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 זה:  סמכים למכרזת המרשימ

 
 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף  מסמך

 מסמך א' 
 

   הקבלןהצעת 
 ותנאים נוספים 

 

 מסמך ג'  
 
 

בודות  ט הכללי הבינמשרדי לעהמפר פרקי לכ 
י המדידה ותכולת המחירים ין ואופנבנ

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם 
 . ביותרהעדכנית 

  ים וחדים מיי תנאים כלל 1-מסמך ג'
   2-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה 
 מיוחדים

 

  דו"ח יועץ קרקע מסמך ד'  
  דו"ח אקוסטיקה מסמך ה'  

 
 

 פות כפי

לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, גם    וףפהיה בכט יויקרהפ  שליצוע  בה .1

ובתוך ע העבודה  במהדורתם העדכנית ביותר ליום ביצווהמפרטים הסטנדרטיים,  

 כך: 

 . רז זה על נספחיו השוניםמסגרת מכ הנחיות בההוראות וה  .1.1

ו  .1.2 שהוראות  סטטוטורייםהנחיות  גורמים  כגואחרות  ירשוו  ל  אות  גף  ן: 

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

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

  בה וכו'.הסבית גנלה

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו.   .1.3

ה    .1.4 יועצי  כל   של  והנחיות  קרקע,יוע דוחות  יועץ  לרבות    ץ פרוייקט 

בטיחותויה,טיקסאקו ירוקהנגי   ,יועץעץ  בנייה  תרמי,יועץ  ,יועץ  שות,יועץ 

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

 .בניהוהן תכנוחוק ה  .1.5

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.   .1.6

 ים. ותקנות רישום קבלנחוק רישום קבלנים    .1.7

 (. )הל"ת רואהתב קניתלמ ותהורא  .1.8

 נות לנכים בבנייני ציבור, מ. הפנים. קת  .1.9

בנין )הספר הכחול(    .1.10   -משהב"ט/ההוצאה לאור    -המפרט הכללי לעבודות 

 .כל הפרקים
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מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר    -הישראלי, ובהעדרם  נים  התק  וןמכקני  ת   .1.11

מיפרט ו/או  ישראליים  רלבנטים  תקנים  מכון  א  -י  של   "ב,רהתקנים 

 .מזמיןה, באישור הינגרמ ת אוה, צרפטניברי

 המוסד לבטיחות וגהות. -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(   .1.12

 המוסד לבטיחות וגהות. -חוק החשמל   .1.13

 בודה. בעת חוטיהבתקנות   .1.14

בפרטים/במיפרטים/בקטלוגים .1.15 האמור  אחר    בהנחיות  / כל  מסמך  ובכל 

העבודות/הם/ספקים  רניהיצכל  של   כל  בהוצרהמ/ םמריחו,של  ם ים, 

שיע במיכרזמישה  ביותרזה    וש  המחמירה  הדרישה  של    ולפי 

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

החו .2 הכל  וההנחיות נותקקים,  הסטנדרטיים  המיפרטים  ההוראות,  התקנים,  ת, 

 . הבודהעליום ביצוע  מעודכנות ביותרהות יהיו במהדורותיהן השלמו

מהמסמכה  לכ .3 דלעיל  אחיווים  ים  ה  תד  ובין מכרזמסמכי  מצורפים  שהם  בין   ,

 שאינם מצורפים. 

 הערות: 
 

ואינם ברשותו של הקבלן,   זה למכרז המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו א. 
ברשת באופן חופשי    הדניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להור

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

 
 , בין שהם מצורפים ובין שאינםמכרזכל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי ה ב. 

 מצורפים.
 
 
 
 
 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 :לןהקבות צהר ה ת ורוהבה, מידע 

קראם והבין  , זה המפרטים והמסמכים הנזכרים במכרזכל תו נמצאים שורבכי  צהיר בזההקבלן מ-

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

 . הכלולות בהם

 
  ,םציוד, שירותי  יספקה, כמלא ילבע -כי כל המועסקים על ידו ומצהיר כי הוא קבלן עצמאי  ןהקבל-

 בדיו והם פועלים בשמו  בלבד והוא אחראי עליהם. יהיו עו הקבלני משנ

ג שהיא כלפי וסומין  כלת מריולא תהיה אחו או לכל אחד מטעמ למען הסר ספק למזמין העבודה

ם ים ו/או הטבות אחרות בהקשר עילא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצו הקבלן וכלפי עובדיו והם

  זה טמפר

פקודת    –ל הנחיות הבטיחות ואת כל התקנות בנושאי בטיחות כ תהינו מכיר א הקבלן מצהיר כי-

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

 ן. אותן והוא מבין את דרישותיה אותו אותן במהדורה האחרונה, וכי קרמצהיר כי יש ברש

-במפרט, ינהל באופן שלא יעמיד בסכנה בני ולהלכצוע העבודה ה , כי כל הקשור לביייבמתחלן בהק

והדרכת  ודה,ת בעביחואדם ובכלל זה העובדים בשמו ובאחריותו וכי כולם עברו הדרכת בט

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

לא תשמש כעילה   שים,רדחות הני הבטיעת כללידי-לאי ג שהואסו מכל ענהט מוצהר בזאת, כי

 להסרת האחריות הכוללת מעליו כמבצע העבודה הנדונה. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 בלן קחתימת ה                                                                                            שם הקבלן 
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 ם יננכתמ  תמישר
 

 מייל -אי טל' נן כמתה םש וע צקמ

 miri_el@arad.muni.il 08-9951616 אלחדד מרים  –ערד   עיריית העיר  מהנדסת

 boris_v@arad.muni.il 08-9951769 ויטקובסקי בוריס  –עיריית ערד  מנהל פרויקטים 

 פי.אס.אן ניהול פרויקטים     שלומי פריינטה ניהול ופיקוח 

 רוני שטרנר                                                  

08-6518474 shlomi@psn.co.il 

roni@psn.co.il 

 מידד גנדלר                 ליםאדריכ 5V ות אדריכל

 אושרית הורוביץ                                        

 נורית גבאי                                        

03-7237300 MeidadG@v5arch.com 

OshritA@v5arch.com 

NuritG@v5arch.com 

 korentaleng@gmail.com 08-8597816 קורן טל הנדסת בניין  יה צקקונסטרו

 i-irony@zahav.net.il 02-6723303 י. עירוני מהנדסים יועצים  ומיזוג אויר  אינסטלציה

 alex@eng-klainplatz.co.il 03-6818881 קלינפלץ הנדסה ומתח נמוך חשמל 

tania@eng-

klainplatz.co.il 

 Kobi@teichman-co.com 09-9629090 ל רוזנטקובי  תאורה 

 idan@braslavi.co.il 09-7455525 ברסלבי אדריכלים מתקני במה 

 ram1178@gmail.com 09-7446931 רם צודונובסקי  אקוסטיקה

 yakov@lvth.co.il 0777-990030 לבטח שחר בר  בטיחות 

 office@forma-archs.com 04-6316669 ס.מ. פורמה נגישות 

 esheld@zahav.net.il 052-2513884 יועצים ונדסים המדורון אשל  ע קרק

 mega@mega-surv.com 08-6286074 מ.ג.ה מדידות 

 

 דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"מ  כמאי | כתיבת מיפרט טכני

,  )מגדל עסקים(  ראשונים יעזריאל,2שד' נים 

 שון לציון רא

03-6394018 office@yekutiel.co.il 
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 תנאים כלליים מיוחדים  -  1-מך ג'סמ
 

 ה( ז ממכרז ד)המהווה חלק בלתי נפר
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 מוקדמות  -  00פרק 
 
 תאור העבודה  10.00

מסמכי המכרז  כל כמפורט בלשיפוץ אולם תרבות אורון בערד  ייחסזה מת מכרז - 
 . השונים 

  
ת  שכנמ ראש מיםייבסמוך למבנים קו ורחיבבבוצעת מ  מודגש בזאת שהעבודה -

מראש עם המפקח כל עבודה  רתית והשוטפת, על הקבלן לתאםהשג ותלים הפעבה
ל מנת שלא  את הנחיותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה ע בללקה ועלפני ביצו

 ים. משים במבנל המשתגילה שלגרום להפרעות בפעילותם הר
 
שלב   כלב .דרת המפקחפי הג עלם לביבמס שע מודגש בנוסף שהעבודה תבוצ -

רת חיץ בין שלב זה ימתאימה לאותו השלב שכוללת יצות הגנראן יידרש להתלהקב
למת אותו ל בינוי ומערכות, וביצוע העבודה ברצף להשש ותפרדהלקיים, ניתוק ו

ים ויהיה עליו לקחת  בודתו בשלבבגין עלשהיא לא תהיה לקבלן תביעה כ .השלב
 . מנים שיכיןוח הזלובו ותיבתקורן הנ"ל בחשבו

 
הנדרשים  תרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחוה יתהקפד דהקבלן להקפי דרשכן נ -

  .נים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהםמבל כושרעל מנת למנוע נזקי נפש ו
 . ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו בלןהק

 
  ות עםודלת יותזמנרית כואו מחיצות פח איסעל חשבונו מחיצות גבס  יבצע הקבלן -

  תהמבנה לפי הוראות המפקח לרבולקי אר חשלורי העבודה זאי בין רדהפהלנעילה 
המחיצה תכלול  במידת הצורך .ידרשיות והדלתות בכל פעם שהעתקת המחיצ

 . וכו'  ן, גבס ירוק, הגנה באמצעות יריעות ניילוהפרדה אקוסטית
 
 ותבצען בשעדרש לוח ייפיקשיקול הי ו/או כל עבודה אחרת שעל פעבודות רועשות  -

 ומול ה נעבודות כאמור יתואמו מול המב צועבי .ולאעו בשעות וציב תיגוחר
 .והמפקח  ובאישור

 
  .ת עבודות בשעות לילהת בחשבון עבודות בשעות לא שגרתיות לרבוקחבלן לקעל ה -

 . עבודה בשעות לא שגרתיותעבור  ת מחירם תוספלא תשולם לקבלן שו 
 
           ים בשטח,הבמתחם העבוד םיו  ידין מיונו לניקאוג על חשבוהקבלן לד לע        -

   תנאי זה לא ישולם מילוי עבור  הציבוריים  והן בכל דרכי הגישה למיתחם העבודה.      
 שב בכך בעת מילוי הצעתו. ליו להתחלקבלן וע      

               
     ם  ייבודה,בשטחים הציבורכל מתחם העב בגמר הפרויקט על הקבלן לדאוג לניקיון       -

   בדרגה של חברת ניקיון כולל פוליש . מובהר  למיתחם העבודה, הגישה ובכל דרכי     
    ומרים והציוד למקום ורש כי על הקבלן להתחשב בתנאי שינוע החמפבזאת ב     

 ר שווה  וצהעבודה. בכל מקום בכתב הכמויות בו מצויינת המילה ש"ע הכוונה למ     
 קח. לא יותר שימוש בחומר פ המ ואכל ו/האדריי ע" בבכתש וראערך אשר יאושר מ     

 אשר לא קיבל אישור.      
 

   טים קיימים בכל ידה כוללים גם ביצוע כל ההגנות הנידרשות על אלמנמחירי היח     -
   מתחם העבודה,בשטחים הציבוריים ובכל דרכי הגישה למתחם העבודה,לרבות    
    ן על ידי מים תתוקייבאלמנטים קה  יעגפכל דה.בו ר העגנות בגמילוק ההפרוק וס    

 הקבלן ועל חשבונו.     
 

 ת" במסמך ג' וקדמו"מ 00רק תכולת פ 20.00
זה   יבים מכרזחימ (ג' )המפרט הכללית של מסמך מוקדמו- 00כל הסעיפים מתוך הפרק  

   .)מדידת פאושל(  00.09 ף למעט סעי
או   םהשוני , דה זוים לעבוסחתייהמ יםט את התנאים המיוחדרך זה לפסממ מטרת 

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

 תקופת ביצוע  03.00
 " על ידי המזמיןדהובעתחלת קבלת "צו ה חודשים מיום 8ר הקבלן יסיים את העבודה לאח 

 .הקבלןאחרת, בכתב עם  יסוכםאלא אם כן 
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 ות ריחא 04.00
 
דק את תנאי ב יקט,ע הפרוצוועד לביימר הבאתר הקבלן מצהיר בזאת שביק .א

ישה וכו', צע, דרכי הגה המוהמבנ של ת את הצורה והמידותהמקום והקרקע לרבו
ת ושאין לו ולא תהיה  וולנהת ות התכניוהזה, לרב  סמכי המכרזקרא ולמד את מ

וצים  ום ומהאילהמקאי נתמשהיא בגין קשיי עבודה הנובעים  תביעהלו כל 
   .יללעו שהוזכר

  
ן  מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיו דע אתויכאדם ה ןבלהקת רואים א .ב

וגי י את התכניות, המפרטים, ס ות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדנעבוד ביצועב
כי הוא בקיא בהם ובתנאי וה זו תר הדרישות למיניהם של עבודי לכוחומרים 
 .התבוצע העבוד לשטח בו  דיםיוחהמ  העבודה

התקינה ולשלמותם של המתקנים   הלופעחראי לכאן בלאים את הקורכך לפי 
תכניות, ות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בלהפנ  ועליודו המבוצעים על י

לכך ', אשר עלולים לגרום לדעתו כוו תהתאמה במידוטעות בתכנון, אי 
ד  עממום יו  14דהיינו  הוקצב לו,ן שהזמ קרמתקנים לא יפעלו כראוי, זאת בפהש
לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו   .יןם המזמע זהחומה על החתיה

 .יות הכספית והאחרתהאחר ת בכללשא
 
ות בלתי נראות ערפהמ כתוצאה  תאווצהכלל בהצעתו בלן כאילו רואים את הק .ג

ע  טיב הקרקכי  דהובעת או מתקנים אחרים קיימים, מהורצינו מראש, משבירת
יר, כתוצאה מפעולת צד ואג אה ממזכתוצ, ההחלה עבוד טרםח בונאינו כטיב שה

 .קבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלולא י הקבלן .תשלישי או מכל סיבה אחר
 
לפי   ,יידיובאופן מ  ,מקומו, על חשבונול ריזלהחליף ולהחהקבלן מתחייב לתקן,  .ד

,  חקהמפות ראלוי הוואי מי אה בעבודהשגילל בג דרישת המפקח, כל נזק שנגרם
,  גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזהבטיב או  םאילתי מתב מרחושימוש ב

הקבלן אחראי לה,    ה אחרת שהמפקח מצא אתתקלפרט, או כל ת ולמתכניול
  .אחריות והבדקהקופת הנזק במהלך הביצוע או תוך תל ע עהמזמין יודיבתנאי ש

לבצע  קבלןעל ה .ןבלת אחריותו של הק את מיד פיתסו עבקדעתו של המפקח ת
  ימלא לא באם .לו ע"י המפקחוקצב זמן מתקבל על הדעת שי ךתום אלה ניקותי
ו ע"י  ן לבצע את התיקון בעצמו אקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמיה

 .על חשבון הקבלן, רחאקבלן 
רמו לו או דים שנגהפסוה לו כל ההוצאות שיהיוב את הקבלן בייאי לחהמזמין רש 

להפעיל את הערבות המתאימה   וא, לקבלן יבחיא הו אשר הושלם כסכומ לנכות
 . בלןשניתנה לו ע"י הק

 
 .אמור בסעיף זההקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל ה .ה

 
 גון האתר רא ו ההתארגנותר את 05.00

 
 . הדובי תחילת העת יוגדרו לקבלן לפנונהתארגתחום העבודה וה .א
 
נים הקיימים  ותלנבהתאם ו בעיקאה לאתר ייצוהיסה ניתחומי העבודה ודרכי הכ .ב

 .ת המפקחובהתאם להוראו
 
ר המפקח תרשים  לאישו הקבלן יגישקבלת צו התחלת עבודה ם מה ימישבעתוך  .ג

רי כניסה עשה, שמים, מבנים מוצעים, דרכי גיייק םהכולל מבני ארגון האתר
ע על  בקשי קוםבמהעבודה יהיה אך ורק  תרבא נותגר אשטח ההת .ואי הגדרוות

ישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של  לקבל א ןעל הקבל .חפקהמידי 
 . ניםם השוקניהמת

 
 גידור  06.00
 

גדרות, מחיצות  רתאהקבלן בם קיי "צו התחלת עבודה"נקוב בהמיום ימים  7תוך  .א
אזהרה שלטי  כולל, שלהגנה על בני אדם ולהגנת הרכו תעבודוושערים סביב ה

תוואי  .שרד העבודהמ  תוקנולפי תת חוטילחוקי הבם תאבהל כה "כאן בונים",
 .להנחיות המפקחהתאם וח, בפיתהגדר יכלול את כל שטח ה
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נסמכים  , חותמ' לפ 2 בגובה חדשים" איסכורית" יפחמעשויה  ,אטומה תהיה גדרה .ב

יש   .מפקחום עם האבתי תוכל פרטי הקיר והקשיר .צבועהדה לפ תציקונסטרוקעל 
הגדר תענה לדרישות הבטיחות  .חת המפקיונחה לפיבקירות  איהי רתחלהתקין פ

 .אשות המקומיתריות ההנחול המחמירות ביותר
 
עזר י נבמאו י גדרות אפשרות שיידרש להזיז קטע על הקבלן לקחת בחשבון .ג

ל עדש מח , לרבות מיקומםללא תשלום כלשהו וזאת בהתאם להתקדמות העבודה,
 .תיהםמערכו

 
והולכי  ציוד וחומרי בניה ב,כרכלי נסת להכ יםיותקנו שער שיםדרוה במקומות .ד

 .בועההשערים יהיו מפלדה צ .ל העבודההלך כול במצב נעבמ , אשר יוחזקורגל
 
זת מבנים זה, חותהבטיהקבלן, נקיטת כל אמצעי י "ע שות סעיף זהעבור מילוי דרי .ה

ל הקבלן  ועד פרבנ לןלא ישולם לקב , מר העבודהגבקם ורילרבות פ וכו'וגדרות 
 . בקשר עם זה במחיר ההצעה תוצאאת ההול לולכ

 
 שלט 07.00

 
באתר הבנייה או לפחות,  מטר 2X3פח בגודל יתקין, על חשבונו, שלט  יכין ןבלהק .א

ן ופרטים  שם הקבל ם, ננימתכמות היל את שם העבודה, שיכ טלהש .סמוך לוב
  ייןנע וכל, תקנהההום מיקו רתו, גודל האותיות, צורתוצט, לשהתוכן  .נוספים 

  .יקבעו בלעדית ע"י המפקח -לט בש רור הקשאח
 
  .)"פרוצס"( ברמה גבוהה ממוחשבת צבעוניתהדמיה נס בו כות לטהשמכחלק  .ב

ז, רכות במות הממוחשבות המופיעלתוכני אםתהבע"י הקבלן  בוצעהדמיה ת ה
  ,הדמיהההשלט עם תכנון של  ממוחשבץ ובק .אדריכלשיסופקו לקבלן ע"י ה

 .טרם ייצורו פקחל הקבלן לקבל את אישור המעו, תכנונווף סב מפקחסר לימי
 
השלט ואופן התקנתו  אישור ממהנדס על קונסטרוקצית למפקח ש יגילן קבה .ג

כך המפקח ו/או   לורה עילוט אחר אלא עם הורשה כל שי אל פרט לשלט זה .באתר
 .תיחוטבה"פ חוקי נדרש ע

 
את מיקומו   לשנות יידרש קטרויפה  כן שבמהלךתיכי ן, בועל הקבלן להביא בחש .ד

תקדמות העבודות או עקב של ה  לוציםמאיכתוצאה ללא תמורה, שלט,  השל 
 . או מכל סיבה אחרתפקח המדרישות של 

 
  ו, אחזקתושינויים במיקומ  ,וקנת, התו, ייצורלרבות ההדמיה טשלה ןעבור תכנו .ה

  להב ככלוחשתיו רה לכל אלומוהתרד נפדה לא ישולם לקבלן בהעבו בגמר וקוסילו
 .תמחירי היחידה השונים שבכתב הכמויוב

 
ך המפקח ו/או נדרש א יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כל לט זהלש פרט . ו

 .ט ן יגיש לאישור את תכנון השלבלקה .קי הבטיחותע"פ חו
 

 שמירה  08.00
ה  יבנו גדה אי, אבללקוה קקראם י  .ם והמבניםמריוד, החוהציל ע הקבלן ידאג לשמירה 

יעתו בשטח ו בידבלן אהק  מכשירים שהונחו ע"ילכלים ולציוד, לחומרים, ל למבנים,
 . המזמיןסד ולא תחול כל אחריות על מבנה, ישא הקבלן בכל ההפה

 
  מים וחשמל  09.00

עדי ניתוק מערכות ומ .'ג לאמור במסמךוהחשמל, בכפוף  יםמה הקבלן אחראי לאספקת 
יגרום  די שלא יתואמו עם המפקח כ (ותצורך התחבראם יידרש ל)בת  מוייק ל מים וחשמ

  .פרעה למזמיןה
המזמין  הישיוסדר בין הצדדים לא יהכפי  מזמיןי הבכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע" 

 .או חשמל מכל סיבה שהיא יםמ תאחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסק
 

   ועה בשטח המזמיןנת 10.00
   .המזמין  זמן ע"יו ייקבעו מזמן למנמוודה מקום העבזמין אל המח שטב עהותננתיבי ה 
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ה  חוקי ונהלי התנוע .ים אלובנתיבורק  אך כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו 
מתחייב לציית לכל הוראות   לןבקהזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו ובשטח המ

ל  ויתקן, ע ולועה שנקבעו נת נתיבי התמושלל ע רמוהקבלן מתחייב לש .עניין זהב ןמימזה
בטון,  תשפיכ רה,להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרי ק שיגרם, כל נזחשבונו

 .פיזור חומר וכיו"ב
 

 באתר  פועלים ן ולינתשירותים מהמזמי 11.00
ת  לחומקזמין כגון: אוכל, תי המבשירו משלא תינתן לקבלן אפשרות להשתמודגש בזאת ש 

 . אסורה בהחלטאתר ת פועלים בינל ימודגש בזאת כ .יו"בכו טלפון יים, סניטררותים ישו
 

 שמירה על איכות הסביבה  12.00
ו ייקבעו כות ו/את המוסמם שנקבעו ע"י הרשויוקוט, על חשבונו, בכל האמצעין ינהקבל 

ט רפובמות טיכמוגדר בתקנות הרלוונ, י רעשדטריבה ומע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסב
   .קחפמעות רצון הבילשי, הכלל

 
 היום בימי חול ת עוש ב עבודה 13.00

ה, בשבת, ת קבע בשעות הליללא תיעשה כל עבודאחרת בהסכם,  ההורא  בכפוף לכל 
היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם   ים, ללאתון אחרמי שבי ישראל, או ביבמועד

 חכך למפקן על הקבל דיע, יוכזה  קרהבמ .או הכרחית בהחלטמנעת לתי נבא העבודה הי
ים מתאימים מטעם  אישור לקבלתכמו כן, ידאג הקבלן  .מוקדםה ורולקבל את איש ועליו

 .טיות אחרותרלוונ רשויותקומית, משרד העבודה ו/או הרשות המ
 

 אום עם המפקח ית 14.00
ל  חיקח במקום, אין להתם המפולה ע עפ כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף 

 . ם המפקחקדם ע ומתיאום  י ללאכלשה  ודהעב עוביצב
 

 כוח אדם 15.00
לביצוע העבודות,   את כל העובדים הדרושים ,בונוחש על ,קהקבלן מתחייב לספ .א

אתר וכל דבר אחר הכרוך  ניהול החבורה, הם, אמצעי תיקוח עלישגחה והפאת הה
באי   עותאמצב והשגחתו במישרין אוותו ו, מרחקובעבודתם כשהם נתונים לפי

ים כולל העסקתם של  רישפאבכל הצעדים ה ינקוט הקבלן .סמכיםו המוכוח
בקצב התקדמות העבודה  ד שלא יגרם שום פיגור "ל ובלבוחמרים ים זפועל

 . של לוח הזמנים  הבינייםושלבי  ל הפרוייקטהזמנים ש התאם ללוחב
 
 םיכובלעי הנים לא תתקבל כעילם השופועליהל שום בעיה הכרוכה בהעסקתם ש .ב

 .עליון וכד'כוח   ואבודה ו/צב הע ור בקולפיג
 
לפני  ת שעו 48עובדיו ופועליו לאישור  ית פרטעל הקבלן יהיה להגיש למפקח א .ג

  תבטל במהלךעלול להזמני ו  ובד מסוים הינוור לעהאיש .תחילת עבודתם באתר
 ניהב ספקת ציוד וחומריאצורך לן, לבהקמכוניות  לשהכניסה והיציאה  .העבודה

 . קחפמאש עם הכם מרשיסו באופן היתה
 

 נהל עבודה באתר ומ  ועצי במהנדס  16.00
 בוע, באתר, באופן קדה, יעסיק הקבלןופיקוח על ביצוע העבו, ניהול  םוי תיאלצורכ .א

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

 .דומותעבודות 
 
ניסיון  ל עב ם ואדריכלים,הנדסימהבפנקס  הרשוםזרחי צוע אביס נדמה . 2

תום דס יחהמהנ  .דומותבביצוע עבודות  לארשבי ותשנים לפח 10 מוכח של
כאחראי  וביקורת , אחראי ליצועעל הב כאחראימועצה המקומית ב

 .בטיחות
 
ומנהל   רשוםבדרגת מהנדס ט קיופר מנהל וירומיזוג אלעבודות חשמל  . 4

 בישראל לפחות  םינש  10 של חניסיון מוכ יבעל סאי,הנד דרגתה ב ודעב
 .תדומו בביצוע עבודות
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  םבאם ימצא כי אינמאנשי הצוות הנ"ל  י מהם רשאי לבקש החלפת מ פקחהמ .ב
, תתבצע  הבמקרה ותידרש החלפ .םם לתפקידמימתאי םאינ וי אוראכ יםהגתנמ

 . ום הודעת מנהל הפרוייקטמי םמיי 5תוך  לפהההח
 
יום יום לכל אורך  בקביעות   דהובע באתר ה חנוכ בלן יהיהוע של הקהביצוות צ .ג

 .המפקח ד בכפיפות להוראותועבוי הביצוע תקופת
ת העבודה ע"י  ה להפסקאר, עיל, בין השהעדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש  

 .המפקח
 
 . קטים אחריםוירפב עסקלא יווע שצוות הביצ מודגש בזאת .ד
 
תחילת הבצוע ורק  ניפל מפקחה רולאישיועברו  נסיונם, פרטיות והצוי שמות אנש  .ה

פסיקת המפקח בענין זה  .בלןנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקה רו שללאחר אישו
 .הקבלן עור מצדזכות ער היא בלעדית וללא

 
ו/או אחראי  ה דועבל הו מנהו/אנמצא כי מנהל הפרויקט  זמיןאם לדעת ב"כ המ . ו

נמצאו בלתי מתאימים   וירוו/או כיש  קידיו כיאותפתאת לא ממאינו  הבטיחות
ח רשאי להורות לקבלן להעביר  שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפק תוהעבודלביצוע 

שורים מתאימים, וקביעתו בענין זה  בעל כי רבאחפו ת הנ"ל מן האתר ולהחליא
 . תהיה סופית

 
ולא  הקבלן  לעלו יחון ה ע"י הקבל עיף זשות סדרילוי יבמכל ההוצאות הכרוכות  .ח

 .דורן בנפרבעולם לקבלן יש
 
"צו התחלת  הנקוב בום ימ ועבשרט לעיל יבוצע תוך לן המפוקבה תמינוי צוו .ט

  .עבודה"
 

 םוספקי קבלני משנה 17.00
 

ק עפ"י אישור מראש ע"י  בוצע רהראשי תהקבלן  העסקת קבלני משנה ע"י .א
שי ראלן השאר הקבייאז גם , קת קבלני משנה עסה פקחהמ יאשר אםגם  .המפקח

 . קבלני המשנה והתיאום ביניהם ת ודוטיב הביצוע של עבדי עבור עלאחראי ב
 
או כל פועל   ק, ספהעבודה של קבלן משנהרשאי לדרוש הרחקתו משטח  פקחהמ .ב

  ויפיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחלראות ע אשר לפימשנה של קבלן 
ולא תשמש   ימים 5תוך ן ון הקבל חשב לעו ויותחרל תיעשה באה הנ"ההחלפ .רבאח

 .ועציבעילה להארכת זמן 
 
פקח לאישור המקבלני מלאכות ספקים ון רשימת לביש הקתוך ארבעה עשר יום יג .ג

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

 . שנהבלן מת קמצעואב אותה הוא מבקש לבצע
 
 להלן: בתנאי הסףד ומחייבים לע מהיכללו ברשישי שנההמ ניכל קבל . 2

הנדרש  וגיוסהבעל  בפנקס הקבלנים, אשר הינו שוםר ןלקב 1.2
לבצע  יקף אותו מבקש הקבלן הראשלביצוע עבודות בהי

 . ת החייבים ברישום מקצועו ה באותםבאמצעות קבלן משנה ז
ות בודעל   ותהות או דומדות זבעבו ניםש  10 ותנסיון של לפחבעל  2.2

 . עותםלבצע באמצ קבלן הראשיה אותן מבקש
 
ם המפורטים להלן,  ינהנתו שנה המוצעים יש לצרף אתי המלנבק לרשימת . 3

 שנה בנפרד:ן מקבללגבי כל 
 . הל חברפרופי 3.1
, אשר בשלוש השנים האחרונות קבלןשביצע ה פרויקטיםשמות  3.2

 . זהרטת במכרז המפו  עבודהם לכבותרמוזהים בהיקפם וב
נן, שנת התכנון  שם המתכ  תאיש לציין  ה,אל פרויקטים לגבי 

ידים הנ"ל ביחס  קפלי התע, ולצרף המלצות כתובות מבעצויבהו
 . ן שלהם(ס' הטלפו)כולל מ אלה בפרויקטיםת לתפקוד המערכו
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ם  לן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עבקאישור לפני  . 4

ם מהנסיון  רשמנת להתעל  ,יראשן הבלעל ידי הק  יוצעושנה שהמ בלניק
 . ם יעשל הקבלנים המוצ מקצועיותהו

 
גש לאישור המפקח לא תכלול ותנים שמודגש כי אם רשימת הקבל . 5

הזכות  שמורה למזמיןמצוינים לעיל,  ם העומדים בתנאי הסף הניבלק
ינתן  א יול ,ראחאת ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה  למסור

 כך !! על צויפיקבלן הראשי כל ל
 
אי הסף המפורטים תנב םדתו של קבלן מסויבדבר עמי הן כי ההחלטוייצ . 6

הקבלן להביא זאת ל דעתו הבלעדי של המפקח, ועל וק ה לשילעיל, מסור
 . הגשת הצעתו למכרז זהלפני בחשבון 

 
  שורא אילל כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנהגש מוד . 7

  ,הז בפרויקט להבודות אר לעשוהמאלן קבקח, בדבר המהמפ בכתב
 . ילעל שייבחר לפי ההליך המצוין

 
בצע פיד לקח יקלהוראות סעיף זה, שכן המפ ב רבהעל הקבלן לתת תשומת ל .ד

 . לעילכמפורט המשנה,  ת הליך אישור קבלניבאופן דקדקני א
 
ם  יו 120משך שנה בני המקבלים לעגיבמקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המ .ה

ם  שלל תין לעצמו את הזכושומר המזמ  ם מהמזמין,לוקיבל תשבלן קהר שלאח
שרים ע"י  ם על בסיס חשבונות חלקיים מאו הלמגיע ישירות לקבלני המשנה את ה

 . עים לקבלן ים המגיו מהכספלקבלני המשנה ינוכ שישולמו הסכומים .המפקח
 

 םאחרי יםתיאום ושירותים לגורמ  18.00
ק, חברת  : חברת בזןוים אחרים כגמגורשירותים ל פת,נוסה ייתן, ללא תמור הקבלן 

בדי  זה, עו במכרזנן כלולות אי ה אשרם מטעם המזמין לעבודות במבננילבקהחשמל, 
  .קחרם אחר שיורה עליו המפל גותחזוקה של המזמין וכ

   ן:ותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמירהש 
 . רעז, חשמל ותאורת ם יקת מאספ .א
 .ותביה וסבות קיימות במבנכרעל המבנה ועל מע האינפורמצי תןמ .ב
ארעיות, ם כילמקום המבנה וזכות שימוש בדר גישה מתן אפשרות כניסה לאתר, .ג

 .ו'צירי הליכה וכ
 . רכות עם הגורמים האחריםהמעהרצה של הפעלה ו הכוונת מועדי חיבור .ד
 פיגומים וכו' , וענושיה רמאמצעי ה ש בכלם מראתוא וש ממשיאפשרות  .ה
  יפועל  שלא ייפגעו ע"יך כ ,מים אחריםרד ו/או עבודות של גוציו ה שלהגנה סביר . ו

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

 ם יאחר םניקשר עם קבל 19.00
 
 כללי .א

  ותלאשר אינן נכלספות ונ לות עבודותהמבנה, נכל עהעבודות לביצוגרת  במס 
 םינפרד יםו למכרזאלה יוצאעבודות  .ע"פ קביעת המזמין הז מכרז /מסגרת ב

, וזאת בכפוף לאמור "נים האחרים"הקבל ו, שיקראם יאחרנים ויבוצעו על ידי קבל
 . לליים לעבודותכם בתנאי

 
  00.06.03.02עיף סלן האחר בהתאם הקבלישירה עם  ותשרקתה עצבי ןזמיהמ .ב

ות לביצוע מקביל של  אום הנדרשיתודות בצע עבלה ייהועל הקבלן  הכללי במפרט
מנים בלוח הז במפרט הכללי לרבות השתלבות 00.06בהתאם לסעיף  העבודות

 .  00.21ראה גם סעיף -ו'כו ,שירותי אתר,ביטוחן הראשילי של הקבלהכל
נים  קבלה שו על ידייעם שמעברירת יכלל החובה של סגיתסעיף ב', ר באמולסף נוב .ג

בכל שלבי העבודה,  תזאו, או גבס(/בנויות ו, )בטון ירותקו, דרך מחיצות האחרים
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השרוולים ומסגרות העץ למעבר התעלות, יסומנו   .או אחרי עבודות טיחלפני 
 . ובונחשועל  ן הראשילקבהעל ידי קנו  תויו יסופקו  במשותף,

 
ן שירותים  ומת הה או אחריוד העבמהלך ם בי וע תיקוניאום וביצכתמורה לת .ד

עלות הנ"ל תהיה על   ,ואהשתשלום כל יה הקבלן זכאי להילא  יםהאחרים לקבלנ
 .ן הקבלןחשבו

 
 בקורת העבודה  20.00
 

רים לים והמכשים הכילעואת כל הפהקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח  .א
נה, או  מבס ללהיכנות שקח תהיה תמיד הר מפל .העבודותת ינבחיל שבם בהנחוצי

 רועב ה אחרים, בהם נעשית עבודהדוות עבעבודה של הקבלן, או למקומהם וקלמ
 .הפרוייקט

 
וש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה  שאי לדרהמפקח ר .ב

תוך   קחמפה אותורת הייב לבצע או והקבלן חאותירוהלניות או בהתאם לתכ
 . בונו חש ל, עידו ה שתקבע עלהתקופ

 
הנראים לו כבלתי מתאימים   בודה,י לפסול כל חומר או כלי ערשא ההמפקח יהי .ג

נוסף  -מר של כל חואי לדרוש בדיקה ובחינה  במבנה וכמו כן יהיה רש הדבועל
שנמסר א ישתמש בחומר ל ןלהקב .ייםלבדיקות הקבועות בתקנים הישראל

 .מפקחה ורישא ילבלבדיקה 
 
ק ממנה, או עבודה חל ואה בכללה, ודהעבק את פסיההמפקח יהיה רשאי ל .ד

בהתאם לתכניות, המפרט  תשיעאם לפי דעתו אין העבודה נ ,מסויםבמקצוע 
ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או  .טכני או הוראות המהנדסה

 .עבודהרת הימס וי במועדלשינ
 
ים, מרהחולטיב חס ילה שתתעורר בכל שארון ב י והאחדי היחבע קוהמפקח יהיה ה .ה

 .ה ולאופן ביצועהבודעהלטיב 
 
עבודה  שהוא עומד לכסות איזו  ינלפ הודעה מוקדמת בכתב למפקח ןתיילן הקב . ו

ן של א בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכושהי
ורות להסיר  אי המפקח להשראת  כז עהבל הודשלא תתקבמקרה  .נההנדו  הדוהעב

 .לןחלק מהעבודה על חשבון הקבכל  ס, או להרודהעבומעל הוי סאת הכי
 
ותו המלאה של ריאחהעבודה אינה גורעת מ  עויצבהשגחת המזמין והמפקח על  .ז

 .הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם
 

 דה יומן עבו 21.00
 יום: ירשום כל  הקבלן, ובוי ע"ר ודסמ העבודה באופן דה ינוהל במקוםועב יומן 

 . וד לסוגיהםיצנות וסוגם ומקצועם ועבודת מכו עם דחהעוסקים י םיעלפור המספ .א
 .שנתקבלוחורות סהו םכל החומרי .ב
 . ורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבנייןה מפרשימ .ג
 .מזג האוויר .ד
ין או  יועדות למזממהלן הקבת בקשות ותביעו בולט: הערות, ןפואבד ומיוח  במדור .ה

 .תב מיוחדמכ תחבמקום שליו ך זר בדר בח אאם הו למפקח
ם הוא בחר בדרך זו  א קחפודרישות המבולט: הוראות  ןפובאו במדור מיוחד . ו

 .דם שליחת מכתב מיוחבמקו
בודות ד עעב תחשבונו .פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .ז

 . ןיומם בו הרשי לפת ייעשו רק יומיו
מטעמו וע"י המפקח מטעם  דה ובו מנהל העא בלן"י הקם עוה ייחתם כל יהעבודיומן  

 . זמיןהמ
 .המפקח והעתק עבור הקבלן רו: הדף המקורי, העתק עבםיתקעה 3 -יומן העבודה ינוהל ב 

מכילים   זכרים לעיל' הנו ואמדור ה' העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם 
 .ועף כל השבבסו -לא אם ו ום,רש

היומן   יימסרבגמר העבודה  .זמן הגיוניל בכ וחוו בא כא מיןת המזרשולהיומן יועמד  
משך שנה מגמר  לן בכל זמן הגיוני במוד לשם עיון לרשות הקבעיו ,ן לשמירההכרוך למזמי

 . העבודה
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  של תבייגות בכר הסתהיעד  .זמיןת המא םינם מחייברישומי הקבלן ביומן העבודה אי 
נכונותם של  ר לושע מהוה איבוו שבאות פקחמרישומי הודה לגבי ביומן העבן לבהק

 . ם בוהפרטים הרשומי
 

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים 22.00
באתר קעיים, רקותת  עיליים  ,ם ומתקנים קיימיםמבני אי לשלמותחרא הין יהבלקה 

וע כתוצאה מביצ םלה גרםייעל חשבונו, כל נזק ש ויתקן, ולישה איגה  יהעבודה ובדרכ
קבל את הוראותיו על  ד למפקח ולהודיע מיהקבלן ל תת קרקעי על מתקן יועם גיל .העבודה

   .אופן הטיפול בו
נים,  במים, בלמנוע נזק או פגיעה באנש כדי  תות והבטיחרוזהיצעי האמ הקבלן ינקוט בכל 

 .נזק או פגיעה כאמור לאה לכלמת חריואב אשוי במתקנים ובתכולתם 
 

 ית קרקע-ירה תתפח 23.00
ינורות בתוואי  ם או צי אין כבלילוודא כ מכני, ישבכלי  ה בידיים אורילפני ביצוע חפ 

 .ם וכיו"במיב, י ביוקוו החפירה כגון: כבלי חשמל, תקשורת, 
חב'  ,מלהחש תרחב בלן אישורי חפירה מ"בזק",קהישיג י ביצוע כל עבודת חפירה, לפנ 

 .קרקעית -תת תיתר בעל תשחארם גו כלבלים, רשות העתיקות והכ
"ל בין אם קיבל ובין אם לא  ם הנתקני יעה במת לכל פגה ובלעדייישא באחריות מלא ןלהקב 

 . ם אחרורל גאו מכקח קיבל אישור לחפירה מהמפ
יר המצבלן קה .ורמו לנזק מבלי להודיע עליגיאשר  צעדים חמורים נגד קבלנים נקטויי 

קנים קיימים  תמלאותם מבנים ו גרםאה לנזק שיילמות חריא כי הוא מקבל על עצמו בזאת
פקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות  ות רצון המונו, לשביע, על חשביב לתקנםומתחי

 . הנ"ל נזקמהאה כתוצ רמווהעקיפות שנג
 

 ביצוע בשלבים 24.00
קבע המפקח וכי כפי שי םביבשל  עצתבהעשויה להעבודה בחשבון כי  תן לקחעל הקבל 

לפי  ם ולביוע בשהביצ .ראות עיניו  יפויות בכל שלב לדימלקבוע סדר ק  ירשאיה יההמפקח 
 .ועהביצ ופתבתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקיזכה את הקבלן  עדיפויות לא

 
 ם ניזמ לוח 25.00

 
  יםלוח זמנ לןהקב י"ע שוג מתן צו התחלת העבודה י םוום מיי 15לא יאוחר מאשר  .א

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

  םייים העתידנוהשייות והסטלוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את 
 .הןביני רקשהאך ורק לגבי סדר העבודות ו יהיה יווצר מסיבה כלשהי, עדכוןלה

 . העבודהחדש לסיום  דעלמולה א בשום אופן לא יגרמו עדכונים
 
כחה כי קצב  הוש קבלן ישמ גש ע"י האשון שהולוח הזמנים הר לגבי איחור .ג

 יהיה ועל הקבלןן בזמכולו נה  התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המב
 . קחפרוז העבודה כפי שיורה המזי  טחתבהלאחוז מיד בכל האמצעים ל

 
 .דנפרב ח הזמנים לא ישולם לקבלןר לוועב .ד

 
 בודהקצב הע תגבור  26.00

נים, הוא יוכל ע"י הוראה  זמה מוד בלוחה כדי לענה מספיקח כי התפוקה איהמפק יחליט 
 דה ע"י:בוהע ביצועצב  בכתב להורות לקבלן להגביר ק

 . עת המפקחיבלפי קציוד נוסף בכמות וסוגים  הבאת -
 . השונים הם יוגם לסידובעהגדלת כמות ה -
דבר שהתנאים כל  תו, ולעש לעיל 00.15 , כפוף לסעיףהנוחי מימעבודה בלילות ו -

 . ם המוקצביםינחריגה הזמי למנוע חייבו כדי
וד בלוח  לעמ יהדרוש כד כלאת צעתו ת הרואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגש 

בגין: תגבור יצויים פו פת אסות  לל, הקבלן לא יהיה זכאי לכיעמור להזמנים, לרבות הא
 .כיו"בובימי מנוחה ו  נוספות בלילות עותת שאדם, עבוד כוחור  גבהציוד, ת

שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן    שעות נוספות, ורך בעבודה שלשל צ במקרה 
 . לעיל  00.15עיף בסר ומל כאעופל
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 מוצר "שווה ערך"  27.00
 עהצין לבלרשאי הקזה פירושו ש רזמכ י סמכמבר כ"שווה ערך" )ש"ע(, אם נז חנהמו 

וה ערך וכן כל  ר שומוצ .חרתה א בו, של חבריטערך, מבחינת מוצר שווה אלטרנטיבה כ
, והאדריכל פקחשל המתב עיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכשינוי במחיר הס

 .אם ביזמת המפקח ןן ובים המוצר הוחלף ביזמת הקבלן איב
, מוצר וכו' ר ציודריים של חומחס י מיהוז בו מוזכרים שמות וסימני זה במכרז םבכל מקו 

יש לראות את שם המוצר כאילו   .ותו מוצרהנדרש מאור הטיב  לצורך תיא נעשה הדבר
  .ערך כמשמעו בסעיף זהוה ושציע מוצר הלאי לן רשהקבנכתב לידו "או שווה ערך" ו

 
 יקות מעבדה דב 280.0

  מכל סוג,  ,בדההמע תבדיקוכל של וביצוע ה ותאום מנהזי לאראח הקבלן יהיה - 
הפיקוח ם ועל פי דרישת קניהת פי כל,על   וע,צי,לפני ביצוע ולאחר בל שידרשככ
ת  יקודבפרוגרמת  יפעל ומה( וכדעל ידי גורמים חיצוניים )יועצים, מכון התקנים  ו

עת ל עתח מקפהמ וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקחכללית שתמסר לו על ידי 
 .   םו על פי המפרטים הטכנייא

 
ת ת הבדיקו, ותוצאוי המזמין"עמוסמכות שתאושר  ענה במעבדות  הבדיקות תבוצ  - 

תחי שנהנ"ל  את  העתיבנה  הצדדים.  תוצאות  י  של  תעודות  ברו  יועהבדיקות    קי 
 לקבלן .  רתםבעמקביל להב חמפקל

                                       
באי  ותדיקבהם  ותיא  -  הקבלןבוצע  של  מלאה  לך  למה  שיגרם    בועיככל  .  חריות 

הבדיקות בצוע  בגין  ל  העבודה  יחשב  תבילא  לוח  צורך  ועל  עות  הקבלן    זמנים 
     לקחת זאת בחשבון בתכנון בצוע מערך הבדיקות.

                                 
כי    -  כל מוצריהם   לע  שנהמהי  נאת כל קבלגם  דיקות יכלול  בה מערך  מודגש בזאת 

 את הבדיקות כדלקמן:  םגמקרה יכללו  בכלח ופקבהתאם לדרישת המ

 לכלונסים.  ובדיקותון פלדה ן, זיבטו תבדיקו •
 .בדיקות קרקע, הידוק  •

 ר.אווי זוגבדיקות מערכת אוורור ומי •

 .םנקלרילוי וכיבוי אש לרבות ספריגי תורכבדיקות מע •

 ק הדבקות לצבע.ת חוזקודיוון וצבע ובלגי בבדיקות ריתוך, בדיקות עו •

 :תלציה סניטרית( לרבוינסטות )אשרברב -ואה רבי תתקנמ ותבדיק •

 יין. לבנבדיקת נקזים מתחת  •

 מים פנים וחוץ. קת פסמערכות אקת בדי •

 תוך המבנה.ים ודלוחים בכפים, שבדיקת נקז •
 מערכות הגברת לחץ בתוך המבנה.  תיקדב •

 בדיקת צנרת כיבוי אש ועמדות כיבוי אש.  •

 .ייןבנה ב ותיעולכות ביונה של מערתקה בדיקת •
 שרברבות. של עבודות ת בצוע גמריקבד •

 ת. וקא פרישל תקרות תותב פריקות ול קנהתהבדיקת  •

 בדיקת מערכת לחיפוי קירות חוץ באבן טבעית. •

 יקה. חי קרמירבדיקת חיפוי קירות בא •

 ריצוף.בקות של טיח ובדיקת חוזק הד  •

 בדיקות התקנה של מעקים.  •

 טקהפרויי םות חשמל בסיוחלובת פירגו טרמ בדיקה •
 5ס פווט 4 קבלת טופסל ותיקבד •

 ועל פי דרישת המפקח.י כל דין פ על שרדאחרת שתי כל בדיקה •

על חשבון כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי  •
 הבלעדיתקול דעתו על פי שי כוןמצא לנככל שי ןהקבל

 
  עותק מכל עות משלוחמצבא חפקהמ תעתוצאות הבדיקות יועברו מיד לידי  - 

 ה אל המפקח.  דבהמע ית על ידשירוה, יקדיב
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 מטעם הקבלן ועל חשבונו   ידי מעבדה מוסמכת  צעו עלובי תוקיכל הבד  
 יום 14תוך המעבדה  קות עםידהקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הב   

 עבודה.ה התחלתמקבלת צו 
 

ורים  ישהאל כ תלב, עד לקתודיקות חוזרבו ם יוייק ל ןתיקו, עבור כל הבדיקות הנ"ל 
 לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן.  םלשוי  אלשל המפקח ד אישור סופי  ע ו םישהדרו 

  
 המוצריםטיב החומרים ו 29.00
 

תקן או סימן   תו עליפעלים ברים של מובמוצ םיהקבלן חייב להשתמש בחומר .א
באם אלה  שות המפרטריבד דמולע רצבכל מקרה חייב חומר או מו .שגחה בלבדה

 .תאיםמן ההשגחה המיס או  ןות תו תקרישמד  תווהגב
 
מרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן  והח כל .ב

ת אישור  א בלייבים לקן הכלל חיוצא מ אכל החומרים והאביזרים לל .מוכר
 .המפקח

 
י  "ת ותו בדרישדמהכלל, יע מןצא וי לאל   מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו, .ג

 . ת ות הרלוונטיויוהרש תוכל דרישו 921
 

יכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה    מתחילת הביצוע, םוי 45 ךתו .ד
, ללא יוצא  '(ים וכומוצרביזרים,  לים, אוזהחומרים והמוצרים )פר כלהפיקוח של 

  תם לדוגמאואיית ןבלהקי "וכל חומר שיסופק לאחר מכן על לאישור מהכל
 . תהמאושרו

 
 ורן ש יוא תובדיקת דגימ 30.00
 

תקבע  מעבדה שבבדיקות פורט לעיל יעברו המפקח כמ י"ע ורשוים אשר יאחומר .א
או ציוד  בחומרים שימוש  ךחל בשום אופן בביצוע העבודה תוולא י .ע"י המזמין

  פקחמה "יע עיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוטרם הושלמו הבדר באח
 . המתכנניםו
 ותניחבימו מכל היו לאחר שיתאהילן בקאשר יספק ה םצריהמוו חומריםה 

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

ום חומרים אחרים  מקד שהקבלן יביא להעבודה תימשך ע סקתהפ .תראההפסול מ
 .המפקח עתל דעת בלקתמבטיב מאושר ובכמות ה

 
ת  א ים נפ םיפטור בשוע"י המפקח לא  ורםקממוצרים או הוים ומרהחאישור  .ג

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

 
 ד ו יחומרים וצ 31.00
 

אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע   המכשירים וכל ציודהחומרים, המכונות,  .א
 .התוואיכ לגבי טיבה תורישהד וםח את קייטבהם כדי להביה  יה ה,ודבהע

 
הציוד יסופק ויוחזק   .דשים ובאיכות מעולהדה יהיו חובלע ושמומרים שישכל הח .ב

הרזרביים ו הכלים וף ו/אליבמצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי הח
 ותבודעל ודצי עניין זה חל במיוחד על .תקלות מכניות רים של דרושים במקה

 . ועביצל ת שרציפו המחייבות
 
רשימת הכמויות,  למפרט ול םאהתב םי הקמת מתקנל ים הדרושיםרזואבי כל ציוד .ג

טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם  
  .פורשות את הנדרשואמים מגם אם הם תשל הקבלן, המלאכה  ע בבתיוצלבי

  -הציוד קפסו מ, ארןאו מיצ ןלדרוש מהקבל פקחמה אירש לפני מתן האישור, 
 . םרים טכניי הסברים ותיאו ,יותנכת
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היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר  .ד
ודל  זה ומג זרים מגודלציוד ואבי ן בייצורוניסיו עיכולים להוכיח שהנם בעלי יד

 .דומה הדרוש במתקן הנ"ל
ות  עילשב הצא בפעולנמ יהםדי-לע ה שיוצרמוכי ציוד דח וכיהל הםילעכן -כמו 

לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי,   .ים לפחות נ ש 5 ךשממשים בו ברצון המשת
להזמנת   .היריעיל ומ המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות

  םיימ יק הםיבגם שלל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקיחו"אביזרים תוצרת ציוד ו
, לכאלה ד הדורש שרותוי ולצ ףחלקי חילול ש אימל םיהמחזיק תובארץ סוכנ

לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא   .שרות יעיל ארץ ארגוןב יםקזחמה
והמפקח ע"י היועץ  יוד יינתן להזמנת צהאישור  .נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו

 גיעת סובקטכניים לם המכיסהמל כ וגבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפ-על
 .ריותחאי האנציוד ותיב הד, טציוה

 
יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח נת הציוד מזלה םיינאים הטכנהת .ה

 התכניות על כל ,תסטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונע 3
  קזיהחל םרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלציד ואביזים של הציווהפרוספקט

הרכבת  ן למפקח לפנילבהק רוציוד ימסל הל ש"הנ יהטצוקומנדהאת כל  .ילאבמ
אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא   .יירשם ביומןם, והדבר וקבמ דויהצ

מת,  ינה והמושלולתו התקוד ופעיצמשום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב ה
  ישות, הואדרד במעוו ניאבמשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ו ויתברר ובמידה

 . יאהשל כ תיתוספת כספערעור, וללא  תזכו לקבלן ללא כהע"י  יתידיוחלף מי
 
חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה   . ו

או  שנקבע, וח הזמנים ת בהתאם לל ההתקדמו או קצב טבהתאם לדרישות המפר
פו  לחיוו  חשבונו, להקבלן וע "יה עדבוהע םושאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממק

 . דרישותם המתאימים ליראח םיציוד וחומרב
 
חל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה  וי אל .ז

 .צון המפקחולשביעות רי החוזה שים לפוריימצאו במקום בכמות ובאיכות הד
 

 מערכת בקרת איכות  32.00
 לום שתללא כל  י,ללהכ פרטבמ   00.08 ףהתאם לסעיב  כותיא רהבק הקבלן יקיים מערכת

 
 תשלום ל ותנו בשכמויות וח חישוב  .3300

 חשבון חלקי מצטבר, יוגש אחת לחודש בתחילת החודש הקלנדרי, מודפס ובקובץ   
 י המפקח עד לאותו מועד. שרו ע"עו ואושבוצ את כל העבודות בינארית ויכלול 
 ר החלק  עבופי ווס יקדויא, מלמב כמויות שוחי תגשבה הנתשלום החשבון החלקי יות  
 . םוואשר עבורו נדרש התשל עצשבו 
 דיקה ואישור.לצורך ב  ון החלקישוב הכמויות יוגש כשבוע לפני הגשת החשביח 
 החשבון לא יבדק. –שות אלו יעמוד בדריידה והקבלן לא במ 
  . ההכנהיתארבנ תכנתווב עזרת מחשבאת הכמויות והחשבונות ב הקבלן מתחייב להכין 

