HPLפח אלומיניום/ ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע, חלונות דרה קיפ, חלונות שחרור עשן וחיפוי    6225
 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים   

 .06111ניצב פרופיל מק"ט קליל  יפרופיל או ש"ע 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה
 או ש"ע. 5500ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל 

 מ. X 4.050 2.700הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע, חלונות דרה קיפ, חלונות שחרור עשן ופריט הצללה משולב בחיפוי   6225-1

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפח אלומיניום/  
 .06111ניצב פרופיל מק"ט קליל  יפרופיל או ש"ע 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה

 או ש"ע. 5500ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל 

 מ. X 4.050 1.350פריט הצללה במידות של  מ. X 4.050 2.700הפריט במידות של 
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 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 
 

 
 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע, חלונות דרה קיפ, חלונות שחרור עשן ופריט הצללה משולב בחיפוי   6226

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפח אלומיניום/  
 .06111ניצב פרופיל מק"ט קליל  יפרופיל או ש"ע 4900אלומיניום מסדרת קליל בפרופילי וויטרינה ביצוע ה

 או ש"ע. 5500ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל 

 מ. X  7.630  +1.340 1.350פריט הצללה במידות של  מ. X 7.630 + 1.340 2.700הפריט במידות של 
 5500פנים. ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל חלונות לשחרור עשן כלפי  3בפריט משולבים בנוסף 

 או ש"ע.
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע, חלונות דרה קיפ, חלונות שחרור עשן ופריט הצללה אופקי משולב    6227

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLאלומיניום/בחיפוי פח   
 .06111ניצב פרופיל מק"ט קליל  יפרופיל או ש"ע 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה  

 או ש"ע. 5500ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל 

 מ. X  5.100 1.350פריט הצללה במידות של   מ. X 5.100 2.700הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע, חלונות דרה קיפ, חלונות שחרור עשן ופריט הצללה משולב בחיפוי   6228

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפח אלומיניום/  
 .06111ניצב פרופיל מק"ט קליל  יפרופיל או ש"ע 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה  

 או ש"ע. 5500ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל 

 מ. X  6.050 1.350פריט הצללה במידות של  מ. X 6.050 2.700הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף בזכוכית  זיגוג הפריט

 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע, חלונות דרה קיפ, חלונות שחרור עשן ופריט הצללה משולב בחיפוי   6228-1

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפח אלומיניום/  
 .06111ניצב פרופיל מק"ט קליל  יפרופיל או ש"ע 4900אלומיניום מסדרת קליל בפרופילי וויטרינה ביצוע ה  

 חלונות לשחרור עשן. 2חלונות לפתיחת קיפ ו  2בוויטרינה משולבים 
 או ש"ע. 5500ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל 

 מ. X  6.050 1.350פריט הצללה במידות של  מ. X 6.050 2.700הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע, חלונות דרה קיפ, חלונות שחרור עשן ופריט הצללה משולב בחיפוי   6229

 עיל.ל 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפח אלומיניום/  
 .06111ניצב בפרופיל מק"ט קליל  יפרופיל או ש"ע 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה  

 חלונות לשחרור עשן. 2חלונות לפתיחת קיפ ו  2בוויטרינה משולבים 
 או ש"ע. 5500ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל 

 מ. X  7.050 1.350פריט הצללה במידות של  מ. X 7.050 2.700הפריט במידות של 
 5500חלונות לשחרור עשן כלפי פנים. ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל  3בפריט משולבים בנוסף 

 או ש"ע.
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 
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 קבוע, חלונות דרה קיפ, חלונות שחרור עשן ופריט הצללה משולב בחיפויויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג    6230

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפח אלומיניום/  
 .06111ניצב פרופיל מק"ט קליל  יפרופיל או ש"ע 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה  

 ש"ע.או  5500ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול 

 מ. X  3.150 1.350פריט הצללה במידות של     מ. X 5.470 + 3.150 2.700הפריט במידות של 
 5500חלונות לשחרור עשן כלפי פנים. ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת קליל  3בפריט משולבים בנוסף 

 או ש"ע.
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

  HPLויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע ופריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6231
 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים   
 .06111ניצב פרופיל מק"ט קליל  יפרופיל או ש"ע 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה  

 מ. X  2.150 1.350פריט הצללה במידות של  מ. X 2.150 2.700הפריט במידות של 
 .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 קיפ, חלון שחרור עשן ופריט הצללה משולב-ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע, דלת פתיחה, חלון דרה   6232

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLבחיפוי פח אלומיניום/  
 .06111ניצב פרופיל מק"ט קליל  יפרופיל או ש"ע 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה

 מ. X  5.190 1.350פריט הצללה במידות של   מ. X 5.190 2.700הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 כמפורט  HPLויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע ופריט הצללה אופקי משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6233
 לעיל. 9ו  8בסעיפים   

 .06111ניצב פרופיל מק"ט קליל  יפילפרו או ש"ע 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל וויטרינה ביצוע ה

 מ. X  8.800 1.350פריט הצללה במידות של  מ. X 8.800 2.700הפריט במידות של 
 .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 .קבוע זיגוגעליוניים ב פיםאגו לפתיחה על צירי צדדו כנפית דלת ויטרינה הכוללת     6255
 )במפגש "פנדל"( – או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל  וויטרינהביצוע ה

 מ. X 2.110 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול מ"מ.  6+  6שכבות בעובי  זיגוג הפריט בזכוכית

 
 

 משולב בחיפויופריט הצללה  בזיגוג קבוע פיםאג, לפתיחה על צירי צדדו כנפית דלת ויטרינה הכוללת    6260

 לעיל. 9ו  8הכל כמפורט בסעיפים  HPLפח אלומיניום/  
 )במפגש "פנדל"( – או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל  וויטרינהביצוע ה  

 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 מ. X 3.910  +2.860 1.350פריט הצללה במידות של  מ. X 3.910  +2.860 3.100הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 
 

 בחיפוי פח אלומיניום/זכוכית. בזיגוג קבוע.פים לפתיחה על צירי צד ואגחד כנפית דלת ויטרינה הכוללת    6261
 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף  

 או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל  וויטרינהביצוע ה
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 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 מ. X 4.780  +7.050 3.030הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 .HPLוחיפוי פח אלומיניום/ בזיגוג קבוע פיםאג, לפתיחה על צירי צדו כנפית דדלת ויטרינה הכוללת    6262
 או ש"ע. 8300בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל  וויטרינהביצוע ה  
 )במפגש "פנדל"( – 4900ביצוע הדלתות בפרופילים מסדרת קליל   

 מ. X 2.800  +10.910  +2.800 4.000הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 .HPLוחיפוי פח אלומיניום/ בזיגוג קבוע פיםאג, לפתיחה על צירי צדדו כנפית דלת ויטרינה הכוללת    6263
 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף  

 במפגש "פנדל( – או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל  וויטרינהביצוע ה
 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 מ. X 6.050 3.100הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 .HPLוחיפוי פח אלומיניום/ בזיגוג קבוע פיםאג, לפתיחה על צירי צדדו כנפית דלת ויטרינה הכוללת    6264
 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף  

 במפגש "פנדל( – או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל  וויטרינהביצוע ה
 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 מ. X  +4.050 3.100הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

ופריט הצללה משולב בחיפוי פח  בזיגוג קבוע פיםאג, לפתיחה על צירי צדדו כנפית דלת ויטרינה הכוללת    6265

 לעיל. 9ו  8הכל כמפורט בסעיפים  HPLאלומיניום/
 במפגש "פנדל( – או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל  וויטרינהביצוע ה  

 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 מ. X 6.840 1.350פריט הצללה במידות של  מ. X 6.840 3.100הפריט במידות של 
 .לעיל 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 קיפ, חלונות לשחרור עשן,-, חלונות דרהלפתיחה על צירי צדדו כנפית דלת ויטרינה פינתית הכוללת    6266

 לעיל.  9ו  8הכל כמפורט בסעיפים  HPLופריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/ בזיגוג קבוע פיםאג  
 במפגש "פנדל( – או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל  וויטרינהביצוע ה  .

 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 מ. X 3.610  +6.660 1.350פריט הצללה במידות של  מ. X 3.610  +6.660 3.100הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 
 

 .בזיגוג קבוע פיםאגו לפתיחה על צירי צדדו כנפית דלת מערכת קיר מסך הכוללת    6270
 )במפגש "פנדל"( – או ש"ע. 4900בפרופילי אלומיניום מסדרת קליל  וויטרינהביצוע ה  

 .06111בפרופיל מק"ט קליל  יםניצב מחלק יפרופיל

 מ. X 10.230 7.640הפריט במידות של 
 6+  6לעיל אבל זכוכית חיצונית זכוכית שכבות בעובי  4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 
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 . "LOW "Eמ"מ עם ציפוי 
חלונות לשחרור עשן כלפי פנים. ביצוע החלונות בפרופילים מסדרת  3בפריט משולבים בנוסף 

 לעיל. 5החלונות כמפורט בסעיף פרזול או ש"ע.  5500קליל 
 

 
 חלון נגרר כע"כ פינתי.   6300

 .9000ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל   

 מ. X 2.630  +1.870 1.600הפריט במידות של 
 .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 2.630  +1.870 1.600בחזית החלון יותקן אלמנט הצללה אנכי במידות של 

 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף /HPLבחלקו העליון של החלון יותקן חיפוי פח אלומיניום  
 

 
 לחדרי שירותים.חלונות בודדים לפתיחת קיפ  4סוללת    6320

 .4500ביצוע הפריט בפרופילים מסדרת קליל   

 מ. X 3.500 0.800הפריט במידות של   

 מ"מ. 0.38אטום בעובי  PVBמ"מ עם פילם  3+  3זיגוג הפריט בזכוכית שכבות בעובי   
 מ"מ בגוון לבחירת המפקח. 2ביצוע כולל חיפוי בנייה בין החלונות פח אלומיניום בעובי   

 
  

 מערכת חלון נגרר כע"כ, אגף תחתון ועליון בזיגוג קבוע.   6330
 .9000ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל   

 מ. X 1.500 2.700הפריט במידות של 
 .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.500 2.700בחזית החלון יותקן אלמנט הצללה אנכי במידות של 

 לעיל. 9 הכול כמפורט בסעיף /HPLבחלקו העליון של החלון יותקן חיפוי פח אלומיניום  
 
 

 מערכת חלון נגרר כע"כ ואגף צד ואגף תחתון בזיגוג קבוע.   6330-1
 .9000בפרופילים מסדרת קליל ביצוע החלון   

 מ. X 1.500 2.700הפריט במידות של 
 .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.500 2.700בחזית החלון יותקן אלמנט הצללה אנכי במידות של 

 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף /HPLבחלקו העליון של החלון יותקן חיפוי פח אלומיניום  
 
 

 מערכת חלון נגרר כע"כ ואגף צד ואגף תחתון בזיגוג קבוע.   6330-2
 .9000ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל   

 מ. X 1.500 2.700הפריט במידות של 
 .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.500 2.700בחזית החלון יותקן אלמנט הצללה אנכי במידות של 

 /HPLבחלקו העליון של החלון יותקן תריס רפפה מבוצע בפרופילי קליל רף. חיפוי פח אלומיניום  
 לעיל. 9 הכול כמפורט בסעיף  

 4500בפריט משולב בנוסף חלון לשחרור עשן כלפי פנים. ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל 
 לעיל. 5החלונות כמפורט בסעיף פרזול או ש"ע. 

 
 

 מערכת חלון נגרר כע"כ ואגף צד ואגף תחתון בזיגוג קבוע.   6331-1
 .9000ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל   
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 מ. X 2.500 2.700הפריט במידות של 
 .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.500 2.700בחזית החלון יותקן אלמנט הצללה אנכי במידות של 

 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף /HPLבחלקו העליון של החלון יותקן חיפוי פח אלומיניום  
 4500בפריט משולב בנוסף חלון לשחרור עשן כלפי פנים. ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל 

 לעיל. 5החלונות כמפורט בסעיף פרזול או ש"ע. 
 
 

 קיפ ואגף תחתון בזיגוג קבוע.-מערכת חלון לפתיחת דרה   6332
 .4750ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל   

 מ. X 1.000 2.700הפריט במידות של 
 .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.000 2.700בחזית החלון יותקן אלמנט הצללה אנכי במידות של 

 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף /HPLבחלקו העליון של החלון יותקן חיפוי פח אלומיניום  
 
 

 בזיגוג קבוע.מערכת חלון פינתי נגרר כע"כ ואגף תחתון    6333
 .9000ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל   

 מ. X 2.720  +1.570 2.700הפריט במידות של 
 .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף /HPLבחלקו העליון של החלון יותקן חיפוי פח אלומיניום  
 
 

 ואגף תחתון בזיגוג קבוע.מערכת חלון פינתי נגרר כע"כ    6334
 .9000ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל   

 מ. X 1.350  +1.570 2.700הפריט במידות של 
 .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף /HPLבחלקו העליון של החלון יותקן חיפוי פח אלומיניום  
 
 

 קיפ ואגף תחתון בזיגוג קבוע.-לפתיחת דרהמערכת חלון    6336
 .4750ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל   

 מ. X 1.000 1.330הפריט במידות של 
 .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.000 2.700בחזית החלון יותקן אלמנט הצללה אנכי במידות של 

 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף /HPLהעליון של החלון יותקן חיפוי פח אלומיניוםבחלקו   
 
 

 חלון לפתיחת קיפ.   6340
 .4500ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל   

 מ. X 1.000 1.050הפריט במידות של 
 לעיל. 5הפריט כמפורט בסעיף פרזול   .לעיל 4כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.000 1.050בחזית החלון יותקן אלמנט הצללה אנכי במידות של 
 
 

 חלון נגרר כע"כ ל ממ"מ.   6350
 מותאם לתקן לחדרי ממ"מ. 7000ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל   

 מ. X 1.000 1.000הפריט במידות של 
 תקנית לחדרי ממ"מ.זיגוג הפריט בזכוכית 
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 לעיל. 9 מעל ומתח לחלון ממ"מ כמפורט בסעיף /HPLחיפוי פח אלומיניום מרוכב   6400

 מ. X 1.000 0.650+  2.000הפריט במידות של   . 
 
 

 חלון רפפות אוורור.   6500
 רף.-ביצוע החלון בפרופילים מסדרת קליל  

 מ. X 1.600 0.500הפריט במידות של 
 
 

 ;או ש"ע MY DESKפריטי  –תיאור הפריטים ותכולת העבודה  12.14.02

 
 בזיגוג קבוע.ויטרינה הכוללת אגפים    6240

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה

 מ. X 6.700 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע.   6241

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה  

 מ. X 4.050 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 הכוללת אגפים בזיגוג קבוע ודלת פתיחה.ויטרינה    6242

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה  

 מ. X 8.500 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף הפריט בזכוכית  ופרזול זיגוג

 
 

 בזיגוג קבוע.ואגפי צד  עליוןואגף דו כנפית דלת ויטרינה הכוללת    6243

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה  

 מ. X 4.350 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף הפריט בזכוכית  ופרזול זיגוג

 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע.   6244

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה  

 מ. X 5.160 – 5.280 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע.   6245

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה  

 מ. X 6.280 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 



139 
 

 

 בזיגוג קבוע.ואגפי צד  עליוןלפתיחה על צירי צד ואגף חד כנפית דלת ויטרינה הכוללת    6246

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה

 מ. X 2.800 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף הפריט בזכוכית  ופרזול זיגוג

 
 

 הכוללת אגפים בזיגוג קבוע. MY DESKויטרינה עגולה מתוצרת    6247

 מ. X 6.280 2.500של פריסה הפריט במידות 
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע.   6248

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה  
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 מ. X 3.320 2.500הפריט במידות של 
 

 
 בזיגוג קבוע.פים לפתיחה על צירי צד ואגחד כנפיות  ותדלת 2ויטרינה הכוללת    6249

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה

 מ. X 10.250 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף הפריט בזכוכית  ופרזול זיגוג

 
 

 בזיגוג קבוע.ואגפי צד  עליוןלפתיחה על צירי צד ואגף חד כנפית דלת ויטרינה הכוללת    6250

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה

 מ. X 3.120 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף הפריט בזכוכית  ופרזול זיגוג

 
 

 בזיגוג קבוע.ואגפי צד לפתיחה על צירי צד חד כנפית דלת ויטרינה פינתית הכוללת    6251

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה

 מ. X 2.740  +2.340 2.500הפריט במידות של 
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף הפריט בזכוכית  ופרזול זיגוג

 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע.   6252

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה  
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

 מ. X 1.410  +1.940 2.500הפריט במידות של 
 
 

 ויטרינה הכוללת אגפים בזיגוג קבוע.   6257

 או ש"ע. MY DESKוזכוכית התוצרת  בפרופילי אלומיניום וויטרינהביצוע ה  
 לעיל. 6שקופה מחוסמת כמפורט בסעיף זיגוג הפריט בזכוכית 

  X 3.180 2.500הפריט במידות של 
 

 
 

 הצללה אופקיים ואנכיים. תיאור הפריטים פריטי 12.14.03
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 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6220

 מ. X 8.350 1.350הפריט במידות של 
 
 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6221

 מ. X 1.920 1.350פריט במידות של  ה
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6225-1

 מ. X 4.050 1.350פריט הצללה במידות של 
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6226

 מ. X  7.630  +1.340 1.350פריט הצללה במידות של   
 
 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6227

 מ. X  5.100 1.350פריט הצללה במידות של   
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6228

 מ. X  6.050 1.350פריט הצללה במידות של   
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6228-1

 מ. X  6.050 1.350פריט הצללה במידות של   
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6229

 מ. X  7.050 1.350פריט הצללה במידות של   
 
 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6230

 מ. X  3.150 1.350פריט הצללה במידות של   
 
 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6231

 מ. X  2.150 1.350פריט הצללה במידות של   
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6232

 מ. X  5.190 1.350פריט הצללה במידות של 
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6233

 מ. X  8.800 1.350פריט הצללה במידות של 
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 לעיל. 9ו  8הכל כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6260

 מ. X 3.910  +2.860 1.350פריט הצללה במידות של 
 

 

 לעיל. 9ו  8הכל כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6265

 מ. X 6.840 1.350פריט הצללה במידות של   
 

 

 לעיל. 9ו  8הכל כמפורט בסעיפים  HPLפריט הצללה משולב בחיפוי פח אלומיניום/   6266

 מ. X 3.610  +6.660 1.350פריט הצללה במידות של   
 
 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.500 2.700אלמנט הצללה אנכי במידות של    6330
 

 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.500 2.700אלמנט הצללה אנכי במידות של    6330-1
 

 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.500 2.700אלמנט הצללה אנכי במידות של    6330-2
 

 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.500 2.700אלמנט הצללה אנכי במידות של    6331
 
 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.500 2.700אלמנט הצללה אנכי במידות של    6331-1
 
 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.000 2.700אלמנט הצללה אנכי במידות של    6332
   

 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.500 2.700אלמנט הצללה אנכי במידות של    6332-1
 
 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 4.000 2.700אלמנט הצללה אנכי במידות של    6335
   

 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.000 2.700אלמנט הצללה אנכי במידות של    6336
   

 

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 1.000 1.050אלמנט הצללה אנכי במידות של    6340
 
 

   /HPLחיפוי אלומיניום תיאור הפריטים פריטי 12.14.04

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6220

 מ. X 8.350 0.900הפריט במידות של 
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 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6221

 מ. X 4.990 + 1.920 0.900הפריט במידות של 
 

 
 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6222

  מ. X 6.920 0.900הפריט במידות של 
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6223

 מ. X 6.450 0.900הפריט במידות של 
 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLאלומיניום/חיפוי פח    6225

 מ. X 4.050 0.900הפריט במידות של 
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6225-1

 מ. X 4.050 0.900הפריט במידות של 
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6226

  מ. X 7.630 + 1.340 0.900הפריט במידות של   
 
 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6227

 מ. X 5.100 0.900הפריט במידות של   
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6228

 מ. X 6.050 0.900הפריט במידות של   
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLאלומיניום/חיפוי פח    6228-1

 מ. X 6.050 0.900הפריט במידות של   
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6229

 מ. X 7.050 0.900הפריט במידות של   
 
 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6230

 מ. X 5.470 + 3.150 0.900הפריט במידות של   
 
 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6231
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  מ. X 2.150 0.900הפריט במידות של   
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6232

  מ. X 5.190 0.900הפריט במידות של 
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLאלומיניום/חיפוי פח    6233

 מ. X 8.800 0.900הפריט במידות של 
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6260

  מ. X 3.910  +2.860 0.900הפריט במידות של 
 

 
 לעיל. 9 חיפוי פח אלומיניום/זכוכית כמפורט בסעיף   6261

 מ. X 4.780  +7.050 0.900הפריט במידות של 
 

 

 לעיל. 9 כמפורט בסעיף HPLחיפוי פח אלומיניום/   6263

 מ. X  +6.050 0.900הפריט במידות של 
 

 

 לעיל. 9 כמפורט בסעיף HPLחיפוי פח אלומיניום/   6264

 מ. X  +4.050 0.900הפריט במידות של 
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6265

  מ. X 6.840 0.900הפריט במידות של   
 

 

 לעיל. 9ו  8כמפורט בסעיפים  HPLחיפוי פח אלומיניום/   6266

  מ. X 3.610  +6.660 0.900הפריט במידות של   .
 

 

 לעיל. 9 כמפורט בסעיף /HPLחיפוי פח אלומיניום   6300

 מ. X 2.630  +1.870 0.900הפריט במידות של   
 

 

 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף /HPLחיפוי פח אלומיניום   6331

 מ. X 2.500 0.900הפריט במידות של 
 
 

 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף /HPLחיפוי פח אלומיניום   6332

 מ. X 1.000 0.900הפריט במידות של   
 
 

 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף /HPLחיפוי פח אלומיניום   6333
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 מ. X 2.720  +1.570 0.900הפריט במידות של   
 
 

 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף /HPLחיפוי פח אלומיניום   6334

 מ. X 1.350  +1.570 0.900הפריט במידות של   
 
 

 לעיל. 9 הכל כמפורט בסעיף /HPLחיפוי פח אלומיניום   6335

 כנ"ל. 7מ, כמפורט בסעיף  X 4.000 0.900הפריט במידות שך    
 
 

 לעיל. 9 מעל ומתח לחלון ממ"מ כמפורט בסעיף /HPLחיפוי פח אלומיניום מרוכב   6400

 מ. X 1.000 0.650+  2.000הפריט במידות של   . 
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  מתקני מיזוג אוויר - 15 פרק

 

 כללי  15.01
מפרט הכללי למתקני מיזוג אוויר וקירור, ב לנדרש השלמה מהווהמפרט מיוחד זה, לעבודות מיזוג אוויר, 

-ידי הועדה הבין-בפרט ועל המפרט הכללי בכלל, כפי שפורסמו על 15פרק  –משרדית -בהוצאת הועדה הבין
 של משרדי הממשלה, במהדורתו המעודכנת האחרונה שפורסמה.  לסטנדרטיזציהשרדית מ

אופני המדידה והתשלום, המתייחסים לעבודות אלו, יהיו בהתאם להוראות המתוארות באופני המדידה 
ידי אותה ועדה וכמפורט במפרט המיוחד הזה ובאופני -ותכולת המחירים כפי שפורסמו  במפרט הכללי על

 המחמיר מביניהם. -המדידה המתוארים בו 
רט מיוחד זה ו/או בתוכניות. כל העבודות פחרת במפורש, במהוראות המפרט הכללי מחייבות, אלא אם נדרש א

קאים יתבוצענה בהתאם למפרט הכללי, למפרט המיוחד, לתכניות, לתקנים הישראלים, לתקנים האמר
-. יש לראות את המפרט הכללי הביןהכללי  במפרט  תקנים  -  15.01.01  בסעיףולתקנים מקצועיים אחרים כנדרש  

, המפרט המיוחד, התקנים הישראליים, התקנים 00,01,02,04,05,08,09,11,16,19,34,57,58,59: יםשרדי פרקמ
, כתב הכמויות והתכניות, כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי האמריקאים

קנים החוזה השונים, הדרישה המחמירה היא זאת שקובעת. על העבודות להתאים מכל הבחינות לתקנות ולת
המחייבים. הקבלן במתן הצעתו מאשר כי כל המסמכים הנ"ל נמצאים ברשותו והוא לקחם בחשבון בעת מתן 

 הצעתו. 
ומחייבת  1001מערכת מובילי האוויר המיועדות לחימום, לקירורו או לאוורור, תתוכנן ותבנה בהתאם לת"י 

 לקי המבנה.פרוץ שרפה בחלק מח שלהפסקת פעולת המערכת וסגירת דמפרים במקרה 
 צנרות, מובילי )תעלות( האוויר החיווט והציוד יהיו מחומרים בלתי בעירים בלבד.

 וחוקיה הבניה תקני דרישות בכל ויעמדוציפוי יהיו עשויים מחומרים בלתי דליקים הבידוד והד, חומרי והצי

 אקוסטי /תרמי בידוד . V.3.3 -לא יפחת מ 755וסיווגם על פי ת"י  921,755

 . M1 EUCEB  Bio-Soluble    בריאות תקן בעל יהיה תעלותל פנימי
 מדפים אואש, יש להתקין מדפי אש/עשן  מחיצותבמקומות של חדירת תעלות מיזוג אויר/פינוי עשן  דרך 

 )דמפרים( אוטומטיים תקניים, מעוגנים אל הקירות ואו לתיקרות לפי הנחיית היצרן והתקן. משולבים
 .6חלק  1001התקנה, ציפוי ותחזוקה של תעלות/ארובות ומנדפים תעשה עפ"י תקן ישראלי 

 ויר ]גז, מים ,ניקוז[, דרך קירות אש, תקרות ורצפות, יש לאטום בחומריםובמקומות של חדירת צנרת מיזוג א
 קולרים ברמת העמידות של המחיצה. הנ"ל כלול במחיר העבודה. ואועמידים באש 

' הכלולים בעבודה תהיה בהתאמה וכדהתאמת צורת התליה הצבה לציודים השונים ,תעלות, צנרת 
וקירות המבנה. על הקבלן להמציא אישורי מהנדס ופרטי ביצוע עבור ביצוע העבודה. הנ"ל   הגגלקונסטרוקציית  

 '.וכד,מכלול הציודמחיר כלול ב
כל העבודות בכלל ועבודות בגובה בפרט, יבוצעו לפי פקודות הבטיחות בעבודה, לפי חוק ארגון הפיקוח על 

כל העבודות בכלל ועבודות בגובה בפרט, יבוצעו לפי פקודות הבטיחות בעבודה,  ..18001העבודה, תקן בטיחות 

 הנדרש העבודה לסוג הדרכה אישורי יוודא הקבלן.  18001לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תקן בטיחות
 .בפרט בגובה ולעבודה

 .עובדיו ועל שלו המשנה קבלני כל על אחראי יהיה האוויר מזוג קבלן
 ן גם ביתר המסמכים.יאין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה ימצאו את ביטוי

הכללי, במפרט המיוחד באופני מדידה מיוחדים, בתקנים ובתקנות, משלים את כל המתואר בתכניות, במפרט 
 הסעיפים בכתב הכמויות.

 הוראות המפרט הכללי מחייבות, אלא אם נדרש אחרת במפורש, במפרט מיוחד זה ו/או בתוכניות.
 

 אוויר  משנה למזוגקבלן  אישור
וקבלני   אוויר,  למיזוג  המשנהפרטי קבלן  את    ח  המפק  לאישורימים ממתן צו התחלת עבודה יגיש הקבלן    14תוך  

 המשנה שלו  להלן פרטי סף לקבלן מיזוג אוויר.

 נרת וכד'(.צ,חשמל, אוויר מזוגמתאים )הווג יסבקבלנים הפנקס בישום ר
 מתקני מיזוג.  170ענף  3-ב –מזוג אוויר  קבלן

 שהסתיימו  פרוייקטים דומים 3עם ניסיון מוכח של  שנים לפחות בתחום 5קבלן נדרש להיות עם ניסיון של ה
 טון [ ובהיקף עלות דומה. 600]צילרים 
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 שנים בתחומו. 10מתכנן החשמל מטעם הקבלן, יהיה מהנדס חשמל רשום ומנוסה לפחות 
 של חמש שנים לפחות. מוכחעם ניסיון  -צורך הביצוע יועסק מנהל עבודה ל

 .127שעברו בהצלחה מבחן לפי ת"י צנרת בעלי תעודת הסמכה בתוקף  רתכי
קבלן רשום המעסיק חשמלאים עם תעודת חשמלאי בקטגוריה המתאימה  –קבלן רשום .חשמל –פחח 

  לפרוייקט.
 

 בודהעתהליכי ויוד צדיקות ב
על הקבלן. מפקח מטעם המזמין יהיה נוכח  יחולו והביצועלות בדיקת כל הציוד הדורש בדיקות בגמר היצור ע

במעמד ביצוע הבדיקות. הציוד הטעון בדיקה בתום היצור: משאבות, יטאות, מזגנים, מפוחים, לוחות חשמל, 
 '.וכד תעלות, בידוד, צנרת

מחירי הציוד. הקבלן בלולה כלו אדיקות בלות עעבודה. היב טהוכחת לוספות נדיקות בבוצעו יעבודה המהלך ב
 יזמין מכון בדיקה מוסמך על פי בחירת המזמין ועל חשבון הקבלן. בין הבדיקות הנדרשות:

דוגמאות יועברו לאישור מכון המתכות/טכניון לעמידה בדרישות התקן הרלוונטי הנבדק   –בדיקות טיב הצנרת  
 כולל מידות חוזק ואנליזה כימית. 

 בדיקות ללא הרס לאישור ריתוכים צנרת וקונסטרוקציה.
חשמל של מתקן מיזוג האוויר והאוורור כולו ]לוחות חשמל, אינסטלציה חשמלית, יחידות הבדיקת מערכת 

 באמצעות בודק מוסמך. –קצה ומערכת החשמל והפיקוד שלהן וכד'[ 
 במפעל היצרן. –, מפוחים, משאבות וכד' יטאותבדיקות של ביצועי 

 בדיקות תרמו גרפיות ללוחות החשמל.
 למערכות]המשויכים    האביזרים  כל  התקנת  התאמת  בדיקת  -  1  חלק  5103  ישראלי  תקן  לפי  תותב  תקרת  בדיקת
 מתלים באמצעות מחוברים, בה המשולביםאו /התותב תקרת שמעל[ זו בעבודה הכלולות' וכד האוורור המזוג

 .המבנה את הנושאת לקונסטרוקציה או המבנה לתקרת נפרדים
תחילת הביצוע יגיש הקבלן למכון התקנים תכניות להערות ויקבע מועד לבדיקות עתידיות. במהלך  לקראת

.  על הקבלן 1001זמין את מכון התקנים לעריכת בדיקת התאמת מערכות מיזוג האוויר לת"י יהעבודה הקבלן 
. אינטגרציה תבבדיקו שידרש ככל ישתתף הקבלןלתקן כל שיידרש בהתאם לבדיקה הנ"ל ללא תוספת מחיר.

 מכון בדרישות עומדות ידו על שהותקנו שהמערכות בכתב אישור עבודתו סיום עם להמציא נדרש הקבלן
 .הישראלי התקנים

 
הבדיקות לקבלת אישורים על עמידות בתקן ממכון התקנים/מוסמך  כמפורט לעיל כלול במחיר העבודה  כל 

 . הקבלן ןוהסעיפים השונים  ויעשו על חשבו
 

 דרישות ותקנים למערכות/ציוד מיזוג ואוורור ולבעלי מיקצוע ]רתכים[
התקנים הישראליים העדכניים ביותר ידו, יהיו עפ"י כל -כל העבודות שיבוצעו ע"י הקבלן והציוד שיסופק על

, חוק החשמל הישראלי, תקן 1004 -ועפ"י הנחיות משרד העבודה והבטיחות כגון: תקני בטיחות, תקני רעש 
על כל פרקיו  1001, 1001/6, 755, תקן ישראלי  19-מסגרות חרש ואינסטלציה עבור צנרת מים וריתוכים פרק

האביזרים ]המשויכים למערכות המזוג האוורור וכד' הכלולים  העדכניים ביותר ,בדיקת התאמת התקנת כל
 1חלק    5103תקן ישראלי   -בעבודה זו[ שמעל תקרת התותב/או המשולבים בה ,לפי תקן לבדיקת תיקרת תותב 

 וכד'.
תאמה לתקן הישראלי ובהתאמה הכל החומרים, הציוד המכשירים, ביצוע, תכנון ושרטוטים לעבודה זו יהיו ב 

 וההוראות של הרשויות המוסמכות ויסופקו עם אישורי תקן ישראלי או אירופאי/אמריקאי.לדרישות 
דרישות של "המדריך של האגודה האמריקאית למהנדסי ובהיעדר תקנים מקומיים יחולו על הקבלן תקנים 

ח ( במהדורתו האחרונה, מדריך האגודה האמריקאית של קבלני עבודות פASHRAEחימום קירור ואיוורור" )

(SMACNA( הוראות האגודה האמריקאית להגנה בפני אש ,)NFPA או תקנים אמריקאיים אחרים  ,)
 דון  .יהמתייחסים לנ

על כל פרקיו העדכניים ביותר, תקן  1001עבודות מיזוג האוויר, קירור ואוורור ייעשו עפ"י תקן ישראלי 
פי דרישות -ופיעות בתקנים ובחוקים או על. על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו, יישום כל הדרישות המ921,755,

נציגי הרשויות גם אם לא הוגדרו במפורש במפרט, בכתב הכמויות, או בתכניות המכרז. במידה ויידרש, יהיה 
 עליו להוסיפם ללא תמורה.
פיו, קודמים לכל  הנאמר במפרט, בתכניות ובכתב הכמויות. בכל מקרה של סתירה -דרישות התקן והעבודה על

למה בין דרישות התקנים השונים או בין התקנים לבין האמור במסמכי החוזה השונים, הדרישה או הש
 המחמירה היא זאת שקובעת.
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 הכללי המפרט של 1503-ו 1501, 1502 בפרקים המפורט כל את לפחות ויכילו ייבנו מפוחים, היחידות ככלל
 .מביניהם המחמיר - המיוחד הטכני במפרט וכמתואר

מוצר מוגמר של יצרן מוכר בעל  תו בדיקה המקובל בארץ  והיי' וכד נחשון מפוח, באוויר טיפוליחידות מזגן, 

,והעונה על   EUROVENT , או תקן אירופאי ULממכון התקנים הישראלי מת"י, או בעל תו תקן ארה"ב
 תקנים הנדרשים  בארץ ובחו"ל: להדרישות 

 יר, עמידה בדרישות הבטיחות.  ווצור והתקנת מזגני איי 994 - תקן 

 . ומטבחים מבנים ורור ומזוג,וא בטיחות אש במערכות -על כל פרקיו  1001תקן  

 איכות יצור והתקנה.  2002 - תקן 

 לפחות . V.3.3חומרים רמת עמידות בסווג  - 755 תקן
 .בניה חומרי של בשרפה תגובה- 921 תקן
 .באש בניה אלמנטי עמידות- 931 תקן

 .אלקטרודות המגדיר 1340 –,ת"י רתכיםהמסמיך -127"י ת
 .והבנייה התכנון חוק
 חשמל לוחות- 1419 תקן

 תקן איכות יצור והתקנה.
או עמידה בדרישות אימות תפוקות /והצהרת תפוקות אנרגיה    994ו צהוב עמידה בדרישות היצור לפי תקן ת"י  ת

ו/או עמידה בדרישות   - ARI-210/240 ן אמריקאי   תקAHRI ויר וקירור ועפ"י המכון האמריקאי למיזוג א

  5151. באירופה, עפ"י תקן  ורורויר ואואיגוד יצרני מיזוג או EUROVENTאימות תפוקות עפ"י 
 תמיכות באמצעות נפילה למניעת התקרה ועל התקרה חלל בתוך המותקנים האוויר פיזור מכלולי כל אבטחת

 .1 חלק 5103ישראלי בתקן כנדרש התעלות במחירי כלולים' וכד שרשראות, הברגה מוטות, מתועשות
 .אלקטרודות המגדיר 1340 –ת"י  ,רתכיםהמסמיך -127"י ת -לפי הסמכה תעודת בעלי רתכים

של חמש שנים לפחות. מנהל העבודה ימצא במקום העבודה בכל תקופת ביצוע  מוכחעם ניסיון  -מנהל עבודה 
על אופן הביצוע הנכון וישמש בא כוחו של הקבלן בעבודה באתר .לא תותר עבודה של המתקן, ישגיח בקביעות 

מי מטעמו של הקבלן שלא עבר תדריך בטיחות והינו בעל הסמכה לעבודה בגובה. כל הוראה שתימסר למנהל 
 העבודה מהמפקח תחייב את הקבלן  במסגרת עבודתו אשר קיבל על עצמו לבצע

תעלה/ענף בעל ספיקת אוויר  ובכלרמל"ד  2000לות אספקת אוויר לכל מזגן מעל גלאי עשן  בתע יתקין הקבלן
 רמל"ד. 2,000-הגדולה מ 

יהיו בעלי תקן  חומרי הבידוד התרמי/ אקוסטי פנימי בתעלות ובשאר הציודים המותקנים בפרוייקט ככלל

 . M1 EUCEB  Bio-Solubleבריאות    

 MERV 11 (F6.)האוויר ביחידות המספקות אוויר צח יהיה  מסנן
 1501,  1502ככלל היחידות יבנו ויכילו לפחות את כל המפורט בפרקים    צנטריפוגליים  \צירים  עשן  סילוק  מפוחי

 . 1001/4.המפוחים לפי תקן םהמחמיר מביניה -של המפרט הכללי וכמתואר במפרט הטכני המיוחד 1503 -ו
 

 מטעם היצרן.  המורשהידי  מתקין מוסמך -אך ורק על  באתרתיעשה  ההפעלה ראשונה
ודא כי האחריות והמתקין ידאג בסיום העבודה להחתים את  תעודת האחריות למוצר ולשגרה  לידי היצרן ול

 למוצר ולתפעולו נרשמה כנדרש.  
 

 הבטחת גישה ציוד:
בציוד, לכל הציוד המותקן על ידו.  הקבלן יוודא הקבלן יוודא אפשרות גישה נוחה לצורכי אחזקה וטיפול 

אפשרות שינוע של כל הציוד לצורך הבאתו לאתר והצבתו במקום ולצורך העתקתו ממקומו לצורך תיקון או 
 החלפה.

 
 העברת חומרים ואפשרות לשינוע וציוד:

קום ידרשו זאת, על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם עליו להעביר את הציוד למקומו. במידה ותנאי המ
 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 

 והתכניות המצורפות לו. המפרט
 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.
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עד למסירתו למזמין, הקבלן יגן על הציוד המסופק או מותקן על ידו ממועד הבאתו לאתר ו הגנה על הציוד:
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.

קים יבוצע על ידי הקבלן ועל הקבלן יתקן כל נזק שיגרם לציוד במהלך העבודה עד לקבלה הסופית. תיקון הנז
 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:

טוטים ותרשימי עדות )תוכניות כפי שבוצע המתקן(, חוברות שימוש תיק מתקן הכולל שר/ספרהקבלן יגיש   .1
במפרט הכללי וכל מידע  15.01.09והמסמכים כנדרש בסעיף  האישוריםבציוד, תעודות אחריות וכן כל 

 נוסף המצוי ברשותו כולל מדיה מגנטית.

 שיידרש.הקבלן ימסור כלי עבודה, חלקי חילוף, עודפי חומרים ופריטים דומים למפקח, כפי  .2

הקבלן ישלים את ההפעלה, הבחינה וההדגמה של המערכות לשביעות רצון המפקח, כדי להראות כי  .3
 ההתקנה נסתיימה, כי בוצע כוונון נכון, ותנאי הפעלה נכונים

 הקבלן יבצע ניקוי סופי של האתר בהתאם לדרישות. .4

 רת חשמל של בודק מסמךבביקו החשמל הפיקוד והבקרה הכלולות בפרוייקט תוהקבלן יעביר את מערכ .5
 וימציא אישור תקינות . מערכות סדירות וחיוניות.

 אישורים: .6

 אישור ולהמציא מטעמו מוסמך נציג או התקנים מכון"י ע המתקנים לבדיקת לדאוג, הקבלן באחריות
הבטיחות של הפרוייקט,   פרוגרמת,  אש  בטיחות  דרישות"י  עפ  הוא  בפועל  והביצוע  המערכות  שתכנון  בכתב

למערכות מזוג  -על כל חלקיו  1001כפי שאושרו ע"י גורמי כיבוי אש וכן בכפוף לדרישות התקן הישראלי 
האוויר, שחרור העשן, הנידוף, על לחץ בחדרי מדרגות, אינטגרציה למערכות החרום. אשור לחומרים בהם 

ועפ"י כל  1419ללוחות החשמל בהתאם לת"י  . אישור  921,931,755נעשה שימוש בהתאם לתקן הישראלי,  
 תקני הבניה, החשמל  והתקנים והחוקים הרלוונטיים למערכת זו.

כפי שנדרש  -ימציא אישורים לקבלת רמת הרעש הנדרשת מיחידות העיבוי ושאר הציודים  הקבלן
 האקוסטיקה של הבניין והרשויות.  בדרישות

קט מטעם כל הרשויות ייינתנו האישורים הנדרשים לפרויהקבלן ידאג שיבוצעו כל הביקורות הסופיות ו
 .התקנים ומכון אש מכבי, הסביבה איכותהמקומיות, הממשלתיות, 

 .כולן למערכות החשמל למתקן מוסמך בודק אישור
וכד'  4שיון עסק, הפעלה, טופס יבאחריות הקבלן לקבל את האישורים המתאימים, לצורך קבלת ר

 ות.ויהמסופק לדרישות הרשולהתאים את הציוד 
 .המתאימים בתקנים עמידה על אישור תכלול הציוד הגשת

את כל  מציאמזגנים בעלי דרוג אנרגטי כנדרש בתקינה הירוקה לקבלת ניקוד, הקבלן י יספקהקבלן 
 .לפרוייקט  ידו על המסופקים מהמזגנים אחד לכל האנרגטי  הדירוג עבורהאישורים הנדרשים 

 מסנן. M1 EUCEB  Bio-Solubleבידוד תרמי/ אקוסטי פנימי לתעלות יהיו בעלי תקן בריאות     חומרי

 . MERV 11 (F6) יהיה צח אוויר המספקות ביחידות האוויר

 .ירוקה לבניה הדרוג עבור הנדרשים המסמכים כל ספק אתויכל הביקורות  יבצע את הקבלן

 

 הפרויקט  אור ית 15.02
עשן למבנה  וסילוקזוג אוויר ,אוורור ימתייחסת לאספקה והתקנה של מערכות מהעבודה הכלולה במפרט זה 

 בית ספר בתל אביב .
 הכולל ממערך האנרגיה   במים קרים שיוזנו קצה יחידותבאמצעות  ימוזגו השונים החללים

 . החימום יעשה באמצעות גופי חימום. צילרים שימוקמו על הגג 3
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 הראשית  מהצנרת  הסתעפויותבו  הראשית  הצנרתעל  . הקצה  יחידות את  במים  תזין מבודדת מפלדה  מים  צנרת
 .קומתיים ניתוק ברזי יותקנו

 ובמבנה אלומיניום פרופילי במבנה באוויר טיפול יחידות באמצעות ימוזגואולמות/חללים  - השונים השטחים
 '.וכד מחסניםמעבדות ,,משרדיםהכיתות , עבור קל

 .ומפוחים תעלות מערך באמצעות יאווררו השירותיים
 .שחור מפח תעלות ומערך ריחות וניטרול נידוף מערכות באמצעות יאווררו, הצורך במידת מטבחים

 בחללים ייעשה באמצעות מערך תעלות ומפזרים.  רפיזור האווי
 מיזוג יעודיות ומערך תעלות ומפזרים ] עם שתי דרגות סינון[.אוויר צח יסופק באמצעות יחידת 

ם והמעבדות מבוססת על מפוחים /מפוחים על הקו / בתא אקוסטי להצבה על הגג  ימערכת האוורור לשירות
 בחלל תקרה ומערך תעלות ותריסי יניקה. 

 תעלות יניקה. ומערך C/2H  250°-מערך סילוק העשן יתבסס על מפוחים קומתיים בעלי עמידות ל
 

 העבודה ביצוע תחילת,טרם  ואישורים שינויים, ציוד מפרטי, עבודה,תכניות  מסמכים הכנת 15.03
על הקבלן למדוד ולוודא את המרווחים והמעברים העומדים לרשותו למעשה ולעדכן את תכניותיו בהתאם. על 

ידי הקבלן מערכות, -צעו עלהקבלן להתריע על כל אי התאמה לשטח ולמגבלותיו. בכל מקרה בו יסופקו ויבו
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. 
"ל הנ המערכות מיקום. דיאגרמטי הינו, בתכניות המצויין, תוהצנר  התעלות מערך, הציודים ומיקום מידות

 של העבודה בתכניות ביטויים את למצוא חייבים, התחתון הקו ומפלסי הצנרת, האוויר תעלות מידות וכן
 .באתר התנאים בדיקת לאחר, וזאת הקבלן

הגשתם לאישור.לא יגיש הקבלן  טרםכל חומר או ציוד  יתקין אועבודה ולא יספק ה בביצוע הקבלן יחללא 
 כניות העבודה ,למפרט הציוד המאושר ע"י המפקח.ומתאים לת וחומר לאישור שאינ

עותקים ויגישם לאשור המפקח לפי נהלי אישור שיקבעו  3-הקבלן יכין תכניות עבודה, קטלוגי ומפרטי ציוד ב
ט. כל התכניות, דפי הקטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו בתחילת העבודה   ולפי לוח הזמנים של הפרויק

 מסומנים בהתאם ליעודם ושימושם. אינפורמציה שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד לפרוייקט זה לא תתקבל.
 רמות:ה   שלשתהערות באחת  מ עםלאחר שהמפקח יבדוק את המסמכים,יוחזר עותק אחד מכל מסמך לקבלן  

 העבודה/יצור הציוד  ו/או הזמנת החומרים. ניתן להתחיל בבצוע - מאושר
ניתן להתחיל בבצוע העבודה/יצור הציוד  ו/או הזמנת החומרים בכפיפות להערות  - להערות כפוףמאושר 

 הרשומות )אם אינן מפריעות לפעולות אלה( ובמקביל לתקן את המסמכים ולהעבירם לאישור סופי.
יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור. אין להתחיל בביצוע שום עבודה הקשורה לחומר   -  לא מאושר

 מאושר זה.בלתי 
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.
נו במיוחד על ידי המפקח הקבלן יהיה אחראי לכמויות הנכונות, המידות ופרטי הביצוע אפילו אם לא סומ

 שאישר את תכניות העבודה, אך דרושים לפעולה תקינה וסדירה של מערכות מיזוג האויר.
לתכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד, התאמתו   אישור המפקח

 .האחריות של המתקן תקופתהתקינה   וזאת עד לסיום  תולתפקידו,תיפקודו ופעול
 

"ל הנ המערכות מיקום. דיאגרמטי הינו, בתכניות המצויין, והצנרת  התעלות מערך, הציודים ומיקום מידות
 של העבודה בתכניות ביטויים את למצוא חייבים, התחתון הקו ומפלסי הצנרת, האוויר תעלות מידות וכן

 .באתר בפועל התנאים בדיקת לאחר, וזאת הקבלן
של תכניות העבודה שעל הקבלן להכין ולהגיש טרם תחילת ביצוע בנוסף לאלה    עקרוניתלהלן רשימה 

 של המפרט הכללי: 15.01.06המפורטים  בסעיף 

 לרבות המכונותחדרי /היחידות מיקומי, הממוזגים האזורים של ומתואמות מפורטות עבודה תכניות .1
 .ופיקוד חשמל, שא כיבוי מערכותמים, /גז צנרת, אוויר תעלות מהלכי, בסיסים, ציוד

שעליהן הקבלן  מזמיןהצנרת וכל התעלות. תכניות אלו על בסיס תכניות ה מהלכיתכניות עבודה של כל  .2
 יכניס את השינויים הדרושים ויגיש לאישור כנדרש. 
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התכניות הנ"ל יכללו את סידור התעלות,התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם ותלייתם למבנה. התוכניות  .3
הצורך חישובי משקל, חוזק הקונסטרוקציה, פרטי תמיכות, תליות, חישובי התפשטות, וכו'. יכללו לפי 

 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 בסיס הציוד שאושר.  .4

. תכניות אלה, לאחר שיאושרו, השונים באזורים, בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר הצבהתכניות  .5
 .למפקחיועברו 

תכניות פתחים ושרוולים בקירות ותקרות. מיד עם קבלת העבודה , הקבלן יבדוק את התכניות כולל  .6
ויתאם  כמו כן יבדוק יסמן תכניות הבנין ויוודא שכל השרוולים וכל  הפתחים מתאימים למערכותיו.

הקבלן את החורים, השרוולים והמעברים בתקרות, קורות וקירות, הקיימים בשטח והמתוכננים בעתיד 
 דא התאמתם.וווי

התקנתן. תכניות אלה יכללו את כל הפרטים   פרטיתכניות בצוע/הצבה/תליה של יחידות הטיפול באוויר ו .7
 ו למקום.כנדרש במפרט ויביאו בחשבון את מבנה/חלוקת הציוד לצורך שינוע

 תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים מפורטים על הרעש שהם יוצרים. .8

תכניות בצוע של לוחות החשמל כולל   צרן לוחות.מתכנן יתוכניות מפורטות של לוחות חשמל שהוכנו ע"י   .9
 בין היתר את מראה הלוחות וחתכים דרך התאים.

כוח להחשמל אוויר.חווט     כבלים מחוץ לחדרי המכונות של מזוגתכניות החווט החשמלי, תוואי צנרת  .10
 ופקוד מהלוחות אל הציוד בהתאם לציוד שיסוכם עליו.

 פרטים מלאים על ציוד הבקרה. .11

 תכניות עבודה וייצור נוספות כפי שיידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי הוראת המפקח. .12

 לסמן בצורה ברורה את הציוד המוצע.קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי. בדפים הקטלוגים יש  .13

תכניות העבודה שיוגשו על ידי הקבלן יהיו על בסיס תאום מערכות שיבוצע בין הקבלנים. על התכניות  .14
לכלול חתכים שבהם יסומנו מיקומם של המערכות למיזוג אויר, חשמל, תקשורת,  אינסטלציה סניטרית 

 וספרינקלרים.

שעליהן  יוסיף   1:50ל גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( ובקנ"מ  שרטוטי בצוע תכניות העבודה יהיו ע .15
 .מטעם המזמין המתכנןהקבלן את פרטיו ובין היתר את שם 

 .עדכניתהשרטוטים יהיו בתוכנת אוטוקד  .16
 על.  בהתאם  תכניותיו  את  ולעדכן  למעשה  לרשותו  העומדים  והמעברים  המרווחים  את  ולוודא  למדוד  הקבלן  על

, מערכות הקבלןידי -על ויבוצעו יסופקו בו מקרה בכל. ולמגבלותיו לשטח התאמה אי כל על להתריע הקבלן
 בתוכניות המופיע ואת בשטח בפועל הקיים לפי להן המיועדים החללים המרווחים את תואמות אינן אשר

 כל ללא וזאת המתאימות המערכות את מחדש ולהתקין לפרק הקבלן יחוייב, והקונסטרוקציה  האדריכלות
. הקבלן יקח בחשבון מראש שמידות הפתחים המפורטות בתכניות הארכיטקטוניות לא כוללות נוסף תשלום

 את המשקופים השונים אשר מקטינים את הפתחים בהתאם.

במקרה שהקבלן מציע בתכניות העבודה שינויים, עליו לסמן שינויים אלה ביחד עם הסיבות להצעת השינוי. לא 
 וצע שום שינוי אלא באישורו בכתב של המפקח. אין אישור זה מהווה לכשעצמו אישור תשלום כלשהו.יב

לשרטוטי העבודה ו/או פרטי ציוד, אינם משחררים את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד ו/או מפקח אישור ה
 התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי במפרט והתוכניות.

 

 

 

 

 

 

 

 היקף העבודה 15.04
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 כללי:       .א

העבודה הנכללת במפרט זה כוללת רכישת ציוד, הובלה ימית, ביטוח, קניה, מכס והיטלים כלשהם, 
שחרור, מסי נמל וקניה, הובלה למקום הביצוע, ביצוע, חומרים, מכשירי עבודה, מתקני הרמה, הנפה, 

והיניקה, וויסות תפוקת האוויר והובלה, פיגומים למיניהם, ויסות כמויות אוויר במערכות פיזור אוויר 
 של יחידות המיזוג.

, הצבה פרטיהציוד, צנרת, תעלות וכד' יכלל: הכנת תוכניות העבודה, תוכניות העמדת ציוד,  במחיר
מחיצה /לקיר זהה אש עמידות בעל תקני בחומר איטום"ל, לנ קונסטרוקטור ואישור תליה, תמיכה

החשמל והבקרה, תוכניות הציוד. כל  ומערכת חשמל וחותל תוכניות והכנת תכנון. חוצה הואה /אותו
 התוכניות יתוכננו ויבוצעו בהתאמה מלאה לשטח ולמפרט הטכני והכללי.

העבודה תהא בהתאמה מלאה לנדרש במפרט זה ובתכניות המצורפות ותהא כפופה לתנאי החוזה. כל 
 רמת. יפעל הוא בו האזור ולאופי ממוקם הוא בו המקום לאופי, לשטח מותאם יהא המסופק הציוד

 .לפחות שנים 10 למשך הישרדותו תאפשר הציוד של הגימור

 הישראלי לתקן בהתאמה יהיו זו לעבודה ושרטוטים תכנון, ביצוע, המכשירים, הציוד, החומרים כל
 .המוסמכות הרשויות של ולהוראות לדרישות ובהתאמה

ת יומפרט טכני ותכניות הצבה/תליה לרשוהגשת ת: והאוויר כולל מזוג -תואספקת והתקנת מערכ .ב
רשיון /אכלוס טופס. באחריות הקבלן לקבל את האישורים המתאימים, לצורך קבלת הצורך במידת

ות, רעש, תקנים, עמידות באש. מבנה ויולהתאים את הציוד המסופק לדרישות הרש אשעסק/כיבוי 
 הציוד/יחידה ואופן הביצוע/התקנה יהיה בהתאמה לתקן. 

 .האנרגטי ודרוג בתקנים עמידה על אישורים יכלול הביצוע ואופן הציוד הגשת

 .מערכת כל עבור תקניים מכון אישור יכלול המערכות ביצוע

חציבות בבטונים ובקירות לבנים ובלוקים להכנת פתחים ומעברים למעבר תעלות     והתקנת צנרת גז 
 אחריות הקבלן.בדיקה ,תכנון ואישור קונסטרוקטור ב םטרם פתיחת דורשים

 

 העבודה תכלול, אך לא תוגבל בזה, אספקה והתקנה של: .ג

 יחידות קירור, קירור /חימום מים ומשאבות. .1

 , בידודה ואביזריה.40מפלדה סקדיול  צנרת מים .2

 .יחידות טיפול באוויר .3

 יחידות מפוח נחשון. .4

 יחידות טיפול באוויר מטיפוס קל. .5

 יחידת סינון ריחות ואוויר. .6

 תעלות אויר, אביזריהן ובידודן. ךמער .7

 .תיקני אש עמיד בחומר תעלות ציפויי .8

 .אוויר ויניקת פיזור מערך .9

 .שחור פח תעלות .10

 צנרת ניקוז. .11

 .עשןסילוק /אוורור מפוחי .12

 '.וכד  מפוצלים מזגנים .13
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מערכות חשמל פיקוד ובקרה, הפעלה ותקשורת מושלמות. לוחות חשמל, פנלי  –חשמל  מתקן .14
חומרה, תוכנה ומסכים הנדרשים להפעלה  –כבאים, אינסטלציה וחווט החשמלי, בקרים 

 ידנית, של כל מתקני מיזוג האוויר, האוורור וסילוק העשן. אואוטומטית מלאה, 

מרה בקרים מתוכנתים, תוכנה ומסכים גרפים הכוללת חו  DDCממוחשבת מבנה בקרת מערכת .15
 .תקשורת ומתאמי תקשורת חיווט, םדינמיי

 אספקת מכשירי מדידה. .16

 אספקת תכניות עבודה. .17

ויתנים להגנת פינות, מסגרות עץ, ברגים, וכל יתר הפריטים, האביזרים וחומרי העזר כגון: ז .18
ים, בולמי רעידות, שבלונות מסגרות למפזרים ותריסים, שרוולים למעבר צנרת, חומרים אקוסטי

 במפרט זה ובתכניות. צויינווכד', עבור מערכות מזוג האוויר והאוורור, אף אם לא 

 פיגומים למיניהם. .19

הידראוליות, פיגומים למיניהם  במותאמצעי הובלה, אמצעי הנפה.  .העבודה לזמן הרמה מתקני .20
 וכן כל סידורי הבטיחות הנדרשים להובלה, הרמה, הצבה והתקנה של כל פריטי המערכות.

בקירות הפנימיים, יפתחו על ידי בריצפה,תיקרה והכנת מעברים ופתחים למעבר צנרת/תעלות  .21
 יעשה על ידו.תיקון וה קבלןה

 '.וכד גגות, רצפות, בקירות צנרת למעבר ושרוולים קידוחים .22

 התעלות במחיר כלול אש במחיצות וכבילה צנרת, התעלות מעברי בכל אש עמיד בחומר איטום .23
 .סביבם איטום הדורשים והכבילה,צנרת 

 בור זמני של כוח ומאור לצורך ביצוע העבודה, מנקודה שתסופק ע"י המזמין.יח .24

 ופינוי פסולת למכולה באתר, מידי יום. ניקיון עבודות: כולל המחיר .25

 פגישות שבועיות בנוכחות כל הקבלנים. .26

 תאום גודל ומיקום ההזנה, התחברות להזנות. .27

 משאבה"י עלפי דרישה תאום וביצוע התחברות לנקודות ניקוז, מכל ציוד מיזוג האוויר. -ניקוז .28
 .טבולה

 .מתקן תיק .29

 ת יסודות הגבהה.יבני .30

אום וביצוע התחברות לנקודות ניקוז, או אל מחוץ ית -מי ריצפה נקודות ניקוז לרבות מחסו .31
 למבנה מכל ציוד מיזוג האוויר.

חודש לצילרים והמשאבות מגובה  24-הציוד ו לכלל לשנההפעלה, וויסות, שרות ואחריות  .32

 ע"י סוכן הציוד. VRFחודש למערכות  36-באחריות היצרן , ו

 

 תנאי תכנון 15.05

 מתקן מזוג האוויר תוכנן לשמירת תנאי הפנים כדלקמן: .א

 טמפ' יבשה. ללא בקרת לחות לכלל האזורים למעט ארכיונים. F º 2 + 75קיץ:   
  

 תנאי החוץ שנלקחו בחשבון: .ב

 FDB º 93 FWB º 73קיץ :    

 . FDB º 45חורף:    
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 דוגמאות 15.06
 קופסאות,  מסגרות,  מפזריםהקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה ואביזרים,  

 ' בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בבצוע העבודה.וכד פיזור
הקבלן יספק דוגמאות של חומרי הבידוד לצנרת, לתעלות וכן קטעי תעלות מבודדות ומושלמות כמפורט, 

וספים כאמור לעיל. הדוגמאות ישמרו במשרד באתר עד לאחר גמר בצוע המתקן וישמשו מפזרים ואביזרים נ
 להשוואה לחומרים ולמוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת.

 
 הנחיות לקבלת מפקחל וגרילים מפזרים של ודוגמאות גלויים ומערכות ציוד חלקי של פרטים יספק הקבלן
 .שלהם החיצוני הגוון בנושא

 פנימיים/אקוסטיים/חיצוניםמעברים בקירות  15.07
 

והמפקח קונסטרוקטור נדרש אישור חציבות בבטונים ובקירות לבנים ובלוקים להכנת פתחים ומעברים טרם 
 .באחריות הקבלן -באתר

. הקבלן"י ע ייעשה לביצועה הנדרש כלהמפקח טרם ביצוע.  עםמהלכי צנרת  גז/מים יתואמו מראש ובכתב 
 .הצנרת במחיר וכלול

תשומת ליבו של הקבלן, מופנית לכך, שפתיחת פתחים למעבר תעלות בקירות פנימיים, לרבות אספקת מסגרות 
 בקירותעץ לביטון בקירות, ובמחיצות הגבס כלולים במחיר התעלות/צנרת/כבלי חשמל. תיקון הפתחים 

 הקבלן.  יעל יד היעשי רגילות מחיצות
 מחיצתכבילה בקיר או ברצפה המהווים    אוכל מעבר של תעלת אוויר או צנרת  ב  ההתקנה  לאחרתיקון הפתחים  

 .חשבונו ועל הקבלן י, ייעשה בחומר עמיד אש, תיקני, בעל עמידות זהה למחיצה על ידאש
או פתיחת חריץ, לרבות אספקת שרוולי מגן לביטון /ופתיחת פתח ו/או קידוח    -מזגנים מפוצלים לסוגיהם    עבור

 ם במחיר הצנרת.בקיר,  כלולי
מודגש בזאת שאם המסגרות לרבות הדרכה בעניין התקנתן לא יסופקו בשלב בנית הקירות ו/או  -מפזרים

 המחיצות יהיה על הקבלן לבצע את הפתחים, ולתקן את כל התיקונים על חשבונו.
קנה אטמו לאחר ההתיכל מעבר של תעלת אוויר או צנרת בקיר או ברצפה המהווים חסימה אקוסטית, י

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.
אטמו לאחר ההתקנה י, יגשם נגדמהווים חסימה ה גגאו  חיצוניכל מעבר של תעלת אוויר או צנרת בקיר 

. האטימה ביצוע  טרם  לאישור  יוגש  פרט.המבנה  תוך  אל  מים  חדירתמתאים למניעת    ובשיפועבאטימה מתאימה  
 תבוצע כך שלא יפגעו התעלה, הצינור או הבידוד. 

 קבלן ועל חשבונו.שרוול מעבר מתאים להפרדה בין התעלה או הצינור לבין האטימה, יסופק ויותקן על ידי ה
 צנרת.ו תעלות: הסעיפים י"ל כלולים במחירהנ

 

 בולמי רעידות 15.08

יחידות קירור המים תוצבנה על גבי סט של בולמי רעידות. הבולם מסוג קפיץ בעל שכבת ניאופרן להפרדה  .א
. דוגמת 2בין הקוטר לגובה בלחיצה, ושקיעה סטטית של " 0.8-מהרצפה. הקפיץ ביחס של לא פחות מ

הגבהות   , או ש"ע מאושר. הקפיצים יונחו ע"ג קונסטרוקציית פלדה שתונח ע"גMASONשל    SLFבולם  
 ס"מ מעל גמר הגג.  10בטון בגובה 

במסגרת פרופילי פלדה  יצוקהמשאבות תוצבנה בצורה קשיחה ע"ג בסיס אינרטי העשוי מגוש בטון  .ב
ממשקל הציוד. המשאבות יוצבו על   1.5  -  2.5שיותקן ע"ג קפיצים כמתואר בתת סעיף א. הבטון במשקל  

 ל המשאבות. מ"מ, משותף לכ 1.25מגש ניקוז מנירוסטה בעובי 

מתוצרת  SUPER-W-PADSכריות מסוג  -יחידת הטיפול באוויר יוצבו ע"ג סט בולמי רעידות מגומי .ג
 אינץ'. 2גבי מרצפות רחוב ואיזוצף בעובי -מייסון, על

-שכבתי בעל גל-מים, ולמשאבות יעשה ע"י מחברים גמישים מנאופרן רב-בור צנרת ליחידות קירוריח .ד

 או ש"ע מאושר. MFNCדגם  MASONכפול. מתוצרת 

מהבטון  וופרדתוצב על תמיכות פלדה מגולבנת שיוצבו על ספי מדרכה. התמיכות יכל צנרת מים על הגג  .ה
 ע"י שכבות גומי מחורץ.

-SUPER-Wכריות מסוג  -יחידות טיפול באוויר, מעבים, מפוחים, יוצבו ע"ג סט בולמי רעידות מגומי  .ו

PADS .מתוצרת מייסון 
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 ה יספק הקבלן איזוצף.עבור כל בסיס יחיד .ז

 מחיר בולמי הרעידות מרצפות רחוב  ואיזוצף כלול במחיר הציוד. .ח
  כל המפורט לעיל, כלול במחיר הציוד.

 

 /חימום מים מושלמת עם מעבה מקורר אוויר  קירוררור, ייחידת ק 15.09

 . EXTRA LOW NOISE -בורגי, נצילות אנרגטית טובה, שקטה במיוחד  מדחס
 

הקבלן יוודא טרם מתן הצעתו כי יחידת קירור המים המוצעת על ידו עומדת בתנאי הסף המפורטים מטה 
 ובטבלת הציוד וכן שמידות היחידה ומישקלה עונים לנדרש .

בקיץ ללא פריקת דרגות  43ºCבחורף ועד   10ºC-היחידה תהיה מיועדת לקירור בתנאי חוץ של עד  .א
 ויכולת עבודה בטמפ' גבוהה עם פריקת דרגות.

מוכר ומאושר, בהתאם לטבלאות הציוד,   רושתח תנה מושלמות, מתוצרת ביייחידות קירור המים תהי
ם עם בורגי יםמדחס, מעבה מקורר אוויר, "קלימה וונטה", "קרייר", "יורק" "טרייןתוצרת "כדוגמת 

 או גז ירוק מאושר. a134–משנה מהירות רציף ,שני מעגלי גז, גז 

 .EFF1. כל המנועים יהיו בעלי נצילות Aבדירוג  -מינימאלית-אנרגטית נצילותתהיה בעלת  היחידה

 .   מטר 10 במרחקDBA  60שלא תעלה על  העיקרית והחד משמעית הינה לרמת הרעש  הדרישה
 .ולטבלת הציוד לנתונים כפוףדגם היחידה יאושר  בחירת"ל הינן דרישות מינימום. הנ

", בעלת חוםמוכנה להפעלה ותהייה מטיפוס "קירור בלבד/משאבת  וכל יחידה תסופק מהמפעל מושלמת   .ב
 ויר.ומעבה מקורר א

בולמי רעידות עם שקיעה סטטית גבי על  מוצבים במיוחדים שקטבורגיים ים /היחידה תכלול  מדחס .ג
ויכללו  המדחסים יותקנו בתוך בית אקוסטי להקטנת רעש  .השתקה בחליפת, עטוף 1/2" -של כ

 יהיו  מאוורריםה. מערכת אוורור לשמירת הטמפרטורה של המנוע והמדחס מתחת למקס' בכל מצב

superultra quiet .באופן הדרגתי בהתאמה לתפוקה הנדרשת תהייה  כל מדחספעלת ה ללא טון בולט
 כלולשמן ושני ברזי ניתוק על צנרת הגז. המ-. כל מדחס יכלול גוף חימום אגןאמצעות ווסת מהירותב

 יותקן בתוך תא אקוסטי.

עם ציפוי אנטי קורוזיבי  MICROCHANNELאלומיניום חמרן ימי -סוללות המעבה אלומיניום .ד
 שנים אחריות לסוללות.   5לסביבה ימית מקורי. מקורי, 

הרעש לא  רמת .שקטה באופן מיוחד עם חבילה אקוסטית -מטיפוס סופר רעש נמוך היחידה תהייה  .ה

 .מטר 10 במרחק DBA  60תעלה על  

או  ASME,מחליף החום יהיה מטיפוס תרמיל וצינורות עם ראשים מתפרקים, במבנה לפי סטנדרד  .ו
 מד מים.וע רגל 15ובעל מפל לחץ בצד המים של עד המקביל האירופאי 

 15. צפיפות הצלעות לא תעלה על קורוזיה כנגד מהמפעל מקורית אפוקסיסוללות המעבה יצופו בהגנת  .ז
 לאינץ'.

 . NOISE LOWהמעבים יהיו בסווג  מפוחי .ח

 ובקרהשיכלול: פיקוד על טמפ' מים, התנעה  תקשורת יכולת עם, צג בעל בקרמערכת הפיקוד תכלול  .ט
מנועי מפוחים, מניעת מחזוריות קצרה, וקשר עם מחשב מרכזי באמצעות   עלל המדחסים, פיקוד  ע  רציפה

 פרוטוקול תקשורת. 

המערכת תכלול בנוסף מערכת הגנות מושלמת: לחץ נמוך עם ריסט ידני, לחץ גבוה עם ריסט ידני, לחץ  .י
מנוע, ל  גבוההנת טמפ' מים נמוכה וגבוהה, הגנת טמפ' דחיסה גבוהה, הגנת טמפ'  שמן עם ריסט ידני, הג

גוף -פנימית, הגנות למחליף חום מאייד  זרימה הגנת חוסרפנימי,    מגן טמפ' גבוהה למיסבים, מגן קפיאה
. מגן להגנה והתראה בפני שריפת גוף חימום אגן שמן חימום למחליף החום כהגנה אקטיבית נגד קיפאון

, אשר ינתק המדחס, ידליק נורית תקלה ויפעיל אזעקת תקלה במקרה ”OHA“צרת "סילקו", דגם תו
 של שריפת גוף החימום. הגנת זרם יתר זרם קצר, הגנת חוסר היפוך פאזה, סוללת גיבוי לבקר.

מנועי מפוחי  סיבובי שינוייחידת קירור המים תכלול, רגש טמפ' חוץ, מערכת בקרת לחץ ראש ע"י  .יא
 המהירות בקרת מערכתקיץ/חורף. -שתאפשר פעולה בטמפ' חוץ נמוכה, לשמירת לחצי עבודה מעבה,ה

 משטר לילה להורדת רמת הרעש..תכנות  לפי  כנדרש  בשעות  יותר  נמוך  רעש  לקבלת  וויסות  אמצעי  תכלול

 .F.Sחיצונית בנוסף לכלול ביחידה של מגן קפיאה + הגנת חוסר זרימה חיצוני  הגנה .יב

 .אנרגיה ומונה אלקטרוניים התפשטות שסתומי תכלול המערכת .יג
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 חימום חשמלי למאייד.  גוף .יד

 .וסילפס בתחבושת ציפוי עם למאייד"מ מ 25 בידוד .טו

 , מסנן ,אל חוזר ,גמישיםרוזדרישה תכלול יחידת קירור המים תא הידראולי הכולל בין השאר: ב לפי .טז
 התראה על ספיקה נמוכה והגנות מתאימות לצ'ילר. -בתאימות לתפוקת הצ'ילר  ותושתי משאב

 היחידה תכלול שעוני לחץ גז או תצוגה דיגיטלית. .יז

כל מעגל גז יכלול ברזי ניתוק למדחס , זכוכית מראה,מסנן מייבש עם ברזי ניתוק, ברזי   מילוי, רגש  .יח
 ביניקה.טמפ' 

 חיבור צנרת המים   למאייד תעשה  באוגן + אוגן נגדי בצנרת. .יט

יתאים לסטנדרטים בארץ ודרישות חברת חשמל כולל מפסק ראשי. לכל ו אינטגרלי יהיהלוח החשמל  .כ
יהיה  הלוחהקבל יוגן ע"י מאמ"ת מתאים.  0.92 -מדחס יותקן במקביל קבל לשיפור כפל ההספק ל

זי. המכונה תוכל אפ-וולט חד 230זי ופיקוד אפ-לט תלתוו 400ובמתח  הרץ 50מותאם לפעולה בתדר 
 .10%±להמשיך לפעול ללא תקלות גם בתנודות במתח בשיעור של     

 ים מהמפעל.י. הנ"ל יסופקו מקור, ניתנים לכיול לכל מנועאוטומטיים-הלוח יאובזר בנתיכים חצי
 .והגנת חוסר היפוך פאזהמפסק ראשי 

הלוח יכלול מגעי עזר לריכוז תקלות וכן חיבור תקשורת )כולל כל המתאמים הנדרשים( למערכת 
הבקרה על מנת לאפשר ניטור מלא מרחוק. הקבלן יתאם את הלוח לדרישות מפרט זה לתקנים 

 הישראלים. 

 ראשי והגנת חוסר היפוך פאזה. מפסק .כא

ל נתוני העבודה הנמדדים כולל אגירת המכונה תאפשר התנעה במצב פרוק. מערכת הבקרה תציג את כ .כב

להלן  .PIDמידע היסטורי של נתוני עבודה ותקלות. מערכת שמירת הטמפרטורה מבוססת על בקרת 
 פירוט חלקי של הפרמטרים לתצוגה:

 . טמפרטורת מים קרים כניסה •

 .טמפרטורת מים קרים יציאה •

 .טמפרטורה רצויה •

 מדחסכל זרם ל •

 אחוזי עומס ליחידה •

• EER   לפיkw/ kw 

 דו"ח תקלות מפורט כולל: שעה ותאריך ותאור התקלה כולל מצב היחידה בזמן קרות התקלה. •

 תצוגת כל נתוני העבודה של המדחסים כולל תקלות והתראות מהמדחסים. •

 רישום שעות עבודה למערכת ולכל מדחס בנפרד •

 פידבק אמיתי –מצב שסתום התפשטות  •

• APPROACH מאייד. 

, קליטה של הוראות ממערכת הבקרה BMS–ביחידה תאפשר השתלבות במערכת ה הבקרהמערכת  .כג
 המרכזית, אשר יכללו את ההוראות כדלקמן:

 שינוי נקודות העבודה. •

 קביעת הגבלת הזרם לכל יחידה, לערך רצוי. •

 הפעלה והפסקה של היחידה. •
 המערכת תותקן בלוח החשמל של היחידה.

נו מאפשר שידור וקליטה של כל הנתונים הנ"ל, על הקבלן באם לוח הבקרה המקורי של היחידה, אי
להוסיף בלוח החשמל ועל קווי המים החשמל והפיקוד, את כל האביזרים הנדרשים על מנת לאפשר 

 שידור וקליטה של כל הנתונים הנדרשים הנ"ל.
באוקנט, שיאפשר תקשורת עם מערכת הבקרה  –פתוח  בפרוטוקולד במתאם תקשורת יהיחידה תצוי

 ת הפעלה ובקרה.והמרכזית של המתקן והמבנה כולו. ראה בהמשך מערכ

בנוסף לבקרה האינטגרלית של הצ'ילרים, הקבלן יספק ויתקין מערכת ניהול יעיל של הצ'ילרים שתהיה  .כד
 מקסימלית  אנרגטית  נצילות לקבלת,  היחידות  שלושתמוצר מקורי של היצרן שתבטיח פעולה יעילה של  

 . ראה בהמשך מערכות הפעלה ובקרה.משאבות עם יחידות והפסקת
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התקנת היחידה כוללת הצבה על סט בולמי רעידות קפיציים, התחברות לצנרת עם מחברים גמישים  .כה
 כפול, התחברות למערכת חשמל, פיקוד ובקרה. -בעלי גל

טכנאי תבוצע ע"י הצילר ההפעלה הראשונית של  כלול במחיר היחידה. בשיתוף הסוכן הפעלה וויסות .כו
נוכחות נציגי הלקוח. על הטכנאי לבדוק בקפדנות את הצנרת ואת כל מעגלי החשמל יחידה  וביצרן ה

לבדוק כיוון מנוע. אחרי   והבקרה. לטעון את הצילר בגז ושמן ולבצע הפעלה ראשונית של הצילר, כדי
שהמערכת עובדת   ות של כל אמצעי הבקרה, כדי לוודאבדיקת סיבוב מנוע יש לבצע בדיקות ומדיד

 כנדרש. 

 24משך תיאחריות הקבלן מגובה ע"י היצרן תתחיל מיום קבלת המתקן ללא קשר לתאריך אספקה ו .כז
 . הפעלה וויסות בשיתוף הסוכן כלול במחיר היחידה.חודש

 . Eurovent or AHRI Certification Class A -תתקבל יחידה העומדת בדרישות  .כח

בצריכת אנרגיה  כל יחידה תיבדק לפני האישור לאמינות פעולה של הדגם במפעל, רמת רעש, יעילות 

EER הבדיקה  הציוד לאתר. טרם אספקת  מפקחיימסר למהמפעל פעלה הולחצי עבודה. דו"ח ה

  ARI Standard 550-92תבוצע בהתאם להנחיות תקן 

 . 1ות קפיציים עם שקיעה של "בולמי רעידעל  י בטוןעל על בסיס הצ'ילר יוצב   .כט

 הקבלן ישתמש בשרותי קונסטרוקטור לקבלת אישור להצבת הצילרים על הגג. .ל
 .יחידה, אלא אם צויין אחרת במפורש בכתב הכמויותכלול במחיר ה כל המפורט לעיל

 

 תוספת כימיקליים 15.10

קלים. מילוי ימיכל מילוי כימיקלים. בזמן מילוי המים הראשוני יוספו כימ יותקןלמערכת הסגורה  .א

 .FDAזיה ושקיעת אבנית המתאימים למערכות סגורות, הכימיקל יהיה מאושר ע"י וכימיקל נגד קור

 משאבות מים  15.11

המשאבות יהיו צנטריפוגליות אנכיות/אופקיות מסוג "מונובלוק" ויתאימו לנתונים שבטבלאות הציוד.  .א

 .C 50°ם ולעבודה בתנאי חוץ של יתחת כיפת השמי להצבהשאבות יתאימו המ

 .316 גוף המשאבה יהיה עשוי מברזל יציקה. המאיץ יהיה עשוי מברונזה והציר  מפלב"מ  .ב

 .מפקחהאטמים יהיו מכניים מתוצרת ג'והן קריין או שווה ערך מאושר ע"י ה .ג

הציוד והאביזרים אותם יספק ובהתאמה ההתקנה יחשב הקבלן את מפל הלחץ הנדרש על בסיס  טרם .ד
את הספיקה הדרושה  מספקתוודא שהמשאבה אמנם יבדוק וייבחר את המשאבה. לאחר ההתקנה 

 מערכת בפועל.ל בהתאמה

מתאימים להצבה תחת כיפת  -IP 55 סבל"ד בדרגת הגנה מינימלית 2,900/1,450המנועים יהיו  .ה

 .EFF1/IE-3מנועים יהיו בעלי נצילות ה". Fהשמיים תוצרת יצרן מאושר עם בידוד טיפוס "
 הנצרך  על הציר בנקודת העבודה. ההספקמ 35% -מ פחות לאהספק המנוע יהיה גדול ב

 יותקנו מנתקי ביטחון במידת הצורך כלולים במחיר המשאבה. .ו

 316קשיחה ע"ג בסיס אינרטי. המשאבות יוצבו על מגש ניקוז מנירוסטה המשאבות תוצבנה בצורה  .ז
 מ"מ, משותף לכל המשאבות. 1.25בעובי 

 

 רמת רעש –ציוד מיזוג האוויר  15.12
 באופן מיוחד.  ותשקט נהייהתת הטיפול באוויר המותקנות ויחיד

 . הנדרשבמידת הצורך יטופלו היחידות אקוסטית לצורך השגת מפלס הרעש 
 .1004"י ובת בתקנות כנדרש הרעש במגבלות יעמדו והציודים המערכות

 רמת הרעש לא תעלה על  .EXTRA LOW NOISE - במיוחד שקט סופר מדגם יהיו המים קירור יחידות

DBA 60 מטר 10 במרחק. 

 .DBA 40 –חדרי ציוד 

 .DBA 35 –שאר החדרים למיניהם 

 .DBA 32- ספריות

 מטר לפי סקלה. X -כנדרשמפלס הרעש יימדד במרחק 
 בכל הצעדים הדרושים לקבלת רמת הרעש הנדרשת.    באחריות הקבלן לנקוט
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 יחידת טיפול באוויר מפרופילים חרושתיים: 15.13
 

אזורית, ללחץ נמוך בעלת מפוח יונק. היחידה תהא -יחידת הטיפול באוויר תהיה מטיפוס אופקי, חד .א
ית פרופילי אלומיניום דגם מונע גשרי קור ופנלים מתפרקים יתאים לפרוק, מקונסטרוקצ ממספרבנויה 

פוי יוצ 1"  ק"ג למ"ק ועובי  48מפח מגולבן, מבודדים בלוחות פיברגלס חצי מוקשה בצפיפות מזערית של  
. היחידה  מעל"מ  ס  10  מוגבה  גגון  עם  2נאופרן. יחידות להצבה תחת כיפת השמיים יבודדו בבידוד בעובי "

. הפנלים לפתיחהכל הפנלים יהיו ניתנים לפירוק באמצעות ברגים בקבועים, ומצוידים בצירים וידיות 
גומי ספוגי או נאופרן בהיקפם.   יהיו עם כיפוף כפול בקצוות וסגירתם אל המסגרת תעשה כנגד אטימה של

 הפנלים יהיו צבועים בצבע אפוקסי בתנור.

 .הייצור אחרי חם בגילבון פלדה פרופילי של ממסגרת יהיה היחידה בסיס .ב

 היחידה תכיל תא מפוחים ותא עם נחשון קירור/חימום ע"י מים. .ג

 מבית המאיץ.  FPM 1,800יר שלא עולה על ובמפוח כפול. מהירות יציאת או תצויד ההיחיד .ד

 המפוח של הנצרך מההספק 50% -ב הגבוה בהספק יבחר המפוח יונע בהנעת רצועות עם מגן. המנוע .ה
 .העבודה בנקודת

 .קפיצים רעידות בולמי גבי על משותף בסיס גבי על תוצב והמנוע המפוח חטיבת .ו

מהצד ודלת גישה אטומה, המסננים יותקנו שליפה   ם אפשרותעבחטיבת מסננים שטוחה    תצוידהיחידה   .ז
  .תמיכה בתוך מסגרת מתכת מגולבנת ורשת

 .חוזר ואוויר צח לאוויר מאלומיניום וויסות במדפי תצוייד היחידה .ח

 0.52יבנה מצינורות נחושת בעובי דופן מזערי של ת הסוללה. עומק שורות 6 - מינימאלי סוללה עומק .ט

. מ"מ 0.15יהיה  המזעריוצלעות עשויות נחושת או אלומיניום, עובי הצלעות  5/8מ"מ בקוטר של "
הנחשון יצויד בראשי חלוקה וחיבורי צנרת מים יהיו מפליז  .10 על יעלה ולא 8-מ יפחת לא מספרם

מטר עומד מים ומהירות  3הנחשון לא יעלה על  של הכוללומאותו הצד של הנחשון. מפל לחץ המים 
 .לשנייהרגל  4ובחיבורים דיאלקטרים תהיה  בצינורותרבית יזרימת המים המ

 תלת דרכי ממונע הדרגתי./דוד בברז פיקוד ייהסוללה תצו .י

 .316"ם מפלב ניקוז מגש על תוצב הסוללה .יא

מטר מהמפוח )ללא השתקת   1מדוד    Aדציבל בסקלה    60מפלס הרעש הנובע מפעולת המפוח לא יעלה על   .יב
 תא היחידה(.

, התחברות SUPER-W-PADS כריותהתקנת היחידה כוללת הצבה/תליה על בולמי רעידות מגומי  .יג
 לתעלות, לצנרת מים וניקוז וכן התחברות למערכת החשמל והפיקוד.

ת מסנן ודרגות סינון הכולל 2תא סינון לרבות:  צח על הגג תכלולנה באופן עקרוניויר ואב טיפוליחידות  .יד
, תריס נגד גשם עם רשת נגד 80%אינץ ליעילות של  12ומסנן שקים בעומק  2מוקדם אמרגלס בעובי "

 חרקים.

 .בבניין למעברים התאים גודל יתאים הקבלן .טו

ול את גוף החימום, גם אם יותקן   בתעלה. ביחידות בהן נדרש גוף חימום חשמלי, מחיר היחידה יכל .טז
ויר ופרסוסטט דיפרנציאלי, להגנה בפני ספיקת אוגוף החימום יוגן ע"י תרמוסטט עם ריסט ידני 

 נמוכה.
 

מבנה ומרכיבי יחידות הטיפול באוויר לסוגיהן כדוגמת: בריכות ניקוז, מאיצים, בתי מאיצים, מסננים, חומרי 

על כל פרקיהם העדכניים  1001/  755לפחות )כמוגדר בת.י  V.3.3הבידוד החיצוניים והפנימיים יהיו בסווג 
 .חשבונו על לתקן להתאמתן האישורים ולהמצאת לתקן להתאמתן ידאג הקבלןביותר(, 

 

 יחידות אחודות קלות – AWSQ-יחידות טיפול באוויר מטיפוס קל שקטות במיוחד  15.14

 1.5. היחידה תהיה בנויה ממסגרת פרופיל מכופף בעובי CFM 4,000יחידות מטיפוס קל יהיו לספיקה של עד 
תובבים ויהיו עם מ"מ ופנלים מפח מגולבן. כל הפנלים יהיו ניתנים לפירוק, ויחוזקו למקומם ע"י תפסים מס

אטימה של גומי ספוגי או ניאופרן בהיקף. הפנל  כיפוף כפול בקצוות. סגירת הפנלים אל המסגרת תעשה כנגד
 התחתון יהיה ניתן לפירוק ויאפשר גישה לשרות ולפירוק המפוח והמנוע כנדרש בשטח.
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מהירויות, סוללת מים קרים עם צינור נחושת  3היחידות יכללו: מפוח עם מנוע בהנעה ישירה חד פאזי בעל 
 עלים לאינץ' ושש שורות עומק. 10וצפיפות של  3/8בקוטר "
בחרו יישיר או רצועות בהתאמה למפל הלחץ הנדרש למערך סחרור האוויר. היחידות י בהינע יצוידו היחידות

 סבל"ד. 950לעבודה במהירויות סיבוב מכסימלית של 

( בעל דופן פח sonexהיחידות יבודדו בבידוד אקוסטי בולע ) פנלין מיוחד ולשם כך היחידות יהיו שקטות באופ
 באחריות הקבלן. נמוכהמחוררת פנימית ובבית מאיץ מבודד אקוסטית, לקבלת רמת רעש 

 הגישה ליחידות האופקיות התלויות לתקרה במקומות צרים תהיה מפנל תחתון מתפרק.
 חשמלי, מחיר היחידה יכלול את גוף החימום, גם אם יותקן בתעלה.ביחידות בהן נדרש גוף חימום 

 גופי החימום יוגנו ע"י פרסוסטט דיפרנציאלי ותרמוסטט עם ריסט ידני בפני ספיקת אוויר נמוכה.
 פוי נאופרן.י, וצ1ק"ג למ"ק ועובי " 48היט"אות יבודדו בלוחות פיברגלס חצי מוקשה בצפיפות מזערית של 

לוח חשמל אינטגרלי תיקני שיכיל: הגנת קצר עומס יתר לכל מנוע וגוף חימום,  קונטקטורים היחידה תצוייד ב
 מום, לוח חיבורים, קבל למנוע וכו'. לוח החשמל של היחידה לא יותקן על פנל מתפרק.יעבור גופי ח

 היחידה תצויד בחטיבת מסננים שטוחה אם אפשרות שליפה מהצד ודלת גישה אטומה.
" בעובי אמרגלס, "דרגות בשתיתכלול בנוסף למפורט לעיל חטיבת מסננים הכוללת: מסננים  צח אוויר יחידת

"2 ,FARR-30-30 גבי מסילות, בתוך מבנה היחידה עם דלת חיצונית.-, המסננים ניתנים לשליפה על4" בעובי 
שמלי, מחיר שורות עומק עשויה מחמרן ימי. ביחידות בהן נדרש גוף חימום ח 8קירור/חימום בעלת  סוללת

 היחידה יכלול את גוף החימום, גם אם יותקן בתעלה.
ס"מ מעל הפנל העליון.  5יחידות שיוצבו חשופות תחת כיפת השמיים, יהיו אטומות יצוידו בגגון מוגבה בגובה 

. היחידות מוצבת היא בו לאזור יתאים ביחידה החשמל לוח'. ץאינ 2היחידות יבודדו בבידוד פנימי בעובי 
יתלו על גבי בולמי רעידות מגומי מחורץ על גבי קונסטרוקציית פלדה מגולוונת. היחידה תוצב על גבי \יוצבו

 מרצפות רחוב על גבי איזוצף או תיתלה לקיר.
 גימור ברמת אפוקסי בצבע אלקטרוסטטית וצביעה חלקיהם בכל חם גילוון יעברו ביחידות והפנלים השלדה
 .גבוהה

במחיר היחידה בנוסף למפורט לעיל ייכלל גם: מנתק בטחון, חיבורים גמישים, בולמי רעידות, צנרת ניקוז 
. התחברות לצנרת המים ולמערכת החשמל פרופורציונאלי פיקוד ושסתום כדוריים ניתוק ברזי שניוסיפון, 

 ית מחוררת.והפיקוד, מפוח מושתק בעל בית מאיץ מבודד בבידוד אקוסטי, בעל דופן פח פנימ
יחידות הטיפול באוויר לסוגיהן כדוגמת: בריכות ניקוז, מאיצים, בתי מאיצים, מסננים, חומרי  ומרכיבימבנה 

העדכניים  פרקיהםעל כל  1001/  755לפחות )כמוגדר בת.י.  V.3.3ווג יהבידוד החיצוניים והפנימיים יהיו בס
 .חשבונו על לתקן להתאמתן האישורים ולהמצאת לתקן להתאמתן ידאג הקבלןביותר(, 

 

 נחשון -יחידות מפוח 15.15
  

  היחידות יהיו אנכיות או אופקיות כמסומן בתוכניות תוצרת "אלקטרה" בעלות תו תקן. .א

 יחידות אנכיות ללא מעטה יוצבו על גבי גומי מחורץ על הרצפה ויחוברו אליה באמצעות ברגים.  .ב
יחידות אופקיות ללא מעטה יתלו בתוך חלל תקרה מונמכת. התקרה הקיימת הינה תקרת פלקל, על 

 הקבלן לקבל אישור לפרטי ההתקנה טרם ביצוע מקונסטרוקטור המבנה.
נסטרוקציית מתכת מקשרת כדוגמת פרופילי פח מכופף מגולבן בעובי במידת הצורך יתלו היחידות לקו

 מתאים.

ליעילות נמוכה, ויבנה מחמר מתכתי בלתי מחליד )אלומיניום או פלב"ם(,   1/2מסנן האוויר יהיה בעובי " .ג
 הניתן לניקוי חוזר, הנתון במסגרת פח מגולבן.

יר שהוא ויח אטימות ומניעת מעקף אוהמסנן יותקן באופן המאפשר שליפה בקלות לצרכי שטיפה, ומבט
 מותקן במקומו.

מ"מ. אל הצינורות יהיו  0.3 -ובעובי דופן של לא פחות מ 3/8"-תפר בקוטר חיצון של לא פחות מ .ד
  מ"מ 0.2מקושרים באופן מכני צלעות אלומיניום בעובי מזערי של 

 כל אחת מהיחידות תצויד בגופי חימום חשמליים בהספקים הבאים: .ה

KW  2  -  FC-300 

KW  2-   FC-400  

600 -KW  3 -   FC 

800 - FC -KW  4    



159 
 

 

האחד עם ריסט אוטומטי למניעת   -גופי החימום יותקנו אחרי הסוללה ויוגנו באמצעות שני תרמוסטטים  

הפעלת המחמם  .ºC90(, והשני עם ריסט ידני לטמפ' של ºC60הפעלתו בטמפרטורה גבוהה מדי )מעל 
אים בעל מגעים מתאימים, לזרם המתאים להספק גוף החימום, כלול במחיר עשה דרך ממסר מתית

 היחידה.
כל החיווט החשמלי בין יחידת מפוח נחשון לבין יחידת ההפעלה שלה, גופי החימום לוח החשמל ייכלל 

 במחירה.
 חיבורי גופי החימום יהיו בתוך קופסא משוריינת אטומה שתותקן לצד היחידה.

 רות שיותקן בתעלה.יתהיה דרך פנל שהגישה לגוף החימום 

כל חיבורי החשמל בלוחית ההפעלה ובחיבורים לגופי החימום יוגנו באמצעות מעטה מתאים,   החיווט  .ו
   לגופי החימום יהיה עמיד בחום.

יחידות המפוח נחשון יופעלו מפנל הפעלה כדוגמת חברת "מיטב" מטיפוס קירור/חימום, שקוע בקיר,  .ז
יאת הטמפרטורה. בדרישת קירור/חימום יופעל השסתום הסולנואידי ובדרישת עם צג דיגיטלי לקר

חימום יפעל המחמם החשמלי בדרגות. הפנל יכיל בורר שלוש מהירויות, בורר קיץ חורף, לחצני הפעל 
דרגתי, טיימר השהיה למפוח היחידה טרם כיבוי במצב חימום -הפסק עם אחזקה עצמית ותרמוסטט חד

 לקירור גופי החימום, גלאי נפח לבדיקת נוכחות לחיסכון באנרגיה. -וון לפרק זמן ניתן לכי

אביזרי ההתחברות לצנרת הפלדה יהיו מפליז ויכללו זוג ברזים כדורים תוצרת שגיב שיותקנו על  .ח
 היציאות מהצנרת הראשית ]לא יתקבלו ברזי ארקה[. הצנרת המקשרת תהיה מנחושת.

רבות שסתומים כדוריים )לרבות מאריך(, צנרת הנחושת באורך כל המפורט לעיל כלול במחיר היחידה ל
מטר לכל צינור, ורקורדים לפרוק מהיר של היחידה, מנתקי בטחון, חיבורים גמישים לתעלות,  2של עד 

 צנרת ניקוז ומתאם חיבור לצנרת הניקוז המאספת. התחברות לצנרת המים ולמערכת החשמל והפיקוד.
 

לסוגיהן כדוגמת: בריכות ניקוז, מאיצים, בתי מאיצים, מסננים,  נחשון המפוחיחידות  ומרכיבימבנה 

על כל פרקיהם  1001/  755לפחות )כמוגדר בת.י  V.3.3חומרי הבידוד החיצוניים והפנימיים יהיו בסווג 
 .חשבונו על לתקן להתאמתן האישורים ולהמצאת לתקן להתאמתן ידאג הקבלןהעדכניים ביותר(, 

 
  

 חשמליים חימום גופי 15.16
 .ובתכניות הציוד ברשימת לפירוט בהתאם החשמליים החימום גופי את ויחבר יתקין, יספק הקבלן

 אפשרות עם כמגירה שתורכב למסגרת יחוברו באוויר הטיפול יחידות בתוך שיותקנו החשמליים החימום גופי
 .שליפה

 קבוע באופן שיורכבו וחיזוקים במסגרת יחוברו נחשון-מפוח יחידות בתוך שיותקנו החשמליים החימום גופי
 .ואטומה משוריינת חיבורים קופסת עם היחידה לדפנות

 500  לפי  יחושבו  החימום  גופי,  לדקה  רגל  900  של  מכסימלית  זרימה  למהירות  יתוכננו  בתעלות  להתקנה  הגופים

 .מ"מ 10 קוטר צינור של אורך למטר ואט
 החימום גופי. חלד-אל מפלדת הן אף תהיינה הצלעות. חלד-אל מפלדת עשויים צינורות מקטעי יבנו הגופים

 וולט 220 של פאזי חד למתח יחושבו הגופים. גבוהות בטמפרטורות עמיד מטיפוס יהיו הצינורות כתוך
 חוזרת  הפעלה  עם  ביטחון  במפסק  יצוייד  חימום  גוף  כל.  הפאזות  3  בין  שווה  באופן  דרגה  בכל  יחולקו  והמעגלים

 לשירות לגישה ניתנים יהיו הביטחונות כל. לאוויר זרימה ומפסק, תקלה במקרה יתר חימום מפני להגנה, ביד
 המותקנים ולהגנות למנועים, החימום לגופי החיווט. הנחשון את לפרק ומבלי חיבורים קופסת באמצעות

 .מותקנים הם בה לסביבה ומתאים בחום עמידים יהיו החימום לגופי בסמוך
 
 
 
 
 

 משאבת מים טבולה עבור ניקוז 15.17
 עם, הנדרשים ולעומד לספיקה מתאימה מיכל בתוך טבולהקבלן יספק ויתקין משאבה צנטריפוגלית מטיפוס 

 [.לשעה ליטר 10] תקלה במצב מצוף פעמון"י ע התראה
 

 צנרת מים ואביזריה ובידודה 15.18
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ללא  40צנרת המים, לרבות אביזרים, קשתות, הסתעפויות וכו' תהיה כולה מפלדה שחורה, סקדיול  .א

. על הקבלן לספק אישור להתאמת הצנרת לדרישות התקן ממכון ASTM Spec. A-53, Aתפר, לפי תקן  
רף בדיקה מורשה ישראלי )טכניון או מת"י( או ממכון בדיקה מערב אירופאי או אמריקאי. האישור יצו

[ חול  התזת  או]מברשת    החלודה  להסרת  חיצוני  ניקוי  שעברה  לאחר  לאתר  תסופק  הצנרתלתיק המסירה.  
. לפני ההרכבה ינוקו הצינורות מבפנים ע"י צידיה משני ונפקקה איכותי גמר וצבע יסוד בצבע ונצבעה

 ת פלדה שיושחלו לאורך כל צינור.וכמו מברש וכימייםכניים מאמצעים 

והמפרט הכללי  127-1ידי רתכים בעלי הסמכה ותעודה לפי תקן ישראלי -החיבורים ייעשו בריתוך על .ב
מסגרות חרש. המזמין יהיה רשאי לבצע לפי שיקול דעתו בדיקות מדגמיות לריתוכים  – 19פרק 

באמצעות צילומי רנטגן, לצנרת גלויה  במבנים הבדיקות יעשו בהתאם לתקן צנרת מים למבנים 

ANSI B-31-9  ולצנרת קבורה הבדיקות יעשו בהתאם לתקן צנרת מים לתהליך/דלקANSI B-31-3 
דמי הבדיקה יחולו  -דמי הבדיקה יחולו על המזמין. בריתוכים שיפסלו  -.בריתוכים שימצאו תקינים 

 הרתכים יפסלו ויוחלפו באחרים. -על הקבלן. במידה וכמות הפסילות תהיה לא סבירה 

החיזוקים והתליות הדרושים   בסיסי בטון,  התמיכות,הפרופילים המקשרים,  ב את כל  הקבלן יספק וירכי .ג
לקונסטרוקציית המבנה כנדרש בתקנים ובפרטי הביצוע ויאושר   תמיכת הצנרת, וכד'הצבת/תליית/לשם  

שהמערכת תהיה חופשית כזו בצורה הצנרת הקבלן יספק וירכיב את ע"י קונסטרוקטור מטעמו. 
ורים יהיו חרושתיים מתאימים לחיבור/תליה למבנה. כל הפרופילים יהיו חרושתיים כל החיב  מרעידות.
מ' אחד מהשני לתליה או   3שלות על גבי פרופילים במרחקים של תמיכות/יש לספק ולהתקין   מגולבנים.

מ"מ  2.5. הצנרת תונח על מיטה מפח מגולוון בעובי מקונסטרוקצית פלדה מגולבנת ה עשויותתמיכ
הצנרת לפי דרישה מעלות.  120ובנקודות ההשענות יותקן סהר מסילקט לתמיכת הצנרת בהיקף של 

לפחות. יש לבצע  0.3או ש"ע לשקיעה של " DNHSמתלים קפיציים מסוג  באמצעות וצב או תתלהת
 הארקת כל הצינורות בהתאם לחוק החשמל. 

יורכבו במעברים של צינורות דרך קירות או תקרות. קוטר השרוול יתאים לקוטר הצינור  שרוולים .ד
 ולבידוד שעליו. השרוול יאפשר התפשטות תרמית של הצינור.

 נויי טמפ'.יאפשר התפשטות כתוצאה משתתמיכות הצנרת תבוצענה כך שת .ה

פשר התפשטות. נקודת הקבע כדי לא Fix Point, או תמיכת יתמכו ע"י תמיכות רגל ,הצינורות העולים .ו
יש להתקין הצנרת  הנקודה תבודד. לשאר  .תיבנה משני מקטעים מאוגנים למבנה ומלוח מרותך לצינור

 מטר. 3כל חיזוקים מטיפוס מובילים מוחזקים בארבע צדדים 

 .וממנו חיבורי צנרת על הציוד יהיו גמישים, כך שלא יועברו כוחות ורעידות לציוד .ז

תמיכות להצבה  יו חרושתיות ויהיו במידות האפשר מוצר חרושתי כדוגמת אגס.יהתמיכות לצנרת ה .ח
 יעשו מקונסטרוקצית פלדה מפרופילים חרושתיים מגולבנים. התמיכות כלולים במחיר הצנרת.

הרקורדים בצינורות המתברגים יהיו בעלי שטח מגע כדורי וטבעות מגע מפליז מסביב. אוגנים ורקורדים  .ט
ק ע"מ לאפשר פרוק והרכבה של שסתומים, מסננים ואביזרי צנרת אחרים בקלות יותקנו במספר מספי

 בעת הצורך.

או   F/Cעבור התחברות ליחידות    1או "  0.75ומעלה לצנרת בקוטר "  2.5הסתעפות מצינור ראשי בקוטר " .י
עבור מכשירי מדידה בלבד )כגון טרמומטר( תבוצע במקדח כוסית או בקידוח ומכשיר הפשלה לצנרת 

קל"(. הקדח יהיה נקי וחלק לחלוטין מתאים -T)או " WELDOLETשת, וריתוך אביזר מיוחד מסוג נחו
 לקוטר הצינורית/מופה, האביזר. מחיר הביצוע כלול במחיר מכשיר המדידה או הצנרת, ללא תוספת.

בכל חיבור בין שני סוגי חומרים/ מתכות יותקן  מחבר דיאלקטרי. מחירו יכלול במחיר הצנרת  .יא
 והאביזרים. יש להגיש פרטי המחבר לאישור.

   12ולמים מטופלים יהיו עבור לחץ עבודה  חמים/מים קריםלצנרת הבקווי  אביזריםהברגיל  .יב

במערכות .  ºC 120ומותאמים לטמפרטורה עד  אטמוספרות    16ולחץ בדיקה  (  PSIG 175אטמוספרות )
 מלחץ העבודה.  1.5יהיה לפחות  גבוה פי    יבחר אביזר שלחץ העבודה שלו–הדורשות לחצים גבוהים יותר  

תוצרת חברת "וקסלר"  ( להרכבה בצנרת מבודדת או בלתי מבודדת יהיויזוויתנרים )אנכי או טטרמומ .יג

 50X250. הטרמומטר יהיה מיציקת פליז עם לוח שנתות במידות 9באורך " ארה"ב או "סיקה" גרמניה
רגש הטרמומטר יהיה באורך מתאים )לקוטר   תות.+ מטווח לוח השנ  0.5%של    מזערימ"מ לפחות ודיוק  

ויותקן בתוך תרמיל באורך מתאים )גם לצנרת מבודדת(  (ולעובי הבידוד צינור המים בתוכו הוא מותקן
סקלת המדידה תתאים לתחום  את המכשיר מבלי להפסיק את פעולת המערכת. כך שניתן יהיה לפרק
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כל האמור לעיל כלול במחירי הסעיף  גם ום מנומטר. בין המנומטר לצינור יורכב שסתהעבודה הנדרש. 
 אם לא פורטו בנפרד.

לנוזל בו הם מותקנים, ולקוטר   מילר" או "פן". המפסקים יתאימו-מפסיקי זרימה יהיו תוצרת "מקדונל .יד
יבחר למהירויות הזרימה הנכונות, עפ"י כמויות המים  הצינור ובהתחשב באם הוא מבודד. המפסק

למגעים  יקי זרימה בצנרת מים מקוררים יהיו מדגם אטום שימנע חדירת לחותוקוטר הצנרת. מפס
 .ויתאים להצבה על הגג הפנימיים

מרוחק אשר  וצג מקומי 4-20MA"  אלקטרו מגנטי עם משדר דנפוסמדי ספיקת מים יהיה מתוצרת " .טו
כיס המדידה ימולא בגריז  .מ' ובמיקום נגיש לא תחת כיפת השמים 1.2יותקן בגובה שלא יעלה על 

 מתאים ובהתאם להוראות היצרן.