רו ע"י  שויאש רח הקלט יימסרו להרצה לא ינונתו עם המפקחום תיאבשה יעת לעיבוד
וני הקלט וההגהות במועדים קח דו"ח מלא שיכלול את כל נת יגיש למפ. הקבלן המפקח

 בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן.  המפקח. כל ההוצאות הכרוכותשיידרשו ע"י 
 ן.בלוחזר לקיוק לא יבד ים נהלהי פ על חשבון שלא הוכן 

  
   תכניות 34.00

"למכרז בלבד" שאינן מושלמות   יותתכנהינן   הז למכרזהמצורפות ניות כתה .א
הצגת מחירי מידע מספיק ליהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, לפרט

  ןלהקב .ת לוח זמנים לבצועמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנחידות בכתב הכי
יבוא בשום   אלק ויפל אמנם מסנ"ה דעמיהש הצעתו, תשר, בעצם הגשאמ עציהמ

יות הלא עה, או להארכת זמן בגין התכנת או ההצי היחידוריחמי תביעה לשינו
 . מושלמות 

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

צו   תלעם קב .וביכא עלל דה ובעמספיקה להתחלת וקידום התכניות לביצוע במידה 
  .םים החסריטרפהיום של התוכניות ו 14תוך  הרשימ גיש הקבלןי דהבוהע לתהתח

י פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפ לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר
 ."להמפרט ברשימה הנ
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 רהאוויהחשמל, מיזוג   האינסטלציה, ק את תכניות הבניה,הקבלן מתחייב לבדו .ג

עליו להכיר  .הז  מכרזולות בהכל ודותלעב עגבכל הנו אי המקוםתנ ואת ר,מויגהו
את מצבן  , ולקחת בחשבון במבנה ובאתר המבוצעותהעבודות  לכ את שלבי בצוע

 .דותיו הואהקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבו
 וםי 14תו להודיע למהנדס תוך באתר ובמבנה, וזכון כאילו ביקר רואים את הקבל 

במקום, לרבות   םנאי תהניות לבין כתן הבי ותעל סתיר ,חתימת החוזהום מי
שרויות גישה  אחר, ביחס למידות הפתחים, אפ "י קבלן שבוצעו ע תומוקדעבודות מ

 .וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון
, פרטי הבצוע, בודות, תחול עליו כל האחריות לעלא הודיע הקבלן במועד הנ"ל 

  ,םדות הפתחימיל ה,מבנל אמהאי הת יזרים עקבאבו באד יובצ לשינויים
 . רויות גישה וכד'שפלא

 
ים לו לבצוע  ל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושביצהיר שקמ ןלהקב .ד

לפיהם   , ושביכולתו לבצעםוהתיאוריהעבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים 
 . לשביעות רצון המהנדסם ופועל כהלכה מתקן מושל 

  מדויקנו  יאת, וי בתכנ כמצוין' כוו תרוהצינו, האפתחי היצי ,דיוהצ וםקימ 
ן בצוע רשו או שיהיו רצויים בזמשיידשינויים בהתאם ל ותונוהמהנדס רשאי לש

ואי, המפלסים וכיו"ב  על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התו .העבודה
  עםות בחשהת ךוהגמר ומקצועות אחרים, ת, החשמל, רהאוויות בנין, מיזוג לתכני

ת מתכניות אלה, וישא  ויסט  ואשינויים  קבע רונוצש ייםיאותצמהתנאים ה
 . ר דיוק הבצועעדית עבו מלאה ובל תויבאחר

  
יות בטרם י המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכנלבצע לפ על הקבלן .ה

המידות שבתכניות לבין  התאמות שבין-הודיע למהנדס על אייתחיל בעבודתו ול
הקבלן  יאאחר הבכל מקר .תבבכם בריהסת והוראו ות, ולבקשיאבמצשת דוימה

אי  במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומ תעשה שלאעבודה ש לכו ק דיוק המידותלבדו
 . ועל חשבונו ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה סתיהרהתאמה( 

 
  ,תובהתאם לרשימת התכני מכרזכל התכניות המצורפות ל" משמען ה"תכניות . ו

הסברה, השלמה   ורךצל ימת החוזה תחחר לא לןלקב הנרסמשתיכניות ת כן וכמו
 . ושינוי 

הקבלן   .ותו נושאימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באתש ינויים ש תיתכנ 
 .נית העדכניתאחראי לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכ

 
ן וכנבת םי זמן הביצוע יתכנו שינויבהתאם למציאות שתתגלה בדע לכך שהקבלן מו .ז

לו לא יהוו עילה  שריים אפ א יםי ושינ .נוןהתכ  דכןיעוך בהתאם לכ .התחומים כלב
 .ארכת משך הביצועו/או לה י מחיריםונישל

 
 יחידה רי מחי 35.00

בו מלא וכולל לאותו סעיף במצ מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר .א
 מתהשללש רוהד המחיר יכלול כל אלמנט .מכרזהסופי לפי כוונת מסמכי ה

  למשני זה או אחר במפורש, כ טפרי טאם לא פור ףאף, סעיו אות גרתסמהעבודה ב
מחיר היחידה   .יף העיקריית בהשלמת העבודה במסגרת הסעוך הגיונד הוא כרוע

ת הכרוכות בעמידה  פריט הנדון בהוצאות הכלליויכלול גם את חלקו היחסי של ה
ך כרו תוהעשוי להיי  כספ רךע לעבוכל אלמנט אחר  מכרזי הבכל תנאי מסמכ

 .רשנדה למתהשב
 
אותו סעיף,  ה במסגרתאו העבוד  טירלו כל מס החל על הפדה יכליחהי ירמחי .ב

נינו  כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מע .ףלמעט מס ערך מוס
 .ן לכך כל השלכה על מחירי היחידההבלעדי של המזמין ואי

 
 ות ימוכ תמירשימת פריטים ברש .ג

קה והרכבה ע"י הקבלן,  פ סלא םייות מיועדמוהכת ימשרבהרשומים  כל הפריטים 
רכישה, הובלה,  המחירים לפריטים אלה יכללו .במפורשת נאמר אחר םא לאא

עזר  חיבור וכל פעולה או פריטים, התקנה, שרות ואחריות, אחסנה, מיקו
ה ישירה  צאהו לכ ללכו  למצב פעולה תקין ובטוח,הנדרשים להבאת הפריט הנדון 

 .קבלני וכדומה חורו ,ם אופן מושלב ועבצה בוכהכריפה קעו
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י הקבלן עד כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"רש במפונים מוסמפריטים ה 
ות הוצא רכישה, הובלה, החסנה,מחיר "אספקה" יכלול  .למחסנו שבאתר הבניה

 .לבדב אלה ותולפע לות אלה ורווח קבלני עלישירות ועקיפות הכרוכות בפעו
  תמחיר התקנת הפריטים כולל א .ד"בלכ"הרכבה ב שפורמבם ניהמסומ םיטפרי 

התחייבות הקבלן לתקופת לרבות עמידה ב שלם של הפריט,ביצוע מוהנדרש ל לכ
לות הפריט  ם עשלובלת מתקן מושלם, פרט לתהבדק, תקורה ורווח קבלן עד לק

 . המזמיןעצמו אשר תחול על 
  יסונם הזמנאח ים,ומרהחפריקת  .ןמייות המזחרבא ראתל ועיכל החומרים יג 

 . לם עבורם בנפרדולא ישו ל חשבונועו ןרם במבנה יבוצעו ע"י הקבלוזופי
 
 ריטים אספקת פ .ד

עיניו ולבצע בכך בעצמו  המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות 
  ברשהד לימב ם יזמין לספק פריטים חליפיכן רשאי המ .יף של "אספקה בלבד"סע

  מהותי בעבודת ההרכבה עצמה ישנו ןכל עוד איה  כבהר ר החיי מלשנו  הישמש עיל
 . רוכים בהרכבהלוואי הכבפריטי ה וא

י סוגים  ויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפמפקח חישוב כמהקבלן יגיש ל 
  ןא יספיקו, יהיה על הקבלבמידה וכמויות הקבלן ל .יות פחתומידות, לרבות כמו

 . תויות הנכונמובכש מחדם מריהחו לכבונו, את חשעל  ק,ספל
 .פרדישולם עבורם בנ בונו ולאן ועל חשלבקהשובי הכמויות יבוצעו ע"י יח 

 
 ים שינוי 36.00

 שינוי כמויות  .א
 . בדכתב הכמויות הם באומדן בל הכמויות בסעיפים השונים של  
הגדלה או   "יע תיוומכת בסעיף כלשהו ברשימת הכמוההמזמין רשאי לשנות את  

חלקי  /למסור עבודותלחלוטין, פיםיעואף לבטל ס ,יחסכל ב ת הכמותנטהק
היחידה של  י במחיריילה לשנו עה ומבלי שדבר זה יהו ,לקבלנים אחריםות דובע

 . הקשורים בו  עיפים אחריםאותו סעיף ו/או ס
 אהאפילו אם כתוצ למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי, 

  ר שאינםהעז מצעיאאו  ספחיםה ום אזריביר האמספ לות גדבתוכנישינוי מ
 .יר היחידהחמבמשולמים וכלולים 

  50%-כם כאלטרנטיבה או וינים סעיפי ת מצמויוובכתב הכדה יכמו כן במ 
כראות עיניו,לבטל   יצועזמין לבחור את הסעיפים לבמהכמות,זכותו של המ

 ותראא כשהו יחס א  ובכלת שהיומכל ם בכם שלמים,לבצע חלקי סעיפיסעיפי
אותו סעיף ו/או   לש  במחירי היחידהה עילה לשנוי וויה הזמבלי שדבר ,  וניעי

 בו. רים רים הקשואח םסעיפי
רווח בלתי סביר   קבלןקבל הי,כלפי מעלהכמויות  ה  שינוי מוכתוצאה במידה  

 ' להלן. י המפורט בסעיף בלסעיף על פ ,יקבע המחירובלתי הגיוני
 פות וסעבודות נו קוריהמ נוןכים בתויניש .ב

כתב  ב  הקבלת הודע אלן המקורי לנוי כלשהו מהתכנוישוע צילהתחיל בבן אי 
 . ינוי כולול מחיר השף אישור עקח בצירו מהמפ

על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י   בעוייק)חריגות( ות הנוספות מחירי העבוד 
 : קריטריונים הבאיםעפ"י שלושת ה הקבלן

  תוההנח בניכוי כלו טהורפר "ימותאם ע תכמויוב הבכת הדומ ףיסעעפ"י  . 1
 .עתוצה הקבלן בעת הגשתשניתנו ע"י 

, ללא תוספת  15%ה של נח גדולות ובהודות בניה דקל לעבמחירון  "יפע . 2
 .קיםעבור קבלן ראשי ו/או מרח

שיוגשו על   -יםה או ספקקבלני משנ מפורטות שלהצעות מחיר  3ל בסיס ע . 3
 מין. המזדי ו על יא לןידי הקב

 
פי   על תאוז הנ"להקריטריונים  כל מבין ותריבהמחיר הזול   היהע יובהמחיר הק

 . מפקחשל ה  דיעל ו הבדעת לויקש
 

 כמויות כתב ה הות מחיריכלליות וז 37.00
 
עבודות מאותו קב הקבלן הנן זהים לכל התב הכמויות בהן נמחירי היחידה שבכ .א

  ומידות תונות שיובכמו  ן,ייבבנ ם ונית ש במקומוו יםסוג גם אם בוצעו בזמנים שונ
פרקים ב זהים ם יפיעבסם זהים יריגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחדומ .ת ושונ

 . הזהים בע לכל הסעיפיםל יקה המחיר הזוקרה של סתירמ בכל .שונים
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ו נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/א אל .ב
 . ודהבעהע וצמבי א הנובעישה יבהס ר מכלאח יקוש לו כו/אים ידי תודבגין עבו

 
 .עבודהר הטח אתש בכל ועים לביצהז מחירי היחידה יהיו .ג

 
 מחירי יסוד  38.00

 סמכי ההצעה: וד" במופנית להגדרת המונח "מחיר יסמת לב הקבלן משות 
ור עב בפועל לםשוכלשהוא הוא מחירי ש, שמחיר יסוד של מוצר להדגשה ולהבהרה יצוין 

לם  וששהמספקת אלא למחיר ה  ון החברריחבמ עמופילמחיר ה ינהה אונהכו .צרומ ותוא
 .ו'הובלה, פריקה וכלא הוצאות , ליהןהנחות למינ או/דות וורהה לכ לאחר

וצר ולחייב את רן כלשהוא מחיר מזכות לקבוע עם ספק או יצהמזמין שומר לעצמו את ה 
 ."להנר לרכוש את המוצר במחי  הקבלן

ן  והמזמי ₪ 200מ"ר הינו /₪ 60של  דט במחיר יסויפר וללהכסעיף ר יח: אם מוגמאדל 
 תשלום זכאי ל יהיה הקבלן,₪  50ל יט שעלותו בפועפר כושלרט ילחה

 ₪    200-60+50=190:של 
 ד כולל פחת ר היסות שמחי מודגש בזא 

 
 ירושם ות בין המסמכים ופיפ עד 39.00

ז  רכמה כימסמשבת ראוהו יןת במשמעודו  וא/אמה והתאי ו/או  רה של סתירהמק בכל 
ית דעבליקבע   מפקחהך. בו של המפקח לכילתשומת  את דב מיייב הקבלן להסם חהשוני

  ועה של עבודה כזוודה והקבלן לא יתחיל בביצוסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העב
 נידון.  ל את הנחיות המפקח בלפני שקיב

ל  לפנות א ויעלם יכממסה אותהורל ת שירואי בה וא הבנה אין בל הקבלל מקרה בו נתקכב 
אי הבנות ו/או   ואו/תירות מו סצבע שבו יפרש הקבלן הלכל מקר. ויחיותמפקח ולקבל הנה

 המפקח.  לא אישור בכתב שלהקבלן ישא באחריות מלאה לישלים אינפורמציה חסרה, 
ה ביותר  ר יחמה המישהדרר לפי חוזה יקבע המחי ין מסמכי הבמקרה של אי התאמה ב 

 המפקח.  עדית שלעתו הבליבקי פ"ע תזאו מיןהמזת טובל
 

 קןמת יפר וס( AS MADEת )ודתכניות ע   40.00
 
 לביצוע כל העבודות בהתאם תכניות המראות את ,על חשבונו ,לן להכיןקבה לע .א

טלציה פנים  יקוז, אינסת כגון קווי חשמל, נכולל העבודות הנסתרובפועל 
כולל כל  )שבוצעו  פיכ'  דכות לוריכ,אדות שונרכות ת,מעוייר,מעלווג א,מיזוץוחו

במפרט   00.12.01יף בסע ראמו, הכל בהתאם ל( תוהמקורי ותינלתכ השינויים
 .הכללי

 
  גרסתבהתאם ל" טוקאדת "אויוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה .ב

 .המתכנן
 
 את כללנה ולדו ותכי  על תחתמנהסמך והתוכניות "י מודד מוהמדידה תיעשה ע .ג

וצעו בשות כפי רכעמם והרכי האלמנטי סי/אוומפל ותדימת וא תוננוכהמתות ידהמ
 . בפועל

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

  .רותחומו, וקבל את אישוי המתכנן, כל אחד בציגן בפנלאחר שה AS MADE-ה
  םיומיקת מרבול עה,ודה שבוצבעה קת אתויומדברורה ה בצורה  ת תסמנהתכניו

,  ו/או קיימים  ם י חדש ייםקערקתת  ים ל שוחות וקום שמדויקי םיקומוע
תוכלנה   התכניות הנ"ל לא .ק ממסמכי החשבון הסופילחכ למפקח סרנהמותי

אושרו  ויים בעבודות אשר לאת של הקבלן על השינות כספיויס לתביעלשמש כבס
 . הנ"ל ים נויוע השיהמפקח בעת ביצ ע"י

 
ות  רכעמכל הספרי מתקן לשל ם סטי  5ו תדועבם יוס םע בלןהק פקיס כמו כן .ה

  00.12.02בהתאם לאמור בסעיף  כו'ם וקטלוגי, להעהפ הוראותהכוללים  קשסיפ
 .לליבמפרט הכ

 
רתן ומסי וספרי המתקן ותעבור הכנת התכניפרט הכללי, בניגוד לאמור במ . ו

 .ןלקבל הע חוללכך תורה מתפרד והבנלם א ישולכמפורט לעיל,  מפקח,ל



 אולם תרבות אורון 
 ערד 

 מיוחד   טכניפרט מ 
 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                     20  

ף יסע פדני על הוראותקה מילויו א ללבלן בון הסופי של הקשחדיקת הבבל חיו אל 
 .רצון המפקח ותלשביע זה

  
ולם  מפורט לעיל, לא ישומסירתן למפקח, כ קןי המתוספר עבור הכנת התכניות .ז

 .לןל הקבחול עוהתמורה לכך ת בנפרד
יף עס ותראהו עלי פדנהק יוילומ בלן ללאקה פי שלסון ההחשבו לא יוחל בבדיקת 

 .חעות רצון המפקשביזה ל
 

  ר העבודהתא  ניקוי 41.00
 
בכל יום בניין יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הנקי,  תרל אמור עשילן בהק .א

ור  אחרים וימסמה וחומרים מיותרים פסולת, אשפה, אד עבודות מכלובגמר כל ה
 . המזמין לש נווצרת עושבי, ל יםנקיה ו הסמוכתביאת סבו ייןתר הבנלמזמין את א

 . רסודפן קבוע נקי ומ וא יהיה ב תראה דת שתהיה הקפדה מיוח  
 
  כל הרצפות והמרצפות הקבלן ישפשף וינקה אתיים ובגמר העבודה ועבשבפעם  .ב

 . ןוסבו במים
 
 צבעי כתמכל  ידורוהחלונות, י ל הדלתותכ אתהקבלן ינקה עבודה כמו כן, בגמר ה .ג

יר אשו להעלי .ודהי העבחלקאחרים מ ךוכלל תובעקו ניםסימן וכ ים אחריםלזוונ
הרצפות יישטפו במים   .ימוש מיידיש לן ין מוכהבני ואתבודות מושלמות עהאת כל 

 . וסבון
 
 . העבודה ם בגמרסנים והצריפים הארעייהקבלן יסלק את כל המח .ד
 
אי  חרה אהקבלן יהי . רשויותה ע"יאושר יהקבלן למקום ש  ע"י תסולק הפסולת .ה

א בכל נזק שי סולת ויהפ תשפיכמכות לגבי ת המוסהרשויו ןמים ורשיאה גתלהש
מור ת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאכישפ ו עקב יוטלשנס או ק
  . לעיל

 
 . ן כל תשלום שהואזה לא יקבל הקבל אמור בסעיףעבור כל ה . ו
 
 אתר תלקבל עד ופיל חשבון סבקי ן לאבלוהקלן הקבעם ההתקשרות  לא תסתיים .ז

   .פקחרצון המעות דר לשביוסמו קינ
 

 דומה כ ו יםוצר טניםק יםשטח/שיפועים/ותתשביצוע בק  42.00
 

תקפים גם לגבי יהיו ן לעבודות נשוא הסכם זה, מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבל .א
 הרועלי צב או/פעים ועו בשטחים משוו ו/או יבוצות והמוצרים שיסופקכל העבוד

ם  ינטם קלרבות בשטחי הכדומקשתות ו ,םניסולכת אמגוד דתיוחת מטריגיאומ
וזאת  -  וכו' ,שטחים מוגבליםםייקה לת והתאמו,התחברפים,רצועותילם,גוצרי
הסעיפים בכתב זכרות במפורש בתיאור של ן עובדות ועבודות אלו מויא לו אם אפי

 .הכמויות
 
  כלם ולתש לאל, "י כנאופ צורה ו/או יעלם ברימוצות וודעבמודגש בזאת, שבגין  .ב

  כסעיף שן הדבר במפורצוי םא, אלא ויותמכבכתב הר לנקוב ית מעבספת כספות
התייחסות כלשהי  וינתצמ תהיהביהן לא בעבודות שלג .יותהכמו בכתב  נפרד
ם וכדומה(, רואים את  יאומטריות מיוחדות, שיפועיצורות ג -א דנן )קרי לנוש

צוע ורך בביצה אתם ג  ליםולככ ,צעתוה בתקבלן בכה בנק ותםא דה,היחיי ירמח
 . ןלקבל תיספת כספתו לכללא  תאזדרש, וכנ

 
 ו' טון, גבס, טיח וכיר על במתגודות ע עבצויב 43.00

מיר זאת או אחרת א צוין במפורש שעבודת תגיפים בכתב הכמויות בהם לעסה אותםבכל  
 צעלבלן הקבל ע  ,עשל רק ויםסמג סו עלצע תבו ה(ומחיפוי קרמיקה, צבע וכד )דוגמת

ח טיון, טדרש כדוגמת בע כנקר על כל מיר גתבודת המויות( את עף כאותו סעי תגרמס)ב
את אפילו אם  ידה שנקב בכתב הצעתו, וזחימחיר השינוי ב גבס וכו', ללא כלוץ(, חו ים )פנ

 .אינו מוזכר כך במפורשיו יש לבצע את העבודה, סוג הרקע על
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 ם יולושרום חיתפ 44.00
 
חורים ארת שהכגון: שורות למתקן הקשונות  תודבוע ועלבצ יחראיה אהי ןלהקב .א

  תבזמן אן להכין לשם כך על הקבל .קות וכו'ציפני ירות ל וניים, התקנת צרוולשו
פרטים הדרושים לו  ניס בזמן היציקה וכן את הכל האביזרים אותם יש להכ

א  לאינה רשותיציקה לא  רת לאח בוחצי .ו'וכת וע מעברי צנרת דרך קירולביצ
  .ר המפקחושאי לתבקחר לא

 .ותיוחרן ובאי הקבלדנורות תבוצע על ייצלמעבר ה יםמים המתאהכנת הפתחי 
 
י קידוח יהלום,  ברים שיבצעם באתר, על ידעמולים והכנת שרועל הקבלן לתאם  .ב

סת  כני הל ידע שונים ייעדרך מרחבים מוג כל מעברי הצנרת .המפקח בתאום עם
  תכדוגמ מיוחדות מסגרותבאמצעות  וא מהטיוא ולשרו ידי על ,ביציקה רונהצי

MCT  אוLINK SEAL העורףיקוד פת יווהנח דרישותל, הכל בהתאם . 
 
וולים ממתכת ואטימה עם  רות אש יעשו באמצעות שרקי דרךכת  מת צנרת מעברי .ג

 .חומר מעכב אש
  ילעמממתכת ו םיוולשר  ותמצעו באעשי ק דרך קירות אשרת פלסטימעברי צנ 

ה מימרי אטבחו שווך שימ למעבר ות בצמודהפלסטיק  רנוצי לן עמגה תכממת
 . אימיםמת

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

הביצוע והקבלן עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות  .נים הקבלנים השו
 .דרפן בנבלקלישולם  דלשע היצוב בעתומם קיל לא ידע ע

 
 וציוד מרים חו  תברעה 45.00

ה שתנאי במיד .ודציאת ה להעביר יה עליוה שבהן יהשיאת דרכי הג קן לבדועל הקבל 
ה  לאתר, ארוז כיאות, בצור יו להביא את הציוד מפורקלעיהיה  רשו זאת,המקום יד

  יקטסלנט או פזרת בטיפבע גןא יוובשיכל הציוד  .מקום המיועדשתאפשר הכנסת הציוד ל
  .ודותאה מהעבצותכ וךלכי לפנב הנלהג

לת המתקן  עד קבוה קנת ההתל תקופכוד במשך מוחלט לצי אי לניקיוןרחיהיה אהקבלן  
לא יועבר ציוד  .נבדק במקום היצורוד למקום ההתקנה טרם שצי ריועבא ל .המפקחידי -על

ך ול, לכאבק י חדירתנפבים טומוא ים סגורו חיאשר איננו מכוסה וכל פתלמקום ההתקנה 
  ייד-תו עלהעברור לשיתקבל אם שנרטהרכבה שר למקום המאו ציודבר עויא ל .הדומוכ

עברת ציודו טרם שיועבר הלעברים תחים והמת התאמת מידות הפוודא אי לןהקב .המפקח
 מקוםב כבשהוא מפורק לחלקיו ויורבמידת הצורך יועבר הציוד כ .ציוד למקומו המיועדה

 .ובתהצ
 

 ד יוהצ להגנה ע 46.00
נגד פגיעות  נו כממל חלק או כ/והמתקן להגן על הקבלן צוע על יבהת ופתקכל ך במש 

ידי -ידי הקבלן ועל-לע בוצעיםעבודה המתוך כדי תהליכי היגרם הל ותהעלולריות שפא
 דיי-ההגנה, הנזק יתוקן עלבמידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי  .מים אחריםגור

לן ידי הקב-גן עלוכונות ימה ריחדל כנסמוד ההציו .ןיממצד המז םותשלכל א לל קבלןה
  ותבצנור פתחים .טיח וכו' בניה,מה  צאו כתוך לתוכו ני חדירת לכלה בפנגזנט להת ברפיבעט

 .ך מהלך ההתקנהלמש אטמוי
 

 גישה  47.00
-עלים ותקנהמד ה נוחה אל כל חלקי הציועל הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גיש 

  .קונים ותי הקל, אחזלשם טיפו -כו' בקרה ו תולוח, ם יתומשס, ם ימנוע, םי ן: מסננוגכו, יד
יע  דוציוד ילחלקי ה נעים גישה חופשיתמי מויפנה והגמרהבנין  בכל מקרה אשר מבנה

יים ללא  לא יעשה הקבלן שינויים מהות .רם יתקין את הציודהקבלן על כך למפקח בט 
ובבתי   ראתב תיופשח שהיגפקח ולמ עץשר ליופאלן לקבה ובתמח .קחמפאישור מוקדם מה

 . ידו-לות המבוצעות עבודע הולכל  ל עתכבקורת, רכי בילאכה לצוהמ
 

 י חלודה הגנה בפנ  48.00
קי המתקן  מנת לוודא שכל חל-על עילים והחדישים ביותרהי םיהאמצע לנקוט בכהקבלן י 

ן יבשרי אפ רהדב מקרה ש ן בכלל בקד היפריך כ לשם .ן יעיל בפני חלודהיהיו מוגנים באופ
ת  ורטיבות או לח עם עגאים במה הבדלזל והפקי הברם וכל חלכל המתלי . ותונש כותמת

 . םני וומגול יהיו
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 ם בדק ותיקוני   94.00

ז זה תהיה תקופת הבדק והתיקונים כרבמ נאמר אחרת בחוק המכר,  אקרה שלבכל מ 
 קמן:)אחריות( כדל

 יכסממ תרובין להל בורןע תראמר אחנ אלאשר ת רואח  ודותעבו לעבודות הבנייה .א
 . תעודת הגמר ןריך מתמתא - שנה אחת -המכרז  

   .ריך הנ"למהתא םניש 10 - ואיטום לעבודות בידוד .ב
 ."למהתאריך הנ שנים 3 -גרות סמרות וות נגבודלע .ג
 .למהתאריך הנ" שנים 5 -לעבודות אלומיניום  .ד
   .נ"לך היראהתמ שנים 01 - אבן לעבודות  .ה

 . חריםכי המכרז האמסמאחרות ב תוודעב יבלג ה קובהנ פהתקו וכן כל 
  
  -עבודות שונות לגבי אותן בדק  תפוקונים תרז השוכבמסמכי המצוינות משבכל מקרה  

 .קופה הארוכה יותרתהתקבע 
  המזמין או בהיעדר תעודהדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י ת הבתקופ 

ת שיופיעו בעבודו קלקול ואם גפ  כל .ןמיהמז ע"י נהבמית של הפוסו הבלתק  ריךמתא-זוכ
בלת י הקבלן מיד עם קלף ע"חיוו וקן אמה, יתיהמתא לעבודה קובהנההבדק   תקופת בתוך
 . המלאה של המזמיןמהמזמין ולשביעות רצונו  ךה על כהודע

  
 5, 4ס טופ 50.00

אישור אחר שיידרש לצורך  וכל   מרת ג, תעוד5טופס , 4 סג טופיקבלן להשבאחריות ה
 .ומית ומכל רשות אחרתקמה מהרשות הנבהמ לוסאכ

רים כנ"ל ע"מ לאפשר  שויאקבלת ים לצורך שרהנד יםרות האישהשג לכל גואדן לעל הקבל
 . רויקטסיום הפועד מבאכלוס 

וכו',  דד מדווח ומווח", אי על דיעל הביצוע", "אחרחראי א" לןה הקבזו ימנ להך מטלצור
 . נדרש ע"י הרשויותה עדבמו

  םירושהד םישורת כל האיברשויות כדי להשיג א דעמבעוד מול ועלפ בלןהק באחריות 
 .הפרויקט עוך ביצבמסגרת מש קכחו וסלכלאפשר א

 .ןת הקבלעול בהצבסעיף נפרד והנ"ל כללם ושל לא יעבור כל הנ"
 

 בגובה  עבודה 51.00
וש ימגובה שיידרש לרבות ש ודות בכלעביצוע הם בה כוללים גשמחירי היחיד מודגש בזאת 

בכל גובה  מה וכו' ,רהבמות ,גו ל סצעי הרמה מכל סוג,מנופים מכ,אממים מכל סוגוגבפי
  תקופת ל אורךכיים ככל שידרש,לעוים מקצש,לרבות מפעילים ועובדרדכל שישיידרש וכ

  לכי ההרמה כהפעלת אמצעדים מקצועיים המוסמכים ליעסיק אך ורק עובהביצוע.הקבלן 
סמכי הסמכה  ש להציג מהקבלן יידר  -  ובהבג דהידרשו ואשר עברו הסמכה לעבוש

ים להיות מצוידים בכל דבל העוע העבודות בגובה, עטרם ביצו דבד ועובועכל מתאימים ל
 . רשיםד יגון והאבטחה הנמהאמצעי 

 
 ת אש טוהתפשמפני  נההג 52.00

      ריצוהי יךלק מתהלאש כח י התפשטותים מפנגנו מוט יהיכל המוצרים המורכבים בפרויק  -            
יות  חנפ הוע" 755,921 כנדרש בת"י ןמשך זלמ ,די המוצרדצהמוצר או בתוספת, בכל של               

 . טיחותיועץ הב
טת להתאמת סיווג עמידות האש של החומרים ה האחריות המוחלעל הקבלן/ספק חל   -          

דרישות  לי כל פע ם הסופי במבנהמקומת לייעודם ביובכתב הכמוהמתאימים לתיאור 
לי  אישור של מכון התקנים הישרא ק להמציאפסעל הקבלן/ .נים הישראלי   והתקאש  מכבי

ראלי יאשר  התקנים היש ציפי.  מכוןמין באופן ספם שסופקו בפועל לאתר המזהחומרישל 
  ר שלם בפועל באתנירים המתוקכי התעודה שהונפקה לחומר הרלוונטי אכן מתאימה לחומ

 המזמין. 
 

 רז ווח מופ רת  יעמנ .5300
  בלן,ם לקולמשת יוומד להלם או שעכם ששוסההששכר להניח,  ודיסמפקח ה ליה     -

והקבלן מתחייב  ל לצוות על עריכת חקירה נההמח לקבלן רווח מופרז, רשאי נימ
כים  מוהמס שבונותחהים, קסנפלמנהל, למפקח ולנציגיהם את כל ה להמציא

ההסכם, צוע כה בבישהיא הכרו  כל ולהפע  שלם או לביצוע הסכהנוגעים ל ריםאחה
 יצוע החקירה.שנה לבשתידר  ,כתבן בפה וההן בעל  אחרות, תוידיעכל  וכן לתת

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

ומתקבל על ווח הוגן ר ןללקב חך שינים כסכההשכר  יופחת – לקבלן רווח מופרז
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ישה, כל לפי דר ,רהחזין מתחייב ללבח, והקפקהמי ל ידכפי שייקבע ע בד,בל עתהד
נכות כל סכום ל יןמופחת כאמור. כן רשאי המזמ םכר ההסל לשכעמבל שקיסכום 

 ין או לגבות אותו בכל דרך אחרת. ום שיגיע לקבלן מהמזמכזה מכל סכ
 
 רווחיםבאו בחשבון הו, יזה יףה דעת לפי סעגן ומתקבל עלוח הווביעת רורך קלצ            -

  ןכמים וים דואנבת ינהם המדבנים מטע יצעו מבש חריםים אצל קבלנובלים אהמק
 .15%ל על פי מחירון דקל  בהנחה ש

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

 תקופת הבדק. םיוס תעודת ם מתןמיו
 

 ותהתוכני /טיםפרהמ/תויוכמכתב ה .5400
מחירי .חתה איקשם מוויהמו את זהם זה ימימשלות ינכוהתומפרט הטכני מויות הכה   כתב

ניות.אין ,במיפרט המיוחד ובתוככל המפורט בכתב הכמויות אתם היחידה בכל סעיף כוללי
רט  גם  ו המלא והמפויויטב מצא את"ל  יים הנמכמסמה אחדהכרח שכל פירוט המתואר ב

    ה שהיא.מכל סיבתנו לא יש מחירי היחידה ים.סמכהמבשאר 
ל  ולכ בכתב הכמויות ניתנו באומדן, רשומותהכלל ה מן וצאללא יהכמויות ה שכל זב ודגשמ

 על רשימות למיניהן. אותן כמויות המבוססות 
ה  ד ובהעך  ה במהלבמבנ ערכנהשתת יקומדושלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות תה

  המדידה. י פנאובהתאם ל
 

 נים יצר  רטים שלפרטים ומיפ    55.00
             
וכו' ,של כל  ים וצרהמ/ריםחומות/ה ל העבודכת שמחיר בזאגש דמו  -   

מור ,כוללים את כל האזה ו' ,המצוינים במיכרזוכם היצרנים/ספקי
  יפול  יםם/ספקיצרנישל ה חרא סמךל מטים/בקטלוגים ובכבפרטים/במיפר
 . המזמין או נציגו/  חל המפקו הבלעדית שתטהחלפי ל ביותר עירה  הדרישה המחמ

 
             אכן העבודה בוצעה על פי ק  שן/ספצרהישל  ישורהקבלן א ודה יגישהעב  מרגב -   

ורע מאחריותו רה אישור זה לא גהיצרן/ספק.בכל מק של המיפרטים/פרטים 
 עבודה.טיב הבלן להקל ת שעדיהבל

 
 עבודה בחום .5600

ות  קנתהם,יל החוקפי כדה ועל רד העבות משוהוראול פי הנחיות ע צעויבו עבודות בחום
 ים. והתקנ

 
   אותדוגמ    57.00

  / ותדוגמאות מכל העבוד חקבלן לאישור המפת יגיש הקדובולפני תחילת הע -             
 . הגמר חומרי  / מוצרים

 
  רתאם בקניתי גמר וכו' מוצרים/חומרמו/תדוובת של  עמאווגד הקבלןיכין ו מכ - 

ת  וראופם לפי הקיהת וודוגמאפקח ,כמות המהאישור ל טחבשמת בצורה מושל
 פקח.המ

 
 ביצוע העבודה המאושרת.ב לןר המפקח בכתב יתחיל הקבאישו לאחר קר - 

 
  ,ןת אוממסגרו, ןנגרות אומ, חשוףעבודות בטון גלוי/הדוגמאות יבוצעו ל - 

,  ירו ג אומיזו, אבן, ע בצ, םויי פריצופים וחי, טיח,  חשמל, הארובת, םיניו אלומ
גילוי  , הוטיר, שותנגי ,מתועשים אלמנטים , שחר תנגרו ,מסגרות חרש ,מעליות

לטתו  רת שתידרש על פי החח אריהוט חוץ וכן כל דוגמא , ורגיד, פיתוח, וכיבוי אש
 הבלעדית של המפקח.

 
 ועל חשבונו.  בלןקל ידי הוצע עזה יב ףיסעב ורמכל הא - 

 
 הסטרוני   ימוצר    .5800

 . 316מסוג  זה יהיו ה במיכרזטסורנירי הכל מוצ 
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 NGS DRAWI SHOPתוכניות     59.00
 ת     ים והעבודוטלכל האלמנ  SHOP DRAWINGS  ת הקבלן יכין על חשבונו תוכניו 
    יועצי  לכור שח ,לאיקפהמת יווהנח  רישותי דללא יוצא מן הכלל   על פ בפרוייקט  
ט קיויצי הפרעכל יושל  ערותי ההנים על פדכויוהע וניםל התיקכ  וע צבי תבוהפרוייקט,לר 
 יצוע העבודות.  ובבר צואישור סופי יתחיל הקבלן ביי ר לאח ופי.רקלאישורם הסעד  

 
 אלמנטי הפלדה בפרוייקט כוללים גם גילוון. כל  מחיר 00.60

 

        גם  םיוללכ  -נגרות,אלומיניום,פלדה וכו'-קט יל האלמנטים בפרוימחירי היחידה של כ 00.61
 ריכל. דאות לפי בחירת הגמאודוים וונגמר צבע בתנור בג 

 

       ם טיפול אימפרגנציה כחלק מתהליך הייצור לים גץ כולל כל אלמנטי העמחירי היחידה ש 00.62
 של המוצר או בתוספת.  

 
 ייה בנ  דותו בבטיחות בע   .6300

   בפרקט הכללי רפיבמ ת ומפורטהבטיחות ה  תודרישל כבנו ועל חשבעל הקבלן לעמוד  
 ה  חירי היחידבמ כללי כלולבמיפרט ה 97 קרבפור  . כל האמייה דות בנבובע בטיחות – 97 
 יות.ב הכמוכתשב 

 
 תכולת מחירים  640.0

)מסמך   המיוחדרט במפ,(1ים )מסמך ג'דחים הכלליים המיוור בתנאהאמ שכל מודגש בזאת
  רזהמיכ  ר כל מסמכיאשבו יםקנתב,מכרזת,בניותוכבי,רדשנמביהי ללכהבמיפרט (,2ג'

סעיף נפרד בכתב  במדדו נהנ"ל ושלא  םמכיסמנים בו הוראה המצויט ו/אכל פרלרבות 
ר ביצוע כמפורט ם תוספת עבותשולשבכתב הכמויות, לא חידה רי הייול במחויות, כלהכמ

 מסמכים הנ"ל.ב
 .ותיהכמוב כת ד בנפרף עיס עיהם מופידות שלגבבו ע אך ורק ימדדו

 
  צוין ין אםבור והפעלה, בה, חיהתקנ ה,כוללים אספק  מחירי היחידה ,קפסר סהלמען 

 פורש.אחרת במ אם לא, אלא אם צוין ובין ףבמפורש בסעי 
 

 
 

 
__ _______________    ___________________ ____ 

 חתימת הקבלן      תאריך 
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 ר ות עפ עבוד   -  01 פרק
 

 כללי  1.01
 לעבודות עפר. 01כללי פרק ה לפי המפרט הנעכל העבודות תבוצ .1
או על יד מבנים ואלמנטים  \ך ועל הקבלן לקחת בחשבון שהעבודות יתבצעו בתו .2

חפירות  –בצעו ידנית או חלק מהעבודות ית\וכן לצורך גילויים, שכל וקיימים 
 . גישוש וכו'

 הקרקע.  אמור בהנחיות יועץבהתאם ליבוצעו העפר  עבודות .3
 . פרד ממפרט זהחלק בלתי נ הח הקרקע מהוו"דו .4
 יש למלא את כל הוראות יועץ הקרקע המופיעות בדוח. .5
 "חפירה".\שמופיע במפרט זה ובתכניות מתיחס גם ל"חציבה"חפירה" מושג "ה .6
 
 חפירה בשטח  1.02

יתרת החומר   לצורך המבנה. הנדרשות כוללות את כל העבודות  חפירהות העבוד . 1
רחק למח ו/או תסולק מן השטח קפם( תעורם במקום שיורה המר )עודפיהחפו

מקרה גם לחציבה בסלע,  זה, מתייחס בכל במכרזהמונח חפירה, הנזכר  כלשהו. 
 במפורש.אף אם לא נזכרת החציבה 

הריסה   ,המק החפירצאת בעווק הפסולת בכל סוגיה הנמעבודות העפר כוללות סיל .  2
תסולק אל   תלהתקל בזמן החפירה. כל הפסול ר שעלול הקבלןוק של כל דבוסיל

קום שפך המאושר ע"י הרשויות. אם יש צורך בתמיכת מחוץ לשטח האתר למ
חפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המפקח ומחירי ה

 "ל. נהלתמיכות ככוללים את כל ההוצאות הקשורות היחידה ייחשבו 
או צנרות או מבנים   לן חפירות גישוש לגילוי כבליםצוע החפירה, יבצע הקבי בילפנ .  3

ן על ידי הקבלן  ם מכל סוג שהוא בתוואי החפירה. כל נזק שיגרם יתוקתת קרקעיי
פני  ועל חשבונו. הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום עם המפקח ל

 תחילת הביצוע ובמהלכן.
 01.022כמפורט בסעיף הנדרש, תבוצע העבודה   ומקלע ירה מתחתפחרה של מקב . 4

 י.ללבמפרט הכ
 

 עודפי חפירה  01.03
 אתר.כל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחום ה 
לן  מודגש שחול החפירה, כורכר ומצעים הינם רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקב 

רימות  מילוי ו/או לעעביר לשטחי ש מהקבלן להורמיונו לדלמיין את חומר החפירה ולאחר 
 ת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן. חומר שיפסל ייחשב כפסול ח. קפבאתר, במקומות שיורה במ

 
   חיריםאופני מדידה ומ 01.04

  של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן: 01לנאמר בפרק  בנוסף
 ל התקל בהם כולאשר עשויים ל ל הסוגיםלפי כל שיטה שהיא ובשכבות מכרה חפי .1

 ירה לקרקע רטובה וכו'.חציבה, חפ
 בכל מקום שיידרש עיבוד מרחבי עבודה.  יפוןדותימוך  .2
 ונים  חומר בערמות ו/או בשכבות במקומות שמילוי חוזר, מהודק בשכבות, פיזור ה .3

ה ו/או שאינה מתאימה לצורכי שיורה המפקח וכן הרחקת עודפי האדמה החפור
ל התשלומים לכל רחק כלשהו וכלל ההובלה למשפך מותר, כו וי, לאתרמיל

מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת   .תוהרשויות הנדרש
)על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן שאין באתר אפשרות   יהיה לכל מרחק שהוא.

 לאיחסון זמני של קרקע חפורה(. 
 ישוש ככל שיידרש. ות גחפיר .4
 י קלקר.ע של ארגזתחתית מצ עד רמבוק דוקוהימילוי  .5
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 נדרש ע"י יועץ הקרקע.כל ה . 6
חפירה והמילוי יהיו אחידים ותקפים לכל ציוד ולעבודת ידיים. לא ישולם  ה ירמחי . 7

לום נוסף עבור ביצוע העבודה בידיים, בהתאם לדרישות המפקח, בקרבת כל תש
מבנה   יקבקרבת חלקרקעיים קיימים, -אה, מתקנים תתמתקני חשמל, תברו

הס"מ  20-30 -ש להגיע לתשתית הביסוס בוגי מבנה בהם ים וכן בכל סקיימי
 האחרונים. לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת דפנות חפירה. 

, לרבות עבודת  םמחיריהלצורך החפירה לא ישנה את ישתמש הקבלן  סוג הציוד בו 
 ידיים. 
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 באתר  ק ת בטון יצוודועב   -  02פרק 
 

 י כלל 02.01
  טן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרהלל וסף למפורטנב .  1 

העדכני. בכל הקשור   ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א 02פרק  -הכללי 
ת הדיפון והביסוס דוח הקרקע הוא חלק בלתי נפרד ממפרט זה ועל הקבלן  לעבודו

רט  מפל של הקבלן ע ם חתימתופני מתן הצעתו ובמהלך הביצוע. עלהצטייד בדוח ל
שבון את כל הנגזר  חבזה הוא מצהיר כי דוח הקרקע נמצא ברשותו והוא לקח 

פקח לפני  בהצעתו. הקבלן יוודא עם הממדוח זה בביצוע המבנה והוא כלול 
התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן מהדורתו האחרונה של  

 . " עשר לביצון. על התכניות תוטבע חותמת "מאוהמתכנ
 

 הבטון גיסו       .2
שלא נאמר אחרת יהיה הבטון   הרסוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מק 

ים מסוימים שימוש בבטון . על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו באלמנט30-מסוג ב
 .40-ב

 ק בטון מוכן. למ"  ק"ג 150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  
 לפחות.   20-גורות ב סוג הבטון בח  

ל אלמנט כבר כולל אספקת בטון לפי דרגות חשיפה הקיימות בפרויקט חיהמ
  ות חשיפה הקיימת בפועל בכללדרג 466ואלמנט בהתאם לנדרש בתקן הישראלי 

אלמנט ואלמנט במבנה זה. הקבלן יגיש בתחילת הפרויקט לאישור המתכנן את  
בכל . נט אלמנט ואלמ לספק לכלה שהבטון יעמוד בה ושהוא מתכנן דרגות החשיפ

ת בתקן היא  ושמקרה אחריות הקבלן לספק בטון בדרגות החשיפה הנדר 
 אבסולוטית. 

 
 תנאי בקרה  . 3

 . 118גי הבטון במבנה לפי ת"י תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סו 
 
 הכנות ליציקה . 4

  הירה של הבטון, ועל כן יש לנקוטבימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מ 
ני התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו, כדי מפן להגנת הבטו באמצעים

היציקה, יריעת  לדוגמא: בד גיאוטכני רווי במים פרוס על   ע סדיקה פלסטית.ונלמ
מע'  30לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על וכו'. ן, מריחת "קיורינג" ניילו

תעלות  ו ותירות, קורקליוכנסו   מפקח. שרווליםבאישור מוקדם של הצלזיוס, אלא 
 הבטון, לפני יציקת הבטון. 

רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך זמן   רי הניקוז, מחסומי זיקצוות הצינורות, אב 
 רך התקנת המעברים והעוגנים כנ"ל. בה בבטון לצולא תורשה חציהיציקה. 

 ווחים מתועשים מתאימים ויציבים. יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מר 
נה בנוכחות צמודה של מהנדס הביצוע מטעם הקבלן.  צעבוטון תת הבוקכל יצי 

ן ובדק כל יציקה הביצוע של הקבלן יאשר ביומן העבודה כי אישר את הזיו מהנדס
 ע ובדק את ביצועה.לפני ביצו

 
 בדיקת חוזק הבטונים . 5 

ות מבטון ובעמודים, לפני יציקת  על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקור 
יום, עליו להמציא תעודות על   28ל חוזק הבטון כעבור ע ותאין תעוד םאהתקרה. ב

  70%-ימים. חייב להגיע ל 7ימים, החוזק לאחר  7ק הבטון בעמודים אחרי זוח
יום. רק במידה ויתמלא תנאי זה, תאושר יציקת התקרה  28 דרוש אחרימהחוזק ה

 ים. מעל הקורות והעמוד
 
 רקע. קהות יועץ על הקבלן להתייחס להנחי . 6
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 טפסות  .0202
 חדשים, בתאום עם המפקח.  התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או מפלדה, . 1

עיצוב התבניות  . 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  
ף  ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע כמפורט בסעי

 במפרט הכללי. 02064
הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה    כתערלתכנון מ יאריהיה אחהקבלן  . 2

 בתכניות. מערכת הטפסות באחריותו הבלעדית של הקבלן םיובממדים הנתונ
יציקה, הריטוט ובפני מאמצים כלשהם. כל העבודות לעמוד בלחץ הבטון במהלך ה

הקבלן,   הפיגומים יבוצעו ויסופקו על ידיוהחומרים הדרושים לביצוע התמיכות ו
 ות ופרטי ביצוע לתמיכות וחישובים סטטיים לאישור משרדניתכבות הגשת רל

מסה והסכמה הסטטית  העבודה והמהנדס על הבטיחות, הכל עפ"י התקן, שלבי הע
ה, במצב הסופי והזמני, זאת ע"י המהנדס האחראי לביצוע השלד, יצויין  של המבנ

  יאה ודרישה זו ןעל הקבל ליציבות בטפסות בכל השלבים חלותכי כל האחריות 
 חלק יסודי ממפרט זה.

ות לפי אישור י המהנדס, תעשינה רק במקומ" עהפסקות יציקה, באם תורשינה  . 3
ציקה, חומרי העזר, תוספת הזמן,  המהנדס. כל העבודות הקשורות להפסקת י

שבועות    6לן יגיש הציוד וכל הקשור להפסקת היציקה, כלולים במחיר. הקב 
מפורט לגבי הפרטים המוצעים,  ן נויקה עם תכצילהפסקות מראש, הדרישה 

 לאישור המהנדס. 
אין לפרק תמיכות של תקרה עד  02068-ו 02067ור במפרט הכללי סעיף לאמ ףבנוס . 4

 סופית של הקורות מעליה.  להתקשות ה
ן בתנאי שהבטון הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטו . 5

  לא יאבד מחוזקו.
 

 שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו'  ם,ציחורים, חרי  02.03
במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא   02066 ףבנוסף לאמור בסעי . 1

אביזרים, חריצים ושרוולים. לצורך הברורים יהיה על את מיקומם המדויק של 
ות כי  ולקבל אישור בכתב ממבצעי המערכ ות המערכותהקבלן לבדוק את תוכני

נדרשות להם. מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים  ה ותו כל ההכנעצבו
ל הקבלן לבדוק גם את הכנות הדרושות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה ולכן ע הו

ת המערכות והאדריכלות ובמידה וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב תכניו
 מהמהנדס.

ים וכו' ויברר עם  יצחרשרוולים,  ,ל החוריםקה יכין הקבלן תכנית של ככל יצילפני  
ם בעבודתם כדי להכין עבורם את ירכל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשו

 הנדרש. 
בלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה, הק . 2

הנדס יכין תוכנית מפורטת ערכות, חורים, שרוולים וכל ההכנות הנדרשות. המהמ
שקופי עזר, אפי מים וכל הקשור ביציקת מ ם,ים, חריציל ורים, שרושל החו

 הבטונים.  
לא  ם כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבלן. מקו מכל 

למערכות באלמנטים נושאים קרי: עמודים, קורות,   ת חריצים וכו'תורשה חציב
 תקרות וכו'.

  
 אשפרה  02.04

לבצע את האשפרה  לןקבעל ה 0205 קלי תת פרבנוסף לאמור במפרט הכל . 1
 המתאימה לתנאי האקלים.  

 קצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה. עובד מ הנהקבלן ימ . 2
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 פסקת יציקה קים עקב הביצוע מיש 02.05
ת או עמודים,  הפסקות יציקה ברצון הקבלן, בין בבטונים חשופים ובין בקורו . 1

במפרט הכללי ביצוע   02045עיף סוסף לאמור בנבהמפקח.  חייבות באישורו של
 ות על הקבלן ונדרש לכך אישור המפקח.לחמישקים עקב הפסקת יציקה 

ת מורות על כך שישנם שלבי יציקה בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניו . 2
אוחר לזה שנוצק קודם ם הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מנוספי

 לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה.  יות הניתנותחנבהתאם להלכן יטופל 
 עולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב הראשון: על ביצוע הפ הקבלן יקפיד . 3

 הבטון.  ו שמן טפסות מפניהרחקת מי הצמנט א -
כל עוד הבטון חיספוס הבטון באמצעים מכניים, כגון מברשות ברזל וכו',  -

ן כנ"ל בעת היותו טרי, כולל  וא חוספס הבטלול במידה טרי ו/או בנקוי חו
הפסקת היציקה. סילוק כל החומרים  וקנקוי כל הזיון הבולט מעל 

 ורדו כנ"ל. רופפים וחומרים שה
ם מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם  בטון המחוספסיהרטבת פני ה -

 כהה של הבטון.לפני היציקה עד להעלמות הצבע ה
 

 ופיםביטון משק 02.06
יקת צישקופים מכל סוג שהם, שמסומנים בתכניות אדריכלות, בעת מטן את כל הלב יש 

המשקוף,  ים בעת הביטון, כך שמידותקירות, קורות ועמודים. על הקבלן להגן על המשקופ 
 גלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות. 

 
 שימוש בבטונים מיוחדים  02.07

ון עבים ביסודות וכדו', יש  טה באלמנטי ביצחום הידרלמניעת סדיקה טרמית כגון עקב  
במקומות   6, "5: בטון מיקה )ללא פוליה(, עם שקיעה "ןולהשתמש בבטונים מיוחדים כג

חם ועם מנת מים צמנט  ון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פבהם יש צפיפות זיון או בט
של הקבלן   ותשיקול דעיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י  נמוכה תוך שימוש בסופרפלסט

 ייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח. בו
 
 פלדת הזיון  .8002

מצולעים(  פלדת הזיון תהיה רתיכה ובעלת תכונות הידבקות טובים )מוטות    .1 
מגפ"ס(. היה והקבלן מתכוון לרתך   400) W400דרגה  4466בהתאם לדרישות ת"י 

שתמש בפלדת זיון  הבלבד, עליו ל  לוב זיוןפלדת זיון, אף אם לצורך הקשחת כ
(. כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי   W400P)  4466רתיכה על פי דרישות ת"י 

הישראליים   דרישות התקניםהפלדה תתאים ל לכיפוף זיון. 466הנחיות ת"י 
שהוא יסופקו   העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג

ון הם יהיו מהסוג המתאים יזלרתך מוטות  ידרשם שי במקו ישרים בהחלט.
 לריתוך.

וטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים  יוחד על מיקום ממבעל הקבלן להקפיד  . 2
 מעל מפלס התקרות. 

וללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן. על הקבלן לקחת  רים כהמחי . 3
שא של הכנת ונרד וכל ההמתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפבחשבון כי המזמין/

 רשימות הוא באחריותו ועל חשבונו. ה
של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים  בחיבור עם חפיפה  במידה ויהיה צורך . 4

היה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן מאלה המצוינים בתכניות, י
יסור  חל א -ירוגין לפי הוראות המפקח ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לס

 םלא יבוצעו ריתוכי -ל, הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה לריתוך ברז טלמוח
י המוטות יהיו באתר. על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכ

מ"מ, עליו לקחת בחשבון במחיר   25מ' ובקטרים גדולים מעל קוטר  12-גדולים מ
אם וליידע תהלהיערך ב תוספת מיוחדת על כך. על הקבלן  הצעתו כי לא תשולם

 ת ספקי מוטות הזיון בזמן.  א
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ת הזיון השייכים ליציקה שכל "הקוצים" של מוטו דילפני כל יציקה יש להקפ   .5
 מלכלוך אחר.הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ו

  חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם . 6
 בעבורן, כמפורט במפרט הכללי.

נדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם  טיהיו סהמרחק  שומרי   .7
 במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.  היתה

 אושר להשתמש ברשתות מרותכות.לא י –כל הזיון יהיה ברזל קשירה  . 8
 

 קבלת אישור ליציקה    02.09
  ע. בכל מקרהצבא עומד לותה הולפחות מראש על כל יציקה אשעות  48על הקבלן להודיע 

פקח דרש תיקונים תדחה מהאין לבצע יציקה ללא אישור בכתב מאת המפקח. בכל מקרה ו
 קונים. קח עד לאחר גמר ביצוע התיהיציקה לפי שיקול דעתו של המפ

 
 חיבור בטון חדש לבטון ישן  02.10

סיתות  ע"י סיתותים של בטונים קיימים, התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תעשה 
 ברגים. הקיימים וקידוח והחדרת קוצים בשימוש עם דבק אפוקסי או ות באלמנטיםנעהש

 
 אופני מדידה מיוחדים  02.11

 כוללים גם את המפורט להלן:בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה  . 1
 מנופים מיוחדים. הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות   . 2
 . כות למיניהםימוע כל התתכנון וביצ .  3
 ונים כמפורט לעיל. שהכל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים   . 4
 שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.  . 5
 ב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים וכד'. יצוע . 6
  היאינסטלצ כנדרש לפי תוכניות המערכות )מע'הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד'  . 7

 חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'( או לפי הוראות המפקח. מים וביוב,
 עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים.  . 8
לתות, תעלות, כבלים, צנרת וכו', וכן  ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור ד . 9

או הדרושים לביצוע עבודות  ים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות החריצ
ובדיקת כל הפתחים והמעברים של כל קבלני  לרבות תיאום .והמערכותהגמר 

של כל   ים ע"י המזמין וכן סידור וחיזוק לטפסות לפני היציקהקסהמשנה אשר מוע
מערכות ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות הפריטים הדרושים ל

 לעיגונם בבטון.  
 . ותפני יציקתוך תבניות הבטון לרות מי גשם בקביעת צינו . 10
 שימות ברזל.רהכנת  . 11
 יה המותרת.יטסיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהס . 12
 אשפרת הבטון כמפורט לעיל.  . 13
 קרקע. כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ ה . 14
 כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה. . 15
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 ה נית בעבודו  -  04רק פ
   

 סוגי הבלוקים 10.04
ם  ילבלוקי בטון חלו , ם לבניהגי הבלוקיוסם יהיו י ההסכבמסמכאחרת  ה דריש לבהיעדר כ 

 . ג א'סו 5י " מתאימים לתהישראלי ה יםקנ תה כוןל מתקן ש עלי תוב
 . ע"י המפקח ראשו משרים יאובלוקוג הור וסקמ 

 
 . ולקבל את אישור המפקחת אחים ש לבנות שורת בלוקות ירבנית הקיתחלת ני הלפ 04.02

 
  ,ל ביב ללוחות חשמם, מסו קבלנים אחרי א נה למערכות,מש בלני עם ק יהבנה םותא 04.03

ת  שונוות ההמערכ ניעם קבלתיאום י התקדמות וע בשלבים לפצובת, כו'ם ומעברי נורות,צי
 .מערכות בלן לתאוםשל מהנדס הקמפורטות   תחיוהנ פיועל 

,  יימותלות קתעאו ל תלצנר ניההב  עבודות הבניה, תותאם נילפעו במקרה והצינורות יבוצ 
 .וד מתאימיםהחריצים ובידמילוי  לדה עתוך הקפ

ים  מתאימ יםין פתחיש להכדות הבניה, צעו אחרי עבוובי תועלהת ות אורוהצינורה קמב 
 . הנדרשים י הגדליםפלים לוקבבסיתות או /ו

 
ה יור םאון, אלא ובה המבנה, עד לתקרת הבטג כלו לות הפנימיות, ייבנמחיצהת והקירוכל  04.04

 . המפקחאחרת 
 

 . 1523ם לנדרש בת"י בוצעו בהתאהבניה י תועבוד 04.05
רים בחד  מחיצותל ת מתחתחגורו .466ם לת"י יבוצעו בהתא תוינכוא יותת אופקחגורו 

 . טי האיטוםו בהתאם לפרות יבוצעתלי דבספו רטובים
כין י ן לאלבדה והקמיב .לתקרה, לעמודים ולקורות, צפהו ע"י קוצים לרת יעוגנוהחגור 

קדחו  שי 466"י תבבקוטר המפורט  לבצע קוצים יה עליוהייקה, בשעת היצוצים ק
 . דבק אפוקסי  ללוכם נטיאלמל

 
 דיםמיוחידה י מדפנאו 60.04

 את המפורט וללים גםהיחידה כ מכרז, מחיריובמסמכי ה לליהכ רטור במפלאמ נוסףב 
 להלן: 

 . פיםמשקו טוןבי .ב
 .עוגלה במבני .ג
 .עה לתקרת הבטוןגימ אינהוכה אשר מה נניב .ד
נמדדת בנפרד   הנינואייבים את ביצועה מח תוכניתט ו/או הראשר המפ כל עבודה .ה

 .תבסעיפי כתב הכמויו



 אולם תרבות אורון 
 ערד 

 מיוחד   טכניפרט מ 
 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                     33  

 ם ת איטו עבודו  -  05 קרפ
 
 ליכל -האיטום ות יריע 20.50
 

 ות ארפו ציה אגרמנ תוצרתללות, ות משוכיריעות ביטומנייהיו  איטום ה יריעות 05.02.1
, משווקות ע"י "ביטום" ו/או  U.E.A.T.C איתקן ארופ ות תול בעלארשי

עות יהיו מסוג ירי יריעות האיטום .ההו ובעלות הסמכה לאיכות גב "רזק"פ
סטר בד פוליאעם זיון ל S.B.Sפולימר  15%ת חולפ תוכילהמות ללכות משויטומניב

  .גר' 250במשקל 
 . ניםהכיוו ינלש 80%ת פחוליריעה ל חסית הנדרשתהי רכותההתא 

 
המפקח ועל הקבלן לספק  רוישמקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאל בכ 05.02.2

ל  ולכ תועיריה צרןי לניים שים הטכהנתונילת העבודה את קח מראש ולפני תחפמל
 . קות מכון התקנים הישראלייםצאות בדייצרן וכן תו ספקט וקטלוגופר

 
הם כגון: קרעים,  לשכ  פגמיםלא לת בדומעוד ויחא יעובת עלוב תהיינה היריעות 05.02.3

ון  פגומים, סיבי זי םי גלים, בליטות, שולי עים,קש,  חתכים, נקבובים, קמטים
 .וכד'  בולטים לעין

 
על מנת למנוע   .לצבשטח מובמצב אנכי ו ורקחסנו אך יאוו ולבוי תיעוירהי יללג 05.02.4

   .נהוהן באחס יעות בהובלהילי הירפגיעה בגל
 . ני השימוש ויגולגלו שוב לגלילים לפ ן חתלפני הנ ויפתח היריעות לייגל 

 
 אופני מדידה מיוחדים  30.05

 
לא  ת, קומעת/ונפן דביטו נ ריה במ"פות תהוהרצ תאיטום של הגגומדידת שטחי ה 05.03.1

 . חים אנכייםימדדו שט
 . , נטוח פני הבטוןתאם לשטיטום שטחים אנכיים תהיה בהמדידת א 
 .ם לאנכיים לא ימדדויי פקים אושטח יןוב  טוםאי יקחל בין תופיח 

 
כל   מדדו בנפרד, אתכוללים, מבלי שי  הדמפרט הכללי מחירי היחי ב רואמל בניגוד 2.30.05

 . ותם בכתב הכמויפים המפורטיעיסלאם בהת  הדידהמל, יעלבמפרט מפורט ה
 

ת צנר ירבעמ םיטולאחד  אביזר מיוידה כוללים ירי היחבנוסף לאמור לעיל, מח 05.03.3
   .לב"מ עם איטום במסטיקות כולל חבק מפקרת רות אוקי  ךדר

 
ום  התשל .באתר ות שיורה המפקחובים יבוצע במקומטראיטום קירות חדרים  05.03.4

   .קח בלבדהמפ ע"י רו שושא ותקוממ רועב
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 גרות אומן ומסגרות פלדהעבודות נ  -  06פרק 
 
 לי כל 10.60
 

על    .טים ולדרישות התקניםפרלמתכניות, לבכל  יתאימו תרוג המסו רותהנגפרטי  06.01.1
הכללי  מפרטב 06.02עיף אם לסתהמנטים בות ייצור לכל האלינוכהקבלן להכין ת

  מסגרותות/נגראלמנטי ה שלם  טואי יטרית פבורל, חהמפק אישור בל אתולק
 . תקנים ן בהם הם מוי הבניילבין חלק נגרות/מסגרותין אלמנטי הבו

 
מכל אב טיפוס הקבלן באתר הכללי, ירכיב ר הייצולפני  ,מפקחאישור ה חראל 06.01.2

בהתאם  ,חגמור על כל חלקיו לאישור המפקח, קת מוצרים, לפי בחירת המפצוקב
פני ת הכללית לייצור הכמוב יתחיל לאלן הקב .ליהכל טבמפר 06.01.06עיף לס

 .הדוגמאותקבלת אישור 
 

 .ה בהםנע כל פגיעשתימ  באופןו שמרינו וינין יוגבב ובכרוי סנו אושיאוח םמוצרי 06.01.3
  .מים או לכל מטרה אחרתוחיזוק פיגות או חלונות לתלד אין להשתמש במרכבי

 . חשבונולן על י הקבע" לפוחוי  ואוקנו ית יםפגומאו לקים שימצח מוצרים או
 

  . מ"מ 2 למזערי שובי עב FE 37לדה וצעו מפוריהם יבמוצרי פלדה על כל חיב 06.01.4
 . רתכים מומחים בוצעו ע"יבד ויים בלמליחש יהיו ריתוכים

 .לקבלת שטח אחיד וחלק ראה והוא יושחז עדחיד במא יההריתוך יה 
 

אות,  לדוגמ המפקח קדם שלור מוישאביב חי תוומסגרות גרנ בודותול לעהפרזל כ 06.01.5
 . לןע"י הקב ופקוחת מכל סוג, שיסא

 
רט במפ  19בפרק ורט וכמפ 918י "אם לתים בהתנולווגמ ויפלדה יההרי צוכל מ 06.01.6

ם ועל הגלוון לעמוד ינמצא בסביבת  ון כי האתר בשבחעל הקבלן לקחת  .הכללי
 . בתנאים אלו

 
  .צבע בלבדתיקוני  וצעור יבאתב .יםבועהם צכש רתעו לאיגים מוצריה כל 06.01.7

 
 רב מפתח  20.06

סטיות  ת אקודלתו ש,ת או, דלת, דלתותתורגסמ ,תונגר - וגיםסהלל כל )כו הדלתות מנעולי 
כמו  .במבנההדלתות  לקי מותאם לכ -( של קוד MASTER KEY( יותאמו לרב מפתח )וכו'

 . חהמפקת ויחתאם להנמשנה בה יוראזכן, יקבעו 
 .ינו נמדד בנפרד וא תותהדלמחירי כלול במפתח ב ר היר מח 

 
 ש דלתות א 30.06

 .שהדלת הורכבהחר לא יםהתקנ ןומכו ר היצרןוש יאבו ןקתו תלי בע ויההאש י לתותכל ד 
מחיר היחידה ואינה נמדדת  בולה תיקונים הדרושים, כלה ותעלות בדיקת הדלתות, לרב

 . בנפרד
 
 ותאטימ 40.60

לתות החלונות והד ין אגפירוח, באבק ו  גשמים,רת מי י חדיבפנאה למת ומח אטיבטילהיש  
לים מאחורי  חלה .יםתחהפ ין חשפנים לביבלמה ןיב כמו כן,ם, והין מלבנלבי צוניות,החי
 . לדה ימולאו בטון אטוםפ פחלבנים הלחוצים והעשויים מהמ

ו  מיאט, יהדפללי ופיפררכבים מלבנים המוהמווחים, שבין חשפי הפתחים לבין מרה 
 תבאמצעוח וומרתוך ההמסטיק ליש לדחוס את  .רוגוון מאושפידי ממין ולפוליס יקמסטב

 . כפי שיידרשע, או מושקיחול ישק כהמאת  חללכ גם וכן ,זו הר טמלמיוחד  אקדח
 
 ה ומחירים די דמ  אופני 50.06

 
 בודותהע אתללו גם ה השונים יכאמור במפרט הכללי מחירי היחידל ףסבנו 06.05.1

 לן:הל ותרטפומה
הפלדה   מילוי מלבניקירות בטון לרבות צות ובמחי משקופיםביטון ה .א

 . נםועיגו בטוןם( ב)משקופי
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ים בבטון בתאם לפרטים  נים מעוגנלרבות זוית דרשיםקים הנוזחיהכל  .ב
 . ולרשימות

עות  גיקים ופה פיזית, כימית, כנגד מזיעינה על כל העבודות בפני פגגה .ג
 .אחרות

בדיקת דלתות  לרבות  921י  ע"פ ת"י אש נבפת דומיעל הנדרשול יפכל הט .ד
 . שיםהתיקונים הדרוכולל  אש

 . טיםידרנה תוונרוא ותלתת על דרשודהנ כתובות ה כל .ה
 .םרית לרבות תיאום עם הקבלנים האחלתות מבוקרוהנדרש לד לכ . ו
 .פקחדוגמאות לאישור המה וקנתוכניות ייצור והת הכנת .ז
,התאמת  בטון/ייהבנ תולמהש,תאמההה ה,החציבהסיתות, ודות כל עב .ח

ת  הרכבות בהקשור , וכיו"ב למידות האלמנטים ימיםם הקיהפתחימידות 
ן וכ מידות הפתחיםמת התא ימא יםנובער שאות, גרמסנגרות והחלקי ה

 ,בטון,צבע בנייהתיקוני ריצוף,טיח,  כגון םיהנידרש התיקונים כלביצוע  גם
 .וכו'

 . יעהגילוון וצב .ט
יות  ן,ידמחזירי שמ בותלר  ותמסגרת והגרוש ברשימת הנרכל הפרזול כנד  . י

 'וכו עותאצבי ,מגינעצוריםמי סגירה,מבהלה,מתא
 . ימסטרק ג'נרלו י(רקיטאסמפתח )מ מנעול רב . יא
אר  ובש תנגישוח ו"קה,בדסטיוקהבטיחות,בדו"ח א"ח בד המפורט כל .יב

 ו"ת היועצים חדו
במפורש   גם אם לא צוין ימותבמפרט המצורף לרשות וברשימהאמור  כל .יג

 .תויומהכ  בכתב
 י הנגרות/מסגרות למנטומושלם של א מוחלט איטום  .יד
 ןיהבני יקחל יןבל תגרות/מסנגרוי המנטלאבין  שלםמואיטום מוחלט ו . טו

 . בהם הם מותקניםמכל סוג ים נהשו
 מסגרות נגרות/ה אלמנטי של כלבק אום ח מיית לרואטימו בדיקות .טז

 
שינוים  גרמו לא ין לווכיחוזים( בכל א)עשרה  10%ת ולובגבשינויים במידות,  06.05.2

 .במחירים
 
 



 אולם תרבות אורון 
 ערד 

 מיוחד   טכניפרט מ 
 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                     36  

 תברואה   ותמערכ  -  07פרק 
 

 תברואה  מפרט כללי למתקני   .0107
 

 ם י יאים כללנת א.
 לגבי תהמצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניווהתכניות מפרט זה  
 . הקבלן יחוייב לעמוד בכל  קיןפק ולהתקבלן לסת והמתקן אשר על ההמערכו 
 וכניות וכן בכל הדרישות הנובעות רט ובתהדרישות הטכניות הכלולות במפ 
 הכלול בהם.מתנאי כלשהו  

 
 קף המפרט יה ב.

 למה לתכניות. לפיכך אין זה מן ההכרח שכל שהלהלן מהווה  מובארט ההמפ 
 זה. מצא ביטויה במפרט יבתכניות ת  תרעבודה המתוא 

 
 עדיפות בין מסמכים  ג.

 ורים והדרישותעות בין התיאאי התאמה או רב משמ בכל מקרה של סתירה, 
 הצעה אוהגשת ה לפניפקח, ומת ליבו של המשבמסמכים השונים, על הקבלן להסב תש

 כלשהי ולקבל הוראות המפקח.  דהצועה של עבויב
 

 ת ה עדיפומדידה והתשלום תהיאו אופני ה תמבחינת הדרישות הטכניו 
 המסמכים כדלקמן: 

 
 יוחד.ת עדיף על המפרט המפירוט בכתב הכמויו 

 
 המיוחד עדיף על המפרט הכללי. במפרט פירוט 

 
 רט ית", עדיף הפנ"לפי תכ ריט "לפי פרט" אוע פו נדרש ביצובכל מקרה ב 
 הסטנדרטיים"  והתכניות על האמור בכתב הכמויות או המתואר "בפרטים 
 אחרת במפורש.ן אם צויי ה, אלא הצמודים למפרט ז 

 
 והמקום בדיקת התכניות ד.

 י המקום בכל הנוגע לעבודה  תכניות הבניין ואת תנא הקבלן מתחייב לבדוק את 
 המבוצעות בשטח  תיתר העבודו ישלב ר אתלהכיו לבצע. עליו שיקבל על עצמ 
 את ות במועד בו יבצע אותן עבוד להבנייה ולקחת בחשבון את מצבן הקיים ש 
 ו הוא.דותיעבו 

יום   14למפקח תוך  עכאילו ביקר באתר וזכותו להודי עם הגשת ההצעה, רואים את הקבלן
הפתחים,   תורבות מידהתנאים במקום, לן בין התכניות למיום חתימת החוזה, על סתירות בי

 ה וכו', ולקבל את הנחיות המפקח בנדון.שרויות גישאפ
 

 לגבי פרטי הביצוע, יותכל האחרל עליו תחו -במועד הנ"ל  ע הקבלןדיוהלא  
 ו באביזרים עקב אי התאמה לולים להיות בציוד אשינויים שע לרבות לגבי 
 ה. ו לאפשרות גישלמבנה, למידות הפתחים א 

 
 תנאי המבנה ה.

 רים, הצינורות וכו' כמצויין בתכניות, אינו מדויק האביז הכלים,יוד, צהמיקום  
 .ההעבוד שו או שיהיו רצויים בזמן ביצועידרויים שיאם לשינ ה ניתן לתיקון בהתויהי 

 
 המפלסים וכיו"ב עם תכניות  ם את המיקום, התוואי,על הקבלן יהיה להתאי 
 ים תנאהתחשבות עם ה רים, תוךצועות אחאויר, החשמל ומקמיזוג ההבנין,  
 לה, וכן בהתחשב  הא תוהמציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מהתכני 
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ובלעדית עבור דיוק   גבלות המבנה ו/או השלד, וישא באחריות מלאהים ובמצב הקימב
 ע.הביצו

 
 לוח זמנים תיאום  ו. 

ע  וצפורט לביחתימת החוזה, לוח זמנים מיום מ 15הקבלן יגיש לאישור המפקח, תוך 
יוד לאישור הצ תמפרט זה ובתכניות. לוח הזמנים יכלול גם את הגשכלולות בעבודות ה ה

י כפי שיאושר ע"י  ב ובתיאום עם לוח הזמנים של הקבלן הכללילויוכן בשאספקה, וזמני 
 המפקח.

 
 עם   ום מלאבנוסף לכך מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך שילוב ותיא 
 לך התקין של במהרעות כלשהן י לגרום להפלביה וזאת התקדמות עבודות הבנ 
 ת.ן עבודו פגיעה כלשהי באות ועגפיתר עבודות הבנין ומבלי ל 

 
 יקנה לקבלן זכות לתבוע  פיגור בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים, לא 
 וי אחר.פיצ , אותוהתייקרוישינויים בלוח הזמנים ו/או תשלומים נוספים עבור  

 
 תיקונים חציבות ו ז.

הם  צורך ב היהע הפתחים דרך קירות, רצפות, תקרות וכיו"ב, במידה וייצווב החציבות לכ
קונים  ן התיכוגיה וס ביצוע המתקנים המכניים, התקנת הכלים והצנרת על כל  תרלמט

ך תיאום עם  לן התברואה, תוקב ייד ליבוצעו עלעבודות הבנין הכרוכים באותן חציבות, 
  .ובאישורולן הכללי, המפקח הקב

 
  ספת. ותרם ולם עבוולא תש כלול במחיר היחידהוהניסור   ות החציבהמחיר עבוד

 
 צנרת וכו',   קבלן התברואה יסתום את הפתחים, סביב השרוולים, חריצי 
 . סיד וכו' ע את תיקוני הטיח, צבע,הקבלן הכללי יבצו 
 וצוין   היבוצעו ע"י הקבלן הכללי רק במדעבודות החציבה, הבניה והתיקון  
 ור הטכני.והתיא בהיקף העבודההדבר במפורש  

 
 בלן התברואה לשם התקנת השרוולים.  ו ע"י קעצצנרת יבו ירת למעבחציבו 
 אשר יתואם מראש ומבלי לפגוע  קוםקדח יהלום, ובמיהמעברים יבוצעו במ 
 ו קירות בטון.במבנה התקרות א 

 
 שרוולים  ח.

בלו(  יתק פח לא לדה )שרווליפהשרוולי  יספק, ימקם ויתקין את כל תברואהקבלן ה
בקוטר מתאים אשר  ולים יהיו. השרותוות והקיררצפת דרך ה ת העוברעבור כל הצנר

הצינור על בידודו. שרוולים    ול להיקףמ"מ לפחות בין פנים השרו 6יבטיח מירווח של 
 פני הריצוף.מ"מ לפחות מעל  50רצפה יבלטו ב

קירות  ה שלבכל מקרת או יוספו וררות והתקולים יותקנו תוך כדי הקמת הקירוהש
 מות.  רות קייאו תק

       
 ותקנים  תקנות חוקים, ט.

 יפות  קן השונים ייוצרו ויותקנו בכפכל הציוד, הצנרת למיניה וחלקי המת 
 הוראות  רשויות המוסמכות. כל החוקים לחוקים, הוראות ותקנות של ה 
 המפרט הזה.  נפרד של אלה ייחשבו כחלק בלתיעם רשויות ותקנות מט 

 
 ןהעדכניים, וכ נים הישראלייםהתקדרישות תאימו לחומרים והמוצרים יכל ה 

ל כל חלקיו וכן יתר  ע 1205של משרד הבריאות, ת"י  W-02ההוראות למתקני תברואה, מפרט 
 נים וכל הוראה מחייבת אחרת. ן התקמפרטי מכו

 
 הכלולות לבין אלהות או התקנים הדרישות של הרשוי נתגלו סתירות בין 
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חליט על דה. המפקח יובלפני תחילת העקח יעת המפנין לידיביא הקבלן את הע ,ט זהבמפר
 בנדון תהיה סופית ומכרעת. אופן ביצוע העבודה והחלטתו 

 
 בטיחות י. 

 רישות תקנות  ו ויותקנו בהתאמה מלאה לדכל הציוד והחומרים יסופק 
 עקב או התפוצצות  ות דליקהלרבות בטיחות נגד התהוהעדכניות הבטיחות  

זה, וכן בהתאם מך אחר לענין סואות או כל גוף מרימשרד הב הנחיות השימוש בהם, וכן 
 הקיים לגביהם.וכל תקן אחר   755על כל חלקיו,  1001לדרישות ת"י 

 
ים והתקנות החלים  וסד לבטיחות ולגיהות, וכל החוקד על פי הנחיות המהקבלן מתחייב לעבו

 וג זה. מס לעבודותמזמין, ים אחרים אשר יש לנוהלוכן על פי  ,הות בעבודחעל נושא הבטי
  
 כל החלקים הנעים,  פק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים על גבייס ןככמו  
 הציוד. אמצעי הגנה אלה   יעה באנשים בזמן פעולתטיח מפני פגעל מנת להב 
   םהנים אלה שות שעניטיחות העדכניות של כל ריהיו בהתאם לדרישות הב 
 הרשמית.ותה  בגדר סמכ 

 
 ועביצים וחומר יא. 

 יים, הצנרת למיניה,  וכנים, הכלים הסניטרמהכל החומרים, המוצרים  
   ר  קבלן, יהיו מהמין המשובח ביותרים וכו' אשר יסופקו על ידי הביזהא 
  העדכניים. כמו כן, הם   ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים 
 ודם.  ליעכשרים  על ידו ידי המפקח ונמצאו עלאשר נבדקו  תוגמאו לדויתאימ 
 לקו ממקום  יסו -זרים וכו' אשר לא יתאימו לנ"ל רים, אביצוחומרים, מ 
 לדרישות ולדוגמאות  המתאימים -ועל חשבונו, ואחרים  העבודה על ידי הקבלן 
 כאמור יובאו במקומם. 

 
 ן,  כורח מקצועי נואפרטים ובוצענה בהתאם לתכניות, למודות תבכל העב 
 של כל רשות מוסמכת,  ה"ל ובכפיפות לדרישותינים הנשות התקבכפיפות לדרי 
 ת וא במסגררז זה, ההמשמשות נושא לעבודות מכאשר הפיקוח על העבודות  

ת  מציא לידו אישור בכתב על התאמרשאי לדרוש שהקבלן י סמכותה הרשמית. המפקח
שור  מציא איוהקבלן מתחייב לה ת,של אותה רשו  בות וכיו"קנ העבודות לדרישות, הוראות, ת

 יידרש. באםזה 
 

 תואמדוג יב.
ם  חומרים, חלקי מלאכה ואביזרים, כליהקבלן יספק לפי דרישת המפקח דוגמאות של 

ובטרם ו', בטרם יזמין את המוצרים י ניקוז, צנרת למיניה וכריים, אביזרי מים, אביזרסניט
 או בבית אתר החל בביצוע המלאכות ב

 עבודה אך לא פחותת הלהתקדמומתאים  מאות יסופקו במועדגהמלאכה. הדו 
      יום לפני התחלת הביצוע. 30-מ 

 
שמשו  לאחר גמר ביצוע המתקן וי במשרד האתר ו/או המפקח עדיישמרו  הדוגמאות

דוגמאות יהיו רכוש המזמין כל הלהשוואה לחומרים ומוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת. 
 תשל דוגמאות, על מנקה בלן בדייבצע הקלפי דרישת המפקח  .המפקח אחרת הרלא אם הוא

ולתקנים, הבדיקות יבוצעו במעבדה  רים והציוד לתקנות, לחוקים  לודא התאמת החומ
 מערך חשבונו הסופי.  0.3%בסכום שלא יעלה על  ןוסמכת וההוצאות יחולו על הקבלמ

 ההוצאות.  לן במלואתוצאה שלילית יחוייב הקב קרה שלבכל מ 
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 וד אישור חומרים וצי .יג
 

 לוחות זמנים )אבני דרך(: . 1 
 

צוע העבודה, להגיש את כל הקבלן מתחיב עם חתימתו על ההסכם/חוזה לבי א.  
חתימה על  יום ממועד ה 21על זמן אשר לא יעלה  ישור תוך פרקהציוד לא

-דהו בהתחלת העות זאת קודם לכן ו/או ממועד צו ההסכם, אלא אם הסכים לעש
 ן כולם. יהקודם מב
  לעשות כן, משיקולי לו"ז ןליותר אם הנחה המפקח את הקבר יהיה קצפרק הזמן 

  כללי של הפרויקט. 
 

לא  -לאישור המתכנן ולהגיש מחדש את החומר  הקבלן מתחיב לתקן את הערות ב.  
 ן ו/או המפקח.ערות המתכנימי עבודה, מיום שקיבל את ה 5 -יאוחר מ

 
י החשמל ומסוז כל עעם ריכ מתכנן החשמל מסמך רב להכין עבויחמת הקבלן ג.  

האישור הסופי  ימי עבודה ממועד 3 -יאוחר ממך זה יועבר לא סמהנדרשים. 
 לציוד.

 
 וציוד: עבודה חומרי  . 2 

 
 ת שות מפרט זה, יהיו חדשים ובעלי איכויוד יתאימו לדריכל החומרים והצ 

  הם,יוד כלשים או צולפני ריכוז חומר  לז המצוין לעי"על פי לוגבוהה. מיד עם חתימת החוזה ו
דרוש. רשימה זו, ה מלאה של החומרים והציוד הו של המפקח רשימרוימציא הקבלן לאיש
ם המסחרי של כל פריט, מספרו ש ההיצרנים ופרטים נוספים כגון: תכיל גם את שמות 

ם, נתוני  יים של היצרנינפרטים טכתכניות ומ -יידרש מסיבה כלשהי  הקטלוגי, ובמידה והדבר
לגבי כל המוצרים יכלול  המידע אשר יידרש  , דוגמאות וכיו"ב.ניםאת היצרחייבים פעולה המ

סיכה, צבעים   תול זה פירוט של שמני סיכה, משחהיתר גם הוראות שימוש ואחזקה ובכלבין 
 וכו'.

 קטלוג  הר/פריט המוגש לאישור, בכל דפי הקבלן יסמן באופן ברור את המוצ
 ורפים. צמה

 
 לן את כלבקת או דומות יספק הזהות ציוד ר יחידומקרה בו נדרש מספ לבכ 
 , זאת באם לא הורה המפקח אחרת. היחידות מאותו סוג ומאותה התוצרת 

 
 בו. כל ציוד  ל ידי המפקח יובא לבנין ויותקן רק ציוד ואביזרים אשר יאושרו ע 
 מאושר יובא  המקום וציוד ןיסולקו מר יובאו לבנין ללא אישור רים אשואביז 
  ר את הקבלן מאחריות מלאהרחזאת, אישור הציוד אינו מש עםד ו. יחתחתי 
 ט בנפרד  פעולתו של כל פריבנייתו, התקנתו ו הציוד, תכנונו,  לבחירה נכונה של 
 רכת בשלמותה.המע ושל 

 
 רך, שות לרשיונות יבוא, הכל לפי הצוהקבלן יגיש לרשויות המתאימות בק 
   םקריים או כל פריטיהעיהציוד  ום חלקימועד בו יגיעו למקהלמפקח על ע ידויו 
 עבודה.אחרים שיש בהם כדי להשפיע על מועד סיום ה 

 
 השגת חומרים יד.

ם החומרי ווה התחייבות מצד הקבלן, כי כלבלן וחתימת החוזה מהתו של הקהגשת הצע
להשיגם   וליכאו שהוא  ודבהישג י מת המתקן נמצאיםהדרושים לשם השלהכלים והציוד 

ודתו בזמן, לפי התקנות הקיימות  בע מועד המתאים להשלמת ה בם להתקנאם למקוולהבי
 ת הצעתו וחתימת החוזה.בזמן הגש

 
 ום העבודה או לתוספת מחירעל עיכוב בסיטענה מהקבלן  לא תתקבל שום 
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 וחד. ימ במשלוחם יו ברי השגה, או שיידרש לייבאבמידה והכלים או הציוד לא יה 
 

 פים ליתח . טו
 המלים: "שווה ערך"  םיביהם צויינו בגופו של הסעיף המתאלגש קומותרק במ 

ם בתנאי שהתחליף הינו  . המפקח יהיה מוכן לאשרתחליפים מתאימים רשאי הקבלן להציע
נת המחיר או  ה לכך מבחיו שיש הצדקמת "שווה" או בעל איכות שווה לפריט המפורט, ו/אאב

 אחרות.מבחינות 
 

 רש עבורו ויציין בהצעתו הנדהמחיר  קבלן אתיציג ה חליף,צעת תבמסרו ה 
 ורה וכיו"ב.את כל הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת, מק 

 
 לא הוצע תחליף על ידו ציע תחליף כאמור, או אם לא ניתנה לקבלן אפשרות לה 
 ורט.ולהרכיב את המוצר הנדרש כפי שמפאף אם הותר הדבר, יהיה עליו לספק  

 
בד, ולא של לבו של המזמין ו/או המפקח כות" היא זווה ערךלגבי "שחלטה כי ה ש בזאתגדמו

 תו ללא עוררין. זה והקבלן יקבל החלטהפוסק היחיד בענין  , ועל כן המפקח יהיההקבלן
 

 , ניקוי וצביעהנההג טז.
ל או כ המתקן כלים, האביזרים, הצנרת אובמשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על ה

י הקבלן עצמו "ביצוע העבודה עיגרם תוך כדי לה העלולותפשריות פגיעות אמנו בפני מ קלח
וד המותקן או  מידה האחריות, להגנת הצי . על הקבלן חלה באותהו/או גורמים אחרים

 וחסן באתר בזמן הבניה.המא
 צבע או סיד אים על מנת למנוע כתמי טיח,בין היתר תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי מת

ם  רים כלשהחאכן לנזקים  ריות הקבלן מתיחסת כמואח אחרים. עות ע"יבוצב עבודות המקע
 או אחרות. פעות מכניות, טרמיות, כימיותלציודו לרבות הש

 
 כדי ביצוע עבודתו )ע"י עובדי בלן לנזקים שנגרמו תוךהק לה אחריותכמו כן ח 
 עו צעבודות שבול ,דו(על י  חומרים שסופקו שנה שלו, ציוד אוהקבלן, קבלני המ 
 ים. אחר ע"י 

 
 ומו, על  א עובד ויסלק מידי יום ביוההקבלן ישמור על נקיון המקומות שבהם  
 באתר, או מחוץהמיועד לכך  חשבונו, כל פסולת, לכלוך וכדומה אל המקום 
 , והכל עפ"י לאתר, לאתר שפיכת פסולת מורשה ומוסדר ועל חשבונו בלבד 
 הוראות המפקח. 

 
 ות הבנין, בתנאים חיצוניים  בודבגמר ע אך ורק עסופית תיצבה  עהצבשכבת  
 ר יבש וחופשי מאבק. ובאוי םמתאימי 

 
אשר הם במצב נקי,  יהם למפקח, כעם סיום העבודה יימסרו המתקנים והמערכות על כל חלק

 מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות. 
 

 ודה.הגנה בפני חל יז. 
 ד ציוחלקי ה ה על כלהגנה יעילם שלשים הדרוהקבלן ינקוט בכל האמצעים  
 הברזל  המתכות השונות. כל חלקי ןיבפני חלודה. למטרה זו יש להפריד ב 
 לגביהם אין ואלה מהם ש והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולבנים 

לאחר נקוי כמבוצע  "EA-9"יהיו צבועים במפעל בשתי שכבות צבע אפוקסי  -הדבר אפשרי 
המפקח(, הם ינוקו באופן יסודי   של )לדעתו נו ניתןוגם זה איה דמרק בת" וע"י "אברו

תי חלודה, קליפה וכו'. מיד בגמר הניקוי יצבעו בש ת( מכלמכניים )גירוד ע"י מברש םיבאמצע
יצבעו  של "טמבור", או שווה ערך מאושר, ולבסוף  "-13HB" כגון  ע מגן נגד חלודהשכבות צב

 פקח. המ בעו ע"יאשר יק ת בגווניםוזא איל()אמ צבע מגן עליון בשתי שכבות
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בע אמאיל סינטטי כאמור.  ת יצבעו אף הם פעמיים בצכתהשטחים הגלויים לעין של חלקי המ
מורכבים מחוץ למבנים יוגנו בפני השפעות  מתקן החלקי ה. כל כל ברגי הציוד יהיו מגולבנים

 ביעות רצונו המלאה של המפקח.אקלימיות בלתי רצויות לש
 

חלקי המתכת של המתקן שאינם   תרם וכל יהבסיסי התמיכות, ת,כתת המתליו 
 "טמבור", או  " של EA-9בשתי שכבות צבע כגון " ויצבעוחלודה בניקוי חול ינוקו מ מגולבנים 
 בסעיפי הצנרת אשר במפרט המיוחד. כל כמפורטשווה ערך, ה 

 
 טי טנסיאמאיל של צבע עו בנוסף גם בשתי שכבות צינורות לא מבודדים יצב 
 תקן או עפ"י הנחיות המפקח. י היהוי לפהזבגווני  

 
 כמומלץ ע"י "טמבור" ומעליו בפרימר מתאים  גלויה, תיצבע צנרת מגולבנת 
 או שתסופק צבועה מראש במפעל כמפורט לעיל, בשתי שכבות צבע עליון  
 דוגמת תוצרת "אברות". 

 
 ורעידות מניעת רעש  יח.

לרעש ולרעידות יגרום  לא חוזה זהבמסגרת או יותקן ו/ קיסופאשר הקבלן יוודא שכל הציוד 
אמצעי הדרוש )בולמי רעידות,  וט הקבלן בכל  . בנוסף לכך ינקכולוה  נבם במבלתי סבירי

וכו'(. על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי משתיקים   וד אקוסטי,שים, בידחיבורים, גמי
טרה במ הטכנייםם אזורינות והוכלחדרי המ  והחללים שמחוץרעישים אל המבנה הציוד המ

 "רמת רעש" במפרט. עפ"י המוגדר בסעיף  רעש שאינה עולה על המותרלשמור על רמת 
 

 עיף "יסודות" להלן( במטרה רט בסהיסודות לציוד יתוכננו ע"י הקבלן )כמפו 
 ח הקבלן על ביצוע למנוע מעבר רעש ורעידות מן המבנה. בנוסף לכך יפק 
 י אחרים( על מנת להבטיח ע" ידו או  לבוצע עאם י ןיכות )במיהתהיסודות ו 
 . יוטרה זו לנגד עינמששיתאימו ליעודם כ 

 
 תעביר רעש  ן שלאצנרת המים תותקן בצורה גמישה ותחובר לבנין ולציוד באופ 
 ורעידות למבנה.  

 
בלן הקן רים את הנדרש או המקובל, יתקיאם לדעת המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוב

וכו' נוספים   ות, חיבורים גמישים, בידוד אקוסטי, משתיקיםעידבולמי ר המפקח דרישת ילפ
 להוריד את רמת הרעש והרעידות לרמה בהתאם לנדרש. על מנת

 
 ותיסוד יט. 

 הקבלן יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות   
ין  הבנ. קבלן ל המפקחרו שושובאי יודהצ ם להמלצות יצרנים לציוד בהתאהבטון הדרושי

ל קבלן המערכות השגחתו ואחריותו ש יתקין את היסודות בהתאם לשרטוטים אלה תחת
 פית של הציוד. וסו הוישלים את עבודות הבטון שתידרשנה לאחר התקנת

 
 פתחי גישה כ.

 טובה להפעלה ושירות.  הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה  
 ך שניתן יהיה להפעיל את הברזים,ת כ סתרת הנאת הצנר ןלמקם הקבמו כן יכ 

פקח על מנת להבטיח ישתף פעולה עם הקבלן הכללי והמימים. הקבלן אתדרך פתחי גישה מ
הפעלה ושרות אך בכל מקרה לא יחרגו  ל ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה לפתחי גישה בגוד
התברואה  בלןי קו ע"ויותקנ וקפישה יסופתחי הגיטקטוניות של האזור. כל מהגבולות הארכ

 רכות, אלא אם צוין אחרת. של קבלן המע ותוהתיקון יעשה ע"י הקבלן הכללי תחת השגח
 

 פיגומים ודרכים כא.
 ות תימוך, דרכים, מעברים מורמים,  פיגומים, מערכ ביהקבלן יספק וירכ 
 ת החוזה.ות במסגרכל סוגי העבודות הכלול סולמות וכיו"ב, הדרושים לביצוע 
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 אלה יהיו יציבים וקשיחים במידה מספקת לשם קבלת   יםארעי מתקנים 
 בם, להחזיקם, לחדשם, לתקנם או נועדו, יש להרכי ים אשר להםסמוהע 
 הבטיחות בעבודה ושמירה על ההוראותבות עם דרישות שחלהחליפם, תוך הת 
 מלאה באחריות ת בני תוקף. הקבלן ישא הכלולות בחוקים, צווים או תקנו 
 ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן יתקן את   ם,ותציבלי עדיתלוב 
 התשלום עבור פיגומים ודרכים הנ"ל רים והן העקיפים.ם, הן הישייקזהנ 
 יוד.העבודות והצ כלול במחירי 

 
 מפרטי ציוד ותכניות עבודה  כב. 

לאחר  עותקים. 3-עבודה ב מפרטי ציוד ותכניות ח פקהקבלן יכין ויגיש לאישורו של המ
בכל  את העבודה.  ר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצעיחזי בדקו,יש

 מקרה יכללו המפרטים והתכניות את המסמכים הבאים:
 

 ירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם יות ופללכ תכניות א. 
 ו ומים ו/אל ע"ג צילכה -, תפוקות והספקים מסחרי ומספר קטלוגי  
 מקוריים.  לוגיםקט   

 
 י ציוד שאינם  וד או פריטיצתכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור  ב. 
 לול בין השאריכי בבחינת מוצר מוכן ושיש צורך ליצרם. הפירוט הטכנ  
 את השם המסחרי ומספרי הקטלוג של הפרטים השונים במכלול וכן  
 ול כולו.הספקים עבור המכלקות ותפו  

 
 שינוי בתכניות העבודה של הכלים, או הציוד או  ל כלות שרטפות מויתכנ .ג 
 "י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המתכנן וכו' אשר הוצעו עהחיווט  ת,רנהצ  
 .קחו/או המפ  

 
 תכניות פתחים בקירות ובקורות.   .ד 

 
 וב  ם ופרטים הדרושים לחישתכנית יסודות לציוד שאושר ולרבות חתכי .ה 
 . ת אותוהנושא  הוד והרצפהיס  

 
 או צילום   ירכל פריט/ציוד לאישור יוגש למתכנן עם דף הקטלוג המקו

 ריגים(. ח יםהמקור בלבד, מסומן במספר הסעיף המתאים בכתב הכמויות )למעט פריט
 

 כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב, בתכנת  
 . ןהמזמי דרישת יו/או לפ ות המתכנןמהדורה בה שורטטו תכני"אוטוקד" וב

 
בתו להבטיח ם אופן מחוושאישור תכנית העבודה ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן ב

הקבלן יתקן, ישנה ויחליף כל  .ןותכנון נאות וכן יצור, הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכ
  ל איכות ירודה או מתחתפריט, או חלק של עבודה אשר המפקח ימצא אותו פגום, בע

אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך  ופןאחוי ובללא די רש, וזאתלתקן הנד
 בלוח הזמנים שנקבע. כדי לפגוע  והביצוע א

 
 והבטחתם. דכנסת הציוה חירכי הגישה ופתכמו כן, הקבלן אחראי לבדיקת ד

 
 מנהל עבודה ומהנדס ביצוע כג.

בעל    רבאת ועקב ודהמו ומנהל עבבלן מהנדס אחראי מטעלשם ביצוע עבודה זו יעסיק הק
בא כוחו  שטח וישמשבודות בעהמקצועי. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל  ון וידענסי

הל העבודה תחשב כנמסרת  ר למנשתימס בבכתהרשמי של הקבלן. כל הוראה הן בעל פה והן 
 התחייבויותיו לפי מפרט זה. לקבלן ותחייב אותו במסגרת
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מהנדס האחראי ומנהל ה ותשמ  חוזה אתהחתימת מ יום  14פקח, תוך הקבלן יודיע למ
 עסקתם בפרויקט זה.ן להימהעבודה באתר, לשם קבלת אישור המז

 
 אישור.  בוצע ללאהחלפת המהנדס האחראי ו/או מנהל העבודה לא י 

לן, המזמין ו/או המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה מטעם הקב
ודה או אינו מסוגל לעמוד עבה צוערשת לבידרמה הנל י אין הוא מתאיםבאם יתברר כ

המזמין ו/או  המפקח. על הקבלן לקבל דרישה זו  ו שלנובדרישות תפקידיו לשביעות רצ
 חרים. אימים אתמולהחליפם באנשים 

 
 עובדים וקבלני משנה  כד. 

 לי ידע  קבלני משנה בע לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים ועובדים ו/או 
 ם. צוות העובדים ימנה מספרה שהם מבצעיבסוג העבוד אלנסיון מומקצועי  
 ות בהתאם ללוח הזמנים. ירה על קצב עבודות נאלשמ ם מספיק של פועלי 

 
 30המלאכה ובין באתר, לפחות -משנה, בין בביתכל קבלן  את שמו שלהקבלן יודיע למפקח 

 בעבודתו מטעמו. יום לפני שקבלן המשנה יתחיל 
 

בד, פועל או קבלן משנה משטח העבודה כל עוו של תהרחק תאלדרוש  יהמפקח יהיה רשא
 מיד אחר דרישה כזו. למלא והקבלן מתחייב

 
 ה שלו בלני המשנדיו או מקהקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעוב  
 עלול להגיש.  

 
 פיקוח וביקורת העבודה  כה.

   תוע העבודלמפקח בכל עת ביצולמתכנן ו/או  הקבלן יאפשר גישה חופשית 
 בקר את העבודות המבוצעות.יע בידיו לבשטח ויסי 

 
ח העבודה שידרשו לשם ביקורת טיב  פקח את כלי העבודה וכהמ תהקבלן יעמיד לרשו

 ומרים.העבודה והח
 

 מסירת העבודות והמתקנים, ותקופת האחריות  .כו
אם   אאלסוג,  לומערכות תברואה מכותקנים ציוד אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מ 

 ור המפקח ו/או המתכנן ו/או המזמין.ך אישבל לכהתק
 

 ת מדקבלה מוק . 1 
 לאחר שגמר קבלן המערכות את עבודותיו, הפעיל את המערכות    
      ים כל הדרוש והדבר אושר ע"י המפקח,  סת, בדק והשלהמתקנים, וויו  
 ות בצותקנים. דות והממוקדמת של העבו הליבקש המפקח לזמן צוות קב  
 זמין והמפקח. נים, נציג המישתתפו המתכנ  

 
 כמויות זרימת המים,   ן רישום מדויק שללבבדיקה זו, יערוך הק ראת לק  

כל רישום אחר הדרוש להוכחת השלמת טמפרטורת המים, הלחצים, תנאי הפעולה ו
 ן כנדרש.המתק

 
  לקבלן עלהערותיו  עם "ח מסכםיקה, דובבד מפקח למשתתפיםלאחר הבדיקה יעביר ה

כל עבודה  ו, או החלפת ציוד פגום א, או השלמת העבודות והתקנים יצועתיקון פגמי ב
 נדרש.דות והמתקנים עפ"י המפרט, התכניות וכובלדעתו להשלמת הע אחרת הנדרשת

 
ת של ילקבלה סופריך בתום הבדיקה, יסוכם עם הקבלן מועד סיום העבודות, וקביעת תא  
 . תקניםהמ  
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 יתקבלה סופ . 2 
 ן, תערך קבלה יקונים כנ"ל ע"י הקבלודות והתשלמת העבם הותעם   
 בדו"ח הבדיקה  למו/בוצעו התיקונים הרשומיםה ולא הושדיסופית. במ  
 יקונים השלמות/ לו פגמים ודרישה נוספת לת הראשונית, או במדה ויתג  
 ת של כללליהפעלה כו תערך  ז רות חדש. בבדיקהירשם דו"ח הע -והחלפות   
 תכניות.מפרט/פן פעולתם, ועמידתם בתנאי האוק כות ותיבדרענים/ממתקה  

 
 זו יתיר למזמין לעכביקונים לקראת קבלה סופית ההשלמות/ת אי ביצוע  

ע התיקונים וההשלמות על חשבון  צורך להתיר למזמין לבצתשלומים לקבלן ובמדת ה
 הקבלן.

 
 לאחריות שתחילת תקופת ה ועדידחה מ השלמות/אי השלמת התיקונים  
 , עד למסירה הסופית. עם זאת, ערכות אשר סיפקהמתקנים והמהקבלן על   
 , ולו גם באופן חלקי ע"מ לא להסביפעיל הקבלן את המתקנים והמערכות  
 סדים וזאת באחריות הקבלן למרות שמועד תקופתנזקים והפלמזמין   
 לא החלה.  האחריות  
 הערותלא אחרי כל מיכניות, והקבלן בכל דרישות המפרט/תעמוד יובמדה   
 קבלה זו  תראה  - ם נוספיםני, ולא יתגלו לקויידו"ח הבדיקה הראשו  
 ר  ן, וירשם דו"ח מתאים המאשירת המתקנים למזמיכקבלה סופית ומס  
 עבודה זו, ותחילת מועד תקופת האחריות.  

 
 קבלה/מסירה  ף לועד נוסיקבע מ חר כל האמור לעיל,לא ימלא הקבלן א  
 בגין הקבלה/  לן את כל הוצאות המתכנןהקבסה רה זה יכקמסופית. ב  
 ופית. ועד למסירה הס קבלות נוספות  

 
 צה הדרכה והר . 3 
 הקבלן לבצע הפעלה וויסות  עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין, על  
 ורט מפ פןאויפק, וכן להדריך ב והרצה של כל המתקנים והציוד אשר ס  
 וד, והצי עלת המתקניםהמזמין בהפ גיא, את נצותוך שיתוף פעולה מל  
 לא יבצעיום.    14משך תקופה של  תאאופן התפעול והטיפול, וז רתם,הכ  
 את התחייבויותיו ולא הקבלן האמור לעיל, יחשב הדבר כאילו לא מלא   
 מסר סופית המערכות/מתקנים למזמין.   

 
 ים וקטלוג אותהור תכניות סופיות, כז.

ן עקרוני מערכת וללת באופככת מסמכים הת המתקן מעררילפני מס הקבלן יספק למפקח,
חזקה ודפים קטלוגיים עבור כל וא ה ר אחזקה" הכולל הוראות הפעלפסתכניות סופיות ו"
 ציוד.פריטי ואביזרי ה

 
 מערכת תכניות: 

"כפי שבוצע" ערכת מה ים שלשל שרטוטים סופיעותקים מערכת מושלמת  3-הקבלן יספק ב
ודותיו במתקן ויכללו את כל בעלאחר סיום כל  לבדהקבלן בע"י  וויעודכנ אשר ישורטטו

 והסטיות שנעשו בביצוע ביחס םהשינויי 
החשמל, צנרת, מערכת  כת המער לו במפורט אתלתכנית המקורית. שרטוטים אלה יכל

  קיימים חשמלי וכו' אשר יהיווט ויוחר רי עזאביז ור, שסתום,ו בהם כל צינהפיקוד וכו', יופיע
 והפעלתו.  ןתקום ביצוע המיסבבבנין 

 זמין. ני קבלתם הסופית ע"י המפלטים אלה חייבים לקבל את אישור המפקח טושר
 שורטטות במחשב כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן, תהיינה מ

 תכניות המכרז. בתכנת "אוטוקד" לפי הגרסה בה שורטטו 
 

 זקה:ספר אח 
 יהיה כרוך  העברית. הספר קה" בשפהעותקים "ספר אחז 3-הקבלן יספק ב 
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 סתם. ספר האחזקה נכטפה קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים והמעב 
 ין השאר:ול ביכל 

 
 המערכות.  ו העיקריים ויתר מאפייניתיאור המתקן, עקרונות פעולתו, מרכיבי א. 

 
 לעיל. כמפורט ות "כפי שבוצע" מערכת תכני ב. 
  
ההפעלה הרגילה  דר סד המתאר את חומערך מי הוראות הפעלה ואחזקה לרבות: ג. 

הטיפול בהן לרבות כל דיאגרמה או  ופן ת ואוחהיומיומית של המתקן, טבלת תקלות שכי
טיפול  איש האחזקה לבצע, הוראות ל על אשרשרטוט הדרושים לשם הבנת הפעולות  

"יומי",   ד, לרבות מערכי טיפוללקבלן ע"י יצרני הציושנמסר  זקה כפימונע ולאח
  ןוד הנכלים כל פעולה אשר על מתחזקי הבנין לבצע במועהכול וכו',ודשי" ח"שבועי", "

 לשמור על המתקן במצב תחזוקה מעולה במשך כל תקופת קיומו. מנת  על
 

 ד צפריט ב י של כלין מספרו הקטלוגקן, בה צויהציוד המותרשימת  ד. 
 ימפרטבות קטלוגים של הציוד כולל מספרו הסידורי במערכת ולר  
 קה.פעלה ואחזה ,ההתקנ  

 
 וגיים, שם  ים קטלרפכולל מס רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן, ה. 
 ומשחות   וכתובת יצרני החלקים. כמו כן יכללו ברשימה זו סוג השמנים  
 וכמויות החומרים הנ"ל  ש במתקןם לשימונדרטיים המומלציהסיכה הסט  
 האחזקה להחזיק במחסנו. על אישאשר   

 
 דק והשרות הב תתקופ .חכ

מיום קבלת חודשים  36של  הופו למשך תקל כל חלקיהקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן ע
פגם או ליקוי  תקן על חשבונו כל המתקן הסופית ע"י המפקח כמתואר לעיל. הקבלן מתחייב ל

וד  גליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניפה זו, אלא אם כן נגרם הפגם או הותוך תק ר יתגלואש
יאוחר לא  י אךלא דיחובוצעו לשנמסרו על ידו. כל התיקונים יאחזקה עלה והת ההפואלהור

התקינה   שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו 24-מ
או ונים במועד הנדרש רשאי המזמין ו/קבצע התיהקבלן לל המתקן. לא בא והסדירה ש

צעות עובדים או קבלנים  ם, באמת חלקי רכיש תוים, לרבנהמפקח להורות על ביצוע התיקו
 ההוצאות. לת הקבלן בכאאחרים ולחייב 

 
 תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או 
 חלפו תחול אחריותויטים שהקים ופרלה כלקוי. על חלפריט שלם אשר נג 
 החלפתם. אה נוספת מיום למשך תקופה מל 

 
 המזמין והותקן ע"י הקבלן  ר יסופק ע"י ה על ציוד אשלאינה ח תהאחריו 
 תנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום ועפ"י הנחיות וזאת ב חוזה זהגרת  במס 
 ספקי הציוד ומפרט זה. 

 
וד ו/או דרישות מפרט זה, ישא יספקי הצהנחיות אי התחשבות עם  במידה של חריגה או

שבונו במשך תקופת  ם על חויתקנ שיתגלו   ותקלות  םלן באחריות מלאה לפגמים, ליקוייהקב
 .להאחריות כמפורט לעי

 
 בלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הבאות:יב הק יחכמו כן 

של כל   קה וחיזום, בדיקם ורישום הממצאיהליקויי , תיקוןאחת לחודש בדיקת ציוד
י  הכללט במפרט רכמפו, ות ילבטפטוף ונזאומים וכו', טיפול האוגנים, הברגים, ה האטמים,

 .נכונים ה וטיפול מפרט המיוחד, וכל יתר הנדרש לתחזוקוב
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עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למפקח במצב פעולה תקין מכל 
הקבלן להודיע בכתב למפקח על כוונתו  ידרש.עלבמידה ותיקון או חידוש בחינות כולל ה

ינו כשר למסירה, ידחה  אשהמפקח במצב  דיקתעת בקן בסור המתקן. במידה ונמצא המתלמ
 לשביעות רצונו המלאה.  ר המתקן למפקחסמת עד למועד בו יומועד גמר האחרי

 
 היקף העבודה וטיבה  כט.

 וצרים, ממרים, הוד, החוזה כוללת את הצינושא למפרט העבודה המשמשת  
 כניים הדרושים להתקנת המתקנים המאמצעי הלואי והעזר וכל הדברים  
 ן, למעט ניות המצורפות וכפי שמפורט להלטי בתכדיאגרמבאופן  כמתואר 
 נה על ידי גורמים אחרים, בכפיפות לנאמר בהמשך.ר תבוצעשאהעבודות  
 ותשעל הדריהקפדה  קצועי נכון, תוךוצע באורח מהמתקן על כל חלקיו יב 
 לאיכות מעולה.  

 
 ים  טרבפ שתנותלה לה היא עלופן דיאגרמטי בלבד והעבודה מתוארת באו 
 עבודות המוצע ע"י הקבלן. הקיימים בבנינים ובהתאם לציודלתנאים בהתאם  
 צנרת והציוד )לדוגמא(, ישתנו במיקומם ובמצבם, על מנת שיתאימו לתנאים  
 כנון המקורי יעשו בהתאם תות מן הם והסטי עשה. כל השינוייהקיימים למ 
 ה  יד בשום צוררולה ומבלינדסי ת עם גבוי המקובלות וידועולשיטות תכנון  
 ואופן מטיב התקן.  

 יים זעירים, יוגשו לאישור המפקח לפני ביצוע. וניד שה מן המקור מלבכל שינוי וסטיי
 

 מכל סוג.  כספיותתוספות לא יהוו עילה ל יים בכמויותכל השנויים והסטיות ו/או שנו 
 

 להקטינה וא %150 -לדה עד את סך כל היקף העבו גדילהלהמזמין שומר לעצמו את הזכות 
 הכמויות.  בכתארים במפרט זה ובשל המתקנים המתו מהערך הכולל 50%-ל עד

 ף בכל סעיכמו כן שומר המזמין לעצמו את הזכות להקטין את היקף העבודה   
 מהיקפו. מחירי היחידה   500%-עד ל להגדילומהיקפו ו/או  100%-עד ל 
 ות כנ"ל אשרנטהקדלות וכל הג   בתוקף עבור עת הקבלן יהיההמפורטים בהצ 

 רי.וקשל המתקנים בהתאם לחוזה המ ידרשו במסגרת תקופת הביצוע
 

                                  סילוק שפכיםו מפרט מיוחד לעבודות מים   .0207
    

  יםפכש  סילוקו להלן מתיחסים לעבודות אספקת מים המפרט הטכני וכתב הכמויות א.  
 במבנה הנדון ומחוצה לו.

 
  משרדיתו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין עשרות לעיל יודות המתואבעהכל   ב.

(  אה )הל"תורתבקני "מתקני תברואה", וכן הוראות למת 07הביטחון, פרק  ומשרד
הסקה",  "מתקני  16על כל חלקיו, פרק  1205, ותקן ישראלי מס 2007עדכון  1970
אה  ל הורת, וכיאוהבר   של משרד W-2 , תקנות1596, ת"י NFPA-13ן , תק 755תקן 

תחילת העבודה,  ךי רבתא אחרת המתיחסת לעבודות הנ"ל והנמצאת בתוקף, 
 וכמפורט בפרקי המפרט. 

  
. וההוראות הנ"ל זה דיוק ובהתאם למפרטדותיו ב כל עבו אה יקפיד לבצעורבקבלן הת  .ג

בהתאם  לאי ביצוע נכון וישמשו עילה לא תוב במפרט ובהוראות הנ"ל אי ידיעת הכ
 ש.רדלנ

  
 בהמשך. זו ההנחיות הף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל, יחולו על עבודוסבנ  ד.
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     וטיבה  הדקף העבויה   .0307
 

 בין היתר את עיקרי רת מפרט/חוזה זה כוללת העבודה המתוארת במסג  א.
 מערכות כדלקמן: בודות, אספקת הציוד והרכבתו והתקנת העה
 
    ,שירותיםל קה לבנין,קוי אספ ית והנחתרוניערשת הם לפקת מיחיבור אס .1

 דרש. ולכיבוי אש וכל הנ יים,רוטחים ציבלמטבחונים, לש 
 

 לשירותים וכנדרש.ריים ים הסניטלכל הכ . 2
 
ערכות מזוג אויר או ממערכות מכניות ממהשפכים בבנין, משירותים, רכות סילוק ל מעכ  . 3

 . תיתכות התשרן למער ות בבנין, וכנדרש, וחיבואחר
 

 . תועירוניים אל המערכות הרחיבוועד לניות יוב החיצורכות הבכל מע . 4
 
   כל מערכות החשמל והפיקוד המהווים חלק ממערכות התברואה  . 5

 
 רצה, אחריות, עבודות הגמר, ניסוי ויסות והקוי המערכותשטיפת וני . 6
 קי מסירה.ושירות, הדרכת המזמין ותי  

 
 ודה.עבהויוד ל הציטלים עהמסים והה . 7
 

 ואמצעי  גומיםיפומרים, ת כלי העבודה, חק אלן יספיל הקבסף למפורט לעבנו ב.
לשם השלמת ביצוע  הרמה, עבודות חציבה ומעבר, את העבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש 

לא פורטו או   בוהה ביותר, לפעולה בטוחה ואמינה, גם אםהמתקנים והמערכות ברמה הג
 "ל. אים הנדה בתנלעמיך נדרשים א או בתכניות תויט, בכמורש במפרצוינו במפו

 
 אה למתקני תברו  תכניות עבודה   .0407

        
 יו לבצע במסגרת  הקבלן יכין תכניות ומפרטי עבודה לכל המערכות אשר על א.

 .ר המתכנן באמצעות המפקחעבודה זו ויגישם לאישו 
 י מסמכים  "פעבודתו עהקבלן את יבצע המסמכים יאושרו, לאחר שהתכניות ו 
 אלה בלבד.  

 
 יבורה ויתר המערכות  הצנרת וח  את מהלכי ודה, יראה הקבלןהעבכניות בת    ב.

ת העירונית או הקיימת, ואת חיבורי בתחום המבנה, וכן את חיבורי צנרת אספקת המים לרש
ת התכנון תוך התחשבות בדרישו כלוהאו הקיימות, והניקוז לרשתות העירוניות  הביוב

 ת בשטח. הקיימ והמציאות
 

 החיבור, פירוט ההתקנה ו ת כל פרטיתכניות העבודה אן בה הקבלן, יראכמו כ ג.   
 נכון, מתאים  האביזרים ואופן התקנתם וכל פרט אחר הדרוש לשם ביצוע  
 וכל הנדרש. ן, של ציוד חימום מים, סינונהלתכנון, למפרט, מותאם למב 

 
 ,  העבודהלת לת צו להתחעו לאחר קבצובאישורם יהמסמכים והכנת התכניות,  ד.   

למתכנן בדיקתם ביסודיות, ולקבלן  ם ובמועד שיאפשר ו י 21אשר לא יעלה על ק זמן תוך פר
 הרשויות וכל הנדרש. התארגנות לביצוע, תיאום עם 

 
 בורם כל  רי העבודה, ולא תשולם ערת לעיל כלולה במחי כל העבודה המתוא ה.

 חד. תשלום מיותוספת ו/או  
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 תאור כללי - זיקוים ונכפסילוק ש, ספקת מיםמערכות א   .5007
 

 םיממערכות ה א.
 

 הקבלן יספק ירכיב ויחבר מערכות אספקה מושלמות של מי רשת למים   . 1 
טרה אחרת כנדרש במפרט ועפ"י חמים לשימוש, לגינון, לכיבוי אש ולכל מקרים ו

 התכנון.
 

   ת המיםפקנה א, ותסתות ומושלמהיינה שלמוהמים למיניהן ת ערכותמ . 2 
 פרטורות הנדרשות.בטמם ובלחצי ,בכמויות  

 
רכות המים למיניהן תכלולנה את כל האביזרים הנדרשים לשם אבטחת איכות עמ . 3 

זרימה, לחצי האספקה, טמפרטורות יעת זיהום חוזר, וכן לשם בקרת כמויות ההמים, מנ
 י התכנון.מאפיין אחר הנדרש עפ"האספקה וכל 

 
 זרי הצנרת, אבית והצנורו ה את כללולניהן תכם למינת המיוכמער . 4 
 קטרים הנדרשים, את הבידוד הטרמי הנדרש, הסוגים וב מהחומרים  
 המתלים והחיזוקים.   

 
 אחריות הבלעדית לתיאום עבודה זו, חלה על קבלן המערכות ה מסגרתב . 5 

  ו, עם מחלקתמצולבנין עאתר הבניה לשת הקיימת בבנין או חיבור אספקת המים לר
רשות אחרת כנדרש  יריה, עם המזמין ועם כלהע או/מית ווקרשות המה של המים
' חשמל ומשטרת ע החיבורים ולרבות המחלקה לשיפור פני העיר, חב' בזק, חבלביצו

 ישראל. 
 

 שויות שורים הנדרשים מהגופים ומהרודא קבלת כל האיהקבלן יטפל וי  
 דרש. תכנון וכני ה"ר עפחיבומושלם של ההנ"ל לביצוע   

 
 ת ודרישות המפרטויק זה תבוצענה עפ"י ההנחפר גרתת במס ודכל העבו . 6 
 , 1205ס' "מתקני תברואה", תקן ישראלי מ – 1990מהדורה  07הכללי פרק   
 נין זה וכן כל הנחיות  ויתר התקנים שבע של משרד הבריאות W-02תקנות   
 ות. יות והכמוישות מפרט זה, התכנדריו  

 
 וז שפכים וניקרכות סילוק עמ ב.
 

 מושלמות  שפכים וניקוז   קוויחבר מערכות סילק, ירכיב הקבלן יספ . 1 
וכל מערכת או מיכשור נוסף,  רילדלוחין, צואים, ניקוז מי גשם, ניקוז מציוד מזוג או

 .לוק שפכי המבנה מכל סוגנועדה ונדרשת לשם סיאחרת אשר 
 

 לוק ותבטחנה סיות ומושלמות מלהיינה שלמיניהן ת מערכות הסילוק . 2 
 . םיות השפכים והנקזי י של כמויר וחופשהמ  

 
 מערכות הסילוק למיניהן תכלולנה את כל אמצעי התפיסה והניקוז, את  . 3 
 להשלמתן,  נות תאי הבקרה וכל חלק אחר הנדרשות השוהצנר  
 ומהחומרים והאביזרים הנדרשים.  

 
 לתיאום  הבלעדית ת האחריות וכר המעקבלן זו, חלה על  במסגרת עבודה  . 4 

או אל המערכות  אל הרשתות הקיימות בבנין והניקוז מהמבנה ומערכותיווב הביחיבור 
יה, קת הביוב של הרשות המקומית ו/או העירהעירוניות או המערכות הפרטיות, עם מחל

פני  מחלקה לשיפורהחיבורים ולרבות ה עם המזמין ועם כל רשות אחרת כנדרש לביצוע
 ישראל.  ומשטרת לב' החשמחב' בזק, ח ,רהעי
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 07ת המפרט הכללי פרק תבוצענה עפ"י הנחיות ודרישו כל העבודות במסגרת פרק זה . 5 

,  2007עדכון  1970ני תברואה )הל"ת( ", הוראות למתק"מתקני תברואה – 1990מהדורה 
תר  יה וכן כל בריאות,שרד השל מ  W-02ו, תקנות על כל חלקי 1205תקן ישראלי מס. 

 ות. יושות מפרט זה, תכניות והכמדרית והנחיו ל, וכן כנין זה בעהתקנים ש
 

 הקבלן הינו האחראי הבלעדי במדה ותהיינה סטיות בין עבודת הביצוע  . 6 
 לה החובה להודיע למתכנן ו/או  כמפורט בפרטים ובהוראות, ועל הקבלן ח  
  הסיבה היא םאות, בין פרטים והתכנימהמ סטיה בעבודותיולמפקח על כל   
 הפירוש המקצועי של הקבלן. ו מע אהביצו ין, בתנאבתכנו  

 
 כמו כן חובה על הקבלן להודיע למתכנן ו/או למפקח על כל מקרה בו יתגלו   
 לא ידועים מראש למזמין או בודה מכשולים שלא נראו בעין או לך הע במה  
 ימות. אתביצוע המאת הוראות ה ן את השינוי או לתתלמתכנן, ע"מ לתכנ  

 
       מים תרת אספקצנ   .6007
 

 ץ לו. העבודה הכלולה כל צנרת המים בבנין ומחו תאהקבלן יספק ירכיב ויחבר  א.
ות  קודות ההסתעפלבנין ועד לנמחוץ   יים חיצונייםראשים במסגרת חוזה זה כוללת קוי מ

, קוי  (ים וחמים מים לשימוש )קרויות, קוי אספקת הראשיות הסמויות )באדמה( או הגל
,  לשירותים  יםנוים ואביזרי המים בהם, למטבחקלט אספקה למ ,יבוי אש כמים לאספקת 

או בסביבתו והניזונה  וכו', ולכל מטרה אחרת הנדרשת במבנה לשטיפה רחצה וניקוי, לגינון
 הראשית.  מאספקת המים 

 
 מגן מרים וציפויי הבאדמה, יהיו מהחוקוי אספקת המים החיצוניים לבנין,  ב.

 על כל חלקיו,ולהלן:   1205 ת"ית ו, הל"ילפרט הכלשל המ 0702בפרק ט רוכמפ 
 

  ,935לפי ת"י  תהיה מצנורות פלדה מגולבנים, ללא תפר –)כולל(  3"צנרת בקטרים עד  . 1
בתי בשיחול( לפי מפכ"מ  כשתלת  PE)ציפוי  APC-V-GAL, עם צפוי חיצוני 40סקדיול 

רת יהיו הצנ רי אביז לכ". ותברע"י "א ר צויכמ NFA 49-710ותקן  DIN 30 670, תקן 266
 FBE (APCמצופים פנים וחוץ באפוקסי תרמוסטי  מיציקת פלדה חשילה מגולבנים

SUPER FITTING  255י תקן ישראל( מותאמים ל ע"י "אברות"כמשווק . 
 
רכים ללחץ   , צנורותDIN 8074 קןות 499צנרת מים לגינון תהיה מפוליאטילן, לפי ת"י  . 2

 6קשים ללחץ עבודה של "מ ומטה, ומצנורות מ 32ם טריקב רק"ג/סמ" 6 עבודה של
 לה. מ"מ ומע 40סמ"ר, בקטרים /ק"ג

 
 . .U.V-שמש ו תם עמידים בקרינכל האביזרים יהיו תואמים, כאשר הצנרת והאביזרי  

 
  ת,בפירים או בקירו מקלטים, או ות, מונמכמעל תקרות  הפנימיים בבנין,קוי אספקת המים  ג.

 : ןלשל המפרט ולה 0702בפרק מהחומרים וציפוי המגן כמפורט  ויהי לוימה םוחבת או
 

ויים,  לג, זקיפי כבוי אש וחמים של מים קרים לאספקה 3" עד לקוטר  צנרת בקטרים . 1 
, ללא  40 מגולבנים סקדיולתהיה מצנורות פלדה  –מקלטים וכמפורט ספקת מים בלא

 סמני זהוי כמפורט.  ולל ( כ2X) רמגוצבעי ( 2X) ני אך עם צבע יסודצפוי חיצו
 

וכו',   יםמטבחונ פקת מים בחדרי שירותים,)כולל( לאס  (מ"מ 25) 0.75"צנרת בקטרים עד  . 2 
תהיה מצנורות פוליאטילן מוצלב   –מקומות ללא גישה ף, ובבתוך קירות או במלוי הריצו

PEX מחלקי הצנרתומחוברים ל . 
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בנישות או בארונות  חמים וקרים  למים מחלקים ונק, יותשרים בשירותים וכנדונבמטבח . 3 
 לפי תיאום עם האדריכל.

 יז. המחלקים יהיו מיציקת פל   
 בכתבי הכמויות. ו/או אלא אם צוין אחרת בתכניות 1"קוטר המחלקים יהיה   

 
 ם השונים. יעד אביזרי המתותקן הצנרת  קים המיועדים לצנרת "פקס"מהמחל  
ני קטרים מקוטר צנור המים, ו/או  בשם וליהגדים לעתמתמיד ב תותקן צנרת "פקס"  

 (. 6 קל)ח 5433כמפורט בת"י 
 

יר קו לק באמצעות "בתים" אשר יבוטנו או יחוז רי המים יחוברו לצנרת ה"פקס"אביז  
 לפי המקרה וכנדרש, וכמצוין בת"י הנ"ל. 

 
  ,זר לברובמהמחלק ועד אביזר החי מים בלבדיו בקטעים שלהצנרת והשרוולים יה  

 . לבצע חיבורים ו/או הסתעפויות בתחום המלוי או הקירות יןא ופן ם אובשו
 

 ת"י  -של המפרט הכללי, ב 0701התקנת צנרת המים בבנין תעשה כמפורט בפרק  ד.
 , והדרישות הנוספות כדלקמן: PEX( עבור צנרת 6)חלק   5433ת"י -ב, 1205 

 
 ר עבי מפתחיבת צח חת אוידיותקנו כמפורט, ק  צים ושרווליםחורים חרי . 1 
 ומיות כגוןרט לצנרת בקירות, רצפות תקרות וכו' וכן קדיחה בתקרות   
 "ספנקריט" כלולים במחירי העבודה.  

 
  יהיו תקניות,  ות מונמכות או בחללי תקרלויה לצנרת גהתמיכות והתליות  . 2 
 פרט הכללי.מה של 0712 ובמרחקים המפורטים בסעיף  
 הסטנדרטיות של דרישות ות מידעפ"י ה "קלביס"  המתלים יהיו מתלי  
  171 WW-H וניסטרט" או , או מתלים תוצרת "ידב)ארה"ב(, מגולבנים בל 
 "מופרו".   

 
 "אגס" עפ"י אותן דרישות וגמר,במתלי   למערכות כיבוי אש ניתן להשתמש  
 אם לתכנון. מופרו" בהתאו מתלים תוצרת "יוניסטרט" או "  

 
 "יוניסטרט" או שווה ערך לשיה תל מפסי דייינה תמתליות משותפות תה  
 מוט הברגה  ר הנדרש, עם חבקי צנרת ע"גתיבלבד, מוטות תליה תקניים ו   
 ותושבת ניאופרן בלבד.  

 
"( CLAMPS PIPEאנכית תהיינה עם חבקי צנרת )" הקיר לצנרתמליות או ת תמיכות  

 ל. כנ"פרו" ומתוצרת "וה ערך בלבד, או מתלים ט" או שו"יוניסטר "יכמשווק ע
 

צים חצובים, עם כיסוי  ירהתקנת צנרת בקירות בטון או בלוקים מכל סוג תעשה בח  . 3 
 ה.העבוד יצוע החריצים כלול במחירבעובי המזערי הנדרש וכמפורט. ב

 
 בין   בשום מקרה אין לכסות החריצים ישירות על הצנרת, ויש להפריד  
 על  .יי.ס י.ווי פשע שרשורי ומר הסתימה ע"י השחלת צנוררת לחהצנ  
מ"מ, ע"ג הצנור   6בי ל בידוד בעוימוכו'( או בתר לצנרת מ"ק מכל סוגהצנור עצמו )גם   

 המתכתי.
 

 "י העברתה בין לוחות הגבס,תעשה עהתקנת הצנרת בקירות גבס )לוחות(   
 מתועשים  ות וחיזוקיםים, עם תמיכעד ל"בתים" או זויות החיבור לאביזר  
יותקן תמיד שרוול פלסטי   -בר דרך פרופילי הקיר  עמת הקודם. בנירא אילתובלבד, לל  

 יקון. מגע ו/או פגיעה בבידוד. השרוול יחוזק לפרופיל עם סיל למניעת
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 ריצוף תעשה כדלקמן:ילוי ההגנת הצנרת במ . 4 
 

כמיוצר ע"י "אברות".  APC-3ית מסוג שכבת-צנרת מגולבנת תוגן ע"י שכבת מגן תלת  
  FBEחוץ ומבפנים בצפוי אפוקסי "טרמוסטי" במים צופיו מהי ם/ספחיםהאביזרי

סופר פיטינג"(. לאחר ההתקנה ובדיקות הלחץ, יש לתקן   -APCרות" )"באכמיושם ע"י "
נרת והספחים, וכן לעטוף את כל הספחים והאביזרים אשר לא  על הצ את כל הפגמים

ר פסבמ ום,ים בחצוים מתכוכך המתכנן ו/או המפקח( בסרט רשההי ופים )אםסופקו עט
 השכבות לפי הצנרת העטופה והנחיות היצרנים.

 
" תוגן ע"י שכבה של בטון רזה לכל האורך מיד  SPמתעלים או צנרת "פקס" ב"צנרת   

 נתה.לאחר התק
 

   07017-18התקנת צנרת המים מחוץ לבנין )בקרקע( תעשה כמפורט בפרקים  ה.
 לקמן:דכות וספות הנשי, והדר1205ת"י -, ב57הכללי, בפרק מפרט של ה 

 
ס"מ לפחות   15דיונות בעובי  ת חול  פיצנרת בקרקע יש להתקין כנדרש, כולל מצע ועט . 1 

 וי כמפורט.תר המלצבה או חומר אחר אסור בשימוש( וי)פסולת מח
 יתר הדרישות תהיינה כמפורט במפרט זה, בהמשך.   

 
 נרת  צושלמים, ן תמיד במתעלים ובקטעים כה תותקשקייה ררת הצנ  
 ע"ג מצע ועטיפת חול כנ"ל.  השיחק  

 
המתוכנן והאפשרי, לאחר  ת התת קרקעית תעשה בתואירנ החפירה/חציבה להנחת הצ . 2 

תשתיות קיימות כגון חשמל, תקשורת קוי ביוב   מים עםשנבדקו התכניות ובוצעו התיאו
 או ניקוז. 

 .כמפורט חה נוחה ע"ג המצע וכסוי הצנרתהנר פירה יאפשרוחב הח  
ה רוחב  יהחלק מהריתוכים בתוך החפירה )באישור מראש בלבד(, י לבצעויש במידה   

 בנוחיות וכן בדיקת הריתוכים.ס"מ לפחות, כך שתתאפשר העבודה   60החפירה 
 

ועד, לרבות כבישים חייבת להעשות בתיאום מראש עם המזמין הן לתואי והן למיית חצ  
 ללא תשלום נוסף.  - עבודות לילה

 
 יש לנסר לאורך תואי החפירה.  ימיםט קיאספל ימשטח  
 ת.וראבני שפה יש לפרק בזהי  

 
ת וקבלאין לפגוע בעצים או באלמנטים קיימים אחרים, אלא בתיאום מראש בלבד   

 מהמזמין. ר בכתבשואי
 
 העובי של הצנורות השונים יהיה כדלקמן: ו. 
 

 "מ מ 8.2ה: מ ג)לדו 16י דופן המתאים לדרג " תהיה בעובצנרת ה"פקס . 1 
 . 5433(, ולפי ת"י  160ר ונמ"מ לצ 14.6מ"מ או  110מ"מ לצנור  10מ"מ או  90לצנור   

 
 . ASTM-A 106 -ו 593לפי טבלאות ת"י   – 40צנרת סקדיול  . 2 

 
 שווה ערך.לפי התקן, וכמיוצר ע"י "פלסים" )"מרילן"( או  –צנרת השקיה  . 3 

 
 כדלקמן: חיבורי הצנורות השונים יהיו  ז.

 
  )כולל( ומעלה תחובר   3"בקוטר  40סקדיול חיצונית  לבנתמגו צנרת . 1 

 תוך שימוש באלקטרודות מיוחדות לצנרת מגולבנת.  בריתוך כנ"ל, 
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 ריתוך ולצבוע בשתי שכבותש לנקות היטב מקום הלחץ ילאחר בדיקות ה 
 לא יתקבל(.גלבן קר )צבע כסף  

 
 בקטרים ד בלב ימיתפנ הנקאו בהת בבנין 40צנרת מגולבנת סקדיול  
 . 07022בפרק  טר, וכמפו301כולל, תחובר בהברגה לפי ת"י  3"עד  

 
 ורק  הסתעפויות מצנרת ראשית או מישנית מכל סוג וחומר תבוצענה אך . 2

 ועםמייצור מוכן במפעל, מחומר הצנרת הראשית  Tע"י אביזרי הסתעפות  
 ן.קתצנרת הראשית בו הוא מודוגמת ה הצפויים 

 
 דה:ת פלינורוריתוך צ . 3 

 
 הכללי כמפורט להלן: טרבמפ 07022ריתוך צינורות פלדה יהיה לפי פרק   

 
 גרות י למס"מפרט כלל – 19עבודות הריתוך יבוצעו כמפורט בפרק  א.  
 חרש". הנאמר להלן מהווה השלמה והדגשה לדרישות הריתוך    
 צינורות. המתיחסת ל    
 חה מבחן לפי ת"י בהצלברו שע ים,סונמ םיכרת ורקיש להעסיק אך  ב.  
 וכים, המגדירות את סוגי הרית ,ףושברשותם תעודות בנות תוק 127    
 ל אך ורק לסוגיבר הם מוסמכים לבצע. העסקתו של כל רתך תוגאש    
 הריתוכים המצויינים בתעודה.    
  ילת יט העבודה עם תחבע על פרישי שיוטהיה סימן אלכל רתך י    

 והבדיקה.י הונוחות הזיל הביצוע,  
 

 החוזה שימוש בצנרת אם נדרש במפרט המיוחד או באחד ממסמכי ג.  
 ם. ניווואביזרים מגולוונים, יש להמנע מריתוך האביזרים המגול    
  ם  אם נוצר צורך כזה, יש להשתמש באותן אלקטרודות ובאות    

 פרק זה. מפורט בריתוך כ תהליכי  
 

   אימו המיוחד, ית ניות ובמפרטכתברת אח רמאנאם לא  ד.  
 ן:מקוכדל 1340לנדרש בת"י  האלקטרודות  

 
 E – 6010   לריתוך שורש ומלוי הריתוך:     
 E – 7018    ד: למילוי הריתוך בלב    
 לריתוך צנרת מגולוונת בלבד     
  E – 6010                ומלוי:  עבור  שורש    

 
 צנרת  ירם ואביזברזי ח.
 

 דינג" ימדוגמת "ש"הכוכב"  תוצרת  , וכו' יהיוכלול מונה מים ראשי"טריז" למ ימושסת . 1 
 ירות. אטמוספ 10עד  מיציקת ברזל ללחצי עבודה של EKOדגם קצר 

 של הטריז.  סן" ני עשוי "רילוציפוי חיצו  של אמאילוחיצוני  יפוי פנימי יה עם צהברז יה  
 

בלבד, עם גוף מגופר, מדף  כוכב"תוצרת "ה ,ליגואר רוצ יר,ן גגנועם מנ ופר" יהי"פררזי ב . 2
שווה   או 102. הברז יהיה דגם IP 65ן", תיבת גיר אטומה סלעם ציר חצוי, מצופה "רי

ים וכל תוצרת הארץ )לרבות העיבוד השבבי הציפוישיהיה  ובתנאי מאושר מראשערך 
 אמים. דיים תועם אוגנים נג היתר(, ויסופקו 

  
, או כולל( יהיו תוצרת "שגיב" בלבד, קדח מלא) 2"ד רים עטקוריים בדרזים הככל הב  . 3

 . ים"נוש"ע של "הב
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 כפר חרוב".י. "א.רכוכב" או של "ה של  202ומעלה יהיו דגם   2.5"מסננים למים בקטרים  . 4
 ברז שטיפה כדורי. מאוגנים ומיציקת ברזל, עם 

 וחירורפלב"ם רשת  ם ע (,BSP) בהברגהליז, יקת פמיצ ויהי 2" עד 0.5"מסננים בקטרים   
כדורי. המסנן יהיה תוצרת שטיפה  בר לפחות, עם ברז 16מ"מ, ללחץ עבודה של  0.6של 

 . 18MY"שגיב" דגם 
 
אוגנים נגדיים  ל כול RK-41או   RK 44רת "גסטרה" דגם תוצ -חוזרים -שסתומים אל . 5

 ה". לקשל "סו וכל הנדרש, או שווה ערך
  16(, ללחץ עבודה של BSPגה )יז, בהברו מיציקת פליהי 2עד " 0.5ם בקטרים "וזריאל ח   

 . 18HKם גד בר, תוצרת "שגיב" 
 
בסמוך.  רד"ניתן לפירוק ע"י התקנה של "רקוכל אביזר/שסתום שאינו מאוגן יהיה  . 6

 .יד כלול במחיר השסתום/אביזרמחיר הרקורד יהיה תמ
 
ם  מיאטתו לרבות נקו, את התאת בידוד דיים,גהנ ניואת אוג ללזר כומחיר כל אבי   

 .םיברגים ואומים מגולבנים, וכן משחת "גרפיט", על הברג
  

ק אך ורחר הדורש ברגים, יש להשתמש  מודגש בזאת כי לחבורי אוגנים או חבור א 
 הברגה. פן אין להשתמש במוטות גים באורך מתאים. בשום אובבר 

 
פקתם,  סא אתויכללו  דדדו בנפרקפיציים בבנין לא ימאו ים קבוע  םיוכן מתלפסי תליה   

כמתואר בתכניות,  הכלט", רטהתקנתם, אומי הקיבוע לוחיות קיבוע, אומי "יוניס
 ירי הצנרת.וכלולים במח

 
ולקטעים ישרים  , עפ"י סוגיה תמיכה מירביים עבור הצנרלהלן טבלת מרחקי תליה/ת  .ט

 .במטרים  בלבד. המידות 
התליות  היו מרחקי ציוד וכו'  י ות, סביבידרש, ובעקר בחדרי מכונת בהם מובמקו  

 ה.הנדסה נכונפי הנחיות המתכנן, וכללי  לקטנים מהמצוין, כנדרש בתכניות או ע 
 

       3"       2"        1.5"         1.25"       1"     0.75"    0.5"            סוג צנרת                        
          ------------------------------------------------------------ 

       3.5        3        2.50         2.25       2        2         1.5                              פלדה           
 

 0.6      0.6        0.6                פקס /ס.פ.  
 
 גע מ תקורוזי מניעת . י
 

 ים( צנרת זרימה של המרי )בכוון החאת נחושת בכל מקרה של חבור צנר . 1 
 "דיאלקטרי" אשר ייצור חיוץ רבשחורה או מגולבנת, יש להתקין מח  
 תכות. בין המ מושלם  

 
   FAX 209דגם  "SMITH-COOPERמתוצרת "מחברים דיאלקטריים יהיו   
 " או  ZURN/WILLKINS" תוצרת ודיץ"( אארה"ב )משווק ע"י "ניי בלבד  
  "WATTS " (. ון"י "מנדלס"ע)כמשווק 

 
 ה. רק אסורה בכל מ –חבור צנרת פלדה אחרי צנרת נחושת  . 2 

 
 .המשכיות של הארקת הצנרת המתכתיתעל הקבלן חלה החובה לדאוג ל . 3 
 ו/או באלקטרודות וכן בחווט   וחדיםימלהשתמש בחבקים ך עליו לשם כ  
 זיה,  ורמניעת קומתכנן החשמל ו/או היועץ ל  יותחנהעל פי  ים, הכלמיוחד  
 חיר הצנרת ללא תוספת. לק ממוכח  
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 קרקעית. -תתצפוי מגן חיצוני לצנרת  . יא
 

 -מגן חיצונית תלת ית מכל סוג תהיה עם שכבתקרקעית מתכת-צנרת תת . 1 
   " עם תיקון מקום הריתוכים לפיAPC-3יו" או "שכבתית של סרטי "טר  
 (. וצים בחוםוכסרטים מת ימר, ועטיפת קוחו )פריותחת פין היצר תויהנח  

 
 

 ערך ע"י "צנורות".  הצפוי והעטיפה יהיה כמיושם ע"י "אברות" או שווה . 2 
 

 י הריתוך  בעטיפת המגן את כל איזורת לחץ, יש לעטוף לאחר גמר בדיקו  
 . הות ההגנלהשלמת שכב רים הנ"ל,בכל החומ ים תוך שימושוכל האביזר  

 
 דוד קיים יתוקנו כנ"ל. ות בבייעפג  

 
 חוץ לחפירה, לפני הורדתה וכן לפני הכנסת  צנרת מתקנת הגמר ה רלאח . 3 
 להזמין את שרות השדה  פה לצנור בתוך החפירה, על הקבלןוהעטי המצע  
 ת הבידוד תוך שימוש  רציפולשל בדיקת שלמות ושל יצרן הסרטים   
 ".HOLIDAY DETECTORבמכשיר "  

 
  ה של הגנ -ת החולפיל מעל עטקרקעית חיצונית, תקב-פקס. תת רתצנ . 4 
 ס"מ(.  10שכבת בטון יצוק )כ   

 
 ושלמות ור שירות השדה לתקינות למפקח את איש איעל הקבלן להמצ  
 י כסוי הצנרת.שנים, לפנ   8הצפוי ולאחריות של   

 
 גלויה, זיהוי וסימון.  ת צנרתצביע .בי
 

 וע את כל)כאמור בסעיפים לעיל( לצבלן הקב, על תרודת הצנכחלק מעב . 1 
 .היהוי בשלטי זיהוי לסוג הנוזל וכיוון הזרימסמנם בצבעי זהצנורות ול  
   
 ל הצנרת מלכלוך, צבע, שמן, וכו'. הצביעה תעשה לאחר נקוי יסודי ש  

 
 בפריימר   מקום ללא יוצא מן הכללי תיצבעגולבנת גלויה ובכל נרת מצ . 2 
 ד תצבע  וסג צבע הי"פוליקוט" של "טמבור". ע"או ר" פריימ-שסוג "וומ  
 וי לפי הית בשתי שכבות צבע עליון "איתן" של "טמבור" בגוון הזצנרה  
 . 659ת"י   

 
 לי הבידוד צבע העליונה, או ע"ג תרמיועל גבי שכבת הלאחר ההתקנה  . 3 
 ע  בצרימה ובים מידבקים עם חיצים בכוון הזבלן ידביק סרטועטיפתם, הק  
 מסביב.  דחסרט המיואשר החיצים מופיעים על וי, כהזה  

 
 דרש, נההסרטים יהיו בגלילים, סרטים מידבקים עם חץ ומקרא בצבע   
 ף הצנור.כאשר הסרטים מודבקים לכל היק  
  
 כך כפי שיידרש מ' ואף פחות מ 3יעלה על המרחק בין סרטי הסימון לא   
 ע"מ להקל על הזהוי.   

 
 לצנרת. ות פירדוק חיהמילוי ו .יג

   
 ההתקנה, לשלמות   ונית לטיבקרקעית חיצ-תתהצנרת ה לאחר בדיקת . 1 
 את הכסוי  ובדיקות הלחץ, הקבלן ישלים הצנרת, לשלמות טיב הציפוי  
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 ידוק יב לצנרת ועטיפתה, תוך הס"מ לפחות מעל ומסב 20בחול דיונות עד   
 ה.ומלוי כל המרווחים ולרוחב כל החפיר   

 
 מילויופן מבוקר באבהחפירות יונות ימלא הקבלן את וי בחול דסמעל הכ . 2 
 בשכבות שלא   קמטיב מעולה, חומר מצעים אשר יונח תוך כדי הידו  
 . ס"מ  30תעלינה על   
 דת עות בקרקע כתוצאה מיריהמילוי וההידוק יבטיחו שלא תהיינה כל שקי  
 מי גשמים או סיבה אחרת.  

 
 יפוי חו הן שקיעות ריצוף או אספלט אותיבעקת, ובועינה שקיבמידה ותהי  
 לן יפתח את האזור השוקע, יתקן המילוי  מכל סוג, הקבעליון אחר ו  
 אחר על חשבונו, עד הבאת  או ויתקן את הריצוף, אספלט או גמרלמיו  
 י הפיתוח(. למפלס )לפני השקיעה אוהמצב לקדמותו   

 
 אופני מדידה ומחירים.  .יד

 קוי, ינהאספקה, רך )כולל אורך הספחים( כולל האופי מדד ליתהצנרת  . 1 
 ם יצגמר, ההתקנה המושלמת, תמיכות ותליות, חציבת החרייסוד וצבע   
 ות ם, שרוולים, בדיקות לחץ או בדיקוקידוח להתקנת מעברים ותיקוני   
 ות, צביעה, שילוט וכל הנדרש. ג, שטיפה, ויסמכל סו אחרות  

 
  או ומעלה עבור צנרת פלדה  מ"מ  75ו א 2.5"ם ירנרת בקט אביזרי צ . 2 
 הבדל, בנוסף לאורך האביזר אשר ימדד כדלקמן וללא סטית ישולמו לפ  
 נרת.ך הצרועם א  

 
 מטר צינור )לצנרת מתכתית או פלסטית(.  1 פיל – 090או  045קשתות   
 . מטר )לצנרת מתכתית או פלסטית(  2לפי  –סוג  מוכן מכל Tהסתעפות   
 בלבד(.  ת מתכתיתמטר )לצנר 1.0לפי  –ראוס" כב "קעם רוות פעהסת  
 מטר )לצנרת מתכתית או פלסטית(.  1לפי  –וכן בר ממע  
  )למעט    מתכתית לפלסטית(. מטר )לחבור בין צנרת 2לפי  - מאוגן מחבר  
 אוגן(. אביזר מ/ם במחיר שסתוםאוגנים הכלולי  

 
 ירה גם את כל במח ול , תכליל( נומינמ"מ  63)או  2"הצנרת בקטרים עד  . 3 

כנות, מעברים וכל היתר(, וכן את ויות מוקשתות, הסתעפ )רי צנרת הספחים ואביז
 יים בחיבור צנרת נחושת ופלדה.רטהמחברים הדיאלק

 
 ית ם ואביזרי מים כגון זוהצנרת כולל גם את אביזרי החיבור לברזי חירמ  
 ת(. יסטרת פלנצקורי )להלחמה הברגה )לצנרת נחושת( או "בית" מ  

 
 שם  ם הנדרשים לקים המיוחדיוזת כל החימחיר הצנרת כולל גם א . 4 
  מתועשים   החיזוקים יהיו .סהתקנתה והתקנת אביזרי המים בקירות גב  
 במפרט, לפי  מתאים בפרק ה  כמפורט "אורבונד" בלבד או מוכן שלמייצור   
 ל  הכ –כנן תמל ידי התאושרנה ע בתכניות או לפי הדוגמאות אשר טיםהפר  
 .לפי שיקולי המתכנן בלבד  

 
 רקה החשמלית המושלמת אשר תבוצע עפ"יל את ההאצנרת כולר היחמ . 5 
 החשמל ו/או היועץ , וחוק החשמל, הנחיות מתכנן 08לי פרק לכהמפרט ה  
 למניעת קורוזיה.   

 
 כמפורט בכתב   רד או כתוספת למחיר הצנרת,בידוד הצנרת ישולם בנפ . 6 
  .הכמויות  

 



 אולם תרבות אורון 
 ערד 

 מיוחד   טכניפרט מ 
 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                     56  

 , ינוי הפסולת רה/חציבה, פיפגם את החת בקרקע יכלול מחירה  ור צנרעב . 7 
 לעיל, תיקוני אספלט, ריצוף,   טשקי חול, וכן המצע המלוי וההידוק כמפור  
 הנדרש.וכל יתר גינון   
 ות, הכל על פי הנדרש, ילהלילה או שעות בלתי רג כמו כן, עבודות בשעות  
 ו הנחיות המפקח., אמיןזעם המ והתיאוםבהתאם לתנאי המקום   

 
 ים לצנרת הנדרשת, ראה בפרק המיוחד  רהמדידה והמחי ניור אופעב . 8 
 .הזלצנרת זו במפרט   

 
                                         קוזיםצנרת סילוק שפכים וני  .0707
 

 וץ ן ומחינקוז, בבר את צנרת סילוק השפכים והניספק ירכיב ויחב קבלן התברואה י
 ם, קוי  יים ופנימיי ביוב חיצונ יוכוללת ק העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה. לו

 אי הבקרה  י ניקוז יסודות. כמו כן את כל תו קניקוז מי גשם חיצוניים ופנימיים, ו
 וש להשלמת המערכת.למיניהם, האביזרים וכל חלק אחר הדר

 
 . 1205.4י "ותלי ט הכלרפבמ 57,07העבודות הביצוע וההנחיות יהיו לפי פרקים 

 
 ם חיצוניי קוי ביוב וניקוז א.
 

 ם ו באתרי העבודה של הקבלן או בקרבתם גם קבלנירה בו יעבדבכל מק . 1 
 וכדומה(, ישים, מים, טלפון, חשמל, ניקוז אחרים )כגון: עבודות בניה, כב  
 ום עבודתו עם כל האמצעים הדרושים לתאקבלן התברואה ב קוט ינ  
 נוע  ישמע לכל הוראות המפקח, כדי למום חריים האנלדות הקבעבו  
 אום העבודה איתם.אחרים ולת ות לקבלניםערפה  

 
 ודה וכל אתר העב למוד היטב את פני השטח,לועל קבלן התברואה לסייר   
 א תוכרנה הגישו את הצעתו. ל המכשולים והקשיים הקיימים בהם לפני  
 יימים באתר שונים שהיו קים קשילים וושבגין מככל תביעות הקבלן   
 ההצעה. העבודה בזמן הגשת  

 
 משור מכני מיוחד, בקוים ישרים ומקבילים  לט יש לנסר בשטחי אספ . 2 
 הביוב או הניקוז ובאזורי התאים לביקורת.י צנרת בתווא  

 
 רת המצב אבני שפה יונחו מחדש, עד החזירות. לפרק בזהאבני שפה יש   
 . לקדמותו  

 
 ולה ירוצפרים אבזהירות לצורך החפירה. אזומשטחים מרוצפים יש לפרק   
 קדמותו.חזרת המצב למחדש עד ה  

 
 מתחת לעומק ההנחה   ס"מ 15החפירה/חציבה תעשה עד לעומק של   
 התאםידיים ב ק בעבודתהמתוכנן. תחתית החפירה תהודק, תיושר ותוחל  
 גופים זרים יסולקו מתחתית ם וגבים, הרינוכל האבלשיפועים הדרושים,    
 ימלא הקבלן גדול מהנדרש  צע לעומקהחפירה. בכל מקרה שהחפירה תבו  
 בהתאם להוראותנקי,  על חשבונו את החפירה המיותרת בחול דיונות  
 את  נים למלאהמפקח ויהדק אותו כמפורט להלן. לא יורשה בשום פ  
 החפירה המיותרת בחומר החפור.   

 
 של הצנור בתוספת  חפירה יהיה בקוטר הפנימישל ה אורתיהת  בחהרו  
 :ונצד דהיי ס"מ לכל 20  
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 ס"מ.  05 -( רוחב החפירה התאורתי 4"מ"מ ) 110ת בקוטר יל צנורובשב  -  
 ס"מ.  55 - ( רוחב החפירה התאורתי6"מ"מ ) 160בשביל צנורות בקוטר  -  
 ס"מ.  60 -ורתי חפירה התא( רוחב ה8"מ"מ ) 020בשביל צנורות בקוטר  -  
 בהתאם. התוספת -ים יותר ות בקטרים גדולבשביל צנור -  

 
 כות, המבנים מות כל העצים, הכבישים והמדראחראי לשל הקבלן יהיה  
 כל נזק  ויתקן פירה, מחוץ לרוחב התאורתי של הח מתקנים שימצאוהו  
 רים. ל אספקת החומשיגרם להם כול  

 
 אתר לסילוק כל פסולת הניסור, חפירה וחציבה אל מחוץ ללן אחראי הקב  
 לבד.ועל חשבונו ב ת מוסדר,העבודה, לאתר שפיכת פסול  

 
 פרט הכללי  המ  לש 57תעשה כמפורט בפרק התקנת הצנרת החיצונית  . 3 
 וההוראות בהמשך.   

 
ס"מ   20, חותלפ ס"מ 15 ( בגובהדיונותקעית תונח ע"ג מצע של חול ים )קר-תת צנרת  

 מכני ומים. מהצדדים ומעל, תוך מלוי החפירה והידוק במכבש 
 

כות יציבות ועיגון לקרקע,  מיתותקן עם ת ע או אנכית,ופקית, בשיאופ -צנרת גלויה   
 .07.00כמפורט בפרק 

 מטר כאשר הצנור  15לא יעלו על  המרחקים בין התמיכות/נקודות העיגון  
מטר כאשר הצנור מותקן חופשי "באויר", או על פי   5על , ואורכו לקרקע לכהח על מונ  

 ת.או בדרישות המיוחדון בתכניות ו/המצוי
 

פוע  ישתיהם יגעו אחד בשני בקו ישר, ובהתאמה גמורה לאופן שקצות יונחו ברוונהצ  
 הנדרש.

 
 א תורשהלקה, לת ישרה וחקו יהווה צנור אחד עם תחתי הצנורות יותאמו באופן שכל  

  של  5703פרק  קו במישורים האנכי והאופקי. כל יתר הדרישות יהיו על פיל הה שכל סטי
 המפרט הכללי.

 
 רטוטים )רום קרקעית הצינור( מתיחסים אל  בשש ה הצנורותבומספרי ג . 4 
 בשפוע בין שני ית של הצינורות )אינברט(. הסטיה המותרת מיתחתית הפנ  
 ולא 1/2%-חות מא פהו שלהם  עוים שהשפקו"מ בס 1תאים לא תעלה על    
 ס"מ בשאר הקוים.  2תעלה על   

 
 כל שווה לאורך תקית ומחולבתנאי שתהיה הדרגת אושרה כנ"ל תגם סטי  
 של  5703ם לפרק אתהקו ללא קפיצות מקומיות. כל יתר הדרישות יהיו בה  
 המפרט הכללי.  

 
חפירה מיד  ה ותעלכל   ןלמלא הקבחרת, ישתינתן הוראה מפורשת לנהוג א למקרים פרט . 5 

 לאחר קבלת קו הצנורות על ידי המפקח, ואישור 
 ת. ר התקנת תאי הביקורהמפקח לגמ  

 
 ול יש להשתמש במיטב האדמה החפורה תוך  ל שכבת החהמילוי מעי כרלצ  
 חומר נקי מטיב  ס"מ ו/או הספקת 10-אבן וסלע גדול מ שברי תהרחק  
 .תוי הצנורבמחיר מאושר שמחירו כלול  

 
 ה בחומר ירה בתחומי כבישים, מיסעות, חניות, מדרכות וכו', יהיי החפמלו  
פי "מודיפייד אאשו"  ל 98%לרמה של מ והידוק עד "ס 20של  וג א' בלבד, בשכבותמס  

 ע"ח הקבלן(.  ,י)הבדיקה תהיה ע"י מת"
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 הקיים. ספלט בעובי זהה לאישים יעשה באיכות גבוהה ותיקון האספלט בתחומי כב  
 

 קנה עד למצב בו התיקון יהיה מושלם ויציב. ו תתשקיעות   
 

ה  וכהנקודה הנמבבת אחת, מם כיורת סמווקר בין שני תאי ביקות יונח ויבקו הצנור . 6 
 כלפי מעלה.

  
 לי של החפירה.ידי המפקח לפני מילוי כל לקבלת קווי הצנרת תיעשה ע  
 הכללי.ט המפר לש  5703ק ט בפרקבלת הקוים תיעשה לאחר בדיקות כמפור  
   
 לקמן: ים כדבאופן כללי יתבצעו בדיקות הלחץ בהתאם ללחצ  

 
הנקודה  טר מעלמ 2מד מים של ה תהיה בעויקבד.סי.: הבקוי הפלדה או הפי.וי א.

מטר  750על ע לא יעלה כאשר אורך הקט ,קהגבוהה ביותר של הקטע הנבד
 מטר. 22ל ה עיעלר לא תומוכה ביוהעומד בנקודה הנ

 
הקטע ביותר של  מטר מעל לנקודה הגבוהה  2: בעומד מים של HDPEבקוי  ב.

כה ביותר  מוהנבנקודה  מדעומטר וה 50ורך הקו לא יעלה על ק, כאשר אהנבד
 . מטר 12לא יעלה על 

 
 ובה המכסה.גל תאי בקרה יבדקו עד ג.
 

 . תקה חוזרנזילות תתוקנה ותערך בדי
 

 קרקעי לפי ת"י -ב ותיעול תתסוג "קשיח" לביופי.וי.סי יהיו מנורות צי . 7 
 ( )בד"כ הצנרת בצבע כתום(.104.1.2בעלי עובי דופן "מעובה" )מין  884  

 
 ים  ו בקוי הביוב והניקוז, ובמקומות המצויינפקו ויותקנביקורת יסוי תא.   8 
 הכביש פת מש שווה קחאו במר התאים יהיו בקו ישר בתכניות וכנדרש.   
 המפרט.  תאם להנחיות הבנין, ובה השביל או   
 ובהתאם לפרק  התאם למפורט להלן, כמתואר בתכנית התאים יהיו ב   
   היו בהתאם לעומקים  מכסים יי התאים והטרק הכללי. של המפרט  5708  
 ן:כדלקמ  
 ס"מ. 50סה המכטר קו -מ "ס   60 קוטר התא -ס"מ    80    עומק תא עד    
 ס"מ. 50המכסה קוטר  -ס"מ    80קוטר התא  -ס"מ   125עומק תא עד       
 "מ.ס 60קוטר המכסה  -ס"מ  100התא  קוטר -ס"מ   250עומק תא עד       
 ס"מ. 60מכסה קוטר ה -ס"מ  120וטר התא ק -ס"מ  250תא מעל   מקעו   
 תכניות ו/או בכמויות.ת בידופי המ לע -    וחדים             מי םיתא   

 
 קנו שלבי ירידה, ברוחב  ס"מ יות 100ק העולה על ה בעלי עומבתאי בקר  
 וכמתואר בתכניות.  631כפול, בהתאם לת"י   

 
 לצנור המוצא של תא הבקרה מבוא בין צנור הם היהפרש גבכאשר קיים   
 ר כמתוא יל חיצונפל יהיה מפקין מפל, המתהס"מ, יש ל 40 לה עלהעו  
 בתוכניות, או על פי התיאור להלן:   

 
 מ"מ יתבצע אך ורק ע"י מפל   200ועד מ"מ  160מפל ביוב חיצוני בקוטר   
  "DROPלמעלה   יםוחשל הקיד"וולפמן" עם ביצוע מדויק    רי של" מקו 
 ליון  עהשר תקבע לפתח רית א ( מקוDROPולמטה, שימוש ב"ברך מפל" )  
 . CS9ואטם  עם טבעת נעילה  
 יו מוצרים ד( יהבלב 045X2י והקשתות התחתונות )ר האנכהצנו  
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 נרת הביוב )פי.וי.סי. קשיח ועבה( כאשר הכניסה סטנדרטיים של צ  
 פן החוליה.דוב )בלבד( בקידוח CS9התחתונה תהיה עם אטם   

 
  יון יתבצע אךלעפל משותף, החיבור הכניסות למ 3או  2כאשר יש לחבר    
 " מקורית של "וולפמן" ויתר  MULTI-DROPמפל "  ת"י קופסורק ע  
 החלקים הנדרשים כמפורט לעיל.   

 
 הצנור המחבר הוא מ' כאשר  15המרחקים בין תאי הבקרה לא יעלו על  . 9 
 ומעלה.  8"מ' לצנורות  40-, ו6"א הור  נור המחבהצר מ' כאש 25, 4"בקוטר   
   
 יהיו מחלקים טרומיים, לרבות הדפנות  וז ניקב  והויוי הבקבתאי הבקרה   . 10 
 שלושה חלקים או קונוס בהתאם לנדרש(,   חות אוטו)ש )הגליל( והתקרות  
 יות. או יצוקים באתר עפ"י הפרטים בתכנ  
 , וביצוע MBמן" דגם וצרת "וולפת ל,קה במפעהתאים יהיו עם תחתית יצו  
 השיפועים לאחר מכן כנדרש.  

 
 . 658ם יהיו בהתאם לת"י מייטרוטים הנמלאהכל   

 
 ס"מ על גבי מצע בטון רזה   18-15בעובי  200-רצפת התא תוצק מבטון ב  
 ע היציקה התחתון.ס"מ. זיון הרצפה יהיה מרשת עם קוצים לקט 5בעובי   
 ל עטיפת בטון מסביב בהוא יקבת בטון, ושכג יונח ע"התא הטרומי   
 לייצובו המוחלט.   

 
 )תחתון( יונח על קטע התא היצוק. שוןהרארומי טה ליהגל   

 
 ת ימולאו בטיט בפנים ובחוץ.רומיוהחיבורים בין החוליות הט   

 
 וחד "איטופלסט" של  האטימה בין החוליות הטרומיות תעשה ע"י אטם מי  
 היצרן )נקוי שטחי המגע, הנחת  יותהנח ה על פי כלהיי והביצוע"וולפמן"   
 '(. ה וכופיחפ ם עםרצועות האט  

 
  )עם מכסה מ' תיקבע תקרה טרומית שטוחה  1.50לתאים בעומק עד    
    מ' תותקן חוליה עליונה קונית 1.50לתאים בעומק מעל   שה חלקים(.שלו  
 . לקים( שלושה ח )עם מכסה  

 
 תוכננים יותקנו מכסי מ ימים אוחי חניה קישטובכבישים מעל התאים ב   
 ים )במדרכות, שבילים,  ל יתר התאטון( ומע 40) D-400ברזל יציקה מסוג    
 טוןB-125 (8  .)ג יקה מסונון וכדומה( מכסי ברזל יציג   

 
 " 66ל באזורים מרוצפים יהיו המכסים דוגמת "וולפמן" דגם "כרמ  
  פשר " המא55רמל כ , או דגם "סהמכל פני ההמאפשר התאמת הריצוף ע  
 . רת התאשילוב עם ריצוף סביב מסג  

 
 ה ב.ב. לעומסים הנ"ל. בטון יהימכסי    
   
 הפרטים ו/או התיאור בכמויות.מכסים אחרים ומיוחדים יהיו על פי    

 
עם חגורות כמתואר  מזויין המכסים לתאי הבקרה למיניהם יותקנו בצוארונים מבטון 

 ות.בתכני
   מחובר   א יהיה חלק, ישר ואנכי,ס"מ, הו 30יעלה על  הצוארון לא הבוג  
 ן אטום. באופ לתא  
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 ם  יקחל 3כל המכסים והרשתות ללא יוצא מן הכלל יהיו מסוג עם      
 הגבהת המכסה בלבד   )תקרה, טבעת ומכסה( באופן אשר יאפשר    
 הפיתוח ולכל סוג פיתוח. והתאמתו לפני     

 
 לאחר   הנגדית תמרח שכבת גריז גרפיט, תשתות לטבעהרו םהמכסי בין   
 באופן סופי.  עתבטוהי המכסה נקו   

 
 רשים דנ תחתית התאים תעובד באופן חלק ומתאים, ובשיפועים והגמר ה   
 בתקן, והצוארונים יאטמו ויוחלקו בטיח מלט כנדרש.    