ויהיו  או שווה ערך מאושר סימנסאטמ' מתוצרת  16ברזים ממונעים בקווי המים יהיו ללחץ עבודה של  .טז
 .פתוח ואו סגור –בעלי מגעי גבול לאידיקציה למצבם 

בלחץ והאביזרים לאחר השלמתה לאטימות  כל הציוד ,יחידות הקצהכולל  -הצנרת תיבדק בשלמותה  .יז
 מלחץ עבודה הגבוה מביניהם. 1.5אטמ', או פי  10של  ימינימאל

אטמוספרה. לאחר מכן תבוצענה  שטיפות לסילוק   0.1הצנרת תאושר במידה ולא תהיה ירידת לחץ מעל   .יח
  .זיהומים ושאריות ריתוך מהצנרת

בלבד וכל היחידות והציוד וכן השסתומים  תהצינורוהשטיפה כדוגמת בדיקת הלחץ, תעשה בתוך  .יט
והאביזרים יעקפו. לשם כך, הקבלן יספק ויחבר לצנרת ולחשמל )עם לוח חשמל זמני של הקבלן( 

 3-משאבות מים זמניות בעלות ספיקה ועומד אשר יבטיחו מהירות זרימה בצנרת, שלא תרד מתחת ל
 .השניימטר/

כל תשלום נוסף מעברים עוקפים לצורך סחרור המים יספק הקבלן ויתקין וללא  – םהקוויבקצות כל  .כ
 האספקה לחזרה. תצינורובין 

 

 בידוד לצנרת למים קרים/חמיםטבלת עוביי  .כא
 

 בידוד קוטר

 סיבי זכוכית פוליאוריטן  ארמפלקס צינור

½" 25 - 25 

¾" 25 - 25 

1" 25 - 25 

1¼" 25 25 40 

1½" 25 25 40 

2" 25 25 40 

2" 25 30 50 

3" 32 30 50 

4"  50 50 

6" - 60 60 

8" - 60 60 

10" - 60 75 

12" - 60 75 

14" - 65 75 
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 ן תבודד כמפורט: יקרים בתוך הבניהצנרת המים  .כב

מ"מ. בקטרים  50 מינימאלי בעובי( DUAL TEMPזכוכית )-בקליפות סיבי - ומעלה 6-8בקטרים " -

עם מחסום הקליפות מ"מ.  60 מינימאלי בעובי( DUAL TEMPזכוכית )-בקליפות סיבי - ומעלה 10"
בנקודת  .מ"מ 0.6צבוע אפוקסי בעובי  ציפוי בשרוולי פחו אינטגרלי מחוזקאדים מרדיד אלומיניום 

 יוגן מחסום האדים כנגד חדירת הבורג ע"י פס ארמופלקס דביק בעובי מתאים.  ההחפיפ

 מ"מ. 32 של גומי סינטטי מוקצף דוגמת "ארמפלקס" בעובי נומינלי בקליפות 3 -4טר "ובק -

 מ"מ. 25 של "ארמפלקס" בעובי נומינלי בקליפות גומי סינטטי מוקצף בדוגמת -ומטה  2בקטרים " -
 עשה בהשחלה.יהתקנת ה"ארמפלקס" ת

מ"מ. עם מחסום אדים  50 מינימאלי בעובי(, DUAL TEMPזכוכית )-בקליפות סיבי -בחדרי מכונות  -
 .מ"מ כמפורט לעיל 0.6צבוע אפוקסי בעובי  ציפוי בשרוולי פחו אינטגרלי מחוזקמרדיד אלומיניום 

 של  "ארמפלקס" בעובי נומינלי  ומטה בקליפות גומי סינטטי מוקצף בדוגמת  2"של  בקטרים  בקטרים  

 עשה בהשחלה.יהתקנת ה"ארמפלקס" ת .בעטיפת פח מ"מ 20

בעובי   ,בתוך שרוולי פח מגולבן  ,יצוק  ,תבודד בפוליאוריתן מוקצף  ,יה על הגגיחמים גלו/צנרת מים קרים .כג
עטיפה בארג זכוכית ובשתי שכבות משחת "סילפס" תבוצע  לפי דרישה. צבוע אפוקסי לבן מ"מ 0.6

 וצביעה בצבע גמר עליון או בציפוי פוליגג של שרפון. 

 מ"מ.  75 מינימאלי בעובי - ומעלה 10. בקטרים "מ"מ 60 מינימאלי בעובי - ומעלה 6-8בקטרים " .כד

" בידוד סינטטי וידיאופלקס שסתומים למיניהם ומגופים למים מקוררים וחמים יבודדו ע"י "שמיכות .כה
במידת האפשר ידית בעטיפת פח. בכל מקרה  יצופה . הבידוד   2"סה"כ בעובי -שתי שכבותב 1בעובי "

 חופשית מבידוד. תהיה מאונכת לצינור ו השסתום 

 פתיחה ע"י חיתוךשני חלקים תואמים הניתנים למעשוי יהיה בידוד .המסננים לקוי צנרת יבודדו כנ"ל  .כו
 המסנן.  מכסהלשם פרוק שסתום העזר ו

מחיר הצנרת יכלול את כל האביזרים והספחים למעט אלו המפורטים בנפרד. אביזרים כגון: אוגנים  .כז
 .במחיר הצנרת מחברים וכו' כלוליםרקורדים,  פקקים, ניפלים, מופות,וורים, יע

ניקוי צנרת,  במבנים מפרופילי פלדה, פרופילי תליה וגישור ואביזרי תליה מתועשיםתמיכות/תליות, .כח
תכנון פרטי התלייה, ביצוע חישובים, משקל, מוטות צביעת צנרת, שרוולים למעברי קיר ותקרה וכו', 

 כלולים במחיר הצנרת.המצאת אישור קונסטרוקטור לפרטים ולחישובים, תליה ופרופילים, 

" שישולם לפי Tהסתעפות תשולם לפי סוג האביזר. הסתעפות בקוטר הצינור הראשי תעשה באביזר " .כט
" חרושתי שישולם רוכב, אוכףהצינור הראשי. הסתעפות בקוטר הקטן מהצינור הראשי תעשה באביזר "

 בור ישיר בשום קוטר. יף. לא יאושר חבהתאם לקוטר הצינור המסתע

 . 2"-ומטה כולל, גם מצינור בקוטר הגדול מ 2לא תשולם הסתעפות בקוטר " .ל

טרם ביצוע. כל  המפקח עםמראש ובכתב מים ואופן ההתחברות לצנרת הקיימת יתואמו  מהלכי צנרת .לא
 הנדרש לביצועה ייעשה ע"י הקבלן וכלול במחיר הצנרת. 

קבלן צנרת בהתאם לחוק החשמל. מחיר הארקה יהיה כלול במחיר הצנרת. ההקבלן ידאג להארקת ה   .לב
יהיה אחראי בפני פגיעה בחומרי הבידוד והפחים לפני ולאחר התקנתם ועד מסירת המתקן למזמין, בפני 
נזקים כל שהם כולל שריפה, ולשם כך יציב באתר על חשבונו עובד מהימן לשמירתם והמצויד במכשיר 

  לכבוי אש .

. הקבלן נדרש לקבל ובהתחברויות לקווים קיימים ן נדרש לתשומת לב רבה בחיתוך קווי צנרתהקבל .לג
 אישור מהמזמין לפני כל חיתוך וזאת לאחר שינקטו הצעדים הבאים:

 אחרים של המזמין.או עובדים    המזמיןהאזור בו מתבצעת העבודה יהיה ללא פעולה ולא ימצאו בו עובדי   .לד
ידי -ת אש כתוצאה משמוש במכשירי חתוך. עבודות חתוך תבוצענה עליעשו סידורי הביטחון למניע

הקבלן ידאג להצבת שומר עם מכשיר כבוי ליד רתכים, מסגרים וכו'  ורי דיסק ולא באמצעות להבה.סמ
 העובדים באזורים בהם סכנת התלקחות של שמן, חומרי בדוד, אספלטים וכו' .

 .נרת אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויותכלול במחיר הצ כל המפורט לעיל   .לה
 

 צנרת ניקוז 15.19
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בתוך המבנה  בהדבקה ”2קשיח בקוטר  P.V.C-צנרת הניקוז עבור יחידת הטיפול באוויר תהיה מ .א
ומפלדה מגולבנת בחיבורי הברגה על הגג עם פקק שרות. הצנרת  תתחבר אל היחידה באמצעות סיפון 

 ומקשר. הצנרת והסיפון יהיו כלולים במחיר היחידה.

הדבקה ותתחבר   בחיבורי  2קשיח בקוטר "  P.V.C-מ  תהיה  בקומות  הקצה  ליחידות  מאספת  ניקוז  צנרת .ב
 .נירוסטה חבק עם גמישה לצנרת חיבור מתאם עם הקצה יחידותאל 

מ"מ עד לצנרת  20צינור פלסטי שרשורי גמיש  בקוטר ו מתאם אביזריותקן  F.Cבחיבור ליחידות  .ג
 המאספת. הצינור יהודק באמצעות בנדים מנירוסטה. מחיר הצינור כלול במחיר היחידה.

 צינורות הניקוז יובילו אל נקודות הניקוז הסמוכות. .ד
 

 

 ובידודתעלות אוויר  15.20
 הפח כולל בידוד אקוסטי, לא כולל בידוד תרמי. חוץמידות התעלות הרשומות בתכניות הן מידות 

 אדריכלית לתוכנית בהתאם יבוצע(, ותריסים מפזרים, הקצה נקודות ומיקום תעלות מהלך)מבחינת  הביצוע
 .ביצוע טרם, יש לתאם הביצוע עם הפיקוח מראש ובכתב לתוכניתהתאמה -אי של במקרה(, פריסות)כולל 

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 

SMACNAעלות, התמיכות, התליות, החיזוקים כנדרש. הביצוע )מבחינת מהלך . העבודה כוללת את הת
תעלות ומיקום נקודות הקצה, מפזרים ותריסים(, יבוצע בהתאם לתוכנית אדריכלית )כולל פריסות(, במקרה 

 התאמה לתוכנית, יש לתאם הביצוע עם הפיקוח מראש ובכתב טרם ביצוע.-של אי

, של המפרט 1505שונים יהיו באופן כללי בהתאם לפרק תעלות צינורות ומובילי אויר לסוגיהם ה .א
 הכללי הבינמשרדי. 

כמפורט בסעיף  תעלות מפח פלדה  מגולבן   תבוצענה  בחתך ובמידה כמצויין בתוכניות  ותותקנה .ב
 במפרט הכללי.  150511

לת ין בשרטוטים ובהתאמה למציאות בבניין.  העבודה כוליהקבלן יספק וירכיב את כל התעלות כמצו  .ג
 את התעלות, התמיכות, התליות, החיזוקים כנדרש. מידות התעלות הן מידות פנים הפח.

מיקרון מכל צד, באיכות כפוף גבוהה. העובי  20עובי מינימלי של הגלוון בהתעלות יבוצעו מפח מגולוון 

. התעלות תהיינה SMACNAוהמבנה יהיה כפי שמצוין בשרטוטים ובכפיפות להוראות המדריך של 
 חות, ואטומות עם כיפופי הקשחה.קשי

אינץ' מעל  1-משל האוויר נמוך  הסטטילחץ ה בהןתעלות כ מוגדרות נמוך ללחץתעלות אספקת האוויר 
מטר לשנייה. התעלות יהיו אטומות במידה סבירה ע"י אמצעי אטימה  9הלחץ החיצוני ומהירות של עד 

 ]חיבורי שיבליסט[. 
 הלחץ  מעל'  אינץ  1-מ  גבוהה  האוויר  של  הסטטילחץ ה  בהןתעלות  כ  ותמוגדר וגבוהה  בינוני   ללחץ  תעלות

. התעלות יהיו אטומות היטב ע"י אמצעי אטימה לשנייה מטר 9-ל מעל או עד  האוויר ומהירות החיצוני
 חיבורי אוגנים ואיטום סיליקון.  -

   .עשן להוצאת וגם ממוזג אויר להולכת גם ישמשו אלה תעלות
 פרטים ובגליוןעובי הפחים, מבנה התעלות וצורת החיזוקים והתליות יהיה בהתאם לנראה בתכניות 

 ארה"ב, הוצאה אחרונה כדרישות מינימום.  SMACNAובכפיפות להוראות מדריך אגודת 

מ"מ לפחות   30או שווה ערך בגובה  FLANGE-MEZ םתעלות מלבניות יהיו מחוברות ביניהן באוגני 
מכונה ועל  הידוק אביזריידרוש זאת. האוגנים יהודקו זה אל זה ע"י  סטטימ"מ אם הלחץ ה 40ובגובה 

 .איסכורית ברגי בתוספת הצורך במידתאו שווה ערך.  LATZ-MEZידי מהדקים חרושתיים כדוגמת 
בדיקה לדליפות אוויר למערך תעלות ללחץ בינוני וגבוהה. הבדיקה תעשה טרם בידוד  יבצעהקבלן 

התעלות ]בידוד תרמי[. הבדיקה תעשה במקטעים לאחר איטומה באופן זמני, ע"י הפעלת מפוח שיסופק 
מים בתוך התעלות ולוודא שכל הנזילות אותרו.  עומדמ"מ  200ע"י לצורך הבדיקה ליצור לחץ של 

 תעלהעשה חזותית לאורך כל התעלות וכמו כן ע"י השוואה בין ספיקת האוויר המסופק להבדיקה תי
 וגבוהה  בינוני  לחץ בתעלות  3%  על  יעלה  שלא  כך  המתוכנן  ולזה  אטומים  לאדרך הפתחים/חריצים   וזולג

 של הקבלן ולא תשולם בנפרד. התעלות. הפעלה ארעית זו תיכלל במחירי נמוך ללחץ בתעלות 5%-ו
, מחודשת להרכבה התעלות קטעי יפורקו, והאטימה, הפחחות עבודת איכות על יקפיד לא והקבלן היה
 .המפקח לשיקול בהתאם הכל

 או בניה בקיר לביטון פח מסגרת, גבס או בניה בקירות פתחים פתיחת היתר בין יכלול התעלות מחיר
 .התקן לפי אטימה תבוצע אש במחיצות במעבר, המסגרת לבין התעלה בין ואטימה, גבס או בטון
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, מחודשת להרכבה התעלות קטעי יפורקו, והאטימה, הפחחות עבודת איכות על יקפיד לא והקבלן היה
 .המפקח לשיקול בהתאם הכל

 או בניה בקיר לביטון פח מסגרת, גבס או בניה בקירות פתחים פתיחת :היתר בין יכלול התעלות מחיר
 .התקן לפי אטימה תבוצע אש במחיצות במעבר, המסגרת לבין התעלה בין ואטימה, גבס או בטון

 :כדלקמן יהיה הפח עובי .ד

 ס"מ. 75מ"מ עבור תעלות בהן המידה הרחבה היא עד  0.8 -

 ס"מ. 125מ"מ עבור תעלות בהן המידה הרחבה היא עד  0.9 -

 ס"מ. 210מ"מ עבור תעלות בהן המידה הרחבה היא עד  1.0 -

 ס"מ. 210 מעלמ"מ עבור תעלות בהן המידה הרחבה היא  1.25 -
 מ"מ ותמיכות אנכיות בתוך התעלה.  0.9ס"מ רוחב, יבוצעו עם תפר עומד ובעובי פח של    100תעלות מעל  

מיקרון מכל צד ובלתי  20של  בעובי מינימלי G,-90דרגה  ASTM525גילוון הפח יהיה לפי תקן   .ה

  LONG QUALITY FORM. ףניזוק בכיפו

 חשופות    תעלותק"ג למ"ק,  32אינץ' ובצפיפות של  1אקוסטי בעובי  תרמיהתעלות יהיו בעלות בידוד  .ו
. מערכת הבידוד )חומר + דבק( של 755 לתקן מתאים"ל, כנ' אינץ 2 בעובי בבידוד יבודדו הגג על

ארה"ב וכן  NFPAשל  90Aארה"ב בהתאם לסטנדרט  U.Lהתעלות תעמוד בדרישות העדכניות של .
תרמי/ אקוסטי פנימי הבידוד ה(. חומרי 755בכל דרישות התקן הישראלי לפי דרישת הרשויות )תקן 

 . M1 EUCEB  Bio-Solubleלתעלות יהיו בעלי תקן בריאות       

 בכל התפרים. סילקונירותים יהיו אטומות במרק יתעלות פליטה מש .ז

 דרך התעלה דרך שיעברו הברגה מוטות באמצעות יהיו התליות. ספירקל כדוגמת יהיו עגולות תעלות .ח
 "מ.מ 1 מינימאלי פח.עובי התעלה בקוטר כמרווח שישמש, אינץ 0.5 מינימאלי בקוטר צינור

בעלות אטימה כנגד גשם ואבק בתחבושות סילפס בתפרים. התעלות תצבענה תעלות גלויות על גג יהיו  .ט
 "אקרילפזבצבע גמר עליון לבן בשתי שכבות כדוגמת "

 הקבלן ידאג להארקת התעלות בהתאם לחוקי החשמל. מחיר הארקה יהיה כלול במחירי התעלות.  .י

 יותקנו פעמוני אטימה ]בכל היציאות[. –חדירות בגגות /קירות  .יא

מ"מ. חיבורי  1של ¼ מינימאלי בעובי מגולבן מפח וייעשו  גבוה ללחץ תעלות יהיו העשן לוקסי תעלות .יב

או שווה ערך בעל תקן  800º.-התעלות ייעשו בחיבורי אוגנים עם אטם עמיד בחום, אטם רחב עמיד ב
 מאושר.

ן בכל מ"מ. חיבורי התעלות יהיו בריתוך לפי התק 2מרותך בעובי  שחור מפח ייעשו הנידוף תעלות .יג
לפי התקן.  התעלות ייצבעו  -היקף התעלה. חיבור התעלות יתאפשר רק בחיבור תעלה בתוך תעלה 

בצבע יסוד ובצבע גמר. התעלות יחוברו בחיבור קשיח ליחידת הסינון/מפוח. התעלות יצופו בעטיפה 
                             תקנית עמידה באש ]ציפוי קרמי תיקני[.                                            

ס"מ מרווח לחומר  8ס"מ בינה לבין גבס וורוד שנחשב דליק ובמרווח של  15התעלות יותקנו במרווח 
 לא דליק לפי התקן. 

מטר יותקנו בשיפוע של  23-. תעלות באורך גדול מ2%מטר יותקנו בשיפוע של  23-באורך קטן מ תעלות
8%   . 

 50/50-בהתאמה לתקן לפי פרט מצורף במידות שלא יקטנו  מ -התעלות יצוידו בפתחי גישה לשירות 
קה העליון ס"מ, על מנת לאפשר כניסת אדם. פתחי השרות חייבים להיות מותקנים בצידי התעלה או בחל

למניעת נזילות. דלת פתח השרות תהיה בנויה  –היכן שיותר נגיש. חל איסור על התקנה בחלק התחתון 
מאותו חומר ממנו בנויה התעלה ]ברזל שחור או נירוסטה[. אטימה תיעשה באמצעות אטם עמיד בטמפ' 

ניתן להלחים ברגים מעלות צלסיוס.  אין לקדוח  חורים לברגים בגוף התעלה/ארובה,  815של לפחות 
 לתעלה ולהשתמש באומי פרפר.  

מטר בתעלות אופקיות  3.7יש להתקין פתח גישה לשרות ליד כל קשת/זווית בתעלות. יש להתקין כל 
זווית. חובה להקפיד שהמרחק בין פתח השרות לקצה התעלה ו/או -בנוסף לפתחי השרות בכל עיקול

פי תקן[, מאפשר כניסת אדם יש -אנכית אשר גודלה ]עלס"מ. בתעלה    4-להלחמת חיבור לא יהיה קטן מ
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.                 

מיכות לתעלות חרושתיות מפלדה יש לוודא כי הת  -אופקיות אשר מאפשרות כניסת אדם לתוכן    בתעלות
כך שתוכל לשאת  -מגולוונת כדוגמת פרופיל מקצועי או ש"ע מאושר עם כל סדרת האביזרים הנלווים 

תליה/מערכת תמיכה לתעלות תתאים למשקל של  בנוסף למשקלה גם משקל אדם בתוכה, כל נקודת
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ביצוע ולהמציא אישור  רםטק"ג בכל נקודה. יש לתאם ביצוע עם הפיקוח מראש ובכתב  363-לפחות
 קונסטרוקטור מטעמו לפרט התליה והתאמה ביחס למקום התליה.        

יש להתקין פתח שירות, המרחק המקסימלי של פתח   -תעלה למפוח בצד הכניסה ובצד היציאה    בחיבורי
ח ס"מ מהכניסה או מהיציאה. חיבור אוגנים במנדפים אשר מותקן דמפר בפת 92השירות לא יעלה על 

התעלה שלהם, יש לפתוח פתח שרות בסמוך ביותר למנדף, אך יש להקפיד כי המרחק בין המנדף לבין 
 ס"מ. כלל זה נכון גם לגבי פתחי שרות למערכות גילוי וכיבוי אש אוטו'.   45-פתח השרות לא יהיה יותר מ

 850-אטם עמיד  בהידוק +   ברגיי עם בתקן הפרט לפי בחיבור או בריתוך ייעשה למנדף התעלה חיבור
ייעשה כנ"ל אך יקבל אישור מכון התקנים טרם  ו. החיבור למפוח משני ציידי300מעלות צלסיוס+ סיל 

 ביצוע.

-לתעלות תהינה חרושתיות מפלדה מגולוונת כדוגמת יוניסטרט או פרופיל מקצועי  התמיכות: כללי .יד
ים וכד', אלא אם נדרש פתרון ש"ע מאושר עם כל  סדרת האביזרים הנלווים, מוטות הברגה, פיליפס

 אחר לחסכון בגובה ע"י המפקח.

קופסאות הפיזור/מפזריםקווים עםקופסאות פיזור המותקנות בחללי תיקרה לא יותקנו על /התעלות -
פרופילי התיקרה ללא אישור המפקח. האביזרים המפורטים לעיל יאובטחו לתיקרה במידה ותאושר 

 הצבה על פרופילי התיקרה. 

 לאישור  הקבלן"י  ע  שיוגש  מאושר  פרט  לפי  למבנה  קשיח  באופןיאובטחו  /יעוגנו  פיזורפסאות  קו/התעלות -
 .ביצוע טרם

אבטחת כל מכלולי פיזור האוויר המותקנים בתוך חלל התקרה ועל התקרה למניעת נפילה באמצעות  .טו
 5103ישראלי תמיכות מתועשות, מוטות הברגה, שרשראות וכד' כלולים במחירי התעלות כנדרש בתקן 

 .1חלק 

 .ביצוע טרם והמפקחתעלות דוגמא לאישור  יבוצעו .טז

 יכללו הגמישים.מחירי  מונעים רכיבים הבעלתיחידה /ציוד כל בין כנדרש יבוצעו גמישים חיבורים .יז
 .משוייכים הם אליו הציוד במחיר

 
 .ביצוע טרםיש לתאם את הביצוע עם הפיקוח מראש ובכתב  

 

 ועשן אש מדפי 15.21
ויכללו שני נתיכים ויותקנו לפי הוראות יצרן   1001  –אש, עשן ואש ועשן משולבים יתאימו לתקן הישראלי    מדפי

 המדפים.
הם יחוברו לקירות, תקרות מחיצות או לתעלות בהתאם למסומן בתכניות, באמצעות אגני פלדה וברגים לפי 

 הוראות התקן ויצרן המנדפים.

 . בלבד 24Vבמתח ומופעל  תקנינסגרים באמצעות מנוע חשמלי התריסים יהיו מסוג רב שלבי נפתחים ו
תריסי אש יהיו פתוחים במצב פעולה וסגורים במצב הדממה אלא אם צויין אחרת, כאשר החזרה למצב סגור 

 ע"י קפיץ עם הפסקת המתח.
 .עשן באזעקת ויפתחו כלל בדרך סגורים יהיו תכליתיות חד עשן פליטת בתעלות עשן שחרור תריסי

 .בטיחותמשולבים במערכות דו תכליתיות יפעלו לפי הנחיות  תריסים
 

 מפזרים  15.22

 ולציוד נדרשים הם אליו לשימוש היצרן"י ע ומאושרים מתאימים ויהיו"יעד"  מתוצרת יהיו המפזרים .א
 .הקבלן באחריות - בפרטים כמופיע - מוזנים הם ממנו

 טרם הזמנה. מפקחלאישור ה –המפזרים, סוג המפזר, רוחב שוליים  גוון .ב

אין להזמין מפזרים טרם קבלת אישור  ות סופיות לתאום בשטח, לתאום כנגד תוכניות אדריכל מידות .ג
 .המפקח

את כל הנדרש להתקנתו, מסגרת אלומיניום מקורית למפזר, שתקובע לקיר או  כולל המפזר מחיר .ד
בס, שטוצר, קופסאות פיזור מקורית עם ווסת כמות ומתאם חיבור לתעלה פרופילי תקרת/מחיצת הג

כולל צביעה בשחור של התעלה  -גמישה, צביעת המכלול, קטעי הדמה ופנים התעלה בצבע שחור 
 והחלל בגב הגריל וכו'.  

 טרם הזמנה. מפקחזוויות להבי המפזרים הקווים יוגשו לאישור ה .ה
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 .והזעה קור גשרי למניעת תרמי מבודדים יהיו, המפזרים עבור הפיזור קופסאות מסגרות, שטוצרים .ו

 קטן ולא האוויר מפזר במידת לפחות יהיה השטוצר מחובר אליו בתעלה האוויר יציאת פתח מידת .ז
 .סיליקוני במרק אטום יהיה לתעלה בחיבור השטוצר היקף. מזה

אלומיניום מקורית למפזר, שתקובע מחיר המפזר/תריס יניקה כולל  את כל הנדרש להתקנתו, מסגרת  .ח
לקיר או פרופילי תקרת/מחיצת הגבס, שטוצר, קופסאות פיזור מקורית עם ווסת כמות ומתאם חיבור 

כולל צביעה  -לתעלה גמישה למפזרים קווים, צביעת המכלול, קטעי הדמה ופנים התעלה בצבע שחור 
 בשחור של התעלה והחלל בגב הגריל וכו'.

 

 צבע, גמרים, סיסיםב, תליות תמיכות 15.23
הקבלן יספק וירכיב את כל התמיכות, החיזוקים והתליות הדרושים לשם תמיכת הציוד, הצנרת, וכד' בצורה 

 שהמערכת תהיה חופשית מרעידות.
' וכד באוויר טיפול יחידות, עשן שחרור מפוחי, תעלות, צנרת, השונים הציודיםתליות /תמיכות  כל עבור

 מוסמך  קונסטרוקצייה  מהנדס"י  ע  ויאושר  ייבדק,  שיתוכנן  מתאים  תליה  לפתרון  הקבלן  יידרשתקרות  /לקירות
 .חשבונו ועל מטעמו
ברגי עיגון מסוג "פיליפס"באישור הקונסטרוקטור של המבנה. במקומות בהם לא ניתן להתקין ברגים  יתקבלו

דס קונסטרוקצייה מוסמך פיליפסים, יידרש הקבלן לפתרון תליה מתאים שיתוכנן, ייבדק ויאושר ע"י מהנ
 .                 חשבונו ועל מטעמו

 יחידות אשר בהן יש רעידות עקב פעולתן, ייתלו אך ורק עם בולמי רעידות. 
הצורך תתאפשר תלית ציודים שונים, צנרת, תעלות  לקונסטרוקציית מבנה עשויה פלדה באמצעות  במידת

 .CADYקידוח או ריתוך. אביזרים כדוגמת תוצרת חברת אביזרים מתועשים המיועדים לכך ואינם דורשים 
 שימת  לתת  יש.  לתליות  אישור  לקבל,יש  מיוחדת"בטון"    קונסטרוקציית  בעל  הינו  הקיים  המבנה  ותקרת  במידה

 נכון רתום עבור מקשרים פרופילים יותקנו הצורך במידת. לתקרה והמערכות הציוד לתליית מיוחדת לב
 .הציוד ייתלה ואליה לקונסטרוקצייה

 תמיכות באמצעות נפילה למניעת התקרה ועל התקרה חלל בתוך המותקנים האוויר פיזור מכלולי כל אבטחת
 הקבלן. 1 חלק 5103 ישראלי בתקן כנדרש התעלות במחירי כלולים' וכד שרשראות, הברגה מוטות, מתועשות

. נפילה למניעת התקרה ועל התותבת התקרה חלל בתוך המותקנים האוויר פיזור מכלולי כל את יאבטח
 '.וכד שרשראות, הברגה מוטות, מתועשות תמיכות באמצעות תעשה האבטחה

"י ע  ויאושרו  ייבדקו,  יתוכננו  הפרטים.  לשטח  הפתרון  את  ולהתאיםהצבה  /התליה  פרטי  את  לתכנן  נדרש  הקבלן
 .חשבונו ועל מטעמו מוסמך קונסטרוקצייה מהנדס

 
  לתמיכהקונסטרוקציית פלדה 

 (.מהנדס"י ע חתומות יהיו)התכניות  חשבונו ועלמטעם הקבלן  מוסמך קונסטרוקציה מהנדס"י ע תתוכנן .1

 .ברגים"י ע חיבורים .2

 פרופילי פלדה מגולוונים. – מבנה .3

 .L/500יהיה לפי שקיעה מכסימלית של  התכנון .4

 .מוקדם ואישור לבדיקה תכנית יעביר הקבלן .5

 : פלדה לקונסטרוקציית מדידה אופני .6
 מחיר הקונסטרוקציה יהיה כלול במחירי הציוד אותו היא נושאת או תומכת.

במידה ותידרש קונסטרוקציה מעבר לכלול בסעיפי הציוד יעשה הדבר על פי משקל נטו לפי טבלאות יצרן. 
 יתומחר במידת הצורך לפי מאגר מחירי דקל.

 

 לכלל הציוד וגמרים צבע 15.24
מאייד ומעבה, יעברו גילוון חם בכל חלקיהם וצביעה אלקטרוסטטית בצבע  –והפנלים ביחידות  השילדה

אפוקסי ברמת גימור גבוהה. כל תהליך הצביעה והציפוי ייעשה לאחר גמר תהליך הייצור. שום קידוח לא יורשה 
 לאחר גמר הגילוון והצביעה.

, קונסטרוקציה, מנועים מאיץ, מאיץ בית: כגון הפנימיים המכלולים כל. מגולבנים יהיו ההידוק ברגי כל
 .וצבועים מגולבנים יהיו' וכו גישטלים
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כל חלקי הציוד, האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע נגד קורוזיה ויצבעו בהתאם 
ר בסעיף זה. בכל מקום בו נדרש "מפרט כללי לעבודות צביעה" ולמתוא - 11להוראות המפקח, למפורט בפרק 

 גלוון הוא יהיה בשיטת הטבילה החמה.
אישור   לפיה, תמיכות, צנרת גלויה ואביזרים בתוך המבנה יהיו מגולוונים. לחילופין יכל חלקי הקונסטרוקצי

 מיקרון. 100מראש יצבעו לאחר ניקוי חול יסודי בארבע שכבות צבע בעובי 
. לאחר מכן יצבעו בצבע אפוקסי גבוהה  נקיון  תח שחור  יעברו ניקוי חול לדרגציוד, מפוחים, תעלות, חלקים מפ

 מיקרון. 150בעובי 
 .וחוץ פנים יצבעו אויר להעברת המשמשים שחורים ושרוולים שחור מפח תעלות

 .לעיל כמפורט השונים הציודים במחירי כלול לעיל בסעיפים המפורט כל
 

 עשן סילוק/ דחוס/ לאוורור מפוחים 15.25

  .הציוד לדפי ובהתאם בתכניות  כמופיע ויותקנו  יסופקו ציריים מפוחים .א
   או פנימית להתקנה מותאמים ישיר הינע, בבית מובנה גישה פתח, ארוך בית בעלי יהיו ציריים מפוחים
 .חיצונית

ככלל יבנו ויכילו לפחות את כל המפורט בפרקים  צנטריפוגליים \צירים עשן סילוק איוורור מפוחי .ב
 המחמיר מבניהם. -של המפרט הכללי וכמתואר במפרט הטכני המיוחד  15.01-15.02 -ו 15.03.01

 .לתוכניות בהתאם ישירה בהנעה  צנטרפוגליים/ציריים יהיו עשן סילוק ואו לאוורור המפוחים  .ג
 בקרת דרך תיעשה פעולתם בסדיר. עשן לסילוק בחירום ואו לאוורור בסדיר תהיה המפוחים פעולת
 דרך ויופעלו גנרטור - חיוני בהזנת יוזנו חיים מצילות במערכות בחירום לפעולה מפוחים. טיימר/מבנה

 .כבאים פנל או גילוי רכזות
  עמידה של הגדרה בעלי גבוהה בטמפרטורה לעבודה המיועד מטיפוס יהיו המפוחים .ד

 .לתקנים בהתאם שעתיים במשך C °250/400 -ב 

 סיווגם    ואת  אלו  בתנאים  עמידתם  את  המאשרת,  היצרן  מאת  מתאימה  בתעודה  יצוייד  המפוחים  מכלול .ה
 .בארץ התקנים מכון של אישור בעלי יהיו המפוחים מכלול. עשן להוצאת כמפוחים

 .לתנאים מתאים גירוז אם ומסבים החם האוויר בזרם הנמצא מנוע בעלי, ישירה בהנעה יהיו המפוחים .ו

 העמידות להגדרת מתאימים יהיו המנועים. היצרן י"ע אחת כיחידה מתאים מנוע עם יסופקו המפוחים .ז
מפוחים להוצאת עשן, המשמשים גם כמפוחי פליטה בפעולה רגילה, יצוידו במתנע  .ואבק מים, לאש

מהירות משתנה או במנוע שתי מהירויות. הזנת הכוח למפוחים תבוצע ישירות ממערכת החירום 
המרכזית. במצב פעולה רגיל יופעלו המפוחים במהירות הנמוכה, ולתנאים אלו ייבחרו, ובמצב של פינוי 

 פוחים במהירות הגבוהה.עשן יופעלו המ
 .המפקחידי -על מאושר ערך שווה או בתכניות כמצוין ודגם מתוצרת יהיו המפוחים

 או לתקרה תליה וקונסטרוקציית מסגרת, מגן רשתות, חוזר אל, משתיקים עם יסופקו המפוחים .ח
 .הנדרשת העמידות לדרגת בהתאם, אש חסיני יהיו האביזרים וכל החשמל כבל. החלון למסגרת

 .בתנור קלוי אפוקסי בצבע צבוע יהיה המפוח .ט
 .הציוד בטבלאות למפורט בהתאם  שתיים/אחת מהירות בעלי יהיו המנועים .י

הוצאת העשן, דחוס וכד' ומדפי האש/עשן הקשורים אליהם ]מוגדרים כמצילי חיים[ יוזנו מלוח   מפוחי .יא

 Cחיוני שימוקם באזור אש שונה מזה שאותו הוא משרת. כבלי ההזנה למפוחים אלו יהיו חסיני אש 

     דקות.   180למשך  °800

והפסקת המפוחים תאופשר גם ישירות מפנל כבאים מחוץ למבנה/קומה. כבלי הפיקוד בין  הפעלת .יב

 .דקות 180 למשך C °800 הלוח לפנל יהיו חסיני אש. 
 מעבר  מתאם,  תואם  פלנג,  הסניקה  בפתח  שיותקן  מרובע  חוזר אל  מדף:  השאר  בין  יכלול  המפוח מחיר .יג

 למסגרת  או  לתקרה  תליה  וקונסטרוקציית  מסגרת,  מגן  רשתות,  מ"מ  1.25  בעובי  מרובעת  לתעלה  מעגול
 '.וכד החלון

החשמלית למפוחי סילוק העשן,מדפי עשן ולכל מנוע המיועד למטרות חירום יהיה ע"י  האינסטלציה .יד

 .דקות 180 למשך C °800כבלי חשמל העומדים בטמפרטורה של 
ם בכבלי חשמל העומדים יוזנו מנועי המדפי –ויותקנו מדפי עשן/אש בתעלות המפוחים  במידה

דקות. בסדיר ובחרום יהיו מוזנים מנועי המדפים למצב פתוח  180למשך  C °800בטמפרטורה של 
בזרם חיוני. במצב אש סביב התעלה/בתעלה באזור החיצוני אותו  –כל הזמן מלוח הזנת המפוחים 

 משרת המפוח, עליית הטמפ' תגרום לנתיך לסגור את המדף.
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 קטע בתוך יותקנו משוייכתאו היא אליו המפוח לדרישות מתאימה עמידות ברמת יהיו המשתיקים .טו
 במחיר המשתיק. ייכלל זה ציפוי"מ[. מ 1.25 פח]עובי  לנדרש מתאימה עמידות ברמת תעלה

 
 .למבנה  מחוץ  כבאיםפנל  /מלוח  ישירות  וגם  גילוירכזת  /ממערכת  תתאפשר  מהמפוחים  אחד  כל  והפסקת  הפעלת
  

 

 חשמלעבודות  15.26
    - 08תתאמנה למפרט זה,  לדרישות פרק  והאוורורמערכות החשמל המשרתות את מתקני מיזוג האוויר 

במפרט הכללי למתקני חשמל ,לתקנים המתאימים, לחוקים ולתקנות ובהתאם לנדרש במפרט המיוחד 
 .מביניהם המחמיר–שבמסרת מכרז זה 

 

 :החשמל במסגרת פרקעבודות שתבוצענה  .א

 ותועד לקרבת לוח המבנההרץ מלוח החשמל של  50וולט,  380פאזי -אספקה של זרם חשמלי תלת .1
 השונים.החשמל 

 יחידות קצה.-הזנות חד/תלת פאזיות לציודים השונים .2

 הזנת חיוני מגנרטור ללוחות מפוחי העשן וציוד ניהול עשן. .3

 

 מיזוג האוויר: במסגרת עבודותעבודות שתבוצענה  .ב

ומיזוג אוויר.  עשן סילוקיספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות לאוורור,  יתכנןהקבלן  .1
הלוחות ע"י מהנדס  תכנוןעד ללוחות החשמל. עבודת הקבלן תכלול בין השאר  הזנה ספקקבלן יה

חשמל, אספקה והרכבת הלוחות וההתחברות אליהם, חווט בין הלוחות כנדרש, קווי זרם אל 
התחברות אליהם, קווי הפקוד, הבקרה, התקשורת, מרכזות גילוי אש, פנל המנועים והציוד וה

כל ההתחברויות למפורט  ביצועפיקד ובקרה, רגשים, פרסוסטטים וכד' ו-כבאים, אביזרי הקצה
 לקבלת מערכת  מושלמת פועלת. לעיל

  לוחות חשמל, פיקוד והפעלה. מערכות פיקוד ואביזריהן. .2

 .אש מרכזת דרךהפעלה/ניהול /להפסקה חשמללוח /יחידה לוח בכל הכנה .3

ל כל האביזרים בין לוחות א - ותקשורת בקרהכל החיווט המובילים והמוליכים לכוח, לפיקוד,  .4

, ULכבאים בתקן    פנל, מערכות גילוי אש,  גילויהחשמל והבקרה, לוחיות ההפעלה מרחוק, מרכזות  
והפיקוד, מדפי אש/עשן ושאר הציודים   זוג האוויר הבקרהיוכל רכיבי מערכות מ  מחשביםאזעקות,  

 המסופקים ע"י הקבלן. 

חשמל ממשלתיים מתאימים לסוג העבודה  רישיונות בעלי מקצוע אנשי"י ע יעשו העבודות כל .5
 .הקבלןהמבוצעת ובפיקוח וניהול של מהנדס חשמל מטעם 

 צינורות פלסטיים קשיחים או תעלות חשמל להעברת החיווט עבור כל הסעיפים הנ"ל. .6

 נות ללוחות החשמל וליחידות.זחיבור הה .7

חיווט הכוח והפיקוד ליחידות המפוח נחשון בין השקע, תרמוסטט החדר ושאר אביזרי יחידת  .8
 המפוח נחשון. 

 התקנת קבלים לשיפור כופל ההספק.  .9

 .הציוד במחיר כלולהתקנת מנתקי בטחון לכל ציוד הנדרש לכך,  .10

 צנרת ותעלות.-פוטנציאלים לכלל הציוד והמערכותהארקות ומערכות השוואת  .11

 .החשמל לחוק בהתאמה החשמל ולוחות הציוד הצבת .12

 .מותקנים הם בה לסביבה ויתאימו[ 755]בתקנים יעמדו' וכד צינורות, החיווט .13

 העברת ביקורת של בודק מוסמך וחברת החשמל למתקן כולו. .14
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 .ללוחות טרמוגרפיות בדיקות .15

 .והבקרה החשמל ומערכות הציוד במחיר כלול לעיל המפורט כל .16

 

 לוחות חשמל 15.27

 כללי .א

הלוחות יעשה ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י המזמין ושעבר את אישורי מכון התקנים הישראלי  ייצור

של מכון התקנים  22ובנוסף קיבל הסמכה לפי נוהל ת"ת  ISO 2000כמוסמך לאבטחת איכות לפי 
 הישראלי.

 כל הלוחות ייבנו בהתאם למפרטים, חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה האחרונה:

 המפרט המיוחד. -

 המפרט הכללי הזה. -

של המפרט הכללי ,המפרט הכללי למתקני חשמל )מפרט  15085, 15084, 15083כמפורט בסעיפים  -
 (, בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת האחרונה.08

 וולט. 1000המעודכן ותקנותיו, ובין היתר: התקנת לוחות במתח עד  1954 –חוק החשמל התשי"ד  -

לוחות מיתוג ובקרה   -  1( חלק  IEC 439-1)  1419יים, כאשר התקן המוביל הוא ת"י  התקנים הישראל -
 למתח נמוך, דרישות ללוחות מתועשים.

בעל דלת חיצונית אטומה ודלת פנימית עליה  I.P 65להצבה על הגג יהיו בעלי דרגת אטימות  לוחות -
 יותקן הציוד וגגון.

 רזרבות עם לוח מאותו המוזן' וכד ואוורור אויר מיזוג לציוד ורק אך בקרים יכלול חשמל לוח כל -
 .עתידי למכשור שטח ורזרבות עתידית כרטיסים תוספת עבור 30%  של

 
  ייצור הלוחות

הלוחות יתוכננו בהתאם לציוד אותו הם צריכים להפעיל עם מערכת פיקוד ובקרה כפי שמצוין בתכניות 
באמצעות שנאי פיקוד מבדל. בנוסף לכל האישורים הנדרשים השונות. מערכת הפיקוד של כל לוח תהיה  

  . רק לאחר אשורם ייגש הקבלן לייצור הלוחות.  המפקח, יגיש הקבלן תכניות לאשור ()מפקח

כל החישובים ייעשו בהתאם להנחיות התכנון הבסיסיות המגדירות את גודל זרם הקצר הצפוי בכניסה 
 ללוח ואת מקדם העומס עבור כל תא.

וד להגשת תכניות יצור ללוחות חלוקה, יגיש יצרן הלוח )באמצעות הקבלן(, חישובים המאמתים בצמ
את יכולתו של הציוד להגן על הקווים להם הוא מיועד. החישובים ייעשו באמצעות תוכנת מחשב 

ג ייעודית, של יצרן הציוד המוצע. בחישובים יוצג שימוש בציוד אותו מתכוון הקבלן להתקין בלוח המוצ
 .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:

קים הנמצאים תחת מתח וניתן להגיע אליהם כל חלקי המתכת שאינם נושאים מתח יהיו מוארקים. חל
)עם פתיחת הדלתות( ללא שימוש בכלי עבודה יהיו מוגנים בפני נגיעה מקרית באמצעות כיסוי הגנה 

 מתאים.
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 .התקן דרישות לפי  אש גילוייצוידו במערכת  63Aכל הלוחות מעל 
כל המפסקים הראשיים של   כל ציוד המיתוג של הלוחות הראשיים, וכן  .נפרדים  בתאים  יותקנו  הבקרים

כל השדות בכל לוחות החלוקה, יצוידו במגעי עזר לבקרה, וזאת בנוסף לכל שימוש אחר. מגעי עזר אלה 
מערכת בקרת מבנה ולמרכזת גילוי אש. המהדקים למיועדים להתחברות היחווטו למהדקים מיוחדים 

 יותקנו בתא נפרד בלוח, וישולטו בהתאם. 
ימסור לקבלן לגבי מקום ההתקנה ותנאי  מפקחהמפרט בהתאם לנתונים שה הלוח יעמוד בכל דרישות

 האוורור במקום.

 .יחד עם זה על הקבלן לבדוק בעצמו את תנאי ההתקנה של הלוח

 יצרן הלוח יתקין את הציוד בלוח בהתאם להוראות יצרני הציוד.

 כללי הלוחות מבנה 

יותקנו מחיצות הפרדה בין התאים בצורה שתמנע העברת קשת חשמלית או  250Aעבור לוחות מעל 
 שריפה מתא אחד למשנהו.

בתוכם יותר משדה אחד, ז"א מתחים או תדרים שונים, תותקן מחיצת הפרדה פנימית   יםבלוחות הכולל
 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.

כניסות אטומות בדרגת אטימות  עםבפחי הכיסוי עליונים ו/או התחתונים יוכנו פתחי כניסה מתפרקים 
 וח.הכללית של הלוח, דרכם יוכנסו הכבלים לל

מקום  30%מידות הפתחים, או מספר הכניסות, יבטיחו כניסה נוחה של כל הכבלים ותוספת של לפחות 
 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 

 את המתח ללוח או לפרק אלמנטים אחרים.להפסיק 

 , לפחות, ציוד נוסף שניתן יהיה להתקין בו בעתיד.30%-י של כל לוח יכיל מקום פנוי לזהגודל הפי
בכל שדה או תא יש להתקין מבנים מפלדה צורתית ומברזל שטוח, מחורצים במידת הצורך, לחיזוק 

ס"מ יש להתקין חיזוקים מיוחדים נוספים לשם  60מכשירי הלוח וכל חלקיו. בתאי לוחות ברוחב מעל 

 .DINהתקנה יציבה של פסי 
כל  לאורך     בתחתית כל לוח, או בחלקו העליון, אם הכבלים ייכנסו משם, יש להתקין פרופיל מחורץ, 

 הלוח, לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים מן הלוח.
מוגנים בפני מגע מקרי גם כשהדלתות הלוחות ייבנו כך שכל החלקים הנמצאים תחת מתח יהיו 

 דד.ופתוחות. על פני החלקים החשופים יש להתקין מגינים מחומר מב
מתחת לאבזרי פיקוד או מהדקים, אם אינם מותקנים בחלקו התחתון של הלוח, יש להתקין הפרדה 

או  מחומר מבדד שמטרתו למנוע נפילת ברגים, חלקי ציוד או כל דבר אחר אשר עלול לגרום לקצר
 תופעה חשמלית בלתי רצויה אחרת, בשעת טיפול בציוד המותקן בלוח.

 מ"מ לפחות או בהתאם למופיע במפרט המיוחד. 50לוחות להעמדה על הרצפה יצוידו בבסיס בגובה 
 מ"מ. 65הבסיס עבור הלוחות להתקנה חיצונית, להעמדה על הרצפה, יהיה לפחות 

בכל לוח יש להתקין, בחלקה הפנימי של אחת מדלתותיו או על דופן צדדית  )בלוחות ללא דלתות(, תא 
לתוכניות מפח . על קידמת אותה דלת או על חזית הלוח יש להתקין שלט סנדביץ', בגודל מתאים, 

 מצאות תוכניות חשמל בחלקה הפנימי של הדלת.יהמצביע על 

 כלול במחיר הלוח. SATEC מודד מתוצרת  -רבי Cos Ф = 0.92 -הלוחות יכללו קבלים ל
 מ"מ. 1.5-המוליכים לא יהיה קטן מ קוטר

 כל תכניות החשמל יימסרו למפקח לאישור לפני ביצוע.
 .981בדיקת רמת האטימות של הלוחות תעשה לפי ת"י 

ית של מעלות צלסיוס ולחות יחס 45הציוד בלוחות יתאים לעבודה בעומס מלא בתנאי טמפרטורה של 
 . לוחות בגג יותאמו להעמדה חיצונית ויכללו גגון שמחירו כלול במחיר הלוח.85%

 
נורות עבור הפזות הראשיות. נורות ירוקות לציון פעולה תקינה  3אמפרמטר וולטמטר.  יותקןבכל לוח 

 של כל מנוע במערכת, נורה לכל מנוע.
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רוקה רק כאשר המנתק סגור. נורות בכל מקרה בו מורכב מנתק זרם ליד המנוע, תפעל המנורה הי
 אדומות לציון הפרעות במערכת.

 הנורות תדלקנה כל עוד לא תוקנה התקלה.
למפורט לעיל בכל לוח /לוח חיוני עבור מערכות מצילות חיים יותקן תא נפרד עם מהדקים  בנוסף

. במצב גילוי אש תופסק ULבמתח נמוך להתחברות למערכת/מרכזת גילוי אש/פנל כבאים בתקן 
 ת ויופעלו ציודים כנדרש בפרוגרמת הבטיחות ]מטריצה[.ופעולת המערכ

 
 במגעי עזר, ממסרים אשר יאפשרו:, בבקריםיצויד ו יתוכנןהלוח 

 עשן, לשם הפסקת פעולה הלוח/ציוד במצב גילוי. /אשי ומערכת גל/רכזתבור ליחל עזר מגע .א

ממסרים ומגעים מכנים שיאפשרו חיבור ושליטה פרטנית מרכזות גילוי אש על כל מדף בנפרד,  .ב
ואלית במסך פנל אינדיקציה ויז ומתןומתן אינדיקציה לרכזות גילוי על מצב פתוח או סגור 

הכבאים. החיווט יעשה באמצעות כבילה חסינת אש. חיבור פרטני לכל מדף, לפי התקן ,פנל 

 הבטיחות  .ו, הנחיות ULכבאים 

 ריכוז תקלות להפעלת אזעקה. .ג

 של כל אלמנט, מפעיל או מפסיק. מרחוק הפעלהלוחית /תהבקרה המרכזי מערכתאינדיקציה ל .ד

 .מרחוק הפעלהקרה מרכזית/לוחית אפשרות הפעלה וניתוק ממערכת הב .ה

 פעמון אזעקה ונורות הבהוב כולל סדור השתקה. .ו

של מדף   פתוחתותקן עבור כל מדף אש/עשן המופעל מהלוח. הנורה תדלוק לציון מצב    ירוקהנורה   .ז
 אינדיקציה תתקבל, כן כמוהמדף.  מנועאשר יותקן על  גבולאש/עשן. הנורה תופעל ממפסיק 

 .המבנה בקרת במערכת

. כך שבכל אחד ממצבי בורר ההפעלה של מפוח לכל הכבאים מלוחאפשרות הפעלה וניתוק  .ח
 הציוד/מפוח תתאפשר פעולתו או הפסקתו בדרישה מרכזת אש או מפנל כבאים.

כל ציוד המיתוג של הלוחות, וכן כל המפסקים הראשיים של כל השדות בכל לוחות החלוקה,  .ט
בנוסף לכל שימוש אחר. מגעי עזר אלה יחווטו למהדקים מיוחדים יצוידו במגעי עזר לבקרה, וזאת  

המיועדים להתחברות למערכת בקרת מבנה ולמרכזת גילוי אש. המהדקים יותקנו בתא נפרד 

. אלקטרומגנטיות הפרעות למניעת סיכוך עםיותקנו בתוך תא נפרד בלוח  DDC-בלוח, בקרי ה
 והאביזרים ישולטו בהתאם . המכלולים

 .יתר ומתחי פתאומיים מתח שינויי בפני וכן ברקים פגיעת בפני ןיוג הלוח
 .נמוך במתח יוזנו האש מדפי

 הלוחות יתוכננו להפעלה אוטומטית מלאה ולהפעלה ידנית של ציוד מיזוג האוויר.
 

 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 
 היצרן של הלוח. בתכנית 

כל אחד מהמוליכים המתחברים למהדקים יסומן ע"י צינורית סימון עם מספר המעגל המתאים. 
 הדברים אמורים לגבי מוליכי הפאזות של היציאות, הכניסות ומוליכי פיקוד. 

 
 :דתכולת מחירי לוח וציו

 תכנון לוח החשמל ותוכניות הלוח משורטטות במחשב כולל מדיה מגנטית. .א

 מחיר לוח כולל הובלה, פריקה העברה התקנה חיבור והפעלה במקום המיועד באתר.  .ב

מחיר ציוד שבהצעת הקבלן יינתן עבור ציוד מורכב מחווט, משולט ומחובר בלוח, תואם  .ג
 את זרם הקצר הדרוש. 

כך שתתאפשר אש  הלשילוב מכלולי גילוי  הנידרשות  יכלול בעבודתו את כל ההכנות    הקבלן .ד
]מדפי אש/עשן ,מפוחי סילוק עשן  שליטה ואידיקציה על המערכות והמכלולים השונים  -

 .UL,מערכות פיצוי אוויר וכד'[ מהרכזות ומפנל כבאים מתאים לתקן 
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במפרט הכללי כלול במחיר  08 ופרקמחירי כל המתואר בסעיפי פרק "לוח חשמל" דלעיל  .ה
חד אלה באם צוין במפורש בכתב לוח או אביזריו ולא ישולם עבורם בנפרד או במיו

 הכמויות.
 

 יד.-מופסק-מצבים אוטו-לכל המנועים והאלמנטים החשמליים יהיו מתגי פקוד תלת

מצב יד ישמש בעיקר להפעלות ניסוי ולמטרות אחזקה וטפולים, בדרך כלל המתגים יהיו במצב אוטומטי 
בקרה. חלק מהמתגים יהיו בחזית שבו האלמנטים יופעלו לפי סדר מסוים בהתאם לפעולתה של מערכת ה

 הלוח וחלקם בתוך הלוח כפי שנראה בתכניות.

כל המנועים והאלמנטים השונים יכללו אינדיקציות לפעולה ותקלה בלוח החשמל והבקרה המקומי 
 ובמערכת הבקרה המרכזית.

 ות.המנועים והאלמנטים יופעלו מהלוחות המתאימים וממרכז הבקרה כפי שנראה בתכניות החד קווי

 IP65  בדרגלמנועים מרוחקים מהלוח יהיו מנתקי כוח לידם, מנתקי הכוח תחת כיפת השמים יהיו מוגנים  
 תמיד מלמטה. -לפחות, משוריינים, אטומים והכניסות אליהם 

 לוחות החשמל יכללו את פונקציות הפקוד, הבקרה והתפעול.

 וד הכוח.יהיו בתא נפרד על ידי מחיצה מצי CPU-ציוד הבקרה ויחידות ה

 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 

 בקרה.במחירי מערכות ה

 
 
 
 
 

 גג  - משאבות - 1לוח 

 

בעל דלת חיצונית אטומה ודלת  I.P 65לוח החשמל יותקן על הגג בסמוך למשאבות. הלוח יהיה אטום 
 פנימית עליה יותקן הציוד וגגון.

 הציוד המופעל והמוזן מהלוח יהיה כדלקמן ]במידה והצילרים יסופקו ללא משאבות[:

 הפעלה בלבד. –יחידת קירור מים  1 –יק 

 הפעלה בלבד. –יחידת קירור מים  2 –יק 

 הפעלה בלבד. –יחידת קירור מים  3 –יק 

 הזנה והפעלה. –משאבת סחרור מים   1 -מש

 הזנה והפעלה. –משאבת סחרור מים  2 -מש

 הזנה והפעלה. –משאבת סחרור מים  3 -מש

 הזנה והפעלה. –רזרביתמשאבת סחרור  מים  4-מש 

ובמפרט זה לוחות  15ופרק  08תקנו בנוסף לכל האביזרים הנדרשים במפרט הכללי פרק על פני הלוח יו
 חשמל, האביזרים הבאים עבור כל אחת מהיחידות המפורטות לעיל:

 בורר "מופעל" "מופסק" "אוטומטי"  לכל אחת מיחידות קירור המים. -

 לכל אחת מיחידות קירור המים." " חימום" ר"קירו בורר -

 "ידני" "מופסק" "אוטומטי" לכל אחת מהמשאבות.בורר  -
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 .המובילות מהמשאבות אחת לכללהחלפה -הרזרבית למשאבה תאימות מצב בורר -

 נורת תקלה לתרמוסטט הגנה נגד קפיאה ולכל מפסק זרימה. )ביחידות קירור המים(. -

 מערכת קירור המים ]צילר+משאבה[. אחת לכלבורר "מקרוב" "ממחשב"  -
 

 אוטומטי במצב. פעולההפסקת -מופסק במצב. ידנית הפעלה - ידני במצב יאפשר לעיל כמפורט בורר כל
 ניתן זמנים לוח ולפי הנדרש והחיגורים ההפעלות ובסדר הממוחשבת הבקרה מערכת דרך והפעלה -

 .במחשב מסך דרך הפסקה הפעלה למצבי שליטה. לתיכונות
 

 החיבור החשמלי של חלקי המערכת השונים יבטיח הפעלה מדורגת של המנועים עם 
 השהייה ביניהם.

 לאחר הפסקת חשמל וחידוש אספקת החשמל, תופעל המערכת מחדש באופן הדרגתי ואוטומטי.
 

  4-מא / 3-מא/  2-מא/ 1-מא באוויר טיפול יחידתלוח  7לוח 

 .בתוכניות כמופיע  ותליחיד בסמוךעל הגג לוח החשמל יותקן 

 .המקום במגבלות כנדרש ימותאט בדרגתהלוח יהיה 

 הציוד  בוררים ונורות. נויהיה  בעל דלת חיצונית עליה יותק הלוח

 :לו המשויכת באוויר הטיפול יחידת את ויזין יפעיללוח ה

 .אודיטוריום ,לובי כניסה ואוויר צח– באוויר טיפול יחידת– 1/2/3/4-מא

 .יח' 5 -כ -המקושרים לכל יחידה אש מדפי -

ובמפרט זה לוחות חשמל,  08על פני הלוח יותקנו בנוסף לכל האביזרים הנדרשים במפרט הכללי פרק 
 האביזרים הבאים:

 :יותקנו באוויר טיפול תעבור כל יחיד

 מחשב.-מבנה". במצב אוטומטי תופעל היחידה דרך בקרת אוטומטי"מופעל", "מופסק", " בורר -

 בורר "קירור","חימום בגופי חימום". -

 '.טמפ ווסת -

 נורת "פעולה" "תקלה" למנוע. -

 נורת תקלה לתרמוסטט הגנה לגופי חימום. -

 [דיפרנציאלי. ]פרסוסטט אוויר תנורת תקלה לזרימ -

  פתוחלציון מצב  אינדיקציהעבור  -גבול  עבור כל מדף אש/עשן המופעל מהלוח ומקושר ליחידה מגע -
 המדף. מנועעל   גבולממפסק  יופעל. מבנה מזוג בקרת למערכתאש/עשן  פימדמ אחד כלשל 

 
הפסקת פעולה. במצב אוטומטי -הפעלה ידנית. במצב מופסק -בורר כמפורט לעיל יאפשר במצב ידני כל

בקרה ממוחשבת ובסדר ההפעלות והחיגורים הנדרש ולפי לוח זמנים   -  מחשב-מבנה  בקרתהפעלה דרך    -
 . תניתן לתיכונו

חידה לחימום יאפשר בחירת מצב פעולה. במצב חימום תתאפשר פעולת הי –קירור חימום  בורר
 באמצעות גופי חימום. 

 .במחשב  מסך  דרךאיוורור[  /חימום  /ר]קירו  תפקוד  מצב  ושינוי  והפסקה  הפעלה  למצבי  שליטה  תתאפשר
לאחר הפסקת חשמל וחידוש אספקת הזרם, תתאשר פעולת גופי החימום לאחר פרק זמן ניתן לכיוון של  

לכיוון, לצורך הבטחת הפעלה מדורגת של גופי החימום דקות במדורג. הדבר ייעשה דרך טיימר ניתן  -5-כ
ביחידות, במצב חימום בחורף. בעת כיבוי במצב חימום תמשך פעולת היחידה פרק זמן ניתן לכיוון עד 

 להתקררות גופי החימום.
 .נמוך במתח ליחידות המקושרים האש מדפי את יזין הלוח

 
 פיקוד באמצעות מגע יבש, או סיגנל במתח נמוך. -הלוח יתחבר למערכת גילוי אש/עשן. צורת ההתחברות  
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פעולתם תתחדש     י האש.מדפבמצב גילוי אש תופסק פעולת יחידות הטיפול באוויר/מפוחים  ויסגרו 
 וכיבוי.הבטיחות  בהתאם למטריצת

 
 

עבור כל מפוח שחרור   טיפוסי]הפרוט  לוח חיוני    -   1,2,3-מפצ–  ULעשן ומדפי עשן בתקן    מפוחי  3לוח  
  עשן[.

 .קומת קרקע– בתוכניות כמופיע -לוח החשמל יותקן 
 .עשן ניהול כמערכות  העשן ומדפי הציודים תפקוד יאפשרו זה בלוח המערכות

 .המקום במגבלות כנדרש ימותעל הגג בדרגת אטבמבנה/ להתקנההלוח יהיה 
 הציוד  בוררים ונורות. נויהיה  בעל דלת חיצונית עליה יותק הלוח

 . עשן מדפי 9-וכ מפוחים3: את ויזין יפעיללוח ה

 .עשן סילוק מפוח 1 -מפצ -

 .עשן סילוק מפוח 2-מפצ -

 מפוח סילוק עשן.  3-מפצ -

 .אוויר והכנסת ולפיצוי עשן להוצאת יתפקדו. יח' 6 -כמות כ ,עשן מדפי -
 .נמוך במתחעשן/משולבים /האש מדפי את יזין הלוח

 
ובמפרט זה לוחות חשמל,  08על פני הלוח יותקנו בנוסף לכל האביזרים הנדרשים במפרט הכללי פרק 

 האביזרים הבאים:
 :יותקנו מפוח כל עבור

 " "אוטומטי".ידניבורר " -

 , יחידה.מנוענורות פעולה ותקלה לכל  -

 [.דיפרנציאליפרסוסטט /זרימה]ממפסק  אוויר לזרימת אינדיקציה נורת -

מגן זרם עם אמצעי נעילה מכני )בצרוף שלט אזהרה( המבטל כל אפשרות של הפעלת המפוח מרחוק.  -
נוסח שלט האזהרה "לפני כל טיפול חשמלי/מכני במפוח יש לקבוע המתג למצב של ביטול 

 ע"י אחרים".הזנה/הפעלה מרחוק. יש  לנתק חיבור החשמל והפיקוד למפוח ולנעול למניעת החזרתו  
הפעלה דרך רכזת גילוי אש/עשן -הפעלה ידנית. במצב אוטומטי    -בורר כמפורט לעיל יאפשר במצב ידני  כל

 ובסדר ההפעלות והחיגורים הנדרש. או בקרת מבנה 
הפעלה ולמחשב לבדיקת תקינות  -תתוכנן ליכולת שליטה למצבי הפעלה הפסקה דרך בקרת מבנה  המערכת

המערכת תתוכנן כך שבכל אחד ממצבי בורר ההפעלה של הציוד/מפוח  .ל מפוחמלוח הכבאים לכוניתוק 
 .תתאפשר פעולתו או הפסקתו בדרישה מרכזת אש או מפנל כבאים

 .נמוך במתחמפוחים /למערכת המקושריםעשן /האש מדפי את יזין הלוח
 :יותקנו משולב עשן אש מדף או עשן  או אש מדף כל עבור

 מחשב מרכזי.  -יחה או סגירה לפי דרישה  ממערכת בקרת  מזוג מכני/בקר  שיאפשר פת ממסר .א

, בנפרד מדף כל על אש גילוי מרכזות פרטנית ושליטהשיאפשרו חיבור  מכניםמגעים ו ממסרים .ב
. הכבאים פנל במסך ויזואלית ואינדיקציה סגור או פתוח מצב על גילוי לרכזות אינדיקציה ומתן

 ULהתקן, פנל כבאים  לפי, מדף לכל פרטני חיבור. אש חסינת כבילה באמצעות יעשה החיווט
 הבטיחות  .והנחיות 

וסגור של  פתוחהמדף שיאפשר אינדיקציה לציון מצב  מנועעל  גבול ימפסק 2-ובקר /מכני ממסר .ג
 המדף[. מנועעל  גבול יממפסק]מגע  גילוי לרכזת ואו מבנה בקרת למערכתמדף אש/עשן 

 .ומערכת בקרת מבנה פנל כבאים,מרכזות אש   ,למערכת גילוי אש/עשן  -הלוח יתחבר
 וכיבוי.הבטיחות  המערכת  בהתאם למטריצת תפעלבמצב גילוי אש 

 
לוח חיוני  ]כדוגמא עבור מפוח   -עבור מפוח שחרור עשן טיפוסי  5/ לוח  4לןח –לוח מפוחי עשן 

 סילוק עשן  ומדפי עשן[
 4-מפצ– 4לוח 
 5-מפצ- 5לוח 

 כמופיע בתוכניות . -לוח החשמל יותקן 
 המערכות בלוח זה יאפשרו תפקוד הציודים ומדפי העשן  כמערכות ניהול עשן.
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 הלוח יהיה  בעל דלת חיצונית ודלת פנימית עליה יותקנו הציוד  בוררים ונורות.
 הלוח יפעיל ויזין את: 

 מפוח סילוק עשן.   X -מפצ -
 ח'. יתפקדו להוצאת עשן ולפיצוי והכנסת אוויר.י 1 -מדפי עשן, כמות כ -
 הלוח יזין את מדפי האש/עשן/משולבים במתח נמוך.  

 עבור כל אחד מהמפוחים והמדפים.   3הלוח יכלול את כל המפורט לעיל בסעיף לוח 
 

  ULכבאים עבור מערכת ניהול עשן לפי תקן  פנל

לוח יסופק לפי דרישה ויהיה משותף עבור כל המבנה ומערכות שחרור/ניהול  עשן. במידה ויסופק /הפנל
יתוכננו כל המערכות הכלולות בחוזה זה בתאימות תוך תאום עם הגורם המספק לעמידה   –ע"י גורם אחר  

 התקן.  משותף עבור כל המבנה ומערכות שחרור/ניהול  עשן.הפרוייקט ובדרישות 

 הבטיחות, כיבוי אש והתקן. המפקחתקן לפי הנחיות ויו יסופק
 "מופעל"" המתנה"" מופסק". –באמצעות בורר תלת מצבי  -הפעלה או הפסקה לכל מפוח יאפשר

 [.לחץ–למצב פעולה אקטיבי לכל מפוח ]רגש זרימה   -אינדיקציה  נורת
 .מפוח לכל תקלה למצב  - אינדיקציה נורת
 .להתראה הנורה ותידלק הצופר יופעל למפוח מופסק במצב - סימון ונורת צופר

 המבנה את המתארת הסינופטית במפה -עשן /אש ומדף  מפוח לכל וסימון אינדיקציה
 

 לוח יחידת טיפול באוויר מטיפוס קל טיפוסי 

 ואת ליחידה המקושרים האש מדפיאת יחידת הטיפול באוויר,  ויזיןהלוח יותקן בסמוך ליחידה ויפעיל 
 פנל על ולא היחידה לצד יותקן הלוח. הלוח יהיה מתאים לאזור בו יותקן. בה המותקנים החימום גופי

 .הגישה לשרות

 "מפסק ראשי".  םעל פני הלוח ימוק

,בקר הלוח  יכיל בתוכו קונטקטורים, שנאי מתח, מאמ"ת לכל מנוע/גוף חימום, מגע לחיבור לרכזת גילוי 
 ואת כל האביזרים הנדרשים. 

מחשב". הלוח יכלול בקר -יצוידו במערכת בקרה ממוחשבות מקושרת למערכת "בקרת מבנה היחידות

שיקושר למתאם תקשורת מרכזי   RS-485ומתאם תקשורת מקומי    CTUמקומי כדוגמת "מיטבטק" דגם  
שיתחבר למערכת בקרת מזוג "מחשב מרכזי". השליטה המקומית תיעשה דרך פנל כדוגמת תרמוסטט  –

 חדר.  

במצב קירור על .  דרגות  3  -עד,  החימום  גופי  על  הבקר  יפקד  חימום  במצב  -  חימום  בגופי  מצוידות  חידותיה
 גופי להתקררות עד לכיוון ניתן זמן פרק היחידה תפעול תמשך כיבוי בעתברז פיקוד ממונע הדרגתי .

 .החימום

רגש שיותקן בסמוך לגופי ו עם ריסט ידניגופי החימום תותנה במפסק זרימה ובתרמוסטט הגנה  פעולת
 החימום.                                                           

 נדרשת לא . V24- במתח ליחידה  שמקושרים[, מדף לכל]הזנה  האש מדפי את ויזין יפעיל הלוח
 .המדפים למצב אינדיקציה

 ת מגע יבש, או סיגנל במתח נמוך.פיקוד באמצעו -הלוח יתחבר למערכת גילוי אש/עשן. צורת ההתחברות  

פעולתה תתחדש בהתאם  י האש.מדפבמצב גילוי אש תופסק פעולת יחידות הטיפול באוויר ויסגרו 
 וכיבוי.הבטיחות  למטריצת

 
 

 ]יחידת סינון מטבח[ לוח מערכת נידוף 2-לוח

 הלוח ישמש להפעלה והזנת יחידת הסינון ויכיל את כל המפורט להלן: 
 "אוטומטי"–" מופסק "– "ידני" מצבי דובורר 
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 נורת אינדיקציה למצב פעולהבורר "קרוב" "רחוק" שיאפשר הפעלה וכיבוי מלוחית הפעלה מרחוק. 
 .ותקלה לכל יחידה

 ות.ווסת מהירות ומפוח איוורור למניעת התחממות ווסת המהיר

במצב הפסקת פעולה. -הפעלה ידנית. במצב מופסק -כל בורר כמפורט לעיל יאפשר במצב ידני -
 .תהפעלה באמצעות מערכת בקרת המבנה מחשב / שעון שנתי לפי לוח זמנים ניתן לתיכונו -אוטומטי 

 בורר הפעלה מרחוק באמצעות לוחית הפעלה מרחוק. 
 פיקוד באמצעות מגע יבש, או סיגנל במתח -ברות הלוח יתחבר למערכת גילוי אש/עשן. צורת ההתח

 נמוך.
 מפוחים. פעולתם תתחדש בהתאם למטריצת בטיחות וכיבוי./ היחידהבמצב גילוי אש תופסק פעולת 

 הלוח יכלול משנה תדר ומפוח איוורור עם תרמוסטט.
 
 

 לוח/פנל הפעלה מרחוק ליחידת סינון

 עבור יחידת הסינון יותקן פנל הפעלה מרחוק. על פני הלוח/פנל יותקנו: 

 .ותקלה נורת אינדיקציה למצב פעולה -

הפסקת פעולה. במצב -הפעלה. במצב מופסק -יאפשר במצב ידני -בורר ידני מופסק אוטומטי  -
 .תתיכונוהפעלה באמצעות מערכת בקרת המבנה מחשב / שעון שנתי לפי לוח זמנים ניתן ל -אוטומטי 

 
 מפוח אוורור/מפוח בתא אקוסטי/מפוח על הקו לוח 

 מלוח חשמל כמופיע בתוכנית. ויופעל וזן י המפוח/תא/יחידה
ככלל הלוח ישמש לשליטה ,הפעלה והזנת למפוח וכל מדפי האש המקושרים אליו ויכיל את כל 

 המפורט להלן:

 לתכנות"שעון שנתי ניתן -"אוטומטיבורר "מופעל" "מופסק"  -

 בורר מקרוב רחוק להפעלה והפסקה מפנל/לוחית הפעלה מרחוק. -

 נורות פעולה תקלה. -
הפסקת פעולה. במצב אוטומטי -הפעלה ידנית. במצב מופסק -כל בורר כמפורט לעיל יאפשר במצב ידני

הפעלה באמצעות מערכת בקרת המבנה מחשב / שעון שנתי ובסדר ההפעלות והחיגורים הנדרש ולפי  -
 .תלוח זמנים ניתן לתיכונו

טיימר  –הפעלה באמצעות לוחית הפעלה מרחוק. הפעלה מרחוק במצב אוטומטי  -בורר מרחוק 
 תתאפשר גם בפנל הפעלה מרחוק.

 פיקוד באמצעות מגע יבש, או סיגנל במתח -הלוח יתחבר למערכת גילוי אש/עשן. צורת ההתחברות 
 נמוך.

מפוחים ויסגרו המדפים המקושרים אליהם. פעולתם תתחדש / יחידותהבמצב גילוי אש תופסק פעולת 
 בהתאם למטריצת בטיחות וכיבוי.

שנאי והזנות למערכת  לוח יכלול מגעים להפסקה מרכזת גילוי אש, הגנות וקונטקטורים למנועים,ה
 , קבלים לשיפור כופל ההספק.הפיקוד במתח נמוך

 תיעשה  דרך מנתק ביטחון.  המפוח/תא/יחידההזנה ל 

 

 הכנה בכל לוח עבור מדף אש / עשן /משולב:

עבור מדף אש/עשן/משולב יותקן ממסר מכני/בקר  שיאפשר פתיחה או סגירה לפי דרישה     -
 ממערכת/רכזת גילוי או במקביל לפעולת הציוד אליו הוא משוייך במערכת ניהול עשן. 

 המדפים יוזנו דרך שנאי במתח נמוך. -
 סיגנל במתח    פיקוד באמצעות מגע יבש, או    -לוח יתחבר למערכת גילוי אש/עשן. צורת ההתחברות  כל       

 נמוך.
 

 כללי:
 בדרגת אטימות כנדרש במגבלות המקום.ו יהי ות הלוח
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 מערכות הפעלה בקרה וויסות 15.28

 DDCמבוססות על בקרי  ת וידניות,ואוטומטי ותבקרה וויסהקבלן יתכנן יספק, וירכיב מערכת הפעלה, 
לביצוע, התקנה  תכנון, האוורור ,סילוק העשן והנידוף. האוויר עבור מערכות מיזוג ,על כל אביזריהמושלמת 

והרצה של מערכות הבקרה החל מהרגש הבודד דרך לוחות החשמל והבקרה  של מיזוג האויר, האוורור וסילוק 
ערכת ההפעלה, הבקרה והוויסות תהינה בהתאם תכניות מ .הקבלןהעשן הם באחריות כוללת ומלאה של 

 לדרישות יצרני הציוד המופעל ותאושרנה ע"י יצרני ציוד הבקרה והוויסות.

 

 

מקושרת למחשב ולמערכת   DDCתהיה אוטומטית לחלוטין בטכנולוגית   והבקרה הפיקוד מערכת .א
 בקרת מבנה  לצורך שליטה ואינדיקציה, כמתואר עקרונית במפרט.

תכניות מערכת ההפעלה, הבקרה והוויסות תהינה בהתאם לדרישות יצרני הציוד 

 המופעל ותאושרנה ע"י יצרני ציוד הבקרה והוויסות.

רושים לפעולה מושלמת  "(, ותכלולנה את כל המרכיבים הדD.D.Cהמערכות תהיינה ממוחשבות )"
', בקרים, כרטיסים, לוחות פיקוד וכו זרימה, לחץותקינה כגון: מתנעים, מפסקים, רגשי טמפרטורה, 

אלקטרוניים, מפסיקים הדרגתיים, טרנספורמטורים, מודוטרולים, שסתומים אוטומטיים, מגעי גבול, 
 וכו'. קונטקטוריםמגעי עזר, 

תהיה בעלת ממשק תואם עם פרוטוקול תקשורת פתוח שתחובר  הקבלןמערכת הבקרה שתבוצע על ידי 
כפי שייקבע על ידי המזמין. מערכת הבקרה -למערכת הבקרה הכללית של המבנה או למחשב או לשניהם

"(, אשר יאפשר MMIמכונה )"-תהייה מתוצרת חברה מאושרת על ידי המפקח, ותכלול ממשק אדם 
חיבור  רות, לרבות כל הפרוטוקולים הנדרשים לשם כך.קריאה ושידור של מידע אל ומאת מערכות אח

כל היחידות לרשת יהיה ישיר ללא ממיר, כל יטא תחובר עם בקר עצמאי בלוח הציוד שמזין אותה. 

ומידע היסטורי מאוכסנים   HTMLהבקרים כוללים פונקציות מובנות למזוג אוויר. תוכנת הבקר, מסכי  
שרת במרכז הבקרה/חדר אחזקה מאפשר גלישה למסכים /בתוך הבקר בתצורת גרפים/טבלאות. מחשב

עבור כל ציוד, אינטגרציה   –בבקר המקומי של כל לוח או ציוד. מערכת הבקרה כוללת גם תוכנה ומסכים
אגירה בבקר של נתונים אנלוגיים   לכל המערכות. תוכנת הבקרה תכלול בין השאר את המודולים הבאים:

תצוגה של ערכים משתנים בתמונות גרפיות  יומי, שבועי, חודשי וכו'.או כניסות פולסים לפי בסיס 
.קבלת התראות בזמן ביקוש שיא בקרתדינאמיות. קבלת גרפים היסטוריים במערכת בכל חתך רצוי.

חלון מתפרץ הכולל תיאור התקלה ומיקומה,  כל המפורט לעיל לרבות כל המרכיבים של מערכת   –אמת  

, HTML דינמים  ם, כבלים לתקשורת, מתאמים אופטיים ואחרים, מסכיהבקרה כגון: חומרה ותוכנה
החשמל, הפיקוד והבקרה בכתב  –, הרצה, כלולים בסעיפי לפעולהאספקה, התקנה, כיול, הכנסה 

 ועל חשבונו. ו, באחריותהקבלןהכמויות  ויעשו על ידי 

( גם כאשר ”Stand Alone“כל מערכת בקרים וכן כל מערכת בקרה תהייה מסוגלת לתפקד עצמאית )
הבקרים  מערכת התקשורת המקשרת אותה למערכת מעליה אינה פועלת.                                                       

 . BTLמאושר   BACNETיהיו בעלי פרוטוקול 

 תגובה במהירות יעבוד, PLC של ובהגדרות בתנאים  יעמוד, DDC-ו PLC תכונות משולב יהיה הבקר

 .DDC של עבודה ובהגדרות בתנאים יעמוד. גבוהים בסטנדרטים ועמידות

, HVAC:  כגון  מוכנות  פונקציות  של  בספריות  המשתמשת  ידידותית  תוכנה  באמצעות  יבוצע  הבקר  תכנות

PID שונים ייעודיים לצרכים וספריות. 

 . UPS,גנראטורים, מודדים לרבי וחיבור חשמל למערכות חיבור יאפשר הבקר
 השלת של במשטר או זמנים לפי אלקטרומכניות/חשמל מערכות של והפסקה הפעלה יאפשר הבקר

 .עצמאי אמת זמן שעון יהא לבקר. הצורך בעת עומסים
 .לחלוטין עצמאית עבודה יכולת בעל יהא בקר כל

 .ALARM בעקבות EMAILS -ו התראות הוצאת יכולת בעל ויהא  WEB-SERVER במשטר יעבוד הבקר

 (. DATA LOGGER)  לאגירה נתונים קבצים( SD RAM) שלו הזכרון על לשמור הבקר יאפשר כן כמו

 ישירה גלישה ותתאפשר הבקר בזיכרון הבקרה פרויקט את שמתארים HTML דפי ישמרו זה במשטר
 .נתונים וכתיבת קריאת לצורך – לבקר
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 פעולת לתיאור דינמיים מסכים, גרפים: כגון HMI מערכות של תכונות יכלול  WEB-SERVER-ה משטר

 . נתונים וכתיבת לקריאת נתונים, ואנימציות ALARMS, וירטואליים מפסקים עם היחידות

 .PCIM כדוגמת סטנדרטי יישומים מחולל עם ישירה עבודה יכולת

 הגרפי הממשק עבור HTML-ה דפי תכנות שיאפשר יישומים מחולל המשתמש לרשות תעמיד המערכת
 .למשתמש

 .זמנית בו המחוברות העבודה תחנות כמות או/ו I/O -ה בכמות מוגבל יהא לא זה יישומים מחולל
 תוכנה בהתקנת צורך ללא האינטראנט או האטרנט רשת דרך הבקר ותכנות גלישה תאפשר המערכת
 .סטנדרטית גלישה בתוכנת שימוש אלא לגלישה

 ערוץ י"ע מחשב/הבקרה מרכז עם וכן במערכת הבקרים שאר עם בתקשורת עבודה יאפשר הבקר
 .חשמל והפסקות והבהובים קצר זרמי בפני הגנה במערכת יצוייד הבקר. ומתאים מאושר תקשורת

 

 חומרה הגדרות .ב
 :הבא הכרטיסים הרכב את לפחות יכלול הבקר

  יבש מגע – דיגיטליות כניסות כרטיס

  24VDC או יבש מגע – דיגיטליות יציאות כרטיס

  4-20MA  ,0-10V   ,PI1000 /NI-ל אוניברסאלי 12BIT רזולוציה – אנלוגיות כניסות כרטיס

 8BIT  4-200MA ,0-10V רזולוציה – אנלוגיות יציאות כרטיס
 .נשלפים הכרטיסים כל

 .החיווט פירוק ללא הכרטיס החלפת
 .ויציאה כניסה לכל לד נורות

 .הצורך לפי שונים  I/O בכרטיסי ויזווד מודולריות יאפשר הבקר
 .לפחות מגה חצי של נפח בעל פנימי זיכרון עם יהא הבקר

 .FLASH MEMORY -ב לגיבוי להרחבה אפשרות יהא לבקר

  שמירת לצורך – לפחות מגה 512 קיבולת עם   SDמסוג זיכרון לכרטיס להרחבה אפשרות יהא לבקר
 .היסטוריים נתונים
 .שנים 3 ועד משבוע נתונים שמירת שתאפשר גיבוי סוללת יכלול הבקר

 

 תקשורת .ג

 בעלת, TCPIP לרשת חיבור אפשרות עם RS 485 -ב סטנדרטית תהיה הבקרים בין התקשורת כבילת
 הקו לבדיקת פרוטקול עם יהיה התיקשורת מערך. לפחות מטר 2,500 של התקשרות טווח

 . תקלה על הבקרה למרכז התראה ויכולת והאינפורמציה

 .USB או/ו RS232 י"ע בתקשורת בקר לכל מקומית התחברות אפשרות
 

מתחום הפעולה שלהם, הסטייה המותרת הנ"ל תכלול את  1%כל מכשירי הבקרה יהיו בעלי דיוק של 
 אי הדיוק המרבי של המכשיר המושלם, לרבות הבקר והמתמר.

 רה יהיו מתוצרת ספק אחד על מנת ליצור סטנדרטיזציה של הציוד.כל מכשירי הבק
לפני ביצוע או הזמנה של מערכות ההפעלה, הבקרה והוויסות, ימסור הקבלן תכניות עבודה מפורטות 

 תאור פעולת המערכת לאישור ]תפ"מ[ לאישור המפקח טרם הזמנת הציוד. לרבותשל המערכות הנ"ל 
 .באוויר טיפולמנס" "בלימו "ליחידות ציוד הפיקוד יהיו מתוצרת "סי

 מעגלי הפיקוד יהיו מובדלים מיתר מעגלי ההפעלה ויוזנו ע"י טרנספורמטור נפרד וממ"את.
כל הבקרים הנדרשים להפעלה ובקרה של המערכת, לרבות אלו הנדרשים לשגור וקליטת האותות 

קבלן. זאת, כולל ביצוע החווט בין הבקרים ואביזרי הלמערכת בקרת המבנה, יסופקו ויותקנו על ידי 
למחשב מערכת הבקרה והקצה המופעלים על ידם, ובין הבקרים לתחנות המשנה, לוחות החשמל 

 המרכזית.
 כל ההפעלות מרחוק יהיו במתח נמוך. 

 אש יהיו במתח נמוך.-כל הסיגנלים למערכות גילוי
 הפעלת כל הלוחות תהיה אוטומטית והדרגתית בחידוש הזרם.
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כל מערכת החשמל מנקודות אלה והלאה תבוצע ע"י חשמלאי מורשה בהתאם לחוק. עבודות החשמל 
-בינבמפרט ה 1508, ובהתאם לסעיף הרלוונטיים ולתקנים החשמל חוקבמפרט  8יבוצעו בהתאם לפרק 

 .1419 ישראלי ותקן 22 תת ישראלי תקן לפי העובד לוחות יצרן"י ע ייעשה הלוחות יצורשרדי. מ
 

 הפעלת המתקן:  .ד
הבקרה תשלוט על הפעולה של כל מתקני קירור/חימום המים, יחידות המזוג, האוורור סילוק,  מערכת

בקרת המבנה/מחשב תאפשר הפעלה . זה בפרויקטוכד' הכלולים  נידוף ואיוורורהעשן, מדפי אש/עשן, 
והפסקה ידנית באמצעות בוררים וירטואלים על גבי המסכים, תכנות המערכות השונות להפעלה 

לפי לוח זמנים, קביעת נקודות העבודה לכל אחת מהיחידות וכו', הדבר יתאפשר לתקופה של  והפסקה
 שנה מראש, עם יכולת אגירת היסטוריה לשנה.

 של ושידור קריאה יכולת לרבות, כולן למערכות ושליטה בקרה תוכנות חבילת יתקין האוויר מזוג קבלן
 .השונות היחידות של הבקרה בלוחות המובנים אלו לרבות, הפרמטרים כל

 ,השונים החשמל בלוחות המשנה לבקרי, השונות המשנה לתחנות התקשורת
 .הקבלןהתקשורת, הכבילה ונקודות החיבור, יבוצעו ע"י  אביזרי

באמצעות מערכת הבקרה הממוחשבת של המתקן או לחילופין במצב ידני  עשהת כולוהפעלת המתקן 
 .םהחשמל הראשי ותעל לוח יםמקומי, על ידי מפסיק

 יד.-מופסק-מצבים אוטו-לכל המנועים והאלמנטים החשמליים יהיו מתגי פקוד תלת
צב פולים, בדרך כלל המתגים יהיו במימצב יד ישמש בעיקר להפעלות ניסוי ולמטרות אחזקה וט

 אוטומטי שבו האלמנטים יופעלו לפי סדר מסוים בהתאם לפעולתה של מערכת הבקרה. 
כל המנועים והאלמנטים השונים יכללו אינדיקציות לפעולה ותקלה בלוח החשמל והבקרה המקומי 

 ובמערכת הבקרה המרכזית.
 םבוררי באמצעות -מחשב-המנועים והאלמנטים יופעלו מהלוחות המתאימים וממרכז הבקרה

 .המסכים גבי על וירטואלים
 כל גיד ימוספר כנדרש לצורכי ביצוע ההתחברות לכבלי התקשורת.

מחשב. יש לכלול את מחיר -הלוחות יהיו קשורים בקשרי פיקוד בינם לבין עצמם ועם מרכז הבקרה
 החיבורים הללו במחירי מערכות הבקרה.

 

 תמונות, מסכי תצוגה  .ה
תוכן מסכי התצוגה וההפעלה יקבעו במהלך הפעלת המערכות בבניין. על הקבלן לכלול בהצעתו כמות 

המחוברות לפחות( למטרת הצגת כל המערכות  20%ספקת של מסכי תצוגה )כולל רזרבה של מ
 אחד כל עבור יבוצעו, התמונות דינמיים יהיו. מסכי התצוגה וקלה לתפעול מופשטתלמערכת בצורה 

 יחידות, באוויר טיפוליחידות -קצה יחידות, משאבות, צילרים: כגון בפרוייקט הכלולים םמהציודי
 '.וכד למיניהם מפוחים, קל מטיפוס

 

 תיאור כניסות / יציאות בקרים: . ו
 

 .להלן רשימת הנקודות המינימליות הנדרשות ]רשימה חלקית[ 
 

 D/I  D/O A/I  A/O 1,2,3 מים קרור יחידת
     3 3 /פעולה הפעלה
       3  תקלה
       6 מדחס                                  פעולת
       3 חימום                                   /קירור

   3     אספקה מים' טמפ
     3   זרימה מפסק

       3 בורר                                       מצב
   1     חוץ' טמפ מדידת
         נדרש - קירור יחידת לבקר תקשורת ממשק
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 D/I  D/O A/I  A/O 1,2,3,4, משאבה
     4 4 /פעולה הפעלה
       4  תקלה

   1      ספיקה ראשי  מד
   2             ראשי חזרה אספקה מים' טמפ
       4 בורר                                       מצב

 באוויר טיפוליחידת /באוויר טיפול יחידת
 (ליחידה)הכמויות -לאוויר צח  קל מטיפוס

D/I  D/O A/I  A/O 

     1 1 פעולה /הפעלה
       1 ריכוז                                    תקלה
     1 1 חימום                                   /קירור
       1 אוויר  זרימת

 1 1     מים קרים  ברז

     4 4 בינארי - חימום גופי

       1 פעולה מפוח יחידה  מצב

P ∆ 1 מסנן       
   1     ' מים חוזרים טמפ
   2     ' אוויר אספקה/חזרה טמפ
       1 בורר                        מצב

 בכתב דמפר בסעיףיתומחר –עשן/אש דמפר
 הכמויות

        

 D/I  D/O A/I  A/O ליחידה)הכמויות -עשן סילוק מפוחי
     1 1 פעולה/  הפעלה
       1  תקלה
       1                      אוויר זרימת

       1 בורר                        מצב
)הכמויות -יחידת סינון/ אוורור מפוחי

 (ליחידה
D/I  D/O A/I  A/O 

     1 1 פעולה/  הפעלה
 1 תקלה

   

       1                      אוויר זרימת
       1 בורר                        מצב

 1 1     ארכיון/מחסן ביחידות מהירות משנה
         אש/עשן  דמפרים

     1 2 לכל דמפר ]נקודות לאחד[   נדרש
         .דמפר מנוע בסעיף ישולם

 
  

 ULעשן/משולב תהיה אינדיקציה דיגיטלית לבקרת מבנה ואינדיקציה מכנית ]רילי[ לפנל  למדף -
 .דמפר מנוע בסעיף כלולהנ"ל  מערכות גילוי .

 .דמפר מנוע בסעיף כלול. הנ"ל  מבנה לבקרת דיגיטלית אינדיקציה תהיה אשלמדף - -
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 בתקשורת יעשה מיטב כדוגמת :קל מטיפוס/יח'  נחשון מפוח' יח

  I/D       O/D       O/A I/A 
      

. DDCלבקרים  BACNETיחידות הפעלה לנ"ל בחדרים כדוגמת מייטבטק יאפשרו חיבור בתקשורת 
 היחידה תאפשר שילוב של גלאי נוכחות בחדר.  

 

 . לרזרבה O/Iנקודות  25%לרשימה זו יש להוסיף לפחות 
 
 

 רשימת מסכים מינימלית +כמפורט בגוף המפרט 

 רזרבית משאבה+  ומשאבה קירור יחידת לכל, מים וסחרור קירור מערכת •

 .אוויר אספקתאוורור, יניקת עשן, המפוחי מ אחד לכל •

 .באוויר טיפול מיחידת אחת לכל •

 .קל מטיפוס צח באוויר טיפול יחידת לכל •

 .קומתי במסךאינפורמציה מבקר מייטב טק . מצב פעולה  –קל  מטיפוסאויר בת טיפול ויחיד לכל •

ויר ואו האוורור ואו סילוק העשן ואו פיצוי אוויר ומערכות הא אחתכל למצבי דמפרי אש/עשן  •
 [היחידה במסךמערכות/מפוחים /מהיחידות אחת לכל משוייכים]מדפים 

 .עצמו לציוד בהקשה רמעב ויכולת ציוד מיקומימפלסית /קומתית תוכנית -מפלס/קומהלכל  -
 

  המים קירור מערכת .ז

(, אשר תבקר את פעולות DDCהמתקן המרכזי ליצור מים קרים יצויד במערכת בקרה ממוחשבת )
 המתקן, תקלוט ותשגר אותות למערכת בקרת המבנה.

מתאם תקשורת לרבות כל הבקרים והאביזרים הנדרשים, מתוצרת החברה המייצרת של מקררי המים 
ידי הקבלן. -המתאים לשידור וקליטה של המידע מהיחידות לקירור מים, יסופק ויותקן עלומדגם 

 המתאם יאפשר קריאה ושידור נתונים מהיחידות למערכת הבקרה וממערכת הבקרה אל היחידות.

 תותנה  היחידה הפעלת. עצמאי באופן המים קירור מיחידות אחת כל הפעלת תתאפשר" יד"  במצב
 ריטוטים נגד והשהייה בצנרת דגל ומפסק, חשמלי חיגור י"ע יובטח זה הפעלה סדר. המשאבה בהפעלת

 .היחידה של הפנימית הבקרה מערכת באמצעות תעשה' הטמפ שמירת.המפסק של

 למערכת חיצוני קפיאה נגד הגנה בתרמוסטט הקירור ביחידת לקיים בנוסף תוגן מים קירור יחידת כל
 .זרימה ובמפסק

[ הקירור יחידות 3] יחידה כל של הבקרה מערכת. הבקרה מערכת באמצעות הפעלה" אוטומטי" במצב

למערכת הבקרה הכללית של המבנה או   BACNETתקשורת פתוח כדוגמת    פרוטוקול  באמצעות  תחובר
 וירטואלים  מופסק/  מופעל בוררים באמצעות המבנה מבקרת יחידה כל הפעלת תתאפשרלמחשב. 

יחידת קירור תצויד במעגל בקרה פרטי שלה שיווסת את טמפ' המים ביציאה.   כל.  במחשב  תמונה/    במסך
תבקר את  יחידהשל ה פנימיתבהתאמה לטמפ' המים יופעלו המדחסים באופן רציף. מערכת הבקרה 

, תקלוט ותשגר אותות למערכת בקרת המבנה. כל האינפורמציה הקיימת בבקר יחידת יחידהפעולות ה
יועבר למרכז הבקרה/מחשב. הפעלת המכונה תותנה בהפעלת המשאבה המתאימה, מפסקי הקירור 

 הזרימה, מגן קפיאה וטמפ' מים גבוהה.

 תעשה המשאבה הפסקת. אליה הקשורה המים משאבת עם במשולב תיעשה היחידה פעולת הפסקת
 .לכיוון ניתן זמן פרק לאחר

 .הבקרה ממרכז תתאפשר יםהמ' טמפ שינוי כמו מהיחידות אחת כל והפסקת הפעלת

 

 :הבא באופן תעשה המים חימום/קירור מערך פעולת בקרת
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 באמצעות  תעשה  המים'  טמפ  שמירת.  יחידות  3  של  מערך  כוללת  המקוררים  המים  חימום/קירור  מערכת

 לניהול מקורי בקרה מכלול או הראשי חוזרים/המסופקים המים בקו שיותקן' טמפ ורגש. P.I.D  בקר
 דרישת  לפי   בהדרגהוהמשאבות    המים  קירור  יחידות  את  יפעיל  הבקר.  המכונות  יצרן  של  האנרגיה  מערך

 מקסימאלי ולחיסכון בתפקוד אופטימיזציה לקבלת מכונה בכל המדחסים מערך את וינהל המבנה
 המערכת. המרכזית הבקרה במערכת תלות ללא ותפעל עצמאית תהיה המערכת. החשמל בצריכת
 .השונים הפרמטרים ושינוי הצגה ותאפשר המרכזית הבקרה למערכת תקושר

 מעלה  1-ב  גבוהה  מים'  טמפ  –  לדרישה  והמשך  זמן  פרק  ולאחר  אחת  יחידה  לפעולה  תיכנס  ראשון  בשלב 
 בנקודה]  80%  -כ  של  –  לתפוקה  הגיעה  שהיחידה  ולאחר  לשינוי  ניתן  דקות  20  של  זמן  פרק  במשך  מהנדרש

 היחידה של דרישה בחוסר. הלאה וכן לפעולה השנייה היחידה תכנס[ היצרן לפי הגבוהה הנצילות בעלת
 ולאחר  לשינוי  ניתן  דקות  20  של  זמן  פרק  במשך  מהנדרש  מעלה  1-ב  נמוכה'  טמפ  –  פעולתה  תפסק  השנייה

 פעולת ומתאפשרת היצרן לפי נמוכה הנצילות בעלת בנקודה] 40%-כ של – לתפוקה הגיעה שהיחידה
 המדחס פעולת ואחוזי' הטמפ בקרת. המשאבה פעולת תפסק לכוון ניתן זמן פרק לאחר[. אחת יחידה

 ים/המדחס   של  הדרגתית  פריקה  י"ע  מים  קירור  יחידת  בכל  הפנימית  הפיקוד  מערכת  באמצעות   תיעשה
 ויחידה התראה תתקבל מהיחידות באחת בתקלה. 15%-עד פריקה יכולת בעלת תהיה היחידה. הבורגי
 .מקומה את תתפוס אחרת

מחליף חום. הספיקה תובטח ע"י  ספיקת המים ביציאה מכל מחליף חום תהייה בתחום המותר לאותו
שסתום ברמד שיפתח בהדרגה בעת עליית לחץ מעל ערך שיקבע לאפשר את זרימת המים הנדרשת 

 במאייד.

 . C°½5טמפרטורת המים ביציאה ממקרר המים לא תרד מתחת 

 המתאימה המים קירור יחידת של ההפעלות בסדר שילובה תאפשר אוטומטי במצב המשאבה הפעלת
. מפסיק מתאים  חשמלי  חיגור  ובאמצעותידי מערכת הבקרה הממוחשבת של המתקן -על  ייעשה זה  דבר

 ממערכת הבקרה הממוחשבת או מקומית-מחליף יאפשר בחירת מקום ההפעלה

 היא בה החוץ' לטמפ מותאמת. עיבוי לחץ רתלשמי במערכת תצויד המים קירור מיחידות אחת כל
 .חימום/קירור במצב לתפקד אמורה

 תאפשר לא המערכת. בורר באמצעות תעשה חום משאבת מטיפוס ביחידות לחימום מקירור העברה
 .ילרים'הצ של זמנית בו וחימום קירור פעולת

 

 גופי חימום[.–פיקוד הדרגתי ]חימום באמצעות  - / אוויר צח יחידות טיפול באוויר .ח

. אשר תבקר את DDCמערכות הבקרה והוויסות של היחידות לטיפול באוויר, תהיינה ממוחשבות, 
 פעולות המתקן, תקלוט ותשגר אותות למערכת בקרת המבנה.

, הטרנספורמטורים, המתנעים, המפסיקים, קונקוטרים, הבקריםכל מערכת תכלול את כל 
תקנת היחידה או ומוסטטים והשסתומים, הנדרשים, ותורכב על לוח החשמל המתאים, בחדר בו מהתר

 ין בתוכניות.יגבי  היחידה בהתאם למצו-על

 ".אוטומטי", "מופסק", "ידבורר " בורריחידת הטיפול באוויר תופעל  באמצעות 

טמפרטורה באזור ", יפעל מפוח היחידה ותכנס לפעולה מערכת שמירת הטמפרטורה. הידבמצב "

 באזור' אשר יותקן טמפשיותקן בלוח ורגש  .P.I פרופורציונאלי מקומי בקרשמר באמצעות יהממוזג ת
ברז  את, אשר יפתח ויסגור בהדרגה לתאום - צח אוויר ביחידות באספקה או, חוזר באוויר או, המטופל

 ם ברז ניתוק בקו עוקף.דרכי הדרגתי ע-הפיקוד בקו המים אל הסוללה. ברז הפיקוד יהיה דו/תלת

 במצב. חימום גופי/  חמים מים באמצעות חימום בורר באמצעות תתאפשר ביחידות החימום פעולת
 ניתן  זמן  פרק  היחידה  פעולת  תמשך  כיבוי  בעת,  בינאריות  דרגות  4-ב  החימום  גופי  על  הבקר  יפקד  חימום
 רגש עם הגנה ובתרמוסטט זרימה במפסק תותנה החימום גופי פעולת. החימום גופי לקרור עד לכיוון

 .החימום לגופי בסמוך שיותקן

 .לעיל כמפורט לסוללה הפיקוד ברז באמצעות' הטמפ תישמר חמים מים באמצעות חימום במצב

תרמוסטט הגנה נגד אש )פיירסטט( יותקן באוויר החוזר ויפסיק את פעולת המפוח בעת עליית 
 רמוסטט יהיה בעל ריסט ידני.מעלות פרנהייט. הת 125הטמפרטורה מעל 
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 .בלוח אדומה נורה תדלק התראה בזמן. סתום מסנן על להתראה דיפרנציאלי פרסוסטט

 היחידההפעלת המערכת/יחידה ממערכת בקרת מבנה/מחשב. הפעלת  תתאפשר"אוטומטי"  במצב
 ותיעשה במחשב/תמונה  במסך וירטואלים  מופסק/  מופעל בוררים באמצעות תתאפשר לעיל כמפורט

, תקלוט ותשגר אותות יחידהבאמצעות מערכת הבקרה הממוחשבת של המתקן אשר תבקר את פעולות ה
 למערכת בקרת המבנה.

  לקביעת משטר העבודה. -בורר "קירור","חימום בגופי חימום " 

 בעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש ועשן יבוצעו הפעולות הבאות:

 וויר, ויסגרו מדפי האש השייכים.תופסק פעולת מערכת מיזוג הא .1

 הבטיחות.  הנחיותהדממת המערכת או חלקי מערכת יהיו בתאום עם  .2

 בכל מקרה, כל סיגנל ממערכת בקרת המבנה. (over-ride)הפעולה הנ"ל תעקוף 

 יותקן מדף אש בפתח סניקת האוויר. CFM 15,000-בעלות ספיקת אוויר גדולה מ ביחידות

 יותקן גלאי עשן בתעלת סניקת האוויר. CFM 2,000-ויר גדולה מבעלות ספיקת או ביחידות

 .CFM 2,000-"ל בכל ענף מסתעף מהתעלה הראשית בעל ספיקה אוויר גדולה מכנ

          

 

 

 

 .קל צח מטיפוס באוויר טיפול יחידת .ט
 

 .הדרגתי  פיקוד  -  באוויר  טיפול  יחידות    -ח  סעיף  לעיל   למפורט  זהה  ובקרה  פיקוד,  חשמל  מערכת  תותקן

 .מהירות משנה דרך ויפעלו פאזים תלת יהיו היחידות מנועי

 

 הדרגתי ויסותברז  – קל מטיפוס באוויר טיפול יחידת .י
 

כולן תהיינה ממוחשבות ומקושרות למערכת "בקרה מרכזית". הלוח יכלול בקר מקומי   היחידות .1

שיקושר למתאם תקשורת  RS-485ומתאם תקשורת מקומי  -CTU דגםכדוגמת "מיטבטק" 
שיתחבר למערך הבקרה של "הבניין". השליטה המקומית תיעשה דרך פנל כדוגמת  –מרכזי 

באמצעות מערכת הבקרה  היחידותכן תתאפשר הפעלת/הפסקת -תרמוסטט חדר. כמו
, תקלוט ותשגר אותות למערכת בקרת יחידותהממוחשבת של המתקן אשר תבקר את פעולות ה

 המבנה.
 בשלוש  ותפקד,  קירור  במצב  המים  בקו  הפיקוד  לשסתום  הדרגתי  ויסות  תבצע  רטורההטמפ  בקרת .2

 .החמום גופי על דרגות
, לעיל כמפורט והפיקוד החשמל מערכת אביזרי כל את שיכיל, חשמל לוח יותקן ליחידה בסמוך .3

 .היחידה במחיר ויוכלל

 מנוע יופסק השהיה לאחר ורק תחילה החימום גוף יופסק, חשמליים חימום גופי בעלת ביחידה .4
 .המפוח

 .ידני ריסט עם עליון גבול ותרמוסטט דיפרנציאלי פרסוסטט י"ע תהיה החימום גופי הגנת .5

 :הבאות הפעולות יבוצעו ועשן אש גילוי ממרכזת סיגנל קבלת בעת .6
 תופסק פעולת מערכת מיזוג האוויר, ויסגרו מדפי האש השייכים.