 
 מיוחד/ ר עבשרוול מיותקנו בדופן ר צנרת פי.וי.סי, לתאי ביקורת עבו . 11 
 אטם חדירה", בין צנרת פי.וי.סי. לתא הבטון. "   

 
 " כמשווק ע"י "וולפמן". אטם CS910השרוול יהיה מסוג "/רה ידהחאטם   
 בקדח אשר יבוצע בדופן התא )בשום מקרה אין ןקהחדירה/השרוול יות  
 אלא בקידוח בלבד(. לשבור את הדופן לצורך התקנת הצנור,   
    

 בבנין   וזיקונ ביובקוי  ב.
 

 צואים  ים,כפהשת סילוק קבלן התברואה יספק יתקין ויחבר את כל צנר . 1 
 ודלוחין בתחום הבנין.  
 בפירים, בתקרות כפולות,  בצנרת השפכים בבנין כוללת את קולטי הביו  
  ארונות  בשרותים, מ צנרת הדלוחין כמו כן את כל תחת רצפת המבנה,  
  הריצוף או תחת רצפת  וי ילתותקן במר אש,  וכו' למ"א כיבוי אש, ציוד  
  נמכות, וכן את צנרת מי הגשם ורות מקתו בחללי א הבטון, או בקירות  
 בבנין.  

 
 ותיו עם קבלנים אחרים )כגון: מזוג ודעל קבלן התברואה לתאם כל עב  
 פון וכדומה(, וישמע  אויר, עבודות בניה ונגרות, תקרות, חשמל וטל  
 קבלנים אחרים ולתאום העבודה,לות למנוע הפרעי כדהמפקח, להוראות   
 איתם.   

 
 מוד את פני השטח והמקום ולהכיר את אופן העבודה לסייר וללהקבלן  על  
 הצעתו, ולא תוכרנה כל תביעות הקבלן בגין  אתוהקשיים לפני הגישו   
 מכשולים וקשיים שונים.   
 עבור כל ( ות)לא פחחן כל שרוולי הפלדה , ימקם ויתקיהקבלן יספק  
   םטר מתאיויהיו בקהעוברים דרך הרצפות והקירות, שרוולים ורות הצנ  
 מ"מ לפחות בין פנים השרוול לחוץ הצינור.  6אשר יבטיח מירווח של   
 ס"מ לפחות מעל למפלס הרצוף. בכל קטעי 5רוולים ברצפה יבלטו ש  
 ח  נוי רו ניקורת אשר יאפשתרת יותקנו פתחי בקוהצנרת הגלויה והנס  
  יחה לפתחל הקבלן להקפיד כי תהיה גישה נורה תקלה, ועבמק ויעיל  
 קורת.הבי  

 
 פות או הרצכל צנרת השפכים בבנין, לרבות צנרת דלוחין ואביזריה תחת  .    2 

בלבד     GEBERITתוצרת   -( HDPEגלויה תהיה מפוליאתילן בצפיפות גבוהה )
אסורה בשימוש,  אחרת "( ותוצרת יתיל" )"מובע"י "מנדלסון"( או "פלגלמשווקת )

נדסי מלא של הנציג המקומי, עשויה  הבגיבוי ו  2, 1ם חלקי  349מבוצעת  עפ"י מפמ"כ 
 לחמות. ם ה( או באתר ע PRE-FABRICATEDבמפעל )
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 צנרת זו תהווה מערכת שלמה לרבות צנרת הדלוחין , קופסאות איסוף   
 ות התפשטע, אביזרי קבת , נקודויקורת למיניהן, מחסומים למיניהםוב  
 תאם לפרק הט"(, ובירי )"גבוכל אביזר אחר הנדרש ע"י היצרן המקור  
 המיוחד במפרט זה.  

 
 עטיפת בטון מזוין בעובי אשר  קבלכל צנרת הביוב תחת רצפות המבנה ת . 3 
 ביב, ותתלה מ( מסס" 10X10ס"מ בנקודה הצרה ביותר ) 10-א יפחת מל  
 בטון, על פי הפרטים בתכניות. פים בוגנים ועטומ זלוטות ברמהרצפה עם מ  

 
 ל קוטר ומכל סוג, יש להשתמש אך ורק באביזרי  כלוחין בד ויוב אלצנרת ב .   4 
 מעלות עם קטע ישר ביניהן על פי התקן.   45וית הסתעפות או קשתות בז  
   
 קשתות יכללו בקורת, כנדרש בחוק.כל אביזרי ההסתעפות הגלויים וה  

 
   הקויםמות, על ידי מילוי בבנין יעברו בדיקות אטי הניקוזווי הביוב וקל כ . 5 
 מ'   2גירת הפתחים בפקקים מתאימים והעמדת הקוים  בלחץ של סבמים,   
 שעות   1.5, למשך HDPEמטר לצנרת  15ו פי.וי.סי. ובלחץ של קת אלקוי יצ  
 לפחות.   

 
 נן.תכהמפקח או קטעים על פי הוראות המתערכנה ב הבדיקות  
 יתוקנו ותערך בדיקה חוזרת. נזילותכל ה  

 
 ן. ינבם בי גשת מצנרג.   

 
, תהיה  ויהגל או פנימיתצנרת מי גשם בקירות המבנה, בעמודים, או חיצונית וגלויה  . 1

 נרת זו. השפכים וההנחיות לצ (, דוגמת צנרת HDPEצנרת מפוליאטילן בצפיפות גבוהה )
 

 ם. י יציקת עמודים לפנב או חריציםקן בקירות בהצנרת תות 
 
 "קוי ביוב וניקוז בבנין".  קרקעית תהיה כמפורט עבור-ת מי גשם תתצנר . 2
 
מינימלית אך יטה מהקיר תהיה מעלות כאשר הבל 45וצא הגשמה יהיה בעזרת זויות מ . 3

 מספקת למניעת לכלוך הקיר. 
 
גשם אשר   מיאיסוף  מקורות יותקנו קופסאות וצלחותי על הגג, או במרפסות בלת . 4

 צנרת הניקוז האנכית.ל ברויחו
 

 דופן כפולה, דגם  ן בעלעשויים פוליפרופיל DALLMERנקזי הגג יהיו תוצרת   
  DALLBIT  מ"מ(   500)בקוטר  טומני מיוחד ארון בי( עם צו 3-622068)מק"ט 
  ה רשת )"ברדס"( עשויה ילהתקנה תחת יריעות האיטום של הגג. לנקז תה  
  U.P.P  נתריבקעמיד U.V.במסגרת ומאריך  וחה )פלב"ם( שט  רשת ו, א  
 . מ"מ כמצוין  X 150  150הרשת  מקוריים. מידות  
 "רינו"( לחבור פנימי חבור הנקז לצנור הניקוז יעשה ע"י אביזר מיוחד )  
 הכולל גומי טרמופלסטי עם טבעות איטום.   

 
 רש או כנד, ותהכמויבכתב  יו כמצוין בתכניות או ם יהסוג האביזר והדג  
 לביצוע הניקוז בהתאם לתכנון המבנה והתנאים.   

 
 אביזרים השונים תעשה בבטון הגג או המשטח  גי האחד מסו להתקנת כ  
 והאיטום. בשכבות השיפוע, הבידוד המנוקז, תוך התחשבות   
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  יחובר לצנרת  זוית(  )ישר או באו אביזר עם מוצא תחתון אביזר פינתי   
  מתאים )בתוך שכבת הבטון ( או   י..ס יבר פי.ומחת מצעובא הניקוזים  
 בור אטום ועמיד לאורך שנים. כנדרש לקבלת חי מחבר פלב"ם )גלוי(  

 
 יהיו עם מחברים מקוריים  HDPE כל יתר האביזרים המחוברים לצנרת  
 של "גבריט" המיועדים למטרה זו ולצנרת.  

 
 ממישור  - וז כפוליקנל בע ביזר)ו/או אדניות( יהיה עם אמרפסות ניקוז   
 התחתונה, תוצרת הריצוף/גמר השטח המנוקז וממישור שכבת האיטום  
  DALLMER  10מסדרה-S  3"עשוי פ.פ. קשיח עם יציאה אופקיתX"4  , 
 מ"מ(, ועם   420( עם צוארון ביטומני מיוחד )בקוטר 3-832047)מק"ט   
 מ"מ.  150X150ב"ם תחתון, מאריך ורשת לריצוף מפל "הר זרימ"משפ  
 טכניתואפתחי הניקוז התחתונים )מעל גוף הנקז( תותקן יריעה ג יבסב  
 ן ומניעת חדירת חול לנקז. לסינו  
 ים מעל ליריעה. באדניות יש להניח גם חצץ סביב הפתח  
 )מק"ט  חבור הנקז לצנור הניקוז האנכי יעשה עם מחבר ומתאם "רינו"  
  620903-3 "3X"4 גומי טרמופלסטי   לכי הכולאנהר צנושל ה( לחבור פנימי 
 עם טבעות איטום, וראש/מופה מיוחד.   

 
 ה ומחירים. אופני מדיד   .ד
 

 ר האספלט או פתיחת ריצוף, קוי ביוב חיצוניים לפי סוגם, יכללו גם ניסו .    1 
   וייצובדיפון ברוחב הנדרש ולפי העומק הממוצע, החפירה/חציבה   
 בדיקות לחץ,  ומר מצעים, והידוק עם ח  יוחול, מל, עטיפת החפירות, מצע  
 או ריצוף וכל הנדרש, וימדדו לפי  טלפהשלמת אבני השפה, תיקוני אס  
 של תאי הבקרה הקרובים זה  קוטר הצנור וארכו בין הדפנות הפנימיים   
 ור כמצוין , או כחלק ממחיר הצנלזה. עבור עטיפת בטון תשולם תוספת   
 בכמויות.  
 לאורך עפ"י המפתח בהמשך   , או כתוספת כתוספת בנפרד ום ישולמאביזרי  
 מויות.כה צוין בכתב וכמ  

 
 כמו כן, כולל המחיר את התיאום עם הרשות המקומית לביצוע העבודה.   

 
 ה, החיזוקים והעיגונים מחיר קוי ביוב גלויים על הקרקע יכלול את ההנח . 2 
 .רט לעילרש וכמפול יתר הנדלקרקע וכ  

 
 או   מקם וקוטרם, ויכללו ניסור האספלטד עפ"י עומדדו בנפריה קרתאי ב   .3 
 ירה/חציבה, דיפון וייצוב החפירות, יציקת בסיס   ריצוף, החפ תפתיח  

 דפנות, וליה טרומית תחתונה/ראשונה, הזיון ותבניות, ח הבטון כולל      
 ת הואו הגב וארוניםצירידה, ק, שלבי י והידומכסה, עיבוד התחתית, מילו  
  ירא וממנו, מחבימיים, את כל חיבורי הצנרת אל התמפלים פנ למכסים,  
 צנרת גמישים, האיטום, תיקוני האספלט והריצוף כמפורט וכל יתר   
 הנדרש.  

 
 במחיר הצנרת  לים כלו  לתאי בקרה HDPEאו   PVCאביזרי חיבור צנרת 

 . ל תוספתעבורם כולא תשולם 
 

עם הרשות המקומית לביצוע   םם את התיאויהיניאום לממחיר הת ללן, כוכמו כ
 העבודה. 

 



 אולם תרבות אורון 
 ערד 

 מיוחד   טכניפרט מ 
 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                     63  

 ת כל האביזרים עפ"י הפרטים ועפ"י גובהו ם ויכלול אלופל חיצוני יש מ . 4 
 הה והנמוכה(.)בין תחתיות הצנרת הגבו  

 
 ת הנגדי כיחידות, כולל גם את המסגרתכל סוג תשולמנה רשתות ניקוז מ . 5 
 תעלות /שפתי תעלת עלה והתקנת מת והמקורית, את הנחתההתוא  
 קבלן הפיתוח בכל  /יבהים, תיאום עם הקבלן הראשהניקוז, ההתאמה לג  
 הקשור לגבהים והתאמתם לפיתוח, וכל יתר הנדרש.  
 נפרד או תהיינה חלק ת בטון באתר תשולמנה ביקוז מיציקתעלות הנ  
 .תבכמויו רט, כמפומעבודות הקבלן הראשי  

 
לפי הקוטר   ה ימדדו( ומעל2") 63( בקטרים  DPEH)יצקת או ן ניוחין בבקוי הביוב והדל . 6

ציבות או חפירות, תמיכות ח ת אורך האביזרים, כוללהאביזרים ללא מדיד ןוהאורך בי
אר וכנדרש, לרבות כל  ויתר המתים, וכל רוולש  תנחציבת פתחים והתק זוקים,תליות וחי

 האביזרים.
 ל. ה לרצפה שמעיל תכולל ה עבור עטיפת בטון תשולם תוספת,  

 
 לפי   ולם תוספתשת( ומעלה 2.5"מ"מ ) 75עבור אביזרים לצנרת בקטרים   
 האורך, כדלקמן:  

 
 מטר.   1.5 - 45 0 ,  90 0קשת  -  
 טר. מ 2 -או "צלב" מכל סוג וזוית Yות הסתעפ -  
 מטר. 2 -בקורת ניפל עם -  
 .מטר 1 -מעבר  -  
 מטר.  2.5 -צמודות 45 0קשתות  2 -  
 מטר. 1 -ורפקק בקצה צנ -  
 מטר.  2 -ט או חומר אחר( נמצ-מחבר לצנור ביוב קיים )יצקת או אסבסט -  
 . כנ"ל -עבור צנרת שפכים עשויה פי.וי.סי.   

 
 שולם או לפי  תמדד ות(  HDPE ן ואביזריה )פוליפרופילן אודלוחי צנרת  
 ול תמיד לכיהצנרת  כמצוין בכתב הכמויות. מחיר -ים מדידה, או כמכלול  
 קשתות   , הנחה ואיטום וכל יתר הנדרש. אביזרים כגוןחפירה/חציבה  
   כמו כן כל)כולל( תמיד יכללו במחירי הצנרת,  3"והסתעפויות בקטרים עד   

המכסים )מפליז במסגרת  ,ת ניקוז , קופסאו קופסאות הבקורת, מחסומים תופיים 
 הנדרשים, וכל הנדרש.( רובעתמ

 קיימת,   לצנרתהנחה, ריתוכים, חבור  פרד ותכלולותשולם בנ דדתמ םמי גשצנרת  .  7 
אורור וביקורת וכל  חיצונית( מכסי יר, סיתותים, צבעי יסוד וגמר )לצנרת לק םיחיזוק  
 וף. האיסלצלחת יתר הנדרש, וכן הסתעפות   

 
 ללו נפרד לפי הסוג והקוטר ויכנקזי גגות ו/או צלחות איסוף תימדדנה ב   
 המחברים המיוחדים, יריעות האיטום, את כל למים, מה שתאוההתקנה   
 רש סביב הנקז, חיבור לצנרת הניקוז וכל  יות וכל הנדנכיריעות גאוט  
 הנדרש להשלמת העבודה.   

 
 ימדדו   -וכו' בצנרת הראשית בלבד    תעפויותות או הסאביזרים כגון קשת  
 . ותית הכמוורשימ כמצוין לעיל כתוספת לאורךבנפרד, או   
  
 ת,  ויוישולם בנפרד, כולל חפירה, הידוק, ייצוב, תבנ וצא ימדדמבנה מ  
 י השטח וכל יתר הנדרש ברזל זיון, הבטון והידוקו, תיאום עם הצנרת ופנ  
 ועל פי הפרט.   
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 . ( ואביזריה HDPEים מפוליאתילן בעל צפיפיות גבוהה )שפכ רת צנ  08.07
 

 יאתילן בעל צפיפות גבוהה  לי צנרת מפוזרביצנרת ואב ויחבר הקבלן יספק ירכי א.  
 (HDPEלמערכות השפכים החמ )יקוז מי גשם. והקרים במבנה, ולנ םי 

 
 ' חבק ע"י ץ( כמשוו)שווי  GEBERITזריה תהיה תוצרת חב' נרת ואביהצ ב.   

,  4476ות ת"י העומדים בדריש  "מנדלסון" או כמיוצר ומשווק ע"י "פלגל" )"מובילית"(,
 . 1205י, ה"הוראות למתקני תברואה", ות"י של מת" 2 + 1חלקים  349 "כ מספרמפמ

  
 מעברים, מחסומים  למיניהם   כל אביזרי הצנרת כגון קשתות, הסתעפויות,    ג.

 בבית המלאכה של הנציג הבלעדי, ואין לבצע  אובמפעל ור מוכן יהיו מייצוכו'  
 ר.אביזרים באת 

 
 ביזרי אך ורק באיש להשתמש ר וטן בכל קב ניקוז או דלוחילצנרת ביו 
 ביניהן על פי התקן. ישר  עעם קט 045הסתעפות או קשתות בזוית של  

 
 ות מצמד או באמצע (,BUTT WELDהשקה )רת יהיו בריתוכי חיבורי הצנ ד.   

   או עם אביזרי שיקוע לספיגת התפשטויות, או באמצעים אחריםי חשמל 
 הנציג והיצרן.כמומלץ ע"י  

 
 . םי בקורת ליד כל שינוי כיוון, וסמוך לחיבורי הכלינו פתחה יותקגלוית נרבצ      

 
 מעלות צלסיוס,  30אטמס. בטמפ. של   1.5כל הצנרת תיבדק בבדיקת לחץ של        
 ר שכל הפתחים יאטמו. אחוחצי למשך שעה ל       

 
 ש מושיוכחים בבעל נסיון וידע מלן חייב להיות מודגש בזאת במפורש , כי הקב ה.   

 דלסון"  נמצנרת זו, עליו לקבל את אישור הנציג המקומי )" חיבור שלוהרכבה ו
כן  נדרשים, ועמה ועבר את הקורסים וההשתלמויות האו "פלגל"( כי הינו קבלן מורשה מט

צועי המלאים, רן או נציגו יעמידו לרשות העבודה את הגיבוי ההנדסי והבייצ ח כי הלהבטי
   FABRICATIONמוכנים לאתר ) על והבאתםי צנרת במפטעק , ביצועכנת תכניות עבודהה
- PRE .) 

 
 ע"י  המתכנן( המזמין יקבל  בסוף כל שלב משלבי העבודה )השלבים יוגדרו        

 י הצנרת עפ"י הנחיותיו והנחיות היצרן המקורי כ  ר בכתבצרן אישומנציג הי        
 חו"ל.ב        

 
 הצנרת למזמין תעודת היצרן של ימסור נציגת קוחר הבדיבסוף העבודה ולא        
 ות הצנרת ואביזריה.שנים לפחות ולעמיד  10 לשאחריות  לתקופה         

 
 הקבלן  ותבאחרי  ורים היאקוח והאישהזמנת היצרן לביצוע הבדיקות, הפי 

 לואו. והוא יכסה את הוצאות היצרן לענין זה במ        
 
 פרופיל  ( יש לתלות באמצעות 3"מ"מ ) 90ד ע ה בקוטרצנרת אופקית גלוי ו.     

 15לתקרה כל  ס"מ ותליות 50עם סרטי חביקה כל  כל אורכו,לותמיכה מגולבן מתחת לצינור 
 קטרים. 

 "מ.מ 1.0בי יהיה בעול התמיכה פרופי        
 

   חקים אשר ימנעומ"מ ומעלה תתמך במר 110צנרת אופקית גלויה בקטרים  
 מ בין כל שתי תמיכות סמוכות, ואשר "מ 10ה על עלת ריעה אשכל שק לחלוטין 
 בתקנים וכמפורט בהמשך. הנדרש על הללא יעהמרחק ביניהם  
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 ינור  הצפשטות ספיגת התן אביזר למטר של צנור אופקי יש להתקי 6לכל         
 קטרים מהתליה  10)מצמד שיקוע( עם קיבוע לתקרה כנדרש ובמרחק של  
 הבאה.   

 
 אביזרי החלקה, ומחברי שיקוע קבועים לקיר, הכל  תיקבע עם יתנכצנרת א       
         עפ"י הנחיות היצרן.         

   
 צנרת ה מית שלפשטות טרלאפשר הת )גלויה ו/או נסתרת( יש ל צורת תליהבכ         

 הגלויה עפ"י הנחיות היצרן ובתיאום עם המתכנן.  
 

( מתכתיים בלבד, או )"דיבלים"( עם עוגנים  2 )חלק  4476יהיו עפ"י ת"י ליות והחבקים תה
ס"מ   60)כל מ"מ לפחות, ובמרחקים הקבועים בתקן  10של  רטמוטות הברגה מגולבנים בקו

 מ"מ(.  160ס"מ לצנור  40"מ, וכל מ 125טר צנור בקוס"מ ל 50 , כל110לצנור בקוטר עד 
 
 קבע, ת ודאים לנקות יהיה אביזר מתפות קירות ותקרבמעברים דרך רצ ז.     

 יות היצרן חנעם יריעת איטום למניעת מעבר לחות ומים, הכל עפ"י הוסף ובנ 
 ובתיאום עם המתכנן.  

 
 י  צים ע"מק המומלרוחב והעוקעית תותקן בחפירות עפ"י הקר-רת תתצנ ח.   

 ל מלוי מסביב בחוס"מ,   10עם מצע חול ים בעובי  -היצרן, להתנהגות גמישה 
 עם עטיפת בטון מזוין   -קשיחהלהתנהגות ס"מ, או  30 ביים בעו וכסוי עם חול 
 ס"מ מסביב, על פי הפרטים בתכניות. 10  לשבעובי מינימלי  

 
 פ"י הנחיות ( ע AZמיוחד ) עות שרוולחיבורים לתאי ביקורת יבוצעו באמצ   ט.

 יצרן הצנרת.         
 (.גלגלוארך )סעם מכסה ביקורת מיותקן הצינור  בתא ביקורת יבש,        

 
 איסוף למי   תלצנרת אחרת או לאביזרים )כגון צלחו  HDPEי צנרת בחיבור י.    

 ים  ם מקוריים ואין לבצע שום חיבורגשם( יש להשתמש אך ורק במחברי 
 . מאולתרים 

 
 עם     מי רצפה ומחסומים אחרים יבוצעו עפ"י הנחיות היצרן, יותקנומחסו  .  אי

 צרן. והנחיות הים טיפ"י הפרהארכה כנדרש, וע        
 

מותאמים   עם מכסה מתברג, ,עגולים במסגרת מרובעת פליז, מיציקת המכסים יהיו
,  316לב"ם פ צוף, או עשוייםהריון , או שיהיו צבועים באפוקסי בגוהריצוףלקופסאות ולגובה 

ירוט בכתבי הכמויות. והפהתכנון דרישות (, על פי 03-9040820הכל מתוצרת "מ.פ.ה" )
 .יתקבלולא כות ירודה אימ אביזרים

 
 או בתכניות והן תותאמנה במדויק  טרהרשתות העליונות תהיינה כנדרש במפ        

 לגובה הרצפות ושיפועיהן.         
 
מיניהם יהיו מגולבנים, ברוחב הנדרש בתקן, תעשיתיים, עם חביקה תלים והחבקים לל המכ .   בי

" ) משווק ע"י  סטרטוצרת "יוניבע"מ( או ת" קסי "נרימת "מופרו" )משווקים ע"לאה, תוצרמ
 מראש ע"י המתכנן.  ו"תגר"(, מדגמים אשר יאושר

 תן ע"י המתכנן  ר ינערך )במלואם( . האישולהציע מתלים שווי  הקבלן רשאי        
 עם  מקוריים ו עם המתלים ה -רק לאחר שהקבלן יכין שתי דוגמאות תליה          
 בענין זה. כנן תתקבל מתה והחלטת התחליפים,        

 
פק  , הקבלן יסאולמותחדרי לימוד או  מעל ואתקרות במעברי צנרת ביוב ודלוחין בחללי  .גי

קלוט ולנקז כל טפוף מצנרת ל אורכה, ע"מ לולכ "שקתות" אשר תותקנה תחת הצנרתויתקין 
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ורך  האל דדים לכלפחות, עם כיפופים בצ מ"מ 0.8י זו. ה"שקתות" תהיינה מפח מגולבן בעוב
ל אורכה, עם חפיפה כלניקוז, תלויות בשיפוע הצנרת ומתחת לה,  שטחיוליצירת מ להקשחה

מ(  מ" 25ז )בקוטר ניקות הנמוכים של רשת ה"שקתות" יכללו מוצא לבין הקטעים. הקצוו
היה "מחסום  ובתנאי שיאשר יחובר לצנור דלוחין, אל מחסום רצפה או מחסום ניקוז אחר 

 שנה. פעיל" כל ה
 

 ס"מ מכל צד. 5הצנור תחתיו תותקנה ועוד  יהיה ברוחבה"שקתות"  חברו 
 

 דלקמן:אופני מדידת הצנרת ואביזריה יהיו כ   .יד
       

 בין האביזרים, ללא מדידת אורך  והאורך  וטרהק הצנרת תימדד לפי .   1 
 ההלחמות, התליות   ,ת החומרל אהאביזרים עצמם. מחיר הצנרת כול        

המיוחדות  וכל יתר  הנדרש, וכן את ביצוע מעברי  יות אוהנקודתיות תלה צופות,רה
 נרת דרך האלמנטים של הבנין. צה

 
 רוכבים, אוגנים וכו'   ים,ויות , מעבראביזרי צנרת כגון קשתות , הסתעפ . 2 

 כולל ומעלה.  (2.5"מ"מ ) 75ימדדו בנפרד רק בקטרים של                 
 יתוך שלו לצנרת משנים או שלושה ר והרהחומ לל אתכור  אביז ירמח                
 במחירם ריתוך לצד אחד בלבד. דים כנדרש. אוגנים כולליםדצ                

 
 במחיר הצנרת ו/או האביזרים את כל ההוצאות לחיתוך,  לעל הקבלן לכלו   .  3 

 ולמנה תשא שלמת וליתר הנדרש להתקנתה המויתוך וכל הקצה , ר עיבוד                
 כל  תוספות.                 
 

 את האביזרים מחיריה גם ( כוללת ב2"מ"מ ) 63צנרת בקטרים עד  . 4 
 . ות וכו' קשתות הסתעפוי כגון                 

 
 סעפים )לכל מספר אביזרים כגון מחסומים למיניהם, קופסאות איסוף, מ . 5 
 וכו' יזרי בקרה גישות, אב נעמומיסעף  יציאות( , אביזרי התפשטות,               

 נקודות  -הצנרת וללא תוספת   במחיר ליםולכישולמו  בנפרד. עם זאת                
 הם, אביזרים מונעי שליפה,  ם, מצמדים למיני, פקקים  למיניההקבע                

 ומים,  סביב מחסיבור ומתאמים, כיסויים אטמים, שבכות, מכלולי ח                
                      ת להשלמ תמיכות  ותליות, פרופילי התמיכה הרציפה וכל יתר הנדרש                

 העבודה.   
  החריצים ויתר  צנרת, סיתות ח כל מעברי האת החציבה/קידוכמו כן   
 מושלמת. עבודות הבנוי הדרושות להתקנה ה  

 
  מחיר הכמויות.  תבבככמצוין יה תשולם כמכלולים, וחין ואביזרצנרת דל . 6 
  לוחין צנרת הד תהמכלול כולל את כל ההכנות לכלים הסניטריים, א  
  פיים,  פים/מחסומים תולמיניה, את כל קופסאות הבקורת/המאס  
  המכסים )מפליז במסגרת מרובעת אלא אם נדרש אחרת( חבור לתשתיות   
 יתר הנדרש. והקולטנים וכל   

 
 פה שמעל. ליה לרצפת כולל התוסת  ן תשולםעבור עטיפת בטו . 7 

 
 ( ומעלה תשולם תוספת לפי  2.5"מ"מ ) 57רק עבור אביזרים לצנרת מקוטר  . 8    

 רך, כדלקמן:האו  
 טר. מ 1 -עלות מ 90קשת  -            

 מטר.  2 -או "צלב" מכל סוג וזוית  Y הסתעפות -                
 מטר.  2 -ניפל עם ביקורת  -                

 מטר. 1 -מעבר  -                
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 מטר.  2.5 -ות דומעלות צמ 45קשתות  2 -                
 מטר.  1.0  –מעלות  45קשת  1 -                
 מטר. 1.5 -אביזר התפשטות  -                

 מטר. 1 -רת בקצה קו פקק ביקו -        
 מטר.  2 -ומר אחר( ח אוצמנט -טביוב קיים )יצקת או אסבס לצנור מחבר -        

 
ם חין ולכל אורכה בקטעים עבורהדלו וב או"שקתות ניקוז" להתקנה תחת צנרת הבי  . 9 

ודרות, ולל הכיפופים, התליות המסעל פי האורך נטו בלבד, כ נדרש, תשולמנה הדבר
  ם והחיבור לנקזים. החפיפה, המוצאי

 
             םיזרי מי יים, קבועות תברואתיות ואבסניטרכלים    .0907
 

ברואתיים המפורטים בכתב  הת םהכליכל את יספק ירכיב ויחבר באזורי השירותים  הקבלן א.
 וכמפורט להלן.  של המפרט הכללי 0704ם לפרק ובתכניות ובהתאמויות הכ

 
 בתנאי , והקבלן אחראי באופן בלעדי לעמידה0512גובה הכלים יהיה לפי ת"י  
 התקן. 

 
 מים וכו' יהיו מפליז עם ציפוי ירים, אושרשראות, צן גובועות ככל אביזרי הק  ב.

 ות מצופות כנ"ל וכנדרש.טום, רוזניקל כר 
 

 בענה בברגי פליז,ים חזקים ואטומים, אסלות תק ועות יהיו יציברי הקבחבו 
 ת או פלב"ם וכו'. כיורים בעזרת תמיכות סמויו 

 
 ים השונים: להלן פירוט הכל ג.
 

 כיורים . 1 
כתב  על פישירותים יהיו תוצרת "חרסה", סוג א' לבן  דדים בחדריבוה ורי רחצ כי א.  

  ת.ויוהכמ
 הכיור יהיה קבוע לקיר באופן סמוי עם ברגים בקוטר מתאים, וכן     
 ום, או ע"ג תמיכות ת ואומים מגולבנים, וכיסוי דקורטיבי לאקיודיס   
  "  קיל "ליפסהסיפון יהיה ש זיז תפיסה עליון.מצינורות פלב"ם ו   
 ות.בכמויל כמפורט ן, והכ, עשוי פוליפרופיל1.25"לבן בצבע    

 
ור התקנת הכיורים על קירות גבס יש להשתמש אך ורק במתקני תליה בע

לוחין, וכחלק  בונד" מתאימים לכיור וכל חבוריו למים ולדמתועשים של "אור
  ותירריים בקלופין ראה פרק "התקנת כלים סניטמהמחיר הכולל ללא תוספת. לח

 גבס".
 

 ות. יוכתב הכמורט ביהיו כמפ  שונים,כיורים אחרים ומחומרים  .ב  
 

 אסלות.  . 2 
מקורי מעמד , עם "56סמארט תלויות תהיינה תוצרת "חרסה" דגם " אסלות .א  

 , וכל ברגי החיבור הנדרשים. כמויותעלך פי כתב ה עמיד ויציב
ות  ובמידתואם   ן גוו" בל "כתראו ש"ע ש  תואםלסטי ק עם מושב פהאסלה תסופ 

   תואמות.
 

  דגם   ס"מ מהקיר 70באורך  כים תהיינהלתאי נ  תלויות אסלות .ב  
 מק"ט  DURAVITאו תוצרת  תוצרת "חרסה" (386 " )מק"ט ברקת"   
   מק"ט מקוריים, עם מושב ומכסה  בצבע לבן, 0190.090000   
   0064200000 . 
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לוי האסלה ובמתקנה בגב לה לדהגרת הפבמחיר האסלה כלולים מעמד/מס 

ושרוול מתאים   4" – 090זרת קשת בע יוביבוע, חיבור לבאי, הקכה באופן עצמלתמי
הידוק, אומים וכו' מקוריים,  לצינור היוצא מהקיר וכל הנדרש, כמו כן ברגי 

 וין אחרת. צ אםאלא   – כרום באיכות וברמת גימור מעולים-ניקל מצופים
 

  כל הנדרש להתקנתן, קיבוען  ליםכלו ותהאסלמ אחתכל   ירבמח    .ג         
  ד/מסגרת הפלדה עם מיכל מעמ דחה, לרבותהכלי הו/או למילקיר    
  סלה ובמלוי לתמיכה  ההדחה כמפורט בהמשך, להתקנה בגב הא   
    וחדת()מי 4" - 090אי, הקיבוע, חיבור לביוב בעזרת קשת באופן עצמ   
 ו כן ברגי  מהנדרש, כ  מהקיר וכלצא היוצינור או עם שרוול מתאים ל   
  באיכות וברמת  כרום -פים ניקלוצ ם, מיי ם וכו' מקורהידוק, אומי   
 גימור מעולים, והמושב.    

 
יינה עפ"י הפרטים  פוי והריצוף ותהאמנה עם עבודות החיהתמיכות לאסלות תתו

 בתכניות.
 

 . 146מנה לת"י כל האסלות תתא .ד  
 

  ממחיר האסלה, אלא חלק  דחה, יהיוהה וניו מנגנמיכל ההדחה א .ה
 חרת. צויין אם א 

 
 ה סמויים:חלי הדמיכ . 3

   .בצורה מושלמת ןנת כל הנדרש להתק חומר קטן על פי כתב הכמויות לרבות 
 
 סוללות למים קרים וחמים  . 5

 ת ואישור האדריכל.על פי כתב הכמויו א. 
 ועשים  תמני תליה מתקק באך ור בקירות גבס יש להשתמש ת הסוללותעבור התקנ  
לל ללא תוספת.  מהמחיר הכולק וכח  ,לסוללה וכל חבורה למים של "אורבונד" מתאימים  

 בס".ות גבקירלחלופין ראה פרק "התקנת כלים סניטריים  
 

 ירים לכלים סניטריים ואביזרי מים מח ד.
 

 קנתו ללו כאמור לעיל את כל הדרוש להתהמחירים לכל כלי או אביזר יכ . 1
 ת המפרט המיוחד ורשימתהוראויוד, הציות יצרני ת, לפי הנחלמושמה

 הכמויות.
 

 מחיר גם את כל החיזוקים המיוחדים ות גבס יכלול הנה היא בקירכאשר ההתק
 קנים מתועשים של "אורבונד" בלבד, בהתאם לפרק אמצעות מתוצעו באשר יב

 וג. ל סמכ במחיר וללא תוספת ם בקירות גבס" בלבד,"התקנת כלים סניטריי
 

   ואאישור המזמין  פקים שונים תהיה טעונהות הקבלן עם סתקשרה . 2
 ייב לציין את מקור הרכישה.בד, והקבלן מתחו המתכנן בלהמפקח א

 
 ות מבוססים על מחירי יסוד כמצויין. הכמוי רים בכתביחלק מהמחי . 3

  דיול ינדרש ער הקבלן )עפ"י שיקוליו( את המחילמחיר היסוד המצויין יוסיף ה 
 דרש, נהאחריות ויתר חומרי העבודה, הרווח, ה המושלמת, כלהתקנה  עבור ה 
 ת המחירים.יר הכולל בעמודן את המחויציי 
 זר, או לספקו באופן ישיר את הכלי או האביבמידה ויחליט המזמין להחליף  
 לקבלן, יהיה התשלום לקבלן כדלקמן: 
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 לפי  לום מחושבהתשיה ין: יהר הכלי/אביזר יסופק ע"י המזמכאש א.
 וד.פחות מחיר יסהסכום הכולל 

 
 הסכוםלום מחושב לפי יה התשהכלי/אביזר, יה תכאשר יוחלט לשנו ב.

 בד( של היסוד )עלות בל  הכולל פחות או בתוספת ההפרש במחירי
 הכלי/אביזר.

 
 תצוגה  –דוגמאות לכלים וסוללות  ה.
 

מפרט  נסטלציה כמפורט ביא ואביזריים כל התקנת אה יהיה בעל נסיון מוכח שלהתברוקבלן  . 1
 ודה. צע העבון לא יורשה לביסן אינסטלציה ללא נובכמויות. קבל

 
אסלה ומיכל הדחה   הם,של כיורים למיני)בעל הנסיון( יבצע התקנה מושלמת לדוגמה  הקבלן . 2

גמאות תיבדקנה ותאושרנה, יוכל וכן אסלה תלויה ומערכת ההדחה שלה, ולאחר שהדו
 היה ללא תשלום מיוחד או נוסף. לדוגמה ת. ההתקנה את עבודתוים לסיהמשיך ל
 

 של כל הכלים הסניטריים ן להכין תצוגה ל הקבלעבודה זו, ערת גסבמ . 3
 אופני ההרכבה וההתקנה, בחירת   ונים, לשם בדיקתואביזרי המים הש  
 גבי סוג וטיב הכלים. הצבעים והחלטה סופית של המזמין ל  
 

 מני אשר ישמש  ום מתאים עם קיר זהקבלן מק שותלר יעמיד המזמין . 4
 ים כאמור.רזלהתקנת כל הכלים והאבי

 
 כל ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד ו/או תוספת יצוע התצוגה לאעבור ב . 5

 שהיא.  
 לן ידאג לפרק ולסלק מהאתר את הכלים והאביזרים בגמר תהליך  הקב 
 ין. מזמח או הם יקבל הנחיה אחרת מהמפק , אלא אההחלטה 
 תשלום. יעשו ללא והסילוק הפירוק  

 
 בקירות גבס התקנת כלים סניטריים   .1007
 

 ריים ות גבס ויש להתקין במסגרת קירות אלה כלים סניטשר מבצעים קירכא א.
 זרי מים, קבלן המערכות חייב לבצע את התקנת הכלים באמצעות  ואבי 
 ן לצנרת. הן לכלים וה תמיכות עזר, 

 
יים בלבד של חב' "אורבונד", מהדגמים ועשים ומקורתמאביזרים ה מיינעזר תהתמיכות ה

 . בהמשך ת אשר תפורטרוהתוצ
 

 אלא , ידור אחרלא יתקבלו אילתורים, חיזוקים בעץ או כל סת כי מוגדש בזא 
 עפ"י המתואר בהמשך והפרטים בתכניות. 

 
 תליית מיכל הדחה  . 1 

 
 תועשת של ה ממיכצעות תהדחה יותקן על קיר גבס באממיכל  א.  
 ט" קמ -, וחיזוק נוסף 71-0021-000ק"ט( " דגם )מ"אורבונד   

 עם ה"בית" לחבור אל צנרת הפלסטיק.  בור ברז המלויע 71-0031-600
    
 ס"מ ידאג קבלן 61-הניצבים של הקירות גדול מרוחב דה ו במ ב.  
 שתמש , אנכי, במרחק הנדרש, או שיהתברואה להתקנת ניצב נוסף   
 ס"מ.  40.6, למרווחים של ריים כנ"לי תמיכה מקו רביזבא   
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 או מצופי קדמיום. יו מגולבנים, גים יהים והברמוכל החומרים הא ג.  
 

 שים, כלולים במחיר הכלי  ים הנדרמחיר מערכת המתלה והחיזוק ד.  
 ואביזרי המים, ולא תשולם עבורם תוספת.    

 
 המפקח.או ו/ המתכנןכין מתלה לדוגמה, לאישור קבלן יה ה.  

 
 רחצה מקיר גבס  כיור תליות . 2 

 
 שת של  ות תמיכה מתועבאמצע קיר גבס כיור רחצה יותקן על א.  
 מק"ט  -ף ק נוסוחיזו 71-0021-000"אורבונד" דגם )מק"ט(    
 עבור ברזי המים  71-0031-400או  71-0031-100או  71-0031-000   
 . א הדלוחיןמוצ( ועירבוב)מהקיר או מהמשטח, רגילים או ל   

   
 של    תקנייםה ה נקגובה התקנת מערכת התמיכה יהיה עפ"י גבהי ההת ב.  

 ברזי מים, לפי התקן, הפרטים או הפריסות. כיורים ו
 

 ס"מ, ידאג קבלן  61-ב הניצבים של הקירות גדול מרוחבמדה ו  ג.  
 אנכי במרחק הנדרש, או שישתמש התברואה להתקנת ניצב נוסף,    
 ס"מ.  40.6נ"ל, למרווחים של ם כה מקורייכתמירי באביז   

 
 ם או מצופי קדמיום.  יהיו מגולבני הברגיםו םכל החומרים האומי ד.  
    
 ם הנדרשים, כלולים במחירימחיר מערכת המתלה והחיזוק ה.  
 הכלי ואביזרי המים, ולא תשולם עבורם תוספת.    

 
 מפקח.ו הו/אמתכנן ן מתלה לדוגמה, לאישור הבלן יכיהק ו.   

 
 בור ברזי מים וסוללות בקיר גבסיח . 3 

 
 באמצעות תמיכות מתועשות   נו בקירות גבסת יותקוללברזי מים וסו א.  
 וסוג הברז, וכן על פי סוג צנרת אספקת של "אורבונד" על פי המקרה    
 (. .S.Pפקסגול,  המים )מגולבן,   

 
 . םופי קדמיומצ או ולבניםהאומים והברגים יהיו מגהחומרים כל  ב.  

 
מים, כלי ואביזרי המחיר הבמחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים, כלולים  ג.  

 ולא תשולם עבורם תוספת. 
 

 , לאישור המתכנן ו/או המפקח.המהקבלן יכין מתלה לדוג ד.  
 

 אסלה תלויה . 4 
 וצע באמצעות מעמד/מסגרת  קיבוע אסלה תלויה לקיר גבס יב א.  
 גבריט" אויוצר ע"י חברת "דאל" או "מכם גולבניה מפלדופילי מפר   
 ק ממערכת התליה המקורית , והמהווים חלזו הטר"אורבונד" למ   
 הנדרשת במפרט ו/או בכמויות.   

 
 ס"מ, והוא יקבע לכל גובהו ומשני הצדדים  120גובה המעמד יהיה   .ב  
   לכלבס רות הגמ"מ אשר יותקנו בתחום קי 2.0בי בעו Uלפרופילי    
 , עם ברגי מתכת מגולבנים.הקיר גובה   
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 הגבס בתא נכים ע"מ להרחיק את   טון מחוץ לקירבגוש  במדה ויבוצע ג.  
יה המעמד המיוחד בתחום גוש קיר, יהס"מ מה 70קצה האסלה עד למרחק של 

 הבטון, על המישור הקדמי של הגוש. 
 

 ום. קדמיפי מצוים או הברגים יהיו מגולבנרים האומים וכל החומ ד.  
   
  רים מה החומחיר מעמד/מסגרת, כל החיזוקים לצנרת למיני ה.  
 המיוחדת כלולים במחיר הכלי ואביזר המים. בודהוהע   

 
 מא, כולל המוצאים לביוב והזרמת המים, תלה לדוגן יכין מהקבל ו.   
 ליית אסלה לדוגמה, לאישורהתקנת מיכל ההדחה או המזרם וכן ת   
 קח.פהמ או/ן ותכנהמ   

 
 יזריונה של אבכנה י בחיר באנשי "אורבונד" לקבלת היעוץ לגב עיסתיילן הקב ב.

 ת רצונם צעו לשביעוהתליה המתועשים, וכן יקבל את אישורם כי התמיכות בו  
 ותחת השגחתם. 

 
 ציוד כבוי אש    .1107
 

 ום אחר וי אש בבנין, מחוץ לו או בכל מקהקבלן יספק ירכיב ויחבר ציוד כב א.
 רש הדבר. נד וב 

 
 כבוי אש פנימיים י זרין היתר ב, ויכלול בהציוד יהיה מבוסס על שימוש במים  
 ( 3"ים )בקוטר חידים או כפול ( ברזי כבוי אש חיצוניים, י2"בבנין )בקוטר  
 גלגילונים ומזנקים.  

 
 ם כיפת מגן. ברז יחיד בקוטר ברזי כבוי אש חיצוניים יהיו בקוטר הנדרש ע ב.

 סיבובי  מתוברג עם כיפת מגן, מצמד  3" דגם ת "זאב פומסרתוציהיה  3" 
 או שווה ערך של "רפאל".  ש,רדכל יתר הנו 

 
 ת, אפוי  וב, בשתי שכבובצבע אמאיל צהכל הברזים החיצוניים יהיו צבועים  
 בתנור. 

 
 רץ סגר" של "פומס". כל המחברים הסיבוביים יסופקו עם פקקים מסוג "שטו 

 
 , או  214תוצרת "פומס" דגם  4" גן, בקוטרפה יהיה מאוצד הירה נגמתקן שב ג.

 ו "רפאל". א "תשל "להבו ש"ע 
 

 מס"  רת "פו, תוצ2"בקוטר ברזי כבוי אש פנימיים, או בארונות כבוי, יהיו  ד.
 מתוברג, מצמד סיבובי וכל יתר הנדרש, או שווה ערך של "דורות",  7דגם  
 טיפוס ברז "כבד" בלבד. 

 
 צבוע בצבעי צוין בכתבי הכמויות, עשויים פח מיהיו בגודל ה וינות כבארו ה.

 לא   –( אדום. ארונות אשר לא יעמדו בדרישת צבע זו 2Xגמר )ו (2Xיסוד ) 
 יאושרו להתקנה.  

 
 כאלטרנטיבה, יוכנו הארונות למטרה זו ע"י קבלן הבנין )דלתות עץ או פח(.  

 
 מקדחיורק בעזרת ך ה אח תהיפת של ארונות כבוי אש מ חים בדפנופתיחת פת 
 לא תתקבל והארוןרת חאיתוך מר. כל שיטת חהיסוד והג כוסית, תיקון צבעי 
 יוחלף. 
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 צבועה כנ"ל 30X90X130ת ת תהיה ארון מתכתי במידועמדת ציוד כבוי פנימי ו. 
 ין )דלתות עץ עם סימון בולט "אש" או ארון שיוכן למטרה זו ע"י קבלן הבנ 
 :לקמןוד כדהציקן כה יותאו פח(, כאשר בתו 

 
 יל. ט לערוץ( כמפבי מהיר )שטורחיבור סיבו עם  2"ברז שריפה  . 1 

 
  6ר, צינור עמיד בלחץ עד מט 25ואורך  0.75"גלגילון כבוי, בקוטר  . 2 
 אטמוספירות לפחות. תוף הגלגילון יהיה בעל כושר סיבוב אנכי ואופקי   
 ה מהירה תיחז פזרת בריחובר למקור המים בע. הגלגילון מעלות  180  
 מעבר מלא.ה "שגיב", )כדורי(, עם ידית ארוכ  
 תלתשימושי ריסוס/סילון עם ידית/ברז -יותקן מזנק דו ילוןגלקצה הגב  
 מ"מ.  8מצבי ופיה   
      
 מ'  20ואורך  2"זרנוקי בד, עשוי סיבים סינטטיים מגוממים, בקוטר  2 . 3 
 ם מצמדים סיבוביים בקצוות. א, עכ"  

 
 .2"ובקוטר תלת מצבי, עם ידית/ברז  יסוס/סילוןשימושי ר-וד זנקמ . 4 

 
 ק"ג.  6כיבוי אש, אבקה יבשה י פטמ 2 . 5 

 
 ושר ע"י יועץ הבטיחותתיקני, נושא תו תקן ומא  כל הציוד הנ"ל יהיה  
 ושירותי הכבאות ברשות המקומית.  

 
 כדלקמן:מחיר הציוד הנ"ל יהיה  .ז
 

 ון מושלם, כולל הברגות, אכבים באופמורת, כיחידוברזי כבוי ישולמו  . 1 
 דרש עפ"י הרשויות, כולל מחברי ל הנכומפורט גדי, צבועים כאוגן נ  
 שטורץ ופקקים.   

 
 ון הפח, כל ציוד המים, מיות כוללות במחיר את ארעמדות ציוד כבוי פני . 2 
 י בד או מטפים. חיבור לקיר ולצנרת, אך ללא זרנוק  

 
 וקו וכלהפח, קיבועו וחיזת ארון לת רק אולת כוניאש חיצעמדת כבוי  . 3 
 ו מטפים. בד א יזרנוק הנדרש, אך ללא  
 עמדה רטובה תשולם בהתאם לתכולתה.   

 
ו בנפרד, כולל מצמדים סיבוביים )"שטורץ"( משני  מ' ישולמ  15באורך  2"זרנוקי בד  . 4 

די  תקנו על ייו או תעודה,ם. הזרנוקים ימסרו למזמין כנגד הצדדים, מקופלים ומסודרי
 ם. גד אישור מתאילמזמין כנ בארונות וימסרוהקבלן 

 
 תוצרת "להבות" ק"ג יהיו תקניים עם מיכל גז נפרד,  6מטפי אבקה יבשה  . 5 
 ו שווה ערך מאושר ע"י מהנדס הבטיחות, וימסרו למזמין  בצ'יק" אאו "קר  
 כנגד תעודה.  

 
 ברשות תי הכבאותירולש המחלקהכל הציוד לעיל, יהיה כנדרש ע"י  . 6 
 כות חלה המער ןעל קבלשל הפרויקט, ו ץ לבטיחות המקומית, והיוע  
 פרט זה. חובת קבלת האישורים, ובכפוף למתואר במ  

 
 רכות יספק ויתקין רק את הציוד )ללא ארונות רש, קבלן המעבמידה וייד . 7 
 בור ם עוהתשלונין,  יבנו למטרה זו ע"י קבלן הבהפח( בארונות או נישות ש  
 הכמויות.  וין ברשימתהיו בהתאם, וכמצוהציוד יעבודה   
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 סות, מבחני פעולה והרצה יו   .1207
 

לן  ו המזמין ו/או המפקח חייב הקבת ולפני קבלתן ע"י המתכנן ו/אעם סיום הקמת המערכו א.
זמין  או המוע"י המתכנן ו/ י הציודצרני יהנדרשים ע"לבצע את כל מבחני הפעולה והויסותים 

דות  סולן יבצע גם מבחנים נוספים אשר יידרשו ע"י מהעבודה. הקבהמפקח במשך  או/ו
 שרד העבודה, חברת חשמל וכו'.אות, ממוסמכים כגון מכון התקנים, משרד הברי

 
 רט,ובמפ ניות מחממי המים למיניהם יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו לנדרש בתככל  ב.

 הנדרשת.  בטמפרטורה 
  

זרם, כל מפסיקי יתרת הזרם יכוונו וייבדקו לצריכת הייבדקו  םלייחשמפים הוגל הכ .ג
ן  יסומן באופ ים הפעולה הנורמל. זרפעולת גופי החימום ו/או המנועים בזרם הנדרש תקלהפס

 . עבולט וקבו
 
עולה  ייבדקו לפם יירה האוטומטכל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הפיקוד והבק  .ד

 תקינה. 
 
 ים והויסותים לשביעות רצונו, הוא  המבחנת כל ים איסילן קבר שהלאח .ה

 לה רכת בו יבדקו כל המתקנים בתנאי הפעוסופי של המע יליערוך מבחן כל 
 המפורטים במפרט זה.  

 
 לאחר תום הויסותים ואישורם, על הקבלן להיות מוכן לבצע עפ"י דרישה,  . ו

הביא את , על מנת לותפיקהסאו   ורותשם התאמת הטמפרטהכמויות ל ת סוינויים בויש
 כניות. ותתקן למצב פעולה תקין בהתאם לדרישות המפרט וההמ

סכם ע"י ון. לאחר מכן יקבע תאריך כמורשום תוצאות כל המבחנים יימסר למשרד התכנ
מזמין, ה ותקורת בנוכחו/או המתכנן ו/או המפקח ובו יערך מבחן ביהמזמין, ו/או הקבלן 

מתכנן ימצאו סטיות  המבחן עם המידה ובעת ב מך.וסו המנציגפקח, המתכנן או המ
ידרשו  ת מבחני הקבלן ו/או זו שנדרשה במפרט זה, וואמהאינפורמציה הרשומה בתוצ
ו עבור הופעה בכל מבחן נוסף  לשאת בהוצאות המתכנן או נציגויסותים נוספים, הקבלן ידרש 

 כנ"ל.
 

 הריץ את ללן בעל הקמין, או למפקח או למזתכנן ו/למ תקןר מסירת המלאח 
 תוך פרק זמן  יום. 14קן במשך פרק זמן עפ"י החוזה אך לא פחות מאשר מתה 
 ין זה מנהל האחזקה/נציג המזמין לענ זה על הקבלן להדריך את המפקח ו/או 
 בכל הנוגע להפעלתו ולאחזקתו של המתקן.  

 
                בדיקתה ו ה תברוארכת הושטיפת מע בדיקות לחץ   .1307
 

כים  פשמערכות הצנרת לאספקת מים, לכיבוי אש, לסילוק   התברואה,נת מערכות תקה רמעם ג
ק מעבודתו וללא  סגרתן יבצע את הפעולות להלן כחלמויתר העבודות, יערוך הקבלן בדיקות אשר ב

 תוספת תשלום. 
 

 בדיקות לחץ לצנרת אספקת מים  א.
 

 בוי כ הת למערכוהצנרת  , החמים לשימוש,מושם לשיהקרי צנרת המים . 1 
 ם  ימ פע 2חרת במתקן, תיבדק בלחץ הידרוסטטי מיזערי של צנרת אוכל   
 אטמוספירות,   10מאשר  לחץ העבודה המירבי של המערכת אך לא פחות  
 המיוחד במפרט.  ורט בפרקאו כמפ  

 
קה. בעת  בדיזמן הקפו בינותקו ויע שסתומים, נחשונים ואביזרים רגישים אחרים 

 התליות, לתקינותם של  לבתשומת יש לתת הבדיקה 
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 הנקודות הקבועות ואביזרי ההתפשטות.  
 הפעלת  צלחת אם לא חלה ירידה בלחץ כעבור שעה מתחשב מו הבדיקה  
 חות.שעות לפ  24תחת לחץ למשך המשאבה. המערכת תושאר   

 
 כדוגמת  יפה. השטיכלוךאת שיירי לעם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצ . 2 
 שסתומים והאביזריםלבד וכל הצינורות בך הבתותיעשה הלחץ,  בדיקת  
 עוד ימצא ליכלוך במים. לייעקפו, והשטיפה תימשך כ  

 
 היו עפ"י המפרט הכללי. כל יתר הדרישות י . 3 

 
 ץ ושטיפה לצנרת ביוב וניקוז בבניןת לחבדיק ב.
 

 ריצוף י סגירת קירות ולפניבדק (, ת36) 2"ם עד כל צנרת הדלוחין בקטרי . 1 
הה ביותר )מוצאי כיורים(. קופסאות ביקורת לנקודה הגבו מטר מעל 1של  יםבלחץ מ

 שעה. 1משך חסומים למיניהם יאטמו וגובה המים ישמר למו
 

 , ואביזרי התפשטות. איזורי המחברים למיניהם בזמן הבדיקה יש לבדוק את
 

 זרת. ך בדיקה חונזילות יתוקנו ותער  
 

וכו' תיבדק כמתואר לעיל, אך  HDPE., פלדה, יס י., פי.ויה יצקתצנרת הביוב העשוכל  . 2 
הקו   מטר מעל קצה 12או  הקו קצה ה הגבוהה ביותר שלדומטר מעל לנק 2בעומד של 

(HDPE)  קומות(.   3)לדוגמא בבנין בן ( )פלדה מעל קצה הקו מטר 22)פי.וי.סי.(, או
 עים. תערך בדיקה בקט יל,ור לעל האמהקו עולה עבמידה וגובה 

 
 המחברים למיניהם ואביזרי הביקורת.   ת איזורילבדוק א שה ידיקמן הב זב

 ערך בדיקה חוזרת. וקנה ות תתנזילות   
 

יימות, על הקבלן לבצע למערכות המהוות תוספת למערכות קכאשר הבדיקה נעשית 
סימה זו. לח שה עדחץ תעובדיקת הל  הקו החדש לפני חיבור לקולטן הקיים,חסימה של 

 לאחר מכן.  טן יתבצע רקלולקהחבור תחתך ו החסימה
 

 יים, ע"י פתיחת ברזיםרטהצנרת תישטף ע"י הזרמת מים בכלים הסני . 3 
 והדחת מיכלים.  
 מקומות כגון מחסומים ומלכודות ש לודא שהזרימה חופשית, ויש לנקות י  
 למיניהם מכל פסולת בניה.   

 
 זרי מים ואבי סניטרייםדיקת כלים ב ג.
 

 בעיקר באיזורי החיבור  דוק נזילות פעלו ויש לבוריים יניטם הסל הכליכ  . 1 
 רים. הביוב, ומחסומי כיו בין האסלות לצנרת   

 
 רזי הניתוק  רימת המים בכלים ע"י סגירת/פתיחת ביש לווסת את ז . 2 
 למיניהם עד לקבלת זרם מים סביב ללא התזה.   
 י אש, רמה למיניהםנים, מעדני הזריהמסנ הרשתות, נקות את כליש ל  
 ם אחיד ומלא. עד לקבלת זר מקלחות וכו',  

 
 וניים צישטיפת קוי ביוב וניקוז ח ד.
 

   וף ולנקות, את כל פסולת הבניה באתריש לשטוף בזרמי מים חזקים, לאס . 1 
 צוניים. ושיירי עבודות ההתקנה של כל מערכות צנרת הביוב והניקוז החי  
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 ניקוי  מברשות  ת עםמוטוי ע" קרקעית-התתלנקות את הצנרת ל יש במקבי . 2 
 לקבלת קוים נקיים   דעבקצה, מכשירי ניקוי עם לחץ מים גבוה וכנדרש,   
 סימות אחרות. מכל פסולת בניה או ח  

 
 ולודא שהזרימה חופשית ואחידההביקורת בתחתית,  יש לנקות את תאי . 3 
 ות ובתאים.לאורך כל התעל  

 
 , בין טרומיים( אים )בת יםהתאין חוליות ם את המרווחים בו לאט יש . 4 
 ובאופן חלק   טהחוליות לתקרה וסביב פתחי הכניסה לתא בטיח צמנ  
 ואחיד.  

 
 חים לתאים, פני המסירה יש לנקות את מסגרות הפת בגמר העבודה ול . 5 
 ולגרז בשכבה נדיבה את מסגרת המכסה.   

 
   אורך הצנרתילום וידאו לכל צע צביהקבלן  וי המערכת,לאחר ניק . 6 

 ךן כל קטע וקטע או מיספור הקטעים המצולמים כאים, עם ציו, בין כל התתצוניחיה
 חס לתכניות.ישניתן יהיה לזהות באופן ברור את הקטעים ב

 
 יעוד והעדות אשר ימסרו ע"י ת יהוו חלק ממסמכי התצילומי הוידאו לצנר  
 . הקבלן למזמין  

 
 שלא   יצועאו בת אחרוים, תקלה סתימות, שבר בק יגלה והצילום במידה  
 נים  וקעל פי המתוכנן או הנדרש או כחוק, הקבלן יבצע את כל התי  
 נו בלבד. הנדרשים על כל הכרוך בכך, ועל חשבו  

 
 חת הקיים הנדרשוצעו צילומים חדשים להוכבגמר עבודות התיקון יב  
 ותקינות המערכות.   

 
 גשם  ות מיץ לצינורבדיקות לח ה.
 

 ן, יש לבדוק תחתקירות הבניעת( בתחום ופמש)או ת יכמי גשם אנצנרת  . 1 
 במים בקטעים ם והנקזים למיניהם ומלויהיחלחץ מים ע"י סגירת כל הפת  
 וטיים(. מטר אנכיים )הפרשי גובה אבסול 10ל ש  

 
   ינה נזילותשעות ובמשך זמן זה לא תהי  4בדיקת הלחץ תעשה למשך  . 2 
 ם לא ירד.ס המיומפל  
 ה חוזרת. יקערך בדות ותקנולות ינזי  

 
 צעו במסגרת ובמודגש בזאת כי הבדיקות הנ"ל, השטיפות ויתר הנדרשים י  
 העבודה וללא תוספת מחיר.  

 
 לות, דליפות וגורם אחר אשר  נזקים אשר יגרמו למבנה כתוצאה מנזי  
 הוצאות   א בכלוהוא יש ריות הקבלןמקורו בטיב/רמת העבודה, יהיו באח  
 לקדמותו. ברת המצהחזים ון הנזקתיקו  

 
 לשתיה שטיפה וחיטוי מערכת צנרת ומערכות אספקת מים הראויים ו. 
 

 רכת אספקת המים או הכבוי אשר  הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מע . 1 
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 , , על פי הנחיות משרד הבריאותלשתיה ו/או לשימוש אדם מכל סוגמשו  יש  
  . יתקומהמ ותשבר ות הסביבהר והמחלקה לבריאהציבו בריאות שירותי  
  
 ים  מהמערכות המים הנכללות בהגדרה לעיל הן כל מערכות צנרת  . 2 
 המים הקרים והחמים   המשמשת כתשתיות אספקה ראשיות או עבור  
 מחממי המים  אש משותפת לכבוי ולצריכה,  צנרת כבוי לשימוש, או  
 מתקן.צנרת אחת בוכל  החמים,  

 
  ר רשת, לאח הצנרת במיות ערכמ לת כע"י שטיפ ליך הנקוי יתחילתה . 3 
  יוזרמו מכוון המקור אל  שיפתחו כל המוצאים וברזי השריפה, והמים  
  ויגיעו מים  יצאו כל המים העכורים מהמערכת, קצות המוצאים, עד ש   
 צלולים.   

 
 רים.ם אחקוז ומוצאי בעת השטיפה הנ"ל ישטפו גם כל נקודות הני  

 
 הכנה לחיטוי. כל המערכת כ  קן אתוולרלנקז  בגמר השטיפה יש . 4 

 
 ם, מבודדים מהרשת הקיימת יאיש לודא כי הקטעים אותם שוטפים ומחט . 5 
 לות/קיימות באתר. וממערכות המים הפוע  

 
  ים לניקוי וחיטוי מערכות הצנרת והמאגרים יעמדו מרים המשמשכל החו . 6 
 תתבצע כדלקמן:עולת החטוי פו, 5438ת"י בדרישות   

 
  יסת החטוי, החטוי יתבצע ע"י א סחרור תמי יתבצע ללטושר החאכ .א  
  דיום היפוכלוריט( אשר יוסף למים באמצעות נוזלי )סו תמיסת כלור   
 הכנסת התמיסה למערכת. משאבת מינון, על צינור   

 
  לור, כם תמיסת היש למלא את כל קוי המים והאוגרים למיניהם ע ב.  
  פח תך הזרימה ונוהציוד וכל חערכת ממה זא שכל האויר נוקלוד   
 האוגרים מלא בתמיסה.   
 יש לסגור.  את הקצוות   

 
    שעות 3, וזמן השהייה יהיה מליגרם לליטר 300ריכוז הכלור יהיה  ג.  
 לפחות.    
 טר.מ"ג/לי 155ריכוז הכלור לאחר השהייה צריך להיות לפחות    
   מ"ג/ליטר, 150-100 הואונה אחר השהייה הראשוהריכוז לה ידבמ   
  פה וקלהמשיך את זמן החטוי עם המים המוכלרים למשך תיש    
 שעות.  3של נוספת    
  100 -מתחת לייה הנוספת יהיה ריכוז הכלור אם לאחר תקופת השה   
 . אזי יש לבצע שטיפה וחיטוי מחדשמ"ג/ליטר,    

 
  לור  כסת  ם תמיר רצוף של מים ע"י סחרוע עתבצשר החטוי יכא ד.  
 ע, התמיסה תוכן מראש או שתתבצע הזרקת כלור  דוד וקבובשיעור מ   
  ימה תתבצע  הזרכאשר  ן בעת הזרמת המים לקויםע"י משאבת מינו    
 מהמערכת.  הוצאת כל האוירבחתך מלא לאחר    

 
 ן:לקמהכלור, כד זמן החטוי באמצעות סחרור תלוי בריכוז ה.  
 טר."ג/לימ  100של  רשעות לריכוז כלו 12   
 מ"ג/ליטר.  50וז כלור של ות לריכשע 24   
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  ת לפחות מעל למחצית ם הסחרור צריך להיוותריכוז הכלור לאחר    
 ריכוז המקורי. ה   
  מ"ג/ליטר לחצי הריכוז   10בין  בתום הסחרור הוא במידה והריכוז   
 פה ומוכלרים למשך תקמים העם הרור שיך את הסחהמקורי, יש להמ   
 ת(. שעו  24או   12)ספת ונ   
   10 -חת לת מאם לאחר תקופת הסחרור הנוספת יהיה ריכוז הכלור    
 . י מחדשאזי יש לבצע שטיפה וחיטו מ"ג/ליטר,    

 
  כח במקום המפקח/נציג המזמין והוא ה והחטוי, יהיה נובכל זמן השטיפ . 7 
 . כמפורט לעיל החטוי או ימשךיים תהליך אשר יקבע אם יסת  

 
   סודיות את כל הקוים, דרך כל  יש לשטוף בילת החיטוי, ומר פעגב . 8 
   1מ  נמוךד שריכוז הכלור במים היוצאים יהיה צוות, עקההמוצאים ו  
 מ"ג/ליטר.  

 
  אספקת המים לשימוש   ומכשירים ואביזרים אחרים במערכת ם,מסנני . 9 
  ת כומערום ימכשירהצורך גם זיהום. במדת  פנייוגנו ב)קרים או חמים(   
 עשה להם חיטוי כנדרש לעיל. טפו וי אלה יש  

 
  משרד  יעשו לפי הל"ת ודרישות ומניעת הזיהום יוכל עבודות החיט . 10 
 הרשות   ביבה,ור והמחלקה לבריאות הסשירותי בריאות הציב -תהבריאו  
 המקומית והמחלקה לאספקת המים שלה.   
   
  ר זה  חברה אשגוף/ בידי  קרו אך צעחטוי תבואת כי עבודת הש בזמודג  
 יאות. רב מומחיותה ויש לה אישור/הסמכה לכך מטעם משרד ה  

 
  רכת ואישור לביצועה ביצוע שלב זה בעבודה הוא תנאי יסודי לקבלת המע  
 כנדרש.  

 
 תכולת העבודה  ז.

רטים  ו המפוצילומי הוידא כןוי והחיטמודגש בזאת ופעם נוספת, כי כל הבדיקות השטיפות ו 
 או( יעשו כחלק בלתי נפרד של העבודות והמלאכות וללא פורט)גם אם רשים והנד ללעי

 תשולם עבורן כל תוספת תשלום. 
 

      שילוט וסימון   .1407
   

עבד,  מעל תקרות מונמכות ובכל מקום אחר בבנין בו  גגותן ביתקיפק והקבלן יס א.
  שמשי דודן וכג שייםאהררת או הציוד  ביזרי הצנא כלורים עבור שלטים בר

   וכו'.  מחלקים
 

 וכו', ציוד פיקוד  ץתומים, ברזים, מקטיני לחכל האביזרים כגון שס
 בגודל  ק רב שכבתיים חרוטים בפנטוגרף, ובקרה, ישולטו בשלטי פלסטי

 מ"מ.  5אותיות מיזערי של 
 

  יזר, ט ישא את שם האבשל ס"מ, וכל 5X10מלי של השלטים יהיו בגודל מיני  ב.
 ר הפרטים העיקריים שלו. ימות ושאופיע בסכי שמרו כפפומסעודו י

            
או   מנהל האחזקה של המתקן, ת מיספור הציוד תסוכם עםם ושיטיטנוסח השל  

ר  באישולא שלטים אשר יסופקו ש ור המתכנן ו/או המפקח. נציג המזמין, ובאיש
 בלו. הנ"ל לא יתק
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ונים של  טבלת הגורא ופי מקלים ם שונהשונות תצבע בגווני מערכותצנרת לה  ג.
ביוב וניקוז לרבות צנרת  ,והמזמין, בו יציין כל צבע את סוג הצינור ותפקיד

 בחללים עם גישה. 
 בעי הגוונים וצמטעם נציג המזמין, יהיו  בהעדר הנחיות מיוחדות לגבי הצבע   
 , או כמפורט בהמשך.659הזהוי לפי ת"י    

 
 להדבקה  מוכנים,  טי שילוטבסר תסומן מיתהפני על רקע צבע הגמר, הצנרת   
 וג הנוזל.וס הזרימכוון ה  -סביב היקף כל הצינור    
         ההדבקה תעשה במקומות בולטים לעין ובמספר מקומות מספיק על מנת   
 רימת הנוזלים השונים, גם מעל תקרות  ת מהלך הצנרת וזהבהיר לגמרי אל   
 המפקח. או /כנן ותהמ ע"י  מונמכות כפי שידרש ויאושר    

 
 ולה ותהיינה  עמביב כל ההיקף, באכות המדבקות תהיינה כאמור בסרטים ס   
 עמידות בפני חום ותנאי המקום, ללא קילוף.    

 
בלונות מיקצועיות, עבור בצבע באמצעות ש וחשופה תסומן יהונית גלוצנרת חיצ

 פורט וכנדרש.כוון הזרימה וסוג הנוזל כמ
 

 רם כל ת ולא תשולם עבווד והצנרחירי הצים במכלולי מוןוהסי השילוט ד.  
 תוספת.              

 
 :ם למערכות תברואהלהלן טבלת הגווני .ה  
  

מס' 
 סידורי 

 
 שם החומר/הנוזל 

 ע צב
 ראשי 

 ון מיוחד סימ
 ני פסים()סימ

  42תכלת  שתיה )קרים( מי  1
  אדום מי כיבוי אש 2
   42פס תכלת רחב  53ז ירקוט דד(חמים )לשימוש( )צנור מבום מי 3
 גול רחוב פס ס 202שחור  שופכין  4
 42תכלת רחב  ספ שחור מי גשם  5

 
 

      תכניות עדות.   .1507
 

ו מסירת העבודה ד לסיום עבודותיחד מתנאי היסוכאעבודתו, על הקבלן לבצע במסגרת  א.
 ך.בהמש רתוא(, כמיות עדות" )או "כפי שבוצע"מערכת "תכנ -ותחילת תקופת האחריות 

 
 נרת צהרט את המהלכים המדויקים של תכלולנה באופן מפו ות העדותתכני ב. 

חרת מכל א ים וצנרתצנרת סילוק שפכ ,הפנימית והחיצונית לאספקת מים, הצנרת לכבוי אש
ם מפלסי  ק, קטרים ותואי מדויקים, עומק הצנרת, עומק התאים ע מיקום ברזי ניתוסוג, 

ם, כמו כן מיקום קולטי מי גש מרזבים, ם, מיקוםהתאיקוטר  ור,ת הצנהמכסה ומפלסי תחתי
שמליות אשר בוצעו ע"י הקבלן, וכן  יתר המערכות המכניות והח לכמיקום שרוולים, ו

 ד. יושילוט הצהמיספור ו
 

 , סימון קואורדינטות, סימון  ות של מודד מוסמךעל מדידתתבססנה התכניות  
 או  /למזמין ור הדרוש ע אחל מידכת ובולטומנקודות ציון ידועות וקים מרח 
 בהם, התחברות לקוים,   לות לצרכי תחזוקת הקוים והטיפלרשות המקומי 

 שנויים בעתיד וכו'.     
 

 ת "אוטוקד"     ט ממוחשב, בתוכנבשרטו י הקבלןע"תבוצענה "תכניות העדות"  ג. 
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 ד  רא תמה שלהמקצוע וכללי השרטוט, ובר , באופן מיקצועי ועל פי כללי2000 
 וציא המזמין.מכרז אשר הת תכניות הרממ 
 טוטים  ור )דיסק( צרוב עם כל השרטיו כן יספק הקבלן למזמין תקלכמ 
 והוראות הפתיחה. 

 
 טוטים לא ישקפו  ה והתכניות והשרתאושרנה. במידו ת תבדקנהתכניות העדו ד.  

 נים כנדרש. את המצב האמיתי, הקבלן יבצע תיקו 
 

  עותקים של התכניות 3מזמין ן יספק להקבליות, נהתכישור לאחר א       
 רש במסמכי  ראות ההפעלה והאחזקה כנדוהוהשרטוטים יחד עם כל יתר  
 . מכרזה 
  

 ל עבודות  ק בלתי נפרד מכלעדות" הוא חל תוע "תכניומודגש בזאת כי ביצ ה.
 לול  ועלות חלק זה של העבודה כ הקבלן, לא ישולם לקבל בנפרד עבור ביצוען 
 הכלליים. יריםחבמ 

 
 דה באופן מושלם הוא  ובפרק זה, ביצוע חלק זה של הע כמו כן כמצוין בראשית       

 פיים. תנאי לסיום עבודת הקבלן ותשלום חשבונותיו הסו 
 
 ע"י הקבלן, המזמין שומר לעצמו הזכות לבצעה   ודה זו לא תבוצעבמידה ועב       

, עבודת המהנדסיםשרטטים, ם, המודדיהות )לרב לקזז את עלות הביצוערים, וע"י אח
 ובעם בנפרד.תלהנדרש( מחשבונות הקבלן, או  המחשב וכל

 
 אש   למערכות כבויו שירות למתקני תברואהאחריות ו   .1607
 

הקבלה הסופית חודש מיום  36 כות ולמתקן תהיה שללכל המערהשירות ת האחריות ופותק א.
 כן(. דם לכת קורהמעפעלה ע"י המזמין )גם אם הומתקן של  ה 

 
  דותיו כנדרש               וברק לאחר שהקבלן יסיים את כל עהקבלה הסופית תהיה       ב.

 חר נציג המזמין, לאו/או המפקח ו  ןרות המתכנבמפרטים ובתכניות, ועפ"י הע           
 מכון התקנים למערכות  חיטוי המערכות, הכנת תכניות העדות וקבלת אישור 
 .י הכבאותירותשור ש יוא ונות,הש 

 
 שלמים של תכניות מו םסטי  3ופית, הקבלן יספק למזמין כחלק מהמסירה הס ג.  
  -התכנון תכניות נת תכותעשינה במ עדות מדוייקות ומפורטות. תכניות העדות      
 זמין דיסקט עם  . כמו כן יספק הקבלן למ"2000 -במחשב , בתוכנת "אוטוקד       

 יות עדות"(. אה פרק "תכנשימוש )רפתיחה והות ההורא םם ערטוטיהש        
 

                             הקבלן הראשי או ישירות עם המזמין(         )עפ"י ההסכם עם הבגמר תקופת העבוד ד. 
 קראת איכלוס המקום ע"י המזמין, הקבלן יפעיל את מערכות התברואה  ול       

 ים. ובטוח ה נאותיםודה ומחיי עבר תנאשלאפע"מ  וכיבוי האש על כל חלקיהן 
 שירות  בלו סופית, ותחילת תקופת הקתהמערכות תופעלנה גם אם טרם ה       

 לעיל. היה כמצויןוהאחריות ת    
 ופית יבצע הקבלן את כל התיקונים והשרות הנדרשים              מסירה הסל עד        

 למערכת. 
 

 ות, כלולים במחירי ונשירות השות הועבוד דותות העתקופת האחריות, תכני ה.  
 ת עבור ביצועם. פס המערכות, ולא תשולם כל תו       
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 ת  רשימת התכניו   .1707
 

למפרט זה הינם למכרז בלבד, ומהווים   ם פרטים המצורפיכת התכניות והמער א.
             אינדיקציה ותיאור כללי של המערכות במבנה. 

 
כבלי  לכבוי אש, לסילוק שפכים,  ת מים,לאספק צנרתה כימהל של הסופיהתואי  ב.  

שני,  והמוד הראשי וי אש, הציד כיבכלים סניטריים, ציו םוחשמל ופיקוד, מיק 
הפיתוח בעת  ומגבלות המבנה או  פי אפשרויות ההתקנה לכו', יקבעו עתאי בקרה ו

 הביצוע.
 

  מכשולים, פתקי, עיואתנויי י בגין שיום תוספת או פיצולא תשולם לקבלן ש ג. 
       רכות.      עמתוספת אביזרים וכו', אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע ה

 
  ראשי או משני,  פקות ולסילוק שפכים, ציודיות של צנרת לאסשינויים בכמו ד.

 אביזרי צנרת או אביזרים אחרים, לא יהוו עילה לדרישה כספית כלשהי.
 

  ת, להוסיףות באחרומן התכניחלק חליף הת להזכו אתהמתכנן שומר לעצמו  ה.
אך  ינויים ינתנוהוראות וש ביצוע באתר. תתכניות, סקיצות ופרטים, ומתן הוראו

 המזמין.  ה מחייבת את המתכנן או סתמכות על אמירה בע"פ איננורק בכתב וה
 
 ושרו במפורש לביצוע. הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות אשר א ו. 
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 ד נמוך מאומל ומתח י חשמתקנ -  08פרק 
 

 :תאור האתר / מבנה   00.1
ולם תרבות  ומתח נמוך מאוד במסגרת שדרוג אמתקני חשמל וע ציה מתייחס לבז מכרז

 קיים בערד . 
 

 בצוע לפי מפרטים ותקנים    0.20
ת הוועדה הבינמשרדית של אצבהו, ש-08לעבודות חשמל פי המפרט הכלליהעבודה תבוצע ל

, לפי חוק  קן ישראל )ובהעדרו לפי תקנים זרים מתאימים( לפי ת השכון,י ובנוד הרמשט והב"מש
שמל, דה בהתאם לדרישות חברת החכן תבוצע העבו-אם למפרט מיוחד זה. כמושמל ובהתחה

 אש והוראות המפקח. הנחיות מכבי
 
 יפויות של המסמכים לצרכי בצועעדה   300.

ה. במקרה של סתירה העבודבצוע צורך ל יםבחיימ ד חוהמכרז יחד וכל אחד מהם לכי מסמ כל
 יף על המאוחר(:הקודם עד)ת כמפורט ביניהם, יהיה סדר העדיפויו

 התכניות. א.
 יוחד. המפרט המ ב.
 בודות חשמל.המפרט הכללי לע ג.
 תקן ישראלי וחוק החשמל.  ד.
 ותקנים אחרים.  רטים מפ ה.
 .תויוכתב הכמ ו. 
 

את לידיעת המפקח ולקבל את ביא זלן להל הקבע ם,יסמכמה יןבכל מקרה בו התגלתה סתירה ב
 ג.הנחיותיו כיצד לנהו

 
 . 5(2סעיף ) 3210ין במדף עדיפות בין מסמכים לצורכי תשלום יהיה ע"פ המצוי 00.3.1

 
 תוכניות.  00.4

 ות. התאמת התוכניות למציא 00.4.1
כל ב. עלאות לפני בצוע העבודה בפוצילמת יונעל הקבלן לבדוק התאמת התוכ 

  או אי התאמה, חייב הוא להודיע על כך מיד\רה ון סתיהקבל שיגלהם קומ
קון. בכל כך, ישא הקבלן בכל ההוצאות שיידרשו לתי לא עשה םאלמפקח. ב

 רונה. ת מאושרות לביצוע, מהדורה אחבלן רק לפי תכניומקרה, יעבוד הק
 

 אישור לפני ביצוע  00.4.2
ות  תוכניעל ה המפקח ל ש יסופהו ורצוע עבודה יבקש הקבלן אישביי פנל 

ללא אישור  כל שינוי  אין לבצע שברשותו, וכן הנחיות הקשורות לפרטי ביצוע.
 המפקח.

 
 בוצעו. תכניות כפי ש 00.4.3

של   ספק למפקח שלושה העתקיםיהיה על הקבלן ל עם גמר העבודה א.
הסופי.  תאם לביצוע בה םניכודתכניות המתקן ועליהם מסומנים הע

היחידה, וקבלן לא ממחירי  היה חלקמזמין ילרתם ומסי יותנהתכ עדכון
התוכניות מהווה תנאי לקבלת מסירת  .במחיר על כך יקבל כל תוספת

ום הבצוע באישור  בתוכניות ביהבצוע ירשם . כל שינוי מהלך תעודת גמר
 ומוחתם. המפקח חתום 

 
  ןקבל.(. הDXF. או DWG)קבצי  סקטדי "גע ן בלקהתכניות יסופקו ל ב.

 ן.דיסקט המתכנ התכניות ע"ג יעדכן את
 

 ציוד וחומרים 00.5
 

 ם חומרים ומוצרי   00.5.1
ידרש, ם, מפרטים טכניים וכל דבר אחר שעל הקבלן יהיה לספק למפקח במשרדו קטלוגי

ר ושאי בלתא עומד להתקין במתקן. רק לאחר קותם הולרבות דוגמאות מהאבזרים א
 תקנה.בעבודת הה  חילן להתהמהנדס, יוכל הקבלתב מ בכ

לפני   אושרים ע"י המפקחמ -ה לספק חומרים חדשים ובטיב מעולה לן יהיעל הקב
 הקבלן על חשבונו באם ידרש.וחלף ע"י וד שלא יאושר, יהתקנתם. צי
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ם והבלעדית של הקבלן לטיב החומרי "ל לא יגרע במאומה מאחריותו המלאהר הנאישו
 תקנים.  או\במפרטים וזה מוגדר  טיבכפי שנת אותם הדגימות, מתכוים בקפמסוה

 טת בהשלמות למפררצבהתאם לדגם ולתו  כל הציוד המפורט להלן יסופק ויותקן
 ולאופיין.  

 י שאושר ע"י המפקח. קבלן, לספק ציוד שווה ערך, בתנאמזכותו של ה
 :אות ת הבונבחימה  שב ציוד השווהציוד שווה ערך יח על מנת להסיר ספק,

 חשמליות.  -
 ניות.מכ -
 ות. יזיפ -

  הה ויוצע ציוד שוואמת הציוד המוצע ע"י הקבלן )במידשל מידת התעה הסופית ביהק
 קח. ערך(, תשמר למפ

 
 צרים חומרים ומו    00.5.2

ה, ליכלוך, צבע, טיח,  ם בפני פגיעמספק, חייבים להיות מוגני  כל ציוד וחמרים אשר הקבלן 
ית. למסירה הסופ ההרכבה עדודה  העבו ת, אש וכד'. במשךלימיוות אקעהשפן, מרי בניחו

היה אי זה. הצנרת תנתתוצאה מאי מילוי לתקן כל נזק לציוד אשר יגרם כ על הקבלן
 או סגירות אחרות במשך ההתקנה.\ידי פקקים ו-סגורה על

 
בנין.  מריוחוע, טיח הבטיחו נגד ליכלוך של צבהקבלן חייב לכסות את הציוד על מנת ל 

  
 הבצוע  00.6

 
 זמנים לבצוע דה והכנת לוחבאתר העבו נותהתארג 00.6.1

ישור המפקח תכנית ש הקבלן לאיגם תחילת העבודה ילא יאוחר מאשר שבוע ימים מיו 
כתב  ואחסנה וכו'. רק לאחר אישורו ב תר, כולל דרכי גישה, שטחי עבודההתארגנות בא

 זו.תארגנות המפקח, יתחיל הקבלן בה של
 דות החשמל.לבצוע עבו ניםוח זמש לאשורו של המפקח לגיי בלןהק 
  ח לדרוש מהקבלןקפבע מראש, זכות המבמקרה של פיגור בביצוע לגבי לוח הזמנים שנק 

 תוספת תשלום.  או כל אמצעי ביצוע אחר, ללא\ו וכוח העבודה של  להגביר את
 

 ם בבנין פיגומים ומעברי 00.6.2
ד  ומים וציוגהפימות, העבודה כגון הסול בצוערש לדנד הציואת כל ה על הקבלן לספק 

ת ושלהיות בהתאם לדרידה, על חשבונו. כל הציוד צריך ש לבצוע העבוההרמה הדרו
 סדות לבטיחות. הרשויות והמו

 
 ריות למתקנים קיימים אח 00.6.3

נזק  ימות במקום עבודתו. כל לימות המתקנים והמערכות הקיה אחראי לשהקבלן יהי 
 לן ועל חשבונו. הקב ע"י ןקיתורם שייג

ופן  ע מיד למפקח ולקבל הוראות על אהקבלן להודי כת קיימת, עלגיעה במערפוי ם גילע 
 הטיפול בו. 

 
 בטיחות . 0.6.40

ם והציוד במקום, וזאת  טיחות הדרושים להגנה על  העובדיהקבלן ינקוט בכל אמצעי הב 
צאות במקרה  ההו ובכל תריוהאח ישא בכל כל תשלום מיוחד. הקבלן וללא  על חשבונו

 ו. צויים נגדילפ תביעהותוגש 
 

 יון בזמן ובגמר העבודה קנ 00.6.5
בתו במצב מסודר ונקי לחלוטין, ולשביעות  יבת מקום העבודה וסעל הקבלן להשאיר א 

 רצונו המלאה של המפקח במקום. 
 ביצוע תוך כדי תנועה שוטפת 6.600.

 טפת. שוה עהונלת עותתמנענה הפראת עבודתו כך ש יבצע הקבלן
ה, ולמניעת  ת בזמן העבוד אבטחת הבטיחוהאמצעים ל בכלנקוט הקבלן מתחייב ל

 ים הגובלים בתחום עבודתו. ם, עובדים ושכנ יבעת הולכי רגל, רכהפרעות ותקלות לתנו
במחירי כלל ורתן תיעבור העבודות שפורטו לעיל, ותמ הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה 

 ים. שונהיחידה עם הסעיפים ה
 
                מים וחשמל    700.6.

 העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום, אולם   יצועם לבל הדרושיים והחשממה
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על חשבון הקבלן  והבאתם למקום העבודה יעשו ת המים והחשמלורההתחברות אל מקו
קבלן בסיור  ל יצויינו מים ולחשמם עם המפקח. נקודות החיבור לתוך תיאום מוקד

 ה בלבד. דעבורכי הקבלן יהיו לצפקו לשיסושמל  חהם והמיהקבלנים. 
ן מוטלת האחריות כל הפסקות המים והחשמל ועל הקבלה אחראי על זמין לא יהימה
 פקה עצמית. אס ם מתאימים, על חשבונו לצע מראש סידוריבל

 
 מסירת העבודה  00.7

 
 בקורת המתקן  00.7.1

כשיר ואמצעי כל מ לבודק ספקן י. הקבלבודק פרטי   של אם בקורת יזמין ויתהקבלן  
 ף. כל תשלום נוסשתו, ללא ידר ה ע"פבדיק

 
 ן הכנת המתקן המושלם למסירה למזמי 00.7.2

 ת הבאות:ין על הקבלן לבצע את הפעולון לרשות המזמקתלפני מסירת המ 
 

 רך. במידת הצוברגים  י חשמל בלוחות וחיזוקבדיקת הידוק חבור א. 
 ולט. ו 500 מגר"י בדיקת בידוד של המתקן ע ב. 
  י אוממטר. המתקן ע" לה שהארק  בדיקת רציפות ג. 
 הבדיקה תכלול את כל השקעים.   
 גנטיות.מהוות ההגנות התרמי כוונון כל ד. 
 בדיקת נכונות השלוט.  ה. 
 זמנת הבקורות והתשלום עבורן.ה ו.  
 בקורת. סיוע לבודק המוסמך בבצוע ה  .ז 
 הכנסת מתח בלוחות. .ח 
 ת. זואפון איזבדיקת  ט. 
 והבקרה.  ידהי המדבדיקת כיול מכשיר י.  
 . העתקים  ( בשלושAS MADEי שבוצע בפועל )יות המתקן כפהכנת תכנ יא.  

 
שידרשו  יבצע על חשבונו את כל התקונים  נ"ל יבוצעו ע"י הקבלן כמפורט והקבלןות הלוכל הפע

 וספת אם תידרש.ת בדיקה נשא בהוצאובבדיקות השונות וכן י
 

 ח.המפק ע"י הקבלן בנוכחות עשול ינ"ה ותעולכל הפ
 .לות והבדיקות הנ"ל שימסר למפקח בחתימתוהפעוכל  דו"ח על בלן יכיןקה
 

 זמיןמלמסירה  00.7.3
 קבלה סופית של המתקן ע"י המפקח. לאחר בצוע בקורת ע"י הבודק תיערך  
 עת קבלת המתקן.שידרשו ב וההשלמות הקבלן יבצע את כל התיקונים 
בדק  י הקבלן בכתב כ, יתחייב המונני זית קבלה נוספת, לפבבקורצורך  היהוי במידה 

תגלו אותם ורת הנוספת יקביקויים. במידה ובאת כל המתקנים וכי תוקנו כל הל בעצמו
ום עבודה לכל המוזמנים, לפי  , יחוייב הקבלן גם בתשלום שכר יהליקויים או חלקם

 די ממשלה.תעריף משר
 

 ם יינטלור םתקנים ישראליירשימת 

 שם התקן מס' תקן 'סמ

 בדיקות  כלליות ודרישות  ות :מנור 1לק ח 20ת"י  1

 ליות  טרות כלמלת קבועות : מנורומנורות  2.1חלק  20ת"י  2

 : מנורות גומחהמנורות  2.2חלק  20ת"י  3

 מנורות : מנורות חצפה   2.5חלק  20ת"י  4

 הט  נימת ל ורותה לננבמו נאימנורות : מנורות בעלות ש 2.6לק ח 20ת"י  5

 חייה ולשימושים דומים  ברכות שנורות לת : ממנורו 2.18לק ח 20 ת"י 6

 בלי אוויררות למוונמנורות: מ 2.19ק חל 20ת"י  7

 נורות : מנורה לתאורת חירום  מ   2.22חלק  20ת"י  8

 מוך מאד לנורות נימה ורה למתח נמערכות תא מנורות :   2.23חלק  20ת"י  9
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 גבלת  שטח פנים מו טמפרטורת תעלורות במנורות : מנו 2.24חלק  20י ת" 10

 ואיים של בתי חולים ומרפאות  פרם ת לשימוש באתרימנורות : מנורו   2.25חלק  20ת"י  11

 משא : מעליות חשמליות  מעליות נוסעים ומעליות    1חלק  24ת"י  12

 יות ראולהיד תועלי: ממעליות נוסעים ומעליות משא    2 חלק 24ת"י  13

 ות שירות חשמליות  : מעלי יות משאומעל וסעיםות נימעל   3ק חל 24ת"י  14

 מעליות משא ללא ליווי אדםעליות משא : מ ומעליות נוסעים    5חלק  24ת"י  15

 אמפר   16 ומים עדוש ביתי ולשימושים דתקעים ובתי תקע לשימ   32ת"י  16

 ים  ם דומקני חשמל קבועיבמתים ומגור יבבתוש מפסקים חשמליים לשימ 33ת"י  17

:   שמל קבועים דומיםים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חסקמפ 2.1 חלק 33ת"י  18

 ניים מפסקים אלקטרו

 םלשימוש ביתי ולשימושים דומיהתקני חיבור למעגלי מתח נמוך    על חלקיו 62ת"י  19

 יק  טסת פלתיבו:  תיבות חיבורים למתקני חשמל   145ת"י  20

 לליות ודרישות בטיחות דרישות כ אורניות :פלו ות לשפופר םלינט   1חלק  397ת"י  21

 פרות פלואורניות : דרישות פעולה  לשפו נטלים   1.1חלק  397ת"י  22

 ל למתקני חשמידוד מתוברגים מפלדה ללא ב צינורות מגן משוריינים 444ת"י  23

  : דרישות טוול 1000ם למתח נומינלי עד דדימבו םי ליכומוכבלים , פתילים    473ת"י  23

 כלליות 

וולט : מוליכים   1000י עד לנבודדים למתח נומיכבלים , פתילים ומוליכים מ   1חלק  473ת"י  24

 יניל כלורי ) כינוי ט (  מבודדים פוליו

ם  ליכיו מט: וול 1000מתח נומינלי עד מבודדים ל ם ומוליכיםכבלים , פתילי    2חלק  473י ת" 25

   (ט גמיש  רי )כינויוכל וינילמבודדים פולי ישיםגמ

וולט: מוליכים   1000י עד לנבודדים למתח נומיכבלים , פתילים ומוליכים מ 3חלק  473ת"י  26

 פוליויניל כלורי ) כינוי טט (  גמישים מבודדים

 כבלי גשר ולט:ו 1000 דדים למתח נומינלי עדוליכים מבופתילים ומ כבלים ,   4חלק  473ת"י  27

 י טטר ( רי ) כינו וכל וינילמבודדים פולי

ולט: כבלים  ו 1000עד  ידדים למתח נומינלכבלים , פתילים ומוליכים מבו 5חלק  473ת"י  28

 ליויניל כלורי )כינוי טנט ( עגולים מבודדים בפו

ים  פתיל :ולטו 1000למתח נומינלי עד  ים מבודדיםלים ומוליככבלים , פתי 6חלק  473ת"י  29

 (   רי )כינוי פטויניל כלויפולדים בם שטוחים מבודישיגמ

וולט: פתילים   1000ומינלי עד נ חיכים מבודדים למתכבלים , פתילים ומול   7חלק  473ת"י  30

 רי )כינוי פטט (שטוחים מבודדים בפוליויניל כלו  עגולים או

ם  תיליוולט: פ 1000 י עדמינלונתח למ לים , פתילים ומוליכים מבודדיםבכ   8חלק  473ת"י  31

 י )כינוי פטטכ(ליויניל כלורמבודדים בפו או שטוחים ליםעגו

וולט: פתילים   1000מבודדים למתח נומינלי עד ומוליכים  םי כבלים , פתיל 9ק חל 473ת"י  32

 גומי דק ) כינוי פגג (עגולים מבודדים ב

ים  פתיל וולט: 1000לי עד נומינלמתח  דיםבודכבלים , פתילים ומוליכים מ 10ק חל 473ת"י  33

 גגכ (בה ) כינוי פדדים בגומי עגולים מבוע

 יול מערכות מים , ביוב , ניקוז ות אי בקרה :תלות טרומיים ותקר מכסים 1חלק  489ת"י  34
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 וש כללי  רסצנטיות לשימשפופרות פלואו   520ת"י  35

 לה  שות פעויחות ודריות בטדריש :חת ה אנורות פלואורניות בעלות כיפ 2ק חל 520ת"י  36

 וולט  1000בפוליויניל כלורי למתח עד   ים מבודדיםם תת קרקעיליכב 547י "ת 37

 מגעונים  644ת"י  38

 ליות מבטון לא מזוין ת מבטון לתאי בקרה : חוליות גליחוליות טרומיו 1חלק  658ת"י  39

 ן מזוי ות  מבטון לאקונייות לו: חרה חוליות טרומיות מבטון לתאי בק 2חלק  658י ת" 40

 מל ותקשורת בבניינים מתקני חשפלסטיק לרות צינו 728 ית" 41

ים  ני זרם יתר , למתקנים ביתיירים להגנה מפעזסקים אוטומטיים פמ 745ת"י  42

 ולמתקנים דומים 

פני זרם יתר והמיועד לוב הגנה מדלף ללא שימפסק מגן הפועל בזרם  1חלק  832ת"י  43

 ת וללישות כם דומים : דריושי ולשימביתי  מוש לשי

ד עופני זרם יתר והמימפסק מגן הפועל בזרם דלף ללא שילוב הגנה מ 2.1חלק  283 ת"י 44

דרישות הכלליות על המפסק ם דומים : חלות הולשימושי לשימוש ביתי 

 ו אינה תלויה במתח הזינהשפעולת

ל  ת תת קרקעיות שתקנום להידבודם ממובלים ואבזריהם לכבלים ומוליכי 858ת"י  45

 י דופן מקשית ואבזריהם  עלב PVCמובלי  ותקשורת : שמלווי חק

 חות מבדלים יטדלים ושנאי בם מבשנאי 899ת"י  46

וש ביתי ולשימושים דומים :  הפועל בזרם דלף ובזרם יתר לשימ מפסק מגן 1חלק  1038ת"י  47

 יותדרישות כלל

דומים :  לשימושים ותי וש בידלף ובזרם יתר לשימרם בז עלפוה מגןמפסק  2.1חלק  1038ת"י  48

 יה במתח הזינה ליות על מפסק שפעולתו אינה תלו הדרישות הכל חלות

 קבלי כוח  1058ת"י  49

 בתעשייהבתי תקע ומערכות חיבור לשימוש  תקעים , 1109ת"י  50

 ה יזים לאנטנות רדיו וטלוואו 75ציר  תקע משותפיבתי   1149ת"י  51

 פון ת למכשירי טלמגעו 4מחבר  יוד קצה :צ ע לתי תקתקעים וב 1חלק  1154י ת" 52

 מגעות לתקשורת 6: מחבר  הצקע לציוד קובתי תתקעים  2חלק  1154ת"י  53

 רץ מגאה 100ד עמגעות , לתקשורת  8: מחבר תקעים ובתי תקע לציוד קצה  3לק ח 1154ת"י  54

עשויים   ההגנמעטה ני בזק בעלי בידוד וקתים למכבלי:  כבלים לתדר שמע 1155ת"י  55
 ריוליויניל כלופ

 גבוה ץחתרן , הפועלות בלנורות פריקה : נורות אדי נ 1166ת"י  56

 ) למעט נורות פלואורניות (  נטלים לנורות פריקה   1169ת"י  57

 רכות גילוי אש  אי עשן למעוי אש : גלמערכות גיל 1חלק  1220ת"י  58

 רהקת ביחידומערכות גילוי אש :    2חלק  1220י "ת 59

 כלליות  מערכות גילוי אש : הוראות התקנה ודרישות    3חלק  1220י ת" 60

 מערכות גילוי אש : גלאי חום     4חלק  1220ת"י  61

 קני הפעלה ידניים וי אש : התמערכות גיל   6חלק  1220ת"י  62

   ת שמעלהתרע ניםהתקמערכות גילוי אש :    10לק ח 1220ת"י  63

 קה  תחזווי אש : רכות גילעמ     11לקח 1220ת"י  64
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 ק ואבזרים משולבים  פלסטי יתקני חשמל : אבזראבזרי חיבור לצינורות למ   1280ת"י  65

 ק רה לבתי עסקת : יחידות בקרה ומערכות ב מערכות אזעקה לגילוי פריצו 1לק ח 1337ת"י  66

 ק סי עה לבתות : הוראות התקנפריצ גילוילקה אזעמערכות    2חלק  1337ת"י  67

   מערכות אזעקה לגילוי פריצות : מוקדי בקרה   3חלק  1337י ת" 68

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות : גלאים    5 קלח 1337ת"י  69

 ות מגוריםבקרה לדיר י פריצות : יחידותעקה לגילומערכות אז   6חלק  1337ת"י  70

: מערכות קטרוניקה לוא יקציהקני חשמל , טלקומונ למתיק סטפלי בלומ 1חלק  1381ת"י  71

 ת כלליות  של כבלים להתקנות חשמל : דרישוברת ולסינוף להע

ערכות , טלקומוניקציה ואלקטרוניקה : ממובלי פלסטיק למתקני חשמל  2.1חלק  1381 ית" 72

  כותמער –רישות ייחודיות ת חשמל : דלים להתקנולהעברת ולסינוף של כב

 ת או תקרות ה על קירובהרכדים לינוף של כבלים המיועלסו ברתלהע

 יות ללנמוך : דרישות כ לוחות מיתוג ובקרה למתח 1חלק  1419ת"י  73

ות למערכות סינוף של  בקרה למתח נמוך : דרישות ייחודילוחות מיתוג ו   2חלק  1419ת"י  74

 י צבירה ( ירה ) מובלפסי צב

 30עד ק"ו  1 -מ קוב מתח נקטרן מקשי משוחל לדיאלים ב דדמבווח כבלי כ   1516ת"י  75

 ק"ו 

 מערכות מתזים : התקנה  1חלק  1596ת"י  76

 דות הארקה מצופות נחושת ורטאלק   1742ת"י  77

 , בדיקה ותחזוקה  מערכות לכיבוי אש במים : בקרה    1928ת"י  78

 נים ית ממתכת להתקנה בתוך בניית תשתארונו   4136ת"י  79

 

 אליים  ישר  רטיםפמ

 רטפמה שם רטמס' מפ מס'

 ים פלסטיק  וחות חיבורים למתקני חשמל : לוחות עשוית ללתיבו 165 מ"כ"מפ 1

דרישות  –צה : מצברים מאווררים חומ –מצברים נייחים מטיפוס עופרת  335כ "ממפ 2

 שיטות בדיקה כלליות ו

ים  במקומות נגיש  תקנהם להידיועהמ ישות מיוחדות ללוחות למתח נמוךרד  372"כ מפמ 3

 ה  לוחות חלוק –מקצועיים  לא אנשים ל

 לות  חול כיסוי לכבלי טלפון בתע 444מפמ"כ  4

 
(IEC – ביצהנ) ות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה 

 מס' מס' התקן שם התקן

Instrument transformers IEC60044 1 

Surge arresters :Metal –oxide surge arresters without gaps 

for a.c. systems 

IEC60099-4 2 

Surge arresters :Selection and application recommendations IEC60099-5 3 

Electrical relays IEC60255 4 

Tungsten halogen lamps (non vehicle) IEC60357 5 

General requirements for enclosures for accessories for IEC60670 6 
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household and similar fixed electrical installations 

Low-voltage switchgear and controlgear : Circuit breakers IEC60947-2 7 

Low-voltage switchgear and controlgear :Switches , 

disconnectors , switch disconnectors and fuse combination 

units 

IEC60947-3 8 

Low-voltage switchgear and controlgear : Automatic 

transfer switching equipment 

IEC60947-6 9 

Low-voltage switchgear and controlgear :Terminal blocks 

for copper conductors  

IEC60947-7-1 10 

Low-voltage switchgear and controlgear :Protective 

conductor terminal blocks for copper conductors  

IEC60947-7-2 11 

Metal halide lamps IEC61167 12 

 
 +בינלאומיים(:םית התקנים )ישראלי הערה לגבי טבל

 
 פ"י המהדורה האחרונה ליום הוצאת המפרט. יש לוודא תוקף התקנים ע 

 
 

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
 

   מתח נמוך  לוחות חשמל     08.2
 

 כללי 08.2.1
לאבטחת   2002ע"י יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי צר ייו לוח חשמל

, או  61439ישראלי לעמידה בתקן ה םקניסמכה ממכון הת, או שיש לו האיכות
שימת היצרנים בעלי דרגת איכות של מנהל הרכש )מנה"ר( במשהב"ט.  שנכלל בר

 .ISO 9000גם בעל תקן היצרן יהיה 
 

 לוח חשמל מבנה  08.2.2
מ"מ לפחות, עם  חיזוקים   2ייוצר מארגז פח דקופירט בעובי לוח חשמל      א.

צמוד לקיר, עם דלתות ועם  ב התקנמיים, בנוי להפילי פלדה פנימפרו
 . פנלים פנימיים

 הסרה.סגירת הפנלים תהיה עם ברגים שבויים וידיות ל   ב.
   חלד. הצירים יאפשרו -הצירים יהיו פנימיים )מוסתרים( מפלדת אל   ג.

 , בלי קשר למצב שאר הדלתות. 180 -דלת בפתיחת כל 
    ם יותקנו סגרי .ללתי מחלידה כנ"ב ים יהיו ממתכתכל הידיות והסגר   ד.

 המורות את כוון הסיבוב לפתיחה.מדבקות בכל פינות הדלתות, עם 
 יותקנו מחיצות פח מלאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות.   ה.
  ירותך או יותקן כיס לתכניות )הכל  בצד הפנימי של הדלת בכל לוח    ו.

מידות   .ם ליהפנ גמת הפח שללוח(, מפח כדובהתאם לחומר ממנו בנוי ה
 ס"מ לפחות.  20*20*3 הכיס יהיו

 ס"מ עבור פסים לקשירת כבלים 40בלוח יושאר פנל עליון ריק בגובה   . ז
 ומהדקי יציאה.

למפסקים ראשיים,   על הדלתות יותקן אך ורק הציוד הבא: ידיות מצמד   ח.
 קוד.למערכות הפי םנוריות סימון, מכשירי מדידה, לחצנים ובוררי

קסי בשיטה ו פעמיים בצבע יסוד  + צבע סופי אפוייצבע הלוחות  ט.
בגוון קרם בהיר או בצבע אחר באם  RAL -אלקרטוסטטית. סוג הצבע 

 . מיקרון 120צויין אחרת, ע"פ הדרישה. סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה  
 פרטינקס.  לטתציוד מדידה שיותקן ע"ג הדלתות יוגן נגד מגע מקרי ע"י פ  י. 

 .)נושאי מתח( יוגנו נגד מגע מקרי ה"חיים"  כל החלקים  יא.  
     חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה הראשי.    יב.
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-ת אלחלקים מתכתיים כגון צירים, ברגים, ידיות וכדומה, יהיו מפלד   
 חלד.

ואומים   קפיציות  סקיותות דיכל הברגים, האומים וכדומה יחוזקו באמצע  יג.
 התרופפות.  למניעת כפולים, 

  מהציוד המותקן. מקום שמור  25%ום שמור בשיעור בלוחות יושאר מק  יד. 
יכלול גם פתחים בפנלים )שיכוסו בסגרים פלסטיים(, מקום למהדקים וכן   
 הציוד.  קונסטרוקציה להרכבת 

מיים   ימות ליות, אט עות מכנהלוחות יהיו בעלי דרגות הגנה מפני פגי  טו.  
 .או בכתב הכמויות\ויין בתוכניות וע"פ המצ קוחדירת אב 

תבוצע הפרדה מכנית בין מתחים ברמות שונות )מתח נמוך ומתח נמוך   טז.  
 מאוד(.  

 
 ציוד   08.2.3        

 היה מהסוגים כמפורט: ציוד המיתוג וההגנה בלוחות י   א.
  , רוחב נה ע"ג מסילה(מא"זים מודולריים  )להתק - A50לזרם עד  
 mm17.7וטב, כושר ניתוק: קלKA10חות המרוחקים . כושר הניתוק בלו

 )לכל הציוד(.  KA30מ' מטרנספורמטור חבה"ח יהיה  30עד 
 OVERמאמ"תים קומפקטיים, עם יחידת   -ומעלה A63 -לזרם מ 

LOAD  מגנטית ניתנת לכיול )לפי דרישה בלבד ניתן יהיה לספק  ותרמית 
 לא נדרש אחרת, כושר הניתוק יהיהעה(. אם ובה מגנטית קעם הגניחידה               

KA30  לפחות וכיול ההגנה המגנטית יהיה ל- IN  *4. 
 

 מפורטות להלן:התוצרת הציוד תהיה אחידה, מאחת  ב. 
 רלין ג'רן . מ לגרנד אומתוצרת  -מא"זים  .  1 
 ן ג'רן .לגרנד או מרליתוצרת   -מאמ"תים קומפקטיים  .  2 
 יו מתוצרת לגרנד או מרליןסירקי אוויר יהפממפסיקי זרם מסוג  . 3 

ק"א לפחות עם הגנות   100בעלי כושר ניתוק של ג'רן,  
 מיקרופרוססור.  על בסיס  אלקטרוניות 

  
 א הגנה עורפית(, אך לא פחות  כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים  )לל  ג.

 מהמצויין לעיל.  
 

      יקים וג "פקט". מפססמקומפקטיים  - A63עד  קים יהיה:דגם המפסי  ד.
 ים ללא הגנות, כמפורט לעיל. מאמ"ת - A63מעל 

 
      , ABBמילר, או שילה, או -מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר -נים מגע  ה.

 . 3AC-אי עבודה מליון פעולות מיתוג בתנ 3-מיועדים ל
 
     או קלוקנר צרת טלמכניק,  מ"מ, תו 22בקוטר  -לחצנים ונורות סימון    ו.

 , או ברטר.רלמי
 
דגם  להרכבה ע"ג מסילה, תוצרת "ווידמילר" קפיציים, מדגם -מהדקים   ז.

K.A.S ."או "פניקס", או "לגרנד ,. 
 

דו", או , תוצרת "ארmm96*96בעלי סקלה מורחבת, במידות  -מודדים   ח.
CELSA  או ,IBM . 

 
,  תולפח KA100פריקה  וזרם V230מתח ל-מגיני מתחי יתר )פורקי ברק(    ט.

", או  VALVETRABדגם " , או "פניקס"VA 280צרת "דהאן" דגם מתו
פזיים עם בסיס -. המגינים יהיו חדP-41KA100 ז'רן" דגם -"מרלן

 לשליפה. 
 
או  11סיס "שליפה" סטנדרט מגעים מחליפים וב 4ממסרי פקוד יהיו עם    י.