 המפקח.הדממת המערכת או חלקי מערכת יהיו בתאום עם 

 בכל מקרה, כל סיגנל ממערכת בקרת המבנה. (over-ride)הפעולה הנ"ל תעקוף 
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   נחשון-מפוח יחידות .יא
 

 :שיכלול לחצנים בעל מתרמוסטט יופעלו נחשון-מפוח יחידות .1
 .START-STOP לחצני -

 . חימום-קירור בורר -
 .למפוח מהירויות בורר -
 .מרחוק לשליטה עצמית אחזקה ריליי -
 .החשמלי החימום ולגוף ליחידה פעולה נורית -

 .הקיר על יותקן או ביחידה משולב יהיה עילית/מעטה עם גלויה ביחידה התרמוסטט .2
 תצוגת עם דיגיטלי אלקטרוני חדר תרמוסטט יהיה נסתרות תלויות ביחידות התרמוסטט .3

 .טמפרטורה
 ".חורף-קיץ" כפול מגע בעל יהיה התרמוסטט .4

 ".טק-מיטב" מתוצרת יהיה התרמוסטט .5

  מנוע יופסק השהיה לאחר ורק, תחילה החימום גוף יופסק, חשמליים חימום גופי בעלת ביחידה .6
 .המפוח

 .ידני ריסט עם עליון גבול ותרמוסטט קליקסון תרמוסטט י"ע תהיה החימום גופי הגנת .7
שיפתח בדרישת קירור את  טמפרטורה רגש עם תרמוסטטבקרת הטמפרטורה תהיה באמצעות  .8

חימום הגוף  את( בקו המים המקוררים ואילו בדרישת חימום יפעיל on-off) הפיקודשסתום 
 יבדרגה אחת. ]יוזן דרך קונטקטור[. הפעלת המחמם תהיה מותנית בפעולת המפוח ותרמוסטט

 מגן.

לפי דרישה בכתב הכמויות היחידות כולן תהינה ממוחשבות מקושרות למערכת "בקרה מרכזית".  .9
 RS-485ומתאם תקשורת מקומי  CTUהלוח יכלול בקר מקומי כדוגמת "מיטבטק" דגם 

שיתחבר למערך הבקרה של "הבניין". השליטה המקומית  –שיקושר למתאם תקשורת מרכזי 
באמצעות מערכת  היחידותחדר. כמו כן תתאפשר  הפעלת תיעשה דרך פנל כדוגמת תרמוסטט 

, תקלוט ותשגר אותות למערכת יחידותהבקרה הממוחשבת של המתקן אשר תבקר את פעולות ה
 בקרת המבנה.

 

 לכל היחידות מוזנות מים כללי

 עם דרכי תלת בברז היחידות שאר.מוחזרי קפיץ דרכיים-דו פיקוד בברזי יצוידו בקומה מהיחידות 65%
 .הזמנה טרם לאישור להגיש ..ברזי פיקוד תלת דרכיים יותקנו בקצות הקווים עוקף בקו ניתוק ברז

בכל מקרה של הפסקת הפעולה של יחידת מיזוג, יסגרו כל השסתומים הממונעים בכיוון לנחשונים, וכן 
 יסגרו מדפי האש הממונעים המחוברים ליחידה.

 

 מיזוג אוויר מפוצלת אינוורטר  יחידת .יב
 כל יחידה תופעל באמצעות שלט חוטי שיותקן באזור המטופל. 

חימום, בורר שלוש מהירויות למפוח מפסק "הפעל", -השלט יכיל באופן עקרוני תרמוסטט, בורר קירור
 .יומי הפעלה שעון"הפסק, 

 החוזר. באוויר יותקן הטמפרטורה רגש

רכת בקרה לשמירת לחץ עיבוי בלבד ותהיה בעלת מע לקירור תהיהתיקשורת /החשמל לחדר היחידה
 ואיוד.

 בקרת למערכת ולהתראה היחידות של מדורגת להפעלה בקרה מערכת תותקןתקשורת /חשמל לחדרי
 .UPS-ב תגובה המערכת. לגיבוי המשמש המזגן הפעלת בעת גבוהה' טמפ על מבנה

 אש גילוי במצב ממרכזת להפסקה יתוכננו המזוג מערכות, ככלל: הערה

 

 מחשב/תיקשורת/חשמל לחדרי בקרה מערכת .יג
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 תותקן יחידת מיזוג מבוססת מים קרים ויחידת גיבוי מבוססת טכנולוגית אינוורטר . 

להפעלה מדורגת מקושרת לבקרת מבנה  תותקן מערכת בקרה  היחידות יופעלו מלוחית הפעלה מקומית .  
על  -עות נורה וזמזם במערכת הבקרה ובמערכת בקרת מבנה ומחוץ לחדר באמצשל היחידות ולהתראה 

תכלול בקר עם צג ורגש טמפ' להתקנה בחדר טמפ' גבוהה בעת הפעלת המזגן המשמש לגיבוי. המערכת 
מגובה סוללה. הבקר בעל יכולת לכיוון טמפ' נדרשת ומרווח בין הדרגות. הלוח יכיל בנוסף   -כדוגמת קרל  

רת תקלה. התרמוסטט יפקד בשתי בורר מופעל מופסק למתקן, בורר סדר הפעלה ליחידות, זמזם ונו
שתפעיל זמזם ונורת תקלה -דרגות על מערכות המזוג, בדרגה שניה תתקבל התרעה על טמפ' גבוהה בחלל

. בחוסר דרישה בדרגה השנייה לא יפעל SMSותוציא התראה קופצת באמצעות מודם סלולולרי ותשלח   

אייד ביחידת הגיבוי לא יפעל בחוסר מפוח המ .UPS-תגובה במפוח היחידה.המערכת תכלול סוללה או 
 דרישה.

 
 

 מפוחי אוורור:  .יד
אוטומטי". כל בורר יאפשר   "  –"  מופסק  "–  "ידני"  בורר תלת מצביכל אחד מהמפוחים יופעל באמצעות  

הפעלה באמצעות מערכת  -הפסקת פעולה. במצב אוטומטי -הפעלה ידנית. במצב מופסק -במצב ידני
 .תשנתי ובסדר ההפעלות והחיגורים הנדרש ולפי לוח זמנים ניתן לתיכונובקרת המבנה מחשב / שעון 

בורר "קרוב" "מרחוק" שיאפשר הפעלה וכיבוי מלוחית הפעלה מרחוק. הפעלה מרחוק במצב אוטומטי 
 טיימר תתאפשר גם בפנל הפעלה מרחוק. –

וסטט ישדר למערכת לבקרת הזרימה. הפרס  לחץ הפרשי  יצויד בפרסוסטטרמל"ד[  3,000מרכזי ]כל מפוח  
לחץ,   הפרשיראה    לאהפעולה של המפוח. באם המפוח יהיה במצב מופעל והפרסוסטט      הבקרה את מצב  

 ן מצב תקלה.ייצוי

. החיבור אל המהדקים בלוח החשמל הקבלןלוח גילוי אש, ועד אל לוח החשמל יבוצע ע"י  /רכזתהחווט מ
 .הקבלןשל המפוח, יבוצע על ידי 

 

 תא מפוח/מפוח על הקו  . טו
פסק התאורה של ממזרם פיקוד  ההפעלה תיעשה באמצעות  במפוחים נקודתים ]תא שרותים בודד/חדר[  

 -20-השירותים. לאחר כיבוי התאורה בשירותים תתאפשר המשך פעולת מפוח האוורור למשך זמן של כ
 דקות. משך הזמן יהיה ניתן לכיוון באמצעות טיימר.

 

 מפוחי סילוק עשן: .טז
הכוח למפוחים  המסווגים כמפוחים לסילוק עשן. הזנת צנטרפוגלים/יםימפוחים ציר המפוחים יהיו

 . מפוחי סילוק עשן יפעלו במהירות אחת.כאמור לגבי מפוחי עשן

  :תאופשרהמפוחים כל אחד מהפעלת 

  "ידני" "אוטומטי". -מצבי-באמצעות בורר דומלוח החשמל של מפוחי אוורור  -

 לניסוי ובדיקה.– המבנהממערכת בקרת  -

 מרכזות גילוי אש לפי מטריצה. -

 .או דרך רכזת מחוץ למבנה, באופן ישיר ULתקן  כבאים פנלמ -

תמונה שיכיל מתגים /מסךסדיר תתאפשר הפעלת המפוח לצורך בדיקה באמצעות  במצב -
וירטואליים ויאפשר הפעלה, הפסקה ופעולה מבוקרת. מערכת הבקרה הממוחשבת של המתקן 

הנתונים . ולפנל כבאים , תקלוט ותשגר אותות למערכת בקרת המבנהמפוחאת פעולות התבקר 
 :מפוחשישודרו מכל 

 מצב פעולה )הפעלה/הפסקה(. .א

 אינדיקציה לזרימת אוויר באמצעות פרסוסטט הפרשי. .ב
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לבקרת הזרימה. הפרסוסטט ישדר למערכת הבקרה את  לחץ הפרשי כל מפוח יצויד בפרסוסטט -
לחץ,  הפרשיראה  לאהפעולה של המפוח. באם המפוח יהיה במצב מופעל והפרסוסטט       מצב 
 ן מצב תקלה.ייצוי

במצב חירום תתאפשר הפעלתו באופן אוטומטי לפי מטריצה מוגדרת מראש ]ע"י הבטיחות/כיבוי  -
. מקסימלית במהירות עשן הוצאתמפוח  -אש ועשן יופעל עם קבלת התראה ממערכת גילוי  אש[.

מפוח ומשטר זרימת אוויר לא תקין תתקבל התראה במערכת הבקרה התקלה  בפעולת  במקרה
 ופנל כבאים ותדלק נורה אדומה.

 .כבאים מפנל תתאפשר המפוח והפסקת הפעלת -

 .מטריצה לפי בהתאמהיסגרו /יפתחו במערכת המשולביםעשן /האש מדפי -
 

 :מפוחן הנתונים שישודרו מכל להל

 מצב פעולה )הפעלה/הפסקה(. .א

 אינדיקציה לזרימת אוויר באמצעות פרסוסטט הפרשי. .ב

 מדפים בסעיף כמפורט המדפים למצב אינדיקציה .ג

 מעלות לשעתיים[.  800חסין אש ] יהיהלוח גילוי אש, ועד אל לוח החשמל /רכזתהחווט מ

 ניטרול ריחות יחידת סינון

תוזן ותופעל מלוח החשמל ותופעל מלוחית הפעלה מרחוק/בקרת מבנה. מנוע היחידה יופעל היחידה 
מהירות, לשמירה \לקביעת הספיקה ופרסוסטט לחץ עם רגש לחץ -פאזי -באמצעות ווסת מהירות תלת

 על הספיקה הנדרשת לאורך תהליך הסתמות המסננים.

 

 ארכיב, מבואות, פרוזדורים, אולמות וכד'[  אש/ עשן במערכות ניהול עשן ]סלוק עשן מחסנים, מדפי .יז
 .נמוך למתח יהיו המדפים מנועי

 :תיעשה הפעלתם

 .מטריצה לפיעשן /אש גילוי מרכזת דרישה לפי -

 .ULכבאים תקן  מפנל -

 לבדיקה. –בקרת מבנה  ממערכת -
של מדף ומצב סגור  פתוחלציון מצב  אינדיקציהגבול  עבור כל מדף אש/עשן המופעל מהלוח יספק  מגע

 גבולה ימפסיקמשני  יופעל. הסינופטית במפה לתמונה - כבאים ולפנל מבנה בקרת למערכתאש/עשן 
 המדף. מנועעל  מותקניםאשר 

באמצעות מגע יבש, או סיגנל במתח פיקוד  -הלוח יתחבר למערכת גילוי אש/עשן. צורת ההתחברות 
 נמוך.

מעלות לשעתיים[, יבוצע ע"י  800חסין אש ] יהיהלוח גילוי אש, ועד אל לוח החשמל /רכזתהחווט מ
 קבלן.ה. החיבור אל המהדקים בלוח החשמל, יבוצעו על ידי הקבלן

 
 עבור התנהלות בבטיחות אש לעיל כמפורט בקרה מערכות 15.28 לסעיף כללי

ובכל ענף מסתעף  יתוכננו להתקנת רגשי עשן בתעלת הסניקהרמל"ד ומעלה  2000בספיקה של יחידות 
 רמל"ד . 2000 בספיקה העולה על 

 .כניסת אוויר ביחידת אוויר צחבכל 
 מדף אש בתעלת הסניקה. כללוירמל"ד ומעלה  15,000בספיקה של יחידות 

פרנהייט, ויפסיק את פעולת  125יתוקן בכל תעלת אויר חוזר, ויכוון לטמפרטורה של מבקר אש )פיירסטט(, 
 היחידה המתאימה כשטמפרטורת האוויר הזורם דרכו תגיע לטמפרטורה זאת.

לפי  אש גילוי ממרכזת אש יתוכנן להפסקת היחידה בעת גילוי מערכות מזוג ואיוורור /לוח היחידהככלל   
 תאם מול מבצע מערכות גילוי אש. באחריות הקבלן ל .מטריצה

 בעת 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.
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עבור המערכת יכלול  אחרת. הסכום צוייןלא אם עבור כל מערכת פיקוד ובקרה ישולם סכום כולל למערכת, א
 -קצה כדוגמת  אביזרי, הבקרהמרכז /ובמחשב ברשת דינמיים מסכים, תוכנה, וכרטיסים בקרים - חומרה

ווט י' וגם את החדוסתים, מנועים, שסתומים, ציוד עזר כמו מפסיקי גבול, מפסיקי לחץ, ריליים וכורגשים, 
 תפקוד יהיה האוויר מזוג של הבקרה עבודות לסיום המבחן המערכת השונים.החשמלי הקושר את אביזרי 

 ובתכניות במפרט כמפורט התכנון קריטריוני בכל תעמודנה אשר ומושלם נכון
 

כולן תהיינה ממוחשבות ומקושרות "למערכת בקרה מרכזית/מחשב". כל לוח יכלול בקר מקומי.  היחידות
באמצעות מערכת הבקרה הממוחשבת של המתקן אשר תבקר את פעולות  גם תתאפשר היחידותהפעלת 

 , תקלוט ותשגר אותות למערכת בקרת המבנה.יחידותה
 ויבואוה, ישודרו למערכת בקרת המבנה של המתקן כל תקלה בפעולת היחידה/מפוח/וכד/ וכן כל מצב פעול

 בלבד(. DDCמסך)ביחידות עם בקרת /בתמונה ביטוי לידי
 
 

 ירומשני תדר לציוד מיזוג או 15.29

 ."ABBמשני התדר יהיו כדוגמת תוצרת: "סימנס", "דנפוס", או 
משני תדר יותקנו ליד הציוד אותו הם מפעילים בתוך לוח חשמל אינטגרלי שלהם או לחילופין בתוך לוח החשמל 

 .  VSD -תצוגה של פנל החיוויים של ה יכלול. הלוח מפוח כוללהכללי אך בתא מאוורר היטב 

וולט ממערכת הבקרה. משני התדר  0-10או של מתח  ma 20÷4 משנה התדר יופעל לפי סיגנל או של זרם 

(. משני THD  5%)מקסימום    IECוהרמוניות לפי תקן אירופאי    RFלביטול הפרעות    (Chokes)יצוידו במשנקים  

 של המנוע המחובר אליו. משני התדר יחוברו ע"י כבלים עם סיכוך מאורק.  cos φהתדר יכללו קבלים לשיפור 
 .יותקן בתא נפרד בלוח החשמלכל ציוד הבקרה והפיקוד 

 

 ירומנועים לציוד מיזוג או 15.30

 " לתנאי חוץ Fעם בידוד " IP-55בדרגת הגנה  יהיוכל המנועים יהיו מתוצרת יצרן אחיד. המנועים 

ן במפורש בטבלת יסל"ד, אלא אם צוי 1450-ל TEFCוולט   400פאזים -. כל המנועים יהיו תלתC º 50של  
 הציוד המתאימה. 

)אוסטרליה(. גוף המנועים יהיה עשוי ברזל   "CMG"", "סימנס", או   "ABBהמנועים יהיו מתוצרת "אושפיז",  
  יציקה עם צלעות קירור.

 . IS  ;6072-1 /6034 IEC 298/549יהיו לפי תקנים  המנועים

 .IE3 = EFF1  המנועים יהיו בעלי נצילות  כל
כ"ס   50שבאספקת הקבלן יהיו במידות סטנדרדיות לפי התקן האירופי המאוחד. המנועים בהספק    כל המנועים

ומעלה יצוידו בהגנה תרמית ע"י תרמיסטורים בתוך הלפופים. המנועים יהיו מתאימים להפעלה ע"י משני תדר 

 יים ללא תקלה ו/או התחממות.מהסיבובים הנומינל 120%20ויוכלו לפעול בתחום סיבובים של 
 

 חשמלית אינסטלציה  15.31
 

הקבלן יספק ויתקין את כל מערכות קווי ההזנה והפיקוד הפנימיים למערכות השונות, לרבות כל האביזרים  
וכן כל קווי הכוח, הפיקוד והתקשורת הנדרשים להזנת והפעלת המערכות , יחידות הקצה ואביזרי הפיקוד 

 השונים.

 מצילות מערכות בנושא  ULולתקן לתקנים, החשמל לחוק, למפרט בהתאם תבוצע החשמלית האינסטלציה
 .כבאים ופנל גילוי רכזות – חיים

 רכזות,  בבניין  והבקרה  הפקוד  ציוד  לכל  החשמל  מלוחות  ופקוד  הזנה,  והחווט  המוליכים  כל  את  כוללת  העבודה
 וכל  קצה  אביזרי,  בקרים,  רגשים,  למיניהם  הפיקוד  אביזרי,  הלוחות  אל  החיבורים  כל  לרבות,  כבאים  פנל,  גילוי

 .הנדרש
 לוחות/מרכזות, חשמל לוחות, פיקוד, מנועים לרבות, השונים המתקן חלקי בין בקווים תבוצע האינסטלציה

 - החיווט תוואי את ולהכין לתאם הקבלן על. כנדרש ופרטיה אביזרי כל על מושלמת ותהיה', וכו אש גילוי
 שאר עם בתאום  הכבלים העברת לשם הדרושים' וכד השרוולים, הפתחים, המעברים, החשמל תעלות

 .המפקח עם ביצוע תחילת טרם ל"כנ התוואי את הקבלן יתאם קיים במבנה. בבניין המערכות
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 ידי-על יוגנו לאביזרים מהרצפה היציאות כל. גמישים בצינורות תהיה השונים לאביזרים הצינורות סיומת
, הצינורות חיזוקי כל, הצינורות וקצוות הכבלים בין ואיטום להגנה האביזרים כל כולל, מגולבן מתכת צינור

 .חלודה המונע בציפוי יצופו או מחליד בלתי מחומר יהיו שלהם והברגים הכבלים
אוויר יותקנו בצינורות מתכת  כל הכבלים בתוך חללי תיקרה או חדרי מכונות או חללים המוגדרים כמובילי

 .1001כנדרש בתקן 
 1.5-המוליכים יהיו בצבעים שונים וצבעם יסומן בתכניות החווט החשמלי. חתך כל מוליך לא יהיה קטן  מ

 כל חוט יסומן משני קצותיו באמצעות דיגלון. ממ"ר.
 לתשומת לב הקבלן:

מגשים או תעלות, אשר יוכנו על ידי הקבלן. על הקבלן מהלכי האינסטלציה החשמלית יהיו על גבי סולמות, 
 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. 
האביזרים, הנורות ויתר חלקי הציוד לרבות כל  הקבלן יספק ויתקין את כל מערכות קווי ההזנה והפיקוד

 החשמלי, וכן כל קווי הפיקוד וההזנה הנדרשים למערכות השונות וליחידות הקצה ואביזרי הפיקוד השונים.
 את ותכלולנה, כוחו בא או המזמין של החשמל דרישות עם בתאום תתוכננה  החשמלית האינסטלציה תכניות

 .הכללי במפרט 08 ופרק החשמל חוק, המזמין של החשמל לדרישות בהתאם האביזרים כל
 .הביצוע לפני לאישור למפקח תימסרנה החשמלית האינסטלציה תכניות כל

 ותעודת הקבלן ידי על תיעשה הביקורת העברת. מוסמך בודק בקורת תעבור שהאינסטלציה אחראי הקבלן
 . למפקח תימסר, הסתייגויות ללא, מוסמך בודק ידי-על המתקן תקבל לש האישור

 .חשמל לעבודות הכללי המפרט בפרק המפורטות ולדרישות לתקנים עבודתו בבצוע כפוף יהיה הקבלן
 לפי  זו  לעבודה  מתאים,  רישיון  בעל  חשמלאי  של  ובהשגחתו  בהנהלתו  תבוצענה  החשמלית  האינסטלציה  עבודות

 .החוק
 :הקבלן לב לתשומת

 90-ב עמיד גיד כל על בידוד עם וולט 1000 של בידוד רמת בעל  N2XYFR3 מכבלים כלל בדרך יהיו הכוח קווי

 N2XYFR3HF בכבלים אך ל"כנ שימוש יעשה חוזר אוויר כפלנום המשמשים  מכונות חדרי/בחללים. מעלות
 ידי על יוכנו אשר, תעלות או מגשים, סולמות גבי על יהיו החשמלית האינסטלציה מהלכי ככלל. הלוגן נטולי

 .שהוא סוג מכל החשמל צנרת מהלך של תוואי לכל המפקח אישור ולקבל לתאם הקבלן על. הקבלן
 

           :אש עמיד, חיים מציל, חיוני לציוד אינסטלציה
כגון מפוחי עשן, דיחוס, מדפי עשן, מדפי אש עשן משולבים, פנל כבאים, רכזת גילוי -מערכות מצילות חיים  עבור

אש ובמידה ותותקן במנדף אינסטלציה חשמלית לפעולה בזמן שריפה, אזי הכבילה למערכות אלו תהא מכבלים 

 .800ºcבטמפרטורה של  דקות 180 -עם בידוד עמיד באש המאפשרת לפריטי הציוד לפעול באופן תקין ל

 – VDE 0472ובהתאם לתקן  HALOGEN FREE, מסוג NHXHX – FE 180( 20יהיו מטיפוס ) הכבלים

0207. 
 
 

 התקנות חוץ של מערכות החשמל
 

 גלויה בצורה מותקנים יהיו, חשמלית אינסטלציה, לוחות, חשמל מנועי, שהוא סוג מכל ציוד בו מקרה בכל
 אבק, לחות, גשם מי חדירת בפני מוגנים, חוץ בתנאי לעמידה מיוחד באופן ומותאמים בנויים אלה יהיו, בחוץ

 '.וכו

 כיפתי בכסוי אחד כל ויצוידו לפחות IP - 54 לתקן בהתאמה אטימה עם, הרמטי סגור מטיפוס יהיו המנועים
 .המנוע  במחיר  יכלל  הכיפה  מחיר.  חמה  בטבילה  מגולבנים  יהיו  הכיפה  של  הקישור  אלמנטי.  פיברגלס  עשוי  חופף

 

 :הארקות 15.32

 
הקבלן יחבר את ציוד מיזוג האוויר, מערך תעלות מיזוג האוויר וצנרת  באמצעות מוליכי הארקה אל פס 

. מערכת ההארקות תהיה מושלמת ותענה רציפים להיות חייבים המוליכיםהשוואת פוטנציאלים של המבנה. 
 הארקות יסוד(. מחיר סעיף זה כלול במחיר מתקן החשמל.על דרישות חוק החשמל, מהדורה אחרונה )

 בנוסף לבורגי הארקה המקוריים המתוקנים על גבי פריטי הציוד השונים יתקין הקבלן עבור:
 :גז/צנרת מים
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קוטר כל הקבלן ירתך ברגי הארקה מפלדה/נחושת לצנרת המים/גז בכל מקום בו יש נתק במוליכות )גמישים(.

 ס"מ מחוץ לבידוד. 5ויבלוט , ½בורג יהיה "
הברגים ירותכו ניצב לצנרת ובמפלס אחיד לכל מערכת צנרת. כל הברגים בצנרת המים הקרים יבודדו לאחר 

 ההתקנה.
 בכל אזור של מכונות תהא לפחות מערכת אחת של ברגים, בורג לכל צינור,  במפלס אחיד אופקי או אנכי.

ירותכו הברגים לכל צינור במפלס אופקי אחיד. בתחילת הצנרת  לצנרת האופקית העוברת על הגג ו/או בקומה
 ובסוף כל הסתעפות.

 .המפקחמקום נקודות ריתוך הבורג חייב לקבל אישור 
 כל בורגי ההארקה יגושרו להבטחת רציפות ההארקה.

 תעלות אוויר:
זרה, יניקה או פליטת הקבלן יתקין בורגי הארקה כנ"ל בכל יחידת מזוג אוויר, מפוח, ובכל תעלת  הספקה, הח

 אוויר.
 .המפקחמיקום בורגי הארקה חייב לקבל אישור 

 כל בורגי ההארקה יגושרו להבטחת רציפות ההארקה.

 

 מחשב מרכזי  לפי דרישה 15.33
 

 גודל המחשב  יותאם לגודל מערכת הבקרה להבטחת זמן תגובה קצר.
 להלן פרוט דרישות מינימום למחשב:

 דרישות מינימום:

5 i  - multi core INTEL  :CPU 

 GHZ 2.67  ,GB  12זכרון פנימי 

Solid state drive: 250 GB for operating system 

 TB 1דיסק קשיח 

ADSI  /Cable  &board On  :LAN 

 WINDOWS 10מערכת הפעלה: 
 לוח מקשים עם עכבר אופטי

 כרטיס קול ורמקול

 HD – LCD "23מסך 
 מערכות כמתואר במפרט זה.תוכנה ואביזרים הדרושים עבור ה

 .UPSהגנות כנגד זרמי קצר , הפרעות מגנטיות ותקלות באספקת זרם חשמלי, 

 

 :מדידה מכשירי 15.34
 

:טמפ', לחות, הפרשי לחצים ,עומד כגון  מותקן  הוא  בה  ערכתמסוג המתאים לדרישות המ  המדידהיהיה  אמצעי
 בתוספת מתמרי ביניים.סטטי וכו'( וכן מתאים לעבודה מול הבקר ללא צורך 

 .המערכת של ללחצים ויתאימו גליצרין עם אינץ 4 בקוטר יהיו האוויר מיזוג במערכת לחץ מדי
 . דנפוס תוצרת - מגנטיים זרימה מד 

 . דנפוס מתוצרת - מהירות משנה

 . PT MA 20–4 – 100 - רגשים
 ".דנפוס" - לחץ רגש

 

 ואביזרים ציוד סימון 15.35
 

 :להלן כמפורט יסומנו והאביזרים הציוד כל
 .חרוטים הנדרשים הפרטים כל עם', סנדוויץ לוחית תוצמד ציוד פריט לכל

 .סימון טבעות ידי על צנרת ואביזרי וחצים בצבעים יסומנו צינורות
 .הכוח הזנת מקור יסומן לוח לכל. בשלטים יסומנו חשמל לוחות
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 האביזרים  כל.  ימוספרו  המהדקים  כל(.  חרוזים)  סימון  בטבעות  יסומנו  החשמל  בלוחות  והמוליכים  הכבלים  כל
 .בקרבתו או לאביזר בברגים ומחוזקים חרוטים' סנדוויץ בשלטי יסומנו החשמל בלוח

כל הגידים של כל כבלי הפיקוד והכוח יסומנו בכל קצותיהם באמצעות טבעות פלסטיק עליהם מודפסים 
שלהם. צורת הסימון תהיה עפ"י תוכנית   הפאזותפאזיים יסומנו עפ"י סדר    -אותיות וספרות. גם כבלי כוח תלת
 דוגמת סימון המצורפת למכרז זה.

ציג המזמין. שלטים אשר יסופקו שלא בהתאם לנ"ל לא נוסח השלטים ושיטת מספור הציוד יסוכמו עם נ
 ס"מ. 20/10המערכות והציודים השונים המקושרים אליהן ישולטו באמצעות לוחיות בגודל  יתקבלו.

כל צבע את  יצויןהצנרת למערכות השונות תצבע בגוונים שונים לפי טבלת הגוונים של המזמין וכן מקרא בו 
 ותפקידו. הצינורסוג 

מטר(. המדבקות תהיינה באיכות מעולה  3עשה גם מעל תקרות מונמכות )במרחקים שלא יעלו על השילוט י
 ותהיינה עמידות בפני חום ותנאי המקום, ללא קילוף.

 מעל הנמצא( תחזוקה הדורשים אחרים חשובים אביזרים, מפוחים, אש מדפי, ברזים, נחשון מפוח)יח'  ציוד
 .מהירה  בצורה  לגישה  המיקום  את  לאתר  יהיה  שניתן  כך  האקוסטית  התקרה  גבי  על  גם  ישולט  אקוסטית  תקרה

באופן ברור לרבות  , תשולטנהואוורורכל התעלות בבנין, בקומות, בחדרי מכונות ועל הגג, לאספקה, פליטה 
  .ויעודו האווירכוון הזרימה, מקור 

 ורו בנפרד.כלול במחיר אספקת הציוד ולא ישולם עבוהמכלולים השונים שילוט הציוד 
 

 והפעלה  וויסותבדיקה, כיוון  15.36
 

הנדרשים. כל הבדיקות והכיוונים ייעשו  והוויסותיםעם גמר התקנת המתקן יערוך הקבלן את כל הבדיקות 
 . הקבלן סוכן ציוד שסופק ומהנדס מטעם  כלמוסמך מצד  טכנאיבפיקוח 

על בצוע הבדיקות. המפקח רשאי לדרוש מספר בדיקות   הקבלן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי בפני המפקח
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 

 המפקח יאשר את הבדיקות בחתימתו. וות  וימסור עם סיום הבדיק
הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים והעבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות ופעולות הכיוון המתוארות 

 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לציוד כתוצאה מנוכחות לכלוך או כל חומר זר אחר. להלן:

, עד ניקוי יחידהלול החלפת המסנן בכניסה למערכת צנרת המים תישטף להוצאת לכלוך ושיירים ותכ .א
 .לאחר מכן תבוצע פסיבציה וימולא חומר למניעת התפתחות חלודה,פטריות וכד'.מוחלט של הצנרת

מערכת המים יבדקו ויכוונו, להבטיח שהתפוקה המתקבלת הינה בהתאם לתוכניות ולנדרש  ספיקות .ב
 במפרט.

 טרם התקנתה.ההתקנה תבוצע תחת הזרמת גז. תישטף להוצאת לכלוך ושיירים גזמערכת צנרת ה .ג

תיבדק בלחץ, כל נזילה תאותר ותתוקן. מילוי גז ושמן יהא רק לאחר פעולת שטיפה בחומר  גזצנרת ה .ד
 מתאים, הורקה וייבוש באמצעות משאבת ואקום.

יבדקו ויכוונו, להבטיח שהתפוקה  –הקירור ,המשאבות וכו'  מערכותהמפוחים, מערכת פיזור האוויר  .ה
 המתקבלת הינה בהתאם לתכניות ולנדרש במפרט. מהלך הבדיקה יאושר תחילה ע"י המפקח.

השונים, מורה על כמויות והיניקה דו"ח המציין את תוצאות כיוון מפזרי האוויר ותריסי האוויר החוזר  .ו
יימסר לאישור  –ומהירות הכניסה של כל תריס לאוויר חוזר האוויר ומהירות היציאה מכל מפזר 

 המפקח.

 של המנועים בעומס מלא יימסר לאישור המפקח. עבודה זרםדו"ח המציין את תוצאות בדיקת  .ז

המנועים השונים תפקידם, ורישום עבור כל מנוע, הכולל: הספק  יצוינוהדו"ח יוגש בצורת טבלה בה  
 עומס, וכיוון בטחונות ליתרת זרם.נומינלי, אמפרז' ב זרםהמנוע, 

 דגם ,תפוקה, קירור או קירור/חימום . –טבלת ציוד עבור כל המזגנים שסופקו  .ח

 תעודות אחריות לכל ציוד . .ט
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דו"ח המציין את תוצאות בדיקת פעולתם של אביזרי הפיקוד, המדידה והביטחון במערכת מיזוג  .י
לת סימון בה יפורטו כל האביזרים ויצוינו האוויר, יימסר לאישור המפקח. הדו"ח יוגש בצורת טב

 ערכי הכיוון.

 במסגרת הבדיקות והוויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות: .יא

 ומשאבה מים קירור יחידת .1

לאחר השלמת הרכבת הצילר, הצנרת, משאבות המים הקרים, מערכת החשמל והפיקוד, 
המים והגז, טמפרטורות, צריכת יבצע הקבלן הפעלות ניסיוניות. יש לבדוק אטימות צנרת 

זרם במנועים, הגנות כך שהמערכת תפעל ותהיה מותאמת לעבודה כנדרש. בשלב זה יהיה 
נוכח מפעיל מתאם יצרן/סוכן הציוד ובסופו יוצא דוח הפעלה ואישור הפעלה של סוכן 

 הציוד.

 שיכלול מפורט דוח יוכן כן כמו

 בדיקת רמת הרעש . (א)

 מעבה. /למאיידקרים/חמים בכניסה  -מים/גזטמפרטורת  (ב)

 .מהמאייד יציאהקרים/חמים ב -מים /גזטמפרטורת  (ג)

 מים.  ספיקות (ד)

 .הגנות כיוון (ה)

 8ימים רצופים,  7מנוסה של הקבלן ישהה באתר בזמן הבדיקות והפעלות לפחות  מפעיל (ו)
 שעות כל יום, יבדוק ויפקח על פעולת המערכות והפיקוד.

 

 מפוח /נחשון מפוחיחידות טיפול באוויר /יחידת  כללי .2

 כל מפוח וכל יחידת טיפול באוויר תיבדק, תאוזן ותווסת ובין היתר יבצע הקבלן:

 מדידה ואיזון של ספיקת האוויר בתנאי הטמפרטורה והלחץ המתוכננים. -

הנומינלי מפוח ושל הזרם בפעולה תקינה והשוואה    לזרם מ כל שלמנוע המדידה של סיבובי  -
 של המנוע, כיול ההגנות ומגן יתרת זרם שעל קו  ההזנה שלו.

מדידת הלחצים הסטטיים בציוד במצב פעולה יציב בכל נקודה של היחידה,  לאמור אחרי כל  -
 וכו'. מסנן, נחשון, תריס ויסות, מפוח  -אלמנט 

טורה מדידה ע"י מכשירי מדידה מיטלטלים, מדי טמפרטורה ורשמים, של ערכי  הטמפר -
 להלן. כמפורטהרציפים 

 

 דקו וירשמו:  יב נחשון מפוחיחידות טיפול באוויר /יחידת ל .3

 בדיקת רמת הרעש . -

 ת הקירור/חימום. וקרים/חמים בכניסה לסולל -מים/גזטמפרטורת  -

 ת הקירור/חימום.וסוללמ יציאהקרים/חמים ב -מים /גזטמפרטורת  -

 לח/יבש לסוללת הקירור/חימום. -טמפרטורת אויר בכניסה  -

 חימום./הקירור הקירור מסוללתלח/יבש  -טמפרטורת אויר ביציאה  -
 

 טמפרטורה ולחות יחסית .4

מדידה ע"י מכשירי מדידה מיטלטלים, מדי טמפרטורה ורשמים והשוואה לקריאות של מערכת 
 בחללים הממוזגים ובכל מקום שיידרש.הבקרה, של ערכי הטמפרטורה יבש ולח הרציפים 

 

 רשמו:ילמפוח  מכל סוג  יבדקו וי .5
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 מדידה ואיזון ספיקת האוויר של מפוח היחידה. 

 מדידה של סיבובי המנוע ושל סיבובי המפוח )בהינע רצועות(. 

 צריכת זרם המנוע של המפוחים.   מדידת

 כיוון יתרת הזרם של המנועים.  

 . והיניקה הסניקהבתעלת -לחץ סטטי של המפוח מדידת

 .ישרה בתעלה נקודות במס והיניקה הסניקהבתעלת -אוויר מהירות מדידת

 בדיקת רמת הרעש.

 איזון דינמי וסטטי.

    

 למערכת החשמל והפיקוד ייבדקו וירשמו:   .6

 צריכת זרם  מכסימלי  בעומס מלא לכל מנוע.  
 כיוון מגן טמפ' גבוהה. 

 ה.  יכיוון טימרים, שעוני הפעלה והשהי
 תקלה למצב חוסר זרימת אוויר/מים )מפסק דגל(.  

 צריכת זרם גופי חימום חשמליים  )אם יש(.
 גילוי בעת פעולה הפסקתתקלה למערכת גילוי אש/עשן. 

 למרכז הבקרה. והקישורממוחשבת ]כל נקודה כמפורט בטבלה[ הבקרה המערכת  תיפקוד רישום
 רישום פעולה לכל  ממסר לחץ. 

 רישום פעולה לכל ממסר טמפרטורה.
 .ודמפרים יטאות, מפוחים - ואיוורור אוויר מזוג אש גילוי למערכת אינטגרציה בדיקת

 
 

 כיולים של מכשור ואיזון .7

והבקרה יהיו מכוילים. בהתאמה אליהם יבוצע כיול כל רגשי מערכות מכשירי הבדיקה, הגנה 
 המדידה והבקרה.

 .ויברציות היווצרות למניעת נעים חלקים איזון
 

 בדיקת נזילות מצנרת מים/גז  .8

לחץ העבודה במערכת. אך לא פחות   X  1.5  שלהמים תיבדק לפני בידודה בלחץ הידרוסטטי  /גזצנרת  
  דליפהזילות יאותרו ויתוקנו. הבדיקה תוכר כמוצלחת אם לא תובחן  אטמוספירות. כל הנ  12מאשר  

 4במשך  5%ו/או ירידה בלחץ כעבור שעה מגמר הפעלת משאבת הדחוס ומקסימום ירידת לחץ של 
 השעות הבאות.

במים עם חומרים ממיסים ולאחר מכן במים נקיים עד  תחילהעם גמר הבדיקות תישטף במים 
ריתוך שאריות חומרים זהים וכו'. השטיפה תיעשה בתוך הצינורות  להוצאת שיירי לכלוך סיגי

  בלבד. נחשונים וחלקי ציוד יאטמו ויעקפו כדי למנוע כניסת לכלוך לתוכם.
 למניעת כימיקלים והוספת פסיבציה לצורכי שטיפות בצנרת לבצע יש נקייה שהצנרת לאחר

 בתוך הצנרת. חיידקים והתפתחות קורוזיה
 למשך מים במערכת אטמוספרות 10 של ללחץ תעשה הקצהיחידות /אביזרי עם נוספת לחץ בדיקת

 לחץ העבודה במערכת גז. X 1.5 שלבלחץ הידרוסטטי ו שעות 24
 בדיקת מערכת הניקוז. 

 

 וסחרור מים   קירורמערכות צנרת מים,  .9

, הקבלן יבצע בדיקות כימיקלים והוספת פסיבציה בהם ונעשתהשמערכות המים נשטפו  לאחר
כל כמויות המים  ווסתובכל מערכות המים שיותקנו בשלב זה. במסגרת עבודה זו י וויסות

 /יחידות הקירור במערכת באמצעות ברזים שהוכנו, מדי ספיקה ומדי לחץ.   החוםלנחשונים/מחליפי  
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אחד   ”¾קוטר  " במופותבכל חיבורי הצנרת לכל הנחשונים "  יכין הקבלן מראשלצורך בדיקות אלה  
מכל צד של האלמנט ללא תוספת מחיר. חיבורים אילו יאפשרו למדוד לחץ וזרימות דרך האלמנטים 

 "  במרחק מתאים מאביזרים.המופותהשונים. יש למקם את "

,  שיאפשרו מדידת ספיקה היכן שקיימת זרימה ½" כנ"ל אך בקוטר "מופותהקבלן יכין "
 כל ליד"ל כנ מופה וכןבורי מדי הלחץ הרגילים, יביל לח. מופות נוספות בנוסף ובמקתלמינארי

 ללא תוספת מחיר. דיגיטלי רגש עבור מכני תרמומטר
יבוצעו בדיקות למכונות הקירור כולל כל ההגנות כל  והוויסותים השטיפות ביצוע גמר לאחר

הכיולים, כל הוויסותים וכל בדיקה תיפעולית אחרת שתידרש. יבוצעו מדידות זרם ספיקה והפרשי 
-טמפרטורות באמצעות המכשור שהוא התקין למטרה זו בכל אחד מהצ'ילרים לחישובי תפוקות ו

COP .הן בקיץ והן בחורף 
בצורת דו"חות מפורטים שיוגשו כחלק מסיכום עבודות האיזון לאישור    תוצאות המדידות יערכו

 .פקחהמ
 

 תעלות, גרילים ומפזרים -יר ומערכות או .10

 '.וכו שחור פח, עשן שחרור האויר למובלי אטימות בדיקת
כל הפתחים, כל  בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל התעלות, בכל המפזרים, כל הגרילים, 

 המסננים, כל החדרים וכל האלמנטים בהם או דרכם זורם אויר.
 בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל המסננים.

 מערכת בחדר.הבסוף האיזון יימדד הרעש שיוצרת 
 
 
 

 חזרה על הבדיקות של מערכות האוויר .11

, יחזור הקבלן פקחחר שהקבלן ערך את סדרת הבדיקות הראשונה ודו"ח ביניים על כך הוגש למלא 
על סדרת הבדיקות מהתחלה לאחר שמספרי הסיבובים של המפוחים, מצב התריסים ומצערות 

 הויסות ומערכות הבקרה למיניהן כוונו כנדרש כפי שיידרש כתוצאה מסדרת הבדיקות הראשונה.
הליך כפי שיידרש עד שכל המערכת תגיע למצב המתוכנן לשביעות רצונו הקבלן יחזור על הת

 של המפקח.
 

 יבדקו וירשמו: DXלמערכות מזוג  .12

  גז בדיקת נזילות מצנרת

לחץ העבודה במערכת. אך לא פחות  X 1.5של תיבדק לפני בידודה בלחץ הידרוסטטי  גזצנרת 
אטמוספירות. כל הנזילות יאותרו ויתוקנו. הבדיקה תוכר כמוצלחת אם לא תובחן  40מאשר 

 וואקום.ירידה בלחץ כעבור שעה מגמר הפעלת משאבת הדליפה  ו/או 

 גז. לחץ העבודה במערכת X 1.5בדיקת לחץ נוספת עם אביזרי/יחידות הקצה תעשה ללחץ של 
 

    ראשונה ההפעלה
 מטעם היצרן. המורשה אך ורק על ידי  מתקין מוסמך באתר  עשה תי

ודא וול  לידי היצרן המתקין ידאג בסיום העבודה להחתים את  תעודת האחריות למוצר ולשגרה 
הקבלן יוודא תאימות סוג המערכת שסופקה נרשמה כנדרש.   כי האחריות למוצר ולתפעולו

 פוקה הנדרשת.לנדרש בכתב הכמויות ובמפרט ליכולת קירור וחימום ולת
 

 יבדקו וירשמו:   קירורעיבוי/ליחידות  .13

   כל מדחס קירור. ריכת זרם המנוע של צ
 מנוע.  כל כיוון יתרת הזרם של 

 דחיסה בכל מדחס.לחץ 
 לחץ יניקה בכל מדחס.

  לחץ שמן )אם קיים(.
  .בדיקת רמת הרעש
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 .עבהבכניסה לסוללת המאויר טמפרטורת 
 .מעבהביציאה מסוללת ה אויר טמפרטורת 

 .עבהמפל לחץ לאורך סוללת המ
 טון קירור. –חישוב תפוקת המתקן 

 
 

 וירשמו:   יבדקוח' מאייד במזגן  לי .14

 ספיקת האוויר של מפוח היחידה.מדידה ואיזון 
 צריכת זרם המנוע של המפוחים.  

 כיוון יתרת הזרם של המנועים.  
 לחץ סטטי ודינמי של המפוח. 

  .בדיקת רמת הרעש
 .בכניסה לסוללת הקירורגז קירור טמפרטורת 
  .ביציאה מסוללת הקירורגז קירור טמפרטורת 

 לח/יבש לסוללת הקירור.-בכניסה  טמפרטורת אויר
 לח/יבש מסוללת הקירור.-ביציאה  טמפרטורת אויר

 

 עשן ניהול ומערכות עשן/  אש גילוי מערכות של אינטגרציה בדיקות .15

שילוב   –פרק הזמן של הקמת והרצת מערכות האוויר יבוצעו במבנה בדיקות אינטגרציה    לאורך
 פעולה של מערכות הקשורות לגילוי לכיבוי ולניהול עשן. 

הבטיחות  המפקח לפי הנחיותהתפעול והאינטגרציה של המערכות השונות ינוהלו ע"י  בדיקות
 המזמין]הבטיחות[.יה/מטריצה המצורפת למסמכי החוזה ע"י ובהתאם לטבלת האינטגרצ

ישתף פעולה עם יתר הקבלנים ,כיבוי אש ומכון התקנים כדי לוודא שהמערכות פועלות  הקבלן
באירועי אש / עשן בהתאם לתכנון ]ספיקות אוויר[ למטריצה/סדר פעולות הבטיחות והנחיות 

 .הבטיחות
למכון התקנים ולהתקשר איתם בהסכם לבדיקת  יןהמזמאחראי להעביר את תוכניות  הקבלן

 לביקורות התקנים מכון את לזמן, םעל כל פרקיו הרלבנטיי 1001המתקן כולו לעמידה בתקני 
 אישור וקבלת התקנים המכון נציגי ביקורת המערכת ולהעברת הערות לקבלת מקדימות

 .לתקן התאמה
 

 ממ"קים יבדקו : .16

. המערכות יבדקו לספיקות אוויר וליצירת על ע"י מעבדה מאושרת  4577בדיקת אטימות לפי ת"י 
 לעמידה בדרישות.ואישור פקע"ר  4570בדיקת התקנה לפי ת"י לחץ וכל הנידרש לקבלת אישור. 

 

 להשלמת הבדיקות מפקחאישור  .17

פרק זה ובמפרט לאחר השלמת סידור הבדיקות, האיזון, הכיול והויסות כנדרש וכמפורט ב
, מפקחההטכני כולו בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים להוכחת השלמה כזו לשביעות רצון 

 .המפקחיחשבו העבודות האלה כגמורות בכפיפות לאישורו של 
 

 הרצה והדגמה .18

 הרצה
בהתאם   -הקבלן יריץ את המערכות והמתקנים כאשר עבודת ההתקנה וההרכבה שלהן הסתיימו  

 לאשור המפקח. 
( יממות פעולה רצופה ללא שלוש) 3כהרצה מוצלחת תיחשב פעולה שוטפת של המתקנים במשך 

תקלות. במידת הצורך וכפי שיתחייב מתאריכי סיום קטעי העבודה )כפי שבא לידי ביטוי בלוחות 
מנים של הפרוייקט(, יבצע הקבלן הרצות של חלקי מערכות. הפיצול לחלקי מערכות יהיה רק הז

 באשור המפקח. 
 בשום מקרה לא תיחשב הרצה של רכיבים בודדים כהרצה של המערכת. 
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המוגדרים כמצילי חיים גם בזרם רגיל וגם בהפסקת   –בצע את הרצת המתקנים החיונים  יהקבלן  
 גנרטור. -זרם רגיל 

 
 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 המזמין וידריך אותו 

 בהפעלת המתקנים, התגברות על התקלות ובצוע פעולות שרות שוטפות.
 דגמה וההדרכה הזו תקבע רק באשור המפקח ואחרי שההרצה הסתיימה!תחילת תקופת הה

הטכנאי המדריך יהיה חייב להיות מומחה בתפעול אותו מתקן שאת פעולתו הוא מדגים ומדריך. 
מומחה לבקרה, למפוחים    -ל סוג של מערכת טכנאי אחר. לדוגמא, לבקרה  כבמידת הצורך יוצג ל

 טכנאי מתאים וכו'.  -
 עשה בהסתמך על הרשום בטיוטת ספר המתקן.ההדרכה תי

לאחר תקופת ההדרכה יוכנסו בספר המתקן שינויים ותיקונים כפי שיידרש בנוסף לשנויים 
במידה וסיום העבודות במתקנים השונים לא יהיה  .ולתיקונים שיוכנסו בהתאם להערות והמפקח

 באותו מועד, יהיו פעולות ההדגמה וההדרכה מפוצלות.
ם ומידת הפיצול של הימים יקבעו בהתאם להוראות המפקח ולסיום העבודות בחלקי הפרש הזמני

 המתקן השונים.
עם סיום העבודה יפעיל הקבלן את כל חלקי המערכת ויבטיח שהפעלתם תהא בהתאם לנדרש למשך 

יום לפחות, בתקופת הקיץ, כמו כן, יהיה מוכן לביצוע הפעלה לתקופה דומה גם  14תקופה של 
 חורף.בתקופת ה

 אישור ביקורת לבצע המפקח את לזמן יהיה ניתן תקלות וללא לעיל כאמור המתקן הרצת לאחר
 . סיום

 

 :הפרוייקט סיום 15.37
 

לפני הגשת בקשה לבצע ביקורת אישור סיום של החלק העיקרי של העבודה, הקבלן ישלים את כל העבודות, 
 הרכיבים החריגים הידועים לו. כללהלן, וכן ירשום את ו לעילהמטלות והתנאים המפורטים 

 ביקורת קבלת מתקן לאישור על סיום הפרויקט תבוצע רק לאחר השלמת המפורט להלן:

ו כגמורות כאשר המתקנים שהם נשוא חוזה זה יבדקו, יאוזנו, יווסתו, יופעלו ויורצו העבודות יחשב .1
מתאימים ה ההפעלהדו"חות  כל ויוגשוויספקו את תנאי הפנים המתוכננים,  פקחלשביעות רצון המ

 ויצורפו לתיק המתקן. הכיולים יעשו ע"י ספקי הציוד.

ו האישורים הנדרשים לפרויקט מטעם כל הרשויות הקבלן יוודא שיבוצעו כל הביקורות הסופיות ויינתנ .2
 המקומיות והממשלתיות.

)כפי שבוצע המתקן(, תוכניות  לוחות  עדות ותוכניותמיתקן המכילים: שרטוטים  תיקיהקבלן יגיש  .3
חשמל, חוברות שימוש בציוד, תעודות אחריות וכן כל מידע נוסף המצוי ברשותו וכן מדיה מגנטית 

לעיל. סט מלא של תכניות התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם יסמן את כל  המכילה את כל המפורט
צוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד הקיים. יהשנויים, התוספות והסטיות שנעשו בב

התכניות ימסרו בתוך תיקים נאים ומסודרים. טפסים מסודרים ממולאים, בדוקים, מאושרים 
 מטעם הקבלן וגם ע"י נציג המזמין שנוכח בבדיקות.     וחתומים גם ע"י מבצע הבדיקות 

 :יכיל המתקן ספר

פול יאור המתקנים, הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת תקלות אפשריות והטית
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 

וגים תוצרת, סוג, מודל, זרמים, מתחים, בדוד וכו' כמופיע בשלט, כוון אוברלואד וכו' כנדרש. קטל
וספרי מכונה שבהם יצוינו כל הפרטים השייכים לציוד המסוים שסופק. רשימת חלקי חלוף מומלצים 

עדכנית )תוכניות כמבוצע(.שרטוטי   -AutoCADלרכישה ע"י המזמין. שרטוטי המערכות בתוכנת 

אור בקרת יעדכנית. ת -AutoCAD  חשמל בתוכנת  ולוחותיחידות מיזוג אוויר, שרטוטי חשמל 

 .HTML/HMIעם התוכניות לכל בקר בתוספת מסכי  CDערכת אופן פעולתה ותחזוקתה כולל המ

 .מגנטית מדיה על השרטוטים כל
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 תנאי לקבלת המתקן. -מסירת ספר המתקן המסודר 

  הקבלן ימסור כלי עבודה, חלקי חילוף, עודפי חומרים ופריטים דומים למפקח, כפי שיידרש. .4

נה וההדגמה של המערכות לשביעות רצון המפקח, כדי להראות כי הקבלן ישלים את ההפעלה, הבחי .5
 ההתקנה נסתיימה, כי בוצע כוונון נכון, ותנאי הפעלה נכונים.

 הקבלן יעביר את המערכת/מתקן בביקורת חשמל של בודק מסמך. .6

 הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה ודלעיל. .7

 כל פרקיו וקיבל את אישורו. על 1001המערכת לת"י  הקבלן הזמין את מכון התקנים לבדיקת התאמת .8

 -ת"י בכלל ות"י  הקבלן הגיש מסמך ובו הוא מאשר שכל המערכות שהותקנו נעשו בכפיפות להוראות  .9
 בפרט. 1001

עם סיום העבודה יפעיל הקבלן את כל חלקי המערכת ויבטיח שהפעלתם תהא בהתאם לנדרש למשך  .10

הקיץ, כמו כן יהיה מוכן לביצוע הפעלה לתקופה דומה גם בתקופת יום לפחות, בתקופת  14תקופה של 
 החורף.

 לאחר שמולאו התנאים הנ"ל יודיע הקבלן למפקח וזה יזמן את צוות הקבלה לבדיקות מסירה וקבלה.
הפרוייקט וטכנאים שעסקו בהתקנת והרצת המתקנים בהתאם   נהלבעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מ

 למערכות הנמסרות.
תאריך קבלת המתקן יקבע על ידי המפקח לאחר בצוע כל הטעון תיקון ע"י הקבלן וכפי שיבוא לידי ביטוי 

 בדוחות בדיקות הקבלה.
 תהיה והאחריות השרות תקופת תחילת. הסתייגויות יהיו לא הקבלה שבבדיקת לאחר רק יתקבל המתקן

 שנים . VRF -3 .שנתיים תימשך לצילרים האחריות תקופת, שנה ותמשך המתקן קבלת במועד
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 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכנידפי נתוני ציוד  15.38
 

 צילר דף נתוני ציוד 
 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני

 
 עם מעבה מקורר אויר -מכונות קירור מים 

 טון קירור 200/220  תפוקת קירור:

 1,2,3-יק סימול:

  מקוררת אווירמים יחידת קירור  :רתיאו

   קלימה וונטה,טריין,קרייר ,יורק תוצרת: :כדוגמת

 SUPER  LOW NOISE  :יחידה מושתקת מסוג

 מטר  10במרחק  DBA 59דרישת סף לרמת רעש מקסימלת :  

 על הגג : מיקום

 .7/12/35סטנדרט מינימום בתנאי  EER : 3.25מקדם יעילות 

  7/12/35סטנדרט מינימום בתנאי  ESEER : 4.5 מקדם יעילות משוקלל

 דירוג המכונה לפי תקנות

 Eurovent or AHRI Certification Class A[ EER > 3.1] :  יעילות אירופאית

    kW 170 :7/12/35הספק מושקע בתנאי 

 400V - 3ph - 50Hz הזנת כוח:

 2 :מספר מעגלי קירור

 למדחס % 25, העמסה מינימלית עם ווסת מהירות רציף מספר דרגות פריקה: 

 5°C חורף: 35°C קיץ: תנאי חוץ:

 -C5°חורף:  43°C: קיץ קיצונית: חיצונית ת חוץטמפרטוריכולת עבודה ב

 מלאה ללא פריקה.משיך לפעול בתפוקה היחידה תבטמפרטורה זו  

  לכל מדחס 25%ים עם משנה תדר/מהירות ופריקה רציפה עד בורגי מדחסים מסוג: 

 2                       מספר מדחסים:

  R-134a קרר:

ארמפלקס –תרמיל וצינורות ,שני ראשים מתפרקים וצינורות ישרים. בידוד טרמי                                       מאייד:
 אינץ בהתאמה לטמפ' עבודה עם ציפוי סילפס. 2בעובי מינימאלי 

 11.5°C[[53°F חזרה בעומס מלא:  7°C [[45°Fאספקה  טמפרטורת מים:- תנאי עבודה

  C° 7/35בהתאמה לטמפ' הפעולה  בתנאי תכנוןטון קירור  220/200   תפוקת קירור:

     GPM /600 660  :כ ספיקת מים מקוררים

  ד מים(ומ)מטר ע       mWG 6 :מים מקסימאלי מאיידמפל לחץ 

  K/KW       20.044 m°.מקדם זיהום בצד המים:



198 
 

 

שנים  5עם ציפוי אנטי קורוזיבי.  MICROCHANNELאלומיניום חמרן ימי -אלומיניום                        סוללת מעבה :
  אחריות לסוללות.

 לבקרה הדרגתית. שמירת לחץ ראש ע"י משנה מהירות מנוע  שקטים מפוחי מעבה ציריים

       .במיוחד  שקטים 12 : מינימאלי מספר מפוחים

 H 250/ 226/ 775-הידרוני מידות מקורבות ללא תא 

 ק"ג  8,000           –מישקל ללא תא הידרוני 

 .A550מקסימום זרם  KW 20+משאבה  314KW –הספק חשמל מקסימלי לתכנון הזנה וכבילה ]לא סופי[

  תוספות כלולות בצילר:

)קבל, לוח חשמל עם מנתק ראשי,לצילר ולמשאבות, קבלים לשיפור כופל ההספק. מאמ"תים לכל מנוע וציוד פיקוד 
, מתאמים לחיבור כבלי הזנה. ווסת מהירות (, משאבה, מפוחלכל מדחס –מגען / קונטקטור ומגן יתרת זרם / אוברלוד 

מתח ,אוברלודים מתכיילים למדחסים ולמפוחים, , ממסר חוסר היפוך פאזה ועלית וירידת  FULL VSD -לכל מנוע
 בקר מתוכנת ,מגע לחיבור הגנות חיצוניות, שסתומי היתפשטות אלקטרוניים ,מערכת שמירת לחץ עיבוי.

 תאים אקוסטיים למדחסים, עטיפה אקוסטית )שמיכת עופרת( וכל הנדרש לאבטחת קבלת רמת הרעש.

 )כל חלקי המתכת הגלויים: ברגים, אומים וכדומה(. פנלים בצביעת צבע אפוקסי בתנור, לכל המכלול

 אפוקסי. –סוללת מעבה אלומיניום ימי מיקרוצנל  עם ציפוי מקורי אנטי קורוזיבי 

 ברזי שרות דחיסה ויניקה לכל מדחס. מחמם אגן שמן ומצופי שמן אלקטרונים לכל מדחס. 

 ה/נמוך בכל אחד משני מעגלי הגז.קריאת לחץ גבוהה ונמוך לכל מעגל גז עם הגנות. שעוני לחץ גבו

 חיבור צנרת מים למאייד באוגן + אוגן נגדי בצנרת.

כל אחת. אחת לעבודה   FT 100כנגד עומד של   GPM 495משאבות מים נפרדות לספיקה של  2תא הידרוני הכולל : 
גמישים ,צנרת מקשרת מבודדת. בקרת  2ברזים, מסנן, אל חוזר,   2–ואחת לגיבוי. כולל כל האביזרים לכל משאבה

 המשאבה כוללת החלפה אוטומטית בינהן בעת תקלה .

וסר זרימה גוף חימום למחליף החום כהגנה אקטיבית נגד קיפאון, פרסוסטט פנימי להגנת ח-הגנות למחליף חום מאייד
 ,מגן קפיאה/טמפ' נמוכה פנימי, מגן זרימה חיצוני ,מגן קפיאה/טמפ' נמוכה חיצוני.

 בולמי רעידות קפיציים.

 .MODBUS   למערכת הבקרה עם פרוטוקול באוקנט/ RS-485מתאם תקשורת 

 חודשי אחריות לסוללת מעבה מיקרו צנל. 60

 חודשי אחריות ליחידה כולה. 24

 

 
 

  



199 
 

 

 
 
 
 

 
 יחידות מיזוג אוויר

  
 צח: יפול באוויריחידת ט 1 -מא סימון 

   אנכית/אופקית מפרופילי אלומיניום     –מבנה 
 1מס' איזורים:              מפרופילי אלומיניום -כדוגמת תוצרת: הארץ

 רמל"ד  5,000 ספיקת אויר חיצוני:     רמל"ד 5,000ספיקה כללית: 
 

           רור במים:ינחשון ק

 WB F 78.8 DB F 93.0  I=42.2 תנאי כניסת אויר: 

 WB F 54.0 DB F 55.0  I=22.6 תנאי יציאת אויר: 

 BTU/Hr  205,200 -חום מוחש   BTU/Hr   441,000  :קירורתפוקה 

  8   מס' שורות עומק מינימאלי :   2ft 12.5: מינימאלי שטח פנים  נחשון מסוג: 

 F/IN 10  OD "5/8צלעות מקסימלי 

 F 55טמפ. יציאה:  F 45כניסה:  מים טמפ. GPM 88.2  ספיקת מים: 
 

 :נחשון חימום חשמלי

 KW 45 (KW 22.5 ,11.25 ,5.625, 5.625)  תפוקה: 
 דרגות בינאריות 4
 

  מסננים

 ft² 12.5שטח פנים:       12%נצילות:                   2בעובי "  אמרגלס מסוג:   I -דרגה 

 ft² 12.5שטח פנים:       25%נצילות:         4בעובי "   30X30 FARRמסוג:  II -דרגה 
 

   רמל"ד 5,000ספיקה:        מפוח

 אינץ  x 1 AT 20-20  שבחכדוגמת תוצרת: 

  PA 400 :מינימאלי מפל לחץ סטטי

  RPM 1440המנוע:   RPM 850   המפוח:  מהירות סבוב 

 הנע: רצועות   KW 2.3   הספק על הציר:

  HP 3.5: מינימאלי הספק  IP ; TEFC   ;V 400  ;Hz 50  ;PH 3 – 55   מנוע:
 

חלונות עגולים לתא מפוח. הפנלים –היחידה כוללת בין השאר: ווסת מהירות, מגש ניקוז מנירוסטה. פתחי הצצה 

 , סוללות מחמרן ימי.תריס נגד גשם.IE-3לפתיחה על צירים מטיפוס כבד, נצילות מנועים 
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 לובי כניסה/אודיטורים: – יפול באוויריחידת ט 3-, מא 4 -מא סימון 

   אנכית מפרופילי אלומיניום     –מבנה 
 1מס' איזורים:              אלומיניוםמפרופילי  -כדוגמת תוצרת: הארץ

 רמל"ד  4,000 ספיקת אויר חיצוני:     רמל"ד 20,000ספיקה כללית: 
           רור במים:ינחשון ק

 WB F 64.6 DB F 77.3  I=29.6 תנאי כניסת אויר: 

 WB F 54.0 DB F 55.0  I=22.6 תנאי יציאת אויר: 

 BTU/Hr481,680 -חום מוחש   BTU/Hr  630,000  :קירורתפוקה 

  6   מס' שורות עומק מינימאלי :   2ft 50: מינימאלי שטח פנים  נחשון מסוג: 

 F/IN 10  OD "5/8צלעות מקסימלי 

 F 55טמפ. יציאה:  F 45כניסה:  מים טמפ. GPM 126  ספיקת מים: 
 

 :נחשון חימום חשמלי

 KW 110 (KW 56 ,28 ,13, 13)  תפוקה: 
 דרגות בינאריות 4
 

  מסננים

 ft² 50.0שטח פנים:       12%נצילות:                   2בעובי "  אמרגלס מסוג:   I -דרגה 

 ft² 50.0שטח פנים:       25%נצילות:         4בעובי "   30X30 FARRמסוג:  II -דרגה 
 

   רמל"ד 20,000ספיקה:        מפוח

 אינץ  x 2 AT 25-25  שבחכדוגמת תוצרת: 

  PA 400 :מינימאלי מפל לחץ סטטי

  RPM 1440המנוע:   RPM 475   המפוח:  מהירות סבוב 

 הנע: רצועות   KW 6.5   הספק על הציר:

  HP 11.5: מינימאלי הספק  IP ; TEFC   ;V 400  ;Hz 50  ;PH 3 – 55  מנוע:
 

חלונות עגולים לתא מפוח. הפנלים –ירוסטה. פתחי הצצה היחידה כוללת בין השאר: ווסת מהירות, מגש ניקוז מנ

 , סוללות מחמרן ימי.IE-3לפתיחה על צירים מטיפוס כבד, נצילות מנועים 

 מדף אוויר חוזר, מדף אוויר צח עם תריס נגד גשם  .

 "ל:הנ היחידות לכל כלליות הערות

 תאים 3- אלומיניום פרופילי מבנה
 מאלומיניום חוזר ואוויר צח אוויר וויסות מדפי כולל
 .מנירוסטה ניקוז מגשי
 .הפנלים בשני מפוח לתא עגולים חלונות–הצצה  פתחי

 .כבד מטיפוס צירים על לפתיחה הפנלים כל

 IE-3מנועים  נצילות
 סוללות מחמרן ימי.
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 1 -סימון יסא
 מטבח  –סינון אוויר נפלט 

 תא סינון מרתף, תא מפוח גג עליון –מיקום 

 
 כניסה אחת 3-מכלול מפוח מפ

 כדוגמת: "שבח", "יעד" או ש"ע.
 

 (cfm 6,500)בחירת מפוח לפי  cfm 6,500 ספיקת אוויר

 מ"מ  710 גודל מאיץ מינימאלי

 מ/שניה  [ 9]  מקסימלית    8.5 מהירות יציאה מ/שניה

 אינץ' 5 לחץ סטטי  

 1200 סבל"ד מפוח
  אחורה כוון הטיית הכפות

 KW 4.0הספק נדרש 

 .למשך שעתיים 250°cעמידות למכלול 
 

 מנוע
 1 כמות

 רצועות הנע
 7.5 הספק מינימאלי כ"ס

 1,450 סל"ד

 IP-54 סוג
 
    דרגות סינון 5

 מסנן שמן

 SQ/FT 13שטח פנים  

 FPM 500מהירות פנים 
 חלד-פלדת אל חומר

 (40%מסנן משני )בעל יעילות מינימאלית של 

 SQ FT 21.7שטח פנים 

 FPM  max300מהירות פנים 
 (60%מסנן משני )בעל יעילות מינימאלית של 

 SQ FT 21.7שטח פנים 

 FPM  max300מהירות פנים 
 מסנן אלקטרוסטאטי 

 63.0 שטח קליטה מינימאלי )מ"ר(
  מסנן פחם פעיל

 Kg 193.5כמויות פחם נטו מינימאלי 

 
 מ"מ. 2מבנה תא מסננים מפח שחור בעובי 

 מנוע עם ווסת מהירות
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 דף נתוני ציוד

 צירי שחרור עשן  מפוחי

 למשך שעתיים C°250המפוח לפעולה בטמפ' של 
 

   3, 2-מפצ :סימול

 CFM 5500: ספיקה

 מ"ס 50: קוטר     שגיא/ שבח: תוצרת כדוגמת

 Pa 450 : סטטי לחץ מפל

  RPM 2850: המנוע     RPM 2850 :המפוח    סבוב מהירות

 ישירה: הנע   KW 3.0 : מינימאלי הציר על הספק

 KW 5.0: מינימאלי הספק  IP ;  V 400  ;Hz 50  ;PH 3 – 55   :מנוע
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 דרישות נוספות 15.39

 ואישורים תרישיונו .א
שבמפרט זה, וכן יסדיר את כל   וכד'  נשוא עבודתוהדרושים לוהאישורים    תהרישיונוהקבלן יספק את כל  

על כל פרקיו, בודק  1001 -מכון התקניים הדרושות על ידי הרשויות המוסמכות השונות, הביקורות
ויספק למזמין את כל התעודות  מוסמך למתקני החשמל, איכות הסביבה, רשויות מקומיות וכד'

 .הדרושות כהוכחה שעבודתו בוצעה בהתאם לכל התקנות החלות על עבודתו

 היבוא בכדי להבטיח שכל הציוד והאביזרים הטעונים יבוא יגיעו בזמן.  תרישיונוכמו כן ידאג הקבלן לכל  
הקבלן ימסור למפקח פרטים על מועד אספקת הציוד ו/או כל הפרטים האחרים העלולים להשפיע על 

 מהלך התקדמות העבודה.

 

 ותקניים בטיחות אש .ב

 ו העדכניים ביותר.על כל פרקי 1001המערכת תבוצע לפי תקן  -

 אוטומטית עם קבלת התרעה על גילוי אש ממערכת הגילוי. תופסקנה האוויר מערכת מיזוג -

לפחות )כמוגדר   V.3.3  בסווגיהיו    ובציוד  חומרי הבידוד החיצוניים והפנימיים בתעלות מיזוג האוויר -
 (.755בת.י 

 התעלות יעוגנו באופן קשיח למבנה לפי פרט מאושר. -

 - במעברי פירים או קידוחים , מחיצות,שרוולים, צנרת וכבלים דרך רצפות ותקרותתעלות, חדירת  -
במידת  הצורך  יאטמו בחומרים בלתי בעירים בעלי עמידות אש שווה לאלמנט אותו הם חודרים.

יותקנו אביזרי איטום תיקנים ]קולרים וכד'[, על כל אחד מהציודים, תעלות, צנרת, כבילה וכד' לפי 
 ות התקן. הנ"ל כלולים במחיר היחידה אותה הם אוטמים.דריש

 

 שינויים ואישורים -תוכניות עבודה  .ג
 

על הקבלן לקבל אישור מאת המפקח בטרם יזמין חומרים או ציוד.  על הקבלן להגיש למפקח תוך  .1
את רשימת החומרים והציוד אשר היינו מתכוון להזמין.  רק חתימה על הסכם זה שבועיים מיום 

 לאחר אישור הרשימה רשאי הקבלן להזמין את הציוד והחומרים.
ר המפקח יבקר הקבלן במקום העבודה ויהיה מעודכן לפני הכנת והגשת תוכנית העבודה לאישו

ומשוכנע שמידות הציוד אשר פרט בתוכניותיו יתאימו לגודל הפתחים הגמורים בהתאם לתוכניות 
 הארכיטקטוניות ואשר עלולים להיות קיימים עם העברת ציודו למקום העבודה.

ח הקיים, יבוצע שינוי זה על ציוד או חלק ממנו אשר יועבר למקום העבודה ואשר ידרוש שינוי הפת
חשבון הקבלן בלבד.  אישור המפקח על תוכנית העבודה של הקבלן אינו מהווה בשום פנים הוכחה 
להסכמת המפקח לשינוי פתחים מתוכננים ו/או קיימים, אלא אם צוין במפורש על גבי תוכניות 

 העבודה המאושרות על ידו.
כוללות  לא פורטות בתוכניות הארכיטקטוניותהקבלן ייקח בחשבון מראש שמידות הפתחים המ

 המשקופים השונים, אשר מקטינים את הפתחים בהתאם.

על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכניות עבודה של מתקן מיזוג אוויר, צנרת תעלות, פיקוד,  .2
חיווט חשמלי, חיבור חשמל, תוכניות בסיסים, דפי קטלוגים המתארים את הציוד, לוחות זמנים 

 רטים אחרים כפי שיידרשו על ידי המפקח.וכל פ

דפי קטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם לייעודם ושימושם.   כל התוכניות, .3
 זה לא תתקבל. לפרויקטאינפורמציה שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד 

על ידי  הקבלן יהיה אחראי לכמויות הנכונות, המידות ופרטי הביצוע אפילו אם לא סומנו במיוחד .4
המפקח באשרו את תוכניות העבודה, אך דרושים לפעולה תקינה וסדירה של מערכות מיזוג 

 האוויר.

יחד עם  תוכניותל העבמקרה והקבלן מציע בתוכניות העבודה שינויים, עליו לסמן שינויים  .5
 הסיבות להצעת השינוי.

והקבלן התקין חומרים  אין להתקין חומרים וציוד טרם שנבדקו ואושרו על ידי המפקח.  במקרה .6
וציוד לפני שקיבל את אישורו של המפקח יהיה עליו להחליפו לפי הוראות המפקח במקרה 
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חומרים שאושרו ע"י המפקח אך לא קיבלו את אישורו המוקדם של  שיידרש, ללא תוספת תשלום.
 המפקח, לא יתקבלו, והמזמין יהיה רשאי לבקש את החלפתם ללא תמורה נוספת.

להכין תוכניות עבודה מפורטות של ציוד, תעלות אוויר, חדרי מכונות ושל כל מערכת  הקבלןעל  .7
 ניקוז, וכן תוכניות החשמל והפיקוד. ,מים גז, צנרת

 העתקים לפחות. 4-תוכניות העבודה, רשימות הציוד, דפי הקטלוגים וכו' יוגשו למפקח ב .8
 

 דוגמאות של חומרים וציוד .ד
בליווי אישורים מתאימים למפקח לשם אישור, דוגמאות של חומרים וציוד כפי שיידרש, יגיש הקבלן 

 הדוגמאות שאושרו יוחזרו לקבלן לאחר קבלת המתקן.ממכון התקניים, 

 

 גישה .ה
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו כגון:  

 ' לשם טיפול אחזקה ותיקונים.וכוות בקרה מסננים, מנועים, שסתומים, לוח

גמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך הבכל מקרה אשר מבנה הבניין ו
 יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח. לא למפקח בטרם יתקין את הציוד.

ת באתר ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת, גישה חופשיולכל מי מטעמו מחובת הקבלן לאפשר ולמפקח 
 בכל עת ועת ולכל העבודות המבוצעות על ידו.

 

 הדרכה . ו
לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש להפעלה ואחזקה 

לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן בכל אחת  תקינה של המתקן. תקופת הדרכה תהיה לפחות שבועיים
 י תקופות השנה. משת

תקופת ההדרכה לא תהיה רק לאחר ההפעלה הראשונית אלא תחולק בין תקופות להפעלה לעונת הקיץ 
 ולהפעלה לעונת החורף.

תקופת הדרכה לא תהיה בזמן הפעלת ויסות המתקן אלא לאחריו. תקופת ההדרכה באותה העונה תהיה 
 רצופה ועל ידי בעל מקצוע מסוג  מעולה. 

 תוכניות סופיות הוראות הפעלה ואחזקה (1

, יספק הקבלן תכנית עבודה של המזמין ועם גמר העבודה והפעלת המערכות לשביעות רצונ
סופיות ומדויקות "כפי שבוצע", של כל מערכות מזוג האוויר בשלמותן. התכניות יכללו מקום 

גז לרבות סוגם, שם  , מקום ברזים, מגופים, שסתומים ואביזרירתהיחידות, מהלך תעלות וצנ
היצרן ומספרם הקטלוגי, תכניות חשמל, לוח חשמל וסכמת פיקוד. סט אחד של תכניות יהיה 

תוצרת חוץ. בנוסף לכך ימסור הקבלן חוברות הוראות הפעלה ואחזקה מונעת, תוך   –מנייר סמי  
י פרוט בדיקות שגרתיות, רשימת תקלות מקובלות ודרכי הטיפול המיידי בהן. רשימת חלק

חילוף מומלצים על ידי היצרן, קטלוגים ועקומות עבודה של הציוד המותקן. התכניות וחוברות 
עם כל תכניות מערכות מזוג  מדיה מגנטיתעותקים, כמו כן יספק הקבלן  3-ההוראות ימסרו ב

 מעודכנת. "אוטוקאד"האוויר הממוחשבות, מותאמות לתוכנת 

האחזקה של הלקוח לטיפול יעיל של המערכות, יכיר בנוסף לאמור לעיל, ידריך הקבלן את צוות  
 לצוות הנ"ל את הציוד ומיקומו.

 הנ"ל ללא תוספת מחיר למזמין.
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 שרות ואחריות  (2

 שנת שרות ואחריות כלולות במחיר המערכת ללא כל תוספת מחיר למזמין.

 שנות אחריות סוכן ציוד. VRF  3,מערכות אחריות שנתיים ומשאבות צילרים-עבור 

חודשים מיום אישור  12הקבלן יהיה אחראי לפעולתן התקנה של כל המערכות לתקופה של 
כוחו . הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה, פגם או -בכתב של קבלת המתקן על ידי המזמין ו/או בא

ות. אלא אם , אשר יקרו בתקופת שנת האחריעשן  ופינוי,אוורור מיזוגפעולה לקויה של מערכות  
ועקב הפעלה לקויה של  עשן וסילוק אוורורויר, וזוג אימערכות מהכן הוכח שהתקלה היא 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 

גרם הפרעה מינימלית לפעולת המתקן ולסדרי המשרדים בעבודתם. הקבלן ובשעות בהן ת
חודשים נוספים יחולו   12מתחייב להחליף כל חלק שנמצא פגום בחלק חדש. תקופת אחריות של  

שעות מעת מסירת ההודעה,  24קבלן לא יופיע תוך העל כל חלק שהוחלף מיום הפעלתו. באם 
אנשי מקצוע אחרים שאינם עובדיו של הקבלן, אך  רשאי המזמין לבצע את התיקון באמצעות

 .הקבלןעל חשבון 

ביקורות תקופתיות לבדיקת  4 -במשך כל שנה  לבצע הקבלןבמשך תקופת האחריות מתחייב 
. ביקור באתר עקב תקלה לא ייחשב כביקורת תקופתית. עשן ופינוי, אוורור מיזוגמערכות 

תקלה שתוקנה במערכת במשך תקופת שנת הקבלן מתחייב להודיע בכתב למתכן על כל 
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.

 ת זו על הטכנאי לרשום כל תקלה ותקלה כנדרש. המחברת תישאר בידי המזמין.במחבר

 במסגרת השרות לתקופת האחריות מתחייב הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:

 תיקוני צבע לאחר ניקוי החלודה לפי המפרט. .1

 חיזוק ברגים ואומים. .2

 תיקון בידוד כנדרש. .3

 , יחידות מפוח נחשון ובשאר יחידות קצה.באוויר  טיפול  ביחידות  מסננים  והחלפת  אספקת .4

 החלפת מסנני השמן והגז. .5

 החלפת מסנני אויר ו/או ניקויים. .6

 סיכה, בדיקה ומילוי שמן למדחסים. .7

 מילוי גריז או שמן למיסבים. .8

 בדיקת ומילוי גז במערכת הגז. .9

 מתיחה ו/או החלפת רצועות. .10

 ניקוי נחשוני יחידות מפוח נחשון במערכות קירור. .11

 ניקוי נחשוני המעבה ושטיפתם .12

 תיקון בידוד כנדרש. .13

 כיול וכיוון אביזרי פיקוד. .14
וימסור את המערכות לאחריותו של המזמין  המפקחבתום תקופת האחריות יזמין הקבלן את 

יום לפני מועד המסירה הסופית של  30ו/או בא כוחו. על הקבלן להודיע בכתב לכל הגורמים 
 ות והשרות עד למועד בו ימסרו המערכות כולן לשביעות רצונהמערכת. תוארך תקופת האחריו

 .המפקחהמלאה של 

 .האחריות שנת במחיר כלול לעיל המפורט כל

 .אחריות תהיה לא קיים לציוד
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 והחלקים העבודה על רק אחריות תהיה הפרויקט במסגרתטופל /שהושמש לציוד
 סופקו./שבוצעו

 כמפורט  אחת שנה למשך הציוד סוכן באחריות הקבלן אחריות תגובה, VRF/VRV במערכות
 .לעיל

 קריאות ותכלול הראשונה האחריות שנת תום לאחר נוספות שנתיים תימשך הסוכן אחריות
 לציוד  המסופק  ע"י הסוכן בלבד(. ת)ההתייחסו הצורך במידת חילוף וחלקי תקלות בגין

 

 אופני מדידה  15.40

 כללי .א

המחירים בכל התנאים המפורטים במכרז זה ובמפרט רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת  .1
. המחירים המוצגים להלן 2011ויר, בהוצאת הוועדה הבין משרדית והכללי לעבודות מיזוג א

יחשבו ככוללים את ערך ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים במפרט על כל פרטיהם. 

של המפרט הכללי בהוצאת   1500 סעיף 15כללי מדידת הכמויות  הם אלה המפורטים בפרק 
משרד הביטחון, אלא אם נאמר אחרת במפורש במפרט זה או בכתב הכמויות או באופני המדידה 

 המפורטים להלן .הדרישה המחמירה היא הנדרשת.

כוונת המפרט והתכניות לתאר את המתקן באופן כללי. תכניות המכרז הן כלליות ודיאגרמטיות  .2
 פרט ופרט הדרושים להפעלה תקינה ומושלמת של המערכת.ואינן בהכרח מציינות כל 

 עם התקדמות העבודה לצורך ביצוע. המזמיןבמידת הצורך יוצאו תכניות נוספות על ידי  .3

על הקבלן לספק את כל העבודה, החומרים הציוד והשירותים הדרושים לשם התקנת מערכת  .4
לו, על מנת שאלה יהיו מיזוג אויר בשלמותה, או חלקים ממנה, בהתאם למה שיוזמן אצ

 מושלמים, מוכנים לפעולה תקינה וראויים למסירה למזמינים לשביעות רצונם. 

כסיבה לשינוי מחיר  המפקחאי הבנת כל תנאי שהוא, או אי התחשבות בו, לא תאושר על ידי  .5
 הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

  הסעיף במחיר ישולם, הכמויות בכתב הסעיף בתיאור יעההמופ בקרה מערכת או מכלול, פריט .6
 בכתב השונים הסעיפים. נפרד בסעיף הכמויות בכתב דומה פריט יש אם גם  וזאת, בלבד

 .15 פרק הכללי ובמפרט המיוחד במפרט ומתואר המפורט כל את ככוללים יחשבו הכמויות

הקבלן, תהיה מושלמת בכל המובנים מערכת מיזוג האויר או חלקים ממנה כנ"ל אשר יספק  .7
לפעולתו ו    העזר ואביזרי ההתקנה הנדרשים לביצוע העבודה  ילשם הפעלה וכל תוספת של חומר

בכתב הכמויות או ,התקינה של המתקן, יסופקו על ידי הקבלן גם אם לא הוזכרו במפרט 
  .בתכניות במפורש, ויכלול את עלותם במחירי היחידות 

הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים הקבלן יתכנן את כל  .8
 השונים הקשורים בין ציודו למערכות אחרות, גם אם אלה לא יבוצעו על ידו, כגון: חשמל וכו'. 

 לאישור. מפקחעל הקבלן להעביר את תכניות העבודה לפני התחלת הביצוע ל .9

לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן  המפרט והשרטוטים הינם לצרכי הוצאת המכרז בלבד. .10
ין. עליו לבדוק את מיקום הציוד, מערכות יבבנבפועל להתאימם לתנאים הקיימים 

נה אי יפרט אחר הקשור במתקן בשלמותו. במידה שתתגל ן כלוכ וכד'. , החשמלהאינסטלציה
בכתב התאמות יודיע הקבלן על כך למפקח ולא ימשיך בעבודתו עד אשר יקבל הוראה על כך 

מאת המפקח. תשומת לב הקבלן מופנית כי ציוד הניתן לפירוק יש להעביר כאשר הוא מפורק 
 לחלקיו.

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך:  .11

כל החומרים )בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים  (1
 ות בדיקתם ואחריות על תקינותם.בה( והפחת שלהם. לרבות הוצא

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. (2

 ם בין אזורי אש, רצפות ותקרות במעבריקירות,חדירת שרוולים, צנרת וכבלים דרך כל  (3
אטמו בחומרים בלתי בעירים בעלי עמידות אש שווה לאלמנט אותו יי  ,פירים או קידוחים

כלולים -ום תיקנים על כל אחד מהציודים במעבריםיותקנו אביזרי איט הם חודרים.
 במחיר הציוד העובר.
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כל האמצעים הדרושים לשם מניעת רעידות ובין היתר אלה הכרוכים בבידוד היסודות  (4
 של המכונות.

 כיוון, וויסות והרצת המתקן והדרכת המזמין ונציגיו. כל הוצאותיו של הקבלן להפעלה, (5

 המערכות.ניקוי ושטיפה של  (6

 כל הוצאותיו של הקבלן לתקופת השירות והאחריות. (7

הוצאות כלליות של הקבלן )הן ישירות והן עקיפות( לרבות הוצאות הנובעות מתכנון,  (8
,תוכניות ותכנון הצבת ציוד ופרטי תליה/הצבה של הכנה ואספקה של תוכניות עבודה 

חשמל ותכנון לוחות כניות תוציוד ומערכות שיבוצעו ע"י מהנדס קונסטרוקציה/מכונות ,
חשמל, עדכון תוכניות תוך כדי ביצוע העבודה, הכנת דיאגרמות, תוכניות   ומערכותופיקוד  

התקנה, הוראות הפעלה ואחזקה, רשימות ציוד על כל פרטיו ורשימות חלקי החילוף 
 הדרושים וכן כל ההוצאות המוקדמות והמקריות.

 הוצאות אחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.   (9

 בודק מוסמך לחשמל למתקנים המבוצעים על ידו. העברה בביקורת   (10

 על כל פרקיו והמצאת אישור. 1001העברת המתקן בביקורת מכון התקנים לפי תקן  (11

העברת המתקן בביקורת איכות הסביבה ושאר המשרדים והרשויות לצורך קבלת  (12
 רישיון/היתר/טופס עבור אכלוס והמצאת כל האישורים הנדרשים.

 ל מדיה מגנטית.הכנת תיק מיתקן כול   (13
 

 תעלות ובידוד .ב
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 

פנים נטו של התעלה כמצוין בתכניות בתכניות. מידות תעלה עם בידוד אקוסטי פנימי יהיו מידות 
 ובתוספות עובי הבידוד.

 המדידה תעשה נטו לאורך הציר המרכזי של התעלה הגמורה. .1

 למעברים לא תשולם כל תוספת. מעברים יחושבו לפי היקף המעבר הגדול ביותר. .2

 מעלות יחושבו לפי אורך הציר בתוספת אחד מטר אורך תעלה. 30 -קשתות החל מ .3

 קשתות מעבר יחושבו כנ"ל לפי ההיקף הגדול ביותר. .4

לא תשולם כל תוספת עבור יציאות למפזרים ופתיחת פתחים בתעלה למפזרים. יציאות למפזרים  .5
שית מהתעלה הרא –גמישות  לתעלותיחושבו לפי מדידת תעלה רגילה. כנ"ל אך עבור יציאות 

 קופסת פיזור./

 לא תשולם כל תוספת עבור התפלגויות או צווארונים למסעף. .6

-להבים, ווסתי כמויות רב-לא תשולם כל תוספת למדפים מפצלים במסעפים, ווסתי כמויות חד .7
 הבים בתעלה ומכווני זרימה, בין אם מסומנים בתכניות או לא.ל

ם וכד',בין אם הציוד מסופק על ידי לא תשולם כל תוספת עבור חיבור תעלה ליחידות ומפוחי .8
 הקבלן או לא.

 לא תשולם כל תוספת עבור חיבור תעלה לתעלה קיימת . .9

 לא תשולם כל תוספת עבור פעמוני אטימה, אלא אם יופיע בנפרד בכתב הכמויות. .10

 .אוורור מזוג( יכללו במחיר התעלה/יחידת תקנייםחיבורים גמישים ) .11

 לה בין אם מסומנים בתכניות או לא.פתחי גישה בתעלה יכללו במחיר התע .12

 מעלות. 30 -זווית קטנה מ" ייחשב כקשת אחת בלבד. זאת במידה וכל למדחיבור " .13

מחיר התעלות כולל כל התליות, החיזוקים, התומכים, מתלים קפיציים, מסגרות עץ במעבר  .14
 קירות וכל אביזרי העזר הדרושים.

 .התקן לפי - עשן רגשי עבור פתחים הכנת .15

 זהה אש עמידות בעל תקני בחומר איטום התעלה מחיר כולל אש בקירות תעלות במעבר .16
 מחיצה./לקיר

 בידוד תרמי חיצוני יחושב בנפרד. -
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 בידוד אקוסטי פנימי יחושב בנפרד. -

 הארקת כל תעלה ותעלה כלולה במחיר היחידה לתעלות. -

 .התעלות במחיר כלול ולמשקלים התליה לפרטי קונסטרוקטור אישור -

', כלולים וכד לתעלה הבידוד להידוק סיכות כגון DURA-DYNEכאמור אביזרי עזר תוצרת 
 במחיר התעלות.

כמתואר  דיימדדו כמפורט לעיל, במידה ולא מופיע אביזר בנפרד בכתב הכמויות יימד – עגולות תעלות
 במפרט הכללי.

יימדדו כמפורט לעיל, פתחי גישה ימדדו בנפרד. במידה ולא מופיע אביזר בנפרד בכתב   –  שחור  פח  תעלות
 כמתואר במפרט הכללי. דהכמויות יימד

 ייתלה ואליה לקונסטרוקצייה נכון רתום עבור מקשרים פרופילים יותקנו הצורך במידת
 תעלות/צנרת/וכד'./הציוד

 '.וכד יחידהחיר אביזרי התליה הנ"ל כלולים במחיר מ"ר/מ.א של התעלה, מ

 

 מפזרים /תריסים .ג
 :להלן כמפורט להתקנתו הנדרש כל את כולל המפזר מחיר

 .שטוצר. גבס במחיצת, בתקרה, בקיר: להתקנה קווי לתריס מקורית מסגרת •

 כולל קופסת פיזור מקורית עם מדפי וויסות של יצרן המפזר. SLOT מפזר •

 '.וכו הדמה מפזרי מאחורי שחור צבועפח /שחור בצבע המכלול פנים צביעת •

 .בתעלה המפזר עבור מתאים פתח פתיחת •
 

 צנרת בידוד ואביזרים .ד
 . 2012במפרט הכללי יולי  15.00.05אופני מדידת הצנרת בסעיף צנרת המים ובידודה ימדדו לפי 

מטר אורך לפי  1יחידת החישוב תהיה  . ציר הצינור. המדידה תעשה נטוקו הלאורך תעשה מדידה ה
 קוטר הצינור.

למעברי קוטר לא תשולם כל תוספת. מעברים יחשבו לפי הקוטר הגדול של הצנרת ויכללו  .1
 באורכה, אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.

ואמצעי ", Tיכללו הקשתות והמסעפים, אביזרי נעל, רוכב "ועד בכלל  2צנרת אשר קוטרה עד " .2
לרבות  הצירקו המחיר הצנרת וימדדו לפי אורכם לאורך הקביעה הדרושים להרכבתם וכו' ב

 , ללא תוספת מחיר.אורך האבזרים והספחים הנמדדים בנפרד

 יספרו הקשתות והמסעפיםתכולת המחירים תהיה כנ"ל אך ומעלה  2.5צנרת אשר קוטרה " .3
בנפרד בכתב הכמויות. אורך ציר הקשתות והמסעפים יתווסף וייכלל במידת אורך   ויצוינובנפרד  

 אורכיהם של האביזרים לא ינוכה מהאורך הנמדד של הצינרות. הצנרת.

ואביזרים  , נקודות קבועות ופרקי היתפשטותברזים, מגופים, שסתומים, אל חוזרים, מסננים .4
יכלול אוגנים נגדיים, ברגים  מחירםפרד בכתב הכמויות. אחרים יספרו בנפרד ויצויינו בנ

אורכיהם של האביזרים לא ינוכה מהאורך הנמדד של . או אמצעי חיבור אחרים ואטמים
 הצינרות.

 .ליחידות, ואביזרים כלול במחיר הצנרתצנרות קיימות, התחברות ל .5

מנחים  רגלים וכל מה שנדרש להתקנת הצנרת בשטח, , תמיכות,תליות/מתליםריתוכים,  .6
לתנועה, בולמי רעידות, שרוולים, אטימות במעברים, טבעות סימון, פעמוני הגנה, פתיחת 

 . כל התמיכות מפרופילי פלדה מתועשים מגולבנים.מעברים וסגירתם וריתוך למבנה 

 פרטי ביצוע, פרטי הצבה ותליה.    , תוכניות התקנה,איזומטריה .7
קבלן נדרש לתכנן את פרטי התליה/הצבה  ולהתאים את הפתרון לשטח. הפרטים      יתוכננו, ה

 ייבדקו ויאושרו ע"י מהנדס קונסטרוקציה מוסמך מטעמו ועל חשבונו. 
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פקקים, מופות, כיסים לטרמומטרים, מופות לאביזרי פיקוד, מופות ומגופים כדוריים למדי  .8
טומטיים בכל נקודה גבוהה בצנרת, לרבות ברזים לחץ, כיסים לניקוז, משחררי אויר או

 כדוריים עבורם יכללו במחיר הצנרת אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות.

 אוגנים נגדיים ברגים ואטמים יכללו במחיר היחידה, או האביזר וכד' המתחברים אליהם. .9

( אוגנים מברונזה תותבים DI-ELECTRIC) חשמל מבודדי מחברים רקורדים, מחברים .10
 לברגים בחיבור אוגנים וכד' יכללו במחיר הצנרת.

 צנרת עוקפת זמנית תחושב כנ"ל. .11

 שטיפת הצנרת עד לניקויה המושלם. מילויה במים ובחומר אינהיביטור יכללו במחיר הצנרת. .12

 בדיקת לחץ לצנרת כלולה במחיר הצנרת. .13

חוזר לאחר תיקון מהריתוכים כלולים במחיר הצנרת . כמו כן צילום  5%צילום צנרת עד  .14
 ריתוך.

צביעת צבעי  .המתלים והאביזרים ,סופי של הצנרתאפוקסי צביעת יסוד וצבע חול ,ניקוי  .15
 סימון בהתאם לתקן הישראלי כולל שילוט.

ג' אביזרים ופריטים  -בידוד הצנרת יימדד בנפרד בשיטה זהה למצויין בסעיפים א' ב' ו .16
ל במחיר הבידוד. אביזרים הנמדדים בנפרד, הכלולים במחיר הצנרת יהיה מחיר בידודם כלו

 ".L" "Tימדד אף בידודם בנפרד, באם יבוצע בהם הבידוד למעט בידוד ארמפלקס לאביזר "

דרך קירות, רצפות ותקרות במעברים בין אזורי   ד'חדירת שרוולים, צנרת וכמעבר, קידוח,  כל   .17
בחומרים בלתי בעירים בעלי עמידות אש שווה לאלמנט המעברים , ייאטמו וכד'אש, פירים   

אמצעי  -עבריםהממ כל אחד ב או קולרים, אותו הם חודרים. יותקנו אביזרי איטום תיקנים
 .הצנרתכלולים במחיר האיטום 

כניות התקנה, פרטי ביצוע, פרטי הצבה ותליה.הקבלן נדרש איזומטריה, תותוכניות הצבה , .18
לתכנן את פרטי התליה/הצבה  ולהתאים את הפתרון לשטח. הפרטים יתוכננו, ייבדקו 

 ויאושרו ע"י מהנדס קונסטרוקציה מוסמך מטעמו ועל חשבונו.
 

 יחידות טיפול באוויר .ה
, עשויה  במפרט כמתואר המרכיבי כל עלהמחיר הוא עבור אספקה, התקנה של יחידה מושלמת 

כוללת בין השאר: מפוחים, מנוע, הנע ותאים ,דלתות על צירים  3,ית פרופילי אלומיניום ימקונסטרוקצ
 לאוויר וויסות מדפירצועות על גבי בסיס משותף מוצב על קפיצים, מסננים, סוללה, חיבורים גמישים, 

אוגנים , בולמי רעידות, מנתק בטחון, צנרת ניקוז וסיפון,  חשמליים  חימום  גופי  תריס נגד גשם,,וחוזר  צח
ותעלות וכל האביזרים הדרושים אלא אם מופיע הפריט  התחברויות לצנרתמפליז/מחבר דיאלקטרי, 
 ברשימת הכמויות בנפרד.

 ,וגגון. בידוד אינץ 2- כוללות הגג על להצבה יחידות

 

 יחידות טיפול באוויר מטיפוס קל . ו
, מושתקכוללת מפוח וכל מרכיביה כמתואר במפרט צבועה בתנור  עלהמחיר הוא עבור יחידה מושלמת 

שורות עומק, חיבורים גמישים, בולמי רעידות, צנרת ניקוז  6מסננים, סוללה, מנוע שלוש מהירויות, 
, התחברויות לצנרת ולתעלות, צנרת המסתעף  הענף  על  מותקנים  מבודדים  שגיב  כדוריים  ברזים  2וסיפון,  

ויר צח, גופי חימום ו, מדף אדיאלקטרי מטר, חיבורי רקורד 4  -נחושת מבודדת באורך כולל של 

-PSשיכלול בקר מקומי כדוגמת "מיטבטק" דגם  -, לוח חשמלהחימוםהגנות לגופי  2חשמליים עם 

שיתחבר למערך  –שיקושר למתאם  תקשורת מרכזי  RS-485ומתאם תקשורת מקומי  2501/4501
ורת, בין הבקרה של "הבניין", לוחית הפעלה, רגש טמפ', אינסטלציה חשמלית לכוח ,לפיקוד ותקש

מתקן חשמל ופיקוד מושלם, ברז פיקוד ממונע -החשמל, מערכת בקרת מבנה  לוח,  הפעלה  לוחיתהיחידה  
צנרת פלסטית גמישה,  תהדרגתי, מנתק ביטחון, אביזרי תליה/הצבה, התחברות לצנרת ניקוז באמצעו

   וכן כל האביזרים הדרושים אלא אם מופיע הפריט ברשימת הכמויות בנפרד.          

                                                                                                                                                                                                                                  

 צינורות 4 -קל יחידות טיפול באוויר מטיפוס  .ז
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ברזי ניתוק   4-צינורות יש לקחת בחשבון את כל המפורט לעיל בתוספת  4"ל .במערכת  כנ  תעשה  המדידה
 ממונעפיקוד  םהדרגתי לקירור שסתו ממונעפיקוד  םשורות עומק , שסתו 4+  2סוללות  2כדורים, 
 .מתאים בקרה ופנל לחימום

 

 עילית נחשון מפוחיחידת מפוח נחשון/יחידת  .ח
.המחיר כולל  במפרט כמתואר מרכיביה כל עלהמחיר הוא עבור יחידה מושלמת מגודל ומטיפוס נתון 

 שגיב כדוריים ברזים 2פיקוד תלת/דו דרכי,  םחיבורים גמישים לתעלה או למפזר ברהיט, שסתו
, לוח הגנות 2שורות עומק, גופי חימום חשמליים עם  4, סוללת המסתעף הענף על מותקנים מבודדים

מטר אורך צנרת נחושת מבודדת, התחברות   4.0חשמל, פנל הפעלה, כל ההתחברויות לצנרת המים לרבות  
מטר  3.0צנרת פלסטית גמישה וחבקי נירוסטה, כבל חשמל באורך עד  תבאמצעו מאספתלצנרת ניקוז 

 ושאר חשמל לוח, והפעלה פיקודפנל /לוחיתעם תקע, אינסטלציה חשמלית לכוח ולפיקוד בין היחידה 
מהירויות,  3 -: בורר להכוללת הרהיט בדופן או בקיר שקועה והפעלה. לוחית/פנל פיקוד היחידה רכיבי

רמוסטט חד/דו דרגתי, מפסק חיסכון למפוח, מפזר אספקת ת"מופעל/מופסק",    לחצניבורר "קיץ/חורף"  
 .מחורץ גומיגישטל, -הצבה/תליה אביזרייר שתי וערב, מסנן, ואו

 

 צינורות 4 - עילית נחשון מפוחיחידת מפוח נחשון/יחידת  .ט
ברזי ניתוק   4-צינורות יש לקחת בחשבון את כל המפורט לעיל בתוספת  4"ל .במערכת  כנ  תעשה  המדידה

 ממונעפיקוד  םהדרגתי לקירור שסתו ממונעפיקוד  םשורות עומק , שסתו 3+  2סוללות  2כדורים, 
 .מתאים בקרה ופנל לחימום

 

 חשמל ובקרה לוחות .י
 החשמל ימדדו כמכלולים שלמים )קומפלט( כמצוין ברשימת הכמויות. הלוח יכלל בין השאר לוחות

קומפלט. המתנעים, המגענים, ממסרי הפיקוד, -כיחידה אחת מושלמת  יחושב החשמל לוח ▪
,מנורות סימון, לחצנים, מטפי כיבוי אש אוטומטי בתוך שנאייםממסרי הזמן, מדי זרם ומתח, 

לכוח ופיקוד וכל אביזר העזר הדרושים לפעולתו התקינה של המערכות בין אם -הלוח ,חיווט

 הכל בשלמות.  –ללוח ההתחברויות לרבותלא בתכניות ובמפרט הטכני ובן אם  צוינו

 תכנון ושרטוט לוח החשמל . ▪

 תכניות המערכת משורטטות במחשב כולל מדיה מגנטית ▪

 .טרמוגרפית סריקה ▪

 העברת המערכת כולה בביקורת חברת החשמל. ▪

 מערכת פועלת מושלמת. ▪
 

 פיקוד ובקרה  מערכות .יא

 אחרת.  צויןקומפלט, אלא אם -כיחידה אחת מושלמת  תחושבהבקרה  מערכת

 -, וכן כל אביזרי הקצהתוכנה חומרה, כרטיסים, בקריםהבקרה, הציוד,  לוחיכלול את תהמערכת 
רגשים, וסתים, מנועים, שסתומים ממונעים, מדפים ממונעים,רגשים  וציוד העזר כמו מפסיקי גבול, 

, מתאמי תקשורת וכל  דינמייםתוכנות ,התמונות/מסכים מפסיקי לחץ ריליים ,המתמרים, החיווט ,ה
.וכו' מרכזי/מחשב    המבנההאביזרים השונים הנדרשים לשם שידור וקליטה של הנתונים למערכת בקרת  

 הקושר את אביזרי המערכת השונים בתוך הלוח ומחוצה לו. ווט החשמלייהח מכלולאת ו

 למפורט בנוסף תכלול המערכת. קומפלטים -מושלמת אחת יחידה כמכלולים נמדדות הבקרה מערכות
 .לאו םא ובין נפרדים בסעיפים פורטו אם בין לפרטיהם המערכות מרכיבי כל את לעיל

שלם שיעמוד בכל דרישות, פרטי התכנון כמפורט יהיה תפקוד נכון ומו -לסיום עבודות הבקרה  המבחן
 במפרט ובתקנים הנדרשים. 

 ULלשים דגש במערכות השונות בכלל ובמערכות ניהול עשן בפרט לעמידה בתקנים ובדרישות  יש
 ולקבלת כל האידיקציות במפה הסינופטית במסך פנל כבאים.
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 במחיר המנוע או המכלל אותו הוא מפעיל. ייכללמחיר ווסת מהירות מנוע, במידה ויידרש, 

, בלבד  הסעיף במחיר ישולם, הכמויות בכתב הסעיף בתיאור המופיעה בקרה מערכת או מכלול, פריט
 .נפרד בסעיף הכמויות בכתב דומה פריט יש אם גם

 

 

 אינסטלציה חשמלית .יב

, חדרי עשןאינסטלציה חשמלית עבור המתקן כולו, או כל אחת ממערכות מזוג אוויר/אוורור/סילוק   •
מכונות, חדרי משאבות, מפוחים/מדפי אש/עשן  וכד', יחשבו כל אחת כיחידה אחת מושלמת 
)קומפלט( הכוללת את כל האביזרים כגון צינורות, תעלות, מובילים, חוטים, כבלים, קופסאות 

מפסקים, חיבורים חשמליים של כל מרכיבי המערכת, כל חומרי העזר הדרושים הסתעפות, 
 בשלמות.  הכוללפעולתה הסדירה של מערכת בין אם צוינו במפרט הטכני והתכניות או לא 

 . בדגלונים קצותיו בשני החיווט סימון •

 ימדד כמכלול שלם )קומפלט( כמצוין ברשימת הכמויות.ת האינסטלציה •

 .דקות 180 למשך באש עמידה כבילה תותקן האש ומדפי עשן קסילו מפוחי עבור •

 לרכזות  עשן  ניהול  במערכותעשן  /האש  מדפי  של  והאינדיקציה  ההפעלה,  הפיקוד  מערכת  חיבור  עבור •
 .דקות 180 למשך באש עמידה כבילה תותקן האש גילוי

מטעם חברת החשמל, תכנון  מוסמךבנוסף לכך יכלול המחיר בדיקת ואישור המערכת ע"י בודק  •
 המערכת ותכניות המערכת משורטטות במחשב כולל מדיה מגנטית.