, או  VULC4RYמי" דגם פינים )עם ברגים(, מתוצרת "איזו 41
 צוין. מתח והתנגדות הסליל יהיו כמאו "אומרון".  "סירילק",

 
  מגעים   4, עם V230ומי" למתח ממסרי פקוד יהיו מתוצרת "איז   יא.

 . VULC4RYמחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרטי  )עם ברגים(, דגם 
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   11כל אביזרי הפקוד והבקרה מותקנים ע"ג בסיס שליפה סטנדרט   יב.
 לחמה!(. ים )לא בהגרוק החווט בב, חיזפינים        

 
 חווט    08.2.4

   קשיחים, הקשורים ב"צמות" בקווים ישריםהחווט יבוצע במוליכים  א.   
 )אופקי ואנכי בלבד(. 

 המחובר.של הציוד חתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי  ב.  
רשו חיבורי וספרים. לא יו כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממ ג.  

 וד מכל סוג  שהוא. מאביזר לאביזר, לא מתח, לא אפס ולא פקר" ו"שירש
  סדר הפזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי צבירה  ד.  

  )חום, כחול, סגול(.   וכדומה, ע"י סרטי בידוד דביקים בצבעי הפזות 
 פסי הצבירה יסומנו בצבעים כנ"ל. 

חיצה מתאים. קצה  או בשרוול ל לתיימו בנעל כביס שיםליכים גמיומ ה.
 ף בסרט בידוד.המוליך ייעט

 
 סימון ושילוט   08.2.5

 
לכל השילוט יבוצע בשלטי סנדויץ חרוטים לבן על רקע שחור, שלט נפרד  א.   

               ל בהדבקה(. יותקנו שלטים, הן עאביזר שיחוזק בניטים )לא 
                שר אביזר, גם כא יהיה לזהות כלתן הלוח, כך שני הפנלים והן בתוך

 , ללא הפנלים. הלוח פתוח
 

השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח, מקור ומתח ההזנה, וסימון   ב.  
 המפסיקים הראשיים. 

 
הפזה  וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל, מן כל כבל בנוסף לשילוט, יסו ג.  

פלסטיות   תבעוגם באמצעות ט הפיקוד יסומן וכדומה. כל גיד במערכת
שיוכנו ע"י  יה לפי תכניות חיווט  ממוספרות. מספור גידי הפיקוד יה

 הקבלן.
 

נמוך יבוצע שילוט בצבע שונה לכל רמת מתח בלוח )מתח נמוך, ומתח  ד. 
 מאוד(. 

 
 

 צורתכניות יי   08.2.6
 ל האמור  הקבלן יגיש תכניות ייצור מפורטות, הכוללות התייחסות לכ  
 קח לתכניות(: לת אישור המפיצור לפני קביב)אין להתחיל   לןלה  

 
 .3A, בפורמט סטנדרטי 1:10תכניות בקנ"מ    א.
 

התכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, ובנפרד ללא דלתות וללא   ב.
וכו'. התכניות יראו את מבנה הפנלים והדלתות,   פנלים, תנכיות בחתך צד

ה, סידור ריבי צכל הציוד ופס הקשחות, מיקוםכל הכיפופים וה
  ים וכדומה. המהדק

 
קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור כל -חשמליים חד תרשימים ג.

 המהדקים והגידים.
 

 מפרט הצביעה והגוון הסופי.  ד.
 

     ל תוצרת ודגם כל אביזר, מספור בתכניות רשימה מפורטת של הציוד, כול ה.
 ו. אמתמוכיחים את התונתונים טכניים ה

 
   דותם בקצר, כולל ב או טבלה המוכיחים את עמיבירה וחישוהצ יסחתך פ ו.  

 עמידות המבדדים. 
 
 פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'. ז.
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ות התקנתו באתר, אפשרות על הקבלן לוודא מידות הלוח ואפשרוי  ח.
 ם, ויציאת הכבלי , כווני כניסתהתקנת כל הציוד ומערכות הפקוד והבקרה

 ש וכדומה.השילוט, המעגלים וציוד המיתוג לנדר תהתאמ
 

    למרות אישור המפקח לתכניות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב הלוח 
 והציוד, התאמתם לדרישות, אפשרויות ההתקנה באתר וכדומה. 

 

 קוו"א  02מפרט למערכת אל פסק    08.3

  באולם תרבות בערד .  שתותקןסק ות אל פנת מערכת להתקהדרישומפרט זה מתאר את 

 :  ON-LINEהמערכת תהיה מסוג 

 קוו"ט.  20 –קוו"א  20מערכת אל פסק בהספק 

 : יתקבלו מערכות של היצרנים הבאים בלבד

SOCOMEC   

APC 

EATON 

 

 הספקים המורשים הם :  

 נסור ט

 שניידר 

 יונירום  

 

 C.O.O דת ועדרש להציג תה"ב נאו ארבאירופה מיוצרות ה יתקבלו רק מערכות אל פסק 

 וצעמקורית של היצרן עבור הדגם המ

 

 .UPSלהלן יפורטו הדרישות מכל יחידת 

המערכת תבטיח רציפות אספקה לצרכן ללא הפסקה כתוצאה מהתדרדרות מקור ההזנה למשך זמן  

, IGBTבי וססת רכי דקות. )שימוש מרבי מצבריה קיימת( המערכת תהיה מב  20 של לפחות 

 . PWM    , IGBTמסוג  עלת מהפךבורופרוססור דת מיקמופק

יש לבצע שימוש מרבי  EAST PENN DEKA HR3000יחידות מצברים מדגם  64מים באתר קיי

  במצבריה קיימת.

קוו"א ,   80ולהתקין שנאי מבדל בהספק  קוטבי ולכן נדרש לספק 4בנוסף מערכת ההחלפה הינה 

 ף. קו העוק השנאי יותקן על

 IP21לל מארז לל סיכוך מוארק ביו ראשוני למשני כוב כוכ וכ \כב כו 400\400שנאי מבדל 

Class H  55-, רעש אקוסטי פחות מ97%נצילות של לפחותDBA משטרי עבודה 

 מערכת אל פסק תעבוד במשטרים הבאים:

 

 מתח הזנה קיים(מצב עבודה רגיל )

 ם.המצברייפה של טעינת צלמהפך תוך כדי  DCהספק מטען יספק מתח 

 מיצב ונקי מהרמוניות.  ACהצרכן במתח  המהפך יזין את
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 דה על מצברים )מתח עבודה נעלם או מחוץ לגבולות( עבו

במקרה של תקלה או חריגת מתח, ימשיך המהפך להזין את הצרכנים ללא הפסקה או הפרעה  

 ן הגיבוי שהוגדר. למשך זמ

 טעינת מצברים )חזרת מקור ההזנה(

 ך טעינת המצברים.המהפך תו  תלה ויזין אן לפעו/ מטע ור הספקחזרת מקעם 

 . EBSות יכללו מטען פנימי דוגמת המערכות המוצע

 מעבר לעוקף סטטי

י  במקרה של עומס יתר העובר את יכולות המערכת )קצר, זרמי התנעה גבוהים( או במקרה של כיבו

למקור  העומס טטי אתעוקף הסיעביר ההממיר בין אם יזום על ידי המשתמש או כתוצאה מתקלה, 

מוזן מהמהפך כאשר המהפך מסונכרן למקור  הפסקה שהיא. העומס יוחזר להיות ללא כל  הנהזי

 הזינה, בצורה אוטומטית או ידנית ללא הפסקה או הפרעה.

 עוקף תחזוקה ידני

דיקה, ף ידני לצורכי תחזוקה. לבטיחות אישית בזמן שירות או במערכות האל פסק יכללו עוק

 הזנת העוקף. ומפסק סטטי תוך הזנת הצרכן דרך ן, מהפך עטת הספק / מבודד אעוקף לתוכנן הי

 . מעבר לעוקף התחזוקה ובחזרה יהיה אפשרי ללא כל הפרעה לצרכן

שלו ויכולת פעולה ללא  מערכת האל פסק גם תכלול אמצעי לניתוק הספק / מטען ממקור ההזנה 

 מצברים.

 עבודה ללא מצברים

מצברים מהספק / מטען לניתוק ה םרכלול מפסק זרכת ת ם המעת המצבריכי תחזוקלצור

 ומהמהפך.

כאשר המצברים מנותקים מהמערכת, ימשיך האל פסק להזין את העומס ללא הפסקה או הפרעה, 

 למעט במקרה של תקלה במקור הזינה. 

 

 נתוני המערכות 

 .KVA=KW כלומר צאבמו 1רכות תתוכננה לספק הספקים הנ"ל במקדם הספק של  המע

ללא הפחתה  Crest factor = 1:3תוכל לספק זרם עם  ארי המערכתינעומס אינו ליה שהבמקר

 בביצועים. 

 עיוותי המתח תחת תנאים אלו יהיו: 

THDU ph / N  5% 

THDU ph / ph  2% 

   94.5%הנצילות המינימאלית תהיה  

 

 מתחי כניסה

 הזנת ספק / מטען: 

 400V ± 10% מתח:

 . Nללא  פאזות 3 חיבור: 

 50Hz ± 5% תדר: 
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 וקף:הע תמהזנ

 400V ± 10% מתח:

 . N+ פאזות  3 חיבור: 

 50Hz תדר: 

 הרמוניות בכניסה 

ישפר את כופל ההספק של רשת ההזנה   אשר PFCטכנולוגית מערכת האל פסק/מיישר מטען תכיל 

 ,PF=0.99 -לכל הפחות ל

 ובנוסף יגרום לרמת זיהום שלא תעלה על: 

THDU2%  ת במתח. הרמוניו 

THDI5% הרמוניות בזרם. 

 עם נתח הרמוניות.   UPSביצוע מדידות על העל הקבלן להוכיח את טיב הפתרון, על ידי 

 

 נתונים חשמליים 

 ספק/מטען: 

 Inrushזרמי 

פעלה על ידי הגבלה הדרגתית של אשר יבטל זרמי יתר בזמן ה Walk inהספק/מטען יכיל מעגל 

 שניות.  10ן לפרק זמן טעשל המ DC -מתח ה

 

 זרם לת הגב

 יל את זרם הטעינה .חיים של המצברים תהיה אפשרות להגבאורך ה תלשם הגדל

כמו כן יהיה ניתן להגביל את הזרם הכולל של הספק/מטען על מנת למנוע עומס יתר על מקורות  

 חלשים כגון גנראטורים. 

 

 DCמתח 

ן ארבעה אפשר הספק/מטעבביצועיהם י תהעל מנת להאריך את אורך חיי המצברים ללא הפח

 ה:דומשטרי עב

 

 טעינת מצברים

די לטעינה ממוקדת למצברים כולל חציצה בין הרשת למצברים כך  המערכת תכלול מטען יעו

 שהפרעות ברשת לא יגיעו אל בנק המצברים.

 . S.Wבאמצעות מיתוג סטטי מהיר המצברים יחוברו לממיר רק בשעת הצורך 

 פולסים.  ה משטר הטעינה יהי

 

 ינה ידניתטע

 DC -הטעינה יחזור מתח ה שעות. עם סיום 24במחזור של  בפקודה ידנית ה יאפשר טעינהר זמשט

 אוטומטית למשטר טעינת ציפה. 
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 טעינת השוואה 

ימת בה קיימים  לצורך טעינה ראשונית של מצברים אטומים או לצורך השוואת מצבריה קי

  לתא.  טלוו 2.25במתח של  טעינת השוואה פסק-כת האלמער הבדלים ניכרים בין התאים, תאפשר

 נותק.טעינת ההשוואה תתבצע כאשר המהפך מ

 

 מקדם הספק בכניסה 

 עבור מתח כניסה רגיל ועומס מלא.  0.99מקדם ההספק בכניסה יהיה 

 

 ויסות מתח 

ללא תלות בעומס או בשינויי מתח   1% -ת הקטנה מקבוע עם גליו DCהספק מטען יאפשר מתח 

 מוגדר(. ה )בתחום הכניס

 

 רמתח בזמני מעבות ויס 

 :במקרים הבאים 5%±שינוי המתח לא יעלה על 

 100% -ל 0 -מדרגת עומס מ

 0% -ל 100% -מדרגת עומס מ

 בכל מקרה המתח יתייצב תוך חצי מחזור.

 

 עומס לא סימטרי 

 . °3 -סטיית הפאזה תהיה קטנה מ 

 

 עיוות הרמוני 

 הפירוט הבא: ת המתח לפיעיווהמהפך יצויד במערכת להגבלת 

 THDU  3%עיוות כולל 

 

 תדר מוצא 

 50Hz תדר נומינלי: 

 שני מצבי עבודה: יתאפשרו

±. אם מקור הזנת 0.5Hzבמצב רגיל תדר המוצא של המהפך יסנכרן לתדר הזנת העוקף בתחום  •

 ±. 2Hz -ן את תחום קלון התדר להעוקף הוא גנרטור, יהיה ניתן לסנכר

. 1%±ל פנימי בדיוק ש רדיעבור למצב של ת ות לעיל המהפךורג מהגבולנה חאם תדר מקור ההז •

 . 1Hz/Sפנימי וחזרה לסנכרון תדר לעוקף יהיה בשינוי של   המעבר לסנכרון תדר

 עומסי יתר

 . BYPASS -תעמוד בעומסי היתר הבאים ללא מעבר ל UPS -מערכת ה

 דקות לפחות.  10 -ל 125%

 שניות.  30-ל 150%

גים )עומס  ודה במצבים חריבעל זרם כדי לאפשר כגנראטור מגביפסק -ד האליעבו במקרה הצורך 

 גבוה(  ללא מעבר לעוקף. Crest factorיתר גבוה 
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 עוקף סטטי

עוקף סטטי יאפשר העברת עומס מידית מהמהפך למקור הזנת העוקף ובחזרה ללא כל הפסקה או  

דר שהוגדרו. ת המתח והתלונוהם, וזאת בתנאי שמקור הזנת העוקף נמצא בתחום חהפרעה ש

הפך או במקרה של תקלה סי יתר החורגים מיכולת המת במקרה של עומיטמעבר יתרחש אוטומה

 במהפך. 

 ניתן יהיה לאתחל פקודת העברה לעוקף בצורה ידנית.

-500עוקף רק לאחר הפסקה של אם מקור הזנת העוקף חורג מחלונות המתח/תדר העומס יועבר ל

800msec . 

 העומס.  חזרה ידנית שלר העברה והתאפשבמצב זה ת

 

 זרם קצר 

בעל יכולת לנקות זרם קצר , בערך זרם נומינלי של    במקרה שמקור העוקף אינו זמין יהיה המהפך 

In*3.5 . 

In -   .זרם נומינלי של המהפך 

 

 מבנה 

 מבנה מכני 

 נה. דה המסוגלת לעמוד בפני כל טלטולי ההובלה וההתקמערכת האל פסק תבוסס על שלדת פל

 רור בחלקה האחורי. א כל מגבלת אוולליה חזיתית בלבד. ולי המערכת תההגישה למכל

 המתכת יוגנו בפני שיתוך ע"י תהליך מתאים כגון גלוון או צביעה באפוקסי. לוחות 

 

 מידות

 mm 1950ת לא יעלה על המערכת תהיה קטנה ככל האפשר. לשם קלות בהתקנה גובה המערכ

 .mm 800ם ברוחב פתחיויהיה ניתן להעבירה דרך 

 

 ם ופסי צבירה חיבורי

 ויציאות הכבלים יהיו מתחתית המערכת. תוסכני

 הדקים יהיו מסומנים בבירור לקלות ההתקנה. מ

 כל החיבורים יעשו מחזית המערכת. המערכת תצודד בחיבור כמתואר בסעיף בטיחות. 

ם בסעיף ים המפורטיבתקננחושת אלקטרוליטית או אלומיניום. כבלים יעמדו פסי הצבירה יהיו מ

 ת.בטיחו

 זרמי הרמוניות. חתך מוליך הפאזה כדי לעמוד במ 150%יהיה  סחתך מוליך האפ

 

 אוורור

המערכת תהיה בעלת אוורור מאולץ. על מנת למנוע הפסקה כתוצאה מתקלה במאווררים, תהיה 

 ורר תפעיל אתראה.יתירות במאווררים ותקלה במאו

 פה. וך שטח רצי לחסמערכת אוורור עליון בלבד בכד

 י אלא אוורור עליון בלבד.דמי לחלק האחוריקמערכת עם אוורור לא תתקבל 
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 מודולריות

מערכת האל פסק תהיה במבנה מודולארי על מנת לאפשר הגדלת המערכת על ידי התקנת מערכות  

 . מקביליות נוספות לצורכי הספק או יתירות

היחידה   שטח ללא החזרתרה יעשה בו יתיהשינוי בתצורת מערכת בודדת לתצורה מקבילית א

 למפעל. 

 

 יחותטב

להגנה בפני מגע מקרי. המערכת תצויד במפסק עוקף   IP20כל המערכת תהיה בעלת דרגת הגנה 

תחזוקה ידני לשם בידוד הספק/מטען, המהפך והמפסק הסטטי תוך המשך הזנת הצרכן ללא 

 מהמקור החליפי. הפסקה 

 הכוח. מעגלימעגלי הפיקוד יבודדו גלוונית מ

 ,IEC 146ת תקן ד יתוכנן ויבנה לפי דרישוודדים. כל הציובמו בעזרת כיסויים קים חיים יוגנחל

439 . 

 

 תנאי סביבה 

 תנאי עבודה

 40°c - 10  טמפרטורת סביבה: 

 25°C  - 95 לחות מקסימלית: 

 1000m  גובה מקסימלי:

   

 מצברים

 אי עבודה:תנ

 c25 - 18° טמפרטורת סביבה: 

 e 25°C 95%  ית: לחות יחס

 1000m   גובה: 

 

 תחזוקתיות 

 ית המערכת.ת מכלולי המערכת יהיו נגישים אך ורק מחזת כל

 .MTTRומינימום  MTBFהמערכת תתוכנן לאמינות מקסימאלית  

 המערכת תכלול פונקציית בדיקה עצמית שתאפשר איתור תת מכלול תקול. 

ו מעבד וללא (, מבוסס מיקר)לא אנלוגיטין דיגיטאלי לחלו -יהיה אלקטרוני  UPS -ך פיקוד הלפיכ

 אה בכך יתאפשר:נציומטרים כתוצטוכל פ

 ומטי של שינוי בפרמטרים של רכיבים קיזוז אוט •

 כיול אוטומטי של מכלולים מוחלפים  •

 איסוף נתונים נרחב לצורך מערכת שליטה מרחוק  •

 יציאה לתקשורת נתונים  •

 ונון או כיול. ללא כל כו וליםערכת האל פסק תהיה ניתנת לתיקון ע"י החלפת מכלמ

טוס, תקלות כולל מידע על מכלולים  יף לזיכרון כל שינויי הסטאן פנימי לא נדורלמערכת יהיה זיכ 

 תקולים. מידע זה ייאסף בעזרת תכנת בדיקה ושירות ויוצג ללקוח במקרה הצורך. 
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 הגנות

 מערכות אל פסק

המטען  טמפרטורת יתר (, IEC60 146ן קהאל פסק תכלולנה הגנות בפני מתח יתר  )לפי ת מערכות

פתיחת מפסק המצברים במקרה של כיבוי חיצונית לכיבוי אוטומטי ושיאפשר התרעה  לגיצויד במע

 חירום.

 הספק/מטען יצויד באפשרות לניתוק אוטומטי במקרה של תקלת אוורור בחדר מצברים. 

 ים. אות יצרן המצבררמגיע למקסימום המותר עפ"י הו DC -מקרה שמתח ההספק גם יתנתק ב

מהפך יתנתק יסות המתח במוצא המהפך. הבעים בתקלות בוונן נגד מתחי יתר ההעומס יוג

 יגיע למינימום המוגדר על ידי יצרן המצברים. DC -אוטומטית אם מתח ה

כוח במקרה של עומס יתר העוברים המהפך יצויד במערכת לכיבוי אוטומטי, כבר להגן על מעגלי ה

ללא שרפת יגרום לכיבויו  ךת קצר במוצא המהפא קיים ספציפיר מקור העוקף לשאת יכולתו, כא

 נתיכים. 

קרי המערכת תגן בפני חיבור סדר פאזות שונה   – Rotating phase detection -תצויד בהמערכת 

 בין הזנת העוקף לבין היציאה של המערכת. 

 הגנות מצברים 

נומינלי וזאת  הנקוב בעומס  שה מזמן הגיבויו מצעי הגנה יגביל את זמן פריקת המצברים לפי שלא

 יתר בעומס נמוך. ת למנוע פריקת נמעל 

סף ימנע פריקה אוטומטית של המצברים דרך מעגלי הפיקוד, במקרה של הפסקה ארוכה  אמצעי נו

 בפעולת המערכת  )יותר משעתיים(. 

ל  רת המצברים, גיור זמן הגיבוי האמיתי לפי העומס האמיתי, טמפרטהאל פסק יכלול מערכת לניטו

 ימת התמורה שלהם.המצברים וסכ

 

 פיקוד 

 ק שיאפשרו גם את הפעולות הבאות:האל פסק יצויד בכפתור הפעלה וניתו •

 מעבר מאולץ לעוקף  )או כיבוי המהפך אם מקור ההזנה חורג מהגבולות( •

 טעינת מצברים. בדיקה עצמית של המערכת והפעלת מחזור  •

 

 חיוויים

 פנל המערכת:יוצגו על חזית  הנתונים להלן ינוטרו ו

 פק/מטען פועל ס •

 וזן ממהפךמ סעומ •

 עומס מוזן מעוקף  •

 ההתראה תשולב בזמזם כולל השתקה - התראה כללית •

 זמן גיבוי שנשאר  •

 תקלת מאוורר פנימי  •

 התרעת מצברים חלשה •

 הזנת עוקף מחוץ לגבולות •
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 מדידות 

 מערכת יוצגו המדידות הבאות:על פנל בחזית ה

 א המהפךמתחים שלובים במוצ •

 במוצא המהפך זרמים  •

 דר במוצא המהפך ת •

 ח מצברים תמ •

 מתחים שלובים של מקור ההזנה •

 במוצא המהפך  Crest factorי כניסה למיישר זרמ •

 הספק אקטיבי וריאקטיבי •

 מקדם הספק של העומס  •

 

 תקשורת 

 . כרטיס מגעים  וכרטיס רשת כולל תוכנת ניהול

 

 טבלת ריכוז נתונים לכל אלפסק

 הערות   נתון 

   UPSמערכת 

   צרןי

 פה בלבד ורארה"ב או אי  צורארץ יי

   דגם

   משקל 

 W              D            H  מידות

  KVA 20הספק 

  kW 20הספק 

  400v±10% מתח כניסה + גבולות

  99% נצילות מטען  

  0.99 מקדם הספק כניסה

  V 400 יאה גבוליתמתח יצ

עומס   100%עיוות מתח ל 
 צא. (מו (THDUארי  ינל

2%   

  סמ עו 100%ות מתח ל עיו
לא  לינארי   

THDU)  .מוצא) 

3%  

  96 100%מערכת נצילות 

  96 50%נצילות מערכת 

   רמת רעש 

    Min 10   125%עומס יתר 
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150%  Min 1    

 Performance IECתקן 
62040-3 

Separate battery 
charger 

 חובה 

 

     יש  IEC 14660 - 4תקנים 

MTBF  250,000   שעות  
   

ENV50091 יש להג חובה  
   מפסק עוקף

  כן   כולל מפסק סטטי

מערכת סטטית עומדת 
בזרם נומינלי ללא הגבלת 

  זמן

  כן

משתמש במגען או במפסק  
על מנת לקצר את המערכת  

  הסטטית

  לא

הניתנים   UPSכמות 
לחיבור במקביל ללא 

תוספת של עוקף סטטי  
לא שימוש  א מרכזי
 ם? ים האינטגראליבעוקפ

  ת. ודיחי 4חובה עד 

  SNMP  RS485 +MODBUS כולל מודול תקשורת? 

עוקף מכאני לאחזקה בגוף 
 המערכת 

  חובה  

THDI   בכניסה לכיוון
 רשת ההזנה.

 .5% -לא יותר מ

 בעומס נומינלי 

 

   מצברים

ניתנת  כמות מצברים
לחיבור כולל חישוב משך  

 זמן גיבוי.

  

 
 הדרכה  

 
 ן.  ימהדרכה לאנשי המז פק יהיה לקייםעל הס 
 ההדרכה תתקיים במתקן המזמין.   

 
 דרכה תכלול: הה 

 
 תיאור המערכת.   א. 

 
 צורת הפעלה.  ב. 

 
 דרך איתור תקלות.  ג. 

 
כלומר,  המערכת.  במחיר  ותכלול  הספק  חשבון  על  תהיה  כל    ההדרכה  יקבל  לא  הספק 

 תשלום נוסף עבור כך.  
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 ות יאחר
 הפעלה של הציוד.ום הימחודש  24-לציוד לאחריות מלאה  הקבלן יתן 
 כתב אחריות מסוג זה עם ההצעה.   הספק יתן דוגמא של 
 כן יציין הקבלן מחיר לחוזה שירות ותחזוקה שנתי לאחר תום תקופת האחריות.   
 פי סעיפי כתב הכמויות.  -על 

 
 תחזוקה ושרות  

 טיפול שנתי  . 1
  -ידות החיהבאים לכל אחת מ קות והטיפוליםהקבלן את הבדי יבצעבמסגרת זו 

UPS  .וזאת אחת לשנה 
 

 הטיפול:  להלן פרוט 
 

 . UPS -בדיקה ויזואלית של מצב המצברים וה  א.
 ולמצברים.  UPS -חיזוק וניקוי ברגים ל ב.

 קן עומס שיסופק ע"י הקבלן.ניסוי פריקה בעומס נומינלי ע"י מת  ג.  
  רמ, כלוB.P -האתר לאת העומס של  ת שניתן להעבירבשעוהניסוי יבוצע  

 בשעות של אי פעילות. 
 שנקבעו ע"י יצרן המערכת. פעולות נוספות ד.

 
 במסגרת הניסוי ירשמו הערכים הבאים: 

 
מתח כל מצבר מרגע הפסקת מתח הכניסה עם ציון סה"כ הזמן  א.

 שונה ועד מדידה אחרונה. מרגע מדידה רא
 ות אחרונות.דק 5להתראה של געה זמן ומתח עד לה ב.
 ירוד. D.Cעקב מתח  UPS -וק התיזמן ומתח עד לנ .ג

 
 ישום של הפרמטרים הבאים: מדידה ור 

 
 מתח כניסה ויציאה. א.
 . D.Cמתח  ב.
 הספק וזרם עומס.  ג.

 
 קריאות לתקלה     .2
 

  UPSקבלן כי קרתה תקלה ביחידת במקרה של תקלה יודיע המזמין ל 1.
 ם הבאים: אתר תוך הזמנין יהיה להגיע להקבלכלשהיא. על 

 
 שבת. ועד יום שישי בכניסת ה 7:30א' שעה  מיום להח 1.1

 שעות מרגע הקריאה.  4תוך  -באזור גוש דן  - 
  

 מכניסת השבת ועד מוצאי שבת לא יהיו קריאות.     1.2
 

 UPS  -א את יחידת ההקבלן מתחייב לסיים את התקלה ולהבי
 הגעתו לאתר.  מרגע שעות 24למצב תקין תוך 

  
עות, אזי  ש 24התקלה תוך  תלא תצליח לתקן א במידה והחברה

שעות נוספות להתקין ולחבר יחידה  24 היא מתחייבת תוך
חליפית. היחידה החליפית תשאר בפעולה בידי המזמין עד לאחר  

 תיקון התקלה ביחידה המקורית. 
 
ה תיקון את היחידיקח למור לעיל, בו יתקין הקבלן יחידה חליפית ובמקרה הא 3

 : תובצעו הפעולות הבאהמקורית, ית
 

ויבדוק אותה היטב במעבדה             הקבלן יתקן ראשית את היחידה המקורית 
 שלו. 

לאחר מכן, יקרא הקבלן לנציג המזמין ויבצע בנוכחותו בדיקה מלאה  ליחידת  
 ומס, בדיקת עומס יתר ובדיקת קצר., כולל בדיקת עUPS -ה
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               UPS -עביר הקבלן את החידה תקינה, יר המזמין כי היאישו רק לאחר
 המקורי חזרה לאתר.

החליפי תעשה בתאום עם מנהל האתר  UPS -המקורי ל UPS -לפה בין הההח
 ואך ורק בזמן שיקבע על ידו. 

 
 דרישות כלליות לכל האתרים .4

 
כנאי ל ואחזקה למערכות בכל האתרים יהיה נוכח טבביצוע טיפו 4.1

והחזרתו   ערכת באופן מסודרביצוע הורדת ממוסמך מהחברה ל
 בתום הטיפול.לעבודה 

נתי המבוצע אחת לשנה יבוצע בשעות לא שגרתיות טיפול ש 4.2
 ויכלול במחיר שתנקוב החברה בהצעתה. 

ילה הכוננות לקריאות חירום יהיו במשך כל שעות היום והל 4.3
 במשך כל ימי השנה.

וחומרי   וףכל חלקי החיל ם אספקה והתקנתכולליטיפול ואחזקה  4.4
בכל   UPSהתקינה של מערכות  ושים להפעלתהרד העזר ה

 האתרים.
בכל פעם שיגיע טכנאי לאתר יש לגשת למנהל האתר ולהודיע על  4.5

 נוכחות במקום. 
כולל  החברה תגיש רשימת עובדי החברה לטיפולים ותקלות 4.6

 מל. ור חשמספרי זהות ושמות מלאים למפקח ולמד
יהיו בעלי תעודת  UPSו שרות למערכות די החברה שיתנכל עוב 4.7

 זהות ישראלית. 
בשנה יש להעמיס את המערכות בעומס מלא ולבדוק את  פעם 4.8

 מערכת המצברים העומדים בקריטריונים של זמן הגיבוי. 
 
 חלקי חילוף .5

 
 חזוקהזיק ברשותה את כל מלאי החלפים הנדרש לתהחברה תהיה חייבת להח

 ת בהתאם לנדרש.האמורו UPS -הלאה של יחידות מ
וקה ברשותו  רשימת חלפים אשר נמצאת  יכין  יראה זאת מידי פעם למזמין  בלן 

 )לפי בקשת המזמין(. 

 
למזמין תהיה הזכות המלאה להורות לקבלן להגדיל מלאי זה במידה וימצא  

 ו מספיק. לנכון כי מלאי זה אינ
 

אי  ם מכל סוג במלמכלולים חליפי ותה לפחעבור האתר תחזיק החברה ברשות
שבאתר, אז יש חברה לתקן תקלות במערכות יצליחו טכנאי ה אוזאת במידה ול

 להחליף את המכלול שבתקלה במכלול חליפי. 
 

הקבלן יתחייב להחזיק לפחות שלושה אנשי תחזוקה המכירים היטב את 
 היחידות האמורות.

 
 מצברים    .6

 
 ר לזמן הנ"ל. הנדרש גם מעב וטיפול ובמידת ולל טיפנקיון יסודי של המצברים בכ

ברה, יוחלף המצבר מיד ויש ת ימצא מצבר לא תקין והמצבר באחריות החוקיבבד

 להודיע בכתובים למנהל האתר 

 בדיקה ויזואלית של מצב המצברים.   
 

 נקיון וחיזוק ברגים לקטבי המצברים.
 

  1.8 -המטען לק ח הספאת מערכות המצברים אחת לשנה. הורדת מת יש לבדוק
 שהספק והמטען  מצבר והזמן עד לכק ולרשום את מתח ולט לתא, לבדוו

והספק וזרם   D.Cפק זרם טעינה. לרשום מתח כניסה ויציאה, מתח יתחילו לס
 בעומס.
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 מען והודעות טלפוניות  .7
 

 מכשיר הטלפון, שמספרה הקריאות למתן שרות יועבר לחברה באמצעות   7.1
היום והלילה,  ן יהיו לשעות  ח. מספרי הטלפוו למדור חשמל ולמפקימסר
 אום מתן שרות שוטף ושנתי. ות חירום או לתאילקר

 
 החברה מתחייבת שלא להחליף את מענה או את מספרי הטלפון        7.2 

 לשרות או חירום ללא הודעה מוקדמת בכתב למזמין.  
רן באמצעות הטלפון  אי תויע למען החברה או לטכנכל קריאת טלפון שתג

 הזה.  מכרזתאם לתנאי התחייב הענות בה
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 יח ודות טעב   -  09 פרק
 
 םינ פוץ וח חיט-ליותכל ישותרד 10.09

 
להכין  לא יותר  . עתרמוקיר", "כרמית" או ש"צרת "ל מתובמפע ןכהטיח יהיה מו 09.01.1

 . העורף פיקוד ורישא עלב  ן יהיהוגמ טיח למרחב .ובת באתרתער
 

פח  ה מניי מגן פ"עי פינה בלו חיזוק, יקקיות ואנכיות ופטויחות, אכל הפינות המ 09.01.2
"ע,  ש ו" אPROTECTOR"תוצרת  UV -ב  עמידן בל P.V.C-מ נההג ינתלוון + פמגו

 .גובה הפינהאורך ולכל 
 

צועת חת רי הנה ע"וצע חבישתב, יופקי ואנכאובניה,  ןמנטי בטור בין אליבובח 09.01.3
קרילי,  עם ערב א מנטיספוגה בטיט צא ס"מ, כשהי 15מזערי של  וחבפיברגלס בר

וג  איש לד  .חוץ חים וטפני חה לטיהכנלב בשצע ה תבובישהח  .ורהחיב ורך תפראל
 . ים לפחות משך יומיב ת"בושחתרת ה"לאשפ

 
בסרגל  ק בדתיותם ונציב ם תיוורומישלוטין חוישרים לים היו חדיפים ים וגלקנטי 09.01.4

 .פניהמכל צד של ה
 

  X.P.M רשת  שה בעזרתיותר ייע"מ או מ 10בם חריצים שרוח עלוי טיח יסכ 09.01.5
 .לליכט במפרט ה רופמיץ כהחר ידי צימשנ תוברת עמגולוונ

 
ובאופן    פוליםהשי  מעל ו אופקייהיה בקם שיפולי הריצוף גש עיח במפ גמר ט 09.01.6

 . ם מפני הטיחאורכלכל ווה במידה ש טובליהשיפולים ש
 

ות גמאודתכנן והמהדרישת  שונים לפייח האות לסוגי הטגמל הכנת דוהמחיר כול 09.01.7
 . ' מ 2X2 חותלפשל ות ינה במידתהי

 
ול כל -ם רטובים קירות חדריע על תבוצ תונה(חתט )התזת צמנ השכבת הרבצ 09.01.8

 . וייפבמחיר הח
 

 ים חדה מיומדיד יאופנ 20.09
 :רט להלןגם את כל המפווללים דה כמחירי היחי 

 . ים ליפוג םבחשפיטיח  .א
 . פוע ל ובשיעוגבמ םו ישי .ב
ה  בל אורך וגוכיות,לכאנהו פקיותהאוכמפורט לעיל בכל הפינות  תונפי וקזיח ג.

מקום   לובכ,גליפים,לחשפי פתחים יח חוץ,לרבות מסביב בטו פנים הפינה,בטיח
 שידרש. 

 . וונת כמפורט לעילמגול   X.P.Mורשת ס עות פיברגלצור .ד
 ( יו"בכושונים  םאביזרי, י חלונות נבמל ים,ם סניטריכלים )ם שוני טיח ליד אלמנטי .ה
 .וחהמת תברצועת רש השונות ותכרעיה במטלצכיסוי חריצי אינס . ו
 פנים.  גבי אלמנטי בטון כהכנה לטיח בצה עלכבת הר יש .ז
  דדת בנפרדמננה נואי צועהת ביחייבים אמ ותאו התכניו/ שר המפרטעבודה אל כ .ח

 .יותתב הכמובסעיפי כ
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 י צוף וחיפות רי עבודו  -  10ק פר
 
 כללי  10.10

 
רת  יחות ולפי במויכה ש בכתבדרלנ התאםה ביהי ייםויפח/חיםארי /ותהמרצפסוג  10.01.1

 .חפקהמ
מבחינת   רשיםדקנים הנהת  קה ובכליעת החלמנל 2279ים יעמדו בת"י ריצופכל ה 

  וחים יהיהארי .כו'וריות וידות למישהמ, סטיה מת בשחיקהועמידזק, ספיגות, וח
 . תו התקןים במסומנ

ם ואישור  י השונייפוחהו  צוףהרי כתב של כל יצרן מסוגיב ורשילספק א ןבלהק על 
ל סוג  ש בניה בטכניון המוכיח עמידותולחקר ההתחנה  ואן התקנים וכמ

 . יםרשנדהתקנים הבכל  הספציפי צוף/חיפויהרי
  
  צורל היש סדרה אחידהל קפיד עלה יש .זההתהיה  חיםארי/מרצפותת כל הידמ 10.01.2

סדרות   בברעלין א ם,יללמה או בחללים גדוש ומהבק רלכל אזו (יצורך יתארי)
מיין  ל יש .אריחים/גוון אחיד לכל המרצפות על פידקהיש ל .יחרא ותשונות לאו

גודל, ימה בשל אה מתמרצפת שאינל כ וף ולסלקהריצ י ביצועות לפנמרצפאת ה
   .פגם או ווןג

 
  .חקיות המפ חפי הנו להתכניות אלפי  -נחת האריחים צורת ה 10.01.3

 
   .הריצוף יה לפניצטלסנאיל וחשמ יש לבטן צנרת 10.01.4

 
ף,  ותיים הריצפלסים, יסמ ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרשוגי ין סב  רבבמע 10.01.5

 . ן היטבמ"מ מעוג 40/4שטוח  םלומיניו או א/ו יתן פליזזוב אה אחרת,הור רבהעד 
 

 באות:ת האלטרנטיבועו בהריצופים יבוצ 10.01.6
 המד ו,חשבונ, על לןקבה עיבצך ור צהבמידת  .רה ע"ג הבטוןשיה יקבהדב .א

  .עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה שפכטל ולסת ו/אמתפ
סף ועם ממ, נטול סיד ס" 2בעובי טיט  + ומסוםאו ס יוצב ע"ג חול מ .ב

   .ק"ג למ"ק 200 -רובת  מנט בתעתכולת הצ .תת העבידולהגדל
  30-ן בבטו בהדבקה ע"ג הריצוף וצעבי (ם ם נמוכיי)אזורים ם רטובדריבח .ג

הכלול במחיר  ) לליכהמפרט בהתאם ל וסף לאטימהלק עם ממוח
 .היחידה(

חירי מב ללא שינוי, פקח באתרת המום להוראבהתאטיבות האלטרנום תח 
 . היחידה

 
רות  צוונים ווב גוים, שיללות דגשף והחיפוי כולת הריצושעבודו גש בזאתודמ 10.01.7

  .מפקח באתרת החיוהני נפי התוכניות ולפלל הכה, מדווכ
 

   .הנחיות המפקח לפני אימיםתמ בצע שיפועים לעל הקבלן  10.01.8
 

 יםלול אריחשר יכא, דוגמהמשטח למראש  קחהמפ רש לאישון להגיהקבלעל  10.01.9
   .שהוא  סוג ם מכליפוליוש

 האישור יכלול את:   
  .יםהאריחסוג  .א
  וכל וע, הרובהביצת היטש  ,םתית, החומריהתש הכנתל: לכו, יצועהבאופן  .ב

  .דהוהעביצוע לבש הדרו
לק  חויהווה  עד לריצוףמקום המיוב מ"ר לפחות 12יהיה בשטח וגמא דלהמשטח  

  .ועדת לביצמיועהעבודה המ
 

על  ח בכתב ור המפקשנים מיום איש 10של  לתקופה ריות בכתבן יתן אחבלהק10.01.10
,  טקיוהפרהשלמת ום מת  יםשנ  שת למשך שלוערבו יעמידף אן הקבל .דהר העבו גמ

ם ע והחומריצואת כל מרכיבי הבי תכלולריות ח אה .ות הריצוףדעבוותו על לאחרי
האחריות  .י המליטהוחומר ים, האריחשקיםטיפול במה והחודות הנבכגון: ע

  נו, אתבועל חש  יתקן,הקבלן  .פרט זהוד הכלולים במבי התפקכל מרכיתכלול את 
יוכל  קון  התי .יןזממה מחה מטעם מו  של עתד תוכפגום עפ"י חו עקבשיטח שה
   .מסוים או בשטח כולו רזובאף  וצילול החלפת הרכל
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עה  ודמשלוח ההמועד מח  ימי לו 10ך תוקונים ע תיצרגן ולבתאתחייב לההקבלן מ 
ל  ש  ל דעתושיקו  ה, עפ"ילה חמורת במקרה של תקשעו 48 או תוך וי פגמיםליגעל 

  .חהמפק
 

 פים וצמר םהגנה על שטחי11.01.10
ו/או וחות גבס עות לבאמצ תומפני כל פגיע ים מרוצפיםעל משטחן גהעל הקבלן ל 

נה ו/או ת במבוודכל העב לגמרניהם עד ם בייי מודבקלל קרטון גהגנה מגלית שכב
 ם בכלום, אול ספת תשלח וזאת ללא תו "י המפקתאושר עאחרת שנה הג שיטת כל

 .תצפובמר  עדי לכל פגיעהלבה איאחרהו לן הינקבמצב ה
 

 ללים פחת יות כוב הכמוהמצויינים בכת בזאת שמחירי היסודמודגש 10.01.12
 
 צלן ניט פורריחי גרבא ףריצו 20.10

 
וון לפי  ( בג2) 314י "בת 4טבלה א' לפי  גסוהיו האריחים מי הוראה אחרתעדר  בהי 10.02.1

 . המפקחת בחיר
 

 ב דוגמאותעל הקבלן לקחת בחשבון שילו .תוינלתכ התאםים באריחהנחת הצורת  10.02.2
 . תולתכניבהתאם  מדויקיםים כתולרבות חיוחדות מי

 
"  770מר טולס"פכרמית" ו/או " של "100יש "סופר גמוג מס ה יהיהקבהטיט להד 10.02.3

( של   טהצמנ מכמות 15%) 460( +לטקס 1:2) ול:צמנטחאו טיט מ/מוקיר" ור"תשל 
  .קחשור המפיבא ש"עאו  "תגיוולוננגב טכ"
  ו" ו/א"כרמית" של 181יט טר סוג "סופיהיה מצב ג חול מיוהטיט להדבקה ע"  

  15%)  460+לטקס ( 1:2:צמנט )טיט מחול אוו/מוקיר" רתופר" של "ת סופייצ"ר
  .המפקחשור יש"ע בא  ולוגיות" אנגב טכנו"ל כמות הצמנט( שמ

 
 ה ם להדבקיהאריחהכנת  4.20.10

שטוף  ש לי .להדבקהאת האריחים המיועדים ם מראש יניכה מ קההדבצוע י בילפנ 
קות באאבק או את ה  אתיר להס ת כדיבמברש במים ולשפשף יחת גב הארא

 .ניתבבת שויים בכבישה ע  םתעשייתיייחים הסבר: אר .חיץ" מגב הארולה"חי
באבקה   צרניםתמשים הי ית, משן התבנמ אריחההיר של ילוץ מרך חלצו

ב ל גגדולות ע ה זו, כשהיא נמצאת בכמויותבקא .(משל ל טלקגון " )כהמחליק"
להסירה,  אריח, וישב הוג בקהד ןר שבימשמעותית לקשה מיד בה ח, מפריעהארי

   .ההדבקה נילפ
  .ידבה שכן ניתן לנגבת קלוקה, ניכרת בהמצאות האב 
לית  רת מטזשפשף בעלפחות ח, או לי גב האריטב את הטוף שה, יש ל ת להסירמנ על 

להיות  ים הלוחותכדבקה צריבזמן הה .דבק כל שהיאם שכבת ו שייני פה, לרטוב
המיועדות  ת הניצבותו אול גם את הפכלי יםיחראקוי הני  .ק ויבשיםמאבם ייקנ
 . ה(או כוחלה ובי המישקים )רקלוט את מילו ל

 
 טובים ומקלחותדרים רף בח ריצו 5.20.01

כיוון  בשיפוע ל ףצלר יש . ללעי 05ק ררט בפכמפו וםבת איטלאחר שכ  הריצוף יעשה 
ר  הכניסה ובאזולדלת  תחפליז מת רדה עם פספש לבצע ההרצפה, ימחסום 

פי  ת השיפועים ל בכדי לבצע א .יות האדריכלותתוכנחת ובהתאם לר למקלגדהמו
 . חיר היחידהים, הכלולים במצע חיתוכים אלכסונילב האדריכלות יש ותתוכני

 
 מישקים  מילוי 6.20.10

  3 םעל מישקים שמירה לכל התקנים הנדרשים ע םאבהתתהיה הריצוף  תהנח 
ובה  ול רם בחומר כיחממולאי ו ם יהיהמישקי  . ניותם תוכתאהאו ב חותלפ מ"מ

עם  גש עד שתיפ -בה" רועומק החדרת ה" .ו ש"ע " אMAPEIרת "אפוקסי תוצ
   .מ"מ 6ולפחות  הדבק שחדר למישק

אין  .בגוון המוזמן ,צרןן מראש ע"י היכ, מו מישקים מילוי מש בחומרנדרש להשת 
 . ט, בשטחגמנאו פי ןתר ולהשתמש במגוולאל

  10ומק והדבק הקשוי לעולת  שקים את הפססלק מהמייש ל ילוי המישקיםלפני מ 
 . מ"מ

 . תעשייתי אבהפסולת תסולק ע"י שו 
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יש  , ריכלותניות האדו בהתאם לתוכלפחות ו/א  מ' 6.0/6.0של ם גדולים טחישב 
זרת  יקבע ע"י המפקח בעמ"מ ו/או כפי ש 10-8 -כ וחבקי התפשטות ברשלבצע מי

קום  ל מיהתכנון ש .חע"י המפקיקבע בגוון ש  יקוןסיס סילבגמיש על מר חו
 .דריכל והמפקחבא לאישור האהמישקים יו

 
 רצלן גרניט פוו י קרמיקהריח יפוי קירות בא ח 30.10

 
(  2)314בת"י  4ה לבטפי יד, מסוג א' ל חות וגוון אידדות אחבעלי מי האריחים יהיו 10.03.1

 . ן לפי בחירת המפקחבגוו
 ע"ג טיח בוצעת םהאריחי דבקתה .רט הכללימפהיה בהתאם לסריחים יאיישום ה 10.03.2

  "שחל" או תוצרתמ 472לקריט שחבק מסוג בד  פרט הכללימבהתאם ל צמנטי
  .ת" או ש"עיוצרת "כרממת  "C-7ו דבק "ו/אוגיות" גב טכנולתוצרת "נ" "גרנירפיד

 .רןהדבק בהתאם להוראות היצ  יישום
 . אההמל םוהתייבשות ותי הקירוקם תעשה רק לאחר ניאריחיהדבקת ה 

 
 . לעיל 10.2ראה סעיף  -אריחים לחיפוי ומילוי המישקים כנת הה 10.03.3

 
,  אים מהקירותיוצמנטים הלבין אל ן אריחיםת מרווחים ביד על סתימילהקפיש  10.03.4

ום  ש לסתפקח, כן יהמ  אטימה אלסטומרית באישור ת וברזים, על ידיוגון צינורכ
 . רצפההתחתונה לבין החים ין שורת הארבירווח שה בחומר כנ"ל, את

 
כמפורט  וסטה פרופילי נירו " ו/אRONDECגמר דגם "בפינות יבוצע פרופיל  10.03.5

 .ותוכניבת
 
   C.V.P.ריעות התקנה לימפרט  40.10
 

 יריעותלפרט טכני מ 1.40.10
 
עלות תקן אש  ות, בכתב הכמויט בבהתאם למפור C.V.P.-מ תוהיריע .א

 . 921מה לת"י  והתא 755"פ ת"י ע V.3.3  םומינימ
 
ות רבגוונים לות מיוחדות והקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמא על .ב

 . לתכניות ים בהתאם מדויקחיתוכים 
 
 שתיתהת 2.40.10

 .(נפרדבהנמדד  ק )וחלבטון מע"ג  וצעיצוף יברה 
 ע כדלקמן: צוהעבודה תב

 . ומניםשוומר זר לרבות דבק מכל חטח הרצפה י שניקוי פנ .א
פת הבטון בעזרת מכונת חספוס את רצטון, יש לחספס פה בצבמקרה של ר 

 .קה עליונהד  סרת שכבהיהלום עד לה אבן
  לת פני בטוןלקבאבק עד פסולת והאת כל ה שואב תעשייתישאוב ע"י יש ל 

 . ןייים לחלוט נק
במידת  .פלסיםת גובה המן אה של טיב פני הרצפה וכקייש לבצע בד .ב

   .י"י בטון פולימרפה עצים בפני הרונצע תיקבלהצורך יש 
שפכטל   ותשתי שכב ו השטחים ע"יבמידת הצורך, פני הרצפה יוחלק .ג

נציג "י סופית עהשפכטל הת שכבות כמו .כל שכבהמ"מ  1בי ת בעולפחו
 . לןבקלא תוספת למחיר הלות באתר, ריעספק הי

 . מ' 3מ"מ לאורך  3 סימותמותרת מק טיהס -רמת אחידות  .ד
 .שעות  24-של כ לבצע לאחר יבושיש  תחלקה הסופיההאת  .ה

 
 ותהדבקת היריע 3.40.10

 ה: ות ההדבקסדר פעול 
ורי חיביאושרו נחה )לא  ון קו המהמאימים וסימורכים בא ריעותהכנת הי .א

 . ראש(
אושר המ בקה תבוצע בדבק אקרילידהה .והמתנה לייבוש ריחת הדבקמ .ב

יהיה בעל   הדבק .לפחות מ"רם/גר 300 -בכמות של כיריעות ספק הע"י 
 החומרים כל .ית הנדרשבטיחו את רציפות המוליכות החשמלות שיתכונ

 . י על פי ת"אש עמידים ב ופים יהיוהריצ ביצוע הדבקתל
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 . הבקה הלאהד .ג
 .לת גלילהשקוהידוק במ .ד
 .לחוטי הלחמה Vיתוך חוחיתוך שאריות  .ה
ן  ת ביושע 24ימום ינד על מיפה וחיתוכם )יש להקהלחמ לחמת חוטיה . ו

שממנו ומר תואם לח יהיה הלחמההחוט  .חמתן(ת להלהדבקת היריעו
 .היריעהורי של יצרן ר מקה מוצה יהיחוט ההלחמ .עהויה היריבנ

 . ם המישקי איטום .ז
 .ליםהדבקת פנ .ח
 . רופרטי גימור וחיב תהתקנ .ט
 . ניקיון השטח . י
 

נקודות חיבור   ב עםרושת שתי וע נחח רשת יניש להסטטי -ת אנטיריעומתחת לי 10.04.4
 .רשמלית כנדהמוליכות החשות ההארקה במבנה להבטחת רציפות מערכל

 
 ירותיריעות בק ימורג 5.40.10

ומולחמת   ה מעוגלתקרולס"מ, ע"ג  10ה יר לגובו ע"ג הקיעות יעלהיר .א
ע מיחידה אחת  תבוצר והרצפה הקייש להקפיד שהיריעה על  .י ס.וי .לפי

 .הרצופ
 .ניות בצורה אטומהחיצופינות פנימיות ובוד יהקפיד על על יש .ב

 . צפהר הטיח והריישו פה ולוודארצר מפגש קי ל דיוק באזוריש להקפיד ע 
 

 עבודה גמר ה 6.40.10
 .סק וואחריו פוליש עם   ן ראשוניויקיה יש לבצע נתקנבגמר ה .א
יהם  ינבקים בדומגליל קרטון גלי מגנה יח שכבת הלהנלאחר הניקיון יש  .ב

 . העבודות במבנהכל   רעד לגמ
 

 ריצוף באריחי אבן או שיש  05.10
 

 י ף והחיפוהזמנת הריצו .א
 .חיתוךוכניות הבהתאם לתורק במפעל  וף יעשה אךהריצ יתוך אבניח 
  לן להכין דוגמאות מאבניבקחיפוי לאתר, על הה הריצוף ו מרירם אספקת חובט 

מאות, יוכל הדוג לאחר אישורק כל, ורירמדרגות לאישור האדי ומצוף, ציפורי
 .צע את ההזמנה והאספקה לאתרן לבהקבל

 
 ש שיו ף באבן אעבודות ריצו .ב
 

 יומר ותכונותהחו המבנ . 1
מינימום  בי, חיד לא שכבתה אעלת מבנהמפקח ב אושר ע"יהאבן שת 

  440-מ למ" 2.0-ל עברתעמוד ברמת שחיקה לא מ רשידים חרסיתיים ואג
  60( גפ"סיזערי ללחיצה )מזק מו, ח1.0%על מ יגה לאפססיבובים, רמת 

 .ק"ג/מ"ק 2.600-רחבי כ, ומשקל מ5( חוזק מיזערי לכפיפה )מגפ"ס
 
 ועמידות וביצ . 2

  תסטיו .וך תבחילא כל סטיה ת במדוייקווי יהיו ומר הציפמידות ח 
בלא כל ות, תאם לדרישבה מום, בעלי זוית מדוייקתיסמ"מ מק 1מותרות 

 .ט סביב היחידותהקנ לריצוף או עה טח פניש "גרדים" על
  .מררכבת החודריכל לפני הקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האתי 

 
 ותלסיבו . 3

 לן:לה המפורט יעלו על האבן לא מידות אריחיהסיבולות ב 
 מ"מ 0.2 ברוח אורך ו 
 מ"מ  0.5עובי  
  הגחרי .ותר של האריחה ביידה הארוכמהמפרומיל  0.3גה מניצבות ירח 

 .של האריח יותרמהמידה הארוכה במיל ופר 0.25ות ריממישו
 
 ליטושים  . 4

, לא ות האדריכלדרישלות בהתאם יכואעלי רמה ים הסופיים בהליטוש 
יטושים  לריצוף, ההעל חומר לוואי או ליטוש  י חיתוך,כל סימנ יורגשו
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עד ברק סופי מלא ת בליטוש האחות לפי בחירת האדריכל, יובשתי אפשר
 .HONED גמר מטב והשני

רק  כימיקלים או מוספים לאחר קבלת ב בכל מלא אין להשתמש וש הטבלי 
י לפי  יש או אפוקסוי בדבק שיומיל כולל חרוץש טוהלי .אבןבליטושי ה

  .חלטת המפקהח
 

 י/ריצוףוחיפוני ביצוע הנת . 5
ג מסו ב פולימריער + תוספת 1:3צמנט ביחס  לויט ההדבקה יהיה חט

  15%של או שו"ע, בכמות ני" ואן "נגב אלבוי MAPEI פלניקירט מתוצרת
  .היצרן ע לפי הוראותהביצו .מכמות הצמנט שבתערובת

 
 קים שמילוי מי  .ג

טרה  לאו בחומר מסוג לאווך וימו ולת ולכלטיט, פס וקו משאריותהמישקים ינ
ו"ע, עודף או ש SP-100, ריטברובה אפוקסית מסוג לטק ושל נגב אלוני, א רקולו

הסופי, הגוון לפי   בושוהעבודה, לפני יימות דים, עם התקמ קה ע"יונהחומר י
 . רהל מקטלוג החב בחירת האדריכ

 
 התפשטות  ריתפ .ד

 . קטיבי הנושאטרוח הקונסעד למשט המצע או חתכו עד טיטהתפשטות י תפרי 
 . שו"ע  או 570מר גמיש "נובה פיל" וחההתפשטות יהיו ב יילוי תפרמ 

 
 ןבלר על לוחות שיש/אסי .ה
 

אבן בחיפוי קירות, הן על  על המשטחי האבן )הן כל  ל לר ייושם עסיה . 1
 .ת החלקהמניעלספת  והן תול ישמש הן ריצוף, הסילרהאבן ב 

 
 .ויפצוף והחייהר ר ימים לאחרמספ ת האבןהתייבשו ילר לארחיישום הס . 2

 .ור המפקחאישתאם להנחית יצרן האבן והבסוג הסילר,  
 
 דרוךהיצרנים, אין ל פרטימ"ר בהתאם ללמהחומר  תיישום הסילר וכמו . 3

 . מיםי 3לר, במשך על אריחיה אבן, לאחר טיפול בסי
 
נחיות  בהתאם להראשוני  לבצע טיפול  ם הסילר ישיישו שנה לאחר ציח . 4

 . ניםיצרה
 

 רוצפים מל שטחים ענה הג . ו
בס ג עות באמצעות לוחותפגי ן מפני כלבאבלהגן על משטחים מרוצפים  על הקבלן 

זאת ללא תוספת תשלום, אולם  קח ושתאושר ע"י המפ אחרת שיטת הגנה כלאו 
 .במרצפות  גיעהפלעדי לכל הבי נו האחראמצב הקבלן היבכל 

 
 ריצוף ביצוע ה .ז

התאם  בוסוג חומר וצורה  לשונות מכ צוףדוגמאות רי ספרלהכין מל הקבלן ע 
לביצוע  אםכל בהתירנת לשינוי ע"י האדנית הדוגמא .ףיצובתוכניות הר לנדרש

 . חשבונו ועל גמאות ע"י הקבלןר דופמס
 

 שטיח  ריצוף   10.06
 לי כל 00.01.