 

 בולמי רעידות .יג
 בולמי הרעידות יכללו תמיד במחיר היחידה אליה הם שייכים.

 

 טיפוס מכל מרכזימזגן מפוצל /מיני  .יד
 המחיר כולל:

 פוח נחשון פנימית עם מעטה.יחידת מ .1

 יחידת עיבוי. .2

 .חדרמערכת פיקוד ובקרה הנשלטת באמצעות שלט על חוטי/תרמוסטט  .3

 חיווט חשמלי ומנתק ביטחון. .4

 כבל חשמלי ותקע ליחידה הפנימית. .5

 ית פלדה מגולבנת, צבועה.יגישטל הצבה/תליה ליחידת העיבוי, העשוי מקונסטרוקצ .6

 גומי מחורץ. .7

 מערכת הפשרה. .8

 מרצפות רחוב ואיזוצף. .9
 

 צנרת גז . טו
 צנרת גז מושלמת בין היחידות הפנימיות ויחידות העיבוי, המחיר כולל:

 צנרת נחושת.
בתוך  755 לתקן מתאיםמחוץ למבנה ובסרט פלסטי  סילפס תחבושתועטיפה   0.75בידוד ארמפלקס "

 המבנה.
 .מתלים

 מערכת צנרת גז מושלמת.
 ומילוי גז.שטיפת הצנרת וואקום 

 צנרת ניקוז שרשורי.
 .מגולבןתעלות וכיסוי לצנרת הגז מפח 

 לרבותריצפה/תיקרה,  /בקירות חריצים  פתיחתפתיחה וסגירה של פתחים בקירות/תקרות למעבר צנרת,  
 .צנרת למעבר בבטון קידוחים לרבות ביטון
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לקבלת צוואר אווז, במעבר צנרת הגז דרך הגג או ביציאה מהקיר לפי הפרטים   4בקוטר "  C.V.Pקשתות  
 בתוכניות.

 

 הקועל /ימפוח אוורור צירי/צנטריפוגל .טז
 מחיר המפוח כולל בין השאר:

 מתואר בסעיף המתאים במפרט.כמכלול מושלם של המפוח המנוע והתמסורת  .1

 לשטח. עשויה מפרופילים מגולבנים וצבועים.קונסטרוקציית הצבה תליה הנדרשת להתאמה  .2

 מנתק ביטחון. .3

 .לתעלות חיבור מתאמיחיבורים גמישים,  .4

 אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח, פיקוד. .5

 .הפעלה לוחית .6

 

 שעתיים במשך צלסיוס מעלות 250 של' בטמפ עמיד עשן סילוק מפוח .יז
 מחיר המפוח כולל:

והתמסורת כמתואר בסעיף המתאים  במפרט  בעל   עמידות אש מכלול מושלם של המפוח המנוע   .1
 מוכחת.

 .ישירה הנעה–מפוח .2

 .מגן רשתות 2 .3

 חוזר-אל תריס .4

 קונסטרוקציית הצבה תליה הנדרשת להתאמה לשטח, עשויה מפרופילים מגולבנים וצבועים. .5

 .הנדרשת העמידות לדרגת, בהתאם, אש חסיני יהיו האביזרים כל .6

 .כולו למכלול תקנים מכון של האחרונות מהשנתיים תוקף בר אישור .7

 

 פרפר דגם עשן סילוק מפוח .יח
 מחיר המפוח כולל את כל המפורט לעיל לרבות איטום וקיבוע לפנל הגג.

 

 אביזרים .יט

אביזרי העזר לתליה, הצבה, תמיכה, קיבוע, לרבות מוטות הברגה,יוניסטרטים, פרופילים מגולבנים,   כל
 כלולה האביזרים עלות מצופים קדמיום אלא אם נדרש אחרת במפרט.  -ברגים, אומים, ברגי פטנט

 נדרשים/שייכים./קשורים הם אליו הציוד במחיר

 

 משולבים אש/עשן/משולבים  ומנועי מדפי אש/עשן/ מדפי .כ

מדפי האש ימדדו לפי מ"ר שטח נטו של המדף, )מידת הצוואר(. המחיר יכלול את המדף לרבות צווארון, 
תקן, אך למעט המנוע. מנוע  המדף יימדד בנפרד, /יצרן התקנתפרט /פרט לפי במקומומסגרת והרכבתו 

 לפי  יחידות.
 מ"ר. -0.25מ"ר תימדד כ -0.25ממ"ר. כל מידה קטנה  0.25מידה מזערית למדידה תהייה 

מנועי מדפי האש/עשן/משולבים 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.
סים ובקרים לחיווי ואינדיקציה למצב פתוח או סגור כרטי/ממסרים יכללו מנוע למדף אש במחיר

 וכלבין המנוע ללוח החשמל ממנו מופעל ומוזן המדף,  ולאינדקציה לכוח רגיללהתקנה בלוח . חווט 
 [.וחומרה]תוכנה  מבנה בבקרת ויזואלית ואינדיקציה להפעלה הבקרה ובמערכת החשמל בלוח הנדרש

 
יכללו בנוסף למפורט לעיל ,ממסרים ומגעים מכנים שיאפשרו חיבור  משולב/עשן מדף מנוע במחיר

ושליטה פרטנית מרכזות גילוי אש על כל מדף בנפרד, מתן אינדיקציה לרכזות גילוי על מצב פתוח או 

ובקרת מבנה. החיווט יעשה באמצעות   ULאינדיקציה ויזואלית במסך פנל הכבאים בתקן  ומתןסגור 
 כבילה חסינת אש.
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 ULעשן/משולב תהיה אינדיקציה דיגיטלית לבקרת מבנה ואינדיקציה מכנית ]רילי[ לפנל  למדף -
 .משולב/עשן דמפר מנוע בסעיף כלולהנ"ל  מערכות גילוי .

 . מבנה לבקרת דיגיטלית אינדיקציה תהיה אש למדף -
 

 כל המפורט לעיל  ובמפרט כלול בסעיף מנוע דמפר אש או דמפר עשן/משולב. 

 

 קול משתיקי .כא

"ק כאשר המשתיק נמדד כשטח במ, ימדדו מהחניון עשן ופינוי אוורור המפוחיםמשתיקי קול עבור 
 הבסיס כפול הגובה. המדידה לפי המידות החיצוניות של המעטפת.

 .היחידות במחיר יכללו המים קירור יחידות מדחסי שלמשתיקי קול 

 .היחידות במחירי יכללו המים קירור יחידות ממפוחי האוויר בסניקתמשתיקי קול 

משתיקי קול ליחידות טיפול באוויר ימדדו במ"ק משתיק, כאשר המשתיק נמדד כשטח הבסיס כפול 
 הגובה. המדידה לפי המידות החיצוניות של המעטפת.

 

הפעלה וויסות שירות ואחריות לשנה של, אלא באם צויין אחרת, ל גםמתייחס   העבודותכל   מחיר .כב
 .ואחריות שירות שנות שתי ומשאבות צילריםבמפורש.

 

מחיר הסעיפים כולל את כל האביזרים והאביזרים הנילווים המפורטים באופני מדידה מיוחדים במפרט,    .כג
 בתוכניות ובמפרט הכללי.
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 מפרט למעלית  - 17פרק 

 כללי 17.01

מפרט זה הנו כללי ומפרט את הציוד העיקרי הדרוש ליצור והתקנת המעלית, וכולל את המערכות  .א
 והדרישות התפקודיות. התכנון המפורט יעשה על ידי הקבלן ויוגש לאישור המזמין.

 

 מפרט זה מתבסס על החוקים והתקנים הבאים: .ב

 על כל חלקיו. 2481תקן ישראלי  (1

 חוק תכנון ובניה המתייחס למעליות. (2

נגישות סביבה הבנויה הכולל  – 3.1חלק  1918ת"י  תקן ישראלי (3
נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים  70חלק  2481ת"י 

 מוגבלים. 

למפרט כולל  8יועמדו בדרישות פרק  108חוק החשמל ע"פ ת"י  (4
 להתקנת חשמל.

 .(1980נוסח חדש )תש"מ  –פקודת הבטיחות בעבודה  (5

 חוק ההגבלים העסקיים. (6

 

 אור הפרויקטית 17.02
ק"ג העומדות בדרישות  1000עומס נוסעים  13-חשמליות לת ומעליאספקת והתקנת זוג מפרט זה הנו עבור 

 יפו. -הקמת מבנה בי"ס תיכון חנה רובינא  בת"א נגישות בפרויקט
 תחנות.  6קומות כיתות. סה"כ  4-ת כניסה ובמבנה בי"ס התיכון המעליות ישרתו קומת חניון, קומ

)ללא חדר המכונות(. כל מעלית מותקנת באופן כזה  MRLהמתוכננות הנן מעליות חשמליות מדגם ת ומעליה
שהמכונה מורכבת בראש הפיר על בסיס מיוחד ולוח הפיקוד יותקן בחזית הפיר בסמוך למשקוף או כחלק 

 '(.+ מ18.00מהמשקוף בתחנה העליונה )מפלס 
 
 

 נתונים שעל הקבלן למסור לאחר זכייתו 17.03

הציוד סוג הקבלן יציין בדף המצורף את הפרטים לגבי יום ממועד קבלת צו התחלת העבודה : 30בתוך  .1
שיסופק על ידו בהתאם למפורט בכתב הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות היצרנים של הציוד 

 המוצע.

בדירוג  1חלק  4707הקבלן מתחייב שמעלית המוצעת או המותקנת על ידו תעמד בדרישות תקן ישראלי  .2

 לפחות. Bאנרגטי 

 והציוד המוצע צריכים לקבל את אישור המזמין והמפקח.  הקבלן  .3

 

 תנאים כללים 17.04

 ההספקהזמן  17.04.01
עשן   שחרורמ"ר לפחות )עליו תותקן מסגרת רפפה( ל  0.8חלון בשטח    יבוצעבחלקו העליון של הפיר  

 ואוורור הפיר כלפי חוץ הבניין.
הפיר, צמוד למשקוף או כחלק מהמשקוף בתחנה העליונה  בחזיתפיקוד ה לוח את יתקין הקבלן
 ללוחותהיה גישה נוחה ובטוחה  מנעול+ מ'(. לוח פיקוד יהיה בעל דלת חיצונית עם 18.00)מפלס 

 יקוד. הפ
 ע"פ דרישות התקן. פיר בכל תאורה התקנת,כולל  חשמל עבודות יבצע הקבלן

 :הקבלן יספק/יבצע גם את הפריטים העבודות כדלקמן

ורפפה, סמוך לתקרת הפיר וכלפי חוץ הבניין   ברזלמ"ר לפחות, עם מסגרת    0.8אוורור בשטח    חלון .1
 ע"פ תכניות המפקחות. –

 פיר.הפיגום יציב לכל גובה  .2

ס"מ ממפלס   420-ק"ג כ"א בחלק העליון של הפיר עבור כל מעלית בגובה כ  1500ווי תליה לעומס    4 .3
 .המפקח ובאישור המעליות' חב של+ מ'. המיקום המדויק של הווים ע"פ תכניות 18.00



215 
 

 

' חב"י ע ונדרש במידה והציוד המנוע בסיס עבור הפיר של העליון בחלק בדפנות נישות ביצוע .4
 .המפקח ובאישור המעליות

 לוחמ' ( בצמוד לחזית הפיר עבור  18.00קו הזנה נפרד לקומה העליונה )מפלס  עםספקת חשמל א .5
 ' (.מ 18.00)מפלס  העליונה בקומה הפיקוד ללוח בסמוך פקט מפסק לרבות, יתמעלה של הפיקוד

 18.00)מפלס  העליונה בקומה הפיקוד ללוח המתוכנן במקום הפיר לחזית בסמוך)נק'(   טלפון קו .6
 ' (.מ

 מפתחמ'  1 -עד כ שלמהמעלית בכל תחנה במרחק  ביציאהתאורה ה הדלקתלחצני ו תאורה גופי .7
 בתחנה  המשקוף  פתח  ליד  חירום ותאורת, לקס  200 -כ  של  בעוצמה  תאורה  התקנת כולל.  המעלית
 ובאישור המעליות' חב של, ע"פ תכניות הפיקוד ללוח המיועד במיקום' ( מ 18.00)מפלס  העליונה
 .המפקח

 .המפקח ובאישור המעליות' חב של מדויקות הנחיות"פ ע המשקופים וחיפוי ביטון .8

המנהל/ מזכירות או חדר בקרה אחר במבנה,  לחדר( עליונה)קומה  הפיר חזיתצנרת וחווט בין  .9
 .תידרש אשר אחרת בקרה מערכת כל אועבור מערכת אינטרקום 

 ' (.מ 18.00)מפלס  העליונה בתחנה הציבורית במבואה הפיקוד ללוח בסמוך אש לכיבוי מטף .10

המעלית  ממפתחמ'  1 -עד כ שלתאורה ביציאה מהמעלית בכל תחנה במרחק  וגוףתאורה  ןלחצ .11
 כניות מאושרות של חב’ המעלית ובאישור המפקח.ע"פ ת

 .הפירקו הארקה עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לבור  .12

 "מ.ס 2 -+  אפשרית סטייה - הפיר בניית אנכיות מדידות לבצע הקבלן על .13

, במידה ותוכניות אלה המפקח  ובאישור  המעליות'  חב  שלעל פי תכניות    תבוצענהכל עבודות הבניה   .14
תעשה  -זה יהיה צורך בהריסות, שינויים וחציבות  עיכוב ובעקבותלא יוגשו במועד ובזמן הנדרש, 

 העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

כל שלבי ופרטי הבניה, אופן הביצוע והגמר חייבים לקבל אישור מוקדם של והמפקח. הקבלן  .15
 המפקח. הנחיותמתחייב למלא אחר כל 

 

 תתכניו 17.04.02
מיום מתן צו התחלת העבודה תיק תכניות ראשוני לביצוע  הקבלן יגיש תוך ארבעה שבועות

 התכניות יכללו: ה העתקים המסתמכים על המפרט הטכני ויתר תנאי החוזה.שלושהעבודה ב

 תוכנית פיגום בפיר.כולל    תכניות מוקדמות של הפיר לצורכי בניה -

הכוללת פרטי תא, דלתות תוכנית הרכבה כללית של המעלית  -
 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 
נוסף על  העתקים מכל תכנית. 3-בכל הגשה תעשה  התכניות לביצוע.המפקח, יאשר המפקח את 

התכניות והנתונים האמורים לעיל חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן לאחר גמר התקנת 
 העתקים: 3-בהמעלית 

 .As Madeשרטוטי הרכבה  -

 .As Madeתכניות פיקוד ותרשים מתקן החשמל  -

 .As Madeתוכנית חווט חשמלי  -

 חזקה מפורטות.הוראות א -

 הוראות שימוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חירום. -

 כל חומר נוסף שיידרש ע"י המזמין או המפקח. -
כמו כן מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל התכניות והדוגמאות הדרושות לבחירת צורת דלתות, 

 משקופים, גוונים, לחצנים וכו' והכל ללא תשלום נוסף.
 

 בדיקות וקבלת המעלית 17.04.03
 לאחר הרכבת המעלית יזמין הקבלן את הבדיקות הבאות:
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 ביקורת חברת חשמל. .א

 .אגף מעליות או מכון התקנים העבודהבדיקת בודק מוסמך מטעם משרד  .ב

 אישור מח' בקרת איכות של הספק. .ג
 כל הבדיקות יהיו ע"ח הקבלן.

בנוכחות המפקח, בדיקת קבלה ראשונה של המעלית תתבצע תוך חודש מבדיקת הבודק המוסמך 
תיקון הליקויים יבוצע תוך פרק זמן  שיבדקו התאמת המעלית למפרט הטכני ולתכניות שהוגשו.

שיקבע ע"י המפקח, לאחר ביצוע התיקונים תיערך קבלה סופית. הקבלן יגיש את כל העזרה 
מסר לשימוש שוטף תיהמעלית  הדרושה לרבות הבאת משקולות וציוד מדידה לביצוע הבדיקה.

הליקויים שהתגלו בבדיקת תיקון , גם אם טרם הסתיימו ביצוע לבניין 4עם קבלת טופס  מיד
 הקבלה.

 מסירת המעלית לשימוש תתבצע ללא קשר לבדיקות הקבלה.
 

 הדרכה 17.04.04
, באופן השימוש וינחה אותם בפעילות בשעת חירום, חילוץ ואו בא כוחהמזמין הקבלן ידריך את 

 .היזםההדרכה תינתן בעת מסירת המעלית או בהתאם לבקשת נציג  ועזרה ראשונה.
 

 אחריות 17.04.05
 קבלת העבודה.תקופת האחריות תתחיל מיום 

 חודשים. 24תקופת האחריות תהיה לתקופה של 
הקבלן יהיה אחראי למעלית על כל חלקיה, לטיב החומרים, הציוד, העבודה ולפעולה תקינה של 

ויהיו על מרגע הקריאה שעות  12תיקונים יבוצעו תוך המעליות במשך תקופת האחריות, כל ה
בתקופת האחריות יבצע הקבלן שרות למעלית בהתאם  חשבון הקבלן כולל החלפת חלקים.

האחריות כלולה במחיר   תקופת  עלות השירות והאחזקה ב.  ע"י המזמין  להסכם השירות המאושר
 לים בשנה.טיפו 10ולא פחות יבוצע אחת לחודש והטיפול השרות המעלית. 

 

 לאחר תקופת האחריות שרות תקופתי 17.04.06
.  תמורת הסכום המופיע בכתב המצורף לחוזה  יחתמו על הסכם שרות המעלית ספקו מזמיןה

לספק את כל השירותים המופיעים בהסכם השרות.  המעלית ספקמתחייב  ומסוכםהכמויות 
לבצע בשעות העבודה הרגילות כל תיקון או טיפול  המעלית ספקבנוסף לעבודות השרות מתחייב 

 שיידרש ללא תשלום נוסף.
על כל ביצוע טיפול, תיקון או החלפת חלקים כדי שיוכר ביצוע  המזמיןיש להחתים אחראי מטעם  

קריאות ממוחשב במשרדי חברת המעליות ובו  ספרספר שרות או העבודה. ספק המעלית ינהל 
יחתום על  המעלית ספקירשמו התקלות, עבודות השרות וזמני העבודה שבוצעו במעליות, נציג 

 ביצוע העבודה.
מסירת המעלית למזמין יוגדרו כתקופת הרצה ולאחריה מתחייב  מיוםשלושה חודשים ראשונים 

תקלות לשנה. כמו כן מתחייב הקבלן שמשך  4הקבלן שמס' התקלות המשביתות לא יעלה על 
 שעות. 24השבתת מעלית לא יעלה על 

באם תהינה יותר תקלות או שמשך ההשבתה יעלה על האמור יחויב הקבלן לפצות ע"פ כל הנזקים 
 ן השבתת המעלית.שנגרמו בגי

 :התקלות הנובעות מהסיבות הבאות לא יחשבו כתקלות

 שימוש לא נכון של המשתמשים. .א
אלו תקלות רלבנטיות להשבתת המעלית ונובעות משרות לקוי,   מזמיןעל פי הרישום בספר יפסוק ה

 ציוד פגום או הרכבה והפעלה שגויים.
 
 
 
 
 

  מפרט טכני 17.05

 MRLלזוג מעליות נוסעים מדגם  אור כלליית 17.05.1
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 העומדת בדרישות נגישותק"ג  1000 עומסנוסעים  13 - עומס
בעלת גישה ישירה  VVVFמ/שנ' בזרם חילופין מבוקר  1.0 - מהירות נסיעה

 Direct Approach)לתחנה )
 מ"מ 5± - דיוק עצירה

  2:1 - יחס תליה

 (Gearlessמכונת הרמה ללא גיר ) - מכונת ההרמה 
 על בסיס מיוחד בחלק העליון של הפיר - מיקום המכונה

בחזית הפיר כחלק ממשקוף או צמוד למשקוף בתחנה  - מיקום לוח פיקוד
 + מ'(18.00העליונה )מפלס 

  50% - עומס האיזון
 הרץ 50פזות,  3, 380 - זרם החשמל
 התנעות לשעה 180 - מס' התנעות
+  עומס מלא ויתרמלא + פיקוד כבאים + פיקוד מאסף  - סוג הפיקוד

 חיווי קולי בתא
 "מ )נטו( מ 4600x2100 - מידות הפיר

 לפחות  מ"מ 4200 - גובה קומה העליונה

  מ"מ 1500 - עומק הבור

  מ' 21.5 –כ  - גובה הרמה

 אחד בכיוון  תחנות 6 - מס' תחנות

 בפתיחה מרכזית מ"מ 2100x900 - גודל הדלת
 י, קטלוג היצרן  ואישור המפקחבהתאם לתיאור טכנ - מבנה התא

 מ"מ  2400)גובה(  1600x)רוחב(  1400X )עומק( - התא גודל
ופועלות  Heavy Dutyאוטומטיות בתא ובתחנות מטיפוס  - דלתות

  (VVVF) בזרם חילופין ומבוקר תדר
 נעלי החלקה עם שימון אוטומטי - נעלי תא ומשקל נגדי

 תכנון היצרןע"פ  - גודל פסי התא
 ע"פ תכנון היצרן - גודל פסי משקל נגדי

 י, קטלוג היצרן ואישור המפקח בהתאם לתיאור טכנ - אביזרי פיקוד
מערכת חילוץ חשמלית ידנית כולל חילוץ חשמלי אוטומטי  - מערכת חילוץ

 בהפסקת חשמל

 כולל מתקן רפיון כבלים - כבלי תילוי
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 צביעה 17.06
וכדומה   , חיזוקים למשקופיםמשקל נגדי, משקופיםמסגרת  מסגרת תא,  לפסים,    חיזוקים:  כמוכל חלקי הברזל  

מיקרון כל  90בשתי שכבות של צבע פוליאוריטני בעובי של יצבעו לאחר מכן ויטופלו  ינוקו,ו מפח מגולווןיהיו 
 .שכבה

 
 

 שלטים 17.07
 .2481הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים בהתאם למפורט בת"י 

 
 

  MRLמעלית חשמלית ללא חדר מכונות מדגם  17.08
 וציוד עיקרי ת ומערכ

 המכונה 17.08.1

)סרבו(  י( עם מנוע סינכרונGearlessוללא כננת ) VVVFהנע המעלית יהיה מבוקר תדר בשיטת 

Permanent Magnet Brushless. 
מדגם מאושר ע"י המכונה על כל חלקיה תורכב ותפולס על בסיס פלדה מבודדת ע"י כריות גומי 

 יןימיתר חלקי הבניין למניעת רעידות ורעשים שיועברו לבנ חברת האם המייצרת את המעלית
 .1004.3והכל על פי תקן 

  
 

 בקרת מהירות 17.08.2
המנוע יופעל על ידי מערכת שתבקר את התאוצה, המהירות הנומינלית והתאוטה. הנע המעלית 

בעלת חוג סגור עם טכו / אנקודר לקבל עקומת נסיעה קבועה   VVVFיבוקר ע"י ממיר בקרת תדר  
 שאינה תלויה בעומס.

לבין המערכת תצויד בביטחונות לעצירת חירום במקרה של אי התאמה בין המהירות המתוכננת 
עצירת  המערכת תצויד במסננים המונעים סיכון של הפרעות רדיו ורשת. המהירות המעשית.

בקר מהירות יותקן  המעלית תהיה חשמלית והבלם ישמש רק לאחזקת המעלית לאחר העצירה. 
מדגם מאושר בחלק העליון של הפיר עם גישה נוחה. המשקל הנגדי כולל כריות גומי על גבי 

 פי הנחיות המפקח. המסגרת יצבעו על
 

 כבל תילוי 17.08.3
אשר קיבלו אישור להתקנה בחו"ל וכן להתקנה בארץ ע"י מעבדת   הכבלים יהיו מיוחדים למעליות

 .מכון התקנים
מתחת/מעל לפעמוני התליה  מתוחים במידה שווה.הכבלים מדגם המסופק ע"י חברת האם ו 

לי שיפסיק את פעולת המעלית יותקן מפסק "כבל רפוי" להגנה מפני רפיון כבלים עם מגע חשמ
 במקרה של התארכות יתר או רפיון באחד הכבלים.

 

 כוונות התא ומשקל נגדי 17.08.4

 , משוכים בקר, דגם הכוונות יתאמו למהירות המעלית.Tהכוונות יהיו מיוחדות למעליות, מסוג 
יבורי ח הכוונות יהיו מחוברים ומעוגנים לקירות הפיר באופן אנכי מדויק עם חיזוקים מיוחדים.

 הכוונות יעשו באופן מדויק כך שיהוו המשך רציף. את הכוונות יש להאריק בהתאם לחוק החשמל.
 מתחת לכוונות יונחו מאספי שמן.

 

 נעלי הובלה 17.08.5
ציפוי מתאים בחלק הנע על המסילות. עם קפיצים ונעלי התא והמשקל הנגדי יהיו נעלי החלקה 

 משמנות לסיכה אוטומטית.על נעלי התא והמשקל הנגדי יותקנו 
 

 משקל נגדי 17.08.6
 מסגרת מברזל צורתי עם חיזוקי אורך בקרבת תילוי הכבלים. 



219 
 

 

עומס קומפלט. המשקל הנגדי כולל מסגרת יצבע.    בלוחות ברזלשל משקל נגדי היה  מילוי המסגרת  
המשקל הנגדי יובטח שלא ישתחרר . מעומס התא 50%המשקל הנגדי יהיה משקל התא + 

בתחתית המשקולת יותקנו תותבים אשר יפורקו לאחר   קרה ונעלי ההובלה ישחקו.מהמובילים במ
לכל הפחות מאורך   2%  -כ  מס' תותבים ע"פ גובה מחושב להתארכות הכבלים,)  התארכות הכבלים

 הכבלים.
יותקן פח או רשת הפרדה והגנה מפני המשקל הנגדי וכן יותקן סולם   2481בתחתית הבור לפי תקן  

 י הקבלן.ירידה לבור ע"
 

 פגושים 17.08.7
סוג הפגושים וגובהם     בתחתית הפיר בבור באזור התא ומשקל הנגדי יותקנו פגושים הידראוליים.

הפגושים יותקנו על בסיס פלדה. בסיס הפלדה יתוכנן כך, שבאת התארכות  יהיה בהתאם לתקן.
 כבלי ההרמה ניתן יהיה להנמיכם מבלי צורך לקצר את כבלי ההרמה.

 
 

 ות פירמשקופים ודלת 17.09

מנירוסטה , ( המותאמים לציפוי אבןBox-Frameחצי סמויים )משקופי ת יותקנו משקופים וקומכל הב
 .כגוון הדלתותדקורטיבית, גוון המשקוף 

מ"מ לפחות, יעוגנו היטב בעזרת בורגי פיליפס ויבטנו. אם ספי   2  מנירוסטהעשויים  כולל החיזוקים  המשקופים  
 מ"מ יורכבו כיסויים ממשקוף למשקוף ע"י הקבלן. 110-מהמשקופים יבלטו לתוך הפיר יותר 

מבוקר תדר. מגעי הדלתות היו  חילופיןויופעל חשמלית בזרם  Heavy Dutyמנגנון הדלת יהיה מטיפוס 

מ"מ. דלתות הפיר  2100x900מרכזית במידות  בפתיחהלתות נגררות . הדIPX3מותאמים לעמידות של 
 . הדלתות יהיו מנירוסטה דקורטיבית לבחירת המפקח.2481והמשקופים יעמדו בכל הדרישות תקן 

כל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח חילוץ תקני. לכל דלת משקולת או קפיץ שתבטיח סגירתה במידה 
 גור מכני בין אגפי הדלת בהתאם לתקן. יוהתא אינו חונה מולה ועם ח

  במסילת הדלתות התחתונה חריצים לפינוי לכלוך. .מנעולי הדלתות יהיו מסוג אלקטרומכני מדגם מאושר
 הדגם של , גוון יצופו בנירוסטה ע"פ בחירת המפקחף )ראש משקוף והמזוזות( וכל החלקים הגלויים של המשק

 .המשקוף כגוון הדלתות
המפקח לפני בכתב מאת אישור    ויקבליהיו לבחירה מתוך קטלוג היצרן וב משקופים ודלתות הפיר  כל פרטי עיצו

 הזמנת המעלית.
 

 

 :מסגרת ותא המעלית 17.10
 מסגרת תא:

 ולעומס המעלית. לגודל התא בנוי במסגרת יציבה של ברזל צורתי המתאימה −

 שלד התא מיובא מחברה מוכרת ומאושרת ויתאים לעומס התא.  −

 התא יבודד מהמסגרת ע"י כריות גומי למניעת העברת רעידות.  −

 צדו.  3-מאנשים לפחות ויגודר במעקה  2גג התא  יתאים לנשיאת  −

 :על מסגרת התא יורכבו −

 , או גלגלי ההטיה מנגנון תלית הכבלים -

 נעלי התא,  -

 תפיסה,משמנות הפסים, התקן  -

  גלגלי תליה תחתונים, 2 -

 רציפה עם מגעים לעומס מלא ועומס יתר, מע' השקילה -

ה מע' תאורפעמון כולל לחצן להפעלת פעמון על גג התא, יחידת אינטרקום,  טבלת לחצני שרות, -
 חירום,  ותאורת 

 ,דלת אוטומטיתמנגנון  -

 DB 45מרבית של רעש  לאוורור התא ברמתכיווני -דויניקה  פוחמ -
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 דלתות: 

 מבוקר תדר או בזרם ישר. חילופיןויופעל חשמלית בזרם  מרובות לפתיחות יותאם ותמנגנון הדלת −

מנגנון יצויד במגביל כוח סגירה שימנע פגיעה בנכנס כאשר הדלת נסגרת. בזמן הפסקת חשמל או קלקול  −
והסגירה יהיו איטיות במנגנון אפשר יהיה לפתוח את הדלת ביד מהתא. מהירות הדלת בסוף הפתיחה 

 כדי למנוע דפיקות וזעזועים.

 מ"מ. 900מ"מ  ורוחבם  2100פתח הכניסה יהיה בגובה  −

 .המפקח בחירת לפי דקורטיביתמ"מ מצופות נירוסטה  1.5בעובי  מגולווןהדלתות מפח  −

 על כנפי הדלתות יורכבו טור תאים פוטואלקטריים מדגם מאושר ע"י המפקח. −
 
 

 ריצפת התא:

 בעובי מתאים כדי להבטיח נשיאת העומס הדרוש,  מגולווןמפח   −

 (.מפקח)ההכנה לשיש תבוצע בהתאם לעובי השיש שיסוכם עם ה מפקחתותאם לריצוף לפי בחירת ה  −
 

 קירות התא:

מ"מ לפחות עם חיזוקים מצדם החיצוני ומצופים בחומר אקוסטי שיידרש  1.5יהיו מפח מגולוון בעובי  −
 ות בזמן הנסיעה. למניעת רעש ורעיד

תא המעלית יעוצב מתוך קטלוג חברת המעליות דגמים מפוארים וניתנים לתוספות ושינויים בעיצוב לפי  −
בחירת המפקח/המזמין. עיצוב תא יהיה באלמנטים של נירוסטה דקורטיבית, מראה וכו' ע"פ הקטלוג 

 ודגם שהוזמן.

 ם מתוך קטלוג חברת המעליות.יותקן מעקה מנירוסטה. המעקה מדגוקיר אחורי בדופן צד  −

 ".Brushedסביב קירות בצמוד לרצפה יורכב מגן רגל מנירוסטה  " −

מ"מ לפחות וישופע בחלקו התחתון לאורך  750בחלק התחתון לכל רוחב פתח התא יותקן סינר שגובהו  −
 מ"מ. 50אנכי של עוד 

 תא המעלית יהיה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליון והתחתון. −

לחצני תא תהיה בהתאם לאישור פונקציונלי של המפקח. הלחצנים שימושיים יותקנו בהתאם טבלת  −
נגישות נכים   70חלק    2481נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י     –  3.1חלק    1918לדרישות תקן ישראלי ת"י  

 וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים ובתאום ואישור המפקח.

 יתוב מובלט וכוללים כתב ברייל וחיווי קולי ומתוך קטלוג החברה.הלחצנים מדגם אנטי וונדאליים עם כ −

 . מפקחטבלת לחצנים תהיה מתוך קטלוג החברה שאושרה ולפי בחירת ה −
 

 תקרת התא:

 תאורת חרום, נורות לפחות,  6-8בתקרת התא תותקן תאורה אוטומטית בעלת  −

חורי מגש ע"פ תכנית ואישור מוסתר מא DB 45מפוח יניקה בעל שתי מהירויות ברמת רעש מרבית של −
 . מפקחה

 ת תיבחר מתוך קטלוג החברה ע"י המפקח.דקורטיבי תקרה −

עיצוב התא: טבלאות לחצנים, ציפוי רצפה, ציפוי וגימור הקירות, עיצוב תקרת התא, ידית  כל פרטי −
יקבל את לבחירה מתוך קטלוג חברת המעליות בדגמים ניתנים לתוספות ושינויים בעיצוב ו אחיזה וכו'

 .הזמנת המעליתלפני בכתב אישור המפקח 
 
 

 אינסטלציה חשמלית 17.11
יעמדו בדרישות תקן החשמל לכבלים מסוג מוגן מים ויועברו כולל קווי תאורת הפיר  הכבלים החשמליים בפיר  

כל ההסתעפויות יעשו בקופסאות הסתעפות עם מהדקים. הכבל הכפיף  ,החשמלבתעלות חשמל בהתאם לחוק 
  גידים רזרביים ולא פחות משלושה גידים. 10%יתאים לעבודה מאומצת ומתוצרת מוכרת. בכל כבל כפיף יהיו 
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מכניים והאלקטרוניים המותקנים בפיר ובתא המעלית יהיו אטומים למים ויעמדו -כל המכלולים האלקטרו

לפחות. בבור בסמוך למפסק הבור יותקן שקע חשמל, מפסק תאורת פיר, לחצן פעמון אזעקה,  IPX3ת בדרישו
יחידת אינטרקום, ובפיר תותקן תאורה בהתאם לדרישות התקן. הקבלן יבצע את כל עבודות החשמל כולל 

 התקנת תאורה בפיר ע"פ דרישות התקן.
 

  לוח פיקוד 17.12
 עם דלת+ מ'(. לוח הפיקוד יורכב  18.00למשקוף בתחנה עליונה )מפלס    בתוך משקוף או צמודיורכב  הפיקוד  לוח  

פח מצופה בנירוסטה או עשויה מנירוסטה בהתאם לנירוסטה של הדלתות והמשקופים שמורכבים והכל ע"פ 

תוך  ,. לוח הפיקוד יצויד במאוורריםIPX3סיכום והחלטת המפקח. לוח הפיקוד יותאם לעמידות בדרישות 
 . הניתן ובהוצאת אוויר חםמקסימלי הור התחשבות באוור

מפסק ראשי לפחות. בלוח הפיקוד יותקנו לפי דרישות התקן וחוק החשמל:    IPX3לוח הפיקוד יותאם לעמידות  

חד ים חצי אוטומטי יםמפסק, OFF, מפסק כוח מעלית עם שילוט באדום ועם נעילה מכנית במצב זיאתלת פ
מפסקים חצי אוטומטים לשקע, לתאורה , זיאחד פ שקע המעלית, ביתותאורת תא  הפירעבור תאורת  יםזיאפ

 ולתאורת החירום.
 לקס ותאורת חירום. 200 -מעל ללוח הפיקוד התקנת תאורה קבועה בעוצמה של כ

בלוח הפיקוד תותקן מע' חילוץ קומפלט מסוג חילוץ חשמלי )אוטומטי(. בהפסקת חשמל יופעל חילוץ אוטומטי 
 .טית כולל חיווי וסימון בכתב "מעלית בקומה"ופתיחת דלתות אוטומ

 

 הפיקוד 17.13
 + חיווי קולי בתא  עומס מלא ויתרמאסף מלא + פיקוד כבאים + פיקוד מסוג פיקוד פיקוד המעלית היה 

רישום קריאות בזיכרון. המעלית תענה לקריאות חוץ בהתאם לכוון הנסיעה. עצירת המעלית  -מלא  מאסף
  שבכוון הנסיעה.מבטלת את קריאת החוץ 

מערכת השקילה בתא תהיה אלקטרונית וליניארית כדי לאפשר תפקוד יעיל של מערכת הבקרה  
 בהתאם לעומסי התא המשתנים.

בקומת הכניסה יותקן מתג מפתח אשר ישלוט על נסיעת המעלית, בנסיעה מעלה  -8888לפי תקן  פיקוד כבאים
תיחת דלתות ותרד לקומת הכניסה. תפתח המעלית תעצור בתחנה הקרובה תשנה כיוון ללא פ

  דלתות ותמתין להפעלה מבפנים בעזרת מפתח כבאים בלבד.

מהעומס המותר לא יענה לקריאות חוץ נוספות. קריאות שלא נענו, יענו   %90תא מלא בעומס    -  עומס מלא ויתר
 לאחר יציאת נוסעים מהתא.

ת. הדלתות לא תיסגרנה, זמזם ונורית עם כניסת מספר נוסעים העולה על המותר לא תפעל המעלי 
 יציינו מצב עומס יתר.

בתא המעלית יותקן חיווי קולי אלקטרוני אשר יציין מס' הקומה בחלוף התא בקומות, הנוסח   –חיווי קולי בתא  
 יקבע ע"י המפקח.

 בקומת הכניסה יותקן מפתח "ביטול מעלית". – ביטול מעלית
 
 

 אביזרי פיקוד 17.14
  לחצני קריאה ובתחנות הקיצוניות לחצן אחד. הלחצנים 2בין זוג המעליות יותקנו בכל תחנה  -בתחנות 

גונג ו 2. בכל תחנה מעל למשקוף הדלת יותקנו חיצי כיוון, מראה קומות "בנורית סימון יםמשולב
בקומת  .הצליל שונה בכיוון עליה וכיוון ירידהאלקטרוני המציין הגעת המעלית בעל אפשרות כיוון 

רק  הפעלת לחצני הקריאה בתחנות. מפתח ביטול מעליתו יותקנו בנוסף מפתח פיקוד כבאיםכניסה 
 לאחר פתיחתם ע"י מפתח אשר מותקן במקביל ללחצני הקריאה בכל תחנה . 

 IP X3כל לחצני ההפעלה ומראה קומות יעמדו בדרישות עמידות 
 

כוללת: לחצן ו במישור אחד עם קירות התא בתוך ארגז סגורלכל גובה התא  טבלת לחצנים יותקנו   -בתא   
, לחצן אזעקה מואר בהפסקת חשמל והפעלת אינטרקום, שבשרות המעלית ונורות סימון לכל קומה

 מתג,  מואר בעבודה  תאורהמפסק  לחצן פתח דלת, לחצן סגור דלת לקיצור השהייה בסגירת הדלתות,  
, נורה וזמזם לעומס יתר, מפתח ביטול סגירת  דלתות, מפתח פיקוד כבאים, חצי פוח מואר בעבודהמ

כיווני וחייגן -דו לאינטרקום , מערכת, מיקרופון לאינטרקום2לי "כיוון ומראה קומות דיגיט
 חווי קולי אלקטרוני על מיקום המעלית. אוטומטי, 
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 בפתח תא יורכבו טור תאים פוטואלקטריים.

כל הלחצנים מדגם "מיקרו מהלך", אנטי ונדאלים ובעלי מנורות רישום קריאה יהיו בולטים מהקיר, פניהם 
עם ספרה בולטת, מוארת כולל כתב ברייל וחיווי קולי בלחיצה על  מ"מ 20-מלא פחות  ישרים בעלי קוטר של

בטבלאות הלחצנים  על גבי לחצני הקומות 70חלק  2481ת"י  לחצן קריאה ומותאם לדרישות תקן נגישות נכים
  .בתא ובתחנות

מכל דגם מפואר הקיים הדגם ומיקום טבלאות הלחצנים ומראה הקומות, הגונגים וחצי הכיוון שיבחר יהיה 
  .בכתבוע"פ אישור המפקח  )לפי הדגם של חברת האם( בחברה

  חיזוק הפנלים ואביזרי הפיקוד יהיה באמצעות ברגים שקועים ואו נסתרים.
זה יבוצע ללא  -בתא או בחוץ  באם יידרש ע"י המזמין החלפת הלחצנים במפתחות או באמצעי קריאה אחר

 נתן בזמן לפני שהוזמנו פלטות הלחצנים.חיוב נוסף ובלבד שההוראה תי
 

 מתקני בטיחות 17.15

כיווני או לכיוון מטה בלבד אשר עומד בתקן -דו התקן התפיסה -  MRLלמעלית  וסת מהירות והתקן תפיסה
יופעל ע"י וסת מהירות, הוסת יפעיל את ההתקן כשמהירות של המעלית גדולה ממהירות  2481

 המתוכננת בהתאם לדרישות התקן.
ממהירות  115%הכיוונים במהירות של  2-בכמו כן יותקן מפסק שיפסיק את תנועת המעלית  

 הנסיעה הרגילה. על התא יותקן מתג מאולץ אשר ינתק את הפיקוד בזמן הפעלת התקן התפיסה.
 

בתא תמצא תאורת חירום הפועלת על סוללות ומטען. זמן הפעולה עפ"י   -  במעלית  תאורת חירום ופעמון אזעקה
 התקן. פעמון האזעקה יופעל אף הוא על ידי הסוללה. הסוללה והמטען יותקנו בלוח הפיקוד.

בבור הפיר סמוך למפסק בור יותקנו מפסק לתאורת הבור והפיר וכן יותקנו לידו –תאורה ופעמון אזעקה בפיר 
 הפעלת פעמון אזעקה חיצוני ואינטרקום.שקע חשמל ולחצן 

 הקיצונית יותקנו מפסקים מאולצים אשר יפסיקו קו ראשי של הפיקוד. המעל התחנ - גובלים
בלוח הפיקוד תותקן מע' חילוץ קומפלט מסוג חילוץ חשמלי  –מערכת החילוץ ופתיחת דלתות אוטומטית 

ופתיחת דלתות אוטומטית כולל חיווי וסימון )אוטומטי(. בהפסקת חשמל יופעל חילוץ אוטומטי 
 .בכתב "מעלית בקומה"

 
 

 אינטרקום 17.16
או כל עמדה שתבחר ע"י  המזכרות/מנהל הביתעמדת )אזור חילוץ( ופיקוד , לוח הבין התא -בשלוש עמדות  

 נוותקישוחייגן אוטומטי מטען , תותקן מע' אינטרקום הכוללת מצברי ניקל קדמיום והמשתמש המזמין
 יותקן חייגן אוטומטי.תא כל ב פיקוד. בלוחהסוללות והמטען יותקנו  על ידי הקבלן. ופקויסו

לקומת המיועדת להתקנת חיווט של המערכות יועברו    הספקת קו טלפון לקומת המיועדת להתקנת לוח הפיקוד.  
 בתאום עם מתקין המערכות. וחיבור בתא יבוצע ע"י הקבלןלוח הפיקוד 
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יגיש הקבלן  MRLק"ג מדגם  1000נוסעים עומס  13זוג מעליות חשמליות   – חלקיםרשימת ציוד ופרוט ה
לאישור  את רשימת הציוד והחלקים העיקריים המוצעים על ידו יום ממועד צו התחלת העבודה 30בתוך 

 .המפקח
 דגם תוצרת וארץ יצור אור החלקית מס'

   )הספק ומס סיבובים( Gearlessמנוע   .1

   מעצור  .2

   מערכת בקרת מהירות  .3

   ווסת מהירות  .4
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   מערכת חילוץ  .6

   כבלים )מס' וקוטר(  .7

   פעמוני תילוי  .8

   פסי תא  .9

   פסי משקל נגדי  .10

   התקן תפיסה  .11

   תא  .12

   והמשקל הנגדי להובלת התא החלקהנעלי   .13

   משקל נגדי  .14

    מפעיל דלת אוטומטי  .15

   דלתותמנעולים ואביזרי   .16

   דלתות תא ופיר  .17

   משקופים  .18

    מפוח בתא  .19

   כבל כפיף  .20

   אביזרי פיקוד ולחצנים  .21

   יםפגוש  .22

   אינטרקום  .23

   מערכת השקילה  .24

   מתקן לרפיון כבלים  .25

   יםטור תאים פוטו אלקטרי  .26

   חייגן אוטומטי  .27
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 שרות למעלית אחרי תקופת האחריות  הסכם

 ______  שנת     לחודש    ביום  - ונחתם ב שנערך
 

 בין
 ( מצד אחד.הספק)להלן  _______________________

 ח.פ ___________
 

 לבין
 .שני)להלן המזמין( מצד  אגף משאבי חינוך עיריית תל אביב

 500250006ח.פ 
 
 

 בעבודות אחזקה ותיקונים של מעליות. עוסק והספק  הואיל
כי ברשותו צוות עובדים מאומנים ברמה מקצועית גבוהה לביצוע עבודות אחזקה  מצהיר והספק  והואיל

 של מעליות למיניהן. ותיקונים
והספק מצהיר כי ברשותו כל הרשיונות וההיתרים הנדרשים עפ"י כל דין לקיים התחייבויותיו בהתאם  והואיל

 להסכם זה.
רחוב של המזמין ב למעליתלמזמין שרות אחזקה ותיקונים )להלן השרות(  מציע והספק  והואיל

 .)להלן המעליות(__________ _________________________
להצעת הספק למסור לו את השרות במעליות, והספק מקבל על עצמו את השרות  מסכים והמזמין  והואיל

 , הכל בהתאם לתנאי הסכם זה.במעליות
 
 

 לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: אי
 
 
 להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. המבוא .1

 

 (.התקופה המקורית)להלן  ________ליום  עד________זה הוא מיום  הסכם תוקף .א .2
זה באם תהיה מצד הספק, הפרה יסודית של  הסכםעל האמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לבטל  בנוסף .ב

 ימים מיום ההודעה. 15לא תיקן ההפרה תוך  והספקההסכם, לאחר שהודיע בכתב לספק על הפרתו 
ל הסכם זה בכל עת ע"י מתן הודעה בדואר ב' לסעיף זה, רשאי כל צד לבט-על אף האמור בסעיפים קטנים א' ו .ג

יום מראש ומבלי שביטול כאמור יהווה עילה לדרישה, טענה או תביעה כל שהן של  90רשום למשנהו לפחות 
 צד אחד כלפי משנהו.

הסכם זה יחודש לשנה נוספת מעבר לתקופתו המקורית רק במידה והמזמין יעביר לספק אישור בכתב  ד.
 להארכת ההסכם.

 
 
 

במצב   תהיינה  שהמעליותלבצע על פי הסכם זה, יביא לכך    מתחייבמתחייב כי השרות במעליות אשר הספק    הספק .3

 פעילות תקין ומבלי לגרוע מכלליות האחריות יכלול השרות בין היתר:

 פעמים בשנה.  10אך לא פחות מאשר  שבועות 6עד  בדיקה של המעליות בתדירות של אחת לחודש עריכת .א
 כדלקמן: והמכניותיקה תכלול את המערכות החשמליות הבד 

 עצירה התנעה וכווני עצירה בקומות. וויסות .1
 כל הפרטים של המעליות לשימוש ועבודה נאותה. בדיקת .2
 הדורשים ניקוי ושימון. החלקיםושימון הפסים, הציוד המכני, מנגנוני הבטחון וכל יתר  ניקוי .3
 ברגים. חיזוק .4
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שהן נובעות מפעולה רגילה של המעלית ושאין  ובלבדתקלות המפריעות לפעולה תקינה של המעליות  סילוק .ב
 )לא כולל צוותים מכאניים(. צורך בהחלפת חלקים

שרות זה ניתן במסגרת ההסכם וללא   ביממה.  שעות  24במשך    לחילוץ לכודיםתורנות והענות לקריאות    קיום .ג
 תמורה נוספת מצד המזמין.

 
 עללשלוח נציג להיות נוכח בבדיקה השגרתית שתיערך מפעם לפעם בהתאם לדרישות החוק  מתחייב הספק .א .4

 המזמין ועל חשבונו. יידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה אשר יוזמן ע"
 נציג המזמין. ישיערכו ע" השרותמתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקות טיב  הספק .ב
ונציג המזמין  לאשר הבודק המוסמך הנ" החשמלייםמתחייב לתקן את כל הליקויים המכניים ו/או  הספק .ג

הודעה על כך על מנת להבטיח ניצול המעליות בהתאם לחוק. במידה  קבלתיצביעו עליהם, וזאת מיד לאחר 
סיפא לסעיף , ישאו בתשלום או החברה או המזמין, לפי המקרה, בהתאם להוראות שבבתשלוםוהתיקון חייב  

 )ו( או )ז( להלן. מוסכם בזאת כי קביעתו הטכנית של הבודק המוסמך מחייבת את הצדדים. 7
 

 מתחייב הספק להופיע ולתקן המעליות:, המעליותבכל מקרה של הפרעה או תקלה בפעילות התקינה של  .5

 תטופל באותו היום. 16:00ה': קריאה שתתקבל עד השעה -בימים א' 

 תטופל בו ביום. 12:00י חג: קריאה שתתקבל עד השעה בימים ו' וערב 

קריאה שתתקבל לאחר השעות המפורטות בסעיף זה, מתחייב הספק להופיע ולתקן את המעליות כך שהמעליות  

 למחרת יום ההודעה. 12:00תפעלנה לא יאוחר מהשעה 

₪   300באם עפ"י דרישת המזמין יתקן הספק את המעליות לאחר השעות המצוינות בסעיף זה יחויב המזמין בסך של  

 ועוד מע"מ לקריאה. 

 למען הסר הספק תיקון שהחל בשעות העבודה הרגילות ונמשך לשעות שמעבר להן לא יחויב בתשלום קריאה מיוחדת. 

 

 

 

 

 ל: אחראי הספקכם זה אין בין שני הצדדים כי במסגרת הס מוסכם .6

או ו/כח עליון  ו/או חיצונית התערבותאו ו/ קלקולים הנובעים מתקלה שנגרמה על ידי שימוש לא נכון במעלית א.

ובכלל זה נזקי מים, אש, חלודה, ונדליזם וכן תיקוני  על ידי טיפול בה מטעם אנשים מחוץ לנציגי הספק

  דקורציה.

 תשלום. אחריות את סיבת התקלה ועל מי חלה  יקבע" אפיקטעם חברת "היועץ מ חילוקי דעות שלבמקרה  

שיידרש עקב  ב. ביצוע שינויים שידרשו ע"י המזמין ו/או הרשויות המוסמכות לרבות כל שינוי ו/או תיקון 

חברות ביטוח, חברת  שינוי בתקן המחייב, ו/או משרד העבודה, רשויות מקומיות, רשויות ממשלתיות, 

 חשמל, מכון התקנים, בודק מוסמך ו/או כל רשות מוסמכת אחרת.

 

 מוסכם בין הצדדים כי השרות(, תקופת האחריות__________ )להלן  למעליות אחריות יצרן עד תאריך .א .7
  ספק.והתקנת החלקים תהיה על חשבון ה  אספקת  וכי  חלפיםהוהתקנת    תאספקאת  כולל    ת האחריותבתקופ

אספקת והתקנת   והתקנת חלפים.  תכולל אספק  אינו  מוסכם בין הצדדים כי השרותמתום תקופת האחריות  
ירים מחיר החלקים יהיה עפ"י מחירון הספק. על הספק להוכיח כי המחועל חשבון המזמין  החלפים תהיה

סבירים והרווח אינו מופרז, זאת בהתאם לצו ההגבלים העסקיים )דרכי אספקה של חלקי חילוף לשרותי 
 תיקון ואחזקת מעליות תשמ"ד(.

 אין השרות כולל אספקה והתקנת חלפים.מתום תקופת האחריות, לכל מעלית בנפרד,  מוסכם בין הצדדים כי   ב. 
ין. מחיר החלקים יהיה עפ"י מחירון הספק. על הספק אספקת והתקנת החלקים תהיה על חשבון המזמ

להוכיח כי המחירים סבירים והרווח אינו מופרז, זאת בהתאם לצו ההגבלים העסקיים )דרכי אספקה של 
 חלקי חילוף לשרותי תיקון ואחזקת מעליות תשמ"ד(.

יום מיום ביצוע אספקת החלק בו הוגשה  45-המזמין לא יאוחר מ  י"עעבור אספקת החלפים יבוצע   התשלום .ג 
 על ידי הספק ואושרה על ידי המזמין. מתאימהחשבונית 

חודשים )פרט לחלקים כמו נורות,  24תהיה  הספקאחריות הספק לחלפים השונים שסופקו על ידי  תקופת .ד
 נוריות וסוללות עליהם אין אחריות(.
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 חילוף שסופק על ידו אשר נתגלה כפגום. חלקמתחייב להחליף מיד, הכל על חשבונו בלבד, כל  הספק . ה
המעליות אשר נפגם ו/או התבלה, כתוצאה מהתקנה   שלמתחייב הספק להחליף, על חשבונו, בלבד, כל חלק    כן .ו

 הספק במסגרת השרות. ידיכונה או שירות לקוי שבוצע על לא נ
את החלקים ו/או חלקי החילוף האמורים באותם  הספקאחד מהמקרים שצויינו בסעיף זה, יחליף מיד  בכל .ז

, יובא העניין לעליו לשאת בהוצאות הכרוכות בהחלפות הנ" אשרהסעיפים ובמקרה של מחלוקת לגבי הצד 
 מזמין ונציג הספק, ובהעדר הסכמה יכריע במחלוקת היועץ.ה נציגלדיון והחלטה של 

ממקומו ולהעבירו לליפוף ובו להתקין את  המנועשל שרפת מנוע חשמלי, מתחייב הספק לפרק את  במקרה .ח
ימים מיום הקריאה והמזמין מתחייב  7את המעלית תוך  מחדשהמלופף במקומו כך שניתן יהיה להפעיל 

 האמור בסעיף זה בהתאם להוראות הסכם זה. קוןבתילשאת בהוצאות הכרוכות 
 יש לקבל אישור המזמין לפני הביצוע.₪  1,000 מעלשל תיקון או החלפת חלקים הכרוכים בתשלום  במקרה .ט
 

החילוף הנדרשים באופן סביר לשם הבטחת פעולתה התקינה  חלקימתחייב להחזיק במלאי במחסניו, את כל  הספק .8

של הסכם זה. בכל מקרה בו לא נמצא בידי הספק חלק חילוף כל שהוא כנדרש, הספק   וקפותשל המעלית משך תקופת  

על פקודות  הקפדהלהפעיל המעלית בכל דרך שהיא תוך ביצוע תיקון זמני ברמה מקצועית גבוהה, תוך  ישתדל

 הבטיחות בעבודה.

 

של עובדיו ו/או של המזמין ו/או של לגוף או לרכוש שלו ו/או  יהיה אחראי לכל נזק שייגרם במישרין הספק .א .9
על   התחייבויותיוכתוצאה מכל מעשה או מחדל של הספק בבצוע    -ו/או של צד ג' כלשהוא    המזמיןעובדיו של  

פעילותה התקינה נובעת משימוש -איפעילותה התקינה של המעלית, אלא אם  -פי הסכם זה ו/או כתוצאה מאי
 בניגוד ליעודה.

חלה  לגביהםאת המזמין עבור כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו ו/או שישא בהם ואשר האחריות  יפצה הספק .ב 
 על הספק.

ביטוח אשר   פוליסותשל הספק מתחייב הספק לדאוג, על חשבונו בלבד, להוצאת   למהאחריות הנ"  לגרוע  בלי .ג 
ולטובת המזמין יחדיו עם , לטובתו המזמיןא' לסעיף זה להנחת דעתו של  קתכסינה כל הנזקים כאמור בס"

, ל, מיד עם דרישתו, העתקי פוליסות הביטוח הנ"המזמיןסעיף אחריות צולבת. הספק מתחייב להציג בפני 
יהיו תקפות   לתשלומי הפרמיות, וכן מתחייב הספק כי פוליסות הביטוח הנ"  עלוכן העתקי הקבלות המעידות  

 של הסכם זה. תוקפומשך 
 

ולבצע החילוץ במהירות האפשרית ולכל היותר  סעים מהמעליות מתחייב הספק להופיעחילוץ נושל  במקרה .א .10
 כולל שבתות וחגים.  שעות ביממה  24החילוץ יבוצע ללא תמורה וזאת במשך    .שעתיים מקבלת ההודעה  בתוך

 .לפי דרישה וללא תמורה חילוץ אנשים לכודים מתא המעלית בנושאהדרכה יעביר למזמין הספק  .ב

ועוד     ₪  _______   של  כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, ישלם המזמין לספק סך  לביצוע  בתמורה .א .11
 שנה למעלית.למע"מ 

 תשלום ראשון בגין השרות יחל בתאריך:__________.  
 לחודש 30-חודשים מראש ולא יאוחר מה 6תקופתיים רצופים מדי  תשלומים 2-לחברה ב תשולם התמורה .ב

 למתן השרות. השלישישל החודש 
 תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן )המדד הכללי(. זהא' לסעיף  קהאמורה בס" התמורה .ג
 מדד הבסיס(. -)להלן  הידוע ביום מסירת המעליתמדד ה הינוכי מדד הבסיס עליו מחושבת התמורה  נקבע .ד
שמוטל או שיוטל על השרות ולכן, באם יוטל מס,  חובההשרות אינם כוללים שום מס, היטל או תשלום  דמי .ה

 המזמין במועד הקבוע בחוק. יע" ישולםהוא  - להיטל או תשלום כנ"
 לתמורה הנ"ל יש להוסיף מע"מ כחוק והיא תשולם ע"י המזמין. ו.
 

כל צד לתבוע דבר או לעמוד על זכות מוענקת לו בהסכם זה  ותזכויפקיעה או ביטול הסכם זה הרי לא תפגענה  עם .12

 לאחר פקיעת או ביטול ההסכם. תחולנהאשר מימושו או ביצוען 

 

מעביד בין הספק לבין המזמין ו/או בין -כל יחסי עובד ישררומנוע ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי לא  למען .13

 ללא יוצא מהכלל. ו/או מנציגי הספק מעובדיוהמזמין לבין כל מי 

 

חייב המזמין לשלם לספק תשלום ריבית פיגורים בשיעור  יהיהשהמזמין יפגר בתשלומים המגיעים לספק  במקרה .14

המזמין לא יהווה עילה לאי מתן שרות כפי  יע" בתשלוםאך פיגור  ,משיכות יתר בגיןמרבי כפי שגובה בנק לאומי 

 שמוגדר בחוזה זה.
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שעות  48אשר בכותרת להסכם זה יראו אותה כנתקבלה  הכתובתאחד למשנהו בדואר לפי  הודעה שתשלח מצד כל .15

 לאחר מועד שיגורה.

 

 

 

 

 

 

 

 
 באו הצדדים על החתום ולראייה

 
 
 
 
 

                 ________________                         ________________ 
 המזמין          הספק  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסגרות חרש  - 19 פרק
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 כללי  19.01
 מפרט זה מהווה השלמה לאמור במפרט הכללי ובתוכניות.

 

 ביצוע לייצור והקמה  תוכניות 19.02
תוכניות ייצור והקמה, לאישור  4.5-ו 4.4; 4.3סעיפים  1חלק  1225על הקבלן להכין בכפוף לאמור בתקן 

 בכל תכניות יצוין באופן ברור סוגי הפלדה, קטרי הברגים ועוביי הריתוך.המפקח. 
 לספק לאישור התכניות הבאות :  הקבלן על .א

 . 1:20 מיצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ" תכנית
 . 1:5 מבקנ" לחיבור לנ" פרטי
 . 1:5חיבור הקונסטרוקציה למבנה  פרטי
 ייצור, הובלה והרכבה. פרט

 והכיסויים.  מזחלותהחיפוי וחיבורו לקונסטרוקציה הנושאת לרבות פלשונגים,  פרטי
 . ובשלביםיות יוגש בשלב אחד לאישור. לא יתקבלו תכניות חלק להנ" כל .ב
 תוכניות הייצור.  אתהעבודה   התחלתקבלת צו  ממועדיום   20להשלים בתוך  הקבלן על .ג
 יחולו על הקבלן.  לההוצאות הכרוכות בביצוע התוכניות כנ" כל .ד

 
  תקנים 19.01

 .  1508 יות" 1 חלק 1225 ינשוא מכרז/חוזה זה תעמוד גם בדרישות ת" העבודה

 
 חומרים 19.02

 צינורות ופחים מפלדהפרופילים,  .א
פרופילים וכן כל פחי החיבור המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת תכונות השוות לפחות לפלדה  .1

 . 1225. לפי תקן Fe 360מסוג 

 .  1225לפי תקן  FE – 510( יהיה   RHSסוג הפלדה לפרופילים מלבניים חלולים ) .2

 
 ברגים, אומים ודיסקיות .ב

ברגים המחברים בין אלמנטי קונסטרוקציה ראשיים )כגון חלקי אגדים, חלקי קורות ראשיות  .1
. ברגי 1225של ת"י  3.2כמפורט בסעיף  ISO 1978-899/1לפי  8.8וכו'( יהיו לפחות מדרגת חוזק 

 5.6עיגון יהיו מדרגת חוזק 
של ת"י  3.2בסעיף כמפורט  ISO 1978-898/1לפי  4.6ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזק  .2

1225. 
אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים עליהם הן מורכבות, כמפורט  .3

 .3.4, טבלה 1, חלק 1225בת"י 
 .3.2.3, סעיף 1, חלק 1225דיסקיות ודיסקיות קפיציות יהיו לפי ת"י  .4
 ם.כל האומים, הברגים, הדיסקיות והדיסקיות הקפיציות יהיו מגולווני .5
ברגי העיגון של אלמנטים קונסטרוקטיביים ראשיים לאלמנטי הבטון ייענו לדרישות החשובים  .6

 .5/8" –הסטטיים אך לא יהיו קטנים מ 
 .1/2" –קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמנטים קונסטרוקטיביים לא יקטן בכל מקרה מ  .7
 כל חיבורי הברגים יבוצעו בשני אומים או אום ושייבה קפיצית. .8

 
 וךרית 19.03

. נוהלי הריתוך 2חלק  127כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים, שהוסמכו כמוגדר בת"י  .א
 .2חלק  1032יתאימו לנדרש בת"י 

ראה תקנים ת"י  –התאמת הפלדה לריתוך: פלדת הריתוך תתאים מבחינה מטלורגית לפלדת הרכיבים  .ב
הרתך )מתכת המילוי( יגדל מחוזק חומר הבסיס ובכל מקרה חוזק חומר  1340, ת"י 1339, ת"י 1338

 )הפרופיל המרותך(.
 התאמת אלקטרודות: יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלדה. .ג
מעובי הפח הדק בחיבורים.  0.7-מ"מ לפחות אך לא יותר מ 5כל הריתוכים יהיו רציפים ויהיו בעובי של  .ד

 הגילוון.מודגש בזאת שכל הריתוכים יבוצעו לפני 
נוהל ריתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר קבלת האישור, אלא אם  .ה
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 יפטור המפקח את הקבלן מראש ובכתב ממילוי דרישה זו.
בכל מקרה בו ידרוש זאת המפקח וכן לפי  11.9.6סעיף  1225בדיקות ללא הרס יבוצעו לפי דרישות ת"י  . ו

 .Cרמה  D AWS 1.1ה פלדה דרישות תקן אמריקאי למבנ
 
 

 חלקי קונסטרוקציה  הכנת 19.04
 יש לבצע את מירב החיבורים כדי לצמצם באתר את מספר החיבורים למינימום ההכרחי.  מלאכה בבית .א
שהמפקח יאשר לבצע באתר יכין הקבלן מראש חורים לברגים ושיפועים בשפות  החיבורים עבור .ב

 לריתוכים.  המיועדות
המוכנים מראש יצויינו ויסומנו באופן ברור במטרה לאפשר זיהוי מקומם בקונסטרוקציה  החלקים כל .ג

 חיבורם לחלקים שכנים.  ומיקום
וך במבער. שטחי החיתוך בכל מקרה יבוצע במשור או בכלי מכני בלבד. אין לחת האלמנטים חיתוך .ד

 ובלי חריצים ובמידת האפשר יהיו חלקים.  ישריםישארו 
  המפקח.מוכנים לאתר יורכבו רק אחרי בדיקה ואישור  המובאים האלמנטים .ה
להתאמת מידות קונסטרוקצית הפלדה למידות בתכניות ולמידות המבנה, על כל אי  אחראי הקבלן . ו

 . פקחיודיע למ התאמה
. לקבלןלהרכיב בבטונים עוגני פלדה כהכנה להתחברות עם חלקי הפלדה לפי פרטים שימסרו  הקבלן על .ז

 לאפשר הרכבת קונסטרוקצית הפלדה.  כדי, הבטוןעל הקבלן לדייק בביצוע עבודות 
 לבצעבגבהים, הקבלן יעשה את כל ההכנות כפיגומים זמניים, תמיכות וכו', כדי  קונסטרוקציה תבהרכב .ח

 את העבודה תוך עמידה בדרישות הבטיחות. 
   

 הרכבה 19.05
שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך שהיא חייבת לקבל מראש, את  .א

 אישורו של המפקח.
לבצע תימוך זמני הולם, הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע התהוותם של בעת ההרכבה יש  .ב

 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 הקונסטרוקציה במשך כל  .ד

 כבה.תקופת ההר
 

 בחלקים רציפים  שימוש 19.06
. לא יותר ביצוע אלמנט המתואר בתוכניותקונסטרוקצית הפלדה יבוצעו בחלקים שלמים כמפורט  אלמנטי

בריתוך, הדבר טעון  נט. במידה ויהיה צורך להאריך אלמבריתוךחיבור מס' חלקים  יבתוכניות כרציף, ע"
יבוצע במפעל ובנוכחות המפקח לאחר שהמפקח נוכח לדעת כי הקבלן נקט  הריתוךאישור בכתב מהמפקח. 

 להבטחת חדירה מלאה.  האמצעיםבכל 

 
 חיבורי עיגון 19.07

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 

 קצית הפלדה.אליהם מיועדת להתחבר קונסטרו -להתקנה המדוייקת של כל העוגנים בבנין 
 

 מגולוונתמערכת צבע לקונסטרוקצית פלדה  19.08

כהגדרתה בתקן ישראלי  C – 4יצבעו במערכת צבע  מתאימה  לסביבה  נים ווהמגולכל אלמנטי הפלדה 

, תוצרת  2.1חלק  1225שנה , כהגדרתה בתקן ישראלי  15יותר מ  –,  לרמת קיימות גבוהה   2.2חלק  1225
 הקבלן יציג דוקומנטציה של ספק/יצרן הצבע לעמידות מערכת הצבע בדרישה זו.טמבור או ניר לט. 

  מודגש בזאת שעבודות הצביעה יבוצעו במסגריה, באתר יבוצעו תיקוני צבע 
 

 
 )פאנלים מבודדים( סנדביץ רכיבי 19.09
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 (פאנלים מבודדיםרכיבי סנדוויץ )הנחיות התקנה  .א
עותק מהוראות  .התקנת הפאנלים תבוצע בהתאם להנחיות ההתקנה של יצרן הפאנלים המבודדים  .1

 מפקח.לההתקנה יועבר 
פנלי גג יונפו כך שהחובקים יהיו מוגנים ולא ישענו ישירות על הפח, המפתחים  - הנפות ופריקות .2

 1.5פנלי קיר יפורקו ע"י מלגזות )תומכים יהיו ברוחב מפתח של  יתמכו בעזרת קורות ברוחב הפנל.

 מ'. 1.5ההנחה לא תהיה ישירות על הקרקע אלא על מגבהים כל  מ' לפחות( כל חבילה תורד בנפרד.
בעת כיסוי קירות יש לוודא אנכיות מישור הקיר לפני ההתקנה. בעת כיסוי גגות יש לוודא שהפלטות  .3

 .ישרות ומצויות במישור אחד
 יש לנקות את הפאנלים מלכלוך לפני הנחתם על הקונסטרוקציה. .4
יש להניח את הפאנלים על הגג באופן שייתמכו כראוי ע"י הפלטות ולא יפגעו בקונסטרוקציה ו/או  .5

 ינזקו.
 אין לרכז בגג במקום אחד פנלים ואין להעמיד הגג בערימת/ות לוחות.  .6
 מנע כפיפתו.הפאנל הבודד יבוצע אנכית בלבד באופן שי שינוע .7
 אנשים לפחות. 2ע"י  ישונעופאנלים ארוכים,  .8
 אין לגרור פאנלים על גבי המבנה בשום מקרה. .9

, סמוך למועד לפני הנחת הפאנל במקומו רק יש להסיר את יריעות הפוליאתילן מהפח הפנימי .10
 התקנת הפאנל.

 
 סדר ההנחה .ב

 גג וגג  ככלל, על הקבלן לקבל אישור מאת המפקח בנוגע לסדר ההנחה של כל
 בעת חיבור הפאנלים לגגות או קירות, יש להתחשב בכווני גשם ורוח. .1
 ההרכבה תתבצע תמיד בכוון נגדי לכוון הרוח והגשם על מנת להבטיח איטום מפני חדירת מים. .2
 יהיו בהמשך אחד. או הרכסים )אם יש בחתך( הלוחות משני צידי הרכס יונחו באופן שהגלים .3
 להקפיד על הצמדה מלאה של פאנלים סמוכים.בזמן ההרכבה, יש  .4
 בחפיית אורך יורכב תחילה הפאנל התחתון תוך התקדמות מהמזחלה אל הרכס. .5
בהתקדמות לאורך המבנה ימוקם הפאנל הראשון בהתאם למדידות שבוצעו כשכל פאנל שיונח  .6

 תבדק מקביליותו בעין בלתי מזויינת. –בעקבותיו 
 דא מקביליותם ע"י מדידה.פאנלים יש לוו 10לאחר הנחת כל  .7

 
 איטום .ג

פס . הפסי איטום מושרים על ידי ספק הפנליםהגג זה לזה תבוצע תוך שימוש ב יהאטימה בין פאנלי .1
 יונח לאורך הפאנל, כשיישומו במקומות המיועדים לכך, יבטיח את איכות האיטום. האיטום

סוגר גלים )אטמי פלציב( אטימת קצוות פאנליי הגג עם האביזרים השונים, תעשה באמצעות אטם  .2

זכר ונקבה. אטמים אלה עשויים מפולאטילן מוקצף מצולב וצורתם זהה לצורת גלי  –דוגמת מבנד 
 הפאנל.

, לאחר אישור ניתן להשתמש בחומרי איטום נוספים כדוגמת מרק על בסיס סיליקון ופס קומפריבנד .3
 מראש של החומרים ע"י הפיקוח.

 

 ברגי חיבור .ד
מצופים קדמיום וכן בדיסקיות ובאטם ניאופרן או  1/4במידה ולא נדרש אחרת יש להשתמש בברגי " .1

EPDM. 
 חיבור חפייה בין זוג פאנלי גג .2

)אינץ'(       1/4שקוטרו " SELF TAPPING SCREWהחיבור יבוצע תוך שימוש בבורג הידוק 

כריכות  14מצופה קדמיום שהינו בעל , 45-58RC -, המחוסם חיצונית לSAE 1018העשוי מפלדה 
 ראש הבורג יהיה משושה בתוספת דסקה צמודה.                                                                 לאינץ', כדוגמת ברגי "מיברג" )ק. עין המפרץ(.

 הבורג יכלול דסקת פלדה עם שכבת ניאופרן אוטמת.
 וההברגה תהיה לכל אורכו. 3/4"קנה הבורג יהיה באורך של לפחות 

 חיבור פאנל גג למריש )פטה( .3
כריכות    באינץ', העשוי מפלדה  14והינו בעל  1/4החיבור יבוצע תוך שימוש בבורג הידוק שקוטרו "

SAE 101845-58 -, ומחוסם חיצונית לRC  והמצופה קדמיום כדוגמת ברגי "מיברג". הבורג יכלול
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מ"מ. ההברגה תהיה  60קנה הבורג יהיה באורך של עובי הפאנל +  דיסקת פלדה עם שכבת ניאופרן.
 מ"מ לפחות.  50באורך של 

 כמות הברגים תתאים לדרישות התכנון ובהעדרן תהיה הכמות המינימלית  כלהלן: .4

בכל פטה שבאה בקצה פאנל )קצה גג או חפיות אורך( יוברג בורג חיבור בכל גל בפאנל. על    –גגות          
 בפאנל שיעבור דרך גל )רצוי גל החיבור(.לפחות חיבור  יבורגשני  וביניים יוברגפטות ה

 ברגי חיבור בכל פאנל. 2בכל פטה שבאה בקצה פאנל יוברגו    קירות         
 פאנל. )מורחק מעט מקו   החיבור(לפחות חיבור  יבורגשני  ועל פטות הביניים יוברג                       

 בפאנל גג יכלול הבורג פחית עם אטם ניאופרן או ש"ע המותאמים לצורת רכס הפאנל.  .5

 אין לחבר פאנל גג לפטה כשהבורג מצוי ב"שקע" שביו הגלים. .6

בעת הנחת הפאנלים על הגג, יש תחילה לחברם למבנה בשני ברגים )לפלטות העליונה והתחתונה(  .7
ידור הפאנלים על הגג, תושלם כמות יתר ובמידת הצורך להוסיף בורג נוסף במרכז, ובגמר ס

 הברגים.

להשלמת חיבור הפאנלים זה לזה, יש להוסיף ברגי איחוי )תפר( קצרים שיוברגו  לאורך הפאנל  .8
 מ'. 1.5במרווחים שלא יעלו על 

בתום הקדיחה יש להרחיק משטח הגג והקירות את שבבי המתכת ושאריות    והפוליאתילן, למניעת  .9
 חלודה. תהיווצרו

 

 ניקיון בתום הרכבה .ה

 יש לוודא הסרת כל כיסוי הפוליאתילן מפחי הפאנלים. .1

יש לשטוף משטח הגג במים ולנקות במטלית לחה, כאשר ניתן להיעזר בחומרי שטיפה המיועדים  .2

 אין להשתמש בחומרים התוקפים את הצבע/פח. –לשטיפת רכב 

הצורך לבצע תיקוני צבע בהתאם להוראת בתום הניקוי יש לוודא שהפאנלים לא נשרטו, ובמידת  .3
 יצרן הפאנלים.

 

 כללי . ו

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

 

 

 אופני מדידה  19.12
 של המפרט הכללי , במפרט המיוחד ובתוכניות.  19העבודה תכלול גם את כל האמור בפרק 

 מחירי קונסטרוקצית פלדה ואלמנטי מסגרות חרש  המוצגים בכתב הכמויות יחשבו  ככוללים גם: .א

הבקיא בתחום, ייצור, הובלה, מטעם הקבלן  הכנת תוכניות יצור מפורטות על ידי מהנדס רשוי  .1
 וצבע וכל העבודות הנדרשות  למסירת מוצר מושלם לידי המזמין., גילוון הרכבה

ליווי ופיקוח הנדסי צמוד של מהנדס ריתוך מוסמך מטעם הקבלן, כולל תכנון מפורט של הריתוך  .2

 והכנת נוהל הריתוך והיצור כנדרש ובדיקות המעבדה הנדרשות. AWSע"פ הנחיות תקן 

ההקשחה וכל אביזר מרותך או מחובר בברגים לרכיבי הפלדה כל הפחים,  הזויות, המחברים, פחי  .3
 הראשיים.

ברגים, אומים, דסקיות, דסקיות  קפיציות, פלטות פילוס, דסקיות התאמה, פחיות טכנולוגיות,  .4
 עוגנים מכאניים וכימיים  וכל אביזרי העזר הנדרשים.

 דרשיי אשר מקום ובכל העמודים בתחתית צמנטי דיס .5

 ות )תכניות בית מלאכה( הכנת תכניות מפורט .6

 גלוון וצביעה בצבע. .7

 תכנון מפורט ע"י הקבלן. .8

הספקת  אלמנטים  רציפים לפי אורכם התיאורטי המפורט בתכניות בית המלאכה כאשר הם  .9
 שלמים וללא חבורים כלשהם. 
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הכנת תוכניות מפורטות  גם  ככולל  בכתב הכמויות יחשב  פלדה המוצג סיכוך קונסטרוקציית מחיר .ב
ווי ופקוח הנדסי כנ"ל, החיפוי , הבידוד, הגלוון והצבע, הברגים, הדיסקיות והאטמים, החפיות, ולי

 הפלשונגים, האיטום וכל שיידרש לקבלת סיכוך  סגור ואטום.
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 יןירכיבים מתועשים בבנ – 22פרק 

 

 כללי   22.01
  דוגמאות וקטעים ניסיוניים .א

, הקבלן יספק דוגמה, מכל מוצר ויכין קטע ניסיוני מכל  עבודה 22בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 
 מ"ר לפחות לרבות אביזרי קצה.   5אשר תסופק במסגרת חוזה זה. שטח כל דוגמה יהיה 

בניגוד לאמור במפרט הכללי כל ההוצאות כרוכות במילוי הוראת סעיף זה עד לאישור הדוגמה יחולו על 
 בלן  .הק

 

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

 יחולו על הקבלן.
 

 אלמנטים קונסטרוקטיבים .ג
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 

יציבותם. המהנדס מטעם הקבלן יעביר בסוף העבודה אישור למזמין כי כל האלמנטים  אחראי על
הקונסטרוקטיבים המחברים את הרכיבים המתועשים למבנה תוכננו על ידו, בצועם לווה על ידו  והם 

 יציבים מבחינה סטטית וראויים לשימוש. 
את הרכיבים המתועשים למבנה,   הן התכנון והן הביצוע של כל האלמנטים הקונסטרוקטיבים המחברים

 יחשבו ככלולים במחירי הרכיבים המתועשים ולא ימדדו בנפרד.

 

 שיטת אורבונד .ד
בשיטת הבנייה בחומרים,  ו, יבוצעבמפרט להלן אחרתכל עבודות הגבס, אלא אם נדרש במפורש  

 באביזרים, בחומרי העזר במפרטים ופרטים של חברת אורבונד 
 

 לוחות הגבס .ה
 1חלק  1490גבס יעמדו בדרישות התקן ישראלי ת"י לוחות  .1
 בחדרים רטובים יותקנו לוחות עמידי מים ודוחי רטיבות בצבע ירוק. .2
 במקומות בהם קיימת דרישה להגנה בפני אש יותקנו לוחות בעלי עמידות משופרת באש. .3
אלומיניום המודבק במקומות בהם קיימת דרישה למחסום אדים, יש להשתמש בלוחות עם רדיד  .4

 לגב הלוחות.
 הלוחות יהיו שלמים ללא סדקים או פגמים בפניהם או בשוליהם . .5
 סטייה מאחידות פני הלוחות שריטות וגומות שצביעה לא תעלים, יהיו עילה לפסילת הלוחות. .6
 פגמים מקומיים שהמפקח יאשר את תיקונם יתוקנו בהתאם להוראות היצרן. .7
( כשכבה בודדת במחיצות, בחיפויי  1/2מ"מ ) " 12.5 –קטן מ  אין להשתמש בלוחות שעוביים .8

 קירות או בתקרות.
 

 פרופילי מתכת  . ו

 4ת"י  חלק 1490הפרופילים למחיצות ולציפויים יעמדו בדרישות התקן הישראלי  .1
 מ"מ כולל הגילוון. 0.7 –הפרופילים יהיו בעובי שלא יפחת מ  .2
 על גב הפרופילים חייב להיות רשום עובי דופן הפרופיל  .3
 מ' 3מ"מ, כפי שידרש ובאורך אחיד של  100,  70המסילות למחיצות יהיו ברוחב של   .4
 מ"מ. 35 -גובה הדופן לא יהיה קטן מ .5
 מ' 3מ"מ, כפי שידרש  ובאורך אחיד של  50,  37,  30המסילות לציפויים יהיו ברוחב של   .6
 מ"מ. 35 -היה קטן מגובה הדופן לא י .7
 מ"מ, כפי שידרש ובאורך משתנה בהתאם לדרישות 100, 70, 50, 37הניצבים יהיו ברוחב של  .8
 מ"מ. 40 -גובה הדופן לא יהיה קטן מ .9
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לחיבור , יסופקו עם מסילות תואמות ויותקנו בתוכן,  C – 60או פרופילי  F - 47פרופילי   .10
 הסופקת ע"י יצרן הפרופילים האביזרים התואמתהפרופילים יש להשתמש אך ורק במערכת 

 הניצבים למחיצות יהיו עשויים יחידה אחת לכל אורכם  .11
 בניצבים לציפויים ניתן לבצע הארכה ובתנאי שיבוצע חיזוק לקיר הרקע משני צידי הארכה  .12
 הניצבים יהיו עם חורים בהתאם לתקן למעבר צנרות.  .13
 חורים ע"י מנקב מתאים או במקדח כוס.בכל מקרה של דרישה לחורים נוספים יעשו ה .14
 אין לבצע חיתוך למעבר צנרת דרך דופן הניצבים. .15
 פרופילי אומגה יסופקו עם מסילות תואמות ויותקנו בתוכן. .16
 מ"מ. 19 -גובה דופן האומגות לא יהיה קטן מ .17

 

 ברגים .ז
 2חלק   1490ברגים  יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י  .1
 5/8לחיבור שכבה בודדת של לוחות גבס בעובי עד " –מ"מ  25ברגים  .2
 1/2לחיבור שתי שכבות של לוחות גבס בעובי עד " –מ"מ  35ברגים  .3
 5/8לחיבור שתי שכבות של לוחות גבס בעובי עד " –מ"מ  42ברגים  .4
 לחיבור רב שכבתי של לוחות גבס או משקופי עץ –מ"מ  75ברגים  .5
 לחיבור ניצבים ומסילות זה לזה –מ"מ  14ברגי פח אל פח  .6
 מ"מ יש להשתמש בברגים בעלי חד חודר בלבד. 0.75בחיבור אל פרופילים בעלי דופן בעובי עד  .7
 מ"מ יש להשתמש בברגים בעלי חד קודח. 0.75 –בחיבור אל פרופילים בעלי דופן עבה מ  .8

 

 חומרי איחוי והחלקה .ח
 3חלק   1490חומרי איחוי והחלקה יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י  .1
המרק ) שפכטל ( יסופק בפחים כמשחה מוכנה לשימוש, או כתערובת אבקתית מוכנה לעירבול  .2

 במים.
סרטי מגן יהיו מסוג סרט נייר מחורר או סרט רשת מסיבי פיברגלס עם דבק בצידו האחד של  .3

 הסרט.
פינות מגן להגנה על פינות חיצוניות החשופות לפגיעה מכנית יהיו פינות קשיחות בלבד המסופקות  .4

 ביחידות 
 טיט גבס מחוזק ) פלסטר ( משמש למילוי חריצים והדבקת לוחות גבס. .5

 

 –חומרי בידוד  .ט
   751חומרי בידוד יעמדו בדרישות התקן הישראלי  .1
 60מ"מ לפחות ובמשקל של  50ם בעובי של צמר סלעים חשוף/ עטוף פלא"ב בלוחות קשיחי .2

 לבידוד תרמי ואקוסטי. –ק"ג/מ"ק לפחות 
 ק"ג/מ"ק לפחות  24מ"מ לפחות ובמשקל של  50צמר זכוכית חשוף בגלילים בעובי  .3

 

 –פסי איטום והפרדה  .י
פסי האיטום יותקנו בהיקף המחיצות והציפויים, או בכל מקום בו יש מגע  –פסי איטום והפרדה  .1

 בין שלד המחיצה / ציפוי לאלמנט קשיח של המבנה.
פסי האיטום יהיו בעלי חתך תא סגור, עשויים פוליאתילן מוצלב, מוקצף בתוספת חומר מעכב  .2

 מ"מ. 5/  50בעירה ובמידות 
 על חלקיו 921ת"י פסי האיטום יעמדו בדרישות התקן הישראלי  .3

 

 אביזרי חשמל .יא
שקעים, מתגים, קופסאות חיבורים, יש להשתמש רק באביזרים המותאמים למחיצות גבס,  .1

 תקן. –עשויים מחומר פלסטי כבה מאליו ונושאי סימן תו 
 צנרת חשמל אך ורק מסוג כבה מאליו. .2
 ח.יש להעביר את הצנרת רק בקווים ישרים ולהשתמש בחורים הנמצאים בניצבי הפ .3
 אין לחבר את הצנרת ישירות ללוח הגבס. .4
 אין להרכיב אביזרי חשמל זה מול זה משני צידי המחיצה אלא בהסטה של ניצב אחד לפחות. .5
 מתקני החשמל והתקנתם יתאימו לחוק החשמל ותקנותיו. .6
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 הארקה במחיצות בהתאם לאמור בחוק החשמל. .7
 

 מחיצות גבס  22.02

 מ"מ לפחות  0.7עובי דופן הפרופילים  .א

 מ"מ. 400המרחק בין מרכזי הפרופילים לא יעלה על  .ב

 יש להניח פס איטום בהיקף המחיצה. .ג

מ"מ זה מזה.  600המרחק בין הברגים והמיתדים לחיבור המסילות לרצפה ולתקרה לא יעלה על  .ד
 מ"מ. 300בחדרים רטובים 

 מ"מ. 600ניצבי הקצה לקירות הניצבים לא יעלה על המרחק בין הברגים והמיתדים לחיבור  .ה

 במחיצות עם דרישה לעמידות אש החיבור יעשה עם עוגנים ממתכת בלבד  . ו

 מ"מ מרכז פרופיל למרכז פרופיל  400המרחק בין הניצבים לא יעלה על  .ז

 מ"מ מהמפתח בין המסילה העליונה והמסילה התחתונה. 10 -אורך הניצבים צריך להיות קטן בכ  .ח

 ן צורך לחבר את הניצבים למסילות למעט במזוזות של דלתות וחלונות ובנקודות מפגש של מחיצות.אי .ט

לצורך חיבור ניצבים זה לזה או ניצבים למסילות יש להשתמש אך ורק בבורגי פח אל פח עם ראש  .י
 שטוח.

 לוח הגבס הראשון יורכב בצמוד לקיר הניצב ובצמוד לתקרה, יש לפלס את הלוח הראשון בזמן .יא
 ההרכבה, לוח ששוליו צמודים לקיר קשיח של המבנה יורכב בהתאמה מלאה אל הקיר.

 שאר לוחות הגבס יהיו צמודים זה לזה לכל אורכם ויהיו צמודים אל התקרה. .יב

חיבור הלוחות יהיה תמיד מגרעת למגרעת ) פאזה (, במקרים שונים ניתן לחבר שני לוחות עם שוליים  .יג
לוחות גבס כאשר צד אחד של החיבור הינו מגרעת והצד השני לוח גבס  חתוכים,  אין לבצע חיבור בין

 חתוך.

 מ"מ.  10 -לוחות הגבס יוגבהו מן הריצפה בכ .יד

 יש למלא את המרווח בין הרצפה לתחתית הלוח במסטיק אקרילי. . טו

 מ"מ במרכז הלוח. 300 -מ"מ בשוליים וכ 250 -המרחק בין הברגים יהיה כ .טז

מכמות הברגים הנדרשת  60% –את הלוחות בשכבה הראשונה בכ במחיצות דו שכבתיות יש לחבר  .יז
 לשכבה השנייה לפחות 

 במחיצות עם דרישה לעמידות אש יורכבו הלוחות בצורה אנכית בלבד .יח

מכמות  100% –במחיצה דו שכבתי עם דרישה לעמידות יש לחבר את הלוחות בשכבה הראשונה ב .יט
 הברגים הנדרשת לשכבה השנייה 

מ"מ בלבד, מבלי לקרוע את הנייר, במידה והבורג חדר אל  0.5 -הבורג צריך לחדור מתחת לפני הלוח בכ .כ
 מתחת לפני הנייר, יש להבריג בורג נוסף בקרבה אליו.

 בכדי למנוע עיוותים בלוחות יש להבריג את הברגים ממרכז הלוח כלפי מעלה ומטה. .כא

מסביב לפתחי דלתות וחלונות אין ליצור חיבור בין לוחות גבס בהמשך לניצבי הפתח לא בכיוון אנכי  .כב
 מ"מ לפחות מפינות הפתח. 150ולא בכיוון אופקי, החיבור יהיה במרחק של 

 לוחות גבס בנקודה אחת. 4אין ליצור מפגש של  .כג

המחיצה, יש להרכיב את הלוחות אין ליצור מפגש של שני לוחות גבס על גבי אותו ניצב משני צידי  .כד
 בהסטה זה מזה.

במחיצות דו שכבתיות תהיה ההסטה כפולה , כך שחיבורי הלוחות משני צידי המחיצה, באותה שכבה,  .כה
 לא יהיו חופפים.

 את מזרוני הבידוד בחלל המחיצות יש לעגן לגב לוחות הגבס ע"י תפסים מיוחדים. . כו

ד או לקיר בנייה מבטון או בלוקים, יש לבצע מישק במקומות בהם מחיצה מתחברת בהמשך ישיר לעמו .כז
 ס"מ במישור החיבור   4 -הפרדה מבוקר אשר ימנע היווצרות סדק במקום החיבור או לבצע הסטה של כ

 ( כשכבה בודדת. 1/2מ"מ ) "  12.5 -אין להשתמש בלוחות גבס בעובי קטן מ .כח

 מישקי התפשטות במחיצות יקבעו במקומות הבאים : .כט
 התפשטות במבנהמעל כל תפר  .1
  .מטר 12במחיצות נמשכות ארוכות כל  .2

 , לא תהיה גדולה מהמתקבל בנוסחה. a –סטיית המחיצה מאנכיות  .ל
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 מ"מ  = a 5  √       גובה הקטע הנבדק)מטר( .לא

       3   

  מ"מ. 10 -בשום מקרה לא יותר גדולה מ .לב

   אורך.מטר  2מ"מ לכל  3 -סטיית המחיצה מהמישוריות לא תהיה גדולה מ .לג

  מ"מ. 5 -סטיית המחיצה מהמיקום המתוכנן לא תהיה גדולה מ .לד
 

 ציפוי קירות ועמודים  22.03

 מ"מ לפחות  0.7עובי דופן הפרופילים  .א

 מ"מ. 400המרחק בין מרכזי הפרופילים לא יעלה על  .ב

חיבור המסלול העליון והתחתון אל התקרה המבנית והרצפה יעשה באמצעים מכנים מתאימים )כגון :  .ג
 ברגים ומיתדים(

 בציפויים עם דרישה לעמידות אש החיבור יעשה עם עוגנים ממתכת בלבד .ד

בציפוי פנימי של קירות חוץ יש להתקין חסם אדים בגב לוח הגבס, חסם האדים יהיה לוח גבס עם רדיד  .ה
 אלומיניום המודבק אל גב הלוח

לחבר את הניצבים / פרופילים למסילה , יש  C – 60או  F – 47בציפוי על גבי ניצבים או על גבי פרופילי  . ו
 העליונה והתחתונה בבורגי פח אל פח.

, יש להתקין חיזוק בין הניצבים / הפרופילים לקיר C - 60או F  – 47בציפוי על גבי ניצבים / פרופילי  .ז
 מטר 1.0הרקע במרחקים שלא יעלו על 

החיזוקים בהסטה משני צידי במקרה שיש צורך להתקין יותר מחיזוק אחד, יש להתקין את  .ח
 הפרופילים.

 בציפוי פנימי של קיר חוץ יש להניח פס איטום בין החיזוק לקיר, למניעת גשר תרמי. .ט

 לוחות הגבס מורכבים לפי כל הכללים להרכבת לוחות במחיצות. .י

י בציפוי דו שכבתי אין ליצור חיבור בין לוחות בשתי השכבות על גבי אותו פרופיל. יש להרכיב את שת .יא
 השכבות בהסטה זו מזו.

 מ"מ. 10 –יש להגביה את לוחות הגבס מהריצוף בכ  .יב

    ( כשכבה בודדת 1/2מ"מ ) " 12.5 -אין להשתמש בלוחות גבס בעובי קטן  מ .יג

 מישקי התפשטות בציפויים ייקבעו במקומות הבאים : .יד
 מעל כל תפר התפשטות במבנה. .1
 מאחורי מפגש עם מחיצות ניצבות לציפוי.מטר, רצוי ואפשר  12בציפויים נמשכים כל  .2

 , לא תהיה גדולה מהמתקבל בנוסחה. a –מאנכיות  ציפויסטיית ה . טו

 מ"מ  = a 5  √     גובה הקטע הנבדק)מטר( .טז

                3   

  מ"מ. 10 -בשום מקרה לא יותר גדולה מ .יז

   מטר אורך. 2מ"מ לכל  3 -מהמישוריות לא תהיה גדולה מ ציפויסטיית ה .יח

  מ"מ. 5 -מהמיקום המתוכנן לא תהיה גדולה מ ציפויסטיית ה .יט
 

 גבס במרחבים מוגניםציפויי  הרכבת 22.04

 מ"מ   0.5עם עובי דופן של  מ"מ 37שלד הציפוי יהיה עשוי אר ורק מפרופילי פח ברוחב של  .א

מ"מ  5מ"מ לפחות  ועם ברגים בקוטר  40המסלולים יחוברו לרצפה ולתקרה עם מיתדים באורך של  .ב
 מ"מ לפחות  50לפחות ובאורך 

   ס"מ לכל היותר  40המרחק בין הברגים לאורך המסלולים  .ג

 ס"מ  40 –המרחק בין הניצבים לא יהיה גדול מ  .ד

פלציב , בכל מקום בו שלד הציפוי  והפרדה בהיקף שלד הפח, ברצפה, בתקרה ובקירות יונח פס איטום  .ה
 נפגש עם אלמנט קשיח של המבנה  

הניצבים יחוזקו לקיר הרקע עם זוויות פח לחיזוק, המרחק בין הזווית הראשונה ובין הרצפה/תקרה  . ו
 ס"מ  80 –ובין זווית לזווית לא יהיה גדול מ 
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  זוויות החיזוק יורכבו משני צידי הניצבים לסירוגין  .ז

 פלציב  –קיר חיצוני למבנה יונח בין זוויות החיזוק ובין הקיר פס איטום והפרדה בציפוי  .ח

 ק"ג/מ"ק  24מ"מ ובצפיפות של  25בחלל הציפוי יונחו מזרוני צמר זכוכית לבידוד בעובי  .ט

מיקרון  15 –על גבי הניצבים לפני הרכבת לוחות הגבס יש לפרוש יריעת ניילון בעובי שלא יהיה קטן מ  .י
 כחסם אדים 

 מ"מ בלבד  12.5על גבי השלד יורכבו לוחות גבס רגילים בעובי של  .יא

 מ"מ  10 –לוחות הגבס יהיו מוגבהים מהרצפה המוגמרת בכ  .יב

לא יהיה מפגש של שני לוחות גבס בהמשך לניצבי הצד של חלונות או דלתות , המפגש יהיה בהסטה של  .יג
 ס"מ לפחות  15

 

 הרכבת משקופים  22.05

 תמ"מ לפחו 1.25בשני צידי הדלתות , יותקנו ניצבים העשויים פח פלדה מגולוון עם עובי דופן של  .א

 מ"מ לפחות 1.25בהיקף משקופי  חלונות , , יותקנו ניצבים העשויים פח פלדה מגולוון עם עובי דופן של  .ב

מ"מ לפחות או  1.5יש לחזק את הניצבים לרצפה ולתקרה בחיבור קשיח )כגון: זוויתן מתכת בעובי  .ג
  אמצעי אחר שווה ערך(.

 בחלל הפתח.חיזוק הניצבים לרצפה יעשה בתוך חלל המחיצה ולא  .ד

אל שני ניצבי הפתח יש לחבר מסלול שפתחו פונה למעלה, בקו העליון של המשקוף ליצירת פתח  .ה
 מושלם.

מסביב לפתחי דלתות וחלונות אין ליצור חיבור בין לוחות גבס בהמשך לניצבי הפתח לא בכיוון אנכי  . ו
 מ"מ לפחות מפינות הפתח. 150ולא בכיוון אופקי, החיבור יהיה במרחק של 

 
 

 תקרות תותב  22.06

 כללי   .א
. יש 2010מאוקטובר  3,2,1חלק  5103תקרות תותב במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  .1

 לקבל אישור מוקדם לכל סוג אביזר מהמפקח.
 יש לקבל את אישור המפקח לדגמים המוצעים .2
 בניגוד לאמור במפרט  הכללי לא תותר תלית המבנה הנושא בחוט מגולוון או סרט פלדה.   .3
מ"מ לרבות  6בתקרות שאינן תקרות גבס יותר שימוש במוטות הברגה בקוטר מינימאלי של  .4

אומים לפילוס )עם שם היצרן ע"ג קופסאות סגורות( לפי הנחיות יצרני התקרות. עיגון תקרות גבס 
ע. עיגון תקרות אחרות יבוצע בברגים ומיתדים של פיליפס לפי "אורבונד או ש יעשה לפי פרטי

 ההוראות יצרני התקרות. 
 מ' לכל כוון. 0.80התכן המפורט. בכל מקרה  המרחק בין התליות כנ"ל לא יעלה על   .5
ויהיו  אמבטיות ותעלות לגופי תאורה יתלו בשיטה זהה לתקרה ובמנותק מקונסטרוקצית התקרה .6

 רכות תליה עצמאיות.בעלי מע
לפחות. על הקבלן לקבל אישור  IV 2.3בדרגת  755ות"י  921התקרות צריכות לעמוד בדרישות ת"י  .7

  המפקח לעמידות באש של התקרות לפני האספקה.
   ניקוי באמצעות מטלית לחה ושואב אבק. ,אחזקה הוראות  התקרות תכלולנה  .8
  מומחה מתקין י"ע יבוצע התקרה והרכבת יישום .9

 .שקועים ותלויים תאורה גופי המפורט התכנון י"עפ ישולבו התקרה בתוך .10
 התקרה תסופק כמערכת מושלמת, על ידי יצרן אחד עם כל האביזרים הנלווים .11
 על הקבלן לזמן מעבדה לבדיקת התאמת ביצוע התקרה לתקן לרבות בדיקות שליפה לברגים. .12

 

 תקרות גבס  .ב
 מ"מ לפחות  0.7עובי דופן הפרופילים יהיה  .1
 מ"מ  50 –לא ניתן להשתמש בפרופילים ברוחב קטן מ  .2
המפתחים המרביים בין מרכזי הניצבים בתקרת ניצבים ומסילות ובין הפרופילים  התחתונים  .3

 בתקרת שתי וערב בתקרה חד שכבתית יהיו
 מ"מ  400 
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 המפתחים המרביים בין המסילות בתקרת ניצבים ומסילות יהיו,  .4
 מ"מ לחד שכבתי  1200   -  50לשלד  (א)
 מ"מ לחד שכבתי ,  1700   - 70לשלד  (ב)
 מ"מ לחד שכבתי ,  2000   -  100לשלד  (ג)

 אם המפתחים גדולים יותר יש ליצור שדרת שלד, באמצעות מסילות המחוברות גב אל גב. .5
אל קירות המבנה או אל אלמנטים מבניים באמצעים מכניים ) כגון: פרופילי ההיקף יחוברו  .6

 מיתדים וברגים (.
 את הניצבים יש לחבר בברגי פח אל פח אל המסילות. .7
 את הניצבים יש לחבר כך שפתח הניצבים מופנה כל פעם לכיוון אחר. .8
 אין לחבר את הניצבים לתקרה המבנית. .9

היוצרות את שדרת השלד ומחוברים אליה  התליות מחוברות אך ורק אל בין שתי המסילות .10
 אופקית עם שני בורגי פח אל פח לפחות 

מ"מ  1000 –המפתחים המרביים בין הפרופילים העליונים בתקרת שתי וערב לא יהיו גדולים מ  .11
 בתקרה חד שכבתית

או תקרת קליפס תבוצע ע"פ מפרטי היצרן ותסופק עם   F ,60 – C – 47תקרת שתי וערב מפרופילי  .12
 ל המחברים המיוחדים והמותאמים לתקרה זו. כ

 מ"מ לפחות. 6לתקרת ניצבים ומסילות מוטות הברגה בקוטר התליות יהיו  .13
מ"מ לפחות לפחות נעוצים במסילה תואמת ומחוברים עם  0.7מ"מ עם עובי דופן 50פרופילי זקף  .14

 רכם בורגי פח אל פח אחד מכל צד לפחות, הניצבים יהיו עשויים יחידה אחת לכל או
   התליות לתקרות האחרות יהיו רק כאלו המסופקות ע"י היצרן  .15
 ניוטון  200 –העומס על מתלה יחיד לא יהיה גדול מ  .16
מ"מ לפחות,  1מ"מ ובעובי של  15בעיגון ע"י ברגים ומיתדים יש להשתמש בדיסקיות פלדה בקוטר  .17

 מתחת לראשי הברגים.
 ניוטון 800 –מהמשקל שהוא אמור לשאת אך לא פחות מ  4פי כל עיגון יעמוד בעומס מתיחה של  .18
לחיבור התליות לתקרה המבנית, מיתדי פלסטיק או מתכת שיסופקו באריזות מקוריות של היצרן,  .19

הכוללות : הוראות הרכבה, העומס המרבי לשליפה קוטר הקדיחה וסוג הבורג התואם. על כל 
 שם היצרן או סימן המסחרי הרשום שלו. מיתד יסומן 

 בתקרות עם דרישה לעמידות אש החיבור יעשה עם עוגנים ממתכת בלבד .20
 מ"מ זה מזה. 200חיבור לוחות הגבס יעשה ע"י בורגי גבס במרחקים שלא יעלו על  .21
 לוחות גבס בנקודה אחת והלוחות יורכבו בהסטה זה מזה. 4אין ליצור מפגש של  .22
 .נגד מים ורטיבותאקווה פנל להשתמש בלוחות  ישבחללים רטובים  .23
 ( כשכבה בודדת. 1/2מ"מ ) " 12.5 -אין להשתמש בלוחות בעובי קטן מ .24
 מישקי התפשטות בחיפויי תקרה יקבעו במקומות הבאים : .25

 בהתאם למיקום תפרי ההתפשטות במבנה. (א)
 מטר לכל כיוון. 12בתקרות רציפות גדולות כל  (ב)

 מטר לכל כיוון.  2מ"מ לכל  3 -היה גדולה מסטיית התקרה מהמישוריות לא ת .26
 מ"מ. 10 -כפף מערכת התקרה כולה לא יהיה גדול מ .27

 
  

 סינרים ומגשרי גובה .ג
כל הכללים לביצוע תקרות גבס חלים על סינרי גבס ומגשרי גובה לרבות סוג הפרופילים, עובי דופן  .1

 הפרופילים, חיבור המתלים לתקרת המבנה וחיבור המסלולים העליונים לתקרת המבנה 
 סינרי גבס המשמשים כאלמנט עיצובי בהיקף תקרות תותב פריקות .2
כתקרת גבס לכל דבר ועניין והם יעוגנו לתקרה  )תקרות אקוסטיות(, תהיה ההתייחסות אליהם .3

 המבנית לפי כל הכללים לעיגון תקרות גבס.  
אין להשתמש בלוחות הגבס האנכיים בכל עובי שהוא כרכיב קונסטרוקטיבי לשלד האופקי של  .4

הסינר ויש להשתמש בפרופילי מתכת המחוברים למסלול העליון והתחתון של הסינר בבורגי פח 
 אל פח.
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חיבור המסלול העליון אל התקרה המבנית יעשה באמצעים מכנים מתאימים )כגון : ברגים  .5
מ"מ מתחת לראשי  1מ"מ לפחות ובעובי  15ומיתדים( בתוספת של דיסקיות פלדה בקוטר 

 הברגים.
 בסינרים עם דרישה לעמידות אש החיבור יעשה עם עוגנים ממתכת בלבד .6
 מבנה יעשה בצמוד ככל שניתן לניצבים האנכיים החיבור של המסלולים העליונים לתקרת ה .7
בהתקנת מגשר גובה אנכי בין שתי תקרות אופקיות בגבהים שונים, יש לעגן את התקרות לתקרה  .8

 המבנית בצמוד למגשר הגובה.
 אין להשתמש במגשר הגובה כרכיב קונסטרוקטיבי. .9

 

 גבס במרחבים מוגנים  תקרות הרכבת 22.07

 בלבד מ"מ 0.6עם עובי דופן  F-47תקרה פרופילי ה שלד .א

מ"מ, המכופפת  1.0תליית הפרופילים תעשה על ידי לוחית חיבור מחוררת העשוי פח פלדה בעובי  .ב
 בצורת האות 'ח'  כאשר החלק האופקי מחובר לתקרת הבטון על ידי ברגים ומיתדים )דיבלים(, ושני

ם אליו על ידי ברגי פח, אחד מכל צד, לאחר פילוס האנכיים חובקים את הפרופיל ומוברגי האגפים 
 הפרופיל.

 
 

  
 

 להתאים על ידי חיתוך או כיפוף. יש את שולי האגפים האנכיים נ .ג

  מ"מ 40 עד ללוח הגבסהמרחק המכסימאלי ממישור תקרת הבטון  .ד

 400( Aהפרופילים )מ"מ מהקיר. המרחק בין צירי  200הפרופיל הראשון יותקן במרחק שלא יעלה על  .ה
 מ"מ מכסימום.

והמרחק בין לוחית אחת לשנייה  מ"מ מכסימום  200( Cהמרחק בין לוחית החיבור הראשונה לקיר) . ו

(D לא יעלה על )מ"מ  800 
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 ניוטון.  800 –המקבעים העליונים והמתלים  יעמדו בכוח מתיחה של  .ז

 מ"מ לפחות 15לפחות ובקוטר  מ"מ  1.0מתחת לראשי הברגים תורכב דסקית פח מגולוונת בעובי  .ח

 מ"מ לפחות  5/45מ"מ עם בורג תואם במידות  8/40מקבעים עליונים יהיו עשויים מיתדי ניילון במידות  .ט

 מ"מ זה מזה.  200ה ע"י בורגי גבס במרחקים שלא יעלו על חיבור לוחות הגבס יעש .י

 מ"מ בלבד, מבלי לקרוע את הנייר. 0.5 -הבורג צריך לחדור מתחת לפני הלוח בכ .יא

 לוחות גבס בנקודה אחת והלוחות יורכבו בהסטה זה מזה. 4אין ליצור מפגש של  .יב

 ( 1/2מ"מ ) " 12.5 -לוחות הגבס יהיו בעובי של  .יג
 

 גבס פריקות מודולאריות  תקרות הרכבת 22.08

 ס"מ  366ס"מ הכוונה גם  360 להלן בכל מקום בו כתוב .א

 ס"מ  122ס"מ הכוונה גם  120 להלן בכל מקום בו כתוב .ב

 ס"מ  61ס"מ הכוונה גם  60 להלן בכל מקום בו כתוב .ג

 120 באורך משניים ומפרופילים  מ"ס 360 באורך ראשיים פרופילים של ממערכת יורכב התקרה שלד .ד
  ס"מ  60 -ס"מ ו

 בתוכניות הנדרש לפי הכל ,נסתרת או ,שקועה חצי או ,גלויה תהיה התקרה שלד מערכת .ה

  24T  ,15T , F.L הפוכים מסוג  Tהתקנת התקרה על גבי פרופילי  . ו

  המיוחד ובמפרט בתוכניות הנדרש לפי הכל .ז

 מהקיר או מהקצהס"מ  60הפרופיל הראשי הראשון יורכב במרחק שלא יעלה על  .ח

 מ"מ לפחות  1.0שויים אלומיניום עם עובי דופן של ע Z ופרופיל Lפרופילי ההיקף יהיו שילוב של פרופיל  .ט

ס"מ והחיבור הראשון במרחק שלא יעלה על  60פרופילי ההיקף יחוברו לקירות במרחקים שלא יעלו על  .י
 ס"מ מהקצה או מהקיר  20

 אך ורק אל שלד המחיצות   בחיבור אל מחיצות קלות החיבור יבוצע  .יא

 X 60מ "ס  60 המיוחד במפרט אחרת נאמר לא אם ,הבאים הטיפוסים מאחד יהיו המילוי יחידות .יב

 ס"מ  X 120ס"מ  60 במידות ס"מ או מילואות

 -יחידות המילוי יהיו צמר מינרלי עם שרף מקשר בלבד  )כגון  ,המיוחד במפרט ,אחרת נאמר לא אם .יג
 צמר זכוכית עם יריעה ארוגה בצד החיצוני(  
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או מוטות תלייה מ"מ לפחות  6מגולוון בקוטר  תעשה באמצעות מוט הברגה Tתליית פרופילי  .יד

נצרה עם  TWISTERמ"מ לפחות, המהווים חלק ממערכת תליה מתכווננת  3.5מגולוונים בקוטר 
 למניעת שליפה או מתלה נוניוס מתכוונן עם פין הבטחה לנעילה 

 המתלים יחוברו אך ורק אל הפרופילים הראשיים  . טו

  ס"מ  40ס"מ זה מזה מרחק המתלה הראשון מהקיר לא יעלה על  80של  המתלים ימוקמו במרווחים .טז

  ניוטון  200 –העומס על מתלה יחיד לא יהיה גדול מ  .יז

מ"מ לפחות,  1מ"מ ובעובי של  15בעיגון ע"י ברגים ומיתדים יש להשתמש בדיסקיות פלדה בקוטר  .יח
 מתחת לראשי הברגים.

 ניוטון 500 –מהמשקל שהוא אמור לשאת אך לא פחות מ  4פי כל עיגון יעמוד בעומס מתיחה של  .יט

לחיבור התליות לתקרה המבנית, מיתדי פלסטיק או מתכת שיסופקו באריזות מקוריות של היצרן,  .כ
הכוללות : הוראות הרכבה, העומס המרבי לשליפה קוטר הקדיחה וסוג הבורג התואם. על כל מיתד 

 יסומן שם היצרן או סימן המסחרי הרשום שלו. 

 כגון משולבים אבזרים למעט ,המערכות כל הרכבת לאחר רק תעשה המילואות או האריחים הרכבת .כא

 .'וכד כריזה מערכות ,מים מתזי ,גלאים

 

 פריקות במרחבים מוגנים  תקרות הרכבת 22.09

 ס"מ  366ס"מ הכוונה גם  360בכל מקום בו כתוב  .א

 ס"מ  61ס"מ הכוונה גם  60בכל מקום בו כתוב  .ב

   מ"ס 360 באורך ראשיים פרופילים של ממערכת יורכב התקרה שלד .ג

 ס"מ  60 באורך משניים ומפרופילים .ד

 המיוחד ובמפרט בתוכניות הנדרש לפי הכל ,שקועה חצי או ,גלויה תהיה התקרה שלד מערכת .ה

 ובמפרט בתוכניות הנדרש לפי הכל 24T  ,15T , F.L הפוכים מסוג  Tהתקנת התקרה על גבי פרופילי  . ו

  המיוחד

 ס"מ זה מזה 60הפרופילים הראשים יורכבו במרחק שלא יעלה על  .ז

מ"מ  1.25שויים אלומיניום עם עובי דופן של ע Z ופרופיל Lפרופילי ההיקף יהיו שילוב של פרופיל  .ח
 לפחות 

ס"מ והחיבור הראשון במרחק שלא יעלה על  40פרופילי ההיקף יחוברו לקירות במרחקים שלא יעלו על  .ט
 ס"מ מהקצה או מהקיר  10

 X 60מ "ס  60 המיוחד במפרט אחרת נאמר לא אם ,הבאים הטיפוסים מאחד יהיו המילוי יחידות .י

 ס"מ  X 120ס"מ  60 במידות ס"מ או מילואות

יחידות המילוי יהיו יהיו צמר מינרלי עם שרף מקשר בלבד  )כגון  ,המיוחד במפרט ,אחרת נאמר לא אם .יא
 צמר זכוכית עם יריעה ארוגה בצד החיצוני(   -:

או מוטות תלייה מ"מ לפחות  6מגולוון בקוטר  תעשה באמצעות מוט הברגה Tתליית פרופילי  .יב

עם נצרה  TWISTERמ"מ לפחות, המהווים חלק ממערכת תליה מתכווננת  3.5מגולוונים בקוטר 
 למניעת שליפה או מתלה נוניוס מתכוונן עם פין הבטחה לנעילה 

 המתלים יחוברו אך ורק אל הפרופילים הראשיים  .יג

  ס"מ  40ס"מ זה מזה מרחק המתלה הראשון מהקיר לא יעלה על  60של  המתלים ימוקמו במרווחים .יד

  ניוטון  200 –העומס על מתלה יחיד לא יהיה גדול מ  . טו

מ"מ לפחות,  1מ"מ ובעובי של  15"י ברגים ומיתדים יש להשתמש בדיסקיות פלדה בקוטר בעיגון ע .טז
 מתחת לראשי הברגים.

 ניוטון 500 –מהמשקל שהוא אמור לשאת אך לא פחות מ  4פי כל עיגון יעמוד בעומס מתיחה של  .יז

יצרן, לחיבור התליות לתקרה המבנית, מיתדי פלסטיק או מתכת שיסופקו באריזות מקוריות של ה .יח
הכוללות : הוראות הרכבה, העומס המרבי לשליפה קוטר הקדיחה וסוג הבורג התואם. על כל מיתד 

 יסומן שם היצרן או סימן המסחרי הרשום שלו. 

 כגון משולבים אבזרים למעט ,המערכות כל הרכבת לאחר רק תעשה המילואות או האריחים הרכבת .יט

 .'וכד כריזה מערכות ,מים מתזי ,גלאים
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 אופני מדידה 22.10
 מחירי רכיבים מתועשים בבנין כוללים בין השאר גם את כל המפורט במפרט המיוחד ובתוכניות. ובכלל זה גם:

 מחירי היחידה של קירות ותקרות הגבס כוללים שפכטל מלא ומוכנים לצבע. .א

ע יחשב ככלול במחירי היחידה גם אם לא יוחד לו במפורש סעיף "גם כל האמור במפרטי אורבונד או ש .ב
 במחירון. 

מחירי היחידה יחשבו ככוללים גם הכנה ועיבוד מעברים ופתחים בקירות / מחיצות למערכות השונות   .ג
 לפי סטנדרט של היצרן.ין לעיל ויכפי שצובכל גודל שיידרש לרבות כל החיזוקים מסביב לפתחים הנ"ל 

ע בעובי "מחיצות יחשבו ככוללים גם את אלמנטי ההקשחה המיוחדים על פי מפרט אורבונד או שמחירי  .ד
כפי שהם נדרשים בחוזה זה, ללא  מטר  3.5מעל מ"מ, מסביב לפתחים, בקצוות חופשיים ולגבהים  1.5

אם ידרשו ישולם בנפרד לפי הסעיף המתאים   RHSתוספת מחיר. עבור חיזוק באמצעות פרופילי 
 של כתב הכמויות. 19טרוקציית פלדה בפרק קונס

כל ההוצאות הכרוכות בגימור המחיצות או הציפויים לרבות החלקת פני השטח, ליטוש והסרת אבק  .ה
 והכנה מלאה לצבע,  יחשבו ככלולות במחירי היחידה ולא ימדדו בנפרד.

 סעיף מיוחד במחירון. מחיצות מעל ומתחת לפתחים יימדדו כמחיצות או ציפויים רגילים ולא ייוחד להם   . ו

מתקני תליה לקבועות ואביזרים למיניהם כגון קבועות סניטריות, מאחזים, תמיכות וכו' יהיו חרושתיים   .ז

 2.0 מגולבן שכבת פח י"ע מאספקת  "אורבנד" מתאימים ליעוד ומשקל הקבועות והאביזרים  וחיזוק

ות והציפויים המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככלולות במחירי היחידה של המחיצ  ,מ"ס   40 ברוחב ,מ"מ
 ולא ימדדו בנפרד.

 לא תשולם תוספת או מחיר מיוחד עבור ביצוע בצורות שונות ובכלל זה ביצוע בקו עגול או קשתי.  .ח

מחירי מחיצות למיניהם יחשבו ככוללים גם את כל העיגונים, התליות, התמיכות, החיבורים והחיזוקים   .ט

חשמל   הקופסאבמפגש בין    PERLFIXלסטיק מתאימים לגבס ומריחת דבק  בהיקף פתחים וכו' , תופסני פ
 .סרטתופסני  על ידיתמיכת המובילים ו לגבס

איטום המחיצות יחשב ככלול במחיר המחיצות המוצג במחירון ויכלול גם רצועות קומפריבנד, תוצרת  .י
יטום נגד אש כמתואר מ"מ, אטימה  במסטיק אקרילי כאיטום  אקוסטי ו/או לא 5פלציב או ש"ע בעובי 

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. 

 יות תימדדנה לפי שטח היטל  נטו בניכוי פתחים במ"ר. תקרות תותב דקורטיביות ו/או אקוסט .יא

 למינהם סגירות,  סינרים, אנכיים גובה מגשרי, פריקות תקרות בהיקף השלמות זה ובכלל גבס תקרות .יב
, העבודות  כל  גמר  לאחר   לעין  הנראה  פרוש  ציפוי  שטח  לפי   ימדדוס"מ(  100)ברוחב פרוס העולה על '  וכו
 .אנכיים לשטחים אופקיים שטחים בין הבחנה ללא אחד סעיף לפי"ר, במ

 100השלמות בהיקף תקרות פריקות, מגשרי גובה אנכיים, סינרים , סגירות למינהם וכו' בשטח פרוש עד  .יג
ס"מ תמדדנה לפי שטח  ציפוי פרוש הנראה לעין  לאחר גמר כל העבודות, במ', לפי הסעיף המתאים בכתב 

 הכמויות.

מחיר תקרות יכלול גם  תכנון, כל אלמנטי התמיכה העיגון והחיזוק  של התקרה ובכלל זה אלמנטים  .יד
מיוחדים כגון גשרי עקיפה ותליה, קורות תמיכה וכו', כל ההכנות ואביזרים לקיבוע ולתליה של אלמנטי 

מיזוג אוויר, תאורה, מיזוג אוויר, רמקולים וכו', פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה, לגרילים של 
 לרמקולים ולכל פתח אחר שיידרש. 

 בהיקף תקרות תותב ועיגונו  יחשבו ככלולים במחיר התקרה.  Z-ו L ; U-פרופיל  ו . טו

כלולים ה, הפינה, החיבור, ההפרדה וכו'  , הרי כל פרטי הקצש, גם אם לא תואר לעיל במפורספקהסר    למען .טז
 במחירי היחידה של כתב הכמויות.

 את כל הנדרש לשם כך.  כלולומחירם י מושלמת כמערכת יסופק כל הרכיבים בפרק זה  .יז

מודגש בזאת שכל הפרטים האדריכליים בנושאי עבודות בפרק זה הינם עקרוניים והקבלן חייב בהגשת  .יח
 פרטי ביצוע רלבנטיים.
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 קדוחים ויצוקים באתר כלונסאות - 23פרק 

 כללי 23.01
 לסוגיהם השונים יעשה על פי המפרט כללי.ביצוע הכלונסאות 

התחשבנה ככלולות במחיר  SPTבדיקות ה  וכן הכלונסאות. סוניות ב הסוניות ווהאולטרא בדיקות סוניות ה
 .הכלונסאות ולא תמדדנה בנפרד



244 
 

 

 גילוי וכיבוי אש 34פרק 
 

 .UL בתקן כריזה מערכת עם משולבת אש גילוי מערכת 34.01

 סף תנאי 34.01.01
או התקנה על הקבלן להעביר את הנספחים המצורפים חתומים \ציוד אקטיבי ולפני אספקה ולפני אפיון 

 בכדי שהמערכת תאושר ע"י המזמין.
למערכת המאופיינת לרבות על כל אביזריה,  11חלק  1220העבודה תבוצע ע"י מבצע בעל תקן ישראלי 

מן האחריות. הקבלן יוכיח ניסיון התקן יהיה בתוקף בעת אישור הקבלן ולאורך כל זמן עבודת הקבלן וז
מ"ר  5,000לפחות , ובשטח של  מבני חינוך 10של המבצע להתקנת מערכות מנ"מ המאופיינות בפרק זה ל 

מתקנים בהם הותקנו מערכות משולבות, רכזות ברשת וטלפון  5עיקרי לפחות, בעל ניסיון של לפחות 
 בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות בר תוקף.  ו 2)הנחת קווי תקשורת( סוג  240כבאים ובעל סיווג  

 בתוקף. 11חלק  1220בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן המחזיק בתקן ישראלי 
מבצע המנ"מ חייב להיות בעל צוות אורגני של החברה )רשומים בחברה(, צוות זה הוא הצוות אשר יעבוד 

 בשטח.
 מנת לקבל אישור בכתב של המפקח המאשר את המבצע.יש להגיש מסמכים רלוונטיים של המבצע על 

יש לאשר את הציוד ואת הקבלן טרם תחילת העבודה, על הקבלן לחתום על טופס התחייבות פתיחת 
 2מערכת ומסירת סיסמאות הפעלה וסיסמאות מאסטר למערכת שתותקן עפ"י טופס ט'

 המלאכה ביצוע 34.01.02

מערכות המנ"מ לרבות: גילוי אש, רכזות אש, מערכות כריזה, תאורה, תאורת חירום, מערכת צלצולים,  .א
 530חלק ג' ולדרישות מכ"ר    1220מערכות בזק, טלפוניה ותקשורת מחשבים. יהיו בהתאם לתקן ישראלי  

ולדרישות הבטיחות, נספח  ULולתקן  NFPAלרבות מערכות כריזה משולבות בהתאם לדרישות 
 הבטיחות, דרישות כבאות ובהתאם למכ"ר כבאות ארצי.

ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים, לחוקים כלליים אחרים של המקצוע  .ב
יפו -וכן בהתאם לתקנות למתקני חשמל )חוק החשמל תשי"ד(, לדרישות המקובלות של עיריית תל אביב

ות המעודכנות ביותר, מכון התקנים הישראלי, חברת על כל מחלקותיה, רשות הכבאות בהתאם לדריש
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 

 . ביצוע העבודה ייעשה ברמה מקצועית מעולה. מראש ובכתב לפני הוצאתה לפועל של המערכת

הקבלן יפרק, יתקין, יחליף על חשבונו הוא כל אביזר או חלק אחר במערכת שלדעת המפקח אינו מתאים  .ג
 לדרישות הנ"ל. הקבלן לא יכסה שום חלק של המלאכה לפני שנבדקה ע"י המפקח.

והריהוט לבין תכניות המערכות במקרה של אי התאמה בין תיאור המלאכה או בין תכניות הבניין  .ד
 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.

 .ביקורות 34.01.03
 מכון התקנים לכלל המערכות לאחר סיומן.על הקבלן להעביר ביקורת מכון התקנים כולל אינטגרציית 

 .הדרכה ומתן תחזוקה הוראות 34.01.04
 ראה פרק "תיק מתקן"

 .המערכת מרכיבי 34.01.05
המערכת תהיה מערכת פתוחה לחלוטין ותסופק לאחר התקנתה עם הסבר מפורט למפקח על אופן תכנות 

 הרכיבים והגדרתם.המערכת ואופן הפעלתה, המערכת תסופק עם דיסק התוכנה לאחר אפיון כלל 

 

לרבות כבילה אדמה חסינת אש  1220נק' גילוי אש תכלול התקנת צנרת חסינת אש בהתאם לתקן  .א
גידי יגיע לכל נק' (, מחיר הנקודה כולל בתוכו  4ממ"ר ) כבל  0.8גידים מסוככים בקוטר  4בעלת 

ת אלא מותקנת התקנת צנרת הגילוי בצורה עצמאית ללא התחברות לתעלות רשת או למערכות אחרו
 על גבי קונסטרוקציה או תקרות קונסטרוקטיביות או לחילופין טמונות בבטון.

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

 העבודה

 מחיר הנק' יכלול את כל החיבורים והחיוטים לאביזרי קצה לכל סוג אביזר בכל מקום גבוה ודרישה .ג
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לרבות כרטיסי  מחיר הגלאי ואביזרי המערכת יכללו בתוכם את כל הציוד הנדרש להתקנה מושלמת .ד
 הרחבה כרטיסים אנלוגיים לחיבור המערכות והאביזרים

המערכת על כל חלקיה ומרכיביה המוצעת על ידי הקבלן תהיה אחידה ושל  יצרן אחד ותעמוד בתקן  .ה

. פתוחה  או שווה ערך מאושר טלפיירכדוגמת  NFPA-ו UL ,FMותקנים  בינלאומיים  1220ישראל 

 בלבד. CLASS Aישה. המערכת תחווט בשיטה של לחלוטין למשתמש ללא קודי ג

מערכת שניתנת לפתיחה ע"י קוד מאסטר אשר יסופק למפקח,  –מערכת פתוחה לחלוטין הכוונה  .ו
מערכת שמכלולה והציוד הנלווה שלה ניתנים לקנייה ע"י כל מען דבעי, ספק מערכת המאפשר הוצאת 

נדרשת הוכחה לכך, לספק  –תקן הספציפי לכל קבלן המבקש בכך והן לתחזוקן המ 11חלק  1220תקן 
, קבלן יספק את קוד גישה מאסטר והן את תכנון 11חלק  1220קבלנים בעלי תקן  15יש לפחות 

. מערכת הניתנת לתכנות ע"י כל קבלן מאושר ובעל המערכת ללא צורך בקוד USB \המערכת על דיסק 
 הפעלה.

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

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

הקבלן ימציא למזמינה אישור מיצרן הציוד כי הוא מורשה על ידו להתקנה ומתן שרות לציוד המוצע  .ט
ידו -צרן שההתקנה נבדקה עלעל ידו. ובגמר ההתקנה הקבלן יגיש אישור חתום ע"י הספק ו/או הי

 ונמצאה תקינה, וכמובן אישור מכון התקנים הישראלי. 

 התקנים הקובעים לצורך מפרט זה: .י
 על כל חלקיו: 1220תקן ישראלי        1-ה'

 גלאי עשן. -מע' גילוי עשן  1חלק  :
 יחידות בקרה. -מע' גילוי עשן  2חלק  :
 שות כלליות.הוראות התקנה ודרי -מע' גילוי עשן  3חלק  :
 התקני הפעלה ידניים. -מע' גילוי עשן  6חלק  :
 תחזוקה 11חלק :

 תקנים בינלאומיים: 2-ה'

 FM-ו UL -(  תקן אמריקאי  -ז'

  ULC-וC.S.A -תקן קנדי   2-2( -ז'

והזיווד שלו יהיה    WATER PROOFיהיה מסוג OUT DOOR) כל הציוד המיועד להתקנה בחוץ ) .יא

 .IP-65ק וחול, בדרגת אטום לרטיבות, מים אב

מערכת גילוי עשן בכל אזורי המתקן מתבססת על גילוי מוקדם של עשן לסוגיו השונים בהתאם לפיזור  . יב
הגלאים. בעת גילוי עשן המערכת נדרשת להתריע באופן אודיו ויזואלי, וחיוג למנויים נבחרים עם 

 ם.הודעה קולית. כמו כן משמשת המערכת כרכזת התראות למערכת  המתיזי

מבנה המערכת וצורת התקנתה יבטיחו שהגילוי יעשה מיד עם תחילת האש ו/או העשן מבלי לגרום  . יג
 לאזעקות שווא ולפני שהשריפה תגיע לממדים החורגים מתחום הבטיחות.

תיעוד למערכות שיותקנו ע"י הקבלן יהיה בשפה עברית לפי הנדרש על פי התקן ולפי המופיע במפרט  .יד
 זה.

 הבאים מתארים את הדרישות הטכניות ממרכיבי המערכת.הסעיפים  . טו

המפרטים הטכניים כוללים רשימת דרישות המהוות מבחינת המזמינה דרישות מינימום בהם הציוד  . טז
 הנדרש חייב לעמוד, הן מבחינת פונקציות והן מבחינת רמת ביצוע ההתקנה.

 מפרט טכני זה  מבוסס על ציוד מוכר וקיים בארץ ובעולם. . יז

כיבים השונים ומיקומם בתוכניות הינו המלצה בלבד. על הקבלן להכין תכניות וציוד ע"פ כמות הר . יח
התקן לאישור המפקח. רק לאחר אישור המפקח לתוכניות יהי על הקבלן לבצע את המתקן ע"פ 

 התוכניות שאושרו.

משמעותה בדיקה הקבלן יעביר ביקורת מכון התקנים כולל תשלום עבור הביקורת. בדיקה תקינה  . יט
 ללא הערות מטעם הבודק.

לפי דרישות רשויות הכיבוי ובהתאם למכ"ר    UL-FMהמערכת תהיה משולבת עם הכריזה לפי תקן  .כ
 וכל מכ"ר מחייב נוסף  550
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. ULמערכת הכריזה בבניין תהיה מערכת המשולבת במערכת גילוי אש העומדת בתקן ובדרישות  .כא
ע של הבניין ולמערכת הצילצולים של בית הספר. המערכת תתממשק באופן מלא למע' השמ

הרמקולים יהיה ברמה ובאיכות להשמעת מוזיקה. על הקבלן להתאים את המע' בהתאם לנדרש 
 המערכת תהיה אינטגרלית במע' גילוי האש בלבד במפרט.

 הוצאת נתונים \לטובת תכנות מערכת והכנסת  USBרכזת גילוי האש תכיל חיבור  .כב
 
 

  עשן גילוי למערכות כלליות דרישותו התקנה הוראות 34.01.06

  3חלק  1220התקנת הציוד הנדרש תבוצע בכפוף לנדרש בתקן ישראל   .א

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

 הגנה מחיבור בקוטביות הפוכה תעשה באמצעים אלקטרוניים.  -

 וולט לא יגרום כל נזק לציוד. 35מתח ישר עד   -

 מילישניות.  50למשך    75Vהציוד יעמוד במתחי מעבר של   -

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

 התקנת הציוד תבוצע באופן שיבטיח גישה נוחה לתחזוקה במידת הצורך.  .ג

בכל מערכת שתותקן נדרש הקבלן לציין על גבי שילוט עשוי "סנדוויץ'' חרוט את הפרטים  הבאים ועל  .ד
 מינה: פי דרישות המז

 שם מתקין המערכת וכתובתו.  -

 שם נותן השרות וכתובתו.  -

על כל תיבות החיבורים או בקרבתן יש לשלט בסנדוויץ'' חרוט "מערכת גילוי אש , או  בנוסח אחר  -
 ע"פ דרישת המזמינה. 

 כל נושא השילוט כלול במחיר הפריטים השונים ולא ישולם עליהם בנפרד. -

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

 המערכת תחובר לקו חיוני מגובה גנרטור .ו

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

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

ממ"ר לפחות כאשר  המעטה  0.8גידים בעל מעטה כפול בחתך של    4ההתקנה תבוצע בכבל דרופ  .ט

  20°C-עד   158°Cועמיד בטמפרטורות +PVC החיצוני עשוי 

 שמור.  %50מספר המוליכים בהתאם לנדרש, ובתוספת  .י

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

 פתיחה(. 

 מ'.     2מעטה הבידוד של הכבל ו/או הצנרת יהיו בצבע אדום וישולט לכל אורכו כל   . יב
 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  . יג
חיבורי חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל והלוחות. המחברים יהיו מסוג מהדקים ועפ"י הנדרש בתקן. 

 רישיון בתוקף בלבד

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

בכל תוואי שהוא כל הכבלים והמוליכים יהיו בתוך צנרת כבה מאליו, ואו בתעלות  כנדרש וע"פ  . טו
 הוראת המזמינה. 
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מטר . אין אישור לחזק את הצנרת  1 -ותשולט לכל אורכה במרחק של כהצנרת שתותקן תחוזק  . טז
 או המנ"מ\לתעלות החשמל ו

מ"מ, כל סבוב ו/או  25 -מ"מ ו 20צנרת החשמל תהיה מסוג מרירון או מריכף כבה מאליו בקטרים של  . יז
ה הסתעפות יעשו על ידי קשתות ו/או קופסאות הסתעפות מתאימות. החיווט אל מרכיבי המערכת יהי

התקנת החיווט והצנרת תכלול  AWG  CLASS A   18מסוג כבל שזור מסוכך ומפותל בחתך של  
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, 
ופרים ובלוח הבקרה יעשו בעזרת נעלי כבל תקניים. לא יהיו חיבורים בקופסאות המעבר בלחצנים, בצ

אלא במרכיבי המערכת בלבד. בכל מקרה של התקנת צנרת חיצונית יותקנו קופסאות מעבר מוגנות 

 .WEATERPROOFמים מסוג 

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

 .כבאים וטלפון חרום כריזת משולבת אש וכיבוי גילוי למערכות משנה לקבלן סף תנאי 34.01.07

שנים לפחות בתכנון, התקנה ושירות של מערכות  5החברה המבצעת תהיה בעלת ידע וניסיון של  .א
בתוקף למערכת המאופיינת בפרויקט זה,  11חלק  1220אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש ובעלת תו תקן 

 פרויקטים בשנה האחרונה. 5להתקנת רכזות ברשת לפחות ב חברה בעלת ניסיון 

או שווה ערך מאושר ובאישור מכון התקנים  UL, בתקן טלפיירכל הציוד המוצע יהיה מחברת  .ב
 הישראלי וזאת על מנת למנוע אי התאמה טכנית או בעיות באספקת ציוד וחלפים.

המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתראה במקרה של אש או עשן. המערכת תתוכנן, תותקן, תיבדק  .ג

 .NFPA 72  A, B, C, D, E, F -ותחוזק בהתאם ל

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

 המערכת תהיה בעלת מוניטין בינלאומי בשטח גילוי אש/ועשן. .ה

 על ארבעת חלקיו. 1220ומכון התקנים הישראלי, תקן  ULרכיבי המערכת יישאו אישור  .ו
יבים האחרים, יהיו הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכ

 תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה אלו.

 .9001לחברה המבצעת תהיה הסמכה לתקן ת"י  .ז
 

 :שרות 34.01.08

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

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

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

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

 ני לתמיכה טכנית בכל הנושאים הנדרשים. החברה תנהל מערך גיבוי טכ .ה

 

 :היבואן נציגות 34.01.09

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

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

 
 

 :התקנים 34.01.10

 בתוקף וחתום על ידי המכון 1220החברה בעלת ת"י  .א

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

 ומכון התקנים הישראלי. ULהציוד המוצע יישא תקן  .ג
 

 :ושרות התקנות 34.01.11

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

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

 החברה הינה חברה מורשת לבצע תכנון והרצה למערכות כיבוי בגז. .ג
 

ומכון התקנים הישראלי למילוי הגז המוצע   ULחברה מנהלת ובבעלותה תחנת מילוי בגז מאושרת  .ד
 כולל מילוי חוזר למיכלים שפרקו.

 

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

 הקבלן יספק את קודי המערכת ביחד עם תיק המתקן. .ו
 

 ישימים מסמכים
 

 החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף:על 
 

 מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה. .א
 

 ומכון התקנים הישראלי. ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות  .ב
 

 והתקן.המערכת מיועדת לכיסוי מלא של המתקן ע"פ דרישות הבטיחות  .ג
 בלבד, על הקבלן לבצע תכנון מפורט של המערכת ולהגיש למפקח כלליהתוכניות כוללות תכנון 

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.
 

 המערכת תיאור 34.01.12
 

 כללי .א

( אנלוגית ותכלול מערכת כריזת חרום ADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת )
 וטלפון כבאים משולבת כחלק אינטגראלי של לוח הבקרה.

לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית הכוללת מערכת כריזת חרום  וטלפון כבאים 

BUILT-IN .כחלק אינטגראלי של לוח הבקרה 
כל סוגי הגלאים )יוניזציה, אופטיים, חום(, יהיו מסוג אנלוגי, עם תושבת אחידה שתאפשר התקנת כל 

 סוג גלאי שהוא באותה התושבת. 
 המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף:על החברה 

 מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה.

 ומכון התקנים הישראלי. ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות  
 המערכת תהיה בכיסוי מלא ע"פ דרישות הבטיחות והתקן.

 

 או שווה ערך מאושר. טלפיירכדוגמת -לוגי לגילוי אשלוח פיקוד ובקרה  אנ .ב
 לוח הפיקוד יותקן בפנל כבאים ובחדר מערכות ראשי.
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 או שווה ערך מאושר טלפיירמרכזית גילוי האש המוצעת תהיה מתוצרת חברת  .ג

 . ULמרכזית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי וכן  בעלת תו תקן 
 2000  -תהיה מבוססת על עקרון המודולאריות ובכך יהיה ניתן להרחיב את המערכת עד ליחידת הבקרה  

עד  64( יחוברו LOPחוגי בקרה, כאשר בכל חוג ) 10יח' קצה ממוענות )גלאים, לחצנים וכו'(. ותכלול עד 
ם מסוכך אביזרי כתובת )גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה(.  החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכי  500

בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש, אזורי גילוי קולקטיביים, כאשר החיווט לכל 
 אזור יבוצע בעזרת שני מוליכים.

לוח הבקרה יכלול מערכת כריזת חרום משולבת עם מערך גילוי האש. מערכת כריזת החרום תכלול  .ד
דעות מוקלטות והתראות קוליות. במקרה של התראת יחידת זיכרון ובקרה, אשר בה יאוחסנו מספר הו

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 
 ל האזורים בו זמנית, בצורה ידנית וסלקטיבית.אל כל אחד מהאזורים או לכ

המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש, בהספק המתאים לכמות הרמקולים המפורטת ה  ורזרבה 
לפחות. חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של המפקח לפני תחילת הביצוע. בהתאם  50%של 

 למפרט כריזה בהמשך

 וגונג שיופעל עם הפעלת המיקרופון המקומי. TONE-GENERATORכמו כן, תכלול המערכת 

כיחידה אינטגראלית, לשידור הודעות חרום  -המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום  .ה
והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים והפרוזדורים. המערכת תאפשר העברת הודעות סלקטיביות 

ים הציבוריים יחד. בחירת אזורי הכריזה לכל אחד האזורים בנפרד או לכל האזורים  וכל השטח
תתבצע מהרכזת המקומית או מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה או בדלפק 

 המודיעין. המערכת תיהיה משולבת בנוסף עם מערכות כריזת מוזיקה ומוזיקת רקע
 

 מערכת דו סיטרית : \טלפון כבאים  .ו
 החרום יותקנו במארז יעודי ומשותף להלן "עמדות כבאים".עמדות מכשירי טלפון כבאים ומקרופני 

 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 .

 קעעמדה ראשית תותקן בפאנל הכבאים בכניסה למבנה בקומת הקר
 עמדות כבאים מישניות יותקנו בממדים הקומתיים בהתאם למסומן בתכנית.

    NFPA 72המערכת שתוצע תותאם במלואה לדרישות 
 המערכת מיועדת לשמש את כוחות הכיבוי והצלה לתקשורת בין העמדות בזמן חרום.

 העמדות יכללו מערכת חיווי מיקום שלוחת הטלפון הקוראת.
 ייעודי ננעל במפתח מסטר ומשולבת עם יח' מיקרופון החרום.בשלוחות יותקנו במארז 

ההפעלה  .מערכת דו סיטרית תתאים להפעלה ללא הרמת אפרקסת, כולל כתב ברייל חרוט על היחידה
תהיה באמצעות לחיץ או רגש קירבה, המערכת תאפשר דיבור ושמיעה במקביל כדוגמת מערכות 

 רך מאושר   או שווה ע HYBREXהטלפוניה, כדוגמת מערכת 
 

לוח הבקרה יאפשר חיבור של גלאי גז  עצמאיים ללא כל צורך ברכזת גילוי גז ויכלול את האפשרות  .ז

 { MA 4-20מילי אמפר  } 20עד  4לקבל קריאה מגלאי גז המספקים קריאה של  
 

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

 

יחידות הבקרה יהיו מודולאריות, בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה המורכבים על כרטיסים  .ט
 נשלפים המאפשרים הרחבת המערכת בהתאם לדרישות המפקח.
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כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של "בקרה עצמית"  .י
 תקלה אחרת. מתמדת למקרה של נתק, קצר או

חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית
 השונים: גלאים, קוים, טעינה וכו'.

חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית
 השונים: 

 מערכת בפעולה . •

 צופרים.השתקת  •

 RESETהפסקת פעולת נצנצים לאחר  •

 תקלה במערכת הכריזה . •

 תקלת מגבר, בקרת קו רמקולים. •

 תקלת טלפון כבאים. •

 תקלה באביזר גילוי אש . •

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

 

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

 בהתראה קולית על הניתוק הקיים.
 

 מבנה לוח הבקרה .יג

תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי  80 -שורות ו 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת 
המערכת השונים. השורה העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטאטוס 

 ואירועים ממרכיבי המערכת השונים.
 

ם ניתן יהיה להגדיר שבעזרת BUILT-INמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה  .יד
בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך, של האזורים ופונקציות ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת, 

 ללא צורך בביצוע שינויי חומרה או תוכנה כלשהם.

 .OUTPUTאו  INPUTכתובות כולל:  2000המרכזייה תאפשר שליטה של 

 למניעת התראות שווא. VERIFICATION ALARMמרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה  . טו
 

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

בלי שהדבר יפריע לקליטת אזעקות מאזורים אחרים.  TESTניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  . יז
לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת של שני מוליכים בלבד אשר  2למרכזיה ניתן יהיה לחבר 

יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח משנה 

 תווים. 80 -שורות ו 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDיכלול תצוגת 
 

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

 

 בעברית, תכלול המרכזייה: LCDבנוסף לתצוגת  . יט
כן, כולל הלוח מפסקים -נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמו

 וכו RESETממת צופר, למצב בדיקה, להד

 יחידת ספק הכח .כ
הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר יאפשר המשך פעילותה של 

 שעות. ספק הכח יהיה חלק אינטגראלי של יח' הבקרה, ובנוי על עקרון הבא: 72המערכת למשך 
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זרמים נדרשים בהתאם לתוצרת  המסוגלת לספק VDC 24-( ל15%) VAC230 -יחידת המרה
 המערכת, יחידת טעינה למצברים, מצברי ג'ל אטומים.

 

מרכזית הגילוי תכלול ספק כח ומטען טרנזיסטורי מיוצב, עם אפשרות לטעינת זליגה בהספק הנדרש  .כא
לאספקת כל הדרוש לכל המערכת. טעינת המצברים תהיה רצופה, אוטומטית ועוקבת אחר מצב 

בכל עת. כדי להתריע על מצב חירום, כשהמערכת פועלת על המצברים, תופיע  הטעינה של המצברים
קולית. יחידת ספק הכח תכיל הגנה מפני מתחי יתר למנוע תפקוד לקוי או -בלוח התצוגה אזהרה אור

נזק שעלול להיגרם דרך כניסת המתח. יחידת הבקרה תצויד במצבר ובמטען להפעלת המערכת במקרה 
שעות מרגע התקלה. בתום זמן זה, על המערכת להפעיל אזעקה לפחות  72ל, של הפסקה ברשת החשמ

דקות נוספות. כאשר תהיה הפסקה באספקת החשמל, יחידת ספק הכח תחבר את המצברים,  30
והמערכת תפעל כרגיל. כשאספקת זרם החשמל תתחדש, יחידת הבקרה תמשיך לפעול כרגיל. אפיוני 

וני יצרן המצברים. ניתן יהיה לקבוע את סוג הסוללות )ג'ל, הטענת המצברים יתוכנתו בהתאם לנת
 עופרת ,ניקל קדמיום(. זמן 

 

הטעינה תבוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת הסביבה של המצברים, לאחר פריקה מלאה של  .כב
שעות. מערכת הטעינה תברר  24מקיבול המצברים תוך  80%מצברים תהיה למערכת היכולת להטעין 

 טעינת המצברים.את מצב 
 

המערכת תתריע על  MA400שע' זרם הטעינה עדיין מעל  96לווידוי קיבולת טעינה תקין )אם במשך  .כג
 תקלת קיבולת מצברים(.

 

 בלבד, מושחלת   NHXH FE180E90כבילת המערכת לכל אורכה תהיה מכבילה חסינת אש מסוג  .כד
 בצינור חסין אש

 

 זיהוי המצבים הבאים:  לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות ו .כה
 

 הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה. .כו
 

אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה. במקרה זה, תידלק נורית אזהרה לאות שמערכת הצפירה  .כז
 מנותקת.

בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא בעת אזעקה, הרי במידה ותיכנס אזעקה 
 הקולית ותפעל באופן אוטומטי.נוספת, תחזור האזעקה 

, תחזור כל המערכת לקדמותה, כולל נכונות RESETנוסף על כך, עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על 
 לפעולה של מערכת הגילוי וההתראה הקולית חזותית.

 

 .RESET -אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה  .כח
 

 אפשרות להתממשקות במערכת חרום: .כט
שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה, כך שהגלאי הראשון שיפעל, יפעיל את מערכת יתאפשר חיבור 

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.

 

בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת, תיקוני רגישות של כל גלאי וגלאי בהתאם לתנאים  .ל
 המשתנים, קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי והצגתה על פני מדפסת.

 

אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים כמו יום/לילה או לפי משטר שעות, חגים  .לא
 ומה.וכד
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 אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם למשטרי עבודה משתנים. .לב
 

 "בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח הבקרה בצורה קולית/חזותית. .לג
 

אוטומטי  RESETהפעלה לצורך ניסוי. במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי, אולם יעשה  .לד
מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי. הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח למצב פעולה תוך 

 רגיל.
 

ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים. הפסקה  כזו תתריע על הפסקת האזור  .לה
 בלוח הפיקוד והבקרה.

 

 צופר אזעקה  .לו
שריפה. במקביל יופעלו צופרים אחרים במבנה. צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני 

יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה  של ביטול פעולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה 
 של ביטול פעולת הצופר תידלק נורית סימון ויופעל זמזם תקלה.

 הפעלת חרום בעת אזעקה .לז
יטול כל אחת מפעולות החירום. ביטול לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר ב

כזה ידליק נורית משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה. חלק מההפעלות יישארו עד לחיסול התקרית 
 וחלקן יפסק כעבור מספר שניות ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת.

יחייג  אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות המפקח. חייגן זה .לח
בשיטה אוטומטית למינויים אשר יקבעו, וימסור הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון. ההודעה 

 2תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני. החייגן יתוכנת, כך שיחייג ביום רק לאחר התראת 
 גלאים ויותר. ולאחר שעות היום, בשבתות וחגים, יחייג לאחר התראת גלאי אחד ויותר.

 

האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה לקבל הדפסה של  600רכת תאגור בזיכרון פנימי את המע .לט
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.

 

 עולות במערכת יקבע על פי הנחיות  הבטיחות.סדר הפ .מ
 

 לוח נוריות עזר במערכת: .מא
 

 במערכת ימוקם פאנל נוריות אינטגראלי המספק אינדיקציה על המצבים הבאים:

 כאשר כיבוי אחד בגז פועל. -נורית כללית  -

 כיבויים בגז פועלים. 2כאשר  -נורית כללית  -

 פועלים.כיבויים בגז  3כאשר  -נורית כללית  -

 או לחליפין נורית כללית מהבהבת לאט מסמנת כיבוי אחד  הופעל -

 מהבהבת מהר מסמנת  שני כיבויים הופעלו -

 דולקת באופן קבוע מסמנת שהופעלו שלוש כיבויים ומעלה.   -

 כאשר צופרים מנוטרלים. -נורית כללית  -

 כאשר כיבויים מנוטרלים. -נורית כללית  -

 עלת  מזו"א/מגנטים וכו' מנוטרלים.כאשר יחידות הפ -נורית כללית  -

 נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל. -
 

 רמות גישה למערכת: . מב
 רמות גישה שונות, לפי קודים שונים. 4למערכת יינתנו 
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הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים. כך שאיש אחזקה, מנהל אחזקה, 
 חר, יוכלו לשנות אפיונים ע"י קוד משלהם.טכנאי שרות או כל משתמש א

 

 למערכת תהיה אפשרות להעביר נתונים למסך מחשב לפי מפות גראפיות. . מג
 

כתובות, ללא כל שינוי במערכת  50,000ישנה אפשרות להפוך את המערכת לחלק ממערכת כוללת עד  . מד
אוטומטית בזמן  הקיימת. ישנה אפשרות לשלב מערכת כריזת חרום, כך שהרמקולים המחוברים יפעלו

 אש וישמיעו הודעות מוקלטות לאזורים השונים.
 

 אחוז רזרבה. 30המערכת תכלול כמות הכתובות הנדרשות לכל השטחים הציבוריים כולל  .מה
 אחוז רזרבה. 30וכן בכל עניבה יהיה 

 

 גלאים . מו
 

 או שווה ערך מאושר  טלפיירמתוצרת –גלאי אופטי אנלוגי  (1

 הגלאי יהיה בעל אישור מכון התקנים הישראלי. UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 
הגלאי  יאפשר למערכת ביצוע בדיקת רגישות, תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי 

 הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו: יום/לילה וכדומה.
 שמלי, עם מקור קבוע של אלומת אור המופק מפוטו דיודה.הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו ח

 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.

 העשויים להיגרם ממשדרים אשר עשויים להימצא במקום. RFIרעות הגלאי מוגן מפני הפ
מעלות צלזיוס ללא כל קשר  57הגלאי מצויד ביחידה תרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה של 

 לעשן.

עם  ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה מסוג 
 ח.מנגנון לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלו

 הגלאים יותקנו בכיסוי מלא גם בחדרי חברת חשמל.
 

 או שווה ערך מאושר טלפיירתוצרת  –גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי  (2
מעלות צלזיוס. בנוסף לכך, יגיב הגלאי לעלית טמפרטורה  57הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של 

 דקה אחת.מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על  6.7של 

 .ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג 

 U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה נושא תו תקן 
 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{

 
 

 או שווה ערך מאושר   טלפיירגלאי משולב אופטי/חום תוצרת  (3
 ובות ברכזת.כת 2אלמנטים בלתי תלויים ויהווה  2גלאי יכיל 

 (.UL)חלון  FT/3.7%עד  FT/0.2%רגישויות לעשן בגלאי אופטי ינועו בין  •

קבוע, בנוסף לכך ייתן התראה  C0 58רגישות גלאי חום יגיב לטמפ' סבירה של  •

מעל הטמפ' הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה  C 0 10לעליית טמפ' של 
 אחת.

 ללא בסיס. IP 65דרגת הגנה  •

 U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 
 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{
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או שווה ערך מאושר הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא  טלפיירגלאי עשן יוניזציה אנלוגי תוצרת  (4

.וכן אישור מת"י הגלאי יאפשר למערכת לבצע רגישות רציפה, ביצוע תיקון UL-268תקן 
הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים אוטומטי של 

 מראש כמו: יום/לילה וכדומה.
מנת למנוע חדירה של חרקים או חלקיקי אבן גדולים אשר גורמים -הגלאי מוגן ברשת מסביב על

 לאזעקות סרק.
משדות הגלאי יעבוד באופן יציב בתנאים משתנים של טמפרטורה, לחות ורעשים הנובעים 

 אלקטרוסטאטיים הנמצאים בקרבתו.

 RESET ALARMאשר תדלוק בזמן הפעלת הגלאי, עד שיבוצע  LEDהגלאי מצויד בנורית קבועה 
 מלוח גילוי האש.

 מיקרו אמפר נומינלי. 56הגלאי צורך בזמן רגיעה זרם שאינו עולה על 
הוסמכו, לפרק את  ראש הגלאי מובטח בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר לאנשים שלא

 הראש מהבסיס.
הגלאי מצויד במנגנון ויזואלי לציון תקינות הגלאי. הבסיס של כל גלאי יהיה בסיס מסוג 

ADDRESSABLE  עם מנגנון לקביעת כתובת הזיהוי. קיימת אפשרות להתקין מכל גלאי נורית
 מוליכים.אזעקה מרחוק. ניתן לחבר נורית אזעקה משותפת לקבוצת גלאים, באמצעות שני 

 כנדרש. U.L. 268הגלאי והבסיס, כל אחד בנפרד, נושא תקן 

 .41פרק  U.L. 268טמפרטורת העיבוד והלחות שבהם עומד הגלאי, הינם ע"פ דרישת התקן 

VERIABLE AMBIENT TEMPRATURE TESTS))   
במידה וידרש, ניתן יהיה להתקין בסיס עם צפצפה. הצפצפה תתריע כאשר תהיה התראה 

ים בחדרים הסמוכים, משני צידי החדר. הצפצפה תופעל ע"פ דרישה ותהיה מכותבת, אך מהגלא
 הכתובות. כלומר, כתובת הגלאי כוללת את כתובת הצפצפה. 1,000 -היא לא תיכלל ב 

 

 או שווה ערך מאושר טלפיירגלאי להבה תוצרת  (5

ישראלי }מת"י{ הגלאי וכן  אישור מכון התקנים ה U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

ומיועד לאתר להבה באותם המקומות אשר בהם אפשרית   UV\IRיהיה גלאי משולב מסוג  
 שריפה ללא יצירת עשן אלא להבה. בטכנולוגיה של אינפרא אדום.

 
 וולט ז"י. 20-30מתח עבודה 

 UV/O. 185 to 0/245 micronsטווח 

1850 to 2450 angstroms 

IR/4/2 TO 4.7 microns 

Gasoline Fire @ 50 FT. '1 X '1   רגישות 

Fire @ 100 FT. JPA '2 X '2    

Fire @ 150 FT. JPA '10 X '10 

Or 3.0 seconds, selectable 0.5 זמן תגובה 

(to 750C-400) F 0 167 to F 0 -40   'טווח טמפ 

RH 95% to 0      טווח לחות 
 

 גלאי חום לתנאי סביבה קשים. (6

וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ גלאי  U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

 עם טמפרטורה קבועה של  65IPחום להתקנה חיצונית עם דרגת הגנה 

F1900  כולל יחידת כתובת כדוגמת תוצרתThermotech  194דגם – AW – 302  או שווה ערך
 י תותקן יח' כתובת.מאושר מאושר ע"י המזמינה. ליד כל גלא

 

 או שווה ערך מאושר. GOLDEX LD52RT V0\V1גלאי עשן מדגם אלומה תוצרת  (7
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וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ הגלאי  U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 
מורכב ממשדר ומקלט, עובד עם קרן אינפרא אדום שנמדדת ע"י המקלט הקובע את עוצמת 

 ת ע"י חלקיקי עשן. האפלה הנגרמ
כאשר עוצמת הקרן במקלט יורד מתחת לערך מסוים מתקבלת התראה בלוח הבקרה. ליד כל 

 גלאי תותקן יח' כתובת.

 .DCוולט  18 - 36מתח עבודה  •
 מ' 120מ' עד  9.1טווח עבודה  •
 מ' 18.3רוחב כיסוי קרן עד  •

 

 או שווה ערך מאושר טלפיירגלאי עשן  פוטו להתקנה בתעלות מיזוג אויר תוצרת  (8

 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 
היחידה מקבלת דוגמא של אוויר מן התעלה, מעבירה אותה לתוך תא שבו ממוקם הגלאי, 

ל עשן הגלאי יופעל ויראה התראה חזותית בעזרת נורת במידה והאוויר מכיל ריכוז גבוה ש
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.
 

 וולט ז"י. 18עד  36מתח עבודה  •

 m/min 1220עד  122טווח מהירות אוויר  •
 50  0עד  0 0טווח טמפ' עבודה  •

 

 או שווה ערך מאושר: PHSC-190EPCדגם  PROTECTOWIREגלאי כבל תוצרת חברת  (9
גלאי כבל מיועד להתקנה  באזורים כגון תעלות כבלים הנמצאות במנהרות כבלים תת קרקעיות 

 חות חשמל וכד',מקומות פתוחים ,כבלי חשמל במחסנים, מערכות תעופה ,מחסני דלק,לו

, או שווה ערך מאושר כולל כל אביזרי PHSC-190EPC דגם  PROTECTOWIREתוצרת 
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 

 לכל איזור תחובר יח' כתובת. IP65הגנה 
 

 בסיסי הגלאים: . מז
הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני. הבסיס יהיה מתאים 

 ANALOG ADDRESSABLE TRUE ALARMלגלאים אנלוגיים ממוענים עם התראת אמת )

DETECTORS.כל גלאי יהיה עם כתובת .) 
נורית אינדיקציה הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה. הגלאי יכלול 

 מהבהבת בזמן פעולת הגלאי. תהיה אפשרות חיבור נורית אינדיקציה מקבילה.
 

 פנל חיווי ובקרה: . מח
הקבלן יספק פנלי חיווי ובקרה משניים אחד בפנל הכבאים והשני בחדר מתח נמוך או בחדר אב בית. כל 

וים לציון ההתראות תו 40 -שורות ו 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDיחידה תכלול תצוגת 
והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. השורה העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה התחתונה 

בעברית, תכלול כל יחידה  LCDתציין סטאטוס ואירועים ממרכיבי המערכת השונים. בנוסף לתצוגת 
ן, כולל הלוח מפסקים כ-נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמו

 וכו'. RESETלהדממת צופר, למצב בדיקה, 
היחידה תפעל  במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר יאפשר המשך פעילותה 

 שעות. 72של המערכת למשך 
כאופציה יתאפשר שילוב מודולי חיווי קוליים ביחידה, לשימוש כיחידת בקרת כריזה בטיחותית. 

פשר חיבור מספר יחידות חיווי ע"ג הרשת  וע"פ דרישה או, לשם יצירת מעגל הגנת מערכת המערכת תא
 נוסף, מכשל חיווי.

 לוח סינופטי . מט
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ויישאו תו  1220מהדורה אחרונה ותקן ישראלי ת"י  ANSI/UL 864הלוח הסינופטי יענה לדרישות תקן 
 ת עם חלון שקוף ומנעול בחזית.תקן בהתאם. הלוח יותקן )ימוגן( בתוך קופסת פח מתאימה, בעלת דל

 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.

 לחצני אזעקה וכיבוי .נ 

ם יהיו בעלי יחידת , הלחצני6חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 38הלחצנים יהיו מאושרים 
 כתובת.

במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז, יותקנו לחצנים מכותבים להפעלה ידנית של מערכת  •
 הכיבוי. 

 ס"מ. 160הלחצנים יותקנו במקומות כמפורט על גבי התוכניות בגובה של  •

עברית( הלחצנים יהיו מדגם משיכה, מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג, ויותקנו עם שילוט מתאים )ב •
 להפעלת הלחצן.

 

 נוריות סימון .נא
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.
מחוברת מופעל. הנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא הנורית תהבהב/תדלוק כאשר הגלאי אליו היא  

כל נורית  מקור מתח חיצוני ותכלול עדשה מגדילה שתאפשר לחזות בדליקתה בזווית רחבה וממרחק.
 סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.

 

 צופרים .נב

רים יתאימו לעבודה . הצופ1חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 464הצופרים יהיו מאושרים 
במערכת מכותבת )עם יחידת כתובת( ויהיו צופרים אלקטרוניים. הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול, 

מטרים  3דציבלים לפחות במרחק של  90שופר וכן אוסצילטור נפרד לכל צופר. עוצמת הצופרים תהיה 
"השתקת צופרים". מתח מהצופר. הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה ל

 הפעלת הצופרים יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל צריכת זרם נמוכה.
שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגראלי לצופר ויפעל במקביל להפעלת  נצנץכל הצופרים יותקנו עם 

מטרים לפחות. גם  30פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור ממרחק  60הצופר. קצב ההבהוב 

 למערכת. RESETלאחר שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ להבהב ולא יפסיק עש שיעשה 
יותקן, בנוסף לצופר האזעקה, גם צופר פינוי  )בטון שונה( בחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז 

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".

קן צופר שיפעל לאחר שחרור הגז. תחת הצופר ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יות
 מערכת כיבוי אש הופעלה בארון חשמל". –יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור גז 

 

 חייגן טלפון אוטומטי .נג
מנויי טלפון וסידור מתאים למסירת הודעה  4 -יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ל

 פרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמינה.מוקלטת כולל שמירת קו. מס
חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הדואר באופן שלא יהיה תלוי בפעולת מרכזית הטלפון או 

 מהמכשירים עצמם.
 חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:

 קו מבצעי. –שרות מכבי האש  •

 .שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום •
 פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת המפורטת לעיל.

החייגן יפסיק את פעולתו  החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק".
מנויים קבועים מראש. אורך ההודעה  6 -סיבובים, בכל סיבוב הוא יחייג ל 5האוטומטית לאחר 

 שניות לפחות. 30 היוצאת למנויים יהיה
זרם ההפעלה של החייגן יהיה זהה לזרם החרום של יח' החרום בלוח הפיקוד ובעל צריכת זרם נמוכה      

VDC 24 . 
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 לחיבור גלאי הגז אל רכזת גילוי האש  20mA-4יח' כתובת אנאלוגית  .נד

יותקנו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש כגון: גלאי גז בוטן, פרומן,  4-20mAיח' כתובת אנלוגית 

 .COמימן, 
רמות , )גבוה , בינוני , נמוך( ובכל רמה אחד מארבעת המצבים  3 -יח' הכתובת יכולה לקבל התראות ב

 אש, בטיחות, בקרה, תקלה.
ונים בצורה גראפית כל הנתונים נשמרים ביח' הזיכרון של המערכת כך שאפשר להעביר את הנת

בתקשורת למערכות אחרות . מערכת גילוי האש תאפשר חיבור אינטגראלי של גלאים  לגילוי גז דרך יח' 

 לחיבור גלאי גז.    ULאנלוגיות   מכותבות המערכת תהיה מאושרת  

 

 RS-232ממשק תקשורת  .נה

דו כיווני להתחברות מערכות בקרת מבנה ביפרים  RS-232פורטים ממשק  5ניתן יהיה לשלב עד 
 מדפסות.

. ניתן יהיה לרשת את כל מערכות גילוי אש ועשן  לצורך העברת  RS-485רישות מערכות גילוי אש 
אינפורמציה  ברשת תקשורת אל מרכז שליטה ובקרה ניתן יהיה להוסיף ולהרחיב  את המערכת בכל 

מערכות ברשת תקשורת  396שת תאפשר שילוב של עד שלב ולשלבה ברשת התקשורת הקיימת. הר

 . TOKEN RINGבארכיטקטורת 

 , כבילה אופטית, כבל טלפון.RS-485תווך התקשורת בין הרכזות יכול להתבצע בכבילות שונות כגון: 
 

 שפופרת טלפון כבאים נייד .נו
ק ישלח אות שפופרת טל"כ ידנית תותאם למערכת טלפון החירום. הכנסה של תקע שפופרת ידנית לג'

לרכזת האש שבאופן קולי וחזותי תציג מצב אונליין, וישמע אות צלצול בשפופרת הידנית. טלפון 
( שפופרות  יד פעילות אונליין  7החירום הדו כיווני של מערכת החירום יתמוך במינימום של שבעה ) 

 ללא ירידה בעוצמת האות.
 

  טלפון חירום קבוע .נז
ובפרוש תכונה טלפון חירום. עריסת שפופרת הטלפון תהיה בעלת  קופסת הטלפון תהיה צבועה אדום

מתג כזה כך שאין צורך בשפופרת התקרבות או מגע בפנל ישלח אות ללוח הפיקוד שבאופן קולי וחזותי 
(  7יציג מצב אונליין של אותה נקודה. מערכת טלפון החירום הדו כיוונית תתמוך בלפחות שבעה ) 

 ונליין ללא ירידה בעוצמת האות.שפופרות קבועות פעילות א
 

 (T.S.W) ממוחשב ובקרה שליטה מרכז 34.01.13

אשר יאפשרו לחבר את המערכת אל  מרכז  שליטה  ובקרה  RS-232יציאות  2מרכזית גילוי האש תכלול 
 ממוחשב אשר יאפשר הצגה גראפית של כל ההתרחשויות בזמן אמת ע"ג צג גרפי }מוניטור{  

 (T.S.Wמערך גילוי אש משולב ברשת תקשורת עם מרכז שליטה ותצוגה גראפית )
גילוי אש מסוגים שונים ברחבי המערכת הנדרשת, מיועדת לשילוב מבוקר בזמן אמת, של מערך רכזות 

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 

רום. ניתן יהיה לשלב מגוון רכזות רחב כגון ( על כל מרכיבי המערכת כולל כריזת החT.S.Wממוחשבת  )
 רכזות קונבנציונאליות, רכזות ממוענות ורכזות ממוענות אנלוגיות.

כיחידה אינטגראלית, לשידור הודעות חרום  -המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום 
סלקטיביות לכל  והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים והפרוזדורים. המערכת תאפשר העברת הודעות

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.

יוד המערכת תכלול טלפון כבאים כחלק אינטגראלי ובלתי נפרד ממנה. על החברה המספקת את צ
 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:
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 . UL .א

 .FM .ב

 . ULC .ג
מתחייב שכל חלקי ידי מכון התקנים הישראלי. הספק -בנוסף לאישורים הנ"ל, הציוד יהיה מאושר על

המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים האחרים מופיעים בפרסומים האחרונים של 
 מכוני תקינה אלו.

 NFPA. -ועל פי דרישותה 3חלק  1220פי התקן הישראלי -התקנת המערכת תבוצע על
 

 ישימים מסמכים
 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף:

 ני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים.מפרט טכ .א

 ספר הוראות הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה. .ב

 והתקן הישראלי.UL  -תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ה .ג
 
 

 FM-200 אש כיבוי מערכת 34.01.14
 

 כללי
מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגראלי ממערכת גילוי האש והעשן. המערכת תתוכנן, תותקן, תיבדק 

. מפרט טכני זה, משלים את המפרט הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש, NFPA-2001 -ותתוחזק בהתאם ל
 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 ודרישות כבאות: 1220עפ"י תקן ישראלי 

 ה תותקן מערכת גילוי אש אמפר ומעל 63בכל לוח מ  •

 אמפר תותקן מערכת גילוי אש הכוללת הצלבה וניתוק מקור הזנה 63בכל לוח מעל  •

אמפר תותקן מערכת גילוי אש הכוללת הצלבה וניתוק מקור הזנה וכיבוי בגז  100בכל לוח מ  •
 אוטומטית

 בנפח הנדרש ע"פ התקן. FM-200מערכת כיבוי בגז 
 

 המערכת הפעלת
 המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות:הפעלת 

 באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד. - אוטומטית •

 באמצעות לחצן חשמלי. -  ידנית •

 באמצעות פעולה מכאנית. -  ידנית •
המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל, תוכל להמשיך לפעול. בלוח הבקרה  

 בקרה עצמית, לתקלה והפעלה. -תהייה אינדיקציה לתקינות המערכת 
 

 הכיבוי גז

. חובה להציג אישור  FM-200 –כדוגמת גז  NFPA-2001, מאושר CLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג 

 .  FM-200גז הכיבוי למקור ממנו נקנה 
 

 הצנרת

בהתאם להרצת המחשב אשר תאושר ע"י המפקח. הצנרת  SCHDULE 40הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת 
ונחירי הפיזור, יחושבו ויותאמו  לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב. עיגון הצנרת לתקרות  ולקירות, יתוכנן 

בנקודות העיגון, בעת הפעלת המערכת.  ויבוצע תוך התחשבות בעומסים הסטטיים והדינאמיים שיופעלו
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, או S.Bאו  ULהצנרת המגולוונת תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום. מיכלי הכיבוי יהיו מאושרים  

ULC . 
 

 המערכת הרכב
 המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן:

 בכמות הנדרשת. FM-200מיכל/מיכלי גז  •

 מערכת הפעלה חשמלית. •

 שסתום לפריקה מהירה. •

 צינור יציאה גמיש בין המיכל לצנרת הכיבוי. •

 חובק לעיגון המיכל. •

לכיבוי והצפת חלל  8.6%שניות ובריכוז של  10נחירי  פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על  •
 החדר או לוחות החשמל.

 מד לחץ. •

 צנרת פלדה או נחושת, מחושבת ומותאמת לכיבוי חלל החדר או לוחות החשמל. •

 מערכת כיבוי אוטומטית באבקה •

  UL,FMויהיו מאושרים   NFPA 17Aמכלי האבקה יתוכננו ויבנו ע"פ תקן  •

 מ"ר. 12ויכיל אבקה כימית יבשה המיועדת לכיבוי של עד  46lbהמיכל יהיה בקיבולת של עד  •

 לחלל המוגן. ULהמיכל יתחבר באמצעות צנרת ומתזים מאושרים  •

 תרמיות המותקנות על כבל הנמתח מראש המיכל לחלל המוגן. הפעלת המיכל תתבצע באמצעות יח' •

 המיכל יצויד במתג זרימה המתריע למערכת ג"א בזמן הפעלתו. •
 
 

 ספרינקלרים - אש כיבוי מערכת 34.02
 

 העבודה תאור 34.02.01
 .בכל שטח המבנה העבודה כפי שתתואר להלן  תכלול מערכת כיבוי אש אוטומטית ע"י ספרינקלרים

 המים יספוקו ע"י משאבה חשמלית ממאגר מים.
 

 ומפרטים תקנים 34.02.02

המפרט הכללי לעבודות בניה, תבוצע העבודה בהתאם לתקנים  –בנוסף למפרטי הועדה הבינמשרדית 
 והמפרטים הבאים:

 כולל נספחים וכל התקנים הישראליים הנוגעים בדבר. 1205תקן ישראלי  .1

 .1596וי אש ת"י תקן ישראלי למערכות כיב .2

3. NFPA-231  ,NFPA-231C ,NFPA-20 ,NFPA-13.התקן האמריקאי להתקנת מערכות ספרינקלרים , 

 הוראות למתקני תברואה. –הל"ת  .4

 כל התקנים והמפרטים יהיו בהוצאתם האחרונה והמעודכנת. .5
   

 כללי – ואביזרים צנרת 34.02.03

הקבלן לבצע בתוואי קטע כלשהו, מכל הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתוכניות. כל שינוי שיש בדעת  .1
 סיבה שהיא, חייב לקבל אישור המפקח.

מערכת הצינורות חייבת להיות נקיה מלכלוך. בעת איכסונם על הקבלן לאתר מקום איכסון נאות  .2
לצינורות למניעת פגיעה בהם וחדירת לכלוך לתוכם. לפני הרכבתם על הקבלן לבדוק את הצינורות 

 כם בעת עבודתו ולסתום את הקצוות הפתוחים בגמר העבודה היומית.למנוע חדירת לכלוך לתו

 בעת ביצוע בדיקות הלחץ יש להקפיד על ניתוק אביזרים וציוד העלולים להינזק בעת ביצוע הבדיקה. .3
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מעבר צינורות דרך רצפות, קירות, תקרות, קורות וגגות ייעשה באמצעות שרוולים אשר יבוטנו או  .4
 ת השרוולים ינוסרו בשטח ישר וחלק.ייקבעו בתוך הבניה. קצוו

שרוולים העוברים דרך משטח, יובלטו מפני הרצפה הסופיים. קידוח ו/או חיצוב בקירות המבנים 
לצורך העברת צנרת ייעשה בזהירות רבה ליצירת נזק מינימלי למבנה. לאחר התקנת השרוול יתקן 

 לקדמותו. הקבלן את המקום לרבות תיקוני טיח בניה וצביעה להחזרת המצב
הקבלן אחראי לבדיקת מיקום השרוולים ולהתאמת הכיבוי למיקום השרוולים במידה והותקנו 

 שלא במקומם בתוכנית.
מיקום השרוולים כמסומן -לא תשולם תוספת כלשהי עבור שינויים שעל הקבלן יהיה לעשות עקב אי

  בתכניות.
 משני הצדדים.בחדירת צנרת דרך הקיר עשוי מפלטות פח יש להתקין רוזטות 

 

 והתקנה מתלים 34.02.04
הצנרת תותקן בצורה שתאפשר התפשטות טרמית ותשחרר את הצנרת והמבנה ממאמצי התפשטות 

 והתכווצות.
בכל מקום של חדירת צינור דרך חלקי הבנין כגוןף קיר, קורה או תקרה יסופק שרוול מתאים להעברת 

 הצינור.
ס"מ בינו לבין הצינור או בין שכבת הבידוד לשרוול, במקרה  2השרוול יהיה במידה כזאת שיישאר רווח של 

של צינור מבודד. רווח זה ימולא בחומר אלסטומרי מתאים ויאטם במסטיק ביטומני. השרוול יהיה ארוך 
 ס"מ מכל צד של חלק המבנה אותו הוא חודר. 2 -ב

 מ"מ. 0.7גולוון בעובי בכל מקרה של חדירת צינור דרך גג יסופק בנוסף פעמון הגנה נגד גשם, מפח מ
 מתלי הצנרת יהיו מטיפוס המאפשר את כיוון המגבהה ותנועה צידית של הצינור ויהיו מפלדה מגולוונת.

 המרווח בין המתלים לא יעלה על המרחקים הבאים:
 מ' בין המתלים. 3.0לצינור אנכי 

 לצינור אופקי לפי הטבלה שלהלן וליד כל אביזר:

 6" – 8"  2" – 4"  1/2" – 3/4"  1/2קוטר עד "
 מ' 5.0  מ' 3.0   מ' 2.0             מ' 1.5מרווח 

 .ULאו  FMהמתלים יהיו מאושרים ע"י 
 

 ואביזרים צנרת 34.02.05
" מתוצרת "פקר 10צנרת כיבוי אש למערכת ספרינקלרים בתוך המבנה תהיה צנרת מגולוונת "סקדיול 

א" תוצרת "מודגל" ותכלול את כל הספחים -"קויק", מחוברת בעזרת חיבורי 10פלדה", דגם "פקר 
 והאביזרים הדרושים מאותה תוצרת חרושתית.

 צינורות גלויים, אביזרים, מחברים וכד' ייצבעו כמפורט להלן.
מגופי סגירה לכל שלוחה נפרדת יהיו מטיפוס "פרפר" מחוברים באוגנים עם אוגנים נגדיים עם מראה מצב 

 שו"ע מאושר ע"י המפקח. A-4-92" דגם CENRTALחשמלי, לדוגמה, תוצרת "
חוזרים יהיו מטיפוס "מדף", מחוברים באוגנים ואוגנים נגדיים תוצרת "ניבקו" או שו"ע מאושר ע"י -אל

 המפקח.

 .ULאו  FMכל האביזרים הנ"ל יהיו מאושרים ע"י 
 

 צביעה 34.02.06

לרצפות או סמויים )בתוך צינורות ומוצרי פלדה וברזל מכל הסוגים, המונחים בתוך מילוי שמתחת  .1
 חריצים( ייצבעו בשתי שכבות לכה ביטומנית.

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

 צינורות וחלקי מתכת מגולוונים:

 מיקרון. 30שכבת צבע יסוד מגינול בעובי  -

 מיקרון כל שכבה. 30עליון סופרקל בעובי של שתי שכבות צבע  -
 צינורות וחלקי מתכת לא מגולוונים:

 מיקרון. 70-60בעובי  13HBמיקרון כל שכבה או צבע כרומט אבץ  30עובי של בשתי שכבות צבע  -
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 אפור. 309ביניים )אוקסיד אדום( ושכבת צבע עליון  309שתי שכבות עליון הכוללות מגן  -
   

 ולמתקנים לקווים חיטוי ופעולות הידראולית בדיקה 34.02.07
 ים ייבדקו לפי דרישת המפקח ובהתאם להוראות הל"ת.וכל הקו

 שעות לפחות לפני מועד עשייתן. 48הקבלן יודיע למפקח על הבדיקות 

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

ין, תתבצע כמפורט במרפט יפעולת חיטוי של המערכת לאחר הרכבתה המושלמת ובסמוך לאיכלוס הבנ -
 הכללי והל"ת.

 

 (מתזים) ספרינקלרים מערכת 34.02.08
התקנת ב משנה מומחהמערכת הספרינקלרים לרבות אביזרים למיניהם, צנרת ומתזים תותקן על ידי קבלן 

מ"ר  8000לפחות חמש מערכות מסוג זה, בשטח של  ואישר מערכות כיבוי אש אוטומטיות ואשר התקין
שמות להציג את פרטי קבלן המשנה כנ"ל )לרבות בשלוש שנים אחרונות. על הקבלן  -לפחות למערכת

 .( לאישור המפקחהפרויקטים, היזמים והשנים בהם בוצעו
 .ללא צורך לנמק את החלטתוהמוצע המשנה רשאי לפסול את קבלן  פקחהמ

 תהיה סופית ולא ניתנת לערעור. מפקחהחלטתו של ה
 

ן, לרבות מילוי יספרינקלרים מורכבת בבניהמערכות לבדיקת מכון התקנים  את  יכין ויזמין כמו כן הקבלן 
טפסים, תיקונים הנדרשים בהתאם לדו"ח המסכם של מכון התקנים וכל הנדרש לסיום עבודה מושלמת 

 ן התקנים.לרבות כל התשלומים הנדרשים למכו
 

 התכנון נתוני 34.02.09
 המערכת מתוכננת לפי התקנים האמריקאיים:

NFPA-231C ,NFPA-13 ,NFPA-20 . 
 

 וויסותו המתקן הפעלת  34.02.10
 הקבלן יספק את כל החומרים והכלים הדרושים לביצוע הפעלת המתקן וויסותו.

  

 שינויים 34.02.11
להציע חלקים ו/או אביזרים שווי הקבלן רשאי להציע שינויים בתוכניות ו/או בפרטים ו/או במפרטים וכן 

 ערך ו/או שונים מאלה המופיעים במפרט ובכתב הכמויות בתנאים הבאים:

 הרלוונטיים. NFPAהתאמה מלאה לתקני 

 לנ"ל. FMו/או  ULאישור 
 חישוב הידראולי להוכחת התאמת השינוי ואישור במכון התקנים.

 ולא ניתנת לערעור. אישור המפקח  בכתב. החלטת המפקח בענין זה תהיה סופית
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 ובקרה תקשורתמאוד, מתח נמוך  - 35פרק 

  כריזה 35.01

 האמריקאי. ULמערכת הכריזה תהיה משולבת עם מערכת גילוי האש עפ"י תקן 
 אחוז. 30תותקן מערכת כריזה משולבת עם מערכת גילוי האש, הכוללת הגברה ברזרווה של 

 11ובפרט לגבי שיטת ההתקנה המצוינת בסע' חלק ג'  1220מערכת הכריזה תתבצע בהתאם לתקן  

 ללוח הבקרה העיקרי. דרישות מינימום למערכת כריזה :  -slaveמערכת הכריזה תעבוד עצמאית או כ

 .1500VRMSואט, מגבר אודיו  1500הספק  .א

 בלבד.   Class Aובחיווט  11ו  10סעיף  3חלק  1220חיווט מעגל רמקול יהיה בחיווט בהתאם לת"י  .ב

 שניות להודעה. 90יכרון הודעות דיגיטאלי אינטגראלי עם יכולת של עד רכיב ז .ג

 רכיב הזיכרון להודעות יהיה ניתן לתכנות ללא שימוש של ציוד נוסף. .ד

 מערכת ההודעות האוטומטיות תכלול צליל גונג להתראה )מובנה(. .ה
ה. מערכת מערכת הכריזה תכיל נוריות מצב למתח, תקלת מערכת, תקלת הודעה אוטומטית, ואזעק

 הכריזה תהיה מבוקרת באופן מלא כולל קווי רמקולים ושר מערכות השמע.

 11חלק ג' סע'  1220נק' רמקולים וציוד כריזה יותקנו בהתאם לתקן ישראלי  .ו
חיבורים בין התקני ההפעלה לבין יחידות הבקרה, לרבות קו הטלפון לחייגן האוטומטי, יותקנו 

בחוק החשמל הישראלי, מעודכן ליום ההתקנה )תוך שמירה על  במובילים או בכבלים, בהתאם לנדרש
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", 
 ל תקנה שתבוא במקומן.לרבות שינויים או תוספות להן וכ

 .728המובילים יתאימו לנדרש בתקן הישראלי ת"י 
מ'. אין להשתמש  0.60-המרחק בין שני תפסנים המחזיקים את המובל או את הכבל לא יהיה גדול מ

 בבורג וחוט מתכת לחיבור מובילים לתקרה.
הציוד, וכמו כן הפתילים, הכבלים והמוליכים המשמשים להתקנת המערכת יתאימו להנחיות יצרן 

 .1155על חלקיו ות"י  473לסעיפים הרלוונטיים בתקנים הישראליים ת"י 
 .3חלק  1220כבלים להתקנה ללא מובילים יתאימו לדרישות שבנספח א בתקן ישראלי 

 ממ"ר לפחות. 0.75כאשר משתמשים במוליכים מבודדים, שטח החתך של כל מוליך יהיה 
 0.5גידים ויותר, שטח החתך של כל מוליך בגיד בתוך הכבל יהיה  2כאשר משתמשים בכבלים הכוללים 

ממ"ר לפחות. כאשר משתמשים בתעלות יהיה מעטה הבידוד על הכבלים בצבע אדום לכל אורכו. 
 מובילים כפיפים וגמישים יהיו בצבע אדום ולשימוש במרחקים קצרים. 

דקות לפחות, לפי התקן  120במשך כבלי החיבור בין הרכזת למערכות פינוי עשן יהיו עמידים באש 

 או לתקן שקיל לו.  DIN 4102 part 12הגרמני 
בהתקנה חיצונית, המרחק שבין כל חלק ממערכת הכריזהלקווים עיליים מבודדים יהיה לפחות כנקוב 

 להלן: 

 מ' מקווי טלפון עיליים; 0.60 .ב

 ההתקנה היא חיצונית;וולט, אם  1,000-מ' מקו חשמל עילי שמתחו אינו גבוה מ 0.60 .ג

 וולט. 1,000 -מ' מקו חשמל עילי שמתחו גבוה מ 2 .ד
 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.
ת בקרה )גלאים, לחצנים ידניים, צופרים וכדומה( אין להתקין קווי חיבור בין התקני ההפעלה של יחידו

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.
מירה על טיב הבידוד לאורך ימים. ההתקנה תמנע חדירת מים לתוך המובילים. אופן ההתקנה יבטיח ש

 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 

פרעות מרשת החשמל, רצוי לא להתקין את קווי מהדק מתוברג עם לשונית. כדי למנוע העברה ה
 ס"מ לפחות. 2החיבור במקביל לקווי זינת החשמל; מכל מקום, ישמר ביניהם מרווח של 
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 קווים בקרת
כל קווי הרמקולים ושפופרת טלפון החירום יתריעו על קצר ומעגל פתוח במערכת הכריזה וגילוי האש 

 באופן קולי וחזותי )נוריות(.

 UL בתקן שמע מגברי
וולטים ר.מ.ס. ( להפעלת מעגלי הרמקולים. מספר מגברי אודיו  25מגברי האודיו יספקו כוח אודיו ) @

ניתנים להתקנה במארז מערכת גילוי האש, או כמערכת כריזה עיקרית, או, כגיבוי שמוחלף באופן 
 אוטומטי.

 ונים הבאים:מגבר האודיו יכלול ספק כוח אינטגראלי, ויספק את השליטות והמחו

• Normal Audio Level LED 

• Incorrect Audio Level LED 

• Brownout LED 

• Battery Trouble LED 

• Amplifier Trouble LED 

• Audio Amplifier Gain Adjust 
כיוון של רמת השמע במגבר לא ידרוש כל כלים מיוחדים או ציוד מיוחד. המגבר יהיה בעל בקרה על 

כשל באחד המגברים יגרום  –)גיבוי(. במקרה של כמה מגברים  Backupכניסות ומוצאים מובנים וכניסות 
 לעקיפה אוטומטית למגבר הפעיל הבא בתור.

 

  אוטומטיות הודעות מערכת
 

זר כתובתי יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת הודעה אוטומטית מוקלטת כל אזור או אבי
מראש לכל הרמקולים במבנה. הפעלה של כל אזעקה תגרום להודעה מוקלטת מראש להישמע באמצעות 

( פעמים. המערכת תכלול מיקרופון מובנה לכריזה יזומה. המערכת  4הרמקולים. ההודעה תחזור ארבעה ) 
 יזה משפופרות טלפון החירום.תאפשר יכולת כר

 מערכת הכריזה תכיל את השליטות והמחוונים הבאים :

• All Call LED 

• On-Line LED 

• All Call Switch 

• Local Speaker Volume Control 

• Local (Test) Speaker 
 

שליטת מעגלי הרמקולים תאפשר הפעלה או הפסקה של כל מעגל רמקול   -מחוונים  \מתגי רמקול 
 במערכת.

 

 מחוונים \ מתגים כיווני דו חירום טלפון
  

 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 : 

  2.0ל 0.5 -או עם תחום בחירת הספק מ RMSוולט  25 -יופעלו ב ULכל הרמקולים יהיו לפי תקן  •
 ואטים.

 מטר. 3במרחק  84dbעוצמת שמע נומינאלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיה  •

 . Hz - 4000 Hz 400תגובת תדר תהיה מינימום של  •
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 רשת

זעקות ותקלות ממערכות ברשת א Modbusאו  Arcnetהפרוטוקול בין רשת לוחות בקרה יהיה מבוסס 

. אזעקות, תקלות ואותות בקרה מכל הנקודות האנלוגיות NCAיוצגו בלפחות לוח בקרה מרכזי כדוגמת 
 יוצפנו על גבי הרשת.

 הזנת מתחים לצופרים ואביזרי מוצא יוזנו מרכזת גילוי האש אליה הם מחוברים.
בפעולת המערכת, או, איבוד יכולת לדווח על תקלות הארקה או קווים פתוחים במערכת, לא יגרום ליקוי 

 אזעקה.
 

 ברשת המערכות פעולת אופן
 במצב של דיווח על אזעקת אש מאחת הרכזות ברשת, יופעלו הפונקציות הבאות מיידית:

 זמזם מקומי  יופעל ברכזת ובלוח הבקרה המרכזי ברשת. •

כל המידע על האזעקה, כולל סוג ברכזת האש ובמקביל, בלוח הבקרה הראשי ברשת, יוצג בתצוגה את  •
 האביזר המזעיק ותיאור המקום שלו בעברית.

אירועי אזעקה, כך שניתן  1000בלוח הבקרה הראשי ברשת יוכנס המידע להיסטוריית אירועים עד  •
 יהיה להוציא בצורת הדפסה או קובץ עפ"י חתך סוג אירוע וזמן.

 אביזר כניסה יפעיל אביזר מוצא ברכזת אחרת.תינתן האפשרות לבצע הפעלות בין הרכזות ברשת, כך ש •
 

  רשת תקשורת

 Peer to) רשת מקומית (, רכזות שיחוברו מנקודה לנקודה ) LANארכיטקטורת הרשת תבוסס על רשת 

Peer .) 

. הרשת תהיה בעלת יכולת גילוי "נפילות". בנוסף, לא תהיה רכזת Modbusאו  Arcnetהפרוטוקול יבוסס 
מאסטר, מחשב מרכזי, לוח תצוגה או יסוד מרכזי אחר ) חוליה חלשה ( ברשת שעלול לגרום לכשל מרכזית 

בתקשורת ברשת. כישלון של כל רכזת ברשת לא יגרום לכישלון או ירידה בדרגת תקשורת של כל רכזת 

)קילו בייט   312KBS  -ברשת אחרת או ניתוק הרשת הרכזות יתקשרו ברשת במהירות של לא פחות מ
 לשנייה(.

 

  ברשת תקשורת אמצעי
כללי : הרשת תהיה מסוגלת לתקשר באמצעות חווט נחושת או סיב אופטי. הרשת גם תתמוך בשימוש של 

תכלול אמצעי המפריד את הרכזות במקרה הלא סביר של  WIREשניהם חוט וסיב באותו רשת. רשת חווט 
 אובדן אספקת מתח לרכזת ברשת ע"י מעקף הרכזת הלא פעילה, כך שתקשורת הרשת תמשיך בפעילות

 נורמאלית.

 

 : רשת מגבר
מטר. כאופציה, מגבר יהיה ניתן  1000 -מגבר רשת יהיה בעל יכולת הגדלת מרחק של הכבל )מוצלב( ב

ואופטי יחדיו. מערכות בעלות  WIREניתן יהיה להשתמש במגבר  DB 8להגדיל את מרחק הכבל האופטי ב
 ם. הגבלות מרחק, וללא אמצעי להגברת אותות הם לא תחליפים מתאימי

 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 
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 חרום כריזה עמדת
 להפעלה כללית בתוך תיבת נעולה מוגנת אנטי ונדל.עמדת כריזת החרום כוללת מיקרופון לחצן צד 

 העמדה תותקן בכל קומה, ובפנל הכבאים ודלפק בכניסה
 כבלים וחווט:

 כבל רמקולים •
 מ"מ לפחות לכל אזור.        0.8כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של 

 כבל מיקרופון    •

(. בידוד המוליכים CAT 7כל אחד)   22AWGגיד בחתך של  8מכבל  כבל מיקרופון יהיה מורכב 
פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני 

 מפי.וי.סי. אפור המתאים  להתקנות חיצוניות ופנימיות.
 לא שרוול חיבור מתאים.כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים, לא יורשה חיבור חוט ל

קצותיו במספרים  ברי קיימא  2 -כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב
 המושחלים על המוליכים, המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות הקבלן.

 
 מערכת אוטומטית לחלונות שחרור עשן 35.02

 ENמערכת חלונות לשחרור עשן אוטומטית תעמוד בכל דרישות התקנים הישראלים ובנוסף בתקן אירופאי  

, המערכת תתממשק באופן מלא למערכת גילוי האש ולכריזה המשולבת ללא אמצעי חיבור או התאמה 12101
 מיוחדים.

אם לרמת ההגנה של הכבל תשתית ההזנה כולל קופסאות חיבורים מהדקים וכו' יהיה עמידים בפני אש בהת
אחוז ממוצא המערכת ועד למנוע החלון, באחריות הקבלן לוודא  1המספק את החשמל. מפל המתח לא יעלה על 

גדולים  30%את מפל המתח ולאשר את שטחי החתך מול המפקח, מנועי החלונות יהיו ברמת מעמסה של 
 ישות הבטיחות ולתכנון האדריכלי. ממשקל החלון, כיוון הפתיחה, תצורה וכמות הפתיחה בהתאם לדר

רכזת החלונות תעמוד בכל התקנים הרלוונטיים כולל תקנים אירופאים ותכלול כמות כניסות מנועים בהתאם 
 .20%לכמות החלונות במחוברים אליה עם מקום שמור ל 

 מזרם הצריכה של המנועים המתוכננים 30%זרם היציאות לכל סנף ברכזת יהיה גדול ב 
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.

 ל המערכת לפני אספקתה .באחריות הקבלן להציג תכנון מלא ש
 

  אחודה ותקשורת מחשבים תקשורת 35.03
כל עבודות התקשורת יבוצעו ע"י מבצע מאושר על ידי מחלקת המחשוב של עיריית תל אביב בלבד ובהתאם 

 למפרט העירייה.

 מפרט תשתיות תקשורת פאסיבית -תשתיות תקשורת  35.03.1
 תכולת השירותים:

פריסת תשתית תקשורת פסיבית באמצעות כבילת נחושת שנבדקה ואושרה  לעבודה בקצבים של  •

Cat7A - 1200MHZ  ,STP ומחברי קצה בתקן ,Cat6A כל הציוד תקשורת שיותקן יהיה מתוצרת .

לאופטיקה( , פנדוויט לנחושת ואופטיקה ופייברנט )סדרת סטאר( לאופטיקה או  EDGEקורנינג )סדרת 
 שרשוו"ע מאו

נק' רשת,  במקביל תיפרס גם תשתית עבור מערכות נוספות, כגון:  4תכיל   עמדה עבודה טיפוסית •

 , ומולטימדיה.  WIFIמערכת ביטחון, 

בתצורת  MM  OM3בתוך חדר השרתים ומחוצה לו יבוצעו קישורים באמצעות סיבים אופטיים •

MPO השרתים.. הפריסה תבוצע בהתאם להנחיות המזמין, לכל מסד בחדר 

-Preבתצורת  M.M. OM3סיבים  12בין ריכוזי התקשורת לחדר שרתים ייפרס סיב אופטי  •

Terminated  עם מחבריMPO . 

כל ציוד האופטיקה והנחושת שיותקן יהיה מתוצרת אותו יצרן.  ניתן להציע תשתיות נחושת  •
 מתוצרת יצרן אחד ותשתיות אופטיות מתוצרת יצרן אחר. 
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 ליות: תקנים והגדרות כל 35.03.2

מכונות המופעלות  - 1121כל הציוד שיותקן יהיה תואם לדרישות התקן הישראלי "תקן ישראלי  •
בחשמל לשימוש משרדי: "דרישות בטיחות" ויעמוד בכל התקנים הרלוונטיים בתחום המחשוב 

והתקשורת אשר יש להם נגיעה לאפיון זה ולשימושים המיועדים בשילוב האפליקציות ומערכות 
 שונות גם אם לא פורטו באופן ספציפי באפיון.ההפעלה ה

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

מינות גבוהה ומבוקרת תחת מערך כל הציוד המוצע יהיה כזה המיוצר ומזווד בייצור סידרתי בא •
 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 

ב ומראש, לפני ביצוע ההתקנה. יובהר כי המזמין הינו לידיעת המזמין בכתב, ולקבל הסכמתו בכת
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. 

טו לעיל יותקנו אך ורק מוצרים העומדים בדרישות המערכת ויאפשרו פעולה לפי התקנים שפור •
 ולהלן. 

 

 תקנים ישימים: 35.03.3

 מערכת הכבילה הפסיבית תתוכנן ותבוצע בהתאם לתקנים הבאים: •
 

מספר 
 תקן/תקנה

 תיאור

ISO/IEC 

11801 

 ( D CLASSכבילה גנרית בחצר מזמין )

EIA/TIA 

568A 

 (CAT 5כבלים, מחברים, שקעים ולוחות ניתוב ) 

EIA/TIA 

568-B.2 

 (CAT 5Eכבלים, מחברים, שקעים ולוחות ניתוב ) 

EIA/TIA 

TSB-36 

 STP  (CAT 5)מפרטים נוספים לכבילת 

EIA/TIA 

568-B.2-1  

 (CAT 6כבלים, מחברים, שקעים ולוחות ניתוב ) 

EIA/TIA 

568-B.2-10 

 (CAT 6Aכבלים, מחברים, שקעים ולוחות ניתוב ) 

EIA/TIA 

568-B.3 

 Laser optimized OM3)סיבים אופטיים ) 

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 4X-

QDR, 

EIA/TIA 

604-5 

(FOCIS 5) 

 תאימות מחברים אופטיים
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מספר 
 תקן/תקנה

 תיאור

IEC 61754-

7  

 MPO/MTPמחברים אופטיים : משפחת 

IEEE 

10GBASE-

SR 

10 Gigabit on multimode fibers (short 

range) 

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 ל-Data centers 

  1907ת"י 
חלקים 

1,2,3,5 

מערכת כבילה כללית  -רשתות בזק בחצרי מזמין 
 לבניינים מסחריים.

חלק  1907ת"י 

4 

הארקת הבזק דרישות  -רשתות בזק בחצרי מזמין 
)הארקת התקשורת( וההתחברות להארקה 

 בבניינים מסחריים

 1981 –תקנות החשמל )הארקות יסוד( תשמ"א  81019תקנה 

 

 
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 

  (10GbaseTX)רשת איטרנט בזוגות שזורים 

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. 

המערכת תבוצע בטכנולוגיה המובנית העדכנית ביותר להעברת נתונים בקצבים עד  -קצב העברה  •

10Gb 100 -לנחושת וGb - 40Gb . לאופטיקה 

 .CAT6Aומחברי  CAT7A (00(MHz12ת על בסיס כבלי מערכת כבילת הנחושת תהיה מסוככ •

 . יש להציג אישורי מעבדה בלתי תלויה.U-PUE -הכבילה והציוד יתמכו ב •
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-B.2-10של תקן  CAT6Aלקצה" בדרישות -כל מרכיבי הקצה של רשת הכבילה יעמדו "מקצה •

EIA/TIA-568  העברת נתונים בקצב עד(500Mhz600 -, אישור יצרן לMhz כמו כן נדרש אישור .)

 .CAT6Aרכיב לכל פריט מוצע לעמידה בדרישות 

והכולל אישור מעבדה לעמידה בדרישות תקן  Chanel -יותקן ציוד מתוצרת אותו יצרן ברמת ה  •

CAT6A לכל ,Chanel  ולכל רכיב ב- Chanel  .המוצע 

עים על ידו )כבלים, הכוללת את כל מרכיבי ההתקנה המוצ Chanel -הקבלן יבצע הדגמה טכנית ל  •
פנלים, מגשרים ומחברים( כולל אישורי בדיקה מעבדה מוסמכת, בינלאומית בלתי תלויה וכן יבצע 

 ההדגמה לפני קבלת אישור  ההתקנה לציוד.  Chanelבדיקות בנוכחות נציג המזמין על 

בתקנים התשתית הפיזית תתמוך בכל ציוד אקטיבי תיקני העומד  -תמיכה בציוד תקשורת אקטיבי  •
 שפורטו לעיל.

 

 אישורי ציוד: 35.03.4
 יום ממועד קבלת צו התחלת העבודה, יגיש הקבלן למפקח דוגמאות של כל רכיבי הציוד לאישור. 30בתוך 

 לאחר קבלת אישור, יזמין הקבלן את כל הציוד שאושר להתקנה.
לא יעשה עבור כל תוף כבילה המובא אל האתר תוצג תעודת בדיקות ממעבדת המפעל למפקח, הקבלן 

 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.

 

 הגדרת רכיבי התשתית: 35.03.5

 תשתית נחושת 35.03.5.1
 1200MHZשנבדק לעבודה בקצבים של  CAT7A STPכבל תקשורת  •

 Cat7A,8Wתשתיות כבילת תקשורת נתונים, נחושת, יבוצעו באמצעות כבל בתקן  •

STP   בעלי תכונתHFFR  .מתוצרת חברות ידועות 

 לפחות. 50%סיכוך הכבל  •

 . EIA/TIA/568החיווט יבוצע עפ"י תקן  •

 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.

  
 מסוכך  RJ-45שקע קצה  35.03.5.2

מסוכך, אשר נבדק ואושר במעבדה מוסמכת לעמידה  RJ-45שקע הקצה יהיה מסוג  •

 . Cat 6A -בדרישות 

 .U-PUE –נדרש להציג אישור מעבדה בלתי תלויה לעמידה של שקע הקצה )קיסטון( ל  •

 RJ-45אביזר הקצה יהיה בנוי על בסיס מעגל מודפס המכיל שקע בודד או זוג שקעי  •
 –וגמת א.ד.א מסוככים המותקנים באביזר משולב לחשמל ותקשורת )כד

 (. CIMAפלסט/

 השקע יותאם להתקנה בסביבות הבאות: •

 ממ’. 55קופסא  -

 .-Gewissאמבטיה מותאמת ל -
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 .-Bticinoאמבטיה מותאמת ל -

 אמבטיה מותאמת לסימה או א.ד.ע. פלסט. -

 התקנה על גבי הטיח. -

 

 מסוכך RJ-45לוח ניתוב  35.03.5.3

מסוכך שנבדק ואושר במעבדה בינלאומית, מוסמכת ובלתי תלויה  8Wמיועד לכבל  •

 לאביזרים. Cat 6A -לעמידה בדרישות 

 יכלול הארקות לכל שקע בנפרד וחיבור הארקה כללי. •

 יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים מצידו האחורי. •

 .19יתאים להתקנה במסד " •

 בשורה אחת. מגעים, לפחות, כ"א 8בעלי  RJ-45מחברי  24 -יכיל מקום ל  •

 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. •
 

 כבלי ניתוב )מגשרים( 35.03.5.4

 מסוכך לבין תחנת עבודה. RJ-45כבל ניתוב מיועד לחיבור בין שקע קצה  •

 מסוכך וגמיש. 8Wיהיה בעל  הכבל •

-RJ. בכל קצה יותקן תקע Cat 6A, TIA\EIA 568A ,TSB 36הכבל יעמוד בתקני  •

 . CAT6Aמסוכך, מאושר  45

 הכבלים יהיו כבלים יצוקים המיוצרים במפעל היצרן. •

על כל תקע  יותקן כיסוי גומי צבעוני. הקבלן יוודא עם המזמין ויקבל הנחיה בכתב  •
 גומי.לגבי צבע כיסוי ה

 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.  •

 "FLUKE"לדוח "פלוק" אורכי הכבלים והכמויות מכל אורך, ישולמו רק בכפוף  •
 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.

 

 אופטיתתשתית  35.03.5.5
 : INDOOR –סיב אופטי לקישור בין ריכוזים/מסדים במבנה  •

. הכבל יכלול IN DOOR מיקרון המותאם לפריסת  OM3 50הסיב יהיה מסוג + •

 בקצותיו. MPOמחברי  

הכבל המוצע על כל מרכיביו, יהיה מתוצרת קורנינג , פנדוויט, פייברנט או שוו"ע  •
 מאושר.

, המחברים יותקנו על הכבל  Pre Terminatedהכבל יסופק לשטח בתצורה של  •
 במפעל. 

 .MPOהמחברים בקצוות הכבל יהיו מחברי  •
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הכבל יהיה כבל גמיש ניתן לקיפול בכל קוטר ללא שבירה של הצינורית וללא ניחות  •
 דרישה מנדטורית. –בכיפוף

 אין לעשות שימוש בכבלי ריבון. •

בעירה ושאינו פולט גזים ועשן חומרי העיטוף החיצוניים על גבי הכבל, יהיו מסוג מעכב  •
 רעילים בבעירה ומוגן מכרסמים. 

הכבלים יעמדו בכוחות מתיחה, מעיכה, כיפוף וכיפוף חוזר, וטמפרטורת עבודה  •

 .EIA/RS455בהתאם לתקן 

 על גבי הכבל יהיה שילוט "זהירות כבל אופטי" זהה לנתוני שילוט הכבל. •

תוואי שבין הקצוות המוגדרים הכבלים יסופקו בקטעים רצופים ללא כל חיבור ב •
 כשהכבל מסומן בשילוט אזהרה וקצותיו מסומנים בסימון כמוגדר בסעיף המתאים.

, מותאמים לניחות מינימלי בכיפוף    MM- bend insensitiveהסיבים יהיו מסוג  •
 ברדיוס מזערי. 

מטר, " שם היצרן, סימון אורך בכל   Fiber Optic Cableעל גבי הכבל יוטבע סימון "  •
 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.

 

 מילואות )לוחות ניתוב( אופטיות  35.03.5.6
פנלים לקליטת המחברים המילואה האופטית תהיה מותאמת להתקנת קסטות  •

 אופטיים.

יש להציג אישור מעבדה  -לקונקטור 0.35db  ניחות הקסטות במילואות לא יעלה על •
 בינלאומית, בלתי תלויה ומוסמכת לעמידה בדרישה זו.

, פייברנט EDGE, קורנינג סדרת  PANDUITהמילואות האופטיות יהיו תוצרת חברת  •
 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 

 Cableהמילואה יהיה מגש עבור עודפי אורך המגשרים וכן יכיל התקן 

Management  בצידי המילואה. חלקה הקדמי של המגירה יהיה בעל כיסוי למניעת
 מגע אקראי במגשרים.

התקני העיגון לכבלים האופטיים בתוך המילואה יהיו חלק אינטגרלי מהרכיב ומהצעת  •
 הקבלן.

-1צינורית הסיב בצד המילואה תסומן בהדפס בלתי ניתן למחיקה במספרים עוקבים  •
כך יסומן לוח הניתוב כולו עפ"י המפורט בסעיף "סימון משמאל לימין. בנוסף ל 12/24

 ושילוט".

בחזית המילואה האופטית יותקנו מתאמים כמספר הסיבים המחוברים אליו, כחלק  •
 מהמילואה.

 יתרון. -אפשרות לשילוט ומיפוי של המילואה באמצעות מפה נשלפת •

"י סדר אל המתאמים יחוברו המחברים האופטיים שבקצות הסיבים האופטיים עפ •
 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. •
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בילה המוצע ויכללו  את כל אביזרי העיגון המילואות האופטיות יהיו תואמות לסוג הכ •

  LCמתאמים אופטיים  12/24והתיאום הנדרשים, המילואות יכללו קסטות עם 
 דופלקס. 

 

 מגשרים אופטיים  35.03.5.7

מגשר אופטי יהיה מורכב מזוג מיני כבלים אופטיים ניתנים להפרדה בתצורת  •

ZIPCORD ת מחברים )או לחליפין כבל במעטה אחד( כשבשני קצותיהם שני זוגו
 אופטיים כפולים ע"פ הדרישה בעלי תכונות המפורטות במסמך זה. 

 מתחלפים בלבד.  LC Duplex Miniיעשה שימוש במחברים אופטיים מסוג  •

, פיתול וקיפול המגשר לא יגרום Bend insensitive -פתיל הגישור יהיה פתיל גמיש •
ם לניחות מינימאלי המותאמי  הזהים לסיבי הכבלים  לניחות. המגשר יכיל סיבים

 בכיפוף  ברדיוס מזערי. יש להציג אישורי מעבדה לעמידה בדרישה זו.

מ' או כמתואם עם המזמין בעת  2,4,8פתיל גישור אופטי יסופק עם כבל באורך  •
 בכל צד(. 2מחברים סיב אופטיים ) 4ההקבלה  וכן 

 

 -המגשר יהיה

 עבור ביצוע גישורים על לוח ניתוב. •

 חיבור בין ציוד קצה לפנל.עבור ביצוע  •

באורך המתאים לביצוע הגישור בצורה נוחה ללא מתיחות ומאמצים של הכבל או  •
 המחברים, ע"פ תנאי השטח בעת ההתקנה.

ויתמוך  10Gb -יותאם לביצועים הנדרשים מתשתית הסיבים לעבודה מינימלית ב •

 . 40-100GB -ביישומים של 

 A/Bהמגשר יהיה מסומן ע"י מספור רץ בין כל המגשרים הזוגיים ותוספת אינדקס  •
 לכל גיד בזוג.  סימון המגשרים בצבעים שונים יהיה עפ"י דרישות המזמין.

כל מגשר יסופק עם תדפיס בדיקת תקינות ממוחשבת, שבוצעה במפעל היצרן,  •
 יקה.הכוללת: ביצועים, אורך וניחות, מועד בדיקה ושם עורך הבד

 

 בדיקות מערכות פאסיביות תקשורת מחשבים:  35.03.6

 בדיקות לכבלים אופטיים: 35.03.6.1
 בהתאם לתקן:  Power Meterבדיקות יבוצעו על ידי הקבלן, באמצעות  •

 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) 

-IEC61280יבצע זאת בהתאם לתקן  OTDR  -קבלן שיעדיף לבצע בדיקות בשימוש ב •

הבדיקה  תעשה  משני הכיוונים והתוצאה תהיה ממוצע הבדיקות. יתקבלו  4-1
 מטר. 100בדיקות לאורכים שמעל 

 

 בדיקות : 35.03.6.2

על גבי סוגי כבלים, פנלים, מגשרים  Channel-ל Technical Demonstrationביצוע  •
 ומחברים עם הציוד בדיקה במעבדה, לפני התקנה. 

על ידי הקבלן, יעמדו לפני מסירתם לבדיקות כל פריטי המערכת, אשר יסופקו ויותקנו  •
 קבלה מסודרות.

 הקבלן יציג תכנית בדיקות קבלה שתועבר לאישור מוקדם של המזמין. •

 בדיקות הקבלה יבוצעו על ידי הקבלן בנוכחות המפקח. •
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בדיקות הקבלה יכללו את מרכיבי העבודה והציוד שסופקו לרבות כבילה, ציוד  •
 וכדו'.תקשורת אקטיבי, מערכת שו"ב 

כל ליקוי שיתגלה בבדיקות הקבלה, ירשם בדו"ח מסכם, שיופק על ידי המפקח בתום  •
 הבדיקות.

 הקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים הרשומים בדו"ח המסכם. •

המזמין יאשר את קבלת העבודה, לאחר שיוודא את תקינותה לשביעות רצונו, עם תום  •
 י, כנדרש בפרק התיעוד.הבדיקה החוזרת, ולאחר מסירת התיעוד הסופ

 

 בדיקות הקבלה יכללו לפחות: 35.03.6.3

 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. •

 מימוש כל האופציות הפונקציונאליות בציוד שהותקן.בדיקות תפקוד להבטחת  •

 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  •

ויתעד את  Permanent Link -ל CAT-6Aלקצה, יוודא עמידה מלאה בדרישות 
 ממצאי הבדיקה לכל קטע כבל. 

-Fluke Networks DTXהקו יתבצעו באמצעות מכשיר כדוגמת -מדידות ביצועי  •

1800  Cable Analyze .לכל קטע 

בדיקות ניחות לכל צ'נל אופטי שיותקן, הבדיקה תתבצע עד לציוד בארון השרתים. לא  •

 Db 2.06 -יאושר צ'נל בו הניחות יהיה גבוה מ
 

 בדיקה של כל נקודה   35.03.6.4
יש לבחון ולאמת את ההתקנה והתפקוד של כל נקודות כניסות ויציאות )הן המורכבות 

יון בדיקת פריטים לכל ההתקנים עם בשטח  והן שנמצאות בלוחות החשמל(. יש למלא גיל
 תאריך ואישור של מנהל הפרויקט מטעם הקבלן להגשה למנהל. 

 

 בדיקת בקרים ועמדות עבודה.  35.03.6.5
תבוצע בדיקת שדה של כל הבקרים וציוד קצה קדמי (מחשבים, מדפסות, מודמים, וכד') 

ים לכל התקן כדי לוודא פעולה תקינה של החומרה והתוכנה. יש להכין גיליון בדיקת פריט
 ותיאור של הבדיקות הקשורות אליו ולהגיש את הגיליון למנהל  עם השלמת הפרויקט. 

 

 בדיקות קבלה של המערכת   35.03.6.6
 אימות כל יישומי התוכנה והשוואה בהפעלת הפעולות הבאות:   .א

 בקרת תאורה   •

 בקרת מעגליים חשמליים   •

 בקרת רבי מודדים   •

 בקרה על מערכות אינסטלציה  •

 בקרה על כל המערכות שיחוברו בתקשורת אל מרכז הבקרה   •

 

יש לבדוק כל התראה במערכת ולאמת שהמערכת מפיקה את הודעת התראה  .ב
המתאימה ,שהודעה מופיעה בכל היעדים שנקבעו )תחנות עבודה או מדפסות(, ושכל 
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ן הפעלת פנלים גרפיים, פעולה אחרת הקשורה להתראה מתרחשת כפי שהוגדר )כגו
 יצירת דוחות, וכד'( הגשת גיליון תוצאות הבדיקה למזמין. 

 

בדיקה תפעולית של כל התצוגות הגרפיות הפרטניות ודיווח שהפריט קיים, שהמראה  .ג
והתוכן נכונים, וכי כל תכונה מיוחדת פועלת כמתוכנן. הגשת גיליון תוצאות הבדיקה 

 למזמין. 

 

משק צד שלישי שכלול כחלק מערכת בקרת המבנה. ודא כי בדיקה תפעולית של כל מ .ד
כל הנקודות נדגמות כראוי שנשאלו, שנקבעה תצורת ההתראות, ושכל הדוחות 
וגרפיקה הקשורים אליהן הושלמו. אם כרוכה בממשק העברת קובץ באמצעות 

Ethernet יש לבדוק כל לוגיקה שמבקרת את העברת הקובץ, ולוודא את תוכן המידע ,
 בר. המוע

 

 סימון המערכת 35.03.6.7

 הקבלן יבצע סימון ושילוט של כל הפריטים המותקנים על ידו. •

 .TIA/EIA 606 ANSIהשילוט יעשה על פי הנחיות תקן  •

כל הסימונים יהיו בלתי מחיקים. אין לבצע שילוט בדגלונים. השילוט יבוצע באמצעות  •
 החברה.חריטה בפס בקליט, השילוט יהיה בצבעים שיתואמו עם נציג 

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.

 הכבילה בארונות.השילוט יאפשר לזהות את הצד הנגדי של  •

שילוט שורת מסדים יהיה באמצעות שלט בקליט, עליו ירשם מה סימון השורה,  •

ס"מ לפחות, צבע השילוט עפ"י החלטת  5X20"; גודל השלט יהיה BAלדוגמא : "שורה 
 המפקח. 

שילוט מסדים: כל מסד, לרבות כל תא במסדים מחולקים, ישולט באמצעות שלט  •

"; גודל BC1רון, לדוגמא:  "ארון תקשורת נתונים" או " בקליט, עליו ירשם סימון הא

 ס"מ לפחות. צבע השילוט עפ"י החלטת ההמפקח.  5X3השלט יהיה 

כל כבל הנפרש במבנה בתשתית האופקית יסומן בשני הקצוות ע"י מדבקה עטופה  •
 בשרוול בידוד מתכווץ.

 
 המערכת תכלול סימונים של:

 מטר.   4צמות כבלי הנחושת כל  •

 הניתוב לכבלי נחושת. לוחות •

 כבלי ניתוב ללוחות ניתוב. •

 מסדי התקשורת. •

 סיבים אופטיים . •

 פאנלים אופטיים. •

 שקעי קצה. •

 בחזית ובגב המסד. -מסדי שרתים וארונות שרתים מחולקים על כל דלת •

 .8Wכבלי נחושת   •

 .8Wמגשרי   •
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הגדרות סופיות של שיטת הסימון תקבע על פי הנחיית המפקח, זאת לאחר שהובאו 
 לאישורו דוגמא מכל שיטת סימון. 

 תיעוד  35.03.6.8

הקבלן יגיש למפקח תיעוד מלא, המתאר את כל העבודה שביצע, ואת פרטיה השונים.  •

, שיתארו בפרוט את פריסת התשתיות הפסיביות, AS MADEהתיעוד יכלול תכניות 
וכל החומר הנדרש לצרכי תפעול ותחזוקה, למען הסר ספק לא תשולם כל תוספת בגין 

 ."As-Madeביצוע תיק "

כל התוכניות, התרשימים, הסברים בכתב והפרטים יכלול את  As-Madeתיק  •
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. •

 .SOW-ק התיעוד יתבסס על תכני וסעיפי תיק התי •

בנוסף, ייבדק התיעוד גם בעת ביצוע בדיקות הקבלה, על מנת לוודא את התאמתו  •
 לעבודה שבוצעה בפועל.

 של התיעוד. CDעותקים מודפס בנייר וכולל תקליטור  3-תיק התיעוד יוגש ב •

 .Excelהתיעוד ייערך בטבלאות  •

 כל תיק תיעוד יכיל: •

 ון:בעמוד הראש -

 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. -

כולל ריכוזי התקשורת, תיאור כללי של הרשת הארגונית הכללית של המזמין  -
 באמצעות מרשם מלבנים, המפרט את מרכיביה העיקריים.

תרשימי חיווט מערכות התקשורת השונות משקע הקצה דרך לוחות ניתוב עד  -

, אסינכרוני וכו'(. תרשימים אלה ETHERNETהציוד האקטיבי עבור כל מערכת )
 ת.יכללו מספרי פינים במחברים, צבעי סיבים אופטיים וגידי מתכ

יש לתאר במלל, את המערכת שהוקמה, מאפייניה ומטרתה.  -תיאור כללי של המערכת •
פירוט  -כולל אך לא רק את: סוג/י הרשת/ות, מספר נקודות הקצה, תשתית הכבילה 

 סוגי הכבלים, קישוריות החוצה ופירוט החיבורים לציוד הקצה.

 תיאור מבנה ושיטת הסימון במערכת. •

ם בין המסדים )מספר הכבלים האופטיים, כמות הסיבים סוג וכמות כבלים המקשרי •
 בכל כבל, מספר הכבלים המתכתיים(.

 

 התיעוד יכלול: 35.03.6.9
 טבלה הכוללת:  •

 מיקום קצה א' ▪

 מיקום קצה ב' ▪

 סימון נקודת קצה  ▪

▪ Link Attenuation 

 אורך כבל לכל נקודת קצה. ▪
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 המותקנות.שרטוטי התעלות, תוואי התעלות וחתכי גובה המתארים את התעלות  •

 מיקום שקעים וסימונם ועבור כל שקע את הכיתוב בשלט הסימון ע"ג השקע. •

 .As Madeשרטוטי  •

 של ארונות הציוד כולל מידות, תכולה וכד'.  AUTOCADאו  Visio –שרטוטים ב  •

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  •

ויצורפו לעותק   Certificate Channelבאמצעות שרטוטים סכמתיים במתכונת של 
 אחד של תיק התיעוד. 

 OTDR -תיעוד כיול ה •

 כתב כמויות מעודכן לפי ההתקנה בפועל. •

 י ומיקום כל ציוד  באתר.טבלת הציוד מקוטלגת בצירוף מספר סידור •

 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.

בגרסאות שרטוט אחרונות או בפורמט  CAD AUTOהגיש על גבי את השרטוטים יש ל •
ידוע אחר שיובא לאישור המפקח מראש התכניות והשרטוטים יוגשו הן בהדפסה והן 

 צרובים ע"ג דיסק. 

 

 כריכת תיעוד 35.03.6.10

 הכריכה תהיה בקלסר קשיח. •

 על הקלסר בחלקו העליון יש להדפיס את שם הפרויקט,  •

 המבצעת,  בחלקו האמצעי: שם הגוף המזמין, בחלקו התחתון: שם החברה •

 תאריך תום ביצוע הפרויקט ומס' ההזמנה. •

 .4Aגודל דפים בתיק התיעוד יהיה  •

כל חריגה מההגדרות התיעוד המפורטות לעיל תובא לאישור המפקח לאישור לפני  •
 עוד.מסירת התי

 

 תיעוד   35.03.6.11
 תיעוד התוכנה במצבה העדכני יכלול את הדברים הבאים: 

 רשימות עם תיאור נקודות  .1

 רשימת יישומים  .2

 יישומים עם הערות.  .3

 תדפיסים של כל הדוחות.  .4

 רשימת התראות.  .5

 תדפיסים של כל הגרפיקה   .6

 הטמעה ואתחול של המערכת .7

 

 אחריות 35.03.7

 תוגדר לשלוש שנים מסיום ההתקנה.העבודה,   -אחריות על ביצוע התשתיות •

שבחדר השרתים ובקומות,  -כבילת האופטיקה וכבילת הנחושת  –האחריות על  תשתיות הכבילה  •
שנה לפחות. לאחר סיום ההתקנות יבצע הקבלן תהליך אישרור  25 -תהיה  על פי אחריות היצרן, ל
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י התחייבות של היצרן/נים /מול היצרנים הרלוונטיים, ובסוף התהליך ימסור הקבלן למזמין כתב
 שנה. 25 -הנ"ל, לטובתה של המזמין, אשר יהיה/יהיו בתוקף ל

 

 מסדים 35.03.8

המסד שיסופק למזמין ויותקן על ידי הקבלן יהיה מוצר מדף סטנדרטי קטלוגי של היצרן או לחילופין  •
 מותאם על פי הנחיית ובקשת המזמין.  

, פנדוויט ובלבד שיוצע סיסטם שלם של כל CPI, ריטל,  APCיצרנים מאושרים עבור חדר השרתים:  •
מערכות חדר המחשב לרבות תעלות וסולמות, סגירות שדירה וכיוצ"ב לבנייה והקמה מושלמת של 

 חדר המחשב.

ס"מ לפי דרישות   120ובעומק של  48U-47Uס"מ חיצוני , בגובה  75-80פנימי,  19ברוחב " -מימדים  •
 המזמין, כתב הכמויות והתוכניות.

ומיקומי חורים. יש לסמן בצורה מודפסת  19לחיבור סטנדרטי של " EIA 310Dד  יעמוד בתקן המס •

 . Uפסי החיבור סימונים לכל  4על גבי 

 המסד ישמש כמסד להתקנת שרתי פיצה/בלייד וציוד תקשורת נוסף. •

 5המסד יעבור טיפול נגד חלודה בכל חלקיו. על כל חלקי המתכת תינתן אחריות יצרן נגד חלודה של  •
 שנים לפחות. יש לצרף אישור יצרן.

ק"ג לפחות.  יש להציג אישור בכתב של היצרן לעמידה בעומס.  1250המסד יאפשר עומס סטטי של   •

 . Life Timeנדרשת אחריות 

 נות תהינה ניתנות לפירוק והרכבה מהירים ללא חיבורי ברגים. פח עם חיזוקים. הדפ -דפנות  •

 מ"מ. 1.5 -המסד יהיה עשוי מפרופילי ברזל מרותכים עובי הפרופילים לא יפחת מ •

 2 -בחלקו הקדמי ו "19פסי  2מתאימים לקליטת אומי כלוב לחורים מרובעים. בארון יותקנו  19פסי " •

 "19כיוון פסי  זוגות פסים להתאמת עומק, יש לאפשר 3האחורי. בחלל הארון יותקנו  פסים בחלקו
לעומק הרצוי, בהתאם לציוד המותקן בארון. מבנה הפסים יהיה כזה, שיאפשר העברת כבלים בינם 

 ס"מ בכל צד. -3יהיה קטן מ  לבין דופן הצד, והמרווח לא

 כל הדלתות בארונות יסופקו עם מפתח ראשי אחד )מסטר(. •

יבלטו לצדדים מגוף הארון ויאפשרו פתיחה מלאה של הדלת, כדי לא  צירי הדלתות לא -דלתות  •
ללא הפרעה. כיוון פתיחת הדלתות  19ארונות או יותר, ויאפשרו התקנת ציוד " 2להפריע בעת הצמדת 

יהיה ניתן לקביעה בעת ההתקנה באתר: לצד ימין או לצד שמאל, בהתאם לצורך. בכל דלת יקובעו ב  
ת, על הצירים להיות מרותכים/תפוסים לשלדה של הארון למנוע איבוד צירים לפחות בצד הדל 2

 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 

הציג כרטיסים חכם מגנטי וכד'.  מודגש כי רכיב זה יהיה ניתן לתוספת בכל שלב ולכל מסד מוצע. יש ל
 אופציה.  –את הפתרונות המוצעים על ידי היצרן. 

 למסדי תקשורת ולמסדי שרתים  -לפחות 80%פח מכופף ומחורר בחירור של  –דלת חזית מעוגלת •

 תהיה עשויה פח מכופף, דו כנפית ועם חיזוק מרכזי לכל גובה.  –לפחות 70%דלת אחורית מחוררת  •

 רך הצד המנוגד לצירים.נקודות נעילה לפחות לאו 2 -כל דלת תנעל ב •

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.

 שחור. RAL 9011בצבע  צבע  הארון יהיה צבוע בשתי שכבות, צבע יסוד ושכבת צבע חיצוני, •

תהליך הגימור יעמוד בתקני איכות הסביבה מערכת הגמורים תכלול ציפוי דוגמת פוספטיזציה או  •
 מיקרון עם אישור יצרן. 80 -ציפוי נאנו קרמי + צבע יסוד + צבע עליון עובי השכבות יהיה כ

ס"מ  10*22ם של שני פתחים בגג הארון ובתחתית הארון במידות מינימו -פתחי כניסה לכבלים  •
מוגנים ע"י גומיית מגן בצדי הארון במרכז הרוחב. פתח בגג הארון בחלקו האחורי המרכזי במידות 
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ס"מ. הארון יסופק כאשר כל פתחי הכבלים בגג ובתחתית יהיו סגורים, הפתחים  20*10מינימום של 
 יהיו ניתנים  לפירוק לפי הצורך. בפתחים שיפתחו יותקנו פסי שערות.

 רגליות הניתנות לכיוון ע"י אומי מתיחה. 4הארון יותקן על  -צוב כן יי •

( בכל אחד מצידי המסד בחלקו Zero U) 0Uבתצורה של   PDUבמסדים ניתן יהיה להתקין שתי יחי' •
 האחורי, עד שני פסים בכל צד ללא הפרעה לציוד המחשוב שיותקן במסד.

כבלים, תעלות, פסי שקעים, חיישנים, שילדת המסד תאפשר לחבר התקנים שונים דוגמת מובילי  •

, ההכנות בשלדה יהיה בתצורת חורים עגולים ו/או מרובעים ו/ U 0 -ואמצעי עזר נוספים להתקנה ב
או מלבניים או כל תצורה סטנדרטית אחרת, במרחקים קבועים ביניהם,  חורים אלה יאפשרו קיבוע 

ות היצרן. לא יתקבלו אילתורים שונים באמצעות ברגים, אום צף או כל אמצעים אחרים עפ"י הנחי
 לקיבוע ציוד.

יסופק  ויותקן ע"י הקבלן בגג הארונות. תעלות/סולם  –תעלות/סולם להעברת כבלי גישור בין מסדים  •
יהיו מתוצרת יצרן המסדים בגובה אשר יקבע מול המזמין. אספקה והתקנה תעלת פח/מחורצת 

ארון או פתחים התואמים בדופן התעלה לפתחי ס"מ עם פתחים תואמים בגג ה 30/60מגולוונת 
הארון, כולל ביצוע ההתקנה, סיומת לסגירת דופן הארון הקיצוני, התעלה תותקן בגג הארון ותסופק 

 בגמר ובצבע זהה לארון.

הלוחות העיוורים ישמשו לסגירת כל המרווחים בין פריטי ציוד ולוחות ניתוב במסדי  -לוחות עיוורים  •
. הלוחות יהיו עשויים פלסטיק. התקנת הלוחות העיוורים למסד תבוצע השרתים והתקשורת

 .  3Uאו  1U ,2Uבאמצעות לחיצה ויהיו ניתנים לפירוק מהיר. הלוחות העיוורים יהיו בגובה של 

לספק  המסדים בשורה יחוברו בניהם ליצירת מבנה אחיד עמיד ברעידות. כמו כן באחריות הקבלן •
ין השורות, בנוי כחלק בלתי נפרד ממערך ההצבה של המסדים ומותאם רכיב חיבור מתכתי לקישור ב

 למרווחים בין שורות המסדים.

לכל אורך ארון רבע, שליש ושלם להתקנה משתי   0U -זוגות מוליכי כבילה אנכיים לתליה על ה •

 מינימום.  U 4הצדדים עם טבעות מתכת להכנסת כבילה בצפיפות 
 

 הארקה  35.03.8.1

המסדים והציוד יבוצעו על ידי הקבלן, בהתאם להנחיות חיבורי הארקה של  •
 המפורטות להלן והתקן הישראלי הרלוונטי.

, להגנה מפני 1173פי ת"י -הציוד בכל מסד, המסד וכל המסדים כמערכת, יוארקו על •
 פגיעות ברקים ולמניעת השראת מתחים אלקטרומגנטית. 

מ"מ  10כבלים בקוטר עד  8כל מסד יכלול פס הארקה עם אביזרים מתאימים לחיבור  •
 כ"א. 

 .הקבלן יתקין מערכת הארקה במסדים, שתענה לדרישות שלעיל ולהלן •

 16לכל מסד יותקן כבל הארקה נפרד, לפס ההארקות שיסופק ע"י הקבלן. חתך הכבל  •
ממ"ר, בידוד צהוב/ירוק. כל כבל יחובר לבורג נפרד באמצעות נעל כבל בורג ודיסקית 

 קפיצית.

-NCהבסיס עם תבריג  בבסיס הארון תהיה נקודת הארקה מרכזית מרותכת למסגרת •

 כן יסופק פס הארקה סטנדרטי שיותקן בכל מסד.   בעל ראש פטרייה, NC-10ובורג  10

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 
יוד לוודא כי מכלול הארקה יותקן כל שלא יפגע בהכנסת הציוד לארון וכן בגובה הצ

 שניתן להכניס.

• PDU  Metered-  32להזנת חשמל לשרתיםA  , יחידות לכל מסד, כולל  2תלת פאזי

, APCלפחות בכל יחידה, תוצרת  C19שקעי   4-ו C13שקעי  18מערך ניהול מלא. 

RARITAN ,סרבר טק ,EATON  .או שוו"ע מאושר 
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 ציוד, חומרה וביצוע עבודה 35.03.9
 

 חיווט, צנרת וכבלים  35.03.9.1
יעברו אך ורק בצינורות שיוכנו לשם כך ע"י הקבלן. הקבלן יהיה אחראי   כל החוטים  •

 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.   •

 

 חוטים וכבלים  35.03.9.2
 Multicore Overall Foil-Shielded Cable הכבלים יהיו מטיפוס כבל טלדור 

4x6005 .כבל מסוכך, 
על הקבלן להקפיד בזמן השימוש בכבל שהצבע של החוט בכבל והכבל עצמו ישמש תמיד 

 לאותה מטרה, בכל רחבי הבניין.  
הכבלים והחוטים בכל רחבי הבניין יסודרו אך ורק בצינורות הקיימים לשם כך, אלא אם כן 

 תבוא הוראה אחרת.  
 30ה של לפחות % בזמן השחלת הכבלים והחוטים יוודא הקבלן תמיד השארת רזרב

 50%מחלקים בתוך ארגזי החלוקה יהיו סרטי המחלקים מטיפוס קרונה, כולל רזרבה 
 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. 
 קצוות החוטים יהיו מאונכים אל סרטי המחלקים.  כל

 
 מבנה בקרת 35.04

 BMSיש להתייחס למפרט ספציפי ל –בקרת המבנה תכיל התממשקות תצוגה ושליטה על כלל הרכיבים הבאים 

 פרוט המערכות המבוקרות:   35.04.1

 

 מערכת חשמל  35.04.1.1
לפחות   SATEC ,PM   175המערכת תתחבר בפרוטוקול תקשורת לרבי מודדים מדגם  .א

או אחרים לשם הצגת הערכים הנמדדים ע"י רבי המודדים בזמן אמת. המערכת 
תאגור את נתוני המדידה תציגם במסך המערכת, תפיק גרפים בהתאם ותאפנן 

 נוי ע"י המזמין. התראות כתוצאה מנתונים חריגים שיאופיינו ויהיו ניתנים לשי

 המערכת תציג את מצב המפסקים הראשיים ומגעי עזר בלוחות החשמל כפי שמפורט:  .ב

 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   -

 גנרטור(   \ים )ח"ח סימון מצב עבודת מחליפ -

 מתח, זרם תדירות, הספק, אנרגיה ע"י רב מודד      -

פיקוד על מעגלי תאורה בשטחים ציבוריים וחדרים לפי דרישות המזמין ובהתאם  .ג
 לתוכניות.

 הארכת זמן תאורה עפ"י דרישה מקומית.  .ד
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 מתח גבוה 35.04.1.2
 חיווי על תקלה במפסקי זרם ראשיים .  .א

 מצב מפסקי זרם ראשיים.  .ב

 מדידת טמפרטורה בסלילי השנאים.  .ג

 

 מערכות תומכות חיים   35.04.1.3

 . ULהמערכת תציג את כל מערכות התומכות חיים בבניין בהתאם לדרישות תקן

  

 חניון  35.04.1.4
 המערכת תציג את מצב החניון ואת כל הממשקים שלו.

 

 דלתות מבוקרות 35.04.1.5
 המערכות תציג את מצב הדלתות המבוקרות ואותות אזעקה. 

 המערכת תתממשק למערכות הצילום, הוידאו וההקלטות.
 

 גנרטור  35.04.1.6
 מעקב אחר מצב פעולה ומצב גנרטור.  .א

חיווי מבקר גנרטור בהתאם לממשק התקשורת שיהווה חלק בלתי נפרד מהגנרטור  .ב
 ויסופק ע"י יצרן הגנרטור. 

 חיווי מלא על מצב הדלק במיכלים. .ג
 

  UPSמערכות  35.04.1.7

חיוויים ואינדיקציות חשובות ממערכות האל פסק על מצבי עבודה ותקלות, מצברי  .א
ף רגעי , יכולת גיבוי ולמשך זמן, גיבוי , מתח הזנה, תקינות וייצוב ,  מצב עומס שוט

 UPS –( ועוד. המערכת תקושר ישירות מה Bypassבאחזקה , במצב  "עוקף ")
 למחשב.  

 

 מיזוג אוויר 35.04.1.8
או   LONהתממשקות מלאה למערכת בקרת מיזוג אוויר בפרוטוקול תקשורת  .א

BACNET   אוMODBUS   והצגת כל הנתונים הנדרשים כולל מסכים גרפיים, שינוי
 טמפ' וכד.'  ערכי

 מערכת הבקרה תכלול התממשקות מלאה למערכות מיזוג האויר .ב

המערכת תציג תקלות, מערכות בקרת טמפ', צריכות חשמל, ספיקות ונתונים טכניים  .ג
 על המערכות. 

 

 מערכת אינסטלציה 35.04.1.9
חיווים על מצב פעולה של משאבות מים, ניקוז, מסננים עפ"י דרישת המזמין ותכנון  .א

 האינסטלציה. 

 חיווים על מצב פעולה, תקלה, התרעה על תקלה של משאבות סחרור.  .ב

 חיווים על גובה מים וגלישה מבורות שאיבה, ביוב.  .ג

ים קבלת התראה ממערכת מתזים בעת השריפה וחיוויים על מצב משאבות, מגופ .ד
 חשמליים. 
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 מערכות בטחון  35.04.1.10
 התחברות לרכזת פריצה לצורך קבלת חיוויים על מצב המערכת.  .א

התממשקות מליאה עם מערכת בקרת כניסה לצורך קבלת חיוויים על מצב כל  .ב
הדלתות המבוקרות על גבי תכנית הקומה. יצוין כי מחשב אחד ישמש לשליטה ובקרה 

 על מערכת בקרת כניסה ומערכת בקרת מבנה. 
 

 מערכת גילוי אש משולבת כריזה  35.04.1.11
רכת. הכל בהתאם לתקן התממשקות מליאה לרכזת גילוי אש לקבלת התרעות ומצב המע

UL . 
 
 

 דלתות –מערכת בקרת כניסה  35.05
 

 כללי: 35.05.1
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.
תקשורת קומתיים, חדרי מנהלי אגף יכללו דלתות בנוסף חדרי ישיבות, חדרי חשמל קומתיים, חדרי 

 הכוללות מידור, מצלמות ובקרת כניסה.
מערכת בקרת הכניסה הנדרשת היא מערכת המבוססת על קוראי כרטיסים עצמאיים בנוסף למערכת 

 אינטרקום.

(stand-alone) סוגי קוראים: 3. יסופקו 

 מקודד )לוח מקשים(. •

 + לוח מקשים. קורא משולב כרטיס מגנטי או קירבה •

 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 

 יח' אלקטרונית.יאושר קורא הכולל בתוכו גם בקר או כל 

 . HIDהחיבור בין הקורא לבקר יהיה באמצעות כבל תקשורת, התקשורת תהיה מוצפנת בפרוטוקול 
 

 המערכת תושתת על בקרים ייעודיים אשר יחוברו ביניהם בפרוטוקול תקשורת •

 IP TCP/. 

 המערכת תתממשק / תתחבר למערכת בקרת הכניסה אשר תותקן בדלפק הקבלה. •

ותאפשר העברת מידע מן הבקרים בשטח בזמן אמת אל מחשב בקרה  ON-LINE המערכת תהיה •
 מרכזי אשר ימוקם בחדר בקרה ובעמדת שמירה ראשית.

בכל מקרה של תקלה במחשב או כל סיבה אחרת הגורמת לבעיית תקשורת בין המחשב לבקרים  •

בקרים של המערכת יתנהלו בהתאם למידע אשר עודכן  OFF-LINE.  תתאפשר פעולת המערכת במצב 
 עד להפסקת התקשורת עם המחשב המרכזי.

כל נותני המערכת והגדרותיה יעשו ע"י תוכנה ייעודית בסביבת מערכת הפעלה גרסת חלונות  •

10WINDOWS    .לפחות 

שונות  על מנת לאפשר גמישות מרבית בתכנון האזורים אשר הכניסה אליהם תהיה מבוקרת בשעות •
במהלך ימי השבוע, המערכת תאפשר הגדרה של אזורים שונים באתר אשר אותם ניתן יהיה לשייך 

כדי לאפשר זאת,  לבעלי הרשאה לכניסה )או לקבוצות בעלי הרשאה( בשעות שונות ובתאריכים שונים.
לי המערכת תאפשר הגדרה של שילובי אזורי זמן ואזורים גיאוגרפיים המשויכים לקבוצות של בע
כרטיסים. המערכת תאפשר לשנות הגדרות של אזורי זמן ואזורים גיאוגרפים וכן של הגדרות 

 .ON-LINEהמשתמשים וקבוצות בצורה מקוונת 
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במידה ויידרש, המערכת תתמוך במספר עמדות שליטה והנפקת תגים כולל אפשרות חיבור מדפסת  •
 תגים צבעונית.

ים בשטח על גבי צג המחשב בצורה טקסטואלית המערכת תציג את הנתונים המתקבלים מן הבקר •
 ותצוגה חזותית של הגורם המתריע במיקומו האמתי בשטח, על גבי מפות סינופטיות של המבנה.

 -, וINPUTהמערכת תוכל להציג את מצב כל נתוני הבקרים במבנה עץ המערכת לדוגמא סטאטוס  •

OUTPUT  .כולל מצב התקשורת ותקינות כל הבקרים ברשת 

 ת הניהול: תוכנ 35.05.2
 התכנה תנהל אל כלל הבקרים בממשק נוח וידידותי למשתמש. •

 וכן אנגלית מלאה. שפת הממשק תהיה בעברית •

 התוכנה תכלול מודולים תוכנתיים : •

 מודול ניהול הרשאות. •

 מודול מפות גרפיות. •

 מודול דו"חות. •

 ממשקים למערכות צד ג'. •

 מלא. NFCמודול  •

 .HID -תמיכה מלאה ב •

 

 כלול את האלמנטים כפי שמפורט להלן :דלת מבוקרת ת 35.05.3
 מנעול חשמלי מכל סוג ומכל טכנולוגיה  •

 מנעול אלקטרו מכאני/ אלקטרומגנטי. •

 מפסק מגנטי שקוע בדלת לחיווי על מצב הדלת. •

 זמזם מקומי •

 לחצן יציאה/ פתיחה. •

 הכניסה.לחצן ניפוץ לשחרור המנעול באופן מידי במקרה חירום ללא תלות במצב מערכת בקרת  •

 אינטרקום. •

באופן  NFC -בהתאם לדרישות מכל סוג ומכל טכנולוגיה, כל הקוראים יתמכו ב 2או  1קורא כרטיסים  •
 מלא.

 כל הדלתות יכללו מערכות המותאמות לתקן ובהתאם לדרישות הבטיחות. •
 

 בקר דלתות: 35.05.4

התגים. הבקר יבקר קורא בקר הדלתות יהווה את יחידת העיבוד של המידע אשר יישלח על ידי קוראי  •
 תגי אחד או יותר, על פי תצורת המערכת הנדרשת.

 הבקר יאפשר התממשקות עם מחשב בקרה מרכזי לצורך ביצוע הגדרות ושינויים במערכת. •

 מאפייני הבקר: •

 משתמשים לפחות וכולל זיכרון לכמות הדומה לאירועים אחרונים. 30,000בסיס נתונים של  •

 התוכנה הנדרשות, על מנת לבצע את הפונקציות הבאות:הבקר יכלול את החומרה ו •

 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. •

 יאושר ע"י המפקח.כל הבקרים יותקנו בחדרי התקשורת הקומתיים או בכל מקום אחר אשר  •
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 מאפייני הבקר: 35.05.4.1

 מארז מתכתי צבוע תנור כולל מפתח. •

• TAMPER   .לפריצה של המארז 

 יציאות לפחות. 2ספק/מטען אינטגראלי ראשי למנעולים ולבקר כולל  •

 סוללת גיבוי לשמירת נתונים. •

 פיקוד לשחרור מנעולים חשמליים חומרתי בעת שריפה. •

 ללא הגבלת כמות הבקרים ברשת. TCP/IPעבודה בסביבת  •

 ביט. 64תקשורת מוצפנת במפתח של  •

 .N.C.N.Oמצבי הפעלה  2יציאת הבקר יהיו בעלי  •

 

 מנעול חשמלי: 35.05.5

 או שווה ערך מאושר.  Eff-Effהמנעול יהיה מתוצרת  •

 במצב של הפסקת מתח המנעול יאפשר יציאה ללא הפרעה דרך הדלת.  Fail Safeהמנעול יהיה מסוג  •

יותקן בתוך משקוף הדלת. אופן ההתקנה לא יאפשר גישה למנעול כאשר הדלת סגורה. המנעול המנעול  •
 יאפשר נעילה של הדלת באמצעות מנגנון מנעול הננעל באמצעות מפתח.

 אשר יסופק באמצעות ספק הכוח של בקר הדלתות. VDC 12-24המנעול יופעל במתח  •

 קילו גרם כולל כל האביזרים הנלווים. 750מגנטיים של הדלתות חירום יותקנו מנעולי אלקטרו  •
 

 מפסק מגנטי לדלת: 35.05.6

 ".3/4המפסקים המגנטיים יהיו בהתקנה סמויה בצנרת בקוטר של  •

 המפסקים יהיו מסוג שאינו מאפשר נטרולם על ידי הצמדת מגנט חיצוני. •

 ,NO, NC, DPDTג המפסקים יהיו מזוודים בתוך המבנה יצוק ואטום. המגעים יהיו איכותיים ומסו •

SPDT  .על פי הצורך 
 

 לחצן פתיחת דלת: 35.05.7

לחצני פתיחת דלת יותקנו בצד המוגן של הדלתות המבוקרות וישמשו לפתיחת הדלתות לצורך יציאה  •
 מבוקרת. פתיחת הדלתות באמצעות לחצן הפתיחה לא תגרום לאזעקה.

 ד לעבוד ממושכת.הלחצן יהיה מחומר בלתי שביר מותקן על גבי משטח מתכת, ויהיה מיוע •

 במקומות מסוימים יותקנו לחצני יציאה מנירוסטה כולל כיתוב תואם. •

 

 לחצן שחרור בחרום: 35.05.8

מ' מהרצפה על מנת  1.60לחצני שחרור בחרום יותקנו בסמוך לכל הדלתות המבוקרות ובגובה של  •
 למנוע הפעלתם בשוגג.

, כולל כיתוב מתאים לתפקיד הלחצן. לחצני השחרור בחרום יהיו מסוג לחצן ניפוץ פלסטיק, בצבע ירוק •
 בנוסף על הכיתוב יתקין הקבלן מכסה כולל שלט מפורט עם הנחיות לשימוש בלחצן.

לחצני שחרור בחרום יחוברו ישירות לאספקת המתח למנעולים החשמליים ובעת הפעלתם ישתחרר  •
 המנעול החשמלי ללא תלות במצב בקר בקרת הכניסה.

מגע עזר אשר יחובר לבקרי הדלתות ויתריעו בעת הפעלת הלחצן וניפוץ לחצני השחרור בחרום יכילו  •
 הזכוכית.

 

 מקודד לוח מקשים: 35.05.9
 המקודד שיסופק יהיה דקורטיבי ובמארז אטום. יפעל באופן עצמאי ללא חיבור למחשב. 

 הקודן יכלול:

 .9-0לוח המקשים עם ספרות  •
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אינדיקציות שונות למשתמש על פעולת המכשיר נוריות חיווי בצבעים שונים ובולטים המעבירים  •
 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. •

 שניות לפחות. 30ניתן יהיה לשלוט על פרק הזמן מרגע זיהוי / אישור הקוד עד לפתיחת הדלת עד  •

 ספרות. 8-4  -קודים של 500למקודד יהיה זיכרון פנימי מוגן ללפחות  •

 ואנטי ונדלי.  (water proof)מקודד המיועד להתקנה חיצונית יהיה מסוג  •

 

 :קורא משולב כרטיס מגנטי או קירבה +לוח מקשים 35.05.10

 אותן דרישות כנ"ל בקודן אך בנוסף: •

 משולב.קורא כרטיס קירבה או מגנטי  •

 ס"מ. 10טווח קריאת קורא הכרטיסים עד  •

 .HID -ו NFC -תמיכה מלאה ב •
 

 :קורא משולב טביעת אצבע +לוח מקשים 35.05.11
 אותן דרישות כנ"ל במקודד אך בנוסף:

 אפשרויות הפעלה:

 משתמשים לפחות. 2000העברת כרטיס קרבה ואח"כ הנחת אצבע. אפשרות עד  .1

 משתמשים לפחות. 1500הנחת אצבע בלבד. אפשרות לזיכרון עד  .2

 .HID -ו NFC -תמיכה מלאה ב .3
 

 מנעול אלקטרו מכאני 35.05.12
 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 
השומרים. כולל שליטה ע"י מערכת אינטרקום מקומי וקורא כרטיסים  ובקרה בחדר הבקרה ועמדות

 במידת הצורך.
 ק"ג. 750מנעול האלקטרו מגנטי שיסופק יהיה בעל כח החזקת נעילה של לפחות 

 

 סלונואיד בהתאמה לתצורה ההתקנה לרבות ממדי המשקוף. \סוג: לשונית  •

 מקומי. ניתן לשליטה ע"י בקרי מערכת בקרת הכניסה ועל ידי בקר •

 תמיכה בשני דפוסי פעולה במצב נורמאלי: •

 נעול ללא אספקת מתח למנעול. פתוח כשמסופק מתח למנעול. •

 פתוח ללא אספקת מתח למנעול. נעול כשמסופק מתח למנעול. •

 ק"ג לפחות. 611עמידה בעומס:  •

 לתמיכה בשני דפוסי הפעולה הנ"ל, ניתן להגיש הצעה לשני מנעולים שונים. •

 .  fail safe or secureגדיר ניתן יהיה לה •

 בעת מתן פקודת פתיחה תתבצע פעולת קריסה של הלשונית. •

 תאימות למיתקון בדלתות עץ ומתכת . •

 חילופין.\זרם ישר 12/24Vמתח הפעלה:  •

 חומר גלם: מתכת. •

 תאימות להתקנה ימנית ושמאלית באמצעות הרכבת אותם מכלולים. •

וצילינדר תהיה בעדיפות על הנעילה החשמלית ותאפשר פתיחה גם פתיחת הדלת באמצעות מפתח  •
 כאשר לא ניתנה לכך פקודה חשמלית.
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החיווט יהיה סמוי בתוך הקירות והמשקופים, בלתי ניתן לגישת זרים. במקרים בהם לא תתאפשר  •
 התקנה סמויה יועבר החיווט בצנרת מתכת משוריינת שרשורית.

 
 גם למערכות גילוי אש לצורך פתיחה במצב חירום.מנעולים שיותקנו בדלתות יחוברו 

 המנעול יכלול מערכת הגנה כנגד קפיצות מתח.

 .DCאו   V24 ACאו  V12מתח עבודה 

 או שוו"ע מאושר. YALE ,MAGNALOCKיסופקו מנעולים איכותיים מתוצרת 

ובמבנה הדלתות שיסופקו יתאימו למשטר ההפעלות של המנעולים והדלת תכלול תשתיות במשקופים  •
 הדלת.

 הדלתות יתאימו לדרישות תוכנית הבטיחות. •
 

 מנעול חשמלי 35.05.13
 מנעולים חשמליים יותקנו בדלתות רגילות, עץ, מתכת, זכוכית או אלומיניום.

השליטה על המנעול תתבצע מקורא כרטיסים / מקודד. כולל שליטה ובקרה מחדר הבקרה ומעמדת 
 וקורא כרטיסים במידת הצורך. השומר. כולל שליטה ע"י מערכת אינטרקום מקומי

 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. •

 Heavy Duty Highה חיצונית של שערים, דלתות, ביטחון יהיו מסוג מנעולים שיותקנו בהתקנ

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. •

 ת.ק"ג לפחו 500עמידה בעומס:  •

 לתמיכה בשני דפוסי הפעולה הנ"ל, ניתן להגיש הצעה לשני מנעולים שונים. •

 .  fail safe or secureניתן יהיה להגדיר  •

 בעת מתן פקודת פתיחה תתבצע פעולת קריסה של הלשונית. •

 תאימות להתקנה בדלתות עץ ומתכת . •

 חילופין.\זרם ישר 12/24Vמתח הפעלה:  •

 חומר גלם: מתכת. •

 יכלול מנוף שיאפשר את נטרולו.המנעול  •

 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.

ם. במקרים בהם לא תתאפשר החיווט יהיה סמוי בתוך הקירות והמשקופים, בלתי ניתן לגישת זרי •
 התקנה סמויה יועבר החיווט בצנרת מתכת משוריינת שרשורית.

 

 . DCאו   V24 ACאו  V12מתח עבודה  35.05.14

 או שוו"ע מאושר.  Eff Effיסופקו מנעולים איכותיים מתוצרת  •

הדלתות שיסופקו יתאימו למשטר ההפעלות של המנעולים והדלת תכלול תשתיות במשקופים ובמבנה  •
 הדלת.

 

 ק"ג: 300מגנלוק  35.05.15

 המכלול יהיה מורכב מיחידת אלקטרומגנט, יחידת אחיזה ומתאמים. •
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 סט מתאמי ההתקנה לכל סוג ותצורת דלת יהיו חלק מערכת המכלול. •

 ק"ג לפחות. 211כוח האחיזה בין האלקטרומגנט ליחידת האחיזה )בין הדלת למשקוף( יהיה  •

 . 12/24V AC/DCמתח הפעלה:  •

 ממתכת שאינה מחלידה.המכלול יהיה  •

 .(  failsafeבאיתות חירום, המנעול ינוטרל אוטומטית (  •

 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. •

גבי כל דלת )זכוכית, עץ ומתכת( ללא תלות במיקום הידית המנעול יהיה מסוג הניתן להתקנה על  •
 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. •
 

 ק"ג לדלת אש: 611מגנלוק  35.05.16

 המזמין בדלתות אש מסוימות במתקנים בוצע קידוח הכנה להתקנת המגנלוקע"פ דרישת  •

 בלבד. eLockשל חברת  1200המגנלוק שיסופק לדלתות אלו יהיה מסדרת  •

למען הסר הספק הקבלן רשאי להציע מתג מגנטי אחר לדלתות אש כל עוד הוא תואם לפרופיל הקידוח  •
 הנ"ל

המפקח והתאמת המנגנון לאינטגרציית המבנה  כל התקנת דלת מבוקרת בדלת אש מצריך אישור •
 ולאישורי התקן

 

 לחצני פתיחה למנעול חשמלי / אלקטרומגנטי וקופסת ניפוץ 35.05.17
 לחיצה עליו תאפשר את פתיחת המנעול החשמלי / אלקטרומגנטי עליו הוא שולט באמצעות מגע יבש. 

 outdoor –לחצן פתיחת דלת  35.05.17.1

המבוקרות וישמש לפתיחת הדלתות לצורך יציאה הלחצן יותקן בצד המוגן של הדלתות  •
 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.

 indoor –פתיחת דלת לחצן  35.05.17.2

 מאפיינים זהים להנ"ל למעט הדרישה לתנאי חוץ. •

הלחצן יותקן מתחת לטיח על גבי קופסת פלסטיק או מעל לפני הטיח בהתאם לדרישת  •
 המזמין.

 קופסת ניפוץ 35.05.17.3

 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. •

 . 35V DCבמתח של  3Aעומד בזרם של עד  •

 . N.Oאו  N.Cמגע כפול  •

הקופסא תכיל מפסק טמפר אשר יעביר התרעה לבקר כאשר שוברים את הקופסא. ראה  •
 דרישה למגע כפול.

 מגיע עם מכסה פלסטיק מתרומם. •
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 תשתיות למערך תקשורת סלולארית 35.06
על מנת לשפר את קליטת הסלולר, להקטין את קרינת המכשירים ולשפר את איכות השרות פורסות חברות 

 . האנטנות יותקנו בשטחי ציבוריים ובמסדרונות בכל קומה.In doorהסלולר מערך אנטנות 
במהלך התכנון המפורט, יחליט המזמין במשותף עם חברות הסלולר אופן פריסת האנטנות במבנה, אם 

רס מערכת אחת משותפת לכל החברות או לחילופין שתיפרס מערכת נפרדת עבור כל אחת מהחברות תיפ
 או חלק מהן.

 ריכוז הציוד של חברות הסלולר יהיה בפריסה עפ"י דרישות חברות הסלולר.
באחריות הקבלן, בתיאום עם המזמין ועם חברות הסלולר, להכין מובילים הכוללים תעלות רשת וצנרת 

 ם הציוד לבין שטחי החניונים שטחי האחסנה, מסדרונות ושטחים אחרים בהם ייפרסו אנטנות.בין מיקו
 

 1337 תקן אזעקות רכזת 35.07
 

, פריצה רכזת ותכלול  4/2008 חדש תקן 1337 ישראלי תקן בדרישות שתעמוד אזעקות ברכזת שימוש יעשה 35.07.1
 .שונים מסוגים וגלאים אזורים מרחיבי

 נפרד בעברית כיתוב עם  LCD מסוג מואר תצוגה לוח הכולל הפעלה מקודד תכלול שתסופק המערכת
 .בקרה לחדר ובמקביל אזורים 196 מ פחות ולא הבודד האזור ברמת בקרה לחדר המידע העברת ואפשרות

 . הבודד הגלאי רמת עד נוספים אזורים בהגדרת וכן בפועל אזורים בהגדרת תתמוך הרכזת 
 בהתאם קומה חלקי או משרדים קומת ברמת לוגית מבחינה נפרדות מערכות בתת עבודה תאפשר הרכזת
 מקשים לוח דרך נפרד פעולה באופן תעבוד מערכת תת שכל כך, העתידיים או/ו הנוכחיים המזמין לצרכי

 . נפרדים הפעלה קודי עם נפרד
 

 יותקן קומה בכל, המזמין יגדיר אותו מקום בכל או הראשי הציוד בחדר תותקן ראשית פריצה רכזת
 . לכך שיוקצה יעודי באזור או הקומתיים התקשורת בחדרי יותר או אחד קומתי מרחיב

 מאסטר קוד באמצעות וגם הקומה אותה את להפעיל יוכל אשר הפעלה פנל יותקן בקומה ראשית דלת בכל
 .האזורים כלל את לבטל או להפעיל יוכל

 
 .ברק פגיעת מפני ובתוכנה בחומרה הגנה תהיה למערכת

 
 :אופנים בכמה ותתקבל תשלח תקלה או/ו התראה הודעת 35.07.2

 .המזמין שיגדיר תפקידים בעלי אצל קולית כהודעה •

 .המזמין שיגדיר תפקידים שלבעלי ניידים בטלפונים טקסט כהודעת •

 .ב"השו בתוכנת קולית או/ו חזותית כהודעה •

 .המזמין י"ע שיוגדר חיצוני במוקד •

 ההתראות קבלת לשם( תוכנה או/ו חומרה) הדרושים הרכיבים כל יסופקו  מהרכזת נפרד בלתי כחלק •
 .כמפורט

 
 .לגלאים ואלחוטיים קוויים חיבורים שילוב תאפשר הרכזת 35.07.3

 -יציאות •

 .קווית/אלחוטי שידור' יח -

 GPRS סלולארית שידור יחידת -

 . USB או RS232 תקנית מדפסת -

  IP וחיבור שליטה כרטיס -

 .אוטומטי טלפון חייגן -

 . 230V4A יבשים מגעים -

 '(.וכד סירנות) אזעקה' יח -

 .קוליות הודעות כורז,  קול כרטיס -

 -כניסות •
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 .שונים מסוגים נפח גלאי -

 .חלונות/לדלתות גבול מפסיקי -

 . בעברית LCD תצוגת עם מקשים לוחות -

 -סוללה •

 אספקה ללא מלאה לפעולה קיבולת עם, נטענת קדמיום ניקל, פנימית סוללה תהיה הסוללה -
 .כנדרש תקופה  במשך חיצונית

 .במחשב או הרכזת בחזית יוצג, שעות 48 לפחות בן( פריקה טעינה) הסוללה מצב חווי -

 .הראשית לסוללה בנוסף גיבוי סוללת תותקן מרחיב/רכזת לכל -

 -מידע אגירת •
 

 :הבאים בנושאים( היסטוריה) מידע ייאגר המערכת זיכרון 35.07.4

 .שפעלו גלאים -

 .במערכת תקלות -

 (.הסודי הקוד לא) המפעיל מספר כולל, כיבוי /הפעלה -

 .האירוע הופעת( זמן) מועד -

 . האירוע  הופעת מועד ציון כולל במדפסת להדפיסו יהיה אפשר ל"הנ המידע כל את -

 .אחרונים אירועים 1000 לפחות: הזיכרון קיבולת -

 .חיצוני במחשב המערכת זיכרון את ולשמור לגבות יהיה ניתן -
 

 :הדממה/  נטרול/  השתקה •

 מקשים מלוחות תעשה( ב"וכיו צופרים או התראות או גלאים פעולת) מסוימות פעולות נטרול -
 . כניסה בקרת ממערכת או מהמחשב או גישה קוד י"ע קומה בכל יותקנו אשר

 .המתאים התפקיד בעל של הכניסה קוד לפי שונות ברמות יהיו הנטרולים -

 .השהיה ללא, האזעקה את תפעיל פעמים 3 שגוי קוד שהקשת כך הרכזת את לתכנת יהיה ניתן -
 

 :הרכזת תגובות •

 . להשהיה ניתנת תהיה לאירוע הרכזת תגובת -

 .לכוון ניתן ההשהיה זמן משך -

 .ההשהיה מזמן קטן הופעתם שמשך חולפים אירועים ברכזת לבטל יהיה ניתן כן-כמו -

 .נפרד באתר אביזר לכל אינדיבידואלי באופן לקבוע יהיה אפשר ל"הנ התכונות כל -
 

 :פאסיבי. א.א נפח גלאי •
 .המזמין עם בהתאם יקבע הגלאים מיקום
 וסוג במתקן הגלאי של למקומות בהתאם הכיסוי וטווח הגילוי רגישות כיוון של אפשרות נדרשת
 :הבאים הטכניים למפרטים יענה באתר שיותקן הגלאי. שתותקן העדשה

 .VD.C  8-16 פעולה מתח -

 .A.M  10-20 זרם צריכת -

 '.וכו מרכזי חימום, אויר זרמי RF  הגנת -

 .פולסים מונה קביעת אפשרות -

 .הגלאי לפתיחת הגנה מפסק -

 20-ל מתחת גילוי זווית) תחתונה גילוי עדשת לרבות מישורים בשלושה 24 לפחות – אולמות מספר -
 (.מינוס

 '.(וכו טווח ארוך זווית רחב, וילון) הצורך לפי לשינוי ניתנת גילוי עדשות -

 .N.C.N.O יבש מגע – אזעקה מוצא -

 את תפעיל' וכו ריצה קפיצה הליכה, זחילה לרבות אדם תנועת של סוג שכל כך תהיה הגילוי רגישות -
 .הגלאי
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 יגלה מטר 3.60 מגובה הגילוי אזורי כיסוי בנוסף, תקרתי פאסיבי. א.א גלאי להתקין ויידרש במקרה
 .לפחות מטר 8 בקוטר השטח כיסוי מטר 2.40 ומגובה לפחות מטר 10 בקוטר טווח

 

 :אקטיבי. א.א גלאי •
 הנדרשים הכיסוי וטווח לשטח בהתאם, היזם מול בתיאום שיוגדרו בגבהים הקירות על יותקנו הגלאים
 .אזעקה ותיצור תתגלה הקרניים של חציה שכל ובאופן

 כאשר. מולה המותקנת קליטה יחידות אל קרניים זוג המשדרת שידור מיחידת מורכבים הגלאים
 .האזעקות לרכזת ותועבר לאזעקה תתורגם היא, יחד גם הקרניים לשני הפרעה מתקבלת
 :להלן הטכניים למפרטים יענו הגלאים

 .OUTDOOR התקנת -

 .לפחות' מ 60 עד טווח: טווח -

 .º15 אנכי º90: שידור קרן רוחב -

 .לפחות VDC 10-36: מתח -

 .אזעקה לחיווי נורית \שידור ליווי נורית: חיווים -

 .NC: מוצא ממסר -

 .הגלאי מכסה על  TAMPER: הגנות -

 .לפחות– C º10 עד+ C º50: טמפרטורה -
 לאזעקות רק ולהגיב' וכד סביבה מרעשי כתוצאה הפרעות ולסנן לזהות יכולת בעל יהיו הגלאים

 .הקרניים חיתוך עקב המתקבלות

  שמש מקרינת מקרית הפעלה ומניעת  UV הגנה בעל חיצונית להתקנה וילון גלאי -
 

 :MASK זיהוי מנגנון כולל פאסיבי. א.א גלאי •
 .בשוגג החסימה זיהוי מערכת תופעל לא בו ובמקום המזמין עם בתאום יקבע הגלאי מיקום

". כיבוי" במצב האזעקה מערכת כאשר גם תתקבל ההתראה. התראה כך על תתקבל גילוי של מצב בכל
 .השטח לתנאי בהתאם לכיוון יתאפשר החסימה זיהוי מנגנון של ההפעלה זמן

 בכל. MASK המלאה לתפקודו והפרעה הגלאי כיסוי של מצב על לדיווח נפרדת יציאה יכלול הגלאי
 במצב המערכת כאשר גם נפרד כאירוע גלאי של חסימה על בקרה לחדר ידווח, לגלאי חסימה של מקרה

 .כבוי
 .הגלאי ממיקום מ"ס 40 של חסימה במצב הגילוי טווח

 בגלאי מידית אזעקה תפעיל, הרגעית ולו ופתיחתו"  TAMPER" מלכוד במפסק מוגן יהיה הגלאי
 .לצורך בהתאם פולסים מונה של להפעלה אפשרות תהייה

 

 :אקוסטי זכוכית שבר גלאי •
 גלים ויגלו שיקלטו באופן להגנה המיועד הזכוכית משטח מול התקרה או הקירות על יותקנו הגלאים

 .הזכוכית של חיתוך או ניפוץ, שבר קול יזהה הגלאי. זכוכית שבר המלווים השמע בתחום אקוסטיים
 :להלן הטכניים למפרטים יענו הגלאים

 .לפחות' מ 15: גילוי טווח •

 .ELECTRET CONDENSER מסוג: מיקרופון •

 .לכוון ניתנת:   רגישות •

 .NC יבש מגש: אזעקה מוצא •

 .לפחות VDC 8-16: הפעלה מתח •

 .לפחות MA 10-20 זרם צריכת •

 ובאינדיקציה שעות 24 פעילים יהיו אשר  TAMPER מפסקי עם ומוגן מותאם בכיסוי יזווד הגלאי •
 .למערכת נפרדת

 .המתח אספקת ובקו בגלאי פגיעה, פתיחה ניסיון של מקרה בכל אזעקה תינתן •
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 (:מגנט) פתיחה גלאי •
 צדדי בשני גלאים יותקנו ניגרר שער תריס על הגנה של במקרה: הדלת של העליון בחלקו יותקן הגלאי
 .הדלת
 של במקרה. לדלת המשקוף בין מ"ס 5-מ יותר לא של פתח וביצירת הדלת פתיחת בעת בגלאי הגילוי
 (.כבד מפסק)  H.D מסוג גלאים יותקנו מתכת דלתות
 כאשר שרשורית מתכת צינורית באמצעות יבוצע H.D גלאי של במקרה המערכת וחווט הגלאי חיבור

 .חוץ לתנאי מתאים כיסוי ידי על ומכוסים מוסתרים יהיו החיבורים
 (.בהדבקה התקנה תתקבל לא) בלבד ברגים באמצעות יחובר הגלאי

 

 :זעזועים גלאי •

 .פריצה ניסיונות, קידוחים, מכות י"ע הנגרמות בקיר או בדלת רעידות גילוי: הפעלה •

 .לפחות הגלאי סביב מ"ס 75: גילוי טווח •

 .לכיוון ניתנת: רגישות •

 .NC יבש מגע: אזעקה מוצא •

 .המתח אספקת ובקו בגלאי פגיעה של מקרה בכל אזעקה תינתן •

 .מפרט להוסיף – וילון שלטי •
 

 :נצנץ כולל/סירנה •

 '.מ 2.5 מ פחות לא אך אפשרי מרבי בגובה תותקן: התקנה •

 .לפחות אקוסטי דציבל 80: עוצמה •

 .דקות 4 של מחזור: פעולה •

 מים חדירת נגד ומוגנת חלודה נגד צבועה, מגלוון מפח \לפחות מ"מ 1.5 בעובי פח קופסת: זיווד •
 .מוקצף קשיח פלסטי זיווד או האוויר מזג ופגעי

 פתיחתה או/ו מהקיר בזדון שהרחקתה כדי הקיר לבין בינה   TAMPER מפסק תכלול: הגנות •
 .פתיחתה על שיחווה, הקדמי המכסה על יותקן נוסף מפסק. TAMPER באותו לאזעקה תגרום

 .VD  12 15% הפעלה מתח •

 .לפחות מטר 100 של ממרחק אותו לזהות תאפשר אשר אור עוצמת: עוצמה •

 .לדקה נצנוצים 50 לפחות: קצב •

 .פלסטי גוף: זיווד •

 (צהוב, אדום, שקוף) המזמינה האדריכל י"ע יקבע צבע, מוקשח אקרילי: כיסוי •

 .VDC 12 15%: הפעלה מתח •

 .A.M  300 מקסימאלי זרם צריכת •
 

 :טלוויזיה אינטרקום/  אינטרקום מערכת 35.07.5
 

 כללי
 יהיה ניתן, BUS בשיטת הפועל כתובתית דיגיטלית טלוויזיה אינטרקום מערכת ותותקן תתוכנן במבנה

 .להרחבה וניתן מודולרית מערכת תהיה המערכת. מטר 3500-כ של מרחק עד המערכת את להתקין
 תשתית, בקרה, תמונה /ווידאו, דיבור העברת: זמנית בו ביצוע אחת תשתית על תאפשר הנדרשת המערכת
, טלוויזיה אינטרקום \אינטרקום: כגון קומפלקס/  בבניין שונות מערכות של שילוב תאפשר המערכת
 .מרחוק שליטה, מצוקה מערכות, דלתות בקרת, טלפונים
 לרכזת, ובנפרד במקביל, מאבטח/  שומר עמדות,  בקרה חדר כגון מקומות למספר תתחבר המערכת
 הן תיהיה השליטה מקומית מבוקרת לדלת אינטרקום במערכת ומדובר במידה. PC עמדת או, טלפונים
 .הבקרה חדר י"ע והן מקומית
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 המערכת הגדרת
 :עבודה מצבי שלושה לפחות למערכת להגדיר יהיה ניתן

 .למאבטח ישירות קריאה כל -יום מצב .א
 .שליטה עמדת או למשרד ישירות הקריאות – לילה מצב .ב
 .ולמאבטח בשלוחות למשתמשים זמנית בו קריאות .ג
 

  בקרה חדר/בקרה/מאבטח עמדת
 . המערכת בכלל וצפייה בקרה שליטה יקבל בקרה חדר

, הפתחים או הדלתות כל על שליטה, זיכרונות, הקריאות כל קבלת תאפשר מאבטח/שומר/דלפק עמדת
 מצלמות תצוגת. מאבטח/השומר עמדות בין פנים קשר, פתוחה דלת אינדיקציה, לדלתות יזומה יציאה

 .מ"ומנ בטיחות, בטחון מערכות וחיווי שליטה
 

 LCD צג כולל כניסה פנל
+  משתמשים/  לשלוחות חיוג שיאפשר( מקשים לוח) קיבורד, דיבור מערכת בתוכו יכלול כניסה פנל

 הוספה אפשרות. לאורחים אוטומטי חיוג המאפשר בעברית דיגיטלי שמות אלפון  הדלת לפתיחת הרשאה
 .במידותיו ממוזער יהיה הפנל ישירה לקריאה( שירות לחצני) אנלוגיים לחצנים 2

 בקרת מערכת של לאלמנטים ממשק אפשרות ותהיה לביקורת אקוסטי צליל ישמיע המקשים בלחיצת
 .שונות לפונקציות יבשים מגעים יציאת, חשמליים מנעולים דלתות

 תל עיריית של ומחשבים תקשורת/  תקשוב מערכת י"ע והמתוחזק הקיים מהציוד יהיה שיבחר הציוד כל
 .העירייה בשימוש שאינו ציוד יאושר או יתקבל לא. אביב

 
 מצלמה

 מעלות 60 ראיה שדה. קווים 625 גבוהה רזולוציה. החיצוניים הפנלים עם תשתלב. CCD מצלמה יחידת
 .לוקס 0.5 לפחות לאור רגישות. אוטומטי צמצם. לפחות

 
 צג ללא לדלת כניסה פנל

 .תצוגה עם פנל כמו לחלוטין זהים הפריטים כל. ספרות יופיעו  LCD צג במקום זה בפנל
 

 אינטרקום שלוחת
 .גבוהה בעצמה אלקטרוני צלצול תכלול. נאה בעיצוב תהיה השלוחה

 לדלת יזומה ליציאה. ג. מאבטח/לשומר לקריאה. ב. הדלת לפתיחת. א: שירות לחצני שלושה בעלת
 .נוספת שומר לעמדת, מסוימת

 
 בצבע טלוויזיה אינטרקום שלוחת
 והפרדות גבוהה רזולוציה בעל(. הקיר עם ישר) שקוע 5" לפחות טלוויזיה מסך תכלול האינטרקום שלוחת

 .האינטרקום מסך מול העומד של ברורה ראייה שיאפשרו צבע
 .960*234 לפחות גבוהה רזולוציה  TFT מסוג יהיה המסך. צבעים במגוון הפנל

 (.שפורפרת ללא) פתוחה שלוחה
 . גבוהה ושמיעה דיבור עוצמת

 מיחידת בנפרד המסך את להתקין יהיה וניתן, שפורפרת במקום פתוחה שלוחה גם לשלב תאפשר היחידה
 .האינטרקום

 : תכלול היחידה בנוסף
 

 .AV כניסות 2 •

 .ווידאו בורר •

 .שורות לחצני 4 •

 .צבע, תמונה ווסתי •



291 
 

 

 .אביב תל עיריית של המחשוב אגף י"ע שיאושר אחר ציוד כל או •
 

 אדמה רעידת מערכת 35.08

' יח, 0.005g של קרקע תאוצת ברגישות אדמה רעידות גלאי הכוללת, EQI של אדמה רעידת התרעת מערכת

, 1.5A/12VDC שנאי, מטען מצבר, הכריזה למערכת השמעה' יח, הגלאים פעילות לסיכום CPU,ובקרה הפעלה
 והתקשורת הטלפוניה למערכת וחיבור שירות למוקד חיבור, למערכת ומחובר מחווט מקומי צופר, בקרה' יח

 כולל, האדמה רעידת גילוי בזמן ונצנצים צופר כרוז הפעלת כולל הכריזה למערכת והתאמה חיבור, בבניין
 תפקוד בדיקת המערכות הרצת כולל המחיר. הכריזה למערכת בסמיכות לבנים או בטון קיר על התקנה

 מכון מאושרת להיות המחויבת מערכת הינה המערכת. התקנה למקום בהתאם רגישותם וכיול הסנסורים

 נזקים למניעת הקיר של העליון בחלקו תתבצע ההתקנה. EQ EARTHQUAKE חברת של הישראלי התקנים
 .בבניין ההגברה ממערכת מטר 5 על יעלה שלא במרחק תתבצע התקנה. למערכת

 
 מים"לממ סיטרית דו מערכת 35.09

 

  Handfree אינטרקום יחידת תותקן מחסה חדר בכל. מחסה בחדרי להתקנה המיועדת אינטרקום מערכת 35.09.1
 כיווני-דו דיבור תאפשר המערכת. ברייל בכתב זיהוי כולל לחירום גדול קריאה לחצן כוללת'. מ1.20 בגובה

Duplex  תלויה או שולחנית דיגיטלית מרכזית עמדה תותקן בבניין. דיבור כפתור על בלחיצה צורך ללא 

 לראות יאפשר אשר Display צג בעלת ותהיה כבאים לפנל בסמוך תותקן העמדה. דיבור שפופרת הכוללת
 הקריאות כל את בעמדה לזהות יהיה ניתן, קריאות מספר והתבצעו במידה, הקריאה התקבלה מהיכן

 המערכת חיווט.  SimpleBus בשיטת עובדת האינטרקום מערכת. בוצעו בו הסדר לפי אליהן ולחזור

 המיובאת Comelit תוצרת תהייה המערכת(. 2x0.8) NHXH E180 אש חסיני בלבד גידים 2 - ב יתבצע
 .מאושר ערך שווה או אלקטרוניקה אגבר' חב י"ע ומשווקת

 
מערכת תקשורת דו כיוונית כדוגמת מערכת של חברת אגבר אלקטרוניקה בע"מ, מערכת לאזורי מחסה  35.09.2

 שעות 12שילוט בהתאם לדרישות התקן. המחיר כולל גיבוי מצברים ל מותאם לנכים כולל 

 צג כוללת, דיבור שפופרת כוללת הכבאים מפנל וכחלק בסמוך תלויה או שולחנית דיגיטלית ראשית עמדה
Display בשיטת עובדת המערכת. כח ספק כולל. הקריאה עמדת לזיהוי SimpleBus  .1998 דגםA  תוצרת 
Comelit אלקטרוניקה אגבר' חב י"ע ומשווקת המיובאת. 

 
, בעלת לחיץ קריאה חירום אחד   VIP /  SimpleBusלמערכת  Stainless Steel , Handfreeשלוחת דיבור  35.09.3

תוצרת  3460EAלחיווי. כולל קופסת השקעה. דגם  Ledגדול, כולל זיהוי בכתב ברייל, כולל נורית 
Comelit ר אלקטרוניקה.המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגב 

 
המיובאת   Comelitשעות, מתחבר לעמדת שומר תוצרת  12+ יחידת גיבוי עד  1395ספק כח ראשי  דגם  35.09.4

 ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה.
 

 KRAMER חברת של D-VIA-A דגם לימוד לכיתות פרזנטור מערכת 35.10
 . מידע , אינטראקטיבי מקרן על להציג תפקידו הפרזנטור מערכת

 רגילים. LAN חיבורי או Wi-Fi חיבורי באמצעות התחברות תאפשר המערכת

 אפשרות  להתקנת כולל אלחוטית ולרשת מקומית לרשת חיבור מחייב  -ללא  - A-VIA-D cbדגם 

 המקרן האינטראקטיבי את לחבר יותר צריך לא( , אינטראקטיבי מקרן של אינטראקטיבית תוכנה

 (.USBבכבל  למחשב

 .MAC\Windows ניידים למחשבים - ההפעלה מערכות סוגי מכל בגישה תתמוך המערכת

 תכונות - Microsoft, iOS, Androidכמו  ההפעלה מערכות סוגי כל עם פון-בסמארט תתמוך המערכת

 .דינמי חדר קוד ,סיביות 1024 של הצפנה ,משתמש אימות :עוצמה רבות אבטחה
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 BBייעודית. המערכת  בטבלה במערכת אותם ותזכור משתמשים 250 עד של כניסה מאפשרת המערכת

 . Whiteboard ב תומכת המערכת. DHCP תומכת

 .32GB מינימום של פנימי זיכרון עם – וחיצוני פנימי בענן קבצים שיתוף על להתבסס יכולת למערכת

 במשתמש קבצים העברת כולל , במערכת המשתמשים כל על מלאה לשליטה אפשרות תהיה למנהל

 .במערכת נמצא אחר כשמשתמש במחשב כתיבה יכולת כולל , לשני אחד
 .ורוסית ערבית, אנגלית, עברית הכוללת שפות במגוון לשונית תמיכה למערכת

 HDMI/PL3.5/VGA/DP DISPLAY/4 USB/LAN - כניסות כוללת המערכת
 

 ותחזוקה אספקה – עשן ופינוי לניהול מערכות 35.11
 

 כללי
 \אוטומטית לשחרור עשן מיועדת לאפשר יציאת עשן ממבנה בזמן שריפה ע"י פתיחת חלונות מערכת 

 פתחים אשר סגורים במצבם הרגיל.
 רכיבי המערכת .1

מנועי פתיחה: מנועים המותאמים לכל סוג הפתח אותו הם אמורים לפתוח חלונות מכל סוג  •
למטה, חלון הזזה, חלון ערבי עם שהוא, חלון כיפה בתקרה, חלון קיפ עם צירים למעלה או 

 צירים בצדדים.

מרכזת חלונות העשן,  24Vיחידת פיקוד ובקרה: לוח הפיקוד ) לחצן חירום ( ניזון ממתח  •
מספק שליטה מלאה כולל פתיחה שגרתית של החלונות, הפעלתם בחירום ודווח מלא על מצב 

 לוחות לרכזת. 10 –תותקן בכניסה הראשית לבניין עם אפשרות לפיצול לוחות עד  –המערכת 

 דקות. 90מעלות ל  180כבלי הזנה מהרכזת למנועים יהיו חסיני אש בעלי עמידות  •
 

 אופן פעולות המערכת .2
פתיחת החלונות מתבצעת ע"י מנועים חשמליים המחוברים לכנף ומשקוף החלון ונפתחת לאורך כל 

חה והסגירה של החלון. בזמן שהמערכת אינה מופעלת יהיו החלונות במצב כפי שיוגדר מהלך הפתי
 ע"י המשתמש.

 המערכת תופעל בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

אות חשמלי המתקבל מלוח הבקרה של מערכת גילוי האש הקשורים ליחידת הפיקוד והבקרה  •
 של מערכת שחרור עשן.

 מבנהמגע יבש ממערכת גילוי העשן הכללית ב •

 לחצן הפעלה ידנית •

מערכת לפתיחת חלונות תופעל מלוח בקרה של מערכת  –במבנים בהם מותקנת מערכת מתזים  •
 הגילוי

 כל המנועים ומנגנוני הפתיחה באזור גילוי העשן נפתחים בו זמנית
 

 תיאור הציוד .3
 יחידת פיקוד ובקרה .3.1

יחידת הפיקוד ובקרה אחת מסוגלת לפקח על מספר אזורי גילוי בלתי מוגבל ) מספר   .3.1.1
 אזורים יוגדר בהתאם לצורך ותכנון (

כל יחידת הפיקוד והבקרה כוללת מצברים לגיבוי בעת הפסקת חשמל המאפשרים פעולה  .3.1.2
 שעות ופתיחה וסגירה של כל המנועים המחוברים ללוח הבקרה. 72למשך 

בדיקה רצופה של תקינות החיווט, המצברים ובמקרה של תקלה תתקבל המערכת תקיים  .3.1.3
התראה קולית וחזותית. ניתן לבטל את ההתראה הקולית ע"י מפסק. אולם ההתראה 
 החזותית תישאר עד לתיקון התקלה. ההתרעות עליהן תתריע המערכת יהיו כדלקמן:

 הודעת תקלה במקרה של ניתוק מערכת החשמל •

 ל ניתוק מצבריםהודעת תקלה במקרה ש •

 הודעת תקלה במקרה של נתק או קצר בקווי החשמל למנועים •

 הודעת תקלה במקרה של נתק בקווים למפסיקי החירום •

הודעת תקלה במקרה של נתק בין לוח הבקרה של מערכת גילוי האש לבין לוח הבקרה  •
 של מערכת פינוי העשן

 או שווה ערך. TELL 9.84\3 ,DIN 18232הרכזת תאושר עפ"י תקן 
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 לוח הבקרה יותאם למספר המנועים אשר הלוח אמור להפעיל
 
 
 

 מנוע לשחרור עשן .4
 נתונים טכניים .4.1

 בזרם ישר 24Vמתח עבודה:  •

 ניוטון 600ניוטון ועד  200 –משיכה: מ  \כוח דחיפה  •

מ"מ כאשר אורך מהלך הפתיחה יאפשר שטח  1500מ"מ ועד  120 -אורך מהלך הפתיחה: מ •
 מעבר אויר כגודל שטח החלון.

 או מים.\במצב "סגור" יהיו החלונות סגורים ואטומים ע"י מנועים ולא יאפשרו מעבר אויר ו •
 המנוע יאושר עפ"י התקנים: .4.2

 דקות 90מעלות צלזיוס למשך  300לעמידות בטמפרטורה של   DIN 18232תקן  •

 פעולות סגירה ופתיחה תחת עומס מרבי 10,000 -לעמידות ב  DIN 18232תקן  •

 לחצן הפעלה בחירום למערכת שחרור עשן •
 הלחצן יכלול את הפריטים הבאים:

 כיסוי זכוכית נפיצה שביר •

 אפשרות פתיחת הלחצן במפתח •

 תקין –נורית מצב מערכת  •

 תקלה –נורית מצב מערכת  •

 מופעלת –נורית מצב מערכת  •

 למצב תקלה כולל אפשרות נטרול הזמזםזמזם התראה  •

 פתיחת החלונות ידנית -לחצן הפעלות בחירום •

 לחצן סגירת החלונות •

 גידים 12כבל תקשורת ופיקוד חסין אש בעל  •
 דגמי לוחות הבקרה: .4.3

 מנועים 5לוח בקרה להפעלת עד  •

 מנועים 10לוח בקרה להפעלת עד  •

 מנועים 20לוח בקרה להפעלת עד  •
 להפעלה ידנית יכלול:לוח פיקוד  .4.3.1

 נורית חיווי •

 לחצן סגירה •

 פתיחה וזמזם התרעה •
 אופציות נוספות במערכת: .4.4

אפשרות פתיחה וסגירה של החלונות או הכיפות לצורכי אוורור או לפי שעות פתיחה וסגירה  •
 של האתר

אפשרות סגירה אוטומטית של החלונות או הכיפות לפי תנאי מזג אויר: רוח, גשם,  •
 ץ לבניין ) עדיפות פתיחה ניתנת למצב חירום (טמפרטורה מחו

 שילוט וסימון .4.5
 שילוט לוח הבקרה  .4.5.1

בכל מערכת שתותקן נדרש הקבלן לציין על גבי שילוט עשוי סנדויית' חרוט את  •
 הפרטים הבאים ועל פי דרישת המתכנן:

 השילוט יינתן באותיות דפוס קריאות ונראות היטב, השילוט יהיה מלא וברור •

 תתאים למסומן בתכניתלשון השילוט  •

 נוסח ותוכן השילוט יוגש לאישור המתכנן •

 סימוני כבלים ומוליכים בקצותיהם בשילוט בר קיימא •

שילוט חיבורים בלוח הבקרה: כל המהדקים בלוח הבקרה יהיו מסומנים כך שניתן  •
 יהיה לזהות בצורה ברורה את כל המוליכים המתחברים אליהם
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 ומספר טלפוןשם מתקין המערכת כתובתו  •

 שם נותן השירות כתובתו ומס' טלפון •

 
 חשמל מתקן עבור הקבלן ידי על להגשה וטפסים מסמכים 35.12

 3מתקן ע"י בודק סוג אישור  .1

 אישור משרד האנרגיה לגנרטור .2

 תכניות עדות .3

 רשימת ציוד מותקן כולל מפרטים .4

 שנים 5פירוט גופי תאורה כולל מסמך יצרן לאחריות  .5

 עדותתכנית לוחות חשמל  .6

 סכמה ורטיקלית עדות כולל שטחי חתך .7

 סכמה הארקות עדות .8

 תכנית פיתוח עדות .9

 קווי בזק ומספרי טלפון וייעודם .10

 בדיקת אינטגרציה לפי מסמך נפרד כולל גנרטור חלונות שחרור עשן הפסקות חשמל וכיבוי בגז .11

 תכנית פיקודים והפעלות גנרטור .12

 תכנית מערכות החלפה גנרטור .13

התחייבות על אופי התקנת האביזרים וחיזוקם בהתאם לתקן ישראלי לרבות גופי תאורה, תעלות מסמך  .14
 ואביזרי חשמל.
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 2'ט נספח
 י"ע שיואשר מ"מנ קבלן לכל" מערכת תחזוקת" – 11 חלק 1220 תקן להוצאת מערכת ספק  \ יצרן התחייבות מסמך

 יפו אביב תל עיריית
 
 

 : לכבוד
 יפו אביב תל עיריית

 בטיחות מחלקת
 ואספקה הצטיידות מחלקת

 זליכה אמיר מר ואספקה להצטיידות המחלקה מנהל לידי
 

 מ"מנ לקבלן חילוף וחלקי ציוד ומכירת 11 חלק 1220 תחזוקה תקן להוצאת מערכת יצרן \ ספק התחייבות: הנדון
 ועשן אש וכיבוי גילוי למערכת, יפו אביב תל עיריית י"ע שיאושר

 _____________________________ מערכות יצרני \ יבואני: _____________   חברת אנו
 1220 י"ת אש וכיבוי גילוי מערכות תחזוקת תקן לקבלת עד העירייה מטעם שיאושר קבלן כל וללוות להדריך מתחייבים

 .כלשהי הגבלה ללא מטעמה מי או לעירייה למערכת חילוף וחלקי ציוד ולמכור, 11 חלק
 צורך ויהיה במידה"  מאסטר"  הטכנאי קוד את מטעמה מי או אביב תל לעיריית נתון רגע בכל שנספק מאשרים אנו

 .בכך
 תו לקבלת עד המערכת ספק \ יצרן אצל הדרכה לעבור אישורה י"עפ העירייה מטעם לקבלנים לאפשר מתחייבים אנו

 .הישראלי התקנים ממכון לתחזוקה התקן
 התקנת טרם ויאושר שיסופק קבוע מחירון י"עפ והחלפים המערכות מחירי על לשמור מתחייבת החברה, בנוסף

 .המערכת
 

 בנוסף אנו מתחייבים לספק את כלל המסמכים, הסברים, סיסמאות הפעלה והתוכנות בהתאם למפרט הטכני של המזמין.
 
 
 
 
 
 
 

       ______________________              _________________          _____________ 
 תאריך                                  חותמת+  חתימה                            מ.ע /פ.ח+  החברה שם
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 ליצרן המערכת סיסמאות כלל ומסירת מערכת לפתיחת התחייבות נספח

 
 : לכבוד

 יפו אביב תל עיריית
 ובצרון עזרה כלכלית חברה

 ואספקה הצטיידות למחלקת
 זליכה אמרי מר ואספקה להצטיידות המחלקה מנהל לידי

 
 ועשן אש וכיבוי גילוי, כריזה למערכות טכנאי קוד איפוס אישור: הנדון

 : _____________ חברת אנו
 :____________בפרויקט אש וכיבוי גילוי, כריזה, מ"המנ מערכות את בצענו

 
 ועשן אש גילוי למערכת מפתח קובץ כולל הטכנאי קוד את לאפס מ"בע וגז אש גלאי טלפייר  לחברת מאשרים אנו

___________________________  במתקן ידנו על שהותקנה
 :______________________________________בכתובת

 : ________________רכזת דגם
 : ____________טכנאי קוד
 :____________________האש גילוי מערכת של סריאלי' מס
 ____________________ ראשי כרטיס סריאלי' מס

 
 בנוסף אנו מתחייבים לספק את כלל המסמכים והתוכנות בהתאם למפרט הטכני של המזמין.

 
 

_________                               ______________________                 _________________ 
 תאריך                                     חתימה מורשי וחותמת חתימה.                מ.ע /פ.ח+  המתקין שם
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  מבנה בקרת 35.13

 מחייבים תקנים 1.1.1

• ASHRAE: American Society Heating, Refrigeration, Air Conditioning Engineers -האגודה 
  אוויר ומיזוג, קירור, חימום מהנדסי של אמריקנית

• AHU: Air Handling Unit -  באוויר טיפול יחידת  

• :BACnet Building Automation Controls Network - מבנה בקרת של תקשורת לאפשר שנועד פרוטוקול 
, כניסה בקרת, בתאורה שליטה, אוויר במיזוג שליטה, אוורור, חימום: כגון יישומים עבור בקרה ומערכות
   שלהם נלווה וציוד אש גילוי מערכות

• BMS: Building Management System -  מבנה בקרת מערכת -  

• DDC: Direct Digital Control - דיגיטלית ישירה בקרה -  

• EIA:  Electronic Industries Alliance -  האלקטרוניות התעשיות  איחוד 

• GUI: Graphical User Interface  -  גרפי משתמש ממשק  

• HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning - אוויר ומיזוג אוורור, חימום 

• IEEE: Institute Electrical Electronic Engineers  - והאלקטרוניקה החשמל מהנדסי איגוד 

• MER: Mechanical Equipment Room  - מכונות חדר  

• PID:  Proportional, Integral, Derivative - נגזרת-אינטגרל–ופורציהפר: בקרה סוג  

• VAV: Variable Air Volume Box – בשיטת אוויר  ערבוב קופסת VAV 

 מחייבים ופרוטוקולים תקשורת 1.1.2

• ARP:  Address Resolution Protocol -  כתובת מציאת פרוטוקול 

• CORBA: Common Object Request Broker Architecture - ממשק' באמצעות אובייקטים בין תקשורת-
 'וכןס

• CSMA/CD:  Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect - את להגדיר שנועד אקראי אלגוריתם 
 התנגשויות לגילוי הרחבה עם הקו לשכבת הגישה אופן

• DDE:  Dynamic Data Exchange  - דינמיים מידע חילופי 

• FTT:  Free Topology Transceivers -  חופשית בטופולוגיה הפועלים שים"מקמ  

• HTTP: Hyper Text Transfer Protocol  - היפרטקסט להעברת פרוטוקול 

• IIOP:  Internet Inter-ORB Protocol  - של הודעות שכולל תקשורת פרוטוקול CORBA 

• LAN:  Local Area Network - מקומית רשת 

• LON:  Echelon Communication - LAN – תאגיד בפיתוח לבקרה תמקומי תקשורת רשת   

• MS/TP: Master Slave Token Passing - למשני ראשי בין אסימון העברת  

• ODBC: Open DataBase Connectivity - נתונים מסד ניהול מערכת עם לתקשורת סטנדרטי תיכנותי ממשק 

• ORB:  Object Request Broker  - סוכן ממשק 

• :SNVT Standard Network Variables Types –סטנדרטיים רשת משתני סוגי  

• SQL: Structured Query Language - בנתונים טיפול שפת 

• UDP:  User Datagram Protocol - ללא תקשורת פרוטוקול) מידע חבילות להעברת תקשורת פרוטוקול 

 (TCP/IP ממשפחת חלק המהווה חיבור

• XML: eXtensible Markup Language - התגיות שפת על המבוסס נתונים לייצוג אוניברסלי תקן  

 נדרשים בקרים 1.1.3

• ASD:  Application Specific Device - ליישום ייעודי התקן 

• AAC: Advanced Application Controller – מתקדם יישומי בקר  

• ASC:  Application Specific Controller - ליישום ייעודי בקר 
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• CAC:  Custom Application Controller - ליישום מותאם בקר 

• NSC: Network Server Controller  - בקר Web Server 

• PPC:  Programmable Process Controller - מתוכנת תהליך בקר 

• SDCU:  Standalone Digital Control Units -  עצמאיים דיגיטליים בקרים 

• SLC:  Supervisory Logic Controller - מפקח לוגי בקר 

• UEC:  Unitary Equipment Controller - אחוד ציוד בקר 

• VAVDDC:  Variable Air Volume Direct Digital Controller - בקר DDC  אוויר ערבוב לקופסת VAV 

 נדרשים ותוכנה כלים 1.1.4

• CCDT: Configuration, Commissioning and Diagnostic Tool - ואבחון הטמעה, תצורה לקביעת כלי  

• BPES: BACnet Portable Engineering Station  - עמדת BACnet ניידת הנדסית 

• POT: Portable Operator’s Terminal - נייד מפעיל מסוף 

• . 

 המערכת ארכיטקטורת 1.1.5

 כללי .א

 סדרת  את(,  Neworkt Server Controllers) Web  בקרי   את  תכלול(  BMS)  המבנה  בקרת  מערכת .1

 לצפייה אינטרנט ועמדות(, AW) וניהול לתיכנות עבודה עמדות(, SDCU) עצמאים DDC הבקרי

 דוחות, זמנים לוחות, התראות גילוי, בקרה ותנהל תספק המבנה בקרת מערכת(. WOW) למפעיל

 ( Wide Area Network) הרחבה תקשורת ורשת המתקן כל עבור ומידע

 מעמדת זמנית בו גישה שמאפשר ארגוני שרת תכיל( Enterprise) הארגונית המבנה בקרת מערכת .2
 ,זמנים לוחות, ההתראות, הגרפיקה כל כולל)  רבים לבקרים יחידה עבודה

 .  והנדסיות תפעוליות מטלות לביצוע(  קונפיגורציה וניהול תיכנות,  שינוי מגמות חות"דו          
 ויכולות מגמות על הגרפי הדיווח מיכולות יותר מקיפה, חסינה ארגונית דיווח יכולת לאפשר כדי .3

 של חלונות הפעלה מערכת עם PC מחשב על דוחות שרת יותקן, העבודה עמדות של הרישום

Microsoft .הארגוני השרת במחשב הדוחות שרת את להתקין גם ניתן. 

 שימוש שעושה העליונה ברמה Ethernet 10/100bT רשת הכוללת בתצורה תתוכנן המערכת .4

 בקרים של משנה רשת תהיה בנוסף. Modbus TCPאו/ו, LonWorks ,BACnet/IP IP בפרוטוקול

 Modbus RTU או/ו, LonTalk FTT-10A ,BACnet MS/TP בפרוטוקול שמשתמשים עצמאיים

 .IP ונתבי Web server בקרי עם העצמאיים המקומיים הבקרים את תחבר

 TCP/IP רמת .ב

( WAN) יחידה רחבה תקשורת רשת באמצעות המבנים כל את המקשרת TCP/IP-ה שכבת נדרשת .1

-ה רשת אל שמתחבר התקן לכל.  המתחם של( FireWall) וחסימה לניטור מערכת ידי על מבודדת

WAN כתובת תוקצה IP ה אל לחיבור אותו שתשמש קבועה-WAN  . 

  למפקח לאישור יוגש אשר מוקדם תכנון פ"ע  DDC בקר יותקן חשמל לוח בכל .2

 Standalone Digital Control Units   (SDCU) עצמאיים בקרים עם Fieldbus רמת .ג

 עבורם פלטפורמה תהווה Fieldbus-ה ששכבת העצמאיים הבקרים של הסוגים פרוט להלן .1
 : הבקרים לסוג והדרישות

 BACnet רשת תכלול המערכת: BACnet בפרוטוקול המשתמשים עצמאיים בקרים (א)

MS/TP Fieldbus בקר ידי על ות/מנוהל, יותר או אחת Web server .המינימאלית המהירות 

 50-ב תומכת אשר RS485 תקשורת בתוכה מכילה  הבקרים רשת-ה שכבת. 76.8kbps תהיה
 תקן בדרישות יעמדו אלו התקנים. תאורה וציוד אוויר מיזוג מערכת לתפעול עצמאיים בקרים

BACnet 135-2007. 
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, יותר או אחת LonWorks FTT-10A Fieldbus רשת תכלול המערכת: LonWorks (ב)

 שכבת.  76.8kbps תהיה המינימאלית המהירות.  Web server-ה בקר ידי על ות/מנוהל

( peer to peer) יזומה בתקשורת שמשתמשים עצמאיים בקרים 50 עד תכלול  הבקרים הרשת
 בקרת במערכת הנשלטות המערכות ושאר תאורה וציוד אוויר מיזוג מערכת הפעלת לצורך

 .המבנה

 Modbus RTU רשת תכלול המערכת: Modbus בפרוטוקול המשתמשים עצמאיים בקרים (ג)

(RS-485 or RS-232) Fieldbus ה בקר ידי על ות/מנוהל, יותר או אחת-Web server  .

 תאורה וציוד אוויר מיזוג מערכת לתפעול עצמאיים בקרים 240 עד תכלול field bus-ה שכבת
 רבי כגון אינטגרציה לביצוע תידרש המערכת אשר  אחרים י"ע יסופק אשר אחר ציוד כל או

 .  שלישי צד אחרת מערכת כל או חדר לבקרת טרמוסטטים או אנרגיה מוני או מודדים

 המבנה בקרת במערכת LAN -ה רשת ארכיטקטורת סגמנטציה .ד

 של מרובים למקטעים תוכנה באמצעות המבנה בקרת מערכת את לחלק יהיה ניתן המערכת בתכנון .1

 רשת לנהל יכולות העבודה עמדות(. WAN) רחבה תקשורת ברשת שמבוזרות מקומיות רשתות

LAN ה חלקי כל על המערכת כלל את או/ו( יחיד מבנה או) יחידה-LAN בסיס על ולשמור 
 . שלהן הנוכחי הנתונים

 
 סטנדרטיות ברשתות תמיכה .ה

 Ethernet ברשתות ישירות להשתלב יוכלו והשרתים העבודה עמדות, Web server בקרי כל .1

TCP/IP LAN/WAN בקרי, מזה למעלה. במתאמים צורך ללא הלקוח של Web server ,עמדות 

 מתגים, נתבים כגון מהמדף מסחריים Ethernet תשתית ברכיבי להשתמש יוכלו והשרתים העבודה
 או קיימת ארגונית ברשת השקיע שכבר בהשקעה שימוש לעשות ללקוח מאפשר זה תכנון. ורכזות

 את לתחזק הלקוח של IT-ה למחלקת מאפשר הדבר, בנוסף. כבילה של מובנית במערכת או חדשה
 משתמשים  זה נשוא במפרט הנדרשים ההתקנים שכל משום אותה להרחיב או/ו המקומית הרשת

 . TCP/IP של סטנדרטיים ברכיבים

 המערכת הרחבת .ו

 מערכות באמצעות הרמות בכל להרחיבה שאפשר מדורגת כמערכת תיבנה המבנה בקרת מערכת .1

 עמדת תוכנת החלפת שדורשות מערכות. fieldbus ובקרי TCP/IP פרוטוקול, ממשק של קיימות

 .מאושרות אינן המערכת את להרחיב כדי fieldbus בקרי או העבודה

 מעבר נוספת בתוכנה צורך ללא Web server-ה בקרי ידי על ישירות תיתמך באינטרנט ההפעלה .2

 .JAVA נתמך רשת לדפדפן

 ושפת  Function Block Diagram גרפית תיכנות בשפת לשימוש יכולת עם המערכת את לספק יש .3

 ים/למשתמש לתת מנת על זאת וכל Web server-ה לבקרי  Lader  Diagram קו ישום של תיכנות
 .   תיכנות סוגי למספר פתוחה בצורה לעבוד היכולת את

 פתוחות מערכות של בפרוטוקולים תמיכה .ז

: הבאים בפרוטוקולים שלהם( native) המקורי בקוד לתמוך חייבים Web server בקרי כל .1

BACnet IP, BACnet MS/TP, IP LonWorks, 10-FTT LonWorks, Modbus TCP, 

Modbus RTU  (485 RS- 232-ו (RS-ו- Modbus ASCII. 

 
 
 
 

 המפעיל מעמדת דרישות 1.1.6

 כללי 1.1.7
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 לתיכנות גבוהה עיבוד יכולת בעלת אחת עבודה עמדת לפחות יכללו המבנה בקרת במערכת המפעיל עמדות 1.1.7.1
 רישיונות( מספר) יסופקו זה פרויקט במסגרת. למפעיל יותר או אחת אינטרנט ועמדת, תצורה ולקביעת

 .  הנדרש פ"ע למשתמש

 מתאימות הרשאות בעל משתמש לכל תאפשר  המערכת תצורת וניהול  הראשית התיכנות בעמדת התוכנה 1.1.7.2

 הארגוני השרת של הנתונים בסיס את או/ו( Web server-) כולם את או מהבקרים חלק לשנות או/ ליצור
 .  המערכת נתוני כל את המכיל הראשי

.  Microsoft של 7 חלונות הפעלה מערכת עם אישיים במחשבים יפעלו התצורה וקביעת התיכנות עמדות כל 1.1.7.3

 ברזולוציה צבעונית גרפיקה יכולת בעלת ותהיה Web server-ה בקרי כל עם לתקשר תוכל היישומית התוכנה
 הנתונים איסוף עבור התצורה את לקבוע יוכל המשתמש. מגמות תרשימי ולהצגת התראות להצגת גבוהה

 .  והצגתם

 תוספת או שינוי כל, לקוח/שרת של זו בתצורת.  Ethernet-ה ברשת תהיה אחת עבודה עמדת לפחות 1.1.7.4
 הנתונים בבסיס מבוצעים שהשינויים משום האחרות העמדות בכל יופיע, יחידה עבודה בעמדת שמבצעים

 .מאושרות אינן מרכזי נתונים בסיס עם מערכות.  Web server-ה בבקרי שנמצא
 

  ותיכנות הניהול מעמדת דרישות 1.1.8
 :הבאים הרכיבים את תכיל העבודה עמדת

 GB64 של RAM זיכרון עם I7  ,Intel מעבד •

 .Microsoft של Windows 10 הפעלה מערכת •

 .USB יציאת, מקבילה יציאה, טורית יציאה •

 . לשנייה ביט מגה Ethernet 10/100 רשת כרטיס •

 . 1TR של קשיח דיסק •

 .CD-RW צורב •

 (. x 1024 1280 לפחות) גבוהה רזולוציה בעל אינץ  32 שטוח מסך •

 .מלא בתפקוד ומקלדת אופטי עכבר •

 .ורמקולים קול כרטיס •

 . הישימות התוכנות לכל רישיונות •

 כללי - ותיכנות ניהול עמדת תוכנת 1.1.9

 יפעלו Web server ובקרי client-כ תפעל העבודה עמדת: client server תהיה המערכת ארכיטקטורת •

 הנתונים לאיסוף אחראי והשרת  המוצגים הנתונים של ולאימות להצגה אחראי client-ה. כשרתים
 .כפלט ולהוצאתם

, דיווח, התראות יכלול הניטור.  DDC בקרי כל של ותיכנות ניטור יכללו העבודה עמדת פונקציות •
 כגון המפעיל שיוזם הבקר ופעולות אוטומטי נתונים איסוף, ארוך לזמן נתונים אחסון, גרפיות תצוגות

 (.    set point)סף בנתוני ושינויים זמנים לוחות

 כל. למפעיל עבודה עמדת מכל on-line-ב והן   off-line הן העצמאיים הבקרים את לתכנת יהיה ניתן •

 התצוגות  Web server-ה בבקרי שמאוחסנים מלל בתצוגת או גרפית בתצוגה זמין יהיה המידע
 איתור על ולהקל בעיה על למפעילים להתריע, הנתונים הצגת להעצמת אנימציה אפקטי יכללו הגרפיות

 תיעשה המפעיל מפונקציות אחת בכל הבחירה.  הבקרים ברשת המבנה בקרת מערכת ברחבי המידע
 . עכבר באמצעות

   משתמש ממשק 1.1.10

 שמקושר, דפדפן בסגנון למשתמש אישי מותאם ממשק יצירת תאפשר המבנה בקרת מערכת תוכנת •
 עבודה מרחבי של יצירה תתאפשר, בנוסף. כלשהי עבודה לעמדת כניסה מבצע הוא כאשר למשתמש
 .  משתמשים לקבוצות שיוקצו אישית מותאמים
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 אובייקט כל לערוך/לצפות כדי אליהן יקושר שהמשתמש' חמות נקודות' ביצירת יתמוך הממשק •
 יהיה ניתן, לכך מעבר. במערכת הכלולים תצורות עורך או אובייקטים עורך כל להפעיל או במערכת

 שנדרשים הקישורים כל עם - אישי מחשב של' עבודה שולחן'ל שיהפוך כך הממשק תצורת את להגדיר
 .אחרים יישומים להפעיל כדי למשתמש

 להגדיר המערכת למנהל יאפשרו, למשתמש מקנה חלונות שמערכת האבטחה יכולות עם יחד, אלו כל •
 על וגם, המבנה בקרת מערכת בתוך המשתמש של היכולות על מגבלות עם עבודה לעמדות  סיסמאות

 .LAN/WAN ברשתות או/ו PC-ה במחשב השתמש יכולות

 לא התראות שמנטרות עבודה בעמדות שמשתמש לדוגמה להבטיח כדי אלו במגבלות להשתמש ניתן •
 .   המחשב על תוכנה לטעון יוכל לא או/ו הפעילה ההתראות תצפית את לכבות יוכל

 משתמש אבטחת 1.1.11

 משתמש שם של זה צירוף. משלו וסיסמה משתמש שם יהיו בתוכנה משתמש שלכל כך תתוכנן התוכנה •
 . המערכת מנהל רק ולערוך להגדיר יוכל שאותו בתוכנה ביצועים יכולות למערך יקושר וסיסמה

, ערכים ושינוי להשבית/לזמין להפוך, התראות אישור, בלבד צפייה: יהיה האפשריות  היכולות מערך •
 אובייקטים של מחלקה בכל עצמאי באופן היכולות מערך את להפעיל תאפשר המערכת. וניהול תיכנות

 .במערכת

 תאפשר התוכנה, בנוסף. עבודה עמדת לכל משתמשים 256 לפחות להגדיר במערכת לאפשר יש •

 Microsoft של חלונות במערכת האבטחה תחומי על בהתבסס משתמשים של הסרה/הוספה

 .למשתמשים בגישה מסייעת הלקוח של IT מחלקת שבאמצעותם

 תצורה קביעת ממשק 1.1.12

 או ולצפות חלונות של הסייר של מוכר בסגנון מתכנת /מפעיל בממשק תשתמש העבודה עמדת תוכנת •
, בנוסף. המערכת תחומי בכל'( וכד זמנים לוח, דוח, התראה, נקודה, בקר) כלשהו אובייקט לערוך

, אליהם המשויכות והנקודות הבקרים כל של' רשת מפת' להבנה ונוחה ידידותית בצורה יציג הממשק
 בשמות וישתמשו נומריים-אלפא יהיו האובייקטים שמות כל.  ודוחות התראות, גרפיקה, תוכניות

 . בחלונות  מערכת קבצים של המוסכמים

 יהיו זה מסוג אובייקטים. משתמש מוגדרי אובייקטים סוגי ביצירת גם יתמוך התצורה קביעת ממשק •
 יצרו האלו האובייקטים את. המבנה בקרת מערכת של הנתונים בסיס ליצירת הבניין אבני

,  אחרים משתנים פרטנרים ו סף בערכי, מחרוזות במשתני, יציאות,  כניסות הבסיסיים מהאובייקטים
 . ותוכניות זמנים לוחות, גרפיות תצוגות, דוחות, התראה על להודעות אובייקטים, התראה אלגוריתמי

 תת של מראש מוגדרות  כקבוצות משתמש מוגדרי אובייקטים סוגי של קבוצות לקבוע יהיה ניתן •
 בפונקציות יתמוך התצורה קביעת ממשק היעילות לשיפור.  העיליות מערכות ושל מערכות
 . הנתונים מבסיס חלקים של יבוא/וייצוא הדבקה/העתקה

 לשנות יבקש משתמש כאשר.  שנוצרו  המשניים האובייקטים לכל קישוריות על תשמור המערכת •
 . השינוי עם יחד  המשניים אובייקטי כל את לעדכן בכוונתו אם המשתמש את תשאל התוכנה',  אובייקט

 

  צבעוניות גרפיות תצוגות 1.1.13

 והחשמליות המכניות במערכות לצפייה משתמש מוגדרות צבעוניות גרפיות תצוגות יצירת תאפשר המערכת 1.1.13.1
 לנקודה ששייכת תכונה כל כולל, הנתונים מבסיס נקודות פרטי תכלול הגרפיקה.  המבנה של בתרשימים או

 הגרפית התצוגה מתוך סף ערכי לשנות או הציוד על לפקד המשתמש יוכל בנוסף'(.  וכד הנדסיות יחידות)
 .  העכבר באמצעות

 :הצבעונית לגרפיקה הקשורות המערכות מתת הדרישות להלן 1.1.13.2

-ו,gif, png, bmp, jpeg ,tif בפורמטים תמונות לייבא תהיה למשתמש שתוקנה המינימאלית היכולת •

CAD בשכבות התצוגה את לעבד יהיה וניתן, רקע כתצוגת. 

 .  JavaScript באמצעות הגרפיקה את אישית להתאים יוכל המשתמש •
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 ( SVG-Scalable Vector Graphics) מידרגית וקטורית גרפיקה של בטכנולוגיה ישתמש העורך •

, משאבות, אוורור מפוחי, מדפים כגון  באנימציה אובייקטים מובנית ספרייה מתוך לבחור יהיה ניתן •
 הגדרת תוכנת של אשף באמצעות לגרפיקה אותם ולצרף וגרפים, מדידים, כפתורים, לחצנים

 .הקונפיגורציה

 עם הקשרים את שמחקה באופן הגרפית התצוגה עם אינטראקציה למפעילים יאפשרו אלו אובייקטים •
 .בשטח הפיקוד בלוחות המותקנים האובייקטים של המכניים המקבילים

 את לשנות, ציוד פריטי לעצור או לאתחל, סף ערכי להתאים העכבר באמצעות יוכלו מפעילים •

 .זמנים לוחות לשנות או PID של הבקרה חוג של הפרמטרים

 שינוי, במסך אובייקטים מקום שינוי ידי על התראה מצבי או סטטוס שינויי הדגשת יכולת נדרשת •
 .תצוגה של שינוי או הבהוב, טקסט, צבעים שינוי, גודלם

 או, התראות בדיקת, משתמש מוגדרי אובייקטים באמצעות גרפיות תצוגות לקשר  יוכל המפעיל •
 בחירה ידי על למשנה אחת מגרפיקה לעבור היכולת למפעיל נדרשת.  מתמטי מביטוי כתוצאה

 . בתפריטים צורך ללא - העכבר באמצעות באובייקט

 אישית מותאמות בספריות אותם ולשמור JavaScript וקוד גרפיים רכיבים ליצור יכולת נדרשת •
 . ולהעברה חוזר לשימוש שניתנות

 : הבאות היכולות את יאפשר ההנדסית שבתוכנה הגרפי העורך, בנוסף 1.1.13.3

 . דפים של ושמירה יצירה •

 . סמלים ופיצול קיבוץ •

 . קיים סמל של שינוי •

 . קיים גרפי דף שינוי •

 . סמל של ראי ותמונת סיבוב •

 . גרפי במסך סמל מיקום •

 גרפי במסך  עשרוני מספר בתבנית אנלוגיים דינמיים נתונים מיקום •

  גרפי. במסך מצב מתארי באמצעות בינאריים דינמיים נתונים מיקום •

 . JavaScript או gif. בפורמט אנימציה בקובצי שימוש באמצעות תנועה יצירת •

  גרפי במסך בדיקה מצב חיווי מיקום •

  גרפי במסך ידני מצב חיווי מיקום •

  גרפי  במסך עילי גשר או קבוע סמל באמצעות קישורים מיקום •

 . אחרות לגרפיקות קישורים •

 . אינטרנט לאתרי קישורים •

 . להערות קישור •

 . זמנים ללוחות קישורים •

 . המפעיל של העבודה בעמדת. exe קובץ לכל קישורים •

 (. doc) וורד לקובצי קישור •

 . למסך רקע צבע הקצאת •

  המסך בקידמת צבע הקצאת •

 .  הגרפי במסך התראה חיוויי מיקום •

 . אנלוגי משתנה של כפונקציה ערך/טקסט/סמל צבע שינוי •

 . בינארי מצב של כפונקציה ערך/טקסט/סמל צבע שינוי •

 . בינארי מצב של כפונקציה ערך/טקסט/סמל שינוי •

, גרפיים דפים יצירת לצורך Schneider Electric Buildings Business חברת שבשימוש הסמלים כל •
 .הלקוח לשימוש בספרייה בקובץ יישמרו
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 . אוטומטי ניטור 1.1.14

 תדירות. Web server בקר כולל  במערכת המחובר בקר מכל נתונים של אוטומטי איסוף תאפשר התוכנה
 . המשתמש ידי על תוגדר הנתונים איסוף

  התראות ניהול 1.1.15

 על התראות ליצור או, העצמאיים מהבקרים או Web server מבקרי ישירות התראות לקבל תוכל התוכנה 1.1.15.1
  מראש שהוגדרו הגדרות ידי על שהוגדרו לתנאים או להגבלות והשוואתם בבקרים הנתונים ניתוח בסיס

 ניהול במערכת תשולב( למקורה קשר ללא) התראה כל.   במערכת הקיימים ואלמנטים התוכנה באמצעות
 ותהיה מפעיל לאישור זמינה תהיה, התראות של הסטנדרטיים הדיווחים בכל ותופיע הכוללת ההתראות

 .  בדוחות או גרפי באופן להציגה אפשרות

 :יכלול ההתראות מערך ניהול 1.1.15.2

, ההתראה בתצוגת לשליטה פרמטרים של ייחודי מערך היא התראה רמת כל. הודעה רמות 1000 לפחות •
 . לשמירה ותיעוד מוקלדת הודעה, לאישורים, להפצה

 ההתקן, הנקודה ערך, הנקודה שם, התראות על הודעות נתוני לבסיס ההתראה פרטי של אוטומטית הזנה •
 שהשתיק משתמש שם, האישור וזמן שאישר משתמש שם, ההתראה של זמן חתימת, ההתראה במקור

 ( רך אישור) ההשתקה לביצוע הזמן וחתימת ההתראה את

 . רגיל למצב בחזרה או ההתראה ביזום צלילים השמעת •

 בעמדת החשבון של ל"הדוא כתובות ברשימת שרשום מי לכל נומרית אלפא זימונית או ל"דוא משלוח •
 תוך ההתראה את אישר לא שהמפעיל משום שלה חוזרים מופעים על או/ו ההתראה ייזום על העבודה

 תהיה התראות על זימוניות ושליחת ל"דוא הודעות להפיק היכולת. המשתמש ידי על שהוגדר זמן פרק

 יידרש לא(. MAPI) ההפעלה מערכת של הדואר יישום בממשק ותשולב התוכנה של סטנדרטית תכונה
 .ל"דוא להפיץ כדי ל"דוא לקוח תוכנת של בהפעלה צורך יהיה ולא ייעודי תוכנה ממשק

. המשתמששהגדיר  ותאריכים בזמנים מסוים למשתמש פרטניות התראות חוזר בניתוב לנתב יהיה ניתן •
 מחלקת של עבודה לעמדת תנותב  גבוהה טמפרטורה על קריטית שהתראה להגדיר ניתן, לדוגמה

 עבודה ולעמדת( חמישי עד ראשון ימי, בערב 18:00 עד בבוקר 07:00) העבודה יום במהלך המתקנים
 . אחר זמן בכל להתראות מרכזית

 להתראה אם, לדוגמה.  מסוים משתמש שהגדיר התגובה זמן עבר אם התראה חוזר ניתוב לנתב יתאפשר •
 לנמען ההתראה את מחדש לנתב ניתן, מתבצע אינו זה ואישור דקות 5 של אישור זמן הוגדר קריטית

 .משני

 לכל יוסתרו או יוצגו ההתראה של מאפיינים אילו הגדרה עם אקטיבי התראות מציג תכלול המערכת •
 .משתמשים לסוג או משתמש

 במציג ההודעה מראה את להתאים ניתן מסוימים התראה מצבי או התראות סוגי בקלות לזהות כדי •
 ..התראה על הודעות רמת בכל שלו הרקע וצבע הצבע(, האותיות סוג) גופן סוג הגדרת ידי על: ההתראות

 פעולה או/ו התראה הזנת בעת להקליד המפעיל שעל נתון טקסט ההתראות  בהצגת להגדיר יהיה ניתן •
 תחומי מבטיח הדבר. מסוימות התראות עבור משתמש פעולות של נפתחת רשימה מתוך שתיבחר נתונה

 .קריטיות להתראות התגובה על( ביקורת נתיב) אחריות

 לבחור או/ו התראה בהזנת בעת להקליד המפעיל שעל נתון טקסט ההתראות בהצגת להגדיר יהיה ניתן •
 באחריות נשיאה מבטיח הדבר. מסוימות התראות עבור סיבות של נפתחת רשימה מתוך מסוימת בסיבה

 .קריטיות להתראות התגובה על( ביקורת נתיב)

 ברשימת הפעולות כל שבוצעו להנפיק חייב שהמפעיל אישור ההתראות בהצגת להגדיר יהיה ניתן •
 .להתראה האישור מתן לפני לביצוע הפעולות

 מתן להבטיח כדי  כאלו הקצאות אחר מעקב יבוצע. במערכת אחר למשתמש התראה להקצות יוכל מפעיל •
 .להתראה תגובה
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  דוחות יצירת 1.1.16

 ועל הנתונים ניתוח על להקל כדי משמעותיים דוחות ויפיק נתונים של גדולת כמויות יעבד הדוחות שרת 1.1.16.1
 .מתקן בכל האופטימיזציה

 ייעודי בממשק ישירות או/ו אינטרנט עמדת  או/ו העבודה מעמדות בהם ולצפות דוחות ליצור יהיה ניתן 1.1.16.2
 .באינטרנט לדוחות

.  נתונים בהם להזין יתבקשו שמשתמשים אוטומטית שייווצרו מראש מוגדרים דוחות של זמינה ספריה תהיה 1.1.16.3

 .עתידי לשימוש( Dashboard' )מחוונים לוח דוח'כ אלו דוחות של  והתצורה המאפיינים את לשמור יהיה ניתן

 וניתן Visual Studio או Microsoft Report Builder 2.0 כגון סטנדרטיים בכלים דוחות ליצור יהיה ניתן 1.1.16.4
 .אישית אותם להתאים יהיה

 .  דוחות של נוספות ערכות או נוספים דוחות ולייבא להעביר, להוריד יהיה ניתן 1.1.16.5

 . צורך לפי או אוטומטית להפעלה הדוחות כל את להגדיר יהיה ניתן 1.1.16.6

 . Adobe .pdf או/ו Microsoft Word, Excelו בתבנית דוח כל ל"בדוא לשלוח יהיה ניתן 1.1.16.7

 .ברשת שהוא בקר מכל שהיא נקודה כל של מאפיינים ויכילו שהוא אורך כל בעלי יהיו הדוחות 1.1.16.8

 תמונות או חדשים סמלים בקלות להעלות המערכת למנהלי תאפשר התמונות ניהול של הפונקציונליות 1.1.16.9
 .למערכת חדשות

 .דוח יצירת כדי תוך( executable) אחרות תוכניות של הפעלה קובצי להריץ יהיה ניתן 1.1.16.10

 התראה למצב בתגובה להציג יהיה שניתן כך, התראות ניהול למערכת הדוחות יצירת פעילות את לקשר ניתן 1.1.16.11
 . שהוגדרו מהדוחות שהוא דוח כל

 :לפחות יכילו שיסופקו הדוחות 1.1.16.12

 בקר בכל נקודות •

 התראה במצב נקודות •

  פעילות לא נקודות •

  ידני אילוץ בהם שבוצע שנעקפו נקודות •

 מפעיל פעילות דוח •

 התראות היסטוריית יומן •

 בקר ברמת וסטטוס תוכנות פירוט •

 בקר לכל הרשת מצב •

 שרת ברמת פעילויות דוח •

 משתמש ברמת פעילויות דוח •

 קטגוריה ברמת התראות מספר דוח •

 סוג ברמת התראות מספר כמות דוח •

 שרת ברמת התראות דוח •

 נוכחית התראה דוח •

 ביותר פעילות התראות דוח •
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 שרת ברמת מערכת שגיאות דוח •

 עיקריות פעילויות דוח •

 עיקריות התראות דוח •

 עיקריות מערכת שגיאות דוח •

 מגמות ומיני השוואת דוח •

 משתמשים כניסות דוח •

 וקבוצות משתמשים דוח •

 

 :לפחות יכילו שיסופקו האנרגיה דוחות 1.1.16.13

 מספר או מסוים ביום באנרגיה השימוש על אינטראקטיבי דיווח יספק: יומית אנרגיה צריכת ניטור דוח •
 .לבחירה ימים

 משנה מדידות פי על בפירוט אנרגיה צריכת על דיווח יספק: יומית אנרגיה צריכת ניטור פירוט דוח •

 שהוגדר מטרה לערך בהשוואה האנרגיה צריכת את יציג: אנרגיה צריכת ניטור דוח •

 הדוחות שרת של לתוכנה דרישות 1.1.16.14

 Windows 7 32-bit או  Microsoft Windows Server 2008 32-bit: הפעלה מערכת •

• Microsoft SQL Server 2008 עם Advanced Services 

• Microsoft Net 3.5 SP1 

  זמנים לוחות 1.1.17

 .  ברשת הבקרים לכל אינטרנט עמדות או העבודה מעמדות זמנים לוחות להוריד או להגדיר יהיה ניתן 1.1.17.1

 גרפית בצורה הן אותם להציג יהיה וניתן שנה לוח בסגנון יכתבו מסוימות לשעות המוגדרים זמנים לוחות 1.1.17.2
 .טבלה בצורת והן

 .מראש אחת לשנה לפחות הזמנים לוחות את לתכנת יהיה ניתן 1.1.17.3

 השינויים את ולבצע היום את לבחור המשתמש על יהיה, מסוים ליום הזמנים לוח את לשנות כדי 1.1.17.4
 .המבוקשים

 ניתן. ויום שנה, חודש, שנה בתצורה להציגם יהיה וניתן האינטרנט בעמדות יופיעו הזמנים לוחות, בנוסף 1.1.17.5
 לצורך אחריו הבא לחודש מחודש התצוגה את לגלגל גם יהיה ניתן. עכבר בלחיצת תצוגות בין לעבור יהיה

 . הזמנים שבלוח השעות שינוי או צפייה

 בעמדת שיבוצע שינוי כל.  הבקרים של RAM-ה בזיכרון ויאוחסנו מוגדרים לבקרים יוקצו הזמנים לוחות 1.1.17.6
 .בבקר המתאים הזמנים לוח של אוטומטי לעדכון יביא העבודה

 או בבקרים המקומיים הזמנים לוחות שיעודכנו כך לביצוע  מוביל או ראשי זמנים לוח להקצות יהיה ניתן 1.1.17.7

 .בביצוע שינויים על בהתבסס( shadow) כצל המוגדרים זמנים לוחות

 . תאריכים וטווח תאריכים, חריגים אירועים ימי של( ות)רשימה זמנים ללוח להקצות יהיה ניתן 1.1.17.8
 
 
 
 

  המתכנת סביבת 1.1.18
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 בשורות תכנות או(FBD) גרפיות פונקציות של בלוקים של בפורמט יתבצע Web server בקרי של התיכנות 1.1.18.1
 .שניהם או, פקודה

 .  העצמאיים בבקרים שנתמכת לזו זהה תיכנות שפת של על לערכת גישה תכלול המתכנית סביבת 1.1.18.2

 של גרפיים בלוקים של תיכנות בשפת והן סקריפטים תיכנות בשפות הן יתמכו עצמאיים בקרים התקני 1.1.18.3

 לפתח כדי( לכך התבקש אם) יישומית תוכנה( off line) מקוון בלתי באופן להגדיר יוכל המתכנת. פונקציות
 . גלובליות בקרה תוכנות וליצור, ייעודית מותאמת תוכנה

 מקובצי תוכנה טעינת.  המערכת חלקי בכל חוזר שימוש לצורך כספריות מותאמות תוכנות לשמור יהיה ניתן 1.1.18.4
 . ייעודי'  אשף' באמצעות תבוצע התוכנות בעורך הספרייה

 . עבודה מעמדת אמיתי בזמן הביצוע במהלך הגרפי בתיכנות לצפות יהיה ניתן 1.1.18.5

  חוזרת טעינה/שמירה 1.1.19

 ולשחזר שטח ובקרי Web server בקרי עבור בזיכרון קבצים לשמירת יישום תכלול העבודה עמדת תוכנת 1.1.19.1
 .. אותם

 גם יוכל היישום - הבקר כל של חוזרת וטעינה לשמירה רק יוגבל לא זה יישום, Web server בבקרי 1.1.19.2

 שלoff-line  מקוון לא debugging לדוגמה יאפשר זה דבר. בבקר מסוימים אובייקטים מחדש לטעון/לשמור
 .בלבד המתוקן החלק של חוזרת טעינה ולבצע הבקרה תוכנות

 הביקורת מסלול 1.1.20

 מבצע שהמשתמש פעולה כל של השעה את ותתעד יומן רישום אוטומטי באופן תנהל העבודה עמדת תוכנת 1.1.20.1
 אובייקט הפיכת, תוכנית שינוי, נקודה ערכי שינוי דרך ממנה ויציאה למערכת מכניסה החל, העבודה בעמדת

 '.וכד זמנים לוח שינוי, דוח כתיבת, גרפית בתצוגה צפייה, שלו השבתה או לזמין

 או בנפרד במערכת אובייקט לכל ופקודות, משתמש פעולות, התראות של בהיסטוריה לצפות יהיה ניתן 1.1.20.2
 .העבודה מעמדת כולה במערכת האירועים כל של רשומות 5000-ב לפחות

 בעמדת אותם ולהגדיר בהם לצפות שניתן אירוע פרטי של מותאמות מסוננות תצוגות לשמור יהיה ניתן 1.1.20.3
 .עבודה

 (עליונה ברמה Web server בקרי) תקלות בפני ארגוני שרת פעולת עמידות 1.1.21

 כל על דיווח יקבלו במערכת המשתמשים כל.  כולה המערכת של לתקלה תגרום לא בודד ברכיב תקלה .1
 כתוצאה מהמערכת ינותקו לא במערכת משתמשים.  התראה אירוע באמצעות שנתגלתה רכיב תקלת

 .מעבר או מערכת מתקלת

 באינטרנט מפעיל תוכנת 1.1.22

 כללי 1.1.22.1
 ומפעיל טכנאי וכל סטנדרטי אינטרנט דפדפן ממשק באמצעות תתבצע המערכת של היומיומית ההפעלה

 . באינטרנט מקום מכל המערכת של חלק בכל לצפות יוכלו
 
 
 
 
 

 גרפיות תצוגות 1.1.22.2
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 נתונים שמציגות, והתיכנות הניהול לעמדות זהות גרפיות תצוגות בעל יהיה הדפדפן מבוסס הממשק
 תתמוך הדפדפן של הגרפיקה. ציוד של גרפיים ותיאורים קומה תוכניות, האתר של בפריסה דינאמיים
 .ציוד של הפסקה/ובהפעלה ציוד של השבתה/זמינות במתן, סף ערכי לשינוי בפקודות

. בקר בכל נקודה כל של סטטוס או ערכים ולשנות הדפדפן באמצעות כולה במערכת לנווט יוכלו המפעילים
 .המערכת של הנתונים בבסיס שיישמר השינוי של תיעוד עם יחד, בבקר מיידי תוקף יקבלו שינויים

 התראות ניהול 1.1.22.3

 האינטרנט בעמדת צפייה לצורך PC מחשב על נוספת לקוח תוכנת של להתקנה שזקוקות מערכות ייחשבו לא
 .  לאינטרנט שמחובר אפשרי מחשב מכל ושליטה ניטור אלא המערכת מן כחלק יכללו ולא זה ממחשב
 הניהול בעמדת ההתראות להצגת במקביל זהה הפעילות ההתראות  הצגת את יכלול האינטרנט דפדפן ממשק

 באמצעות לקבל יוכלו המשתמשים. שלו הסיסמה להרשאות בהתאם למשתמש זמין יהיה והוא, ולתיכנות
 ספציפי טקסט ההתראה לרשומת להוסיף יהיה ניתן. התראות  ולאשר התראות להשתיק, התראות הדפדפן

 יהיו התראות של לבדיקה המטלות ורשימות צרופות כן כמו.  בכך ירצה אם רהאישו מתן לפני מפעיל של
 . למשתמש זמינות

 זמנים ולוחות קבוצות 1.1.23
 באופן שמתעדכנות נקודות של מראש מוגדרות בקבוצות הדפדפן באמצעות לצפות יוכלו המפעילים

 .אוטומטי
 זמנים להוסיף, עצירה וזמני התחלה זמני לשנות - זמנים לוחות הדפדפן באמצעות לשנות יוכלו המפעילים

 .יומנים ולשנות זמנים ללוח חדשים

 הביקורת ומסלול משתמשים חשבונות 1.1.24
 ידרשו לא המפעילים. המפעילים של העבודה לעמדות והן הדפדפן לממשק הן ישמשו המשתמשים חשבונות

 לממשק והן עבודה לעמדת הן זמינה תהיה סיסמא אותה זה אלא סיסמאות מספר בזיכרון  ולשמר לזכור
 דפדפן

 אחר יהיה וניתן, המערכת של הפעילות ביומן יתועדו הדפדפן בממשק המשתמש של והפעילות הפקודות כל
 .שניהם או תאריך, משתמש לפי אותם ולאחזר לחפש כך

 Web server בקרי 1.1.25

 .אחת ליחידה השרת ופונקציות הבקרה פונקציות, האינטרנט ניתוב פונקציות את ישלבו Web Router בקרי 1.1.26

 של Web server בקר בפרופיל שתומך' מקורי' BACnet כהתקן יסווגו  BACnet של Web server בקרי 1.1.27

BACnet B-BC .) )כגון מחמיר פחות בפרופיל שתומכים בקרים B-SA בקרי.  מאושרים אינם Web Server 

 .BACnet  ((B-BCשל Web Server כבקרי( BTL) BACnet של הבחינה מעבדת ידי על ויאושרו יבחנו

 פונקציות ויספק בשטח הבקרה התקני ובין WAN או LAN רשת בין הממשק את יספק Web server בקר 1.1.28
 .  הרשת נתב אל המחוברים הבקרה התקני על ובקרה פיקוח

 טיפול או באוויר טיפול יחידת כגון עצמם שלהם האוויר מיזוג ציוד של ובקרה לניטור גם אחראיים אלה בקרים 1.1.29
 . חימום מערכות

 דומות ותצוגות התראות של תצוגה, שינוי מגמת ח"שלדו גרפים  שינוי מגמת ח"דו, גרפיקה יכללו אלה בקרים 1.1.30

 Wev בקרי של מספיק גדול מספר יסופק.  לאינטרנט ממשקים או עבודה עמדות שמשמשים אובייקטים של

server המצורפת הנקודות רשימת ושל זה מפרט של הדרישות על במלואן לענות כדי. 

 :לספק כדי הבקרה תוכניות את להפעיל יוכלו הבקרים 1.1.31

 יומן פונקציות •

 זמנים לוחות •

 שינוי מגמת חות"דו •

 וניתובן התראות ניטור •

 אוטומטי סינכרון כולל, אינטרנט אתר באמצעות בזמן סינכרון •
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 ו  Lonworks הנדרשת התצורה על  הבקר בתצורת יחליט המפעיל בהם שונים תקשורת סוגי 3 יכלול הבקר •

Bacnet של לבקר תקשורת ערוץ עוד קיים במקביל Modbus 

  בקר נתוני עם BACnet  בקר נתוני של שילוב או Modbus  בקר נתוני עם LonWorks בקר נתוני של שילוב •

Modbus, 

 LonWorks מבוססי ההתקנים לכל רשת ניהול פונקציות •

 

 חומרה מפרט 1.1.32

   זיכרון 1.1.32.1

 Flash בזיכרון יאוחסנו התצורה נתוני בסיס של אחרים וחלקים התוכנה, הבקר של ההפעלה מערכת

memory .))לרישום שדרוש זיכרון נפח ועוד הנוכחי ליישום מספיק גדול זיכרון יכילו והבקרים השרתים 
 . זיכרון של פנוי נפח 20% לפחות ועוד ביומן ההיסטוריה

 :לתקשורת חומרה יכלול server Web בקר כל 1.1.32.2

 האחרים Web server בקרי ואל, העבודה עמדות אל לתקשורת 10/100bT Ethernet רשת כרטיסי שתי •
 .ולאינטרנט

 CPU מעבדים שתי •

 (לתיכנות ניתן) טורי Modbus או BACnet MSTP אפיק אל לתקשורת RS-485 יציאות שתי •

 .LonWorks התקני אל לתקשורת TP/FT מסוג אחת יציאה •

  USB התקן יציאת •

   Host USB יציאות שתי •

 :  מודולרית הרחבה יכולת 1.1.32.3
 קיבולת של. הרחבה לאפשר כדי קומבינציות מספר עם מודולרים יציאה/כניסה כרטיסי  תכלול, המערכת

 לשלב יהיה ניתן. שונים מסוגים plug-in יחידות באמצעות יסופקו יציאות\כניסות ההרחבה כרטיסי.  הבקר
 בצורה הבקרה מערכת ליישומי לדרישות מענה מתן לצורך כמבוקש יציאות/כניסות  של הרחבה כרטיסי
 .פרטנית

 : בחומרה עקיפה מיתוג 1.1.32.4
 יציאה מצב שיאפשרו, מצבים שלושה בעלי ידנית לעקיפה מתגים אופציונלית יכללו הדיגיטליות היציאות כל
 יהיה שניתן כך לבקר משוב ויספקו  ההרחבה בכרטיסי יורכבו אלו מתגים'. אוטומטי'-ו' כיבוי', 'פעולה' של

 כדי עוקף פוטנציומטר יותקן אנלוגית יציאה בכל, בנוסף.  התוכנה באמצעות Override-ה מצב את לקבל
 במצב יימצא Override מתג כאשר העוצמות תחום כל פני על האנלוגית היציאה אות של ידני כוונון לאפשר

 '.פעולה'

 : מקומי מצב חיווי נוריות 1.1.32.5

, אתרנט רשת מצב, CPU-ה מצב על LED מנוריות חיווי מינימאלית בתצורה יספקו Web server בקרי
 יתמוך LED חיווי(.  כיבוי/הפעלה) בנקודה הערך של LED חיווי יהיה יציאה או כניסה לכל.  field bus ומצב

 צבע אם או כיבוי או הפעלה למצב מתאימה LED חיווי תאורת אם לקבוע בתוכנה יהיה שניתן כך בתוכנה
 .ירוק או אדום החיווי

 (: RTC) אמיתי זמן שעון 1.1.32.6

 אמיתי זמן שעון.  ביום שניות 10 של בדיוק, בסוללה מגובה, אמיתי זמן שעון יכלול Web server בקר כל
 UTC שעון של היסט יאפשר Web server בקר כל. בשבוע והיום שנה, חודש, בחודש יום, השעה את יספק

 יבוצע שבהם הזמנים את ישמור Web server בקר, הזמן אזור נקבע כאשר. הזמן לאזור בהתאם, שלו
 .יום לתאורת חיסכון
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 : חשמל אספקת 1.1.32.7

. להם השייכות ההרחבה ולכרטיסי לבקרים וואט 30 של הספק Web server לבקרי יספק וולט DC  24ספק
  הרחבה כרטיסי של רב מספר להוסיף יידרש אם אחד מספק ביותר בשימוש תתמוך המערכת

 : חשמל הפסקת לאחר מחדש אוטומטי אתחול 1.1.32.8

 יחדשו, הניטור פונקציות כל את יעדכנו Web server בקרי, חשמל הפסקת לאחר החשמל אספקת חידוש עם
 זאת כל, יידרשו אם מיוחדים אתחול תהליכי ויפעילו ומצב זמן יסנכרנו, נוכחיים ערכים על בהתבסס פעולה
 . אדם התערבות וללא אוטומטי באופן

 : לגיבוי סוללות 1.1.32.9

 כולל לגיבוי כוח תספק הסוללה. RAM זיכרון לגיבוי, לפעולה מוכנה גיבוי סוללת יכללו Web sever בקרי
 Web בקרי, חשמל הפסקת של במקרה. יום 30 לפחות במשך השעון ושל RAM שבזיכרון הפונקציות כל של

server ה מזיכרון אתחול לבצע תחילה ינסו-RAM .בקר, יותר לשימוש ניתן ואינו ניזוק זה זיכרון אם Web 

server בזיכרון ששמור מהיישום אתחול יבצע FLASH memory  שלו       . 

 תוכנה מפרט 1.1.32.10
, מגמות, גרפיקה כגון התצורה נתוני בסיס של אחרים וחלקים היישום תוכנת, הבקר של ההפעלה מערכת

 היישומים תוכנות על שהיא מגבלה כל תהיה לא. FLASH memory בזיכרון יאוחסנו', וכד תצוגות, התראות
.  זמנית בו פועלות הבקרה תוכניות כל שבהם מקבילים עיבודים לבצע יוכל Web server בקר כל.  במערכת

 של I/O לכל מלאה גישה בעלת תהיה תוכנית כל.  אחרת תוכנית כל של פעולתה על להשפיע תוכל תוכנית כל
 שילובים כולל המשתמש של רגילות תקשורת פעולות עקב יופרע לא הבקרה פונקציית של זה ביצוע.  הבקר

 '.  וכד שמירה לצורך התוכנית של הדפסה, לפעולה חדשה תוכנית של כניסה, או בבקר השונות בתוכנות בין
-ו היסטוריים ולנתונים ליישום 2GB -מ יורכב זה זיכרון. 4GB של זמין זיכרון יהיה Web server בקר לכל
GB2 בגיבוי לאחסון שמיועדים. 

 : המשתמש של תיכנות שפת 1.1.32.11
, הפעולה תהליכי, האסטרטגיות כל את תכלול זו יכולת. היישום תוכנת את לתכנת יוכל המשתמש

 או סקריפט על מבוסס מובנה כטקסט תיכתב המקור תוכנת. סף וערכי פרמטרים הבקרה אלגוריתמי
 שתאפשר כך בנויה תהיה השפה. במלואה אותה לתכנת יוכל והמשתמש, פונקציות של גרפיים כבלוקים

, מקומיות תצוגות, טלקומוניקציה, דוחות, התראות, זמנים לוחות, בקרה תוכניות של תצורה קביעת
 בתוכנת - התוכנה בגוף מקום בכל הערות להוסיף יוכלו המשתמשים.  והיסטוריה מתמטיים חישובים
 .פונקציות של בלוקים או סקריפט

 .יאושרו לא מראש מוכנות תוכנה בחבילות שמשתמשים Web server בקרי

  הבקרה תוכנת 1.1.32.12

 :מראש בדיקה שעברו הבאים הבקרה אלגוריתמי את לבצע יוכלו Web server בקרי

  ונגזרת אינטגרלי, פרופורציונלי - PID בקרת •

 מצבים שני בקרת •

 דיגיטלי פילטר •

  יחסיות לחישוב מחשבון •

   הפעלה מחזורי מספר הגבלת ידי על הציוד על הגנה •

 : מתמטיות פונקציות 1.1.32.13
, אקספוננציאל, ריבועי שורש, בריבוע העלאה, *, /(, -)+,  בסיסיות מתמטיות פעולות לבצע יוכל בקר כל

 כולל, מורכבות לוגיות פעולות לבצע יוכלו הבקרים.  השניים של שילוב או, בוליאנית לוגיקה, לוגריתמים
 אלו בפעולות להשתמש יכולת לבקרים להיות חייבת. exclusive or and ,or<, >, =,   כגון אופרטורים

 . לעומק סוגריים חמישה עד ומונחות המתמטיים האופרטורים באמצעות משוואות באותן

 : של העבודה שיטות פי על מתקן לכל האנרגיה ניהול שגרות כל את לבצע יוכלו Web server בקרי 1.1.32.14

 ביום השעה פי על זמנים לוח •

 תאריך פי על זמנים לוח •

 לחגים זמנים לוח •
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 הזמנים לוח של זמניות עקיפות •

 אופטימלית התחלה •

 אופטימלית עצירה •

 לילה עצירת בקרת •

 (חיסכון) אנתלפיה מעבר •

 ביקוש שיא מגבלת •

 טמפרטורה פיצוי עם עבודה מחזורי •

 CFM מעקב •

 קירור/חימום שילוב •

  לקומה קר/חם איפוס •

 חמים מים איפוס •

 מקוררים מים איפוס •

 מים עיבוי איפוס •

  ילר'צ פעולת תהליך •

  ההיסטוריה רישום 1.1.32.15

 מערכת משתנה או מחושב ערך,  יציאה או כניסה כל של מיקום  רישום לבצע יוכל Web server בקר כל 1.1.32.15.1
 בתצורה ערכים שינוי בסיס על או דקות 1440 ועד אחת משנייה החל המשתמש שהגדיר זמן בפרקי הן אחר

 אחד את יתעד רישום כל.  אלו רישומים מסוגי אחד בכל ערכים 1000 לפחות יישמרו.  המשתמש שביצע
 ביומן הנתונים את להוריד יהיה ניתן.  בנקודה המקסימום או המינימום, הממוצע, רגעי: הבאים מהערכים

 שהגדיר זמן פרקי בסיס על יותר גדול זמן טווח של ארכיון שמקיים יותר גבוהה ברמה web server לבקר
 .ידנית בפקודה או, משתמש

 .החשמל צריכת של הרישום דיוק את להבטיח כדי חשמל צריכת מד החלפת לבצע יוכלו Web server בקרי 1.1.32.15.2

 ללא אוטומטי באופן שינוי מגמות הצגת ח"דו לבצע היכולת קיימת החומרה של ויציאה כניסה נקודת לכל 1.1.32.15.3
 החלפת לפני מגמה דגימות 500 לפחות יישמרו. בערכים שינוי של רישום יבוצע יומן ובכל, ידני בעיבוד צורך

 .חדש בנתון ביותר הישנה הדגימה

 לפי רשימה של בצורה Web server בקרי של השרת של בתצוגות מובנית תהיה הרישום נתוני של ההצגה 1.1.32.15.4
 .הזמן ומרווחי המידה קנה, המשקלים, הצבעים את מלא באופן בהם להגדיר שניתן עקומות בתבנית או זמן

  התראות ניהול 1.1.32.16

.  אחרות נקודות לערכי בהשוואה או גבוה/נמוך חסמים בסיס על התראות ליצור ניתן במערכת נקודה בכל 1.1.32.16.1

 או התראות הודעות יותר או באחת תוצג והתוצאה  Web server בקר של סריקה בכל ייבדקו ההתראות כל
 .  בדוחות

 .שהיא נקודה בכל ליצור שניתן ההתראות מספר על חסם אין 1.1.32.16.2

 .תנאים מספר או מערכת יחיד תנאי בסיס על התראה יצירת להגדיר ניתן 1.1.32.16.3

, להגדרה במלואו שניתן בסדר למשתמש יוצגו והן להתראות התנאים הערכת בסיס על ייווצרו ההתראות 1.1.32.16.4
 שלו הכניסה עם למשתמש יוצגו להגדרה הניתנות אלו התראה תצוגות'. וכד קטגוריה, שעה, עדיפות בחתך

 .אינטרנט עמדת או עבודה לעמדת התבצעה הכניסה אם קשר ללא למערכת
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 ייבחרו ואלו שננקטו הפעולות ועל הסיבות על הודעות ליצור ביכולת תתמוך ההתראות ניהול מערכת 1.1.32.16.5
 לפתרון הצעות למפעיל להציג כדי לביצוע מטלות של רשימות להציג יהיה ניתן. התראה לאירוע וישויכו

 על למשתמש הודעה עם במערכת למשתמש אותה להקצות יהיה ניתן, להתראה אישור ניתן כאשר. בעיות
 .להתראה שגרמה הבעיה לפתרון אחראי שהוא כך ועל ההקצאה

 התקנים לפרופיל תאימות בעלת BACnet של כלשהי עבודה לעמדה ההתראה את לנתב יכולת להיות חייבת 1.1.32.16.6

B-OWS בפרוטוקול ומשתמשת BACnet/IP . 
 

1.1.32.17 Web server מוטבע 

 של הפיתוח.  העבודה בעמדת שזמין המידע את שמכילים אינטרנט דפי להוציא יוכל Web server בקר כל
 .עצמה העבודה בעמדת להצגתם לדרוש מעבר נוספת הנדסית עבודה כל יצריך לא הנדרשים המסכים

  BACnet בפרוטוקול המשתמשים עצמאיים בקרים ובקרי עצמאיים בקרים 1.1.33

 ברשת עבודה 1.1.34

 סיביות-מגה 100 או לשנייה סיביות-מגה 10 של בקצב לפעול יוכלו WAN-ל חיבור עם ההתקנים כל: IP רשת 1.1.34.1
 .לשנייה

 Field Bus-ל IP ניתוב התקני 1.1.34.2

 .הזו הפונקציה את יבצע Web server בקר •

 רשת באמצעות או מוצלב IP כבל באמצעות אלה התקנים של תצורתם את מקומי באופן לקבוע יהיה ניתן •

 .IP-ה

 לעבור שצריכים Field Bus מהתקני נתונים חבילות רק להעביר ניתן שיהיה כך תיקבע הניתוב תצורת •

 .הארכיטקטורה של IP-ה ברמת

 Field Bus וסיומות חיווט 1.1.35

 או, כוכב חיבור ללא( daisy chain) חינניות שרשרת או אפיק של בשיטה ייעשה הרכיבים של החיווט •
 .חופשית טופולוגיה

 .סיום נגדי מקטע כל של הקצוות בשני יהיו field bus בכל •

 .אלחוטית בתקשורת יתמוך field bus-ה •

 מתאמים 1.1.36

 .מקטעים שני לחבר כדי דרושים מתאמים •

 .ביניים במרחב להימצא יכול המארז. מארז בתוך המתאמים את להתקין יש •

 Field Bus התקני 1.1.37
 כלליות דרישות

 .פועל שההתקן לציון חיווי נוריות ידלקו בהתקנים •

 הכוח אספקת) אחר להתקן חיבור באמצעות שנטענים התקנים. מקומית תהיה להתקנים הכוח אספקת •

 .מקובלים אינם( Field Bus כבל באמצעות מרכזי ממקור באה

 פרמטרי של או היישום תכנית של לאובדן תגרום לא חשמל שהפסקת באופן מאוחסנים יהיו היישומים •
 '.( וכו, סוללה של גיבוי, פלאש זיכרון. )התצורה

 Web server (NSC) בקרי 1.1.38

 המתייחסות פלט/הקלט דרישות כל עליהם יחולו, פלט/קלט פונקציית מוטבעת Web server בבקרי אם •
 .מתקדמים יישום לבקרי
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 הנתונים שיתוף בשירות שתומכים אחרים ספקים של Web server בקרי אל נתונים של בייצוא יתמכו •

read property service. 

( Change of Value COV) ערכים שינוי יזום באמצעות Web server בקרי אל נתונים של בייצוא יתמכו •

 .COV-ה קונצפט באמצעות לנתונים במנוי שתומכים אחרים מספקים

 read הנתונים שיתוף בפונקציית שתומכת כלשהי BACnet מפעיל לעמדת נתונים של בייצוא יתמכו •

property service. 

 מפעיל לעמדת( .Change of Value COV) ערכים שינוי יזום באמצעות נתונים של בייצוא יתמכו •

BACnet עיקרון באמצעות לנתונים מנוי בפונקציית שתומכת  COV. 

 עד לאחסון מספיק גדול זיכרון יספקו הם. field bus-ל שמחוברים ההתקנים בכל מגמות ברישום יתמכו •
 .הבקרה בתהליך שלו המגמה רישום שנדרש משתנה כל של דגימות 300

 read   בפונקציית שתומכת BACnet מפעיל עמדת לכל המגמות של הרישום יומן נתוני בייצוא יתמכו •

range  של BACnet מגמות בחינת עבור. 

 .field bus-ב ההתקנים כל עבור הזמנים בלוחות יתמכו •

 השירות בפונקציית שתומכת כלשהי BACnet מפעיל מעמדת הזמנים לוח ערכי הזנות של בעריכה יתמכו •

 זמנים לוח פרמטרי של לכתיבה BACnet של

 .field bus-ל שמחוברים מההתקנים אחד מכל ההתראות מצבי בכל התראה הודעות יזמו •

 לקבלת BACnet של השירות בפונקציית שתומכת כלשהי BACnet מפעיל לעמדת התראה הודעות ימסרו •
 .ההודעה כנמען ומוגדרת התראה הודעות

 BACnet של השירות בפונקציית שתומכת BACnet מפעיל עמדת בכל שהתקבלה התראה באישור יתמכו •
 .אירוע/התראה אישור לביצוע

 בינאריים או אנלוגיים לאובייקטים מצב או ערך והקצאת' שימוש מכלל יצא' תכונת של בבקרה יתמכו •

 אובייקטים של ערך ותכונת' שירות מכלל יצא' תכונת בכתיבת שתומכת BACnet מפעיל עמדת מכל
 .בינאריים או אנלוגיים

 של השירות בפונקציית שתומך התקן מכל אלו לפקודות ותגובה זמנים סינכרון פקודות של בקבלה יתמכו •

BACnet זמנים סינכרון פקודות לייזום. 

 .BACnet של' אני'-ו?', זה מי' השירות בפונקציית ייתמכו •

 .BACnet של' לי יש?','יש למי'' השירות בפונקציית ייתמכו •

 בייזום שתומכת שהיא BACnet מפעיל עמדת מכל( ושחזור גיבוי) Restore-ו Backup בפקודות ייתמכו •

 .Restore-ו Backup פקודות

 .BTL באישור חייבים •

 (B-AAC) מתקדמים יישום בקרי 1.1.39

 :הם B-AAC של העיקריים המאפיינים 1.1.39.1

 התקני, בינארית כניסה התקני, אנלוגית כניסה התקני לחיבור פיסיים ויציאה כניסה מעגלי בעלי הם •
 והסוגים והיציאה הכניסה התקני מספר. בינארית יציאה והתקני אנלוגית יציאה התקני, פולסית כניסה

 .לדגם בהתאם שנתמכים

 המעגלים בלוח שמסופקים המעגלים למספר מעבר נוספים ויציאה כניסה בהתקני יתמכו לא או יתמכו •
 .הבסיסי הבקר אל פיזית שיתחברו נוספים לוחות ידי על תסופק נוסף פלט/בקלט התמיכה. המודפסים

 .הספק של התיכנות בכלי יישומים מהנדס ידי על ייכתב B-AAC-ה ידי על שמופעל היישום •

 מכל הזמנים לוח ערכי של בעריכה יתמכו B-AAC, המקומי הזמן אזור לפי הזמנים לוחות מוטמעים אם •

 .זמנים לוח תזמון פרמטרי של לכתיבה BACnet של השירות בפונקציית שתומכת BACnet מפעיל עמדת

 עמדת לכל המגמה של הרישום יומן נתוני בייצוא יתמכו B-AAC, מקומי מגמה רישום מוטבע כאשר •

 .מגמה לרישום טווח קריאת של BACnet של השירות בפונקציית שתומכת BACnet מפעיל
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 :B-AAC, מקומי התראה הודעות יזום מוטבע אם •

o מפעיל עמדת לכל התראה הודעות ימסרו BACnet של השירות בפונקציית שתומכת BACnet 
 . ההודעה כנמען ומוגדרת התראה הודעות לקבלת

o מפעיל עמדת בכל שהתקבלה התראה באישור יתמכו BACnet של השירות בפונקציית שתומכת 

BACnet אירוע/התראה אישור לביצוע. 

 בפונקציית שתומך מבנה בקר או BACnet מפעיל עמדת מכל ואנלוגיים בינאריים נתונים בקריאת יתמכו •

 .הנתונים לקריאת BACnet של השירות

 בינאריים או אנלוגיים לאובייקטים מצב או ערך והקצאת' שימוש מכלל יצא' תכונת של בקריאה יתמכו •

 אובייקטים של ערך ותכונת' שירות מכלל יצא' תכונת בכתיבת שתומכת BACnet מפעיל עמדת מכל
 .בינאריים או אנלוגיים

 .BACnet בניין מבקר להן ותגובה זמנים סינכרון פקודות של בקבלה יתמכו •

 .BACnet של' אני'-ו?', זה מי' השירות בפונקציית ייתמכו •

 .BACnet של' לי יש?','יש למי'' השירות בפונקציית ייתמכו •

 אנלוגיים כניסה מעגלי 1.1.39.2

 עד 0 הוא שלו המדידה שתחום A/D בממיר. לאינקרמנט וולט 0.01 על תעלה לא A/D שבב של הרזולוציה •

10 VDC לאינקרמנט וולט 0.00976 כלומר 10/1024 היא הרזולוציה, ביט 10 והוא. 

 המדידה ערך אל שמתווסף כיול היסט תגדיר הבקרה לוגיקת(, non-flow) זרימה היעדר שלרגשי במקרה •
 של העבודה לעמדת וידווח הבקרה את שישמש מכויל ערך ליצור כדי( -)+/ ממנו מופחת או הגולמי

 (.OWS - Operator Workstation)| המפעיל

 שניתן כך מתכווננים היסט או הגבר בערכי בשימוש תתמוך הבקרה לוגיקת, זרימה רגשי של במקרה •
 מכשיר ידי על שנקבעו לערכים להתאים כדי עליון וערך תחתון ערך מכווננים) נקודות שתי כיול להפעיל

 (.הכיול

 אות של לינאריזציה תבצע PPC תוכנת, זרימה ורגשי תרמיסטורים כגון, לינאריים לא רגשים של במקרה •
 .הכניסה

 בינריים כניסה מעגלי 1.1.39.3

 .חוטים בשני לבקר יחווטו יבש מגע עם רגשים •

 .הרגש למעגל חיצוני כוח ספק יידרש לא •

 פולסי כניסה אות עם מעגלים 1.1.39.4

 .חוטים בשני לבקר יחווטו פולסי כניסה אות רגשי •

 .הרגש למעגל חיצוני כוח ספק יידרש לא •

 .בשנייה פולסים 50-ל עד לעבד יוכל הפולסית הכניסה מעגל •

 אמיתי אנלוגי יציאה אות מעגלי 1.1.39.5

 ידורג הבקרה אות ערכי תחום(. D/A) לאנלוגי דיגיטלי ממיר שבב ידי על יעובדו הלוגיות הפקודות •

 20 עד VDC 10 4 עד 0 יהיה אשר המוצא אות ערכי של המלא מהתחום 100% עד 0% של.בערכים

 שקול 100% עד 0: כגון) המלא התחום של חלקיים לתחומים או. מיליאמפר 20 עד 0 או, מיליאמפר

 (.VDC 10 עד 0 הוא המלא התחום כאשר VDC 3-6 של למתח

 .לאינקרמנט מיליאמפר 0.08 או לאינקרמנט וולט 0.04 על תעלה לא D/A שבב של הרזולוציה •

 בינריים יציאה מעגלי 1.1.39.6

 .אמפר 2 של מרבי VAC 230 בעד שתומכים מצבי דו יחיד קוטב או יחיד מצב יחיד קוטב ממסרי •

 עד וזרם VAC 30 עד במתח שפועלים חיצונית כוח מאספקת או מתח ממקור כוח שמקבלים טריאקים •
 .אמפר 0.5
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 התוכנית הרצת 1.1.39.7

 בתהליך בטור לפעולה מפורשת דרישה קיימת כן אם אלא בטור ולא במקביל יפעלו בתהליך הבקרה חוגי •
 .הבקרה

 .אחת שנייה של מינימלי דגימה בקצב ויתמוך לכוונון ניתן יהיה בתהליך הבקרה חוג עבור הדגימה קצב •

 .אחת שנייה של מינימלי דגימה בקצב ויתמוך לכוונון ניתן יהיה התהליך משתני של הדגימה קצב •

 .אחת שנייה של מינימלי דגימה בקצב ויתמוך לכוונון ניתן יהיה אלגוריתמים עדכוני של הדגימה קצב •

 כיבוי בחיווי להשתמש יוכל ומתכנת, והדלקה כיבוי תהליך עבר הבקר אם לקבוע היכולת תהיה ליישום •
 .וההדלקה הכיבוי פעולת לאחר מיד הבקרה תהליך את לשנות כדי והדלקה

 :המקומי הממשק 1.1.39.8

 כל לבצע היכולת. לספק ייחודי יד כף מכשיר או נייד מחשב כגון נייד התקן של בחיבור יתמוך הבקר •
 :המפעיל יוכל, המקומי הממשק באמצעות. סיסמה באמצעות מוגן יהיה נתונים הצגת מלבד פעילות

o האפליקציה פרמטרי את להתאים . 
o ויציאה כניסה נקודות של ידנית בקרה פעולות לבצע. 
o דינמיים בנתונים לצפות. 

 Application Specific Device - ליישום ייעודי התקן 1.1.40

 .קבועה פונקציה לביצוע להתקנים הקשורים היישומים את להגדיר יהיה ניתן •

 מתקדם יישומים בקר הוא ההתקן, היצרן של יישומים תכנות כלי באמצעות היישום את לשנות ניתן אם •
 .ליישום ייעודי התקן ולא

 .BTL מעבדת ידי על יאושרו ליישומים הייעודיים ההתקנים •

 נקודה וחומרת DDC רגשי 1.1.41

 טמפרטורה רגשי 1.1.42

 0.6-/ +)  פרנהייט מעלות 1-/ + של בדיוק מדויקים בתרמיסטורים ישתמשו הטמפרטורה התקני כל •

 חיישני(. צלסיוס מעלות 110 עד 33.3-). פרנהייט מעלות 230 עד 30– של בטווח( צלסיוס מעלות

 עד 40 של בטווח( צלסיוס מעלות 0.3-/ +) פרנהייט מעלות 5.-/ + של דיוק בעלי יהיו החלל טמפרטורת
 (.צלסיוס מעלות 38.3 עד 4.4)  פרנהייט מעלות 100

 חשמל קופסת על להרכבה( off white) שבור לבן בצבע באריזה זמינים יהיו סטנדרטיים חלל רגשי •
 . סטנדרטית

 טמפרטורת את לכוונון אופציונלי הזזה מנגנון החיישן של בתושבת ימצא, ידנית עקיפה לבצע נדרש כאשר •
 .העבודה יום לאחר פעולה לבחירת לחצן וכן, בחלל המטרה

, בחלל הטמפרטורה להצגת LED או LCD תצוגת יכיל הרגש, מקומית תצוגה מציין המפרט כאשר •
 יוכל המפעיל, מובנים בלחצנים בשימוש. המפעיל לבחירת אחרים ופרמטרים המטרה טמפרטורת

 .החיישן מן ישירות המטרה ערכי את להתאים

 תעלה רגשי. הנירוסטה צינור בקצה שמוטבע תרמיסטור כפתור יכללו האוויר בתעלות טמפרטורה רגשי •
 .ר"מ 1.3-מ קטן התעלה או הסליל שטח כאשר באוויר טיפול ביישומי שימושיים גשש בסגנון

 החישה צינור. מיצוע שמבצעים ברגשים להשתמש יש ר"מ 1.3-מ גדול שלהן. החתך ששטח בתעלות •
 .מטר 12 של מינימלי צינור אורך עם, מטר כל על אחד תרמיסטור לפחות להכיל חייב הממצע

 יישומי וכן חמים או קרים מים על המבוססים היישומים בכל טמפרטורה למדידת ישמשו טבולים רגשי •
 מעלות 250 מתחת מאכלים לא לנוזלים חלד אל מפלדת או מפליז עשויות יהיו התרמיות הבארות. קירור

 .האחרים היישומים כל עבור 300 סדרה חלד אל ופלדת(, צלסיוס מעלות 121) פרנהייט

 .טמפרטורה לחישת פנאומטי אות יותר לא •
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 לחות רגשי 1.1.43

. חיצוני ואוויר צינור ליישומי 3% -/+-ו לחלל המלא מהתחום 5% -/+ של דיוק בעלי יהיו לחות התקני •

 (.NIST) ולטכנולוגיה לתקנים הלאומי המכון בהגדרת הדיוק עקיבות את להדגים יוכלו הספקים

 לצורך ייחוס חיישן מכיל וגם החיישן של הפלט את שקורא, בשדה לכיול יד כף מחשבון יסופק, כאפשרות •
 .שוטף כיול

 לחץ חיישני 1.1.44

 מצב חיישן באמצעות 1% -/+ של בדיוק יהיו' אינץ 10 עד 0 בגובה מים בעמודת האוויר לחץ מדידות •

 .Mamac ואת Modus Instruments את כוללים המאושרים היצרנים. מוצק

 בדרישות יעמוד המארז. מהתחום 0.5% -/+ של בדיוק יהיו גזים או נוזלים של דיפרנציאלי לחץ מדידות •

 .Nema 4 תקן של סביבה

 ועומס זרם רגשי 1.1.45

 זמינים יהיו זרם מתגי. החשמל ועומסי מנועים, משאבות, מאווררים לניטור ישמשו זרם סטטוס מתגי •
 הם מאושרים יצרנים. הבקרה למערכת אנלוגי או דיגיטלי אות ויספקו, ומפוצלת מלאה ליבה בדגמי

Veris לו כשווים מאושרים או. 

 זרם בכניסות שימוש יעשה זה התקן. kW/kWH מתמר באמצעות תבוצע הפזות בשלוש ההספק מדידת •
 האנרגיה לצריכת פרופורציונלי פולסי וערך( ואט קילו) הרגעי הערך את לחשב כדי ישיר זרם לשנאי ישר

(kWH .)של הספק מתמר לספק יש Veris Model 6000 בקרים בדיקת .מאושר ערך שווה.דגם או 
 .עבודה ועמדות

 פעולה לוודא כדי'( וכד, מודמים, מדפסות, מחשבים) קדמי קצה וציוד הבקרים כל של שדה בדיקת תבוצע 1.1.46
 אליו הקשורות הבדיקות של ותיאור התקן לכל פריטים בדיקת גיליון להכין יש. והתוכנה החומרה של תקינה
 .הפרויקט השלמת עם הלקוח לנציג הגיליון את ולהגיש

  המערכת של קבלה בדיקות 1.1.47

 : הבאות הפעולות בהפעלת והשוואה התוכנה יישומי כל אימות 1.1.48

 חימום דוד בקרת •

 יחיד באזור אוויר טיפול יחידות •

 אזורים בריבוי אוויר טיפול יחידות •

 הגג של הבקרה חבילת •

 FC אויר מפוחי בקרת •

 חום משאבת בקרת •

 אוורור יחידת בקרת •

  תאורה בקרת •

  חשמליים מעגליים בקרת •

  מודדים רבי בקרת •

 אינסטלציה מערכות על בקרה •

  הבקרה מרכז אל בתקשורת שיחוברו המערכות כל על בקרה •

 מחזירה שהמערכת ווידוא 10%-ב לפחות המטרה מערך( פוינט סט) מאולץ  שינוי ידי על ייבדקו הבקרה חוגי 1.1.49
 תוצאות לגיליון אותן ולצרף הבדיקה תוצאות את לרשום יש. המטרה לערך המעובד המשתנה את בהצלחה
 .הבדיקה
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 בכל מופיעה שהודעה, המתאימה התראה הודעת את מפיקה שהמערכת ולאמת במערכת התראה כל לבדוק יש 1.1.50
 כגון) שהוגדר כפי מתרחשת להתראה הקשורה אחרת פעולה ושכל(, מדפסות או עבודה תחנות) שנקבעו היעדים
 .ללקוח הבדיקה תוצאות גיליון הגשת'.(. וכד, דוחות יצירת, גרפיים פנלים הפעלת

 כל וכי, נכונים והתוכן שהמראה, קיים שהפריט ודיווח הפרטניות הגרפיות התצוגות כל של תפעולית בדיקה 1.1.51
 .ללקוח הבדיקה תוצאות גיליון הגשת. כמתוכנן פועלת מיוחדת תכונה

 כראוי נדגמות הנקודות כל כי ודא. המבנה בקרת מערכת כחלק שכלול שלישי צד ממשק כל של תפעולית בדיקה 1.1.52
 בממשק כרוכה אם. הושלמו אליהן הקשורים וגרפיקה הדוחות ושכל, ההתראות תצורת שנקבעה, שנשאלו

 המידע תוכן את ולוודא, הקובץ העברת את שמבקרת לוגיקה כל לבדוק יש, Ethernet באמצעות קובץ העברת
 .המועבר

 

 אנרגיה ניהול למערכת  בקרה 1.1.53
 כללי .1

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. 
ן יחיד או ברשת המערכת תתוכנן לנהל ולנטר את צריכת האנרגיה בכלל הארגון, בין אם מדובר במתק

 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: 

 , לחיישנים ולאביזרי חשמל חכמים אחרים אגירת נתונים למכשירי מדידה מסוגים שונים (1

ניתוח איכות החשמל )לרבות הרמוניות, נפילות / עליות מתח, נחשולי מתח, סינוסואידות מתח  (2
 וזרם(

 ( IEC61000 4-30; EN50160תאימות איכות החשמל לתקנים בינלאומיים ) (3

 הצגה גרפית של מידע (4

 כלי דיווח עם תבניות דוח סטנדרטיות (5

 בית של נתונים היסטוריים ושל מגמות הצגה אינטראקטי (6

 טבלאות נתוני זמן אמת בתצוגות סטנדרטיות (7

 ניתוח התראות אינטראקטיבי בתצוגות סטנדרטיות (8

 ( WAGESניטור ודיווח של מים, אוויר, גז, חשמל, אדים ) (9

 ניטור ודיווח על מקדם הספק (10

  OPC Server-ו  OPC Clientיכולת פעולה הדדית של התקנים שונים ומערכות באמצעות   (11

   Modbus TCP -ו Modbus RTUשילוב של התקן צד שלישי למכשיר באמצעות פרוטוקולים  (12

 תמיכה בהתקנים .2

התקני חלוקת חשמל לכל הפחות )מדי אנרגיה  50-התוכנה תספק תמיכה מובנית שנבדקה במפעל ל
 והספק, ממסרי הגנה, מפסקי זרם, בקרים מתוכנתים, וכו.(.

 בהתקנים של התוכנה תהיה תמיכה מקיפה ותכלול:התמיכה 
מסכים זמינים מהונדסים מראש,  בעלי תצוגה גרפית אינראקטיבית לצפייה וניתוח נתונים  .1

 בזמן אמת ונתונים היסטוריים של ההתקן
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כל הרגיסטרים ממופים מראש בשמות  סטנדרטיים כך שלא יהיה צורך במיפוי נוסף של  .2
 ם לצורך שימוש בתכונה כלשהי של התוכנהרגיסטרים במכשירים פנימיי

העלאה אוטומטית של יומני רישום נתונים  מובנים בעלי חותמת זמן, התרעות וצורות גל  .3

 (  ללא הגדרת תצורה כלשהי.waveform capturesשנלכדו )

 יישום לניטור וניתוח גרפי .3

רגיה )מנהלי  תפעול, התוכנה תספק יישום לניטור וניתוחים גרפיים עבור משתמשים במערכות האנ
מהנדסי חשמל, ממוני אנרגיה, מנהלי מתקנים, חשמלאים, וכו'( ותספק אוסף עשיר של כלים לניתוח 

)מים,אוויר,גזים, חשמל וקיטור(, ניתוח איכות החשמל וניטור ובקרה של  WAGESאנרגיה מסוג  
 מערכת החשמל.

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 

 דיאגרמה(.-עכבר יחידה )יצירת אוטו החשמל, בלחיצת
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.

 לניטור וניתוח גרפי יתמוך בניתוח איכות החשמל  ויכלול את היכולות הבאות:היישום 
 SEMI F47או עקום  ITIC/CBMEAיצירת גרפים של אירועי איכות חשמל באמצעות עקום  .1

 לכידה ידנית של צורת גל .2

, הגדלת תמונה, חישובי overlayכלי הדמיה/ניתוח לצורות גל חשמלי סינוסואידלי כולל  .3

RMSקוש, תרשימי עמודות של ספקטרום הרמוניות ודיאגרמות פזות, שיא בי 

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.

 יישומים מותאמי דפדפן .4

שיכלול אוסף של יישומים מותאמי דפדפן ולכולם היכולות  web client התוכנה תספק ממשק
 הבאות:

 יכולת התחברות לכניסת יחיד. משתמש נכנס פעם אחת כדי להשתמש ביישום אינטרנט כלשהו .1

הפעלות דפדפן אינטרנט מרובות בו זמנית, ועל ידי כך אפשרות גישה למספר אנשים ברחבי  .2
 הרשת

 על ידי דפדפן האינטרנט ActiveXיישומי האינטרנט לא יצריכו התקנות והפעלות של פקדי  .3

 תמיכה בדפדפני אינטרנט אקספלורר, כרום וספארי .4

 והוא יאפשר:  web client-ניתן יהיה להתאים פרטנית בקלות את ממשק ה
 ליצור לחצני הפעלת יישום  ולשנות אותם .1

פריט גרפי במקום סמלי המפעל )למשל סמלי חברות להזין באמצעות דפדפן כל תמונה או  .2

 שהוא ולא יידרש לצורך זה אלא שימוש בדפדפן  web clientוסמלי לקוח( מכל ממשק 

כלשהו ולא יידרש לצורך  web clientיכולת לשנות מיידית את ערכת הצבעים  מתוך ממשק  .3
 זה אלא שימוש בדפדפן 

 ( מותאמי דפדפןDashboardsלוחות מחוונים ) .5

שמציג תצוגות לוח מחוונים אינטראקטיביות, מעודכנות אוטומטית  web clientלתוכנה יהיה ממשק 
, מגמות בנתונים היסטוריים, תמונות ותוכן מכל WAGESשעשויות להכיל נתוני סיכום אנרגיה של 

 נגישה. URLכתובת 
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שלהם )כולל גרפיקה, תוויות, המשתמשים יוכלו ליצור, לשנות, לצפות ולשתף את לוחות המחוונים  
שינוי קנה מידה, מדידות, טווחי תאריכים, וכו( מתוך היישום מבוסס האינטרנט באמצעות דפדפן, ללא 

 צורך ביישום נפרד.
” ברי הגדרה, לצפייה בתצוגות drag  &dropניתן יהיה ליצור בקלות לוחות מחוונים עם גאדג'טים “

 הבאות:
 טרנט כלשהואינ-תמונות מתוך תוכן מבוסס .1

 צריכת האנרגיה .2

 עלויות אנרגיה  .3

 השוואת אנרגיה  .4

 חיסכון באנרגיה .5

 פליטות  .6

 מגמות  .7

התוכנה תאפשר להקצות "לוחות מחוונים" בודדים ל"מצגות" שניתנות להפעלה ללא התערבות, תוך 
 גלילה של לוחות המחוונים במרווח זמן בר הגדרה.

ליצור מספר בלתי מוגבל של לוחות מחוונים ומצגות, לשמור התוכנה תאפשר לכל משתמש של המערכת 
 אותם ולשתף אותם.

 מסכים גרפיים מותאמי דפדפן  .6

גרפי לניטור קריאות תפעוליות בזמן אמת, )ערכים רגעיים, ערכי  web clientהתוכנה תכלול יישום 
בור נתונים שנרשמו מינימום/מקסימום, מצב, התרעה מצב מפסק, וכו '(, וניתוח נתונים היסטוריים )ע

ביומן במרווחי זמן נתונים, מחרוזות התרעה/אירוע, ארועי הפרעה של נפילה/עליות  מתח  ]כולל כיוון 
 ההפרעה[, וצורות גל של זרם/מתח(.

ניתן יהיה להציג על המסכים הגרפיים מותאמי הדפדפן תצוגות מסכמות ברמת המערכת, מפות 
, וכו mimicמות חשמל חד קוויות, דפי סיכום של ציוד, תצוגות המתקן, מבט על, תוכניות קומה, דיאגר

.' 
ידי התוכנה, יסופק מערך עשיר של דיאגרמות גרפיות בנויות מראש -עבור כל סוג התקן שנתמך על

המציגות את כל הפרמטרים הזמינים מהתקנים פרטניים מרוחקים, כולל כל הערכים המדידים, מצב 
נרגיה, מצב התקן/סטטוס התקן, יומני רישום של נתוני התקנים, צורות העומס, מצב התראות,  נתוני א

 גל שנלכדו, אירועי נפילת מתח/עליות מתח, אינדיקציה על כיוון ההפרעה.
 טבלאות זמן אמת מותאמות דפדפן  .7

אינטראקטיבי המספק המחשה חזותית  של מדידות בזמן אמת זו  web clientהתוכנה תכלול יישום 
טבלאית, כדי להשוות במהירות בין קריאות התקן ממספר מדידים ברשת ניטור לצד זו בתצוגה 

 החשמל.
משתמשים יוכלו ליצור, לשנות, לצפות ולשתף את הצפייה בטבלאות שלהם מתוך היישום מבוסס 

 האינטרנט, באמצעות דפדפן, ללא צורך ביישום נפרד.
מובנות המאפשרות למשתמשים לסנן היישום מותאם הדפדפן של טבלאות בזמן אמת יכלול פונקציות 

 בקלות ובאופן מיידי מדידות בעת צפייה בטבלה.
 טבלאות זמן אמת מותאמות הדפדפן יתמכו בכול התקן פיזי או "וירטואלי" שהוגדר במערכת. 

 המשתמשים יוכלו להקפיא את הערכים בעת צפייה בטבלה.
 . xslאותה כקובץ   , ולשמורExcelמשתמשים יוכלו להמיר במהירות טבלה לתבנית 

 מציג התרעות פעילות מותאם דפדפן  .8

המספק תצוגה טבלאית אינטואיטיבית של כל ההתרעות הפעילות,  web clientלתוכנה יהיה יישום 
היסטוריית התרעות ואירועים במערכת החשמל, כגון יתר קילוואט,  נפילות מפסקים והפרעות באיכות 

 החשמל.
מציג התרעות פעילות מותאם דפדפן יציג חיווי אם התרעת איכות חשמל נתונה קשורה ללכידתה של 

בנוסף קישור שיפתח את המסך הגרפי  בדף הבית עבור ההתקן שהפעיל את  צורת גל. היישום יספק
 ההתרעה.

 מציג התרעות פעילות מותאם הדפדפן יציג את תצוגות ההתרעה הבאות שנבנו מראש:
 שעות( 24ההתרעות האחרונות ) .1
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 ההתרעות הפעילות .2

 התרעות שלא אושרו .3

 התרעות פעילות והתרעות שלא אושרו .4

 התרעותהיסטוריית  .5

מציג התרעות פעילות מותאם הדפדפן ינטר ברציפות את מצב כל ההתרעות הנכנסות ויספק תצוגות 
(, היא ONדינאמיות בזמן אמת של "התרעות פעילות". כאשר התרעה נתונה תהפוך ל"פעילה" )קרי 

תהיה  תוצג אוטומטית ומידית בתצוגות התרעות פעילות והתרעות שלא אושרו. כאשר התרעה נתונה לא
 (,  היא תוסר אוטומטית ומידית מתצוגות התרעות פעילות והתרעות שלא אושרו.OFF"פעילה" )קרי 

משתמשים בעלי רמת גישה מתאימה יוכלו לצפות ולאשר התרעות, וכן לסקור את היסטוריית 
 האירועים של כל ההתקנים במערכת.

מיע צלילים ניתנים לבקרה ויהבהב שיש  web client-התוכנה תכיל מחוון כריזת התרעות בסביבת ה
 כאשר המערכת תזהה  התרעות חדשות.

 מחוון כריזת ההתרעות יעקוב ברציפות אחר מספר ההתרעות שלא אושרו ויציג אותו.
 יצירת דוחות מותאמי דפדפן .9

התוכנה תספק כלי דיווח מותאם דפדפן שיציג את הנתונים ההיסטוריים בתבניות דוח מעוצבות מראש 
 ידי המשתמש.-ות עלאו מוגדר

 המשתמשים יוכלו ליצור, לשנות, להציג ולשתף דוחות בממשק הדוחות המותאם לדפדפן.
 כלי הדיווח יספק תבניות דוח סטנדרטיות מעוצבות מראש כדלקמן:

 דוח חיובים (1

 דוח עלות האנרגיה (2

 דוח פרופיל עומס (3

 CBEMA/ITICדוח אינטראקטיבי של איכות חשמל בכל המערכת באמצעות ניתוח  (4

 EN50160דוח עמידה בדרישות תקן  (5

 IEC61000-4-30דוח   (6

 100ms  PQדוח   (7

 דוח השוואת צריכת אנרגיה בתקופות שונות (8

 דוח צריכת אנרגיה בחתך משמרות (9

 דוח טבלאי (10

 דוח מגמות (11

 דוח היסטוריית התרעות ואירועים (12

 דוח תצורת מערכת  (13

 דוח שימוש שעתי (14

 דוח שימוש בהתקנים מרובים (15

 שימוש במכשיר יחידדוח  (16

 דוח ייצוא נתונים (17
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 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

 אירועים-דיווח מונחה .10

התוכנה תתמוך בניטור האירועים הנכנסים ותיזום כתיבת דוח בתצורה מוגדרת מראש על פי 
 קריטריונים שנקבעו מראש לאירוע.

לתוכנה יהיה יישום המיועד למשתמשים מתקדמים,, שיצור "מסנני זיהוי" לניטור אירועים כך 
 אירוע(, ייכתב דוח ייעודי ויופץ באופן אוטומטי.שבהתרחש אירוע ספציפי )או סוג 

 מנוע לוגיקת יישומים .11

מערכתיות לוגיות עם יכולות: -התוכנה תספק ממשק תכנות גרפי, מונחה אובייקטים ליצירת תוכניות
 ורישום. PC, התרעות מבוססות מחשב XMLחשבונית, ייבוא נתוני 

קציות שיאפשרו למהנדסי הפריסה ליצור יישומים מנוע לוגיקת היישומים יהיה בעל מערך מקיף של פונ
, המרת יחידות KPIמותאמים באופן פרטני כגון ייבוא מזג אוויר או  מחירים בזמן אמת, חישובי 

אנרגיה, קיבוץ נתונים, נרמול נתונים, השוואת נתונים, חישובי איבודי הספק, בקרת גורם הספק, השלת 
 עומס, וכו '.

 התקנים לוגיים .12

תמוך בהגדרות התקנים "לוגיים" שיספקו שמות ידידותיים להתקן ולמדידות עבור קלט/פלט התוכנה ת
או ערוצים בהתקנים המייצגים התקן הפועל במורד הזרם )במקרה של בקרים מתוכנתים וקלט עזר( או 

 מעגל יחיד )במקרה של התקנים מרובי מעגלים(.
נים )המכילים מיפויי התקן לוגיים ושמות( מהנדס פריסת מערכת יוכל להשתמש בקבצים פשוטים ומוב

לצורך יצירת מספר רב של התקנים לוגיים במערכת )תצורת צובר( ללא צורך לקבוע את תצורת ההתקן 
 הלוגי כאופן ידני.

 הירארכיות .13

התוכנה תתמוך בקונצפט של הירארכיות שיאפשרו לארגן את הנתונים ההיסטוריים על פי התחום 
הלקוח.  לדוגמה, מרכז נתונים יוכל לארגן את ההירארכיות שלו על פי  שאליו משוייכת תעשיית
 פאנלים או מבנים/קומות/חדרים. /Pdu/RPPsדיירים/ארונות/מעגלים, 

לתוכנה תהיה היכולת לעקוב אחר שינויי תצורה בהיררכיה לאורך זמן ולאפשר למנהלי מערכת לעדכן 
שמות שהוגדרו בעבר( כדי להבטיח דיווח מדויק של נקודות את השמות בהיררכיה נתונה בכל עת )אפילו 

הנתונים המשויכות.  למשל, דוח צריכת האנרגיה לדייר שעבר למקום אחר, הרחיב, הוסיף או הסיר 
 מעגלים במהלך תקופת החיוב.

 Modbusיכולת פעולה הדדית תחת פרוטוקול  .14

. התוכנה תפעל כמאסטר Modbusלתוכנה יהיו יכולות מתקדמות לתמיכה בהתקני תקשורת 
Modbus  עם היכולת לקרוא מאוגרים ולכתוב  אליהם בהתקניModbus  במסגרת יישומי מעקב

 ובקרה. 
)מנהלי  Modbusהתוכנה תספק יישום המיועד למהנדסי פריסת מערכת  לצורך קביעת הגדרות התקן 

בקלות במערכת ניהול יוכלו להשתלב  Modbusהתקנים( כך שהתקני צד שלישי התומכים בפרוטוקול 
 האנרגיה.
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 ( Ole -)לבקרת תהליך   OPCפעולה הדדית בפרוטוקול  .15

 OPC)בהתאם לתהליך בדיקות הציות של  OPC DA 2.0.1התוכנה תעמוד בדרישות תקן 

Foundation עבור יישומי שיתוף נתונים של שרת )OPC  ולקוחOPC  יבין מערכות תואמותOPC . 
עבור כל סוגי ההתקנים הנתמכים באופן מקורי  OPCמחדל תגי מיפוי של שרת  התוכנה תספק כברירת 

 .OPCעל ידה ללא צורך לבחור, להגדיר או לתכנת את המיפוי של אוגרי המכשיר לתגי 
, ותתמוך ביכולת להוסיף מדידות OPCהתוכנה תספק אמצעי גמיש כדי להוסיף או לשנות מיפויי 

 מותאמות פרטנית.
 

 קובץ יומן רישום נתוניםהעברת  .16

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 

להתקן במצב לא מקוון, דחיפת נתונים  ויישומי העברת קבצים )כגון הזנת נתונים ידנית,  ייבוא נתונים
 אל הענן או אל מערכות צד שלישי וכד'(.

ייצוא של מיפויים ולוחות זמנים אל ומתוך -התוכנה תספק יישום המיועד למהנדסי מערכת לצורך ייבוא
[( בכך יתאפשר לכלול נתונים היסטוריים ETLהטענה ]-התמרה -קובץ יומן רישום נתונים )מיצוי

 , וכו '.(csv,. xmlור החשמל או ליצאם ממנה באמצעות העברת קבצים ).במערכת ניט
 שילוב שירותי אינטרנט בתוכנה  .17

התוכנה תספק ממשק שירותי אינטרנט לצורך אינטראקציות מסוג מכונה למכונה עם יישומים 
 במערכות תוכנה אחרות. לממשק שירותי האינטרנט יהיו המאפיינים הבאים:

 SOAP (Simple Object Access Protocol )מבוסס על  פרוטוקול  .1

 (WSDLמספק תיאור  ניתן לקריאה ע"י מכונה, הכתוב בשפת תיאור של שירותי אינטרנט ) .2

 httpsוחיבורי  httpתומך בחיבורי  .3

 מאפשר גישה לנתונים מסוג: זמן אמת, היסטוריים )כלומר בעלי חתימת זמן( והתרעה/אירוע .4

 התרעות על ידי לקוחות מאומתים ומאושריםמאפשר לאשר  .5

 מספק פונקציונליות של אימות תקציר .6

 ניתן להגדרה כמושבת/זמין .7

 . Schneider Electric EcoStruxureהתוכנה תתואם ותשולב עם פתרונות 
 

 תת מערכות תקשורת .18

ית , טורEthernet/TCPהתוכנה תתמוך בריבוי טופולוגיות של רשת תקשורת, כולל  התקשרויות: 
RS-485/RS-232.חיוג באמצעות מודם , 

 אלפיות השניה. 16בדיוק  של  Ethernetהתוכנה תוכל לספק אותות סינכרון זמן מעל רשת 
התוכנה תוכל ליצור קשר עם מספר התקנים בו בזמן, כולל התקנים שפועלים בערוצי תקשורת פיזיים 

 שונים.
 .1000ל  1ינוע בין מספר ההתקנים שהתוכנה תוכל ליצור קשר אתם 

התוכנה 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 '(.
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 אחסון נתונים .19

 עבור מנוע מסד הנתונים ואחסון הנתונים שלה. Microsoft SQL Server-שתמש בהתוכנה ת
התוכנה תתמוך בהתקנת מנוע מסד נתונים מותקן באותו המחשב או במחשב נפרד המשמש שרת מסד 

 נתונים ייעודי.
 SQL Server Expressהתוכנה תכלול  אפשרות "ברירת מחדל" למנוע מסד נתונים )כגון 

Editionמצעי האחסון שלה. במהלך ההתקנה של התוכנה, אם נבחרה האפשרות מנוע מסד ( עם א
 נתונים "ברירת מחדל", הוא יותקן על ידי מתקין התוכנה ללא צורך לרכוש ולהתקין את המנוע בנפרד.

 התוכנה תתמוך בפריטים הבאים:
1) Microsoft SQL Server 2008 (32-bit) Standard/Enterprise Editions 

2) Microsoft SQL Server 2008 (64-bit) Standard/Enterprise Editions 

3) Microsoft SQL Server 2008 R2 (32-bit) Standard/Enterprise/Express Editions 

4) Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bit) Standard/Enterprise/Express Editions 

5) Microsoft SQL Server 2012 (64-bit) Standard/Enterprise Editions 

 סביבת ההפעלה .20

 :Microsoft Windowsיש להתקין את התוכנה על אחת ממערכות ההפעלה הבאות של 
1) Windows 7 (32-bit) Professional/Enterprise Editions 

2) Windows 7 (64-bit) Professional/Enterprise Editions 

3) Windows Server 2008 (32-bit) Standard/Enterprise Editions 

4) Windows Server 2008 (64-bit) Standard/Enterprise Editions 

5) Windows Server 2008 R2 (64-bit) Standard/Enterprise Edition 

 
 ניהול המערכת .21

 התוכנה תספק ממשק ניהול מקיף עבור משתמשים מתקדמים שיתמוך בפונקציות הבאות:
 מנים להתחברות וניהול חיבורי מודםקביעת תצורה של לוחות ז

 הוספת התקנים למערכת וניהול הגדרות התקשורת שלהם
 ניהול שמות ההתקנים ומיפוי מדידות

 צפייה באירועי מערכת התוכנה וניהולם 
 פיקוח על משימות ניהול מסד נתונים )גיבוי, אחסון בארכיון, חיתוך(

 ניהול חשבונות של משתמשים ושל קבוצות
משיך לתפקד ללא הפרעה כלשהי )כולל תקשורת, רישום, התראה) ותישאר מקוונת במהלך התוכנה ת

 התהליכים הבאים:
 הוספה, שינוי או הסרה של התקנים במערכת (1

 יצירה, שינוי או הסרה של דיאגרמות גרפיות, לוחות מחוונים, טבלאות, דוחות (2

 ת האפליקציה יצירה, שינוי או הסרה של תוכניות לוגיקת היישום במנוע לוגיק (3

 תמיכה בשפות/בינלאומיות .22
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התוכנה תפותח ככלי בינלאומי ותתמוך בהגדרות אזוריות באופן שניתן יהיה להתאימה לכל שפה 
 שהיא.

 התוכנה תתמוך בשפות הבאות כברירת מחדל: 
 ( - Simplified סינית )מפושטת (1

 (  - Traditionalסינית )מסורתית (2

 אנגלית (3

 צרפתית (4

 גרמנית (5

 איטלקית (6

 רוסית (7

 ספרדית (8

 
 תיעוד .23

התוכנה תספק תיעוד שיסייע למשתמשים ללמוד כיצד להשתמש בתוכנה. תיעוד זה יהיה נגיש מכל 
 מקום בתוכנה ומכל מחשב לקוח.

שעוסקים בהתקנה ובשימוש בתוכנה באמצעי האחסון  PDFהתוכנה תספק גם מספר מסמכים בפורמט 
 (.DVDשלה )

 
 ניקה :מערכות החשמל והאלקטרומכ .1.א

 לוחות חשמל   -

 חיוויים אמיתיים מכל המפסקים והמגענים החשובים והקריטיים במבנה . -

 שנאים וכניסות ההזנה הראשיות , חיבורים וחיוויים לבקרה . –לוחות מתח גבוה  -

 חיבור חיוויים למערכת הבקרה . –לוחות הגנה ואמצעים למתחי יתר ולזרמי קצר  -

 חיוויים לבקרה על  פעולות ותקלות וכולל –ומשניים לוחות קומתיים ראשיים  -

 שליטה מהבקרה על המגענים של מפוחי הנחשון להפסקתם בשעות הרצויות  -

 למפעיל המערכת לבקרת המבנה של מיזוג האוויר .   -

 חיבור חיוויים שונים לתקלות ולפעולות . –לוחות חשמל שונים  -

 בעומס ובביקוש למערכות חכמותחיבורים וחיוויים לשליטה  –לוחות חשמל כולם  -

 או\לחיסכון בחשמל ולמניעת הפעלות שאינן מדורגות וכן במצבי הזנת גנרטור ו -

 חברת חשמל . -

 או פריקה או פריצה . \חיוויים ממערכות להגנה בפני ברקים במצב תקין ו -
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 -מערכות תאורה  .2.א

 ותקלה .חיבור חיוויים מכל לוחות התאורה במבנה למצבי פעולה  -

 או אין נוכחים .\מערכת הפעלות לתאורות ולכיבויים בשעות שאין פעילות ו -

 שליטה בכל המרחבים הציבוריים בכל שעות היממה ובכל ימות השנה כולל לוח -

 הפעלות והפסקות לפי שעון קיץ וחורף ובהתחשבות בשבתות וחגי ישראל . -

 החניונים , המרתפים , תאורות חוץ והצפה .שליטה וחיוויים ממערכות התאורות בקומות  -

 בקרה על מצב תקינות תאורות חירום של המבנה כולל תקינות מצברים . ) אופציה ( -

 
  -גנרטור  .3.א

או חוסר \חיוויים ואינדיקציות שונות וחשובות ממערכות הגנרטור . מצבי פעולה ותקלה , מצבי תדלוק ו -
 ועבודה ועוד . דלק , שמן , חום, מנוע ומצבו , טמפ' סביבה

מידע אודות מערכת החלפה שקטה אינדיקציות ותקשורת , מידע וחיוויים מחוות דלקים חיצונית , בקרת  -
 נזילות מים ועוד . 

 - UPS –מערכות אל פסק  .4.א

חיוויים ואינדיקציות חשובות ממערכות האל פסק שיותקנו בפרוייקט ממצבי עבודה ותקלות , מצברי גיבוי ,  -
אין , תקינות וייצוב ,  מצב עומס שוטף רגעי , יכולת גיבוי למשך זמן , באחזקה , במצב   \יש  –מתח הזנה 

 ( ועוד . Bypass"עוקף" ) 

 ולמחשב . UPS –המערכת תקושר ישירות מה  -

 
  -מערכות מדידה  .5.א

 בפרוייקט מתוכננים רבי מודדים דיגיטליים חכמים בלוחות החשמל השונים . -

הנ"ל בתקשורת חכמה לקבלת כלל הנתונים  ממכשירי המדידה הנ"ל  למערכת הבקרה יקושרו האותות
 לצפייה ולקבלת התרעות על חריגות מהתחום המקובל .

כגון :    בתכנון החשמל והלוחות יש לקחת בחשבון את החיבורים הנדרשים להתקנת המודדים הדיגיטליים
תאמי תקשורת לרשת משני זרם ומתח , מהדקי חיבורים מפסי הצבירה , חיבורי מקצרים לפעולות אחזקה , 

         המודדים וכל שיידרש .
 
     פירוט המערכות להלן לפי תרשימי החשמל בפרויקט : . א

    כללי :        
ההתחברות בין לוחות הבקרה ללוחות החשמל השונים תהיה ע"י מגעים יבשים ולא  תאושר שיטת  .1

חיבור אחרת הכוללת העברת מתחים זרים בין לוחות שונים . בלוחות החשמל יתוכננו ויוכנו כל נקודות 
 . המפקחהחיבורים המתאימות ע"י 

 . SCHNEIDERכדוגמת  ההתחברות למודדים הדיגיטליים תתבצע בלולאת תקשורת ברשת  .2
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או \ע"י תקשורת ישירה ו –( השונות  UPSפסק )-התחברות מערכת הבקרה לגנרטור ולמערכות האל .3
 ברשת תקשורת ישירות למערכות המחשבים .

 
ההפעלות הדיגיטליות ממערכת בקרת המבנה תיעשה ע"י מגעים יבשים למערכות הפיקוד והחשמל  .4

 .דרישותיו"י ועפ המפקח באישור הקבלן השונות לפי תרשימי החשמל שיוכנו ע"י

 
 לוחות חשמל ראשיים :  )חיוויים ואינדיקציות בלבד (  .1.ב

 תקלה במפסקי זרם ראשיים )מצב מנותק( .  -

 מחובר או מנותק . –מצב מפסקי זרם ראשיים  -

 תקלה במפסקי זרם ראשיים מגנרטור )מצב מנותק( .  -

 מנותק .מחובר או  –מצב מפסקי זרם ראשיים מגנרטור  -

 )מצב מנותק( .   UPS –תקלה במפסקי זרם ראשיים מ  -

 מחובר או מנותק . – UPS -מצב מפסקי זרם ראשיים מ  -

 כופל ההספק . – COSYתקלה ומנייה של   -

 מחובר או מנותק . –מצב מפסקי זרם יציאה למבנים ולמתקנים  -

 גנרטור ( \סימון מצב עבודת מחליפים ) ח"ח  -

 ע"י רב מודד .-מכניסה משנאים-תדירות,הספק,אנרגיה,הרמוניות,מתח, זרם ,  -

 ע"י רב מודד .-מכניסה מגנרטורים-מתח, זרם , תדירות,הספק,אנרגיה,הרמוניות, -

 ע"י רב מודד .- UPS –מכניסה מ -מתח, זרם , תדירות,הספק,אנרגיה,הרמוניות, -

 ע"י רב מודד .-מיציאה למ"א ראשי  -מתח, זרם , תדירות,הספק,אנרגיה,הרמוניות, -

 גילוי הצפה בחדר חשמל ראשי . -

 )נשלף(   TEST \מצב מפסק נשלף  -

 
 )חיוויים ואינדיקציות בלבד ( לוחות ראשיים חדר מחשב :   .2.ב

 מחובר או מנותק . –מצב מפסקי זרם ראשיים  -

 בוררים . –מצב מפסקי זרם  -

 גנרטור . \סימון מצב מחליפי ח"ח  -

 מחובר או מנותק . – מצב מפסקי זרם יציאה ללוחות משנה -

 ע"י רבי מודדים דיגיטליים . –מתח ,זרם, תדירות,הספק,הרמוניות  -

 
 : )חיוויים ואינדיקציות בלבד ( לוחות משנה חדר מחשב   .3.ב
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 מחובר או מנותק . –מצב מפסקי זרם ראשיים  -

 ע"י רבי מודדים דיגיטליים . –מתח,זרם,הספק,תדירות  -

 
 ואינדיקציות בלבד (: )חיוויים לוח ראשי   .4.ב

 מחובר או מנותק . –מצב מפסקי זרם ראשיים  -

 בוררים .  –מצב מפסקי זרם  -

 מצב מפסקי זרם להזנות לקומות . -

 ע"י רבי מודדים דיגיטליים . –מדידות בכל שדה הספק,מתח,זרם,תדירות  -

 גלאי הצפה בחדר חשמל . -

 
 

 )חיוויים ואינדיקציות בלבד (לוח ראשי קומתי :     .5.ב

 מחובר או מנותק . –פסקי זרם ראשיים מצב מ -

 מצב מפסק זרם להזנה לחדר תקשורת . -

 
 : )חיוויים ואינדיקציות בלבד ( לוח חדר תקשורת .6.ב

 מחובר או מנותק .   –מצב מפסקי זרם ראשיים  -

 מצב מפסקי זרם בוררים . -

 ע"י רב מודד . –מדידת הספק,מתח,זרם,תדירות  -

 
 : )חיוויים ואינדיקציות בלבד (  לוח חדר מעליות .7.ב

 מחובר או מנותק .   –מצב מפסקי זרם ראשיים  -

 מחובר או מנותק . –מצב מפסק זרם הזנה למעלית  -

 
 מתקן מתח גבוה : .8.ב

 מפסקי זרם כולל סימון עבודה ותקלה בכ"א .   –תחנת טרנספורמציה בנין -

 אינדיקציה בלבד. –גלאי הצפה  -

 
 תחנת טרנספורמציה  : )חיוויים בלבד( .9.ב

 תקלות כלליות . -

 סימון עבודה ותקלה בכל מפסק זרם . -

 סימון התרעה לתקלה בשנאי . -
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 סימון אזעקה לתקלה בשנאי . -

 רם ראשיים .מדידת זרם בכל שנאי ומפסקי ז -

 מדידת מתח בכל שנאי ומפסקי זרם ראשיים . -

 מדידת תדירות . -

 מדידת הרמוניות . -

 מדידת אנרגיה )קווט"ש( במפסק זרם ראשי . -

 מדידת הספק בכל שנאי . -

 גילוי הצפה . -

 . TEST \שלוף  –מצב מפסק נשלף  -

 
  בתקשורתגנרטורים : .10.ב

 תקלה כללית . -

 י רמות .חוסר דלק מיכל יומי ושבועי בשת –תקלה  -

 הצפת דלק מיכל יומי ושבועי .  –תקלה  -

 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 . -

 חוסר לחץ שמן . –תקלה  -

 חוסר מים ברדיאטור )מצנן( . –תקלה  -

 חום יתר . –תקלה  -

 תקלה בהתנעות . -

 משאבת סחרור מי קירור .  –תקלה  -

 תקלה ועבודה של משאבת הדלק . -

 חוסר מתח פיקוד.  –תקלה  -
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 בורר גנרטור לא במצב אוטומט . –תקלה  -

 
 
 
 

  : UPS –מערכות אל פסק  .11.ב

 בתקשורת . –בנה ההתחברות  של מערכות האל פסק  למערכות בקרת המ •

 ההתחברות לקבלת אינדיקציות וחיוויים בלבד . •

 מצב עבודה בעומס יתר . -

 חוסר אספקת מתח רשת .  -

 עבודה במצב המרה ממצברים . -

 .  BYPASS –תקלה ומעבר לעוקף  -

 תקינות מצברים . -

 קיבול מצברים בזמן פריקה . -

 התרעה על ירדת קיבול המצברים . -

 הספק , מקדם הספק , זרם על האפס .מתח , זרם , תדירות ,  -

 .  UPSגלאי הצפה בחדר   -

 . UPSחיישן טמפ' בחדרי   -

 גלאי מימן בחדר מצברים . \חיישן  -

 
 : )חיוויים ואינדיקציות בלבד ( UPSלוח   .12.ב

 מחובר או מנותק . –מצב מפסקי זרם  -

 גנרטור . \ח"ח  –מצב מפסקים מחליפים  -

 ע"י רב מודד דיגיטלי .  –זרם,מתח,תדירות,הספק,כול הספק ,הרמוניות  -

 
 איוורור : –מיזוג אוויר  .13.ב

 הפסקת הזנות למגעני יחידות מפוחי נחשון לחיסכון באנרגיה . \הפעלת  -

 .  UPS –סימון טמפרטורה והתרעות בחדרי חשמל  ו  -

 
  תאורה :  .14.ב

 הפעלה וכיבוי תאורה באיזור החניון .  -

 וי תאורה בשטחי חוץ .הפעלה וכיב -
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 הפעלה וכיבוי תאורה בחדרי מדרגות . -

 הפעלה וכיבוי תאורה בפרוזדורי קומות המשרדים . -

 הפעלה וכיבוי תאורה בפרוזדור הראשי . -

 בדיקת תאורת חירום .  -

  או משרדים :\חדרי מחשבים ו . ב

 
  –מערכות גילוי וזיהוי הצפה ונוזלים  .1.ג

מתוכננים להיות מספר רגשים לזיהוי הצפות ודליפות נוזלים תת ריצפתיים , במערכות הבקרה בפרוייקט 
 חדירות נוזלים מתקרות , ממי גשם , מצנרת מיזוג אוויר וכו' .

 רגשים אלה יחוברו למערכות בקרת המבנה ויעבירו תקלות לגורמים המתאימים .
 

  –מדידות ובקרת אקלים  .2.ג

ומוגדרים , ובמקומות אחרים לפי תאום ודרישת המזמין , בחדרי המחשבים , בחדרי תקשורת מסויימים 
 יותקנו רגשים למדידת ולבקרת טמפ' ולחות מדויקים .
או לדווח בזמן אמת \הלחות הרצויים בחדרים אלה , ו \מערכות בקרת המבנה , יתוכננו לשמור על רמת הטמפ' 

 את הנתונים מהשטח .                           
    ינטרקום :מערכות כריזה וא . ג

, תיבחר הדרך הראויה לחיבור מערכת זו למערכת בקרת המבנה  המפקחלאחר בחירת המערכות לפרויקט ע"י 
 המרכזית .

 בתקשורת ישירות למחשבי הבקרה .  –האופן המומלץ והמקובל 
וחריגים מערכת הבקרה המרכזית תשמור נתונים היסטוריים ורציפים אודות התרחשויות ודיווחים שוטפים 

 המדווחים ברשת במבנה .
בתכנון תילקח בחשבון האפשרות לשלוט מרחוק על מערכות אלה ממספר מוקדים וכן באופן מרוחק במספר 

 אפשרויות טכניות חכמות .
 

 מערכות אינסטלציה מים וביוב : . ד

חות הבקרה הדרך הנבחרת לחיבור מערכת זו למערכת בקרת המבנה המרכזית באופן כזה שכולל : חיוויים ללו
בתנאי לוגיקה ממגעי עזר , מתן פקודות למשאבות ולמערכות השונות ישירות ממערכת הבקרה והמחשב 

  –מערכות האינסטלציה בפרויקט למתאימים 
מערכת הבקרה המרכזית תשמור נתונים היסטוריים ורציפים אודות התרחשויות ודיווחים שוטפים וחריגים 

וני מים ומוני צריכה וכמות שונים למרכז הבקרה , יחוברו משאבות הניקוז המדווחים ברשת במבנה . יקושרו מ
המים והביוב לבקרה המרכזית, מצופי מים וגלישת ביוב ואלמנטים נוספים בהתאם לדרישות המזמין ומתכנני 

 המערכות הנ"ל וכולל לשליחת התרעות מתאימות לתקלות .
 ידרנטים , ספרינקלרים (,גלישה . חוסר מים )ה –מאגר מים להידרנטים ולספרינקלרים  -

 תקלה כללית ,לחץ ,תקלת תדירות ,פעולה , תקלת משאבה .  –מערכת משאבות הידרנטים  -

 תקלה כללית במשאבת דיזל , מצב בורר משאבה , פעולה . –מערכת משאבות ספרינקלרים  -

 התרעה על תקלת פרסוסטט במדחס אוויר . – PRE-ACTIONמערכת  -

 התרעות מכל גלאי הזרימה , מצב שריפה .  –מערכת ספרינקלרים  -

 לווסת מהירות , פעמון תקלות ונורה  4-20maממד ספיקה , יציאת  4-20maכניסת  -

 
, 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 

 לאישור מפקחקווית של כל מערך הבקרה על בסיס דרישת המפרט הטכני ולהגישו ל
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כמפורט   SmartStruxure DDCסוג הציוד המוגדר בפרק בקרת מבנה מתייחס לבקרה באמצעות בקרי 
כחלק אינטגראלי כולל מכלול  WEB SERVERי המיוחד המלווה בכתב כמויות זה הבקר יכלול במפרט הטכנ

הפרוטוקולים יכללו  7,כל  SNMP ,BACnet-ו LonTalk ,Modbusתקשורות מובנות בפרוטוקול תקשורת 
כחלק אינטגרלי של הבקר וזאת על מנת  RS-485וגםתקשורות  I2 * P (RJ45באופן מובנה גם תקשורות) 

ללא הגבלה  Outlookחסוך במתאמים ונקודות כישלון של המערכת, הבקר יכלול לוחות זמנים באופיין ל
לכל כרטיס  WEB SERVER, הבקר יכלול כרטיסי הרחבה עם יכולת גלישה של מלאה של  G4וזיכרון של 

הכולל  DDCהרחבה ע"פ המפורט במפרט הטכני תנאי הכרחי הגשת מכתב מלוה של יצרן הבקרים לבקר  
 Defense Information Assurance Risk Management Frameworkמערך אבטחת מידע מוצפן של 

(DIARMF). – DIARMF 
 שנים כלולים במחירי החוזה. 2אחריות ושירות ל 
קבלן כולל ציוד ההקפי לרבות הוחות החשמל השונים כולל לוחות רכזות אשר יסופקו ע"י לוחות הבקרה / ל

 קבלןהרגשים מכל סוג שהוא יותקנו ויחווטו על ידי 
ביצוע והתקנת מערכת בקרת המבנה מתייחסת לשלל המערכות במבנה  בקרת מיזוג אויר ,מערכות חשמל , 

ת ,על הקבלן להכין תכנון מפורט כולל מערך סכמה חד אינסטלציה וכל המערכות האלקטרומיכניות הנלוו
 קווית של כל מערך הבקרה על בסיס דרישת המפרט הטכני ולהגישו למפקח לאישור

תוצרת שניידר אלקטריק דגם  DDC Web Serverהסעיפים המפורטים להלן כוללים אספקה של בקרי  
Smartstruxure  מכלולי תקשורות מובנות בפרוטוקול תקשורתbusLonTal, kMod ו-SNMP ,BACnet  

כחלק אינטגרלי  RS-485וגם תקשורות  IP (RJ45*  2הפרוטוקולים יכללו באופן מובנה גם תקשורות)  7,כל 
של הבקר וזאת על מנת לחסוך במתאמים ונקודות כישלון של המערכת, הבקר יכלול לוחות זמניים מובנים 

הבקר יכלול כרטיסי הרחבה עם יכולת גלישה של מלאה של  , 4Gללא הגבלה וזיכרון של  Outlookבאופיין 
SERV ERWEB  לכל כרטיס הרחבה ע"פ המפורט במפרט הטכני תנאי הכרחי הגשת מכתב מלוה של יצרן

 Defense Information Assurance Riskהכולל מערך אבטחת מידע מוצפן של  DDCהבקרים לבקר 

Management Framework (DIARMF). – DIARMF 
כרטיסים  6כולל מקום בלוח לעוד  25במהלך תכנון המערכת על הקבלן לקחת בחשבון נקודות רזרבה של עד % 

 לפחות כולל ספק מתח מוכן ומותקן בלוח
פרוטוקול ממשק למערכות השונות כולל במחיר הן ממשק פיזי והן ממשק לוגי ביחידה המבקרת והמבוקרת 

מתאמים בין היחידות. פרוטוקול ממשק למערכת יכלול את כל )הבקר המסופק( ללא תוספת תשלום עבור 
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.

 קבלןהת רגשים מכל סוג שהוא יותקנו ויחווטו על ידי ציוד ההקפי לרבו
 קבלן על בסיס רשת ייעודית ה"י עמערכת הבקרה תהיה נפרדת לתשתית  התקשורת  ותבוצע  IPתשתית 

,על  המפקח. במידה והבקרים יותקנו ללא אישור  המפקחקבלן חייב לפני כל תכנון לאשר את הבקרים אצל ה
 המפקחרים והחלפתם בבקרים מאושרים על ידי הקבלן לקחת בחשבון פירוק הבק

 –בלוחות החשמל  הלוחות יצרןהתקנת הבקרים בלוחות החשמל יבוצעו על ידי 
הסעיפים הר"מ כוללים בדיקת הבקרים בלוחות החשמל אשר יבוצעו על ידי יצרן הלוחות במפעל הלוחות לפני 

 אספקתם לאתר הפרויקט
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 נופי פיתוח – 40 פרק
 

 ופירוק  עבודות הכנה 40.01
 

 כללי .א
 

 בתת ובאופן המתואר בהתאם ,וסילוק ניקוי , שונים, הריסה ופרוק הכנה לעבודות מתייחס זה פרק תת .1
 י"ע יבוצעו והפרוק ההכנה עבודות כל. כמחייבות לראותן יש אשר באתר המפקח הנחיות ולפי ,זה פרק

 .כלשהן פיתוח עבודות תחילת לפני הקבלן
 
הנדרשים לצורך ביצוע העבודה אף אם לא צויינו  הריסות או/ו שפרוקים בחשבון לקחת הקבלן על .2

, יחשבו ככלולים סככות ופחוניםבמסמך ממסמכי החוזה ובכלל זה: גדרות מוסדיות לרבות היסודות, 
 .במחיר העבודה ולא ימדדו בנפרד

 
 

 לתנאים ובהתאם לאפשרויות בהתאם הכל ,ידיים בעבודת או/ו הפרוק תבוצענה בכלי מכני עבודות .3
 של האתר ללא תוספת תשלום הספציפיים

 
 הכמויות כתב של 51 בפרק מובאים והפרוק ההכנה עבודות .4

 
 השטח חישוף .ב

 .כאחד חפירה והמילוי בשטחי תבוצענה חישוף עבודות
 

 וקולטנים שוחות מפלסי התאמת .ג
 :הבא באופן תיעשה העבודה

 ,מ"ס 15 בעובי התא הקיים סביב בטון משטח יציקת ידי על סופי מתוכנן לרצוי קיים ממצב הגבהה (1
 מתכת "מורן" מסוג מכסים יורכבו הריצוף בשטחי  .מ"מ 100/100/5 מולחמות פלדה רשתות שתי עם

 .לעיל הנדרש לפי המעמס ,ריבועית במסגרת יצקת
 
 סופי לגובה והחזר והתקרההסרת המכסה   .מושלם ביצוע לשם הדרושה חפירה ידי על תיעשה הנמכה (2

 .מתוכנן
 .לנדרש עונים אינם והקיימים במידה לעיל כאמור המכסים יוחלפו כאן גם

 
 ,ניסור ,להגבהה עם ברזל יציקה ,מכסה הסרת ידי על תיעשה ,כפולים או/ו בודדים בזק תאי התאמת (3

 .המתוכנן לגובה המכסה והחזרת להנמכה
 
 .שפה אבני בלי או עם החדש למצב יותאמו קולטנים  (4

 
 

 קונסטרוקטור העסקת 40.02
 של 40 בפרק הנדרש כל ליציבות אחראי ויהיה יתכנן אשר חשבונו ועל מטעמו קונסטרוקטור יעסיק הקבלן

 .והבנייה התכנון חוק פי על, המיוחד המפרט
 מחיר תוספת ללא היציבות הבטחת לצורך הקונסטרוקטור ידי על הנדרש כל את יבצע הקבלן

 
 כללי -ריצופים, משטחים וחיפויים  40.03

 
הקבלן יכין לאישור  והמוצריםלגבי דוגמאות של כל החומרים, האביזרים  1לגרוע מהאמור במסמך ג' מבלי .א

 המפקח את הדוגמאות כדלקמן:
 אבנים 3-"מ ס 3 בעובי משתנים בגדלים פוליגונלית בזלת אבן ריצוף .1
 תוצרת המפקח לבחירת בגימור"מ ס 30/15/7 במידות"מלבן"  דגם ריצוף באבן רחבה ריצוף .2

 סוג מכל אבנים 3-"עש או אקרשטיין
 תוצרת המפקח לבחירת בגימור"מ ס 22.5/7.5/7 במידות"יתד"  דגם ריצוף באבן רחבה ריצוף .3

 סוג מכל אבנים 3-"עש או אקרשטיין
 לוח לדוגמה-ביבוא של קנה'קש או ש"ע  N-finityמדגם   MOSO במבוק עץ דק .4
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יחידה  –" תוצרת אקשרטיין או ש"ע 2ס"מ קוטר פנימי  27/29/6ת"א דגם "טרנטו" במידות  חבק .5
 אחת

 דוגמת גמר טיח – המפקח לבחירת בגוון אקרילי טיח בגמר בטון קיר .6
אישור  –תוצרת "פוליטן ספורט"  SPRAY-COATריצה מדגם "פוליטראק" בשיטת ספריי  מסלול .7

 הגוון בדוגמא אמיתית
אישור הגוון בדוגמא  –או ש"ע בגוון לבחירת המפקח  BG-BONGספורט יצוק בחומר תוצרת  מגרש .8

 אמיתית
 יח'  1 –טרומיות נגישות תוצרת אקרשטיין או ש"ע  מדרגות .9

 'יח 1-"עש או אקרשטיין תוצרת שיפועית דו תעלה אבן .10
 

 
 
 את המפקח לאישור יכין הקבלן, מוגמרים עבודה חלקי של דוגמאות לגבי 1'ג במסמך מהאמור לגרוע מבלי .ב

 :כדלקמן הדוגמאות
 

 מ' 1/1מקטע של  –ס"מ  3אבן בזלת פוליגונלית בגדלים משתנים בעובי  ריצוף .1
 תוצרת המפקח לבחירת בגימור"מ ס 30/15/7 במידות"מלבן"  דגם ריצוף באבן רחבה ריצוף .2

 מ' 1/1מקטע של  –"ע ש או אקרשטיין
 תוצרת המפקח לבחירת בגימור"מ ס 22.5/7.5/7 במידות"יתד"  דגם ריצוף באבן רחבה ריצוף .3

 מ' 1/1מקטע של  –"עש או אקרשטיין
 מ' 1/1מקטע של  –ביבוא של קנה'קש או ש"ע N-nfinityמדגם   MOSO במבוק עץ דק .4
 מ' 1/1מקטע של  –המפקח לבחירת בגוון אקרילי טיח בגמר בטון קיר .5

 
 

 הנחיות ביצוע .ג
  51המצע יהיה מסוג א' כמוגדר במפרט  הכללי, פרק  .1
מטר  1יש לבצע סימון הגיאומטריה של הריצוף ע"י מודד. קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל  .2

 מקסימום. 
אישור  ניםטעויש להימנע מיצירת מקטעים ישרים בגיאומטריות קשתיות. גיאומטריות קשתיות  .3

 .ביצועםהמפקח לפני  
 המוצרים במחירים ככלולות תחשבנה אחרת במפורש צוין לא אם, המצעים, הביסוס עבודות כל .4

 .בנפרד תימדדנה ולא הכמויות בכתב המוצגים והעבודות
 .היצרן ודרישות להלן כמפורט הכל ככוללות תחשבנה העבודות .5

 
 

 "מס 3 בעובי משתנים בגדלים פוליגונלית בזלת אבן ריצוף 40.04
  

 3 האבן עובי"מ , ס 35-45 ו"מ ס 55-65"מ, ס 70-90) משתנות במידות פוליגונלית בצורה בזלת אבן ריצוף .א
 יש.   המפקח  לבחירת  האבן  וגימור  אפור  האבן  גוון.  הפרטים  בחוברת  המופיעה  ריצוף  דוגמת  לפי  סידור"מ,  ס

 .הפרטים בחוברת לפרטים בהתאם דריכה כאבני או בטון למשטח מדבק טיט גבי על האבן את לבצע
שומר לעצמו את הזכות לשנות את סוג האבן גוון האבן ואופן עיבודה. סידור האבנים לפי תכניות  המזמין .ב

 ופרטי אדריכלות. 
בשטח לנושא איכות האבנים, גודלן ומרווחי הפוגות. הקבלן יעשה שימוש   מפקחיש לקבל אישור עקרוני של ה .ג

 קטנות ובחיתוכים. מועט באבנים 
צורת האבן תותאם באופן מיטבי ליצירת השקה מקסימלית. יש לבצע את הריצוף ללא כתמי בטון , במקרה  .ד

 הצורך יש לנקות את הקיר מכתמים מיידית.
מ"ר ראשונים לקבל  5על הקבלן להתקדם בהדרגה עם ביצוע הריצוף ולאשר התקדמות בשלבים. לאחר  .ה

 באזור המוצנע . ל הנחיות להמשך. רצוי להתחיל את הריצוףולאחר מכן לקב מפקחאישור ה
 

 אספקת האבן ועיבודה  . ו
על הקבלן להציג בפני המפקח לאישורו את המקור והמחצבות מהם תסופק כל האבן הדרושה לביצוע 
העבודות. על הקבלן לוודא שמקור האספקה והמחצבה אשר נבחרו על ידי הקבלן יוכלו לעמוד במועדי 
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המפרט. האספקה וכי קיים בו מלאי מספיק אשר יבטיח אחידות האבן, טיב וגוון האבן העונים על דרישות 
על מנת לקבל את אישור המפקח לבחירת מקור האבן על ידי הקבלן, על הקבלן להשלים את כל דרישות 
המפקח, להמציא לו דוגמאות גוון אבן, דוגמאות סיתות ותעודות מעבדה לצפיפות האבן ולספיגות, וכן 

 התחייבות המחצבה לאספקה סדירה של כל הכמויות הנדרשות.
 

 טיב האבן  .ז
אבן צפופה, דקת גרגרים וקשה, בעלת מבנה הומוגני ללא שכבות, גידים, התקלפויות, סדקים,  האבן תהיה

 חורים ו/או נקודות התפוררות ואזורי חולשה. 
 האבן תהיה במצב יציב וחזק וללא סתימות בחומר זר כלשהו. על האבן להיות בגוון אחיד וללא כתמים.

 האבן תהיה נקייה ורחוצה.
 . מפקח. ללא פגמים או סדקים שתבחר ע"י הלתבזאבן  -סוג האבן 

 
 התכונות הפיסיקליות  .ח

   טון/מ"ק.  2,400 –המשקל המרחבי המינימאלי 
 . 1.2%ולא תעבור על    1% –ספיגות האבן בממוצע 

 ק"ג/סמ"ר. 1,200 –החוזק ללחיצה במצב רטוב 
 

 אישור האבן, בדיקות, דוגמאות   .ט
 אישור האבן לפני תחילת עבודות הציפוי יבוצע בהליך הבא: 

 בדיקות מעבדה לתכונות הפיסיקליות ממדגמים שיבחרו ע"י המפקח.  .1
 .  מפקחהצגת דוגמאות אבנים בודדות לאישור ה .2
 מ"ר 5ריצוף קטע לדוגמא באזור מוצנע  .3
 בדיקה ויזואלית של כל משלוח שיגיע לאתר ואישורו ע"י המפקח. .4
 דוגמאות נוספות לפריטי אבן אחרים ידרשו במהלך העבודה.  .5

 
 פסילת אבנים  .י

כל אבן או משלוח שימצאו בלתי מתאימים לדרישות מפרט זה יפסלו ויסולקו מיד מהאתר על ידי  .1
 הקבלן ועל חשבונו וללא תמורה כלשהי.

יך ההספקה זכות המפקח לפסילת אבנים שאינן עונות לדרישות אינה מוגבלת לשלב כלשהו בתהל .2
 וההרכבה.  הבדיקות והאישורים כאמור לעיל אינם מבטלים או פוגעים בזכות זו.  
 המפקח רשאי לפסול אבנים גם אחרי הרכבתם ובניתם בקירות או באלמנטים אחרים.  

 
 
 

  בדיקות מעבדה .יא
המעידה על הקבלן ימציא למפקח עם הגשת דוגמאות האבן לאישור תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת 

 המשקל המרחבי, ספיגות האבן ועל חזקה ללחיצה.
בכל מקרה של החלפת מקור ההספקה ומעת לעת לפי החלטת המפקח, יילקחו דוגמאות אבן לבדיקה להוכחת 

 עמידותן בדרישות התקן.
 כל הבדיקות יעשו על חשבון הקבלן.

 
 בנית האבן  .יב

 
 עבודות הכנה  .1

 אספקת אבן כולל הובלה, שמירה, פיזור, מיון, הרמה לפיגום, פחת וסילוק אבנים פסולות.  (א)
 דקות עד לספיגתה במים לכל עובייה. 10ניקוי האבן במברשת ומים והטבלתה באמבט למשך  (ב)
 הקפדה על סוג הסיתות הנדרש.   (ג)
 הקפדה על דיוק במידות האבן. (ד)
מ"מ המורכבת מסומסום, חול וצמנט   3בעובי    לאחר ניקוי האבן, תותז על גבה שכבת הידבקות (ה)

 וביג'י בונד או שווה ערך.  
 ימים. 3על מנת להבטיח אשפרה טובה תישמר האבן המותזת במצב לח לפחות  (ו)
יחרץ גב האבן במהלך ייצורה או יחוספס בסיתות או התזת חול. בחירת החלופה  –לחילופין  (ז)

 . הנ"ל תהיה בידי המפקח בלבד 7לסעיף  5בין סעיף 
 

 מישקים  .2
 מ"מ אלא אם צויין אחר בתכניות.   6מישקים ברצוף יהיו בעובי 

 
 

 "עש או אקרשטיין תוצרת המפקח לבחירת בגימור"מ ס 30/15/7 במידות"מלבן"  דגם ריצוף באבן רחבה ריצוף 40.05
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ריצוף באבנים ריצופי אבנים משתלבות יבוצעו על פי הנחיות והוראות עדכניות מהיצרן לפי "מפרט לביצוע  .א

 משתלבות", והן אלו אשר קובעות את איכויותיו הסופיות של החומר והביצוע.
 האבן תונח על פי פרט הריצוף ובהתאם לגדלים המצוינים בפרטים ובתכניות.  .ב
 "מיסעות מאבנים משתלבות". 1571ההנחיות  מבוססות בחלקן על ת"י  .ג
 .8האריחים יהיה בהתאם לתקן ישראלי ת"י'  .ד
לאחר קבלת מבנה מסעה מוכן  מפזרים  חול טבעי או חול מחצבה או אגרגט דק גרוס  -פיזור החול ויישורו  .ה

ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחידה ללא הידוק. היישור ייעשה בין אבני השפה או  4 - 3נקי ויבש בעובי של  
ופיים הנדרשים: בקביעת התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(. את סרגלי הצד יש לקבוע בהתאם לגבהים הס

האבנים   –הגבהים יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים מעט לתוך שכבת החול. הנחת הריצוף  
ס"מ טיט. ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום בקו הארוך ביותר   2-3יונחו על גבי  

"אבני קצה" ו/או "חצאים" , הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית.   –האפשרי. באבנים שלמות  
יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(. במפגש עם קו לא מקביל 

 לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי.
צורך מילוי בחול אשר מונע שבירת פינות האבנים מ"מ, ל 2-3בין אריחי הריצוף יש להשאיר מרווחים של  . ו

 בעת ההידוק או תחת עומסים ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשנייה.
חיתוך האריחים נעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת, יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר  .ז

 ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.
ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין אבני השפה השלמה ביציקת בטון תיעשה אך  .ח

חלקים  1.5צמנט,  1ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון במתכונת של חלק  5אינו עולה על 
מ"מ. יתקבל מהיצרן פיגמנט מתאים לגוון האבן והבטון יהיה  6.5חלקים אגרגט שגודלו המקסימלי  2חול ו 

 צמנט לבן.על בסיס 
 30X30ק"ג  תוך כדי מיקום האבן. אריחים שגודלם עד  2ההידוק יבוצע ע"י פטיש גומי של  -הידוק הריצוף  .ט

 ס"מ יהודקו ע"י פלטה ויברציונית עם גומי בתחתית.
מ"מ. הסטייה במישוריות )המדידה  5הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על  -סטיות בביצוע  .י

 מ"מ(. 5מ' לא תעלה על   3.0טי מפרופיל. אלומיניום של ע"י סרגל סטנדר
מ"מ מעלגובה אבן השפה. בכל  5יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה בכ  -הוראות כלליות  .יא

מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק וללא מילוי המרווחים   בחול כנדרש. אין לעלות על 
 ק ומילוי החול.המשטח לפני גמר ההידו

פילוס והידוק המצע. פיזור חול או אגרגט דק ופילוסו ע"י שבלונה. התקנת הריצוף,   -שלבי ביצוע הריצוף  .יב
כולל השלמות ע"י חיתוכים. הידוק בעזרת פטיש גומי. פיזור שיכבת חול עליונה והידוק קל בעזרת פלטה 

 ור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים.ויברציונית עם גומי. השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון. פיז
 

 "עש  או  אקרשטיין  תוצרת  המפקח  לבחירת  בגימור"מ  ס  22.5/7.5/7  במידות"יתד"    דגם  ריצוף  באבן  רחבה  ריצוף 40.06
 

ריצופי אבנים משתלבות יבוצעו על פי הנחיות והוראות עדכניות מהיצרן לפי "מפרט לביצוע ריצוף באבנים  .א
 קובעות את איכויותיו הסופיות של החומר והביצוע.משתלבות", והן אלו אשר 

 האבן תונח על פי פרט הריצוף ובהתאם לגדלים המצוינים בפרטים ובתכניות.  .ב
 "מיסעות מאבנים משתלבות". 1571ההנחיות  מבוססות בחלקן על ת"י  .ג
 .8האריחים יהיה בהתאם לתקן ישראלי ת"י'  .ד
כן  מפזרים  חול טבעי או חול מחצבה או אגרגט דק גרוס לאחר קבלת מבנה מסעה מו -פיזור החול ויישורו  .ה

ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחידה ללא הידוק. היישור ייעשה בין אבני השפה או  4 - 3נקי ויבש בעובי של  
התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(. את סרגלי הצד יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים: בקביעת 

האבנים   –שבעת ההידוק שוקעות האבנים מעט לתוך שכבת החול. הנחת הריצוף    הגבהים יש לקחת בחשבון
ס"מ טיט. ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום בקו הארוך ביותר   2-3יונחו על גבי  

. "אבני קצה" ו/או "חצאים" , הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית  –האפשרי. באבנים שלמות  
יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(. במפגש עם קו לא מקביל 

 לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי.
מ"מ, לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת פינות האבנים  2-3בין אריחי הריצוף יש להשאיר מרווחים של  . ו

 יוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשנייה.בעת ההידוק או תחת עומסים ו
חיתוך האריחים נעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת, יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר  .ז

 ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.
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השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין אבני השפה  .ח
חלקים  1.5צמנט,  1ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון במתכונת של חלק  5על  אינו עולה

מ"מ. יתקבל מהיצרן פיגמנט מתאים לגוון האבן והבטון יהיה  6.5חלקים אגרגט שגודלו המקסימלי  2חול ו 
 על בסיס צמנט לבן.

 30X30מיקום האבן. אריחים שגודלם עד ק"ג  תוך כדי  2ההידוק יבוצע ע"י פטיש גומי של  -הידוק הריצוף  .ט
 ס"מ יהודקו ע"י פלטה ויברציונית עם גומי בתחתית.

מ"מ. הסטייה במישוריות )המדידה  5הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על  -סטיות בביצוע  .י
 מ"מ(. 5מ' לא תעלה על   3.0ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל. אלומיניום של 

מ"מ מעלגובה אבן השפה. בכל  5לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה בכ  יש -הוראות כלליות  .יא
מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק וללא מילוי המרווחים   בחול כנדרש. אין לעלות על 

 המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול.
רגט דק ופילוסו ע"י שבלונה. התקנת הריצוף, פילוס והידוק המצע. פיזור חול או אג  -שלבי ביצוע הריצוף  .יב

כולל השלמות ע"י חיתוכים. הידוק בעזרת פטיש גומי. פיזור שיכבת חול עליונה והידוק קל בעזרת פלטה 
 ויברציונית עם גומי. השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון. פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים.

 
 ביבוא של קנה'קש או ש"ע finity-Nמדגם    MOSOבמבוק עץ דק 40.07

 
מ"מ על פי דרישה. חירוץ בצידי הלוח להתקנה   5400מ"מ, מידת אורך עד    19.5/140/2860מלוחות במידות    דק .א

 שקופה.  SIKKENSנסתרת. הלוחות ללא חירוץ בגמר חלק. הלוחות מגיעים משומנים באמולסיה של 
 על תשתית עץ אורן פיני שעבר אימפרגנציה.  הדק .ב

 
 :מאפיינים .ג

 .אורגניים חומרים 98% מעל בהרכב חיפוי לוחות
 EN-13501-1על פי תקן אירופאי   Cf1-S1נדרש בתקן אש: בעל סיווג  עמידות
 EN335 לפי תקן אירופאי  3בבלייה: עמידות בשימוש דרגה  עמידות
 EN 350 / EN113 על פי תקן אירופאי  1ביולוגית )מותאם לחומר טבעי(: דרגה  עמידות
 "מ.מ 2-3 האימפרגנציה שכבת, EN ISO 846 לפי תקן אירופאי  0נגד פטריות/עובש: דרגה  עמידות
 % של שינוי לחות 1פרופורציונלית לכל   %  0.14 של מקסימלית התרחבות: מימדית יציבות

 EN 1534תקן אירופאי  לפי  4kg/mm2 > : קושי מידת
 "ג/מ"קק 700 -: + צפיפות

 
 "עש או אקשרטיין תוצרת" 2 פנימי קוטר"מ ס 27/29/6 במידות"טרנטו"  דגם"א ת חבק 40.08

". הנחיות לביצוע בהתאם למפרט 2יח' המרכיבות חבק עם קוטר פנימי של  4ת"א דגם "טרנטו" מורכב מ חבק
 ריצופי אבנים משתלבות ע"פ המצויין לעיל. 

 
 מכסה שוחה ריבועי בריצוף 40.09

ס"מ לרבות ריצוף  80במידות משתנות עד  יהיומכסה מרובע לכיסוי שוחת ביוב/ניקוז/מים/כל תשתית אחרת 
חתוך בלייזר לרבות ידית נשלפת, לרבות קנט  316בן זהה לריצוף ההיקפי  המכסה עשוי מנירוסטה המכסה בא

 זווית מתכת בתוך המסגרת, כולל מתאם לשוחת ביוב במידת הצורך ואטם למניעת ריחות, תוצרת נפטון או ש"ע
 

 תוצרת "פוליטן ספורט"  COAT-SPRAYריצה מדגם "פוליטראק" בשיטת ספריי  מסלול 40.10
תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע. שכבה  SPRAY-COAT יציקת מסלול ריצה דגם "פוליטראק" בשיטת

מ"מ  17בגוון אדום, עובי כולל של השכבות  EPDM מ"מ, שכבה עליונה בהתזת 1-4בגודל  SBR תחתונה גרגירי
 היציקה תתבצע ע"ג אספלט בלבד שישולם בנפרד

 
 או ש"ע בגוון לבחירת המפקח BOND-BGק בחומר תוצרת ספורט יצו מגרש 40.11

 כללי .א
ציפוי בי. ג'י. קווט אקרילי למשטחי אספלט הינו עמיד בפני שחיקה, בעל עמידות חוץ טובה מאוד  .1

 ובנוסף החומר ידידותי לסביבה )על בסיס מים( ולמשתמש )ללא עופרת וכרומטים(
עליון של שבילי אופניים, מגרשי ספורט, מגרשי חניה, ולאיי ציפוי בי. ג'י. קווט אקרילי מתאים לציפוי  .2

 תנועה העשויים מאספלט ובטון
 עמיד לאורך שנים בכל תנאי מזג האוויר, בעל יכולת כיסוי מעולה, קל ונוח ליישום, UV עמיד לקרינת .3
 (גוונים שלושה)עד  דוגמה אישור לאחר המפקח לבחירת בגוון .4
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 ק"ג 25נמכר באריזות של  .5
 על אספלט חדש יבוצע לפחות חודש ימים מסיום הסלילהיישום  .6
 שעות לפני היישום 48אין לבצע את הציפוי באם צפוי גשם עד  .7
 85% .ובלחות מעל  c° 10 או בימים קרים מתחת ל , c° 30 אין לבצע את הציפוי בשעות חמות מעל .8

 
 הכנת פני השטח לצביעה .ב

 לכלוך אחריש לנקות את האספלט מאבק, שומן, או כל  .1
 יש לבצע שטיפה עם מים בלחץ, עד להסרת כל מיני חלקיקים רופפים .2
לפני יישום הפריימר יש לוודא שהתשתית בנויה עם שיפועים המתאמים לניקוז מים ולא מכילה  .3

 סדקים
עפ"י  ,במידה וקיימים שקעים, חורים או סדקים, יש לאטום ע"י חומר אטימה מתאים לסוג המשטח .4

 לקה הטכנית בחברת בי. ג'י. טכנולוגיותהמלצת נציגי המח
 יישום הצביעה רק לאחר ייבוש השטיפה .5
 שעות לפחות 48במקרים של תיקון שקיעות / בורות / סדקים , יישום הצביעה לאחר  .6

 
 

 יישום פריימר .ג
 אין לערבב את פריימר בי. ג'י. פריימר פורטה עם חומרים אחרים .1
להכנת פני התשתית ליישום ציפוי בי. ג'י. קווט ולא חומר למילוי בי. ג'י. פריימר פורטה הינו פריימר  .2

 או לתיקון תשתית
 כמות שכבות הפריימר תלויה במצב פני התשתית .3
 בי. ג'י. פריימר פורטה אינו מתאים ליישום על משטחי בטון .4
מומלץ ליישם בי. ג'י. פריימר פורטה בשעות הבוקר לפני התחממות התשתית, למניעת היווצרות  .5

 ומים וגושים על פני הפריימרקר
 .ערבב היטב את החומר לפני השימוש, עדיף בעזרת מערבל מכאני. שפוך את החומר בקצה המשטח .6
מרח בהברשה על גבי התשתית שכבה אחידה של פריימר בי. ג'י. פריימר פורטה בעזרת מגב סיליקוני  .7

בהתאם לחספוס האספלט(. ק"ג למ"ר,  5.1-0.1מ"מ )כמות של  7.0-1מקצועי, עובי שכבה רצוי 
 היישום יתבצע ברצף וללא הפסקות

 
 צביעת המשטח .ד

 אין לערבב את חומר הציפוי עם חומרים אחרים .1
  הק"ג למ"ר לשכבה הראשונ 0.1-5.1שפיכת בי. ג'י. קווט על משטח, תהיה בכמות של  .2
ולהוסיף  ,רוחב המשטחיש לשפוך בי. ג'י. קווט בקצה המשטח ולמרוח בעזרת מגב גומי מקצועי בכיוון  .3

 מ"מ 1בי. ג'י. קווט עפ"י התקדמות המריחה לכל אורך המשטח. עובי הציפוי במריחה הראשונה יהיה 
 שעות )בהתאם לטמפ'( 8-4זמן ההמתנה בין השכבה הראשונה לשנייה יהיה  .4
יישום השכבה השנייה יתבצע באותו אופן בו בוצעה השכבה הראשונה אלא שהפעם היישום יחל  .5

ק"ג  8.0ום בו הסתיימה השכבה הראשונה. שפיכת החומר בשכבה השנייה היא בכמות של מהמק
 למ"ר

 מ"מ 5.1 –עובי הציפוי לאחר שתי השכבות הוא כ  .6
 

 
 סימון המגרש .ה

בכמות של  2000סימון המגרשים יהיה עם פסים לבנים, בהתאם לסוג המגרש, מבוצעים בצבע"בי. ג'י. קריל 
 ק"ג למ"ר 2.0

 
 זמן ייבוש . ו

 שעות )בהתאם לתנאי מזג האוויר( 6עד  2 -זמן ההמתנה בין ביצוע הפריימר ובין השכבה הראשונה, כ .1
 שעות )בהתאם לטמפ'( 4 –10המתנה בין ביצוע שתי השכבות:  זמן .2
 שעות 2המתנה למגע ידני:  זמן .3
 ימים. )בהתאם לטמפ'( 3 – 7קשה לעליה על המשטח:  ייבוש .4
 ימים מיום הצביעה 7 –מלא לצורך רחיצה וניקוי  ייבוש .5
 .הקבלן ועל חשבונו גידור אזור הצביעה עד לייבוש הצבע באחריות .6
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 "עש או אקרשטיין תוצרת נגישות טרומיות מדרגות 40.12

 לנסר יש"ע. ש או אקרשטיין תוצרת לבן מלט בסיס על לבן בגוון"מ ס 60/40/15 במידות שקע עם נגישה מדרגה
 יש. השלח מקצה"מ ס 3 במרחק"מ ס 3 ברוחב התראה פס לשלב יש. הפרט לפי במידות העליונה המדרגה את

 .ביסוס כולל המחיר. בטון בסיס על היצרן הנחיות לפי לבצע ויש מפולסות המדרגות שכל לוודא
 

 מודולים להרכבה על קיר תוצרת וינאה גרין או ש"ע 16 –הידרופוני  קיר 40.13
 "עש או גרין וינאה תוצרת בסיס יחידות 4מ המורכבים מודולים 16 מכיל הידרופוני קיר
 .מפקח לפי סידור. ברגים באמצעות לקיר היחידות את לחבר יש
 

 
 גן ואבן תעלה אבן 40.14

, הקבלן יגיש לאישור והמוצריםלגבי דוגמאות של כל החומרים, האביזרים  1לגרוע מהאמור במסמך ג' מבלי
 המפקח דוגמה של 

 "מ.ס 30/50/10 במידות"ע ש או אקרשטיין תוצרת שיפועית דו טרומית תעלה אבן
 יח' 1 –"עש או אקרשטיין תוצרת אפור בגוון"מ ס 10/20/100 במידות פאזהללא /עם גן אבן
 "עש או אקרשטיין תוצרת אפור בגוון"מ ס 10/20/100 במידות פאזהללא /עם גן אבן

האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי מצעים. המישקים ימולאו במלט על בסיס צמנט לבן ובגוון 
ת ופרטים האבן. הפזה של האבן תהיה לכיוון חוץ המשטח המרוצף. יש לבצע לפי מפרט היצרן לפי תכניו

 אדריכליים. המחיר כולל יסוד בטון
 

 מסגרות  עבודות 40.15
  דוגמאות .א

וחלקי עבודה  והמוצריםכל החומרים, האביזרים לגבי דוגמאות של  1לגרוע מהאמור במסמך ג' מבלי
 מוגמרים, הקבלן יכין לאישור המפקח את הדוגמאות כדלקמן:

 מ"א 1מקטע של  – מגולוונת מפלדה"מ ס 90 בגובה רגל להולכי משופע או אופקי יד מאחז .1
 "אמ 3 של מקטע - מגולוונת מפלדה"ע ש או גדרות אורלי תוצרת"חיפה"  דגם שערים .2
 "אמ 3 של מקטע - מגולוונת מפלדה"ע ש או גדרות אורלי תוצרת" חלקה"תוחם  דגם מוסדית גדר .3
 יח' 1 –המפקח לבחירת בגוון בתנור וצבועה מגולוונת ממתכת רפפה דלתות .4
מקטע  –קש או ש"ע-ביבוא של קנה N-finityמדגם   MOSO ישיבה בחיפוי לוחות עץ במבוק אלמנטי .5

 מ"א 1של 
 1מקטע של  –רמפהעם מאחז יד מעוגן לקיר ליד  משולבס"מ  110מעקה אופקי או משופע בגובה  .6

 מ"א
 

 מגולוונת מפלדה"מ ס 90 בגובה רגל להולכי משופע או אופקי יד מאחז .ב
 50/30מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור בגוון לבחירת המפקח. בפרופיל  מלבני במידות  מפלדהמאחז יד 

מ"מ. המחיר כולל הובלת המאחזים, עיגונם לקרקע לפי הנחיות היצרן והתקנתם באופן  2מ"מ בעובי 
מגולוונת בגימור זהה  פלדהשיעמדו בתקן הישראלי. לאחר התקנת המאחז יש למקם רוזטה מרובעת מ

 . והתכניות הפרטים.  ביסוס עמודי המאחז לפי למאחז
 

 מגולוונת מפלדה"ע ש או גדרות אורלי תוצרת"חיפה"  דגם שערים .ג
 משתנות במידות המפקח לבחירת בגוון בתנור וצבועה חם באבץ מגולוונת מפלדה כנפי ודו כנפי חד שערים

 .והפרטים התוכניות לפי ביסוס. פרט לפי
 

 מגולוונת מפלדה"ע ש או גדרות אורלי תוצרת" חלקה"תוחם  דגם מוסדית גדר .ד
מוסדית מפלדה מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור בגוון לבחירת המפקח במידות משתנות לפי פרט.  גדר

 .והתכניות הפרטיםביסוס לפי 
 

 316 נירוסטה כבלי באמצעות מבנה גג על שתול עץ עבור עיגון .ה
משקולות המונחות   3עבור עץ שתול על גג מבנה. יש לעגן כל עץ באמצעות כבלי נירוסטה ולקשור אל  עיגון

 על תבנית ביצים במצע גידול. אין לפצוע את העץ. יש לוודא קיבוע מוחלט של העץ. 
 

 המפקח לבחירת בגוון בתנור וצבועה מגולוונת ממתכת רפפה דלתות .ו
מ"מ  30/30/4הקיר ומורכבת ממסגרת נסתרת מפלדה מפרופיל דלתות רפפה עם כנף מותקנת במישור 
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מ"מ( לפי פרט. ריתוך מהצד הפנימי ורווח בין  20מ"מ )חזית  Z 20/30ועליה שלבים מפרופיל בחתך 
. חלקי המתכת מפקחמ"מ. הדלתות יהיו בגדלים אחידים לפי חלוקה שתאושר ע"י ה 20השלבים של 

. בכל דגם תותקן ידית מפקחבצביעה אלקטרוסטטית בגוון לבחירת המגולוונים באבץ וצבועים בתנור 
או  YALEקטלוג רינגל( או ש"ע, מחזיר עליון הידרואלי בגמר ניקל של  2.01דגם ) YALEנירוסטה של 

ש"ע, בריח פנימי לכנף הקבועה, מנעול שקוע בהתאם לדרישה. משקוף הדלתות סמוי מפח מכופף.  הרפפה 
 ותבוצע ע"פ מפרט היצרן.  תהיה במידות לפי פרט

 . מפקחלביצוע לתאמם ולאשרם ע"י ה  shop drawing על הקבלן להציג שרטוטי הרכבה  
 

 לנגישות  316מישושיות נירוסטה  מסמרות .ז
יח'  170מ"מ,  4מ"מ ובגובה עד  26מישושיות )סימן מאתר( בדידים מנירוסטה בקוטר של עד  מסמרות

 . 6חלק  1918ס"מ, לפי ת"י  60למ"א ברוחב 
 

 בתנור וצבוע מגולוון מתכת ממשטח"א ת סטנדרט עץ תיחום אלמנט .ח
צבוע בתנור  ןמתכת מגולוו משטחיותקן אלמנט תיחום המורכב מ לעץ נטיעה ופתח מרוצפת מדרכהבמפגש 

המתכת ירותך ליתדות ברזל בחלקו התחתון  משטחס"מ.  10מ"מ, ובגובה  8בעובי  מפקחבגוון לבחירת ה
ס"מ. היתדות יהיו מעוגנות באדמה באמצעות יסוד בטון לקיבוע מוחלט של  30מ"מ ובגובה  10בעובי 

האלמנט. יש לוודא הצמדות מוחלטת של האלמנט אל הריצוף ופילוס חלקו העליון עם מפלס הריצוף. כל 
 . מפקחאלקטרוסטטית בגוון לבחירת ה חלקי המתכת מגולוונים וצבועים בתנור בצביעה

 
 בגמר מוברש 316ת"א מנירוסטה  סטנדרטמתקן קשירה לאופניים  .ט

". העבודה כוללת עיגון לקרקע באמצעות יסוד 2בקוטר  316לקשירת אופניים מצינורות נירוסטה   מתקן
בטון לפי הפרטים והתכניות. גימור הנירוסטה הוא מוברש או אחר לבחירת המפקח.  יסוד הבטון מוסתר 

ים "  לפי מפרט אבנ2מתחת לפני הריצוף. ממשק המתקן והריצוף באמצעות חבק בקוטר פנימי של 
 יח'(. 4כל חבק מכיל  –חבקים לכל מתקן  2משתלבות )

 
 ישיבה בחיפוי לוחות עץ במבוק בייבוא של טרילוג או ש"ע  אלמנטי .י

 הפרטים לפי בטון מיציקות מורכבים האלמנטים.  ובפרטים בתכניות כמפורט בנויים ישיבה אלמנטי
או ש"ע חתוך מראש למידות  טרילוג של ביבוא במבוק לוחות חיפוי של מדוייקת והרכבה, והתכניות
ס"מ, ציפוי תחתית הקונסטרוקציה בזפת קר  5/10. קונסטרוקציית אורן מוקצע מחוטא חתך האלמנט

ס"מ,  1.95/14או ש"ע בחתך  טרילוג של בייבואלמניעת ספיחה קפילארית, חיפוי עליון מלוחות במבוק 
להגנה על העץ במפגש עם החול/אדמה,  PVC(, רצועת 6*60הברגה באמצעות ברגי טורקס ראש מחוזק )

המפרטים  shop drawingשרטוטי  מפקח. על הקבלן להציג לאישור הNDOבשמן אמריקאי יוקרתי  שימון
 את המידות המדוייקות של האלמנט ואופן הביצוע שלו. הלוחות ללא חירוץ בגמר חלק. 

 
 מאפיינים:

 חומרים אורגניים. 98%לוחות חיפוי בהרכב מעל 
 EN-13501-1על פי תקן אירופאי   Cf1-S1דות נדרש בתקן אש: בעל סיווג עמי

 EN335 לפי תקן אירופאי  3עמידות בבלייה: עמידות בשימוש דרגה 
 EN 350 / EN113 על פי תקן אירופאי  1עמידות ביולוגית )מותאם לחומר טבעי(: דרגה 

 מ"מ. 2-3, שכבת האימפרגנציה EN ISO 846 לפי תקן אירופאי  0עמידות נגד פטריות/עובש: דרגה 
 % של שינוי לחות 1פרופורציונלית לכל   %  0.14יציבות מימדית: התרחבות מקסימלית של 

 EN 1534לפי תקן אירופאי   4kg/mm2 > מידת קושי :
 ק"ג/מ"ק 700 -צפיפות: + 

 
 רמפהעם מאחז יד מעוגן לקיר ליד  משולבס"מ  110מעקה אופקי או משופע בגובה  .יא

 מרובע פרופיל. המפקח לבחירת בגוון בתנור וצבועה חם באבץ מגולוונת מפלדה"מ ס 110 בגובהמעקה 
 בגוון וצבועה מגולוונת פלדה רשת מחוברת העמודים אל. זהה בפרופיל לעמודים מחובר"מ מ 30/50/2

 בגוון מגולוונת מפלדה"מ ס 90 בגובה יד מאחז מעוגן העמודים אל. המפקח לבחירת הרשת צפיפות. תואם
 .זהה

קידוח חור מתאים לצינור הברזל על פי הנחיות היצרן. המחיר כולל הובלת  -עיגון העמודים לקירות בטון 
יש  המעקההמעקות, עיגונם לפי הנחיות היצרן והתקנתם באופן שיעמדו בתקן הישראלי. לאחר התקנת 

 בגימור  זהה למעקה. בעתמרולמקם רוזטה 
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 . ובפרטים בתוכניות המפורטלפי  מעקהביסוס עמודי ה
 

 "עש או השרון מי תוצרת ברוש עץ ובולי גזעי .יב
. באתר המפקח"י ע יעשה הבולים סידור. פרט לפי משתנות במידות ומשומן מלוטש ברוש מעץ עץ בולי

 .ביסוס גם כוללת העבודה
 

 ריהוט גן / רחוב 40.16
 

  דוגמאות .א
וחלקי עבודה  והמוצריםכל החומרים, האביזרים לגבי דוגמאות של  1לגרוע מהאמור במסמך ג' מבלי

 מוגמרים, הקבלן יכין לאישור המפקח את הדוגמאות כדלקמן:
 

 ספסל דגם אלרואי תוצרת "עמית ריהוט רחוב וגן" או ש"ע .1
 "שכם אריכא" או ש"ע תוצרתאלמנט ישיבה דגם "ברקת"  .2
 "אי.אם שגב" או ש"ע תוצרתדו/תלת /יחידספסל נגיש דגם "נוח"  .3
 "עש או" שגב"אי.אם  תוצרתכיסאות "נוח"  4מערכת של שולחן דגם "נוח קפה" ו .4
 דגם "אלה" תוצרת "אי.אם שגב" או ש"ע  אשפתון .5
 "עש או"פלה"  תוצרת לדגל תורן .6
 ם אריכא" או ש"ע ח" תוצרת "שגבישברזיה דגם " .7
 ם אריכא" או ש"עח" תוצרת "שקטן יהלוםברזיה דגם " .8
 
 הנחיות ביצוע:  .ב

ביצוע כל ריהוט הגן, הספסלים והאשפתונים כולל גם ביסוס ביסוד בטון וחיבור לשטח בצורה נסתרת. יש 
עץ, וגוון . סוג ה 1918לפני קיבוע. על פי הנחיות ומפרט היצרן ות"י  מפקחלאשר מיקומים מדויקים עם ה

 ולאישורו טרם ההזמנה. מפקחהמתכת לבחירת ה
 
 

 הצללות 40.17
 הנחיות ביצוע .א

 מדגם ממברנה תוצרת פטוריז או ש"ע ההצלל .1
מדגם ממברנה ללא עמוד מרכזי תוצרת פטוריז או ש"ע.  יש לאשר את התכנון עם המפקח בטרם   הצללה

עם   Commercial Heavy 430הזמנת החומרים וביצוע העבודה. הצללה כוללת אריג הממברנה מדגם 
. והתכניות הפרטים" לפי 6-8שנות אחריות. האריג מתוח ע"ג כבלי מתכת אל עמודי מתכת בקוטר  15
 .המפקח לבחירת בגוון אלקטרוסטטית בצביעה בתנור וצבועים באבץ מגולוונים המתכת חלקי כל

 
 :האריג תיאור .2

Commercial Heavy 430   מסחרי הוא בד הצללה סרוג באיכות גבוהה, מעוצב למבני מתח, סוככים
 ומפרשי צל, במיוחד עבור יישומים אדריכליים מסחריים, הוא מסופק בגלילים.

 
 :חומר .3

 UV -מיוצב ב  HDPE חוט
 מונופילמנט 100% מבנה
 לוק בתך סרוג הדפס
 75c+עד   30c-טמפרטורה  טווח

 
 :מאפיינים .4

 ניתן למיחזור, לא נרקב או סופג לחות.  100%חזק  HDPE בד
 .ייצור על להקל התכווצותו להפחית כדי בחום מקובע

 
 :שימוש הוראות .5

 גלויה אש כנגד להשתמש אסור
 הבד של השירות חיי את להפחית עשוי מאוד חומציים חומרים או הלוגנים, אורגניים ממיסים עם מגע

 .האחריות את ולבטל
 .דרישה פי על זמינות כיווניות דו אלסטי חומר תכונות
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 :תכונות .6
 gsm-*+20 430בד מספרית  מסת

(AS2001.2.12) 
 "ממ 1.6 עובי הערכת

 
 ביצועים .7

 200N/50mmשתי   –מתיחה  חוזק
 1700N/50mmערב  –מתיחה  חוזק

 
 דליקות מדד .8

(AS2001.2.10) 
 (0-100)טווח  דליקות מדד
 בדליקה לעמידות 5093 ישראלי תקן

 .הישראלי התקנים מכון 9711910861' מס תעודה
 +בריאות+כבאות.חינוך ישראל ממשלת משרדי אישור

 
 מפרטים .9

של  Commercialk Heacy 430ויהיה מסחרי   AS4174ההצללה יהיה תואם לתקן אוסטרליה  בד
GALE סרוג עם סיב סינטטי בודד ,HDPE  היוצר חסימת קרניUV  94%עד. 

 
 
 בטון אלמנטי 40.18

 כללי .א
 .הזיון פלדת את  גם יכלול ומחירם להלן כמפורט הכל יכללו פיתוח בשטחי בטון אלמנטי מחיר

 
 חורי ניקוז .ב

 בצינורות ייעשו ניקוז חורי .בתוכניות הנתונים ובמרווחים 2 " בקוטר יהיו הניקוז חורי
 על סינון יש להסדיר ,ל"הנ הצינורות דרך אדמה שפך למנוע בכדי .חוץ כלפי ובשיפוע אפור בגוון .סי.וי.פי

 מהסוג גיאוטכני בבד לצינור הניקוז מעבר היקפית והדבקה ,הקיר בגב החור סביב יסודי ניקוי ידי
 .המאושר

 הקיר בגב ק ולהניחו"מ 0.15-0.20 של בכמות בחצץ ולמלא גיאוטכני בבד שק לתפור יש זה לבד בנוסף
 .בתוכניות כנתון החור לכיסוי

 
 איטום קירות .ג

 גב של יסודי ניקוי לבצע ,האדמה עם במגע הבאים בצדדים הקירות את לאטום יש
 .הקשירה חוטי את ולקצץ צמנט בטיט הצורך לפי ליישר ,הקיר

 מריחה או ,חם אספלט של שכבות ושתי פריימר ביסוד תיעשה השכבה מריחת
 .מלא לאיטום עד "טרוסיל"ב

 .פתוחים שישארו הקפדה ותוך הניקוז חורי הסדרת לאחר יבוצע האיטום
 

 תפרי התפשטות .ד
 תפרי או ,באריחים ואלמנטים בספסלים או/ו בקירות בטון במרצפי התפשטות תפרי
 .המיוחד המפרט של 40 בפרק בהמשך וכמתואר תכנית לפי יבוצעו ,דמה
 .בתכניות אחרת צוין אם אלא ,מ"ס -2 כ התפר רוחב
 יוסדר דלעיל מ"ס 2 של במרווחים .קטומות יהיו התפר לצידי ואופקיות אנכיות פינות

 .מ"ס 25 יציקה ברוחב הפסקת להסדיר הקבלן על ,סטיות ללא בקירות אנכי תפר קבלת לצורך קר-קל
(P.V.C) פוליביד לוחות י"ע יושג הקיר חלקי בין המרווח כאשר ,התפר תפר במרכז לתקן ,אנכי באופן, 

 התפר את למלא מכן ולאחר בנזין בעזרת קר-הקל של העליון חלקו את יש להסיר ,היציקה בגמר
 יסודרו תפרים ,בתכניות הוראות דרעבה .המפקח י"ע המאושר ומהטיב מהסוג ולהחליקו במסטיק

 .'מ 4-5 ובספסלים 'מ 8-10 כל בקירות
 .בלבד התפר עד תבוצענה היציקות .התפר צידי משני זמנית בו לצקת מוחלט איסור חל

  



341 
 

 

 גינון והשקיה– 41פרק 
 

 כללי 41.01
 . אביב תלכל עבודות הגינון וההשקיה יבוצעו בתאום ובפיקוח נציגי מחלקת נטיעות בעיריית  .א
במפרט  41אם לא נאמר אחרת, בעבודות נטיעה/שתילה וזריעה אחראי הקבלן לצמחיה כמוגדר בפרק  .ב

 .2009פברואר הכללי לעבודות בניה מהדורת 
 . הכללי למפרטכל עבודות החפירה והמילוי הקשורות לפרק זה, יבוצעו בהתאם  .ג
 .המפקחעבודות השתילה והנטיעה יבוצעו אך ורק ע"י גנן מקצועי, המאושר על ידי  .ד
 מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את העבודות הבאות: .ה
אספקה, פיזור קרקע גננית, חפירה או חציבה, שתילה, מילוי בורות באדמת גן, זיבול, דישון, סילוק פסולת  . ו

למקום שיורה המפקח, וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט במפרט. 
התאם לתנאי חודשים ממסירה סופית של כל העבודה. ב 3אחזקת כל שטחי הגינון, כולל העצים למשך 

 . 41.5החוזה והמפרט הכללי לעבודות גינון פרק 
 חודשים. 3 -חודש וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה ל 14אחריות לצמחיה למשך  .ז
עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח  אספקה סדירה של כל כמויות  .ח

 מראש. מזמיןהעצים אשר הוכנו ונרכשו עבור ההשתילים, כולל תיאום מלא לאספקת 
יש להתאים השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת העברת עצים בוגרים מהקרקע. בהתאם   -עונות השתילה   .ט

 להנחיות המפקח.
עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את המקום המיועד  -סימון  .י

ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא יתחיל לנטיעת עצים בשתי יתדות 
. כמו כן יסמן הקבלן מפקחבחפירת בורות לפני אישור המפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור ה

 את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה.
 

 
 עבודות הכשרה והכנת הקרקע  41.02

 
 כללי .א

 ובנוסף: 41ראה המפרט הכללי לעבודות בנייה, פרק 
בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות בנייה, שטחים קטנים, אותם אין אפשרות לעבד עם כלים  .א

 ס"מ לפחות. 30מכנים גדולים יעובדו בכלים ידניים לעומק של 
 העבודה כוללת הפיכת קרקע ותחוחה. .ב
בשטחים המיועדים למדשאות, בהם על הקבלן להוסיף אדמה גננית, הקבלן יתחח תחילה את שכבת  .ג

 ע העליונה המקומית ואחר יפזר את האדמה. אין לפזר אדמה גננית על קרקע מהודקת.הקרק
 במסגרת ניקוי השטח המיועד לשתילה, יסולקו אבנים. .ד
 יש לנקות מסלעות מעשבייה, אבנים קטנות ועודף קרקע. .ה

 
 ניקיון האתר בגמר עבודות הבנייה .ב

והחלקת כל שטחי הגינון כולל עיבוד הקרקע כפי בגמר עבודות הבנייה יבוצע ניקיון האתר ופינוי פסולת 
 שמפורט במפרט הכללי .

לאחר ביצוע וגמר העבודות המתוארות בסעיפים דלעיל, ובחלקות שעליהן יורה המפקח, תבוצע הדברת 
 העשבייה.

 
 הכשרת הקרקע .ג

 עבודות הכשרת הקרקע לצרכי נטיעה ושתילה כוללת את השלבים המפורטים להלן:
 פסולת והסרת צמחייה.ניקוי  .1
 הדברה )עשבים, מזיקים, פגעים ומחלות קרקע(. .2
 עיבוד קרקע וסיקול אבנים. .3
 לאחר בדיקת מעבדה ואישור. –תוספות קרקע  .4
 שיפור קרקע )זיבול ודישון(. .5
 פריסת מערכת השקיה. .6
 יישור סופי לקראת שתילה. .7
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 הדברת עשביה  .ד
 ת והרב שנתית.הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד שנתי

מ"ק לדונם לכל  30השקיית הקרקע להנבטת עשביה, תבוצע פעמיים בהפרש של שבועיים, בכמות של 
 השקיה. יום לפני הריסוס יושקה שוב השטח.

לאחר הופעת העשבים, הם ירוססו בחומרים ובריכוזים שיקבע המפקח. הריסוס יהיה על עשבייה 
 אשר עלוות הצמחייה רטובה.רעננה ומפותחת. אין לרסס בזמן רוחות וכ

 הקבלן ימנע מנזקים לצמחייה קיימת. במידה ויהיו נזקים יתקן את הנזקים על חשבונו.
 לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה, אלא רק לאחר קבלת אישור המפקח לתמותה מלאה.

בנוסף לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף. לאחר ההשקיה עפ"י ההנחיות לעיל, כלומר 
פעמים לפני ואחרי המילוי. בכל מקרה הקבלן אחראי להשמדה מלאה  1-2טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו 

 של העשבייה הרב שנתית. 
 

 אדמת גן  .ה
כל פסולת בניה ותשתית עד לקרקע טבעית בעומק פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מ

 ס"מ ובמקומות שיורה המפקח רק לאחר הדברת עשבים והצנעת מערכת השקייה. 30מינימלי של 
 יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים מלאה לפני המילוי.

שהוכנה למטרה זו במתחם בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית 
 השטח או בשוליו. 

המחיר כולל בין היתר: ניקוי וחפירת השטח מכל פסולת, כורכר מצעים וכד' ופינוי לשטח מאשור ע"י 
המפקח, פיזור אדמת הגן בשטחי הגינון ובגומות לעצים בכלים מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות 

 הסעיפים. לא לפגוע בצנרת קיימת. המחיר כלול במחירי
אדמת גן מובאת, תהיה מסוג "טרה רוסה", משכבת הקרקע העליונה או בהתאם להנחיות שינתנו  .1

 ע"י המפקח.
הקרקע תהיה מפוררת,בעלת מראה אחיד ונקייה מזרעים, פקעות וחלקי שורשים של עשביה חד  .2

 ג שהוא.שנתית ורב שנתית ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים. האדמה לא תכיל פסולת מכל סו
 אדמת הגן תעמוד בדרישות המפורטות בטבלה שלהלן: .3
 אדמה שלא תענה על הדרישות הנ"ל, תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו. .4

 
 

 

 הדרישה הפרמטר

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט  . הגדרה של סוג הקרקע1
הטכני המיוחד בפרק "דרישות ייחודיות 

 לסעיפי כתב הכמויות"

%  -חלוקת )שעור( המקטעים ב. 2
 )הרכב מכני( )חול, טין, חרסית(

 .35%שיעור החרסית לא יעלה על  .א
שיעור החרסית+טין לא יעלה על  .ב

50%. 

. שיעור האבניות )% האבנים לפי 3
מ"מ  4נפח( )מחלקיקים מגודל 

 ומעלה( 4עובר נפה 

 5הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל  .א
 ס"מ.

 .10%שיעור האבנים לא יעלה על  .ב

4 .PH )מקסימום  )חומציות הקרקעPH  =7.9 
. גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר 5

פעיל תבוצע רק באם שיעור הגיר 
 (10%הכללי בבדיקה עולה על 

 25%גיר כללי  .א
 8%גיר פעיל  .ב

( E.Cמוליכות חשמלית ) 6
)במילימוס/ס"מ או 

 דציסמנס/מטר(

 2.0 –מוליכות חשמלית מירבית 
 מילימוס/ס"מ

 -)ב NO3 –. תכולת חנקן 7
Mg/Kg במיצוי בתמיסה( )

 רוויה(

 מ"ג/ק"ג 30 –מקסימום 

 מ"ג/ק"ג 15מקסימום  P. תכולת זרחן 8
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 ס"מ לאחר נחיתה. 40יהיה לפחות עובי שכבת הקרקע  .5
ס"מ, יש  30בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות בנייה, כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק של  .6

להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי לקרקע המקומית. כאשר מוסיפים שכבת קרקע שעומקה 
יעת ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה, זהה או קלה מהקרקע הקיימת למנ 30מעל 

 בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים.
פיזור קרקע בסוללות ומדרונות יבוצע באמצעות טרקטור שרשרת עם כף פיזור ללא שיניים. אופן  .7

 ס"מ כל שכבה. 20 ÷ 30הפיזור יהיה בשכבות של 
 
 

 עיבודי קרקע  . ו
 40לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש לעומק 

 ס"מ באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים. 
יישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או בארגז 

ת פני שטח חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא מיישר או במגרפת יד עד לקבל
 בקרקע בוצית. 

על  -ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח לאתר אשפה מאושר  5כל פסולת ואבן הגדול מעל 
 חשבון הקבלן. 

 לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה. 
 ס"מ. 25ע חיטוי כימי כולל עיבוד הקרקע לעומק הקבלן יבצ

 
 זיבול ודישון  .ז

 ראה המפרט הטכני הכללי  ובנוסף:

 
  זיבול ודישון בהכנת הקרקע .1

 הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי מזרעים, מחלות ומזיקים.
ס"מ ע"י  20את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע ולהצניעה בתיחוח באדמה לעומק של 

מ' ו/או כאשר יש שתילת  1.5כלים ידניים או במתחחת. בשטח בו מרווחי השתילה עולים על 
עצים בודדים פיזור הזבל והדשן יעשה רק בבורות.  באזורי שתילת עונתיים או גיאופיטים, אם 

 25ת, יבוצע פיזור זבל אורגני, מסוג שיאושר ע"י המפקח והוא יוצנע לעומק של לא נאמר אחר
 ס"מ מפני השטח.

הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה ולאחר הדברת 

 =מ"ג/ק"ג(Mg/Kg -)ב 

)מיצוי בסידן  K. תכולת אשלגן 9
=  meq/litter -כלורי( )ב

 מיליאק./ליטר(

 מיליאק./ק"ג 10מקסימום 

)גר'/ק"ג =   . תכולת כלורידים10
gr/Kg) 

 גר'/ק"ג 0.3מקסימום 

( SAR. בדיקת נתרן חליף )11
 )ביחידות(

 SAR=  7.9מקסימום 

. תכולת סידן+מגנזיום 12
(Mg+Ca) 

=  meq/litter -)ב
 מיליאק./ליטר

 מיליאק./ליטר 5מקסימום 
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 קוב לדונם. 30עשבים. מייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי 
 

 תהליך השתילה  .2
 לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור. יש 

 ליטר הומוס.  0.5ק"ג תוספת  1שיחים ושתילים במיכל 
 ליטר הומוס.  1.5ק"ג תוספת  3שיחים ושתילים במיכל 

 0.5בכמות של  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה 
 קיה.ליטר למ"ק מים בכל הש

תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון 
  משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר.

 
 טיפול בעשביה  .3

טיפול שוטף בעשבייה לאחר שתילה יעשה באופן שוטף על פי הוראות המפרט לתחזוקה.  (א)
במקומות בהן הדברת העשבייה בהכשרת השטח לא היתה יעילה דייה יעשה ריסוס נקודתי 
או בררני לפי הנחיות המפקח. לפי הנחיית המפקח יבוצע ריסוס תוך כדי הגנה מיכנית של 

 ם בלתי בררניים. הצמחים וליטוף העשבייה בחומרי
 
ע"י ריסוס הרביצידים או קוטלי עשבים למינהם לאורך כל   לא תתבצע הדברת עשבים (ב)

השנה, באזורים בהם שתולים גיאופיטים חד שנתיים בפתחי העצים ובסמוך לגזעי העצים 
 בכניסה לפארק.

 טיפול בעשבייה באזורים אלה ייתבצע ע"י ניכוש עשבים בצורה ידנית או מכנית בלבד.
 
 

 
 יישור סופי  .ח

הזיבול, הדישון, עיבודי הקרקע וההשקיה, יעשה יישור סופי במגרפות או ע"י ארגז לקראת הנטיעה, לאחר  
  ימים לפניה. 5מיישר. עבודה זו תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 

 
 שימור עצים בוגרים 41.03

 
 

 עצים לשימור:  -תיאור כללי  .א
גדול, יש לשמרם עפ"י  -טוב וגודלם בינוני באתר מספר  עצים שהוגדרו כעצים לשימור, מצבם הכללי 

 ההנחיות להלן:
  

 גידור ושילוט:  .ב
מגזע העץ למניעת פגיעות מכאניות   10מ' יבוצע  מסביב לעץ במרחק של פי    2גידור פח איסכורית בגובה   .1

 ולמניעת הידוק הקרקע באזור זה.
 ניתן לבצע גידור של מספר עצים כקבוצה אחת . .2
 מצ"ב דוגמא לשלט. –שילוט ברור "עץ מוגן לשימור" ע"ג הגדר יותקן  .3

 
 

 איסור עבודות חפירה בקרבת עצים : .ג
ללא תאום  –בתוך השטח המגודר  –אין לבצע חפירה כלשהיא ואף לא עבודות חישוף בקרבת העצים 

 מראש ופיקוח צמוד של המפקח .
 

 איסור עבודות מילוי קרקע: .ד
 מגזע העץ לא יתבצע מילוי קרקע/מצעים. מ' 1במרחק של עד  .1
 מילוי באזור זה יבוצע  בעזרת טוף אובר סייז/ חלוקי נחל בתאום ואישור המפקח. .2

 
 השקיה ודישון: .ה

 תבוצע השקית העצים. –בכל מקרה בו יזוהו סמני חסר לעצים ועפ"י דרישת המפקח  .1
 באחריות המבצע תאום אספקה ותקנת חיבורי מים לצורך ההשקיה. 

לרבות בקר השקיה, צנרת טפטוף ו/או התזה לצורך השקיה סדירה של העצים  -האביזרים הדרושים 
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 בתאום ואישור המפקח. –
דישון כל עץ בדשן איטי תמס בשחרור  -בכל מקרה בו יזוהו סמני חסר לעצים ועפ"י דרישת המפקח  .2

 גר' לעץ מוצנע בקרקע. 500חודשים כדוגמת "מולטיקוט" בכמות של        6 -איטי ל 
 לאחר יישום הדשן תבוצע השקיית רוויה לעץ. .3

 
 גיזום:  . ו

מריחת משחת גיזום המכילה פונגיצידים  –פצעי גיזום ופצעים ישנים ינוקו, יחוטאו ויטופלו ע"י  .1
 כדוגמת "נק טק" או ש"ע.

 
 קשירת העצים: .ז

 –חשש משבירת ענפים ו/או קריסת העץ, בייחוד בעצים שבקרבתם בוצעה חפירה בכל מקרה של  .1
 תבוצע קשירה בעזרת כבלי מתכת.

 .המפקחהקשירה תבוצע בתאום עם המפקח ותאושר ע"י  .2
 

 כללי:  .ח
קבלנים שמבצעים עבודות באתר יחתמו על  טופס "התחייבות לעבודה זהירה בקרבת עצים" כדוגמת 

 תחילת עבודתםלפני  –המצ"ב 
 

 טוף עם מנותקים במצעיםגינון  41.04
 המוגבהות בערוגות יבוצע טוף עם במצעים גינון .א

 יש לבצע את השכבות באופן הבא:
 

 האיטום על וההגנה האיטוםיבוצע לאחר השלמת עבודות  הגינון .1
באזורים שמתחת לבטון ההיקפי של הערוגה או  FD-40ניקוז  פלטת"ג השכבת בטון הגנה יש לבצע ע .2

 מתחת לתחתית הערוגה תוצרת זינקו או ש"ע  FD-25ניקוז  פלטת
 תוצרת זינקו או ש"ע SFסינון  בדפלטת ניקוז יש לבצע שכבה כפולה של  מעל .3
בתוך הערוגה לפי תכניות  שיפועים ומדהשל הערוגה  היקפית בטון חגורתבד הסינון יש לבצע  מעל .4

 ניקוז
 . איטוםמדה שיפועים יש לבצע  מעל .5
 תוצרת זינקו או ש"ע WSF-40חוסמת שורשים  יריעהאיטום בערוגה יש לבצע  מעל .6
 "עש או זינקו תוצרת SSM-45הגנה מכנית  יריעתיריעה חוסמת שורשים יש לבצע  מעל .7
 מ"מ 20-40בגודל  אוברסייז טוף של"מ ס 25יריעת הגנה מכנית יש לבצע  מעל .8
 "עש או זינקו תוצרת SFבד סינון  לשים יש אוברסייז הטוף מעל .9

בגוון לבחירת המפקח עד למפלס פני  "ממ 4-8 בגודל גולן טוףהבד סינון יש לבצע מצע גידול  מעל .10
 פיתוח הסופיים

 
 "אגריקל" או ש"ע: תוצרת גןגינון במצעים מנותקים עם פרלייט  .ב

 הריצוף במפלס בערוגות יבוצע פרלייט עם במצעים גינון
 יש לבצע את השכבות באופן הבא:

 
 האיטום על וההגנה האיטוםיבוצע לאחר השלמת עבודות  הגינון .1
 פלטת באזור מתחת לבטון ההיקפי של הערוגה או    FD-40ניקוז    פלטת"ג השכבת בטון הגנה יש לבצע  ע .2

 מתחת לתחתית הערוגה תוצרת זינקו או ש"ע  FD-25ניקוז 
 תוצרת זינקו או ש"ע SFסינון  בדפלטת ניקוז יש לבצע שכבה כפולה של  מעל .3
בתוך הערוגה לפי תכניות  שיפועים ומדהשל הערוגה  היקפית בטון חגורתבד הסינון יש לבצע  מעל .4

 ניקוז
  איטוםמדה שיפועים יש לבצע  מעל .5
 תוצרת זינקו או ש"ע WSF-40חוסמת שורשים  יריעהאיטום הערוגה יש לבצע  מעל .6
 תוצרת זינקו או ש"ע SSM-45הגנה מכנית  יריעתיריעה חוסמת שורשים יש לבצע  מעל .7
 תוצרת זינקו או ש"ע FD-25ניקוז  פלטתיריעת הגנה מכנית יש לבצע  מעל .8
 ש"עתוצרת זינקו או  SFסינון  בדפלטת ניקוז יש לבצע  מעל .9

 לגידול על גגות תוצרת אגריקל או ש"ע גן-פרלייט מצעהבד סינון יש ליישם  מעל .10
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בגוון לבחירת המפקח עד למפלס   "ממ  4-8  בגודל  גולן  טוףס"מ של    3לבצע שכבת חיפוי עליונה של    יש .11
 פני פיתוח סופי

 
 

 גגות על לגינון מתחת היריעות מערכתפירוט  .ג
 

 או ש"ע  ZinCo , דוגמאת להגנה משורשים WSF-45יריעת  .1
מ' למניעת צימוח שורשים לצדדים.  היריעה מונעת עיכול הביטומן ע"י   1.5היריעה מונחת בחפיפה של  

 בשוליים האנכיים מתרוממת היריעה לגובה יריעת האיטום.     DIN-52615). היונקות. )עם תקן גרמני  
 

 או ש"ע  ZinCoדוגמאת  SSM-45בד הגנה מכאני  .2
תקן גרמני. בשוליים האנכיים  FLL+ בדרישות הEN13948יריעה העומדת בתקן האירופאי 

 מתרוממת היריעה לגובה יריעת האיטום.
 

 או ש"ע  ZinCoדוגמאת  FD-25פלטת ניקוז מפוליאילן ממוחזר  .3
, KN/m²   280מ"מ, עמיד לעומס של לפחות 25. הלוחות לפחות בגובה IN-4095יריעה עם תקן גרמני 

. האלמנט אוגר מים ודשן בשקעי איחסון l/m/s   0.6הינו לפחות     2%קצב סילוק המים מגג בשיפוע של  
וח פנוי בגובה של ליטר למ"ר  ובו בעת מאפשר ניקוז רב כיווני עם רו 10עליונים בכמות של לפחות 

מ"מ גם מתחת וגם מעל ליריעה. כי חייב להתקיים מעבר מים חופשי גם מתחת ליריעת  10לפחות 
הניקוז וגם מעליה )ברווח שבין מצע הגידול לבין מפלס המים האגורים בכוסיות האגירה(, כמו כן חייב 

סמ"ר/ מ"ר.  כך  40ת  האלמנט להיות מנוקב,סך שטח הפנים של חורי האיוורור חייב להיות לפחו
שתתאפשר השוואת לחצים, טמפרטורה, איוורור ואידוי מירבי של המערכת מתחת למנקז. בשוליים 

 האנכיים מתרוממת היריעה לגובה האיטום.
 

 או ש"ע  ZinCoבד סינון דוגמאת  .4
ים בד הסינון מונח ע"ג פלטת הניקוז עשוי מפוליפרופילן/פוליאתילן מחוזק, בלתי נרקב ומעביר מ

ס"מ. עם תקן   20. הנחה בחפיפה של  KN/m²  250, עמיד לעומס של לפחות   l/m/s 155בקצב של לפחות  
 .האיטום יריעת לגובה היריעה מתרוממת האנכיים בשוליים. DIN-EN ISO10319גרמני 

 
 שכבת שתילה: .5

פיזור הפרלייט בערוגה יתבצע באופן הדרגתי תוך שימת דגש על הרטבה מתמדת של הפרלייט בעת 
בכל גובה מצע הגידול. עם גמר הפיזור יש להדק את הפרלייט עד להגעה לגובה  להרטיבו ישיישומו 

 ס"מ מרום הערוגה. 3של מינוס 
 

 מערכות השקיה בגן הנוי 41.05
 

 כללי .א
 

בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו ביצוע מערכת השקיה יעשה  .1
 להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.

 
התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת על  .2

 ידי המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".
 

, כלומר תכנית מצב AS MADEש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות על המבצע להגי .3
 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   קיים בשטח לאחר הביצוע.

 
כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם, וכל  .4

 ויות.העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמ
 

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח, כך שלא תפגע  .5
 ההמשכיות והתקדמות העבודה.
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ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור המפקח על  .6
 השלב המבוצע.

 
ללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על ידי משרד מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכ .7

 .41.03פרק  –הביטחון 
 
מחירי היחידה כוללים גם הפעלה מושלמת של הציוד, אביזרי חיבור הנדרשים, ביצוע מלא של כל  .8

 המתואר במפרטים ואחריות טיב.
 

 ביצוע מערכת השקייה .ב
 מדידה וסימון .1

 סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע על ידי מודד מוסמך על חשבון הקבלן.  
 

 הנחת צנרת   .2
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק המפורט במפרט משרד הביטחון, יש  (א)

 להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תיאום עם המפקח.
מטר מהעץ )מלבד  2.0המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק לצינורות  (ב)

 לצינורות טפטוף(.
 סוגי צנרת לשימוש והרכבה בשטחי הגינון (ג)

 
    תקן קוטר צנרת ודרג

 
 קשיח

 רך /
PE 

75/16 ,75/10 ,63/16 ,63/10  
50/10 ,40/10 ,32/16 ,32/10   

    4427   תקן
 5452מאושר מי שתיה   ת"י 

 PE100 קשיח

 PE 80 קשיח מאושר מי שתיה  4427   תקן 63/6, 50/6 ,40/6,25/10
 PE 63 קשיח השקיה   8779   תקן 16/10, 25/6, 32/6
 PE 32 רך השקיה   8779   תקן ,16/6

 
 
 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים .ג

 בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, וכו'.יש להניח השרוול.  .1
 ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  -בקומת הקרקע  .2

 יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע
 עמיד למים.

 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. .3
על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות המפקח,  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח 

 לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. 
 עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחרות.

  6מ"מ דרג  63רוול בקומות יהיה פוליתילן ללחץ מים בקוטר ש .4
 10מ"מ דרג  110שרוולים בקומת הקרקע יהיו מפולי תלין ללחץ מים בקוטר 

 מ"מ 110בקוטר  המפקחצינור מסוג שיורה  –בין קומות 
 השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח.

 
 בתכנית.שרוול יעבור משטח מגונן לשטח בהתאם למצוין  .5

 
 המדידה: שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.  .6

השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט משיכה ואת כל  המחיר כולל: אספקה, הנחת 
 העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.

 
 צנרת פוליתילן .ד

 
 מחברים .1

 חדירת לכלוך פנימה.יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע  (א)
כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, קווי טפטוף או  מתחת  (ב)

 לריצופים וכו', יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או ש"ע. 
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 מחברי בתחיליות להשתמש אין. ע"ש"  פלסאון  16" מחברי יהיו הטפטוף שלוחות בין חיבור
 .שן

 ".שחורים" אביזרים יהיו המערכת לראש המים ממקור בצנרת חיבורים
 המדידה: צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור. (ג)

 - חיבור אביזרי  הצינור הנחת הנדרש לעומק חפירה החומר אספקת: כולל היחידה מחיר

 .הכיסוי לפני מים בלחץ צינורות בדיקת התעלה כיסוי  מצמדים
 תוספת ולא הצינור גבי על המורכב אחר אביזר כל או רוכבים מצמדים עבור בנפרד ישולם לא

 ובשלוחות בצנרת נוספות מהתפצלויות כתוצאה העבודה במהלך להוסיפם שיש מחברים עבור
 .הטפטוף

 
 ת הצנרת וחיבורהספרי .ה

 בשרוולים.צנרת תעבור בשטח מגונן.  צנרת שלא עוברת בשטח מגונן תעבור  .1
צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני . צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון  .2

 בצבעים שונים בכל  צומת.
 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר . .3
 מ"מ.  25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  .4

 
 ומת קרקע          בשטח ק -ממטירים או מתזים    . ו

 ס"מ משולי הדשא. 20ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  .1
 נגר פנימי. כולל במחיר היחידה.-ממטיר גזרה יהיה ללא התזה אחורנית וכולל אל 

חיצוני יורכב, במידה ותינתן הנחייה ע"י הפיקוח להרכבת האביזר. לאחר שהורכבו -אל נגר .2
 נובעת משיפועי גבהים.הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים ה

נגר ואחר הרכבת -נגר, פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח, הרכבת אל-המחיר כולל: אספקת אל .3
 הממטיר מחדש.

 מדידה: יחידת ממטיר קומפלט. .4
 טעוןלנדרש. סוג הממטירים  מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת גם אבזרי חיבור, הכל בהתאם 

 אישור המפקח.
 

 קווי טפטוף  .ז
ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם    כאן. מטרתו של כל  .1

 סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
 

 מ"מ ספיקת הטפטפת 16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  .2
 ליטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור. 2 

 מטר 0.3, במרווחים ליטר/שעה 1.6טפטפת  –בקומות 
 הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש. .3

ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה  30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק 
 מ"מ, אם לא נאמר אחרת בתכנית. 32)לחגורת הבטון(. קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה 

 
ות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או במצמד + פקק, כל קצוות שלוח .4

בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא 
 בקיפול הצינור.

 
 קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.  .5

 
 ס"מ מינימום, מסוג המשווק ע"י "עומר" או ש"ע.   30פרטים מוגנים בבריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר   .6

 האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון.
 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.

וים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת. קווי יונחו הקו -בשיחים .7
הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני, הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ 

 לפני הביצוע. פקחהתכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המ
 

 6ה. השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפוי .8
 מטר 1.5  –בקומות, בקרקע    –מטר  1.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל    30מ"מ בצורת ח באורך  

 
 המדידה: שלוחת טפטוף במטר אורך.  .9
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מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, ושלוחות הטפטוף 
 הכל בהתאם לנדרש. –ה, ווי ייצוב הרכבתה, הצנעת

במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חשבונו תופס טיפה על 
 יד כל צמח כלול במחיר היחידה.

 יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.   -לעצים  .10
 מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל.

ס"מ. כל   30לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזע  במרחק  15 -טפטפות לעץ, ו 10הכוללת: 
 ליטר/שעה 3.5יתדות כנ"ל.   ספיקת טפטפת  3 -טבעת תיוצב ב 

 .      מפקחביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י ה
 יחידה.  -המדידה: טבעת טפטוף 

אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ, חיבורה המחיר כולל: אספקת צנרת, 
 בעזרת מצמד לקו המים.

 
 ראש מערכת )ראש בקרה( .ח

מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים. מיקום הראש, צורת הרכבתו  .1
 וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.

 או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת. מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת .2
 . 3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי " .3
 מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט בתכנית. .4

 1/2ומעלה  יהיו עשויים מברונזה, עליהם מורכב ברזון תלת דרכי, שסתום אנטי ואקום  " 1מקוטר "
 ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית.

 יחידה. –דידה: מגוף מ
 המחיר כולל גם אבזרי חיבור, חיבור לקו השקיה.

מחירי מגופים הידראוליים לקווי ההשקיה, ייכלל במחיר פרט ראש מערכת או בסעיף נפרד, בהתאם 
 למופיע בכתב הכמויות.

 מגוף הידראולי ראשי כלול תמיד במחיר פרט ראש מערכת. 
ו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל מדכנים במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באות  .5

 למדידת לחץ, או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.
 .המפקחבחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם  .6
 יחידה. –מדידה: ראש מערכת קומפלט  .7

המים, למחשב ולצרכני המחיר כולל: אביזרים, מגופים, אביזרי חיבור, חיבור ראש המערכת למקור 
 ההשקיה בשטח, אחריות טיב וכל העבודות המפורטות הדרושות.

כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתים וכו'(, אלא אם  צוין אחרת  .8
 בתכנית.

ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת ) מז"ח ( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם לפרט  .9
 לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת (.בתכנית.  ) 

                                    
, רקורדים, אבזרי חיבור,  ארגז הגנה 3/4מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן " 2המחיר כולל: מז"ח, 

 בהתאם למפורט בפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח.      
בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים. הכל בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חים שהוצא ע"י משרד 

 הבריאות. 
 

 ארון ראש מערכת  .ט
הראש יותקן בארון מסוג "ענבר" או "אורלייט" או ש"ע. הכל בהתאם למופיע  בתכנית, בכמויות  .1

 או ע"פ הנחיות הפיקוח. 
 ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש. .2
ס"מ  10אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים, לפחות  .3

 מהדופן. 
 אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.

 גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת .4
על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרה שמידות ראש המערכת יהיו 

הם, על חשבון הקבלן או בהתאם גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביני
 לנאמר בפרטים ובכמויות.

 .MASTERארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  .5
 בריח", בהתאם לדרישות מחלקת גינון.-על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב

 ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות.  40 -הארון יהיה מרוחק כ .6
ס"מ. משני צידי   שכבת החצץ  10השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי 

 .מזמיןתונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן התיחום של הערוגה תהיה בהתאם לתכנית ה
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ס"מ באורך ורוחב המתאימים למידות הסוקל  50חפירת בור בעומק התקנת סוקל תבוצע על ידי  .7
 ופילוס האדמה בתחתית

הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס הסוקל, יש 
 להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל.

רת לראש המערכת וקיבועם במקום הנחת הארון על גבי  הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנ
 המיועד לכך.

 יש לבדוק את פילוס הארון שוב.
מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק. יש לפזר את המילוי בצורה אחידה מכל צידי 

 הסוקל במקביל.
 מדידה: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב הכמויות.  .8

סוקל, מנעול מסטר. שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים  גםלל: מחיר הארון כו
 לארון.

 
 בקר ההשקיה .י

 
 המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים והדרושים להפעלה תקינה.  מחשב .1

  
 המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע. .2

למי פיקוד הכולל ברז, מקטין לחץ  ישיר )גוף פליז(  3/4בקוטר "בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה 
מש. )לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת( או חיבור צינורית מי פיקוד למגוף   150ומסנן  

 ההידראולי הראשי כולל התקנת מסנן פומית בגוף המגוף.
 יחידה.    –מדידה: סולונואיד  .3

 חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס                       סולונואידים: המחיר כולל אספקה,
 סולונואידים, הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב.  

          
 סיום עבודה .יא

 
חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות   6לאחר תקופה של   .1

הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות  המפקח. במהלך ביצוע העבודה על הקבלן שנוצרו עקב שקיעת  
 לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים   שנעשו בשטח בזמן הביצוע.

 
 יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש הנתונים למפקח. .2

 
בדיסקט בתוכנת אוטוקד  AS MADEתכנית בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש  .3

 ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, צנרת תת קרקעית ותאי ביקורת.   
 כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.

 יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.  14 -התכניות תימסרנה למזמין כ
 להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.  הקבלן לא יהיה רשאי 

 
 נטיעה שתילה וזריעה 41.06

 
 כללי .א

 ובנוסף: 2009מהדורה פברואר  41ראה המפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה, פרק 
 כל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר פריסת מערכת ההשקייה. .1
שתיל או עץ שלא נקלט על הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל  .2

 חשבונו הוא, לתקופה עפ"י המפורט להלן:
 חודשים 3 –שיחים  (א)
 חודשים 12 –עצים  (ב)

יום ממועד מסירת  90אם לא נאמר אחרת, אחראי הקבלן לטיפול בעצים בצמחים במשך  .3
 העבודה. 

 השתילים יובאו ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גינון בעירייה. .4
 ור המפקח מכל סוג צמח, לפני הבאת השתילים לשטח.יש להביא דוגמא מייצגת לאיש .5
כל השתילים יאושרו ע"י המפקח לפני השתילה. לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא  .6

קיבלו אישור המפקח. שתילה ללא אישור תיראה כאילו לא נעשתה כלל. האישור יהיה בכתב 
 ומצורף לחשבון שיוגש ע"י הקבלן לביצוע העבודה.

 טייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית, אלא באישור בכתב מהמפקח.לא תהיה ס
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 טיב השתילים .ב

 זה.  חוזה/במכרז הצמחים וזני מיני ,סוגי כל את ומכילה כללית "שתילים" הנה ההגדרה .1
  .הנדרש לגודל בהתאם ומפותחים גדולים יהיו הקבלן י"ע שיסופקו השתילים כל .2
 השתילים יהיו נקיים ממחלות, מזיקים וצמחי בר מכל סוג שהוא.  .3
אין להשתמש בשתילים שהשתרשו מחוץ למיכל במשטח וכאלו שמפאת גודלם התקפל השורש בתוך  .4

 המיכל. 
 השתילים יעמדו בדרישות התקן הישראלי לצמחי נוי.   .5
תילי גננות ונוי של כל הצמחים יהיו מסוג "מעולה" כמפורט בחוברת סטנדרטים )"תקנים"( לש .6

 .מהדורה אחרונה ומעודכנת משרד החקלאות,
 על הקבלן לציין מקור השתילים ולאפשר למפקח בדיקתם במשתלה. .7
 .לפני השתילה ינוקו המיכלים מעשבי בר, והמיכלים יושקו לרוויה .8

 
 נטיעת עצים ושיחים .ג

 עבודות הנטיעה לא יעשו בימי חמסין או רוחות חזקות.    .1
במספרים )ע"פ הטבלה בעת הוצאת השתיל יש להקפיד על כך שהגוש לא יתפורר. גודל המיכל נתון  .2

בחוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי" של משרד החקלאות(, הוא בהתאם למושג המקצועי 
 ידת התפתחותו.המקובל. הגורם הקובע הוא גודל הצמח ומ

המזמין שומר לעצמו זכות לספק את העצים בעצמו ולבטל סעיפי אספקת העצים מהמכרז. במקרה  .3
זה יבצע הקבלן את כל העבודות הנלוות לנטיעה: חפירת הבורות, מילוי אדמת גן, דישון, זיבול ומילוי 

סדירה, עד למסירה סופית הבור חזרה בעת השתילה, השקיה לרוויה בעת השתילה ובהמשך השקיה 
של העבודה. העבודה תבוצע בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם ספק העצים, הכל בהתאם להנחיות 

 המפקח ובאישור מחלקת הגננות.
הקבלן מתחייב להשקות את העצים הנשתלים בכל דרך שהיא, כולל הבאת מיכלית לשטח, עד להנחת  .4

 מערכת השקיה סופית.
, יוציא הקבלן את העץ חבעלי מראה או מצב שלא משביע את רצון המפק במידה והקבלן ישתול עצים .5

 מהשטח וישתול עץ חדש.
 העצים יאושרו ע"י סימון או עפ"י דוגמא, לפני הבאתם לשטח. .6
 עצים מזן. 3, לפחות עצים מחבית או מפח יאושרו עפ"י נטיעה מדגמית באתר .7
ום פתוחים, בעל התחדדות גזע ברורה מן הבסיס עץ בוגר יוגדר כעץ בעל גזע ישר ומעוצב, נקי מפצעי גיז .8

 מ'. 1.2לצמרת, נוף מפותח ואופקי ומערכת שורשים מסועפת ולא פגומה, בעלת קוטר של 
 הוצאת העץ מהאדמה תבוצע ע"י מכשיר להעתקת עצים. .9

 בזמן ההובלה, גוש השורשים יהיה עטוף ביוטה וקשור בחבלים, ולא ברשת מגולוונת.  .10
 ם במראה ובנוף ויישתלו בעונה המתאימה.העצים יהיו אחידי .11
 מ' אחד מהשני. 2.5העצים במשתלה יהיו שתולים במרחק מינימלי  .12
 הורדת העצים לבור השתילה תבוצע ע"י מנוף. .13
הקבלן אחראי לקליטה מלאה של העצים. עץ שלא יראה סימני קליטה או צימוח יורחק מהשטח  .14

 והקבלן יספק ויינטע עץ אחר במקומו.
חודשים מיום התחלת האחזקה השנתית, או מיום החלפת עצים לגבי   12יטת העצים יינתן  אישור לקל .15

 עצים שהוחלפו לאחר מסירת העבודה.
 העברת העצים תעשה תוך הקפדה על שלמות מערכת השורשים וגוש העפר ע"י קשירה. .16
 את העצים יש להעתיק מהמשתלה רק בעונה המתאימה. .17
 בחומר הלבנה, כהגנה מפני מכות שמש.המפקח רשאי לדרוש את צביעת העצים  .18
 

 
 :רשימת עצים מתוכננים

 יבחרו ויסומנו ע"י המפקח במשתלה. יש לאשר את המשתלה עם המפקח.  העצים •
 

 תיאור גודל סוג עץ
 מאוקלם". 4 גזע בקוטר גזעים 3-4 פיסולי גזע רב בוגר 4" גזעי רב רימון

 "ע.ש או יער משתלת של' ל 200 במיכל
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 של' ל 200 במיכל מאוקלם". 4 גזע בקוטר פיסולי בוגר עץ 4" הלימון הדר
 "ע.ש או יער משתלת

 שלטית
 מקומטת

 4 ענפים פיצול גובה" , 6 גזע בקוטר,  אקסמפלר, בוגר עץ 6"
 "ע.ש או יער משתלת של, ופתוח רחב נוף,  מאוקלם', מ

 4 ענפים פיצול גובה" , 6 גזע בקוטר,  אקסמפלר, בוגר עץ 6" נאה מכנף
 "ע.ש או יער משתלת של, ופתוח רחב נוף,  מאוקלם', מ

 4 ענפים פיצול גובה" , 6 גזע בקוטר,  אקסמפלר, בוגר עץ 6" עלים חד סיגלון
 "ע.ש או יער משתלת של, ופתוח רחב נוף,  מאוקלם', מ

 לגוסטרמיה
 רב לבנה הודית
 גזעית

". 4 גזע בקוטר גזעים 3-4 פיסולי גזע רב אקסמפלר 
 "ע.ש או יער משתלת של,  מאוקלם

 פלומריה
 לבנה - ריחנית

 מאוקלם פיסולי אקסמפלר עץ 4"

מ',  2.5ל', גובה  100" , במיכל 4 גזע קוטררב גזע מאוקלם,  4"  החורשכליל 
 "ע.ש או יער משתלת של

 טבבויה
 אימפטיגינוסה

בנוי, לא קטום,  בעל ענף מוביל עם שלטון קודקודי  עץ 4"
 מטר.  4ברור. יש לוודא כי גובה העץ יהיה לפחות 

בנוי, לא קטום,  בעל ענף מוביל עם שלטון קודקודי  עץ 4" בונגה מיש
 מטר.  4ברור. יש לוודא כי גובה העץ יהיה לפחות 

 
 .העצים בסוג הביצוע לעת שינויים יתכנו •
 העץ ע"י המפקח בלבד  אישור •
 לשנה אחריות כוללת העבודה •

 עצי האקסמפלר ע"י המשתלה  שתילת •
 המשתלה מפרט לפי ביצוע •

 
 

 תהליך השתילה .ד
 

העץ יונח במרכז הבור, כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו. יעשה שימוש בקרש נטיעה,  .1
צוואר השורש כלפי פני הקרקע ובזווית הנכונה לצורך ווידוי השתילה במרכז הבור, בגובה הנכון של 

 של גזע העץ.
את הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים: ראשית שליש מהגובה ואח"כ מבוצעת השקיה. יש לחזור  .2

 שליש ולאחר מילוי כל הבור.-על כך בגובה שני
ר לצורך ההשקיה לאחר השתילה יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה קרובות לגזע. במידה ודב .3

 זה אינו אפשרי יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים.
תדירות ההשקיה בקיץ תהיה פעם עד פעמיים בשבוע ועפ"י הנחיות המפקח. לאחר תחילת הגידול  .4

של הענפים וקליטת העץ מפחיתים את תכיפות ההשקיה לרמה המקובלת לגבי כל שתיל ועפ"י 
 הנחיות המפקח.

 
 

 למיכלמידות השתיל ביחס  .ה
 

 מהמצע/מיכל. 10נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפח גוש המצע והמיכל, אך לא יעלה על פי  .1
הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות  -לשתילים השונים ההגדרה המופיעה בחוברת משרד החקלאות  .2

 ונוי.   
 לפחות. 90%נפח המצע בתוך המיכל יהיה  .3
 מידות מיכלים תיקניות וכינויי הגודל יעשו על פי טבלת משרד החקלאות בחוברת הנ"ל. .4
 
 עצים ושיחים: .5

 השתיל נועד לעיצוב מיוחד.  הגזע או הבד המיועד לגזע יהיה ישר, אלא אם (א)
 הגזע יהיה חלק ללא זיזים כתוצאה מגיזום לא תקין, ולא יהיו בו פיצעי גיזום לא מוגלדים. (ב)
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 מנפח המיכל. 8לשתיל במיכל לא יהיה נוף בנפח העולה על פי  (ג)
בדי הצמרת יתפתלו בגובה מתאים מפני הקרקע ויהיו מחולקים ללא "מזלג", שווה בהיקף  (ד)

 הצמרת.
 

 
 מיקום השתילים  . ו

 יש לשתול את השתילים במדויק לפי תוכנית השתילה ובמרווחים המופיעים בתוכנית. 
 העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואחר כך שאר השתילים, תמיד מהגדול לקטן.

 לפני הנטיעות. מפקחיש לאשר מיקום העצים ע"י ה
 

 חפירת בורות  .ז
 

מ'. הקבלן יסלק את החומר שחפר   1.5מ' ובעומק    1.5X1.5הקבלן יחפור בורות לעצים שבריצוף בקוטר   .1
 מהשטח למקום מאושר ע"י המפקח.

 הקבלן ימלא את הבורות באדמת גן על פי המפרט, ויספק את העצים לנטיעה. .2
פחי זבל אורגני יבש או קומפוסט בזמן הנטיעה. יש  3יש להרטיב את הבור לפני השתילה ולהוסיף  .3

 לגמר הנטיעה.להשקות בהשקאה גדושה עד 
אין לחפור בור נטיעה עמוק מידי, לבל ישקע השתיל עם שקיעת האדמה המתוחחת יותר מן הדרוש  .4

 לבריאות צוואר השורש שלו.
 החפירה תעשה בעבודות ידיים או בכלי מכני ו/או ידני. .5
 עומק וגודל הבור יאושרו בכתב ע"י המפקח, לפני מילוי הבור באדמה גננית. .6
ת אדמת הגן, הדרושה למילוי הבור, לצורך הנטיעה, ורק לאחר מכן תאושר הקבלן יספק לאתר א .7

 הנטיעה.
 מילימוס לסמ"ק . 3.5דרגת מליחות הקרקע של אדמת המילוי לעצים לא תעלה על  .8
ליטר,  בסופר  30אדמת המילוי לעצים בוגרים מהקרקע, תהיה מעורבת בזבל אורגני רקוב, בכמות  .9

 ק"ג, לבור. 1ק"ג ובאשלגן כלורי בכמות,  2פוספט, 
אם לא נאמר אחרת, אדמת המילוי לעצים ממכלים, פחים או חביות וכן לשיחים ממכלים תהיה חול  .10

 יטר לבור.ל 10דיונות מעורב בזבל אורגני רקוב בכמות 
בעת חפירת בורות נטיעה במדרון, יש להעביר את עודף האדמה ליצירת תלולית בקדמת הבור, בצד  .11

 המדרון, וזאת על מנת ליצור בור מפולס, אשר ימנע את בריחת מי ההשקיה.
 

 תמיכה וקשירת עצים  .ח
 תמיכת עצים צעירים תעשה בכל שתילת עץ, אלא אם נאמר אחרת. .1
מ' לפחות גבוהות מהעץ  0.5מ' או  2.5תהיינה בגובה מינימילי של הסמוכות לתמיכת העצים  .2

 הניתמך. 
, מקולפים ומחוטאים עפ"י הנדרש במסמכי 2התמיכות יהיו מעץ אקליפטוס עגול או מרובע בקוטר " .3

 החוזה. 
ס"מ משני צידי העץ, ועליו תושלח צינורית  15מ', במרחק  0.5התמיכות יטמנו בקרקע בעומק  .4

 ס"מ. 25)שטיכמוס( באורך  שקופה אלסטית
 
 

 צמחים  מידות .ט
 

 בטבלה להלן מפורטים מידות ונתונים מאפיינים של צמחים:

 

הגדרת 
 הצמח
בכתב 

 הכמויות

גודל מיכל 
 )ליטר(

 גודל  גיל
בור שתילה 

 )ס"מ(

 אשלגן כלורי –דשן  קופוסט )ליטר(

צמח 
בכלי של 

ליטר  3
 (4)מס' 

3  30X30X3
0 

2-3  
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צמח 
 10בכלי 
ליטר 
 (6)מס' 

10  70X70X7
0 

30  

 
 
 
 
 
 
 
 מידות עצים .י

 

 
 

 מסירה, תחזוקה ואחריות כללית  .יא
 

 כללי .1
יום, לאחר השלמת העבודה.  90עבודות הגינון כוללות את תחזוקת העבודה במשך תקופה של 

 עבודות תחזוקה אלה כלולות בתשלום עבור העבודה
 

 מסירה ראשונה .2
בגמר העבודה יימסר השטח מסירה ראשונה לעירייה ויחל מניין תקופת האחזקה. על הקבלן  (א)

 ישור מסירה ראשונה בכתב.לקבל א
בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר ובמצב נאות וכל שאר העבודות  (ב)

 המופיעות בתכנית ו/או מסמכי החוזה מושלמות.
אם המזמין לא יקבל את העבודה, הקבלן ימשיך לתחזק את העבודה ללא תשלום נוסף,  (ג)

 ראשונה. בהתאם למפורט בהמשך תת פרק זה, עד למסירה
הקבלן רשאי לבקש מסירה של שטחים בשלבים, אם השטח מוגדר באופן פיזי ברור, כדוגמת  (ד)

 כביש מפריד, מערכת השקיה נפרדת וכו'.
( של העבודה,  הכוללת בין היתר AS-MADEבמסירה הראשונה הקבלן יספק למזמין תכניות עדות )

 .נתונים לגבי עבודות הפיתוח, ההשקייה, הנטיעות והשתילה
 

 אחזקה .3
 האחזקה תחל לאחר אישור המסירה הראשונה לעירייה. (א)
יום הראשונים של שנת האחזקה, הוצאות האחזקה והטיפול על חשבון הקבלן. לא ישולם   90  -ב (ב)

לקבלן בנפרד עבור האחזקה והטיפול בתקופה זו, ועליו לכלול את כל הוצאותיו הנובעות מכך, 
 השונים.במחירי היחידה של פרטי התשלום 

 בטבלה להלן מפורטים מידות ונתונים מאפיינים של עצים: .א
 

הגדרת 
 העץ

בכתב 
 הכמויות

גודל 
כלי 

 )ליטר(

קוטר 
 גזע

גובה 
 מדוד

גובה 
שתיל מעל 

 השורש

גיל 
 שנים

 גודל בור 
 )מ'(

קומפוסט  
כלורי 

 )ליטר(

אשלגן 
פוספט  

סופר 
 )ליטר(

בוגר 
מהקרקע 

(9) 

בתלות סוג  ס"מ 50 4" – 3" 
 העץ

5-10 1.25 
 קוטר

 
1.00 

 עומק
 

 ליטר 4 85÷100

בוגר 
מהקרקע 

(10) 

 "25 – "8 
בתלות 

 סוג העץ

עפ"י  ס"מ 50
 הנדרש

15-20 
 שנה

1.5 
 קוטר

1.5 
 עומק

 ליטר 4  100
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האחזקה תכלול: עישוב שיתבצע ע"י עידור או קילטור או ע"י ריסוס בהרביצידים, עיבוד  (ג)
השטח, הדברת מחלות ומזיקים, השקייה בהתאם לתכנית הפעלה או עפ"י הוראות המפקח, 
יישור שקעים ע"י מילויים באדמת גן פורייה, גיזום ועיצוב עצים והשיחים כנדרש להתפתחותם 

לת מילואים והגנתם, הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם להתפתחות וצמיחתם, שתי
וצמיחת העצים, שמירה על תקינותה ואחזקה של מערכת הניקוז, זיבול או דישון עפ"י הנדרש 
ע"י אגף הגננות או כמפורט בטבלאות המתאימות ושמירה יומיומית על ניקיון האתר, כולל 

 מצאים בכל שטח העבודה ועוד.משטחים כגון מדרגות, רחבות ומתקנים הנ
הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקייה. עליו  (ד)

שעות, משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים. תקלות רציניות הכרוכות   12לתקן תוך 
ם עד לתיקון באובדן כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם הגילוי או להפסיק את זרימת המי

התקלה. חלקי מערכת פגומים יוחלפו בחדשים, כשהאביזרים והצינוריות שיספק הקבלן יהיו 
לגבי כל איתור תקלה ותיקון שבוצעו  מזמיןמסוג מאושר ע"י המפקח. הקבלן יעדכן את ה

 במערכת ההשקייה לרבות כאלה שארעו מעבר לשעות העבודה בעירייה.
לול בין היתר: השקייה, גיזום, עיצוב, סימוך כולל תחזוקת עצים ברחבות מרוצפות תכ (ה)

 תוספת והגבהת סמוכות, הדברת עשבים ומחלות והגנה מפגיעות הולכי רגל.
 

 אחריות .4
חודשים  12הקבלן אחראי לקליטת כל הצמחים במשך תקופת האחזקה והטיפול, וכן למשך  (א)

 ממועד מסירת העבודה, לגבי עצים בלבד.
ילים אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים. טיב השתילים שיוחלפו על הקבלן להחליף את כל השת (ב)

 מקורם ואופן שתילתם, כנדרש במסמכי החוזה.
שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שהיו פגומים חולים, מנוונים או בלתי מפותחים  (ג)

 ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח.
 ביחס לכל עבודות העפר, הדברת העשבים ומערכת ההשקייה. אחריותו של הקבלן תקפה גם (ד)
 
 

 מסירה סופית .5
 יום( תימסר העבודה לעירייה. 90בגמר תקופת האחזקה )

אם מצב העבודה לא ישביע את רצון המזמין, יתקן הקבלן את הדרוש. משך הזמן הדרוש לתיקון 
 לא תאריך לשם כך את תקופת התחזוקה. מזמיןהוא על חשבון הקבלן ו

 
 תשלום עבור מים .6

התשלום עבור צריכת המים להשקיה, ישולם ע"י הקבלן, על חשבונו ואחריותו עד לשלב  (א)
 המסירה הראשונה.

בתקופת האחזקה, הקבלן ישלם עבור כל כמות המים העולה על כמות המים, המפורטת בטבלת  (ב)
לקבל תכנית הפעלה וכמויות מים להשקיה  . אחריות הקבלןהמפקחמים שיקבל הקבלן מ

 .המפקחמ
באם מונה המים שיותקן, לא ישמש את הגינון בלבד, יתקין הקבלן על חשבונו מונה מים בראש 

 מערכת למדידת צריכת המים, להשקיה.
 

 תחזוקת מתקנים ומשטחים .7
קוטל במשך תקופת האחזקה ירסס הקבלן עפ"י הוראת המפקח, את שטחי הריצוף בחומר  (א)

 עשבים עד להדברה מלאה.
הקבלן ידאג לניקיון של כל שטח העבודה לרבות, איסוף פסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, פינוי  (ב)

 סלי האשפה והרחקה למקום שפיכה מאושר. עבודה זו תבוצע מידי יום ביומו בכל ימות השבוע. 
 ספסלים, ועוד.הקבלן ידאג לתקינות כל המתקנים שבוצעו במסגרת העבודה כגון: 

  



356 
 

 

  קווי מים , ביוב ותיעול - 57פרק 
 

 עבודות עפר 57.01
 כללי .א

 של המפרט הכללי. העבודה כוללת: 01כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק 
חפירת ו/או חציבת תעלות בעומקים במידות ובשיפועים הדרושים, יישור תחתית החפירה, מילוי חומר 

 כנדרש, יישורי שטח, סילוק עודפי עפר וכו'.מתאים 

  

 מצעים .ב
ס"מ מכל צד. החול יהיה חול דיונות נקי  20ס"מ ויעטפו בעטיפת חול  20הצנורות יונחו על מצע בעובי 

 ללא חומרים אורגניים, אבנים או מלחים.
ס"מ  20ל כאשר הצנור מונח בתחום מדרכה או כביש יש לבצע מילוי חול מוברר ללא אבנים בשכבות ש

 מוד א.א.ש.ה.ו. עד לפני הקרקע הסופיים. -98%מהודקות ל
 

 מערכת מים 57.02

 סוג הצנורות .א

עם חיבורי ריתוך עם ציפוי מלט פנימי  5/32ומעלה יהיו פלדה עובי דופן " 3" -4" צנורות בקוטר -
 ועטיפת  טריו חרושתית

 צביעת צנרת גלויה

 צנרת שחורה תצבע בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון סופרלק של "טמבור". -
 

 הנחת הצנורות .ב

 כללי (1
יפול בהם, איחסונם, השימוש כל העבודות הקשורות בהעמסת צנורות, הובלתם, פריקתם, הט

בחומרים שונים ובשיטות עבודה שונות לצורך הנחתם, תעשינה בהתאם לתקנים ומפרטים 
 והנחיות היצרנים.

 ריתוך הצנורות (2
של המפרט  19כל הריתוכים יבוצעו ביד לפי שית הריתוך של קשת מתכתית מוגנת בהתאם לפרק 

 של המפרט. 57בפרק  57042ובהתאם לסעיף 

 פיקוח ובדיקת טיב הריתוכים (3
הקבלן יהיה חייב להזמין על חשבונו את מכון התקנים או מעבדה מוסמכת לצורך בדיקת 

 רדיוגרפיה של הריתוכים.
 בדיקות אלו יהיו על חשבון הקבלן.

מהריתוכים ייבדקו בדיקה רדיוגרפית. בדיקה זו תהיה כלולה במחיר היחידה  10%בכל מקרה, 
 ולא ישולם עבורה בנפרד. ותשל הצנור

במקרה ובדיקה ראשונית זו לא תיתן תוצאות משביעות רצון, יערוך המפקח בדיקות רדיוגרפיות 
 נוספות או דסטרוקטיביות.

המפקח יהיה רשאי על סמך בדיקותיו ושיקול דעתו הבלעדי, לפסול ריתוכים, לקבוע אופן ביצוע 
לדרוש בדיקות ריתוכים ולהורות על כל פעולה ריתוכים, להפסיק עבודת רתכים לא מקצועיים, 

 שיש לעשותה/ להימנע ממנה בקשר לריתוך הצנורות.
 כל הבדיקות הרדיוגרפיות, התיקונים ובדיקות נוספות יהיו על חשבון הקבלן.

 

 הגנה בפני שיתוך )חיוץ( .ג
חיבורם יש להשתמש באמצעים טכניים נכונים ומקובלים למניעת תופעות השיתוך. צירוף המתכות ו

במעגלי מים שונים, ייעשו בצורה המונעת שיתוך אלקטרוכימי. החיוץ ייעשה באמצעות "דרסר חיוץ" 
 )דרסר עם אטם בין שני האוגנים ובמעברי הברגים( או אמצעי דומה מאושר.

 עבור חיוץ לא ישולם בנפרד ומחיר אביזר החיוץ יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
 

 שירות השדה של יצרן הצנורותבדיקה ואישור  .ד
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אופן הנחת הצנרת, ריתוך האביזרים, שימוש בחומר אספנדו, תיקוני עטיפה חיצונית בריתוכים וכו', 
 יתואמו ויבוצעו בהתאם להנחיות יצרן הצנורות ובהשגחת שירות השדה של יצרן הצנורות.

ות שמאשר כי ביצוע הצנרת עם סיום העבודה, הקבלן ימציא אישור מאת שירות השדה של יצרן הצנור
 ידי שרות השדה.-נעשה לפי הנחיות היצרן ושהצנרת והעטיפה לכל אורכה נבדקה ואושרה על

ריות לצנורות, טיב הביצוע וביצוע הריתוכים. התעודה מהווה חעם גמר העבודה הקבלן ימציא תעודת א
 ידי המזמין.-תנאי בסיסי לקבלת העבודה על

 רד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפ
 

 המגופים .ה
עם ציפוי אמאיל פנים וחוץ,  4001כולל יהיו מגופים מתוצרת "רפאל" דגם  3" -המגופים בקוטר מעל ל

אטמ' העומדים בת"י  10ואום נעילת ציר עליון חוץ או שו"ע ללחץ עבודה של  EPDMטריז מגופר 
 הרלוונטיים לציוד מסוג זה.

 

 דיקת לחץב . ו
 של המפרט הטכני הבינמשרדי. 57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף 

 אטמ'. 12כל קטע של הקו המוכן ולפני  כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי של 
בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצנורות עברו בדיקת לחץ כביח"ר וכי 

 ה המתארת את בדיקת הלחץ של הצנורות.הקבלן ימציא תעוד
 בדיקת הלחץ תערך בנוכחות המפקח.

 הלחץ ישמר במערכת שלוש שעות לפחות. רק לאחר אישור המפקח תכוסה החפירה.
את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים ופקקים ולעגנים בצורה שיעמדו בלחץ 

 ניסת הלחץ לקו.אטמ' מבלי להיפתח בעת כ 12הבדיקה של 
 יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור.

אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת 
 בשלמותה כולל האביזרים.

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים והבדיקה 
נים ואטמים לסגירת קצוות הצנורות, משאבות ומנומטרים ליצירת לחץ ההידראולית, לרבות אוג

 ומדידתו.
 עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת הלחץ ייחשב ככלול במחירי היחידה השונים.

 

 שטיפה וחיטוי הקוים .ז
ניקוז, עם גמר ביצוע הקוים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקוים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות 

 ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים.
לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים, יתיר ביצוע חיטוי הקוים כמפורט 

 להלן.
פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצנורות והאביזרים כגון: מגופים, צנורות, הידרנטים וכו', 

 של המפרט. 57037בהתאם לסעיף 
מ"ג/ליטר. תמיסת המים והכלור תוכנס לקוים  50יה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז חומר החיטוי יה

 שעות. בתום תקופה זו יבדק הריכוז במספר נקודות. 2ותושאר בהם 
 שעות נוספות. -24מ"ג/ליטר, יש להשאיר את מי הכלור  ל 1-10אם יהיה הריכוז בין 

מ"ג/ליטר כלור, יש להוציא את התמיסה  -1משעות יהיה פחות  48שעות או  24אם הריכוז לאחר 
 מ"ג/ליטר. -1שעות יהיה גדול מ 2ולחזור  על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתום 

 

 וניקוז  ת ביובומערכ 57.03

 סוג הצנורות .א

 .884לביוב מתאימים לת"י  6עבה  .P.V.C -מ מ"מ יהיו  160ביוב  בקוטר  תונוריצ

 .884לביוב מתאימים לת"י  6עבה  .P.V.C -מ מ"מ יהיו  250ניקוז  בקוטר  תונוריצ
 הנחת הצנורות, הובלתם ואחסנתם תבוצע עפ"י ת"י ועפ"י הוראות בית החרושת.

, הורדתם לתעלה והטיפול מהם למניעת .P.V.C -הקפדה מיוחדת יש להקדיש לפריקת הצנורות מ
             שבירתם ופגיעה בהם.
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 הנחת הצנורות .ב
נורות יונחו בדייקנות לפי השיפועים המתוארים בתוכנית באופן שבקצותיהם ישאר מרווח בעובי יהצ

טבעת הגומי המסופקת ע"י בית החרושת למטרה זו. הם יונחו ישר ובדיוק נמרץ ובהתאמה מוחלטת 
ה בחוט מבחוץ ובראי לשיפוע המתוכנן. בדיקת גובה הצנורות  תעשה במכשיר מדידה. בדיקת הקו תעש

 מבפנים.
חוץ ממקרה שניתן אישור מיוחד לעשות אחרת, יונחו הצנורות בבת אחת מתא ביקורת כאשר תחתית 

 התאים יבנו לפני הנחת הצנורות.
הצנור יקבע בדופן התא בעזרת אביזר מיוחד תוך הבטחת אטימות מוחלטת. קצה הצנור יסתיים עם 

 לקה ללא כל זיזים או בליטות.פני הדופן הפנימי של התא בצורה ח
 מ"מ בין צנור לצנור. -1.0של הפרש הגובה בין שני התאים ו 1%הסטייה לא תעבור על 

הסטיה מהקו הישר, לא תעלה בשום נקודה, על עשירית מהקוטר הפנימי. הסטייה המותרת במפגש 
 ס"מ. 2.0צירי שני הצנורות בתוך תא ביקורת לא תעלה על 

הצנורות במים לצורך בדיקה, יהדק הקבלן את מצע החול מתחת לצנורות לכל אורכם לפני מילוי 
 וישאיר את החצי העליון של הצנורות והחיבורים גלוי עבור הבדיקה.

ס"מ מעל לקודקודו, בעבודת ידיים. במקרה שהקבלן לא  20מיד אחרי הבדיקה יכוסה הצנור בחול עד 
לאחר ביצוע בדיקת המים, רשאי המפקח לדרוש בדיקת מים שעות  24יכסה את הצנור בחול תוך 

 נוספת.
 

 ניקוי הביבים .ג
במשך כל מהלך העבודה יחזיק הקבלן את כל הביבים נקיים, חופשיים מטיט שהתקשה, אדמה, אבנים 

 וכו' וימסרם בגמר העבודה נקיים בהחלט.
נור אשר ישאר במקומו בגמר יום העבדוה ישלסגור את פתח הצנורות בשק חזק ומתוח מעל פתח הצ

 בלי שינוי ועד לחידוש הנחת הצנורות.
 

 תאי ביקורת .ד
מבטון עם תחתית מונוליטית מבטון  עם בנצ'יק מוכן דגם "מגנופלסט ,  תאי הביקורת יהיו עגולים

 כמפורט להלן:  , כמפורט בתוכנית, בקטרים פנימייםתוצרת  "ולפמן"  
 ס"מ. 14.5מ ועובי הדופן ס" 80יהיו בקוטר פנים  -ס"מ  125עד עומק 

 ס"מ. 14.5ס"מ ועובי הדופן  100יהיו בקוטר פנים  -ס"מ  250עומק  עד
  ס"מ 14.5ס"מ ועובי הדופן  021יהיו בקוטר פנים  -ס"מ  250מעל עומק 

 בכל התאים יותקנו שלבים מלבניים גדולים.
   .ון במסעהט 40בשבילים לעומס  טון 12.5 לעומס ב.ב.התקרה תהיה טרומית עם מכסה 

 בשטח מרוצף יותאם גובה השוחות לפי הריצוף.
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הרג'י, הן של עובדים והן של כלים מכניים, תבוצענה לפי הזמנת המפקח בכתב ביומן העבודה וביצוען  עבודות 60.01
 יאושר על ידו.

התמורה עבור עבודת הפועלים ברג'י תכלול את כל הוצאות הקבלן בקשר לעובדיו כגון: שכרם, תוספת  60.02
סוציאליות, דמי וזמן נסיעות, השימוש בכלי העבודה הרגילים שלהם ואת יתר הוצאות ורווח הקבלן. 

ם, מנהלי עבודה, מחסנאים, בהוצאות אלו יש לכלול את ההוצאות של עובדים בלתי ישירים כגון: מהנדסי
 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. 60.03
התמורה עבור השימוש בציוד תכלול את כל הוצאות הקבלן בקשר להפעלת הציוד, כולל מפעיל, דלק וטיפול  60.04

 ותשלום רק עבור השעות בהן הועסק הציוד למעשה ושאושרו ע"י המפקח ביומן בכתב.במכונות 
מחירי שעות העבודה של  העובד ושל הציוד המכני מתייחסים לשעות עבודה נטו בהן הועסקו. לא ישולם עבור  60.05

 הובלת כלי כלשהו והחזרתו.
המפקח.  למפקח תהיה זכות   מחיר עבודת כלים ברג'י שאינם מופיעים בכתב הכמויות ייקבע בתאום עם 60.06

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.
עשוי להידרש ע"י המזמין לבצע עבודות רג'י במיוחד לקראת גמר הפרויקט על הקבלן להביא בחשבון כי הוא  60.07

 והן יכללו בין היתר גם עבודות שינויים.
 
 
 
 

 
 
 
 

         _________________________ 
 חתימת הקבלן       

 