לעבירות  ופיינים  הכמויות, מאובכתב ניות  תוכבכמתואר     יםטיחקנו שותבפרויקט י 00.01.1.
 (,  מטופל נגד commercial-heavyנשים. )של אגבוהה 

 ו.   רושל הפרויקט, ובאיש חותיועץ הבטיפי עם תקן אש לפי הנדרש לים,מכת
רט טכני מלא של השטיח מאספקטים  ן מפשור, ימסור הקבללאי חהצגת השטי עתב

משקל  סיב,  צפוצפיכללי,    של  שיטת  גיעהבת,  הסיב,  האריובה  שיטת  וגב  ,  גה 
 ו'ש וכדות לאשטיח,עמיה
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פי ת"י    על  תכנית הבטיחות של הבניין  פשת ע"בדרגה הנדר  אשעמיד ל  יהיההשטיח   00.01.2.
יודא  921-ו  755 בר  יכ. הקבלן  לפנין תקק תו אישור תשויש  זו  נתה  התק  ף לרצפה 

 חומר.ת הנט טרם הזמיקפרוות של הר יועץ הבטיחוימסור העתק אישור זה לאישו
 ללי. המפרט הכ פני הקובעת על והיאהשטיח כל סוגי אר מטה ל ת תהיה כמתואחריו 00.01.3.

 שנים  10    - שחיקה ובלאי •

 שנים  10     -דהיית צבע  •

 נים  ש 10   - (בה השטיח )השטחת הסיגוב •
 

 תקנים 00.01.4.

ל תקני כוחומרי התפירה וההדבקה יעמדו ביהם  חים כולל כל חלקהשטי •
 . 755ישמש ת"י   יסס.  כבמלוןי לבת נדרשיםהאש ה

 השטיח. ר דגםנאי לאישוים כתהתקנ שור מכוןיג את איהקבלן יצ •
 

 עמידות לכתמים   

 תמים.כ חומר דוחהל בשטיח יותקן כאשר הוא מטופה •

ניהם  למי  כתמי קפה, שמניםימת  זת הכוללת ידוקת עמיידהמזמין יבצע ב •
  ואפר לבדיקת עמידות השטיח.

הוראהקבלן ימסו • יר  הניקלג  ן מפורטות צרות  הבי שיטת  וחומרי  ניקוי  וי 
 . שנים  טיח לאורךעל השמירה רושים לשהד

 
התשתית  י  ה וימצא כמיד'. במ3מ"מ לסרגל של    3±ל  ש  תהיה ישרה לרמה  תהתשתי 00.01.5.

ע ע"י מדה אשר  יבוצשל הרצפה, הנ"ל  לוס  יאו שנדרש פת  ה מספקדיאינה ישרה במ
 . היצרן  תיושם ע"פ הנחיות

  מסוג זה.בת רצפה ניסיון בהרכ צועיים בעלי מק יו צוותיםיהכבה תי ההרצוו 00.01.6.

חומרים המאושרים ע"י    והתקנת הרצפה יהי בשימוש    םיה בהים אשר יההחומרכל   00.01.7.
 ן. היצר

 
 הכנות  00.02.

 . דקים וריות, פגמים וסמיש ,חינת פילוסמבקיימת ה י ההדבקה תיבדק הרצפהנלפ 00.02.1.

יסתמו   00.02.2. הסדקים  ו/או  החורים  בשפכטכל  מתאויאטמו  מסל  ע  וגים    י "המאושר 
 . םאחידי וי ומרקםרת מילליציצורך עד על פי ה אחת או יותרהיצרן בשכבה 

 השטיח.  ירחמבכנה זו כלול ה מחיר 00.02.3.

ניק 00.02.4. תנוקה  מכלוי  התשתית  א  יסודי  שומנים  אבק,  עד כללכלוך    ושאריות  שהו 
 בק(.לקבל אישור הפיקוח טרם יישום הד)יש יה ומוכנה לדבק ה נקתהיו

 
 התקנה 00.03.

תבות  הדבק  עבודת 00.03.1. בבניין  אחרונ  כעבודה  עצהשטיח  תותר  .  ה  כללא  שהי התקנה 
 יח.תקנת השטלאחר ה

 רסוג המאושק מלאה של גב השטיח כולו בדבמ  התעשה ע"י מריח  יחקת השטבהד 00.03.2.
ש ידי  ועל  היצרן  הכריע"י  שלאבאותי  )כך  העמידה    יפגע  ות  של באש  באישור 

 הרצפה(. 
יע 00.03.3. השטיחים  מושחיבורי  בצורה  כךשו  המפגשי  שלא  למת  הגלילים ם  יראו    בין 

 האריחים. השונים או 
ה 00.03.4. דביאוב  הדבקהאיזור  ע"י  לאיטח  התפרשק  ע"  ור  המאושר  היצרן   י)מסוג 

 . רשל השטיח באזור התפ תוהיפרמו-איטח כמתאים לשטיח( ותוב
י/יםהאריח 00.03.5. כך   דבקווהגלילים  נכונה  לדוגמא  שיה  בצורה  דוגמא  בין  רצף אחיד  יה 

לארו אריח  כיבין  לבחיההוון  יח.  והמעת  רדבקה  והאדריכל  במידה  תתגלינה  צב. 
 שטיח על חשבונו. החדש את מתקין לפרק ולה הקבלןידרש תזוזות י
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קה  דבדבקו הויס"מ ו  5רלוק" בגובה  ובו בתפר "אתפריעשו מאותו השטיח, י  נלים פ 00.03.6.
 טיח מישור ישר בין הקיר לריצפה.שתב ירות תבוצע הכנהר.לקימלאה לק

יוודא 00.03.7. ה  הקבלן  בין אר  לידכי אין הבה  הדבק טרם  וכגוון  כל האריח לאריח  יחים י 
 ( batchייצור ) סדרת מאותההם 

ודגם כפי  ג  יניום מסולוממוכה יבוצע פרופיל קצה מאסהין השטיח לרצפה  בבחיבור   00.03.8.
 יח.כלול במחיר השט ל זהימחיר פרופ ל.האדריכ ישיאושרו ע" 

"י  ע   ואשר יוצמדם  יקטיו/או דחים בניילון  לאחר ההתקנה יכסה הקבלן את השטי 00.03.9.
 יח.מחיר השטת כלול במחיר ההגנו סרט טייפ,

 
 מדידה אופני  00.04.

)הכלולות  ה  עבודות  ימדדו  לא 00.04.1. לעמ חמבהכנה  התאמות  או  היחידה(  ם  ודייר 
 וכו'.  םפרופילי

 חיר היחידה(.ם במנים )הנ"ל כלוליבמפת מאלומיניום ה לי הקציפלא ימדדו פרו 00.04.2.
  

 דה ומחירים אופני מדי  70.10
 כוללים: היחידהחירי י מבמפרט הכלל אמורנוסף לב
ין  מזב נקי ומסירה למצ ריצוף למבאת היניהם, והים למהכתמ כל קרצוףוניקיון  .א

 . במצב נקי לחלוטין
מתאימה לסוג  רובתעוסתימה בת ו'סים וככמעיבוד מוצאי צנרת,  ות,טון צינורבי .ב

 .על בסיס מלט לבן ריצוףה
אלכסון, כל  כים, הנחה ביתוות לרבות חיתוכנלפי ה נים ודוגמאותשילוב גוו .ג

ים צרים, שטחים  סעיבוד פ עבור ולם תוספתלא תש .כו'מיניהן ול התאמותה
 . נים, מעוגלים וכו'טק

שיפועים   בטון ו/או בטון ,בל מיוצוחלרבות מדה מתפלסת,  צוףהשטח לרי כנתה .ד
 בכל עובי שידרש. כמפורט לעילמסום או סו

 .עילט לת טיח כמפורלרבוחיפוי הכנת השטח ל .ה
מים אוכד' מותרצפה מחסומי ה סביב עיבודות ואת האת ההשלמור שיפועים, סיד . ו

ות בעלי  וחד במקומבמימדויקות  דותלרבות ניסור האריחים למי םלחומר מסביב
שים עבור אביזרי  הדרו ידוחים במקומותכן קוית מיוחדת טרגיאומ הרצו

 . ל וכיו"באינסטלציה, חשמ
 . צומשטחי טר ס"(דינוג )"ווק ( וקה )"פוליש"הבר-ליטוש .ז
 ,חות גבסוללוחות קרטון או  באמצעות סוג ,מכל יצוף הרחי ל משטכגנה על ה .ח

 . ריצוףה  במחיר הלכלו ,מסירהנה לפני הההגות סילוק לרבמצופים נילון , 
 . חירת המפקח ופירוקםים לבדוגמאות וגוונ יצועב .ט
 .ם ברובהימתמ"מ וסת  3 ללי ש מינימא ישקים ברוחביצירת מ . י

כל מתקני לי מסביב ולימרה ובטון פגמיש רובה מפוננטי,יק דו קואיטום במסט . יא
 .ברצפה ובקירות  ההתברוא

 סילר יב.
ם את כל הפרופילים, הספים,  זה כוללים ג פים בפרקהיחידה בכל הסעימחירי      יג.

ים  לים סופיים, פרופילפרופילי ההפרדה, פרופילי פינה, פרופילי ניתוק, פרופי
במיפגש   פנלים,פרופיליםהיקפיים, פרופילי חלוקה,פרופילים המשמשים כ

דרש, ,כל פרופיל אחר שייפגש קירות/תקרהימקירות,פרופילים בפה/רצ
יצופים/חיפויים ובקצה ובפינות במעבר בין ר ומיניום,נירוסטה/פליז/אלמ

ריצופים/חיפויים, פרופילי הגמר למיניהם מכל סוג,  
לפי  פעים/מעוגלים, ככל שידרש בכל מקום שידרש, הכל אופקיים/אנכיים/משו

טי ומפרטי  בתוכניות ופי פר בתוכניות ובפרטיםאר ריכל וכמתודרישות האד
תוצרת חברה אחרת לפי   ם" או ש"ע אול ציפויילים מתוצרת "אייהפרופיהיצרנים.

 בחירת האדריכל
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 עבודות צביעה   -  11ק פר

 
 כללי  10.11

 
באריזתם לאתר כשהם ארוזים ויסופקו  מוכנים מראש צבעים היום יכל הצבעי 11.01.1

 .תמקוריה
 .נה ומעלה ממועד הצביעהרם ש וצתאריך ייצבעים ש לובקלא ית 

 
וג וכמות ע כולל סבי היצרן לאותו צדרישות מפרט לדה על כצע בהקפביעה תבוהצ 11.01.2

למספר פי הסוובע הבלעדי והמפקח יהיה הק .שיםלול הנדריוחומרי הד יימרפר
 תחופלבוצעו ה יל מקר)בכ .מלא וון אחיד או כיסויו לקבלת גהשכבות שידרש

 . כבות(שלוש ש
 

 באות: השרויות את האפ  יא כוללתהמפקח והבחירת הגוונים תיעשה ע"י  11.01.3
   .וון וכיו"בת בגג צבע, תוספמאותו סו וב גוונים שוניםערב .א
ן בגוון ת דלת או חלו: מסגרמשל)ל רכיבי היחידהונים שונים למרת גובחי .ב

 .וכדו'(ותו חדר בא הזה מז ונהוון שקירות, בגונה מהכנף או שני ש
ר  פמבנה מסחוזרת בשל דלת הונות )למרת גוונים שונים ליחידות השבחי .ג

 . (באותו גוון ת תהיינהון הכרח שכל הדלתאי -פעמים 
 

בעלי   , יפורקו ע"יפרזול  גוןה כיועדים לצביעהמפקח שאינם מע"י  חלקים שנקבע 11.01.4
 .הצביעה עם סיום  דשחמורכבו וי הקבלןחסנו ע"י אכה המתאימים, יאוהמל

 
ה נקי, יבש  עעד לצביום המיורק כשהמקצעו אך ושכבות הגמר של הצבע יבו 11.01.5

כבות צוע שצביעה לפני התחלת ביאי הר המפקח לתנקבל אישוליש  .חופשי מאבקו
 . הגמר

 
  מכלמ"ר,  1בגודל  קטע לדוגמא צבוע, בלן להכיןהצבע, על הק עבודותלת תחילפני  11.01.6

 .ך בעבודהקבלת אישור בכתב עליו להמשיחר לא רק .מפקחלאישור ה, עבסוג צ
פר דוגמאות  הקבלן מסמ פקח רשאי לדרוש המ .רת המפקחילפי בח -וונים כל הג 

 .קבלן הגוון המבוקשעד ל
 

נות, קבועות  ונות, ארוע מרצפות, חלתמי צבת כנקוות הצבע יש לבגמר עבוד 11.01.7
 .המפקח רצון  תר לשביעוקי ומסודנ רסנה יימהמב .ו"בריות  וכיאסניט

 
 .ות גבסוהן ע"ג לוח  חע"ג טי ישום הןזהים לי ידה יהיומחירי היח 11.01.8

 
 עים יפול בצבט 20.11

 
 .וראות היצרןהם יהיה לפי הפול במערכות הצבעים והטי כל 11.02.1

 
שאינם  ים אווררבמקומות מלים סגורים היטב, שמור במיכהצבעים יש ל את 11.02.2

 .טמפרטורות גבוהות מדין ולשעהשמש, ל ים לקרניופשח
 

 .ים ע"י היצרןלץ לצבע המתאמדלל המול רק במ צבע ידולכל  11.02.3
 

 קיםנכון בין החלפיד על היחס הש להקמרכיביים י-צבעים דווש במקרה של שימב 11.02.4
 .ובםעת ערבבש

 
 . בות, טל ורטיע שום עבודות בגשםאין לבצ 11.02.5

  
 ת חויטב 30.11

 
ייד את  ן יש לצכ .תקין היו במצבדה )מברשות, מרססים וכד'( יהעבו יכל כל 11.03.1

 . ם אש מתאי ימגן וציוד כיבו עובדים בציודה
 

עים  נים צבאחסו משבו עובדים אובקרבת מקום  צביעהר לעשן בזמן עבודת האסו 11.03.2
 . םאו מדללי
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 תיקוני צבע  40.11
 

שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס  יותראילוק כל שכנית וסה מדלברשת פמ בעזרת ניקוי 11.04.1
 . יב הפגם בצבעבס"מ ס 30ברוחב טמבור( )טרפנטין 

 
  שוריים אחידיםים מיתתבצע עד לקבלת משטחיון וד ובצבע עלבצבע יס הצביע 11.04.2

 .דאחיובעלי גוון 
 

   .תאקוסטיוות רקמעל לתמ ס"  10 עד לגובהדות הצביעה יבוצעו עבואחר,  באם לא יאמר 11.05
 .יעה הסופיבגובה הצ צביעה והצורך ברר מיקום ת ביצוע העבודה על הקבלן לבלתחי לפני 

ה תהיה על  הצביעאלו לא ימדדו ועלות חים לא ידרש, שטבמקום ש עמידה והקבלן יצבב
 .ן הקבלןוחשב

 
 דידה מיוחדים פני מ או 60.11

 
 : ליםלוחידה כהימחירי הכללי,  בנוסף לאמור במפרט 11.06.1

ת  ני קירוד לקבלת פגרי חול של שכבת השליכטה ועמגר תטוש הקירולי .א
 . ונקיים חלקים

צביעה כולל רצפות רי הנמצאות באזומערכות שהכל פרטי הבנין והגנה על  .ב
הצבע רדת כל כתמי והו ןאתילוליבפזנטים או רע"י כיסוי בב לונותוח

 . דהגמר העבוות, חלונות וכו', במרצפ
 .לחץ אוירל בוחצעות זרם לדה באמהפ חטיקוי שנ .ג
דה באתר  עד גמר העבו עת או ש"ון בועווי ניילבעזרת כיסהגנה על הצבע   .ד

 . סופי וניקיון
 .מפקחדוגמאות לפי בחירת הים ושילוב גוונ .ה
 . המפקחשור אי ות עד לקבלתאהכנת דוגמ . ו
שו רדהם, שילשונים כן או תיקו לאחר התקנות כלשהצבע שידרשתיקוני  .ז

 . קחע"י המפ
 

ננה נמדדת יימים וא ים המתאים בפרקלולה בפרטביעת מוצרי נגרות ומסגרות כצ 11.06.2
 . פרדבנ
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 ומיניום בודות אל ע  -  12פרק 
 
 כללי  10.12

תקן -תו ולל מפעל בעללן הכי קבע" וצעו אך ורקבהאלומיניום י בודותמודגש בזאת שע 
 . חברהמחלקת תכנון בסגל הו
 . בלן ולא ע"י קבוצות קבלניותהק לשם יומיים ת עובדיצוו יבצע ע"תתהרכבה ה 

 
 ביצוע  וכניותת 20.12

 
התכניות יבוצעו   .פקחלאישור המ SHOP DRAWINGS  כין תכניותעל הקבלן לה 12.02.1

י איטום של אלמנטי  רטיפ לרבות,חאישור המפק ןהטעו בתחום, המומח ע"י
 . םהם מותקני ין בהם בניהן חלקי ביניום לי האלומיומיניום ובין אלמנטהאל

 
ות  יתוכנ .המפקחשורו של  דה מפורטות לאיכניות עבותוקבלן בנוסף יגיש ה 12.02.2

ו  לשרטוטי תהתקנים שת ע"י מכון הנדרברמת פירוט תהיינה  רהעבודה לאישו
 . תקן

 
ה  ידה שיהיינויים בתוכניות במקח והכנסת שע"י המפ ותתוכניהאישור לאחר  12.02.3

 .ת לייצורצרן לגשהי ל, יוככךב  צורך
 

  מכל  אב טיפוסאתר הקבלן ב ר הכללי, ירכיב הייצו , לפניהמפקח לאחר אישור   12.02.4
    הקבלן .אישור המפקחגמור על כל חלקיו ל ח,פק, לפי בחירת הממוצריםקבוצת   

 . אותדוגמשור הפני קבלת איהכללית לת הכמו ייצורב יתחיל לא
 

 יים ו ים וציפחומר 30.21
 

  סים, המתייח2 -ו 1חלקים  1068לדרישות הנקובות בת"י ו מיהאביזרים יתאכל  12.03.1
   .אלומיניום  לחלונות

 
מ  מ"  2בעובי , םהתקנימכון ישות מפמ"כ של לדר ולומיניום יתאימלי האפרופי 12.03.2

פף  הכדת ע עפ"י מיי יקבוהעובנימום דרישות מי י הןשות העובדרי .לפחות
 .הז טרשות התפקוד של מפיבדר  גדרכמו םרת לפחיהמות

 
 רמת גימור  3.30.12

 
 פרופילים  .א

בהתאם  תנור בגמר צבוע בהיו טפת הבניין יניום במעומיופילי אלפר 
   .לרשימות

 
 אמצעי חיבור  .ב

ויים  ים יהיו עשאחר עי חיבורות וכן אמצקיים, מסגרות דס, אומברגים 
חלידים  מלתי ם בומריחיום או אלומינ ת,נטיד בלתי מגאל חללדלת פ

  רייווצא שלרכבם הכימי, כך ם לאלומיניום מבחינת המייאאחרים המת
 . מתאים ליעודםכני הבעלי חוזק מהיו כמו כן, הם י .חשמלי תא

 
 מצעי עיגון א .ג

ד או פלדת אלחל , אולומיניוםו עשויים א הישל המסגרות י עיגוןצעי האמ 
בה נמצא  יביתרוזהקו הב בסביב, בהתחשיםאחרמחלידים  בלתי ומריםח

 .הבניין
 
 אביזרים ופרזול .ד

 בלתי בעי או פלדהמאולגן טום מאלומיניו רים והפרזול יהיהאביז 
ק על  ניזו ואינויק לאלומיניום ו מזנכמפורט, שאי רשר מופה בגממחליד

 .פקח"י המשרו עם ויאו ישות התקני לדר ל יתאימורים והפרזויזהאב .ידו
 
 זיגוג  ליסרג .ה

במקומות ובמידות  יוהיהזיגוג  תה במגרעשהשמ יעתלקב םהסרגלי 
   .בתוכניות יניםהמצו
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ת האגף, פינו  תאמה לחיבורם בהמסגרת, חתוכיו בצבע היהיהסרגלים  
 .צהחיקים במקומם בל ומחוזקייה ונ מדויקתצורה שר ביחיבור 

 
 כוכית הז . ו

  .וכניותתביום ומינאלוברשימת ה פורטתאם למבהסוג  ית תהיה מכזכוה 
 . 938ות"י  1099ישות ת"י לדר  יעשה שימוש תתאיםיבה  וכיתהזכ

 
 תאטימו 412.0

יום  ומינשל אלמנטי האלק ורוח,רת מי גשמים, אבלאה בפני חדיאטימות מיח יש להבט 
מכל   םילבין חשפי הפתח ניםהמלב בין כמו כן, והםין מלבנלבי  ומיניוםי האלאלמנטבין ו

 בהם הם מותקנים. סוג 
  

 מחירים תתכולמדידה ו אופני 50.12
 

 לים גם: ולה כחד מחירי היחידלאמור במפרט המיוסף בנו 12.05.1
 . טיםהתקנה לכל האלמנותוכניות  ורניות ייצתוכ .א
 . םמנטילדוגמאות לכל הא .ב
 .ציבפלכדוגמת  ודידי חומר בלפח ע"ום יינלומהפרדה בין א .ג
 .ות כנדרשדיקל הב כ .ד
ת צבעוגן אמרים,ןן,מעצו מחזירי שבהלה,מ לרבות ידיות כנדרשל כל הפרזו .ה

 .וכו'
בנייה  ,ותישנג, ות יח,בטאם להנחיות יועץ האקוסטיקהנדרש בהתה לכ . ו

 של יועצי הפרוייקט.  שאר הדוחו"תו י מוקה,יועץ תריר
נדרש ע"י היצרן הל וכ  ניוםהאלומימת ברשיו מיוחדכל האמור במפרט ה .ז

 . ושלםבלת מוצר מעד לק
,התאמת  בטון/בנייה ותהשלמ,תאמההה ה,החציבכל עבודות הסיתות,  .ח

ת  הרכבות בר, הקשווכיו"ב למידות האלמנטים הקיימים םיחהפתמידות 
 ן גםוכ מידות הפתחים מאי התאמת ובעים, אשר ניניום אלומקי החל

 צבע ,בטון,וף,טיח,בנייהיצהנידרשים כגון תיקוני ר התיקונים כלביצוע 
 .וכו'

 . רקיטמס יי( וג'נרלמנעול רב מפתח )מאסטר ק  .ט
 יום ני של אלמנטי האלומ םמושל ומוחלט  איטום . י

ין לקי הבנילבין ח מיניוםבין אלמנטי האלו וחלט ומושלם איטום מ . יא
 . יםתקנהם הם מובל סוג כהשונים מ

 של כל אלמנטי האלומיניום ח מיים ואבק בדיקות אטימות לרו .יב

 ככל שידרש. -,עיגון,איטום וכו'טוןיופים עיורים כולל בשקמ .יג
 
 . היחידהר נוי במחיה לשי לייהווה עכיוון לא בכל  ±10% לותונוי מידות בגביש 2.50.21
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 אבן  ת עבודו  -  41פרק 
 

 ה  טוביטה הרן בש האביתות חיפוי חז 14.01
 

 עבודה תאור ה 01.114.
  ",בהרטו"הבשיטה  ץ באבןחוו מביחופ, ע"פ החזיתות ,בניןהבטון בקירות  א.

 .וךן בתובטו יציקתו  ת זיוןונים, רשתגנה בעודת האבן אל המבכלומר הצמ
 . ל הפתחים כיות שאנמזוזות הפוי היחללת גם העבודה כו 

 קיר הרקעם ת איטו ודועב  צעויבו וץ,ות החעל קירי בודות החיפוע לפני ב.
 עיל.ל 05מפורט בפרק כ

  י, ובהתאםכללה  פרטבמ 14נחיות פרק ה עפ"יבן יבוצעו ודות האעבכל  ג.
 . 2378לת"י 

 "כ.רטים במפמהמפו ושאיםת נוות לעיל מדגישטות המפוריל ההנחכ 
ה, תעשה הוגנה( והגנ ש)ליטו ור משפרה, גיגון: אכ שאר הנושאים לכב ד.

 .14 ת אבן בפרקדוי לעבוכללמפרט הפי הה להעבוד
 החיפוי.  ועוביצפורט, אספקת האבן מ כוללת תכנוןהעבודה   ה.

 
 הנחיות כלליות  .0214.1

 
הביצוע  חה עלולהשגוי פון יציבות החינרשוי לתכ מהנדס הקבלן ימנה א.

 ד.וחמפרט המיון ולנכהתאם לתב
 

 בלןקהת של וללכאחריות  ב.
המפרט על הקבלן. ה פוי חלהחיציבות וי תימות לאטת הבלעדיהאחריו 

איטום   - 05רק בפ רקע רט המיוחד להכנת ה מפלן, לרבות ההמיוחד לה
  פרט אינו מספקמ סבור שה ןוהקבל מינימום. במידהי, הינם דרישת מנטצ

  במפקח בכתל כך לע ו להודיע, עליטרפות למפנויים/תוסים שישדרושאו 
 בודה. לבצוע העאותיו בכתב רוקבל הול

 
 אתררטים במפ .ג

 הבאים: עותק של המסמכיםחזיק באתר י הקבלן
   2378י ת" . 1
 .14ק פרללי מפרט כ . 3
 וחד. המיהמפרט  . 4

 
 וס קיר אבן טיפ - דוגמא ד.

צגו ולאחר שהוודדת אבן במת געקרוני של דו ראחר אישול . 1
יר אב ק הקבלןין כלהלן, י למפורטם קות בהתאת בדיואתוצ

וללת . הדוגמא כ2 חלק 2378 בת"י 5.1.1.1 בסעיףכמפורט  טיפוס
עשית  ל וכולואיטום צמנטי עד  צהת בשכבת הרבהכנת התשתי
בנה יקיר ש הדוגמא תבנה עלאישור המפקח.  בלתהמישקים וק

מא גוצמו. הדל המבנה עלא ע אולם אתרהאו על משרדי  ןהקבל
ת סינור ת כולל התקניכת ואנפקיופת פתח אנין ושב לול פינתתכ

EPDM. 
 חיפוי פנים. חוץ וגם ל וים לחיפע גא תבוצדוגמה 

ת וגנים לפני תחילע 3-ל תבוצע בדיקת שליפהן לכל סוג עוג . 2
חישובי  פתוכנן ע"מליפה היעמדו בכוח הש עבודה. העוגניםה

 . 4 בטחוןמקדם עם  הקבלן
ישור  אוגנים  לעו ות שליפהר בדיקשווגמא, איור הדשילאחר א רק . 3

 יוכל הקבלן, הקבלן ע"י יוכנו ות שורטות מפים ותכניהחישוב
 .להזמין את האבן

 
 רקע, סימוןה מדידת ה.

וט פי הפרישקים עוברים לונות וקוי מב ששילוב מידות רוחב עוצתהאבן מ
אבן  הידת חיפוצע את עבולן לבש הקבידר זיתות. לפיכך,חת התכניוב

 הרגיל.גבוהה מ  תבדייקנו
קוים  ם. ואורכ ובהםמלוא גל  לפי חוט ירות מיושריםק לקבלרש די
ב  דלתות, התאמת רוח עלקוים עוברים מ מעל לחלונות,רים מתחת וובע
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  בניםנות ואמתחת ומעל לחלונים שלימות אב האבן כך שיתקבלוי פס
 על הדלתות. מות שלימ

ת את ל החזיתועמוסמך, מודד  יבלן, ע"י יסמן הקהחיפוחילת י תנלפ
מצב  ת הת תכניקח איר למפעבהמבנה וים, ימדוד את ייהראשים רהצי
 ונים. טיות בכל הכום עם כל הסייהק

ישוריות  ממ . הסטיה המותרת02 בפרקשות המפרט המיוחד  ריבהתאם לד
וקוי  ינות הפ תהסטיה באנכיו ,מ"מ 10± ה עללא תעלרות לכל גובהם הקי

יות טסה והמידבהבנין.  לכל גובה מ"מ 10±ה על לעים לא ת שפות הפתח
וספת  סיתות או תב י הרקעפנ  תקן אתלן לרש הקבידהנ"ל, י עולות על

 יתן המפקח. ש הוראות מפורטותבהתאם ל
  במילויורך בסיתות או האבן, את הצני ת מיקום מישור פא יקבעהמפקח 

 ת. הסטיוליעת ך ברי המישקים לצוום ק מיקו ואת
השלד  תוסטי  על רדי להתגבשונות כ ןידות אבאים מתהיידרש להקבלן 
בין קוי אלא לחלקה ת החזיתובה או לגוורך יאה לאשגבור את הולא לצ
 קים. המיש

  תוספת עלות,ור שונים והדבר יגר ם גדלירך כך הזמנת אבן ב צואם תדרש ל
 ן. הקבל ת עלהנוספ תחול כל העלות

 
 הקבלן  ע"י sawingDr pShoתכניות  ו. 

 היתר: לו, ביןן יכללבניות הקתכ
 ולאחר  הנ"למדידה ה פ תכניותיפוי האבן ע"ח ה שלרישפתכניות  . 1

ל ש   ם לסטיות בפועלני האבן בהתאם מישורי פקויעת מיקב
 הבניה.

דות האבן ו לקביעת מישמשוגדים ופרטים שימ חזיתקטעי  . 2
ות י מידנה לפהזמלין רשימת אבן כלה לקבלןשרו ך ויאפלחיתו

 פיות. וסועיבוד חיתוך 
צור ייהדרוש ל וד השפות וכלבים, עגניוקדחים לעמיקום ה טפרו . 3

 מפעל. פי בסו
 
 האבן, מיוןת אחידו ז.

האבן חתוכה   פקתסו לית בכל חית וחזיתימחידות גוון מכסבכדי לקבל א
 ם גושי אבן. ל חזית מאותר כעבו
ין  כפי שיצו חזית,בכל הבן אנוסף להתאמת ה מוןיה סיך יהתאם לכבה

 .מות האבןילן וברשת הקבויבתכנ
ח שיבטי דנייון קפצע מם ויבונין את האבי יפרוש הקבלופהחי ילתחלפני ת

 שלוני המפקח למראה החיצ ורוגיד ויקבל אישאה לפי גוון אחידות במר
 מהאתר.קח יורחקו מיד לסו ע"י המפשיפהאבנים. אבינם 

  בזה חיי גם במקרה האבן.ספקת ר אוערוך מיון במקלאי לן רשהקב
חילת  באתר לפני ת חקהמפ שוריולקבל א ת האבניםאלפרוש  הקבלן

 י. פוהחי
 

 בן קות האבדי ח.
  1חלק  2378ת"י   "פחיפוי יבוצעו עכונות אבני המעבדה של תב בדיקות

 שם בפרק ו'.ט מפורכ
ור אבן לא  שאי ממש. לאתרהובאה דוגמאות אבן ש ת יבוצעו עליקוהבד
 .דאבן בלבמקור ה דמות שלדיקות מוקאות בל תוצס עסיתב

 מחייבתזו  דרישה י.לת החיפופקח לפני תחימלפקו יסו הבדיקות תוצאות
זמן מספיק   יהד מוקדם כך שיה בן לאתר במועהביא את האל הקבלן את

ת דוגמאות מוקדמולאתר ולא מ ועלמאבן שסופקה בפ ותתוצאלקבלת 
 . בלבד

 
 נרת בקירותצון סימ .ט

בולט נו בצבע מני, יסולעוג חולת הקידולפני תחייטום מר האר גחלא
פו  חורות שיבקיי גשם ות מוצנור ובצנרת בי מלאים, תואי ם יבקו יי(ר)ספ

 באבן.
ונו קשה,  יקק שתהצנורות וגרימת נזך מנוע קידוח לתוטרת הסימון למ

 רי. ים בלתי אפשפעמיקר ול
 ן.י באבהחיפו ות דול במחירי עבולא כד והונמד ת אינוסימון הצנר
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 ים מוגון פיגעי י. 

ות  וחם שבין לו דרך המישקירבשיע ריםזגנו באביומים יעוגמותר שהפי
שלמת חיפוי  ארו פתחים להצף ולא יושבריבוצע וי שהחיפ ן כךהאב
 (. 2חלק  2378בת"י  2.2יף ת. )ראה דרישות סעחרמאו

קי  ר חיעבודה שלא ישאהמר וק בגו פרשיאפשרגון יהיו כאלו אביזרי העי
  "מפלבממם יהיו ארו במקושמתכת שיחלקי ה אבן. כלן לוחות הכת בימת
316 . 

 
 אטימות בדיקת יא. 

טימות  בוצע בדיקת אבמישקים, תל הטיפו בותפוי לרהחי  חר גמרלא
בות יתוקנו  רטיוסמכת. נזילות ומ עבדה, ע"י מ1476פ ת"י ע"בהמטרה, 

ן  . אופחדש מחיפוי ועשיתו הוק ות פרלרב חשבונוע"י הקבלן ועל 
 ח. מפקהמראש של ם אישור יום טעונהייש  תוים ושיטקון,החומרהתי

 
  לוחות האבן .בי

 ת.ויותב הכמם לכבהתא :בןסוג הא
 יות ולתוכניות. אם לכתב הכמובעיבוד בהת :גמר

 מ"מ.  1±רת מותהכמויות. סטיה  תבם לכבהתא ידות הלוחות:מ
י עלפנ ווןית לסרגל בכל כחמת סימליח מקמרוו : סטיה במישוריות

 מ"מ.  1 יעלה עלהאבן לא  לוח
 .תיבתכנים טפורט בפרכמ ינות: פעיבוד 

ור  יצבקו י או במפעל בוצעגנים יעוידוחים לק קידוחים: 
יוק  ד אתר, כך שיובטחע"פ שבלונה במסודר ו

 מ"מ במיקום 1±, דחר הקמ"מ בקוט 0.5±
 דח. מ"מ בעומק הק 2±-כז הקדח ומר

 
 יסהנדישוב ח ג.י

בהתאם   הקבלן הדס שמינע"י המהנ יעשה מפורטסי דחישוב הנ . 1
 . 2לק ח 2378"י דרישות תל

ת מפורט בותל התחשכול 414"י ת יהיו ע"פעומסי הרוח  1.1
 זורי שפה .אקה מוגברת בבתחומי יני

 . 412פ ת"י ע"היו ומסי רעידת אדמה יע 1.2
הקבלן  ע"יכנון . התישוביםהמפקח את הח ורן יגיש לאישקבלה . 2

 , חיזוקבאבן םיהקידוח ור, מידותוחיב הרכבהטי ריכלול פ
ים  ובשור החישחים וכו'. איתפביב ע סופרטי קיבבפינות, 

ך יוגשו ע"י  ת האבן ולפיכתנאי להזמנו קח הינהמפת ע"י כניווהת
 רויקט. הפ זמנים המאושר שלה לוח ן במועד מוקדם ע"פבלהק

תי אמיהיתאים למרווח ולד מת השר הקשלב גמ חישוב יעודכן בה . 3
ילת לפני תח לדו בפועשנמד תו"פ הסטיבן לרקע עין האשב

 שאת אתים ל המסוגלם ו אביזרימוגדל יותאמ חולמרוי. והחיפ
חלת התכן הינו תנאי להחישוב המעודדל. אישור וגומס המהע

 בצוע החיפוי.
בעו  ל האבן כפי שנקנות החוזק שתכושוב יעודכן ע"פ חיה . 4

 ופקה לאתר.סן שת האבדיקובב
 
 יוקד .די

 מ"מ.  0.5±על  לה לא תעשכנתה  בן לפניבין פני אסטיה ה
 מ"מ.  1.0±לה על מישקים לא תעהחב רוה ביהסט

 מ"מ.  1.0± לא תעלה עלם המישקיום ה במיקהסטי
ין פני לב בין תחתית הסרגלי מירבניה חיפוי )מרווח פ הסטיה במישוריות

 ון. ומ' בכל כ 3של  סרגל ורךמ"מ א 2.0±ל שטח( לא תעלה עהמ
 

 ם וטפוי, אישטחי החי הכנת טו. 
 לעיל. 05רק ראה פ . 1
 בן. ת האדות הרכבחיל בעבורה, ניתן להתפהאשם סיו לאחר . 2

ב ם לפחות, תוך מעקימי 5-שך כהאשפרה ימ יךש שתהלודגמ 
 ר. קיות הצמוד אחר מצב רטיב
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 ן הכנת האב . יז
י גב  ל גבחר מכן תבוצע עם ולאבמיוספגו פוי, ין המיועדים לחילוחות האב 

ל חו קנקיה, חלומשומית ם שחלקי 2 בהרכב ט צמנטות התזת מלהלוח
סיקה   שלתוספת יה זו תה ערכתמ"מ. למ 3-י של כבעוב -צמנט  לקוח

 . לטקס
 פק. ס עם ה, תתואם 1:1שו"ע  אום/ערב סיקה לטקס היחס מי 
 רכבתם. לפני הימים  3לפחות  לאחר התזה,ם אשפרת האבני 

 
 ן דוחים בתוך האבקי .חי

ד יוחמקו יצור העבודה בום ליד מק ו/או לו במפעיגון יבוצעם לעידוחיק 
 ל המתוכנן,ודטר ובגבקוחורים של הע "נקי"  טיח ביצווחים, אשר יבידלק

 יותר.ללא שבר מ
יורשה  לאי התחלת העבודה.  נ, לפושר על ידי המהנדסתאמערכת זו  

 . ורתללא בקיגום, וח חורים על הפקיד
 

 יםבדיקות העוגנ . יט
ע"פ  המתוכנן יפהכוחה שלדו במעהאבן ינים לתלית העוגכל  . 1

 . 4ן עם מקדם בטחון בלהקבי וחיש
ילת ים לפני תחעוגנ 3-ה ליפיקת שלבד תבוצע עוגןלכל סוג  . 2

 יל קיר נסיון(. לעהעבודה )ראה 
פיזור מהעוגנים ב 2%-קת שליפה לדיך העבודה תבוצע בלבמה . 3

 2חלק  2378 ת"י 2בלה ות טזו חמורה מדרישרישה )ד אקראי.
 (. 5.1.1.4, 5.1.1.3 םיסעיפ

 
 ה הבניה הרטוב טתשיב  כבהרה 4.1.031

 
חיל לפני  בניה לא תתר המפקח. השווע לאיביצשיטת האת  בלן יציגהק א.

  מהווה 2378י ת הנדרשות לפי ת"ובדיקא מאושרת. אישור הגמהכנת דו
 ביצוע. תחלת התנאי מוקדם לה

 
ת בנית השלמ רשר לאחופקיות, כאות אבשור בוצעיה של האבנים תהבנ .ב

חלל  ב האבן הימולא בגוגנים לרשת, העת רוקשי לל ביצועשורה, כוכל 
והיא   מ,ס"  4-כבת הבטון כיל. עובי שר בבטון דלקילפני העד שנשאר 

 ים. ים אוטמי מספ" צמנט בתוספת מות"שמנתכלול שכבת 
 
, יוכן ימריב פולת ערבתוספ 1:1ביחס צמנט לט זו, מ קיבוע תערובת ג.

לקבלת  עדם מי ים פבש, מוסיערבוב הית החר השלמ. לאינבוב מכבער
 ה. ות הרצויבת בסמיכהתערו

 
 כני תקין. מ תר, באמצעות ערבל ן יוכנו באוי בגב האבמלונים להבטכל  ד.

ך  לילה כ ת הבטון תהיה דידני. שכב פןרבוב הבטונים באוישה עלא יור 
 אבן לשלד.ות הן לוחשבי ולמלא את החלל התפשטל לשתוכ

 
בטחת  שורה, תוך ה כלל ש רתהיניתה וקשה בגמר ביעשגב האבן י בולמי ה.

 ל.החלוי כל ומל רת הבטוןחדי
 
ת  טון של הפאה האנכיב-ה תוך מילוי בטיטהאבן, תעש ניית שורותב ו. 

 אה התחתונה.פוה
 
עוגנים    2ספת ה בתויונאה העלנים בפעשה עם שני עוגירת האבן תקש ז.

 הצדדית. מ"מ בפאה 5 ין קוטרסת פנכוכן ה ים מחזיקיםעוגנ -ים תומכ
 . הצידה לטתמ"מ בו 40-ויתרת ה מ"מ 30ק לתוך האבן ר נסנכן הפי

ו  תם אוולאה מראש, וקושריל ים חוט שבו הוכנהן זה מעבירמסביב לפי 
 לרשת. 

הפין  ל גבי" עמולבשתצידה "ומה, ובתנועה המובאת למק אההאבן הב 
 יהיה כזהים ם העוגנמיקו .ו קודםת היתר, כמקודמאבן הבר להבולט מע

ס"מ   7צא וגן ימכל ען נושא. יים כעגוון תומך וששנ יגכעו שמשי ששניים 
 גנים(. עו 4)סה"כ ינת יחידה מפ
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 לםשקים )פוגות( וכחומי 14.1.04
 

ה  הדוגמפי ל, על האדריכת ו/או הנחיות תאם לתכניובהמישקים יבוצעו  .א
 . מ"מ 8ועומקם  מ"מ 15-6במידות  יהיהשקים המי המאושרת רוחב

"מ,  מ 10/10/35ך מרחק בחת ימוש בשומרי ש  דיי על עמ"מ יתבצ 10עובי  
אושרת ע"י  מ ר, או בשיטה אחרתלשימוש חוז, הניתנים בןלכל א ייםשנ

 המהנדס.
 

 פויות החיל עבוד רון לאחר גמר כע בשלב האחוצכיחול המישקים יב ב.
ודות לעב םיהמיועדהמחופים ו טחיםני השעל פר שטיפה כללית ולאח

 ל.יחוהכ
 
ומק  לע הפסולתיט ושיירי ט  יסודי שלה ע"י ניקוי ודעבל כנוומישקים י ה ג.

 ש.דרכנ
 סק.ל באמצעות משור דיחוישקים והכנתם לכיצע ניקוי מאין לב 
  קשירהי הו בחוטא יפגענית באמצעים שלאך ורק יד צעניקוי מישקים יבו 

 . לרשת הזיון פוי ת החיים אוהפינים הקושר
 רת: בדוגמא המאושש וןגוע ליהלן, ויגיהיה כדלול ב המלט לכיחכ רה ד.

 האפור(.  לטספת למבתו)  לקיםח 1.5   לבן מלט 
 . חלקים 2  עדין - אבקת קוורץ 
 חלק. 1  וניבינ -אבקת קוורץ  
 תב. כל ובכידרש ע"י האדריבמידה ו   בעפיגמנט צ 
ר  באישו ו שו"עיקה לטקס און סות כגאטימלהוסיף מוסף ל כן ישמו כ 

 . רןיצת הולפי הוראהמהנדס, של מראש 
ל ה מבוקרת שספע"י הושה ת הדרומיכוהיטב לס יעורבבו מרכיבי המלט 

ת, ולאחר מכן חעה איצוע עבודה במשך שלבת התערובת תספיק מים. כמו
 חדשה.ערובת ר, אלא להכין תהשתמש בחומל אין

 
 לן:כדלהך העבודה יהיה תהלי ה.

 במים. טף טין וישלחלו יהיה נקוח המישק ימרו -
 עגול.  ע"י מוט תוחדר ותלחץ לטמ שלנה ושכבה ראש -
 חלקי.  בושפשר יייתא -
גמר פני הכיחול  ודוחדר למישק כשעיבשל המלט ת שכבת הגמר -

ט מעט מלל עם פיזור של ף במוט עגושוויבוצע ע"י שפ לקחהיה י
 ון. לגולבן 

 ות מלט. שאריוקו מ ו ינשטחים שיתלכלכ -
ב  ולהחזיקם במצ,  וייפהח יים את פנלאשפר במיש כיחול, ות הדותום עבב 

 וע ימים. לח כשב
 
 לפי הנחיות התקן. יבוצעו  - ישקי הרפיהמ פשטות,הת מישקי ו. 

 ים. תניקבעו לאורך הזוי קייםמישקי התפשטות אופ 
ך  י בחת ספוגנאטרלי על גב  יקוניסילמסטיק יסתם במ"מ,  10המישק עובי  

 מפמ"כ. וה חיות המפרטים נהל פי אים, הכל עמת
 

 גמורים  יון שטחי אבןקיונה מירש 14.1.05
ם ופת הבניה באמצעיבמשך כל תקחי החיפוי שטגן על לה נקי ישגמר להבטחת  

 בדוקים.
  התקשות)לפני ית וללא דיחוי יעשה מייד ד'נטפי מלט בטון וכמפוי נקוי החי 

עות אמצהאבן ב מפני ויסולק מאוחר יותרגלו ך שיתלכלו( כל כתם ו/או ומריםהח
 ב. ו"כיו טורית פלדה קמברש

 ין. ושלם לחלוטומב נקי במצמזמין נה לאבן תמסרעבודות הכל שטחי  
ות האבן וחלנקותם יוחלפו ל  ןנית ים וכו' ושלא יהיהתמות שיכלו לכלוך כבמקומ 

 לן. הקב שא רקות יל, כשבכל ההוצאאדריכל המלאה שצונו החרים לשביעות רבא
 

 מדידה  ינאופ .0614.1
  ה שלדידה תהיתחים. המאחר הורדת הפל ו,נט"ר משב עפ"י יפוי יחוהח שטח 

פינה, עמודים,   בן, עיבוד פתחים, אטחים קטנים בן לרבות שא חיפוי עם שטחים
 כד'.ורות קו
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הספים  ים(, פתח)מעל ה קופים  ת המזוזות, המשלל גם מדידכומחיר המ"ר   
 נפרד. דו בדמו לא יאלמנטים אל -ת המעקועל  והקופינג

 
 ן: לרים כדלהולת המחיתכ 
 ם:ג  רין היתלל בהמחיר כוהכללי,  לאמור במפרט סףנוב 

וס,  טיט, שכבת חספבות לר 2378משרדי בת"י ט הבינבמפרכל האמור  את א.
גים,  בר יתדים,נים, מעוג ,10/10 כל מ"מ 6קוטר ב נתוושת זיון מגולר

סתימת  י וניקו , ניםוולונים מגיתונים, זו ווול ים מגעוגנחוטי נירוסטה, 
פוי  וחי, וכד'שים ישקים יב מישים, משקים גישר, ממק ן טות בקגות, יציפו

 עם. בוביזרי העיגון וקיול את כל אוע יבש יכליבבק
ורטות להזמנה,  מות אבן מפשילרבות הכנת ר דרשנים כאספקת האבנ ב.

אבן,  התאמת גב הד', ים וכמישקביצוע חריצים, ודה, עיבהאבן וסיתות 
י הדבקה  אטימה וחומר ריומח פקתס יניהם, אהפלדה למלי ל פרופיון כגיע

מודים, חשפים  ל קירות, עאלמנט )כולג בכל סודה ע העבוביצונדרשים, 
 .'(וכד

מצעות  וש פני הקיר באכיחול וליטת רים כנדרש, עבודוום וחביצוע קידוחי ג.
 . י פקוי סון לרבות ניסירתעד מ האבןהגנה על עבודת דום, בונאבן קר

 צה.ת סרגל קפלץ" או הדבק" וךיתח - ם לפינותבור אבניוחיעיבוד  ד.
 סוני.אלכוגמר  יתוךח ה.
 בבנין.  טניםנרת ואביזרים המבוצ ופינויים למעברי ים, חריציםעיבוד פתח ו. 
 חים. מעל לפת EPDMסינור  ז.
לביצוע  אושרודה ת העב מ"ר. 12שטח של עיל בר לכאמו תודוגמאביצוע  .ח

 .תוהדוגמאשור יאלאחר  רק
ר באזו 2378"י בן לפי תת הנדרשות לאמוקדמות הוכל הבדיקהכנת  .ט

 .הנדון יקטהפרו
 ן מפורט. נדסי ותכנוחישוב ה י. 

 , ליטוש והגנה.ויניק יא. 
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 ויר א מזוג ות  מערכ  -  15פרק 
 
 מפרט מיוחד לעבודות מזוג אויר    115.0
 

 נדון. ות מזוג אויר ואורור במבנה הדווכתב הכמויות להלן מתיחסים לעבהמפרט הטכני  א.
 

משרדית ומשרד   כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין ב.
מערכות " AC-01 -חד זה, ומיו , מפרט2011"מתקני מזוג אויר" מהדורה  15הבטחון, פרק 

של אויר    ןוכל חלקיו )מערכות לאורור ולסינעל   4570ת"י  ,"הבריאותמ"א של משרד 
וכל הוראה אחרת המתיחסת לעבודות הנ"ל הנמצאת  755 ,751 , תקן1001ת"י  במקלטים(,

 בתוקף, בתאריך תחילת העבודה. 
 
" או "קבלן המערכות"( יקפיד לבצע "קבלן מיזוג אויר "הקבלן" או קבלן מיזוג האויר )להלן ג.

הכתוב במפרט ובהוראות   למפרט וההוראות הנ"ל. אי ידיעתבודותיו במדויק ובהתאם כל ע
 לאי בצוע נכון ובהתאם לנדרש.  ישמשו עילה הנ"ל לא

 
ביצוען או  כמו כן, אסור לבצע שנויים מהתכנון לרבות שנויי ציוד, מהלכי תעלות או פרטי 

ר  מבלי לקבל אישוהכמויות י וגדרו במפרט ו/או בתכניות ו/או בכתבפריטים אחרים אשר ה
 .לכך מראש, מהמתכנן

 
 לו על עבודה זו ההנחיות ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל, יחו לאמור ףבנוס ד.

 כמפורט בהמשך.  
 
 היקף העבודה וטיבה    215.0
 

 העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי א.
 והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן: עבודות, אספקת הציוד ה
 
ת על  מערכות מ"א מפוצלות המבוססו ואוהתקנה של מערכת מ"א מושלמת ו/אספקה  .1

מדחס מרכזית, יחידות קצה/מאיידים, צנרת גז קירור ותקשורת בין כל חלקי יחידת 
 ושר. , כדוגמת "מיצובישי" או "דייקין" או ש"ע מאVRFהמערכת והכל בשיטת 

 
 מפוחי הוצאת עשן. ה של אמצעי אספקה והתקנ . 2
 
פזרים ושבכות, בידוד התעלות יטה, מ לפ, תעלות יניקהוהתקנה של תעלות אספקה  . 3

 עזר. וציוד
 
 אספקה והתקנה של מפוחי אורור מחדרי שירותים, ממטבחונים,   . 4

אביזריהם  על כלמדפים אחר, תעלות פליטה תריסים או שבכות, או כנדרש מכל מקום  
 ומערכות הבטיחות, וכל יתר הנדרש.

 
ושירות, הדרכת   סות והרצה, אחריותיוהמערכות, עבודות הגמר, ניסוי  שטיפה וניקוי . 5

 ותיקי מסירה.  המזמין
 
 המסים וההיטלים על הציוד והעבודה. . 6
 

הרמה,   קבלן יספק את כלי העבודה, חומרים, פיגומים ואמצעי  הבנוסף למפורט לעיל  ב.
השלמת ביצוע המתקנים  עבודות חציבה ומעבר, את העבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם 

גם אם לא פורטו או צוינו במפורש  ואמינה, חה מה הגבוהה ביותר, לפעולה בטורב והמערכות 
 נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל. יות אך במפרט, בכמויות או בתכנ

 
 . בלבד( מערכת מזוג אויר ותנאי פעולתה )טמפ   0315.

 
 שעות פעולת הבנין,   מערכת מזוג האויר בבנין תספק בכל עונות השנה בכל א.

 פנים הבנין אשר  אשר תתאים על מנת לשמור על תנאי בטמפ'  ןנאויר מסו 
 יפורטו להלן.  
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בכמויות כפי  . אויר זה יכלול אויר חוץ ע כמפורט בשרטוטים יסופקו באופן קבוכמויות אויר  ב.
 וטים. שמפורט בשרט 
 חץ חיובי או לחץהמערכת צריכה לשמור בכל הזמנים בכל איזורי הבנין על ל 
 רטורה בכל ויר יפוזר בבנין באופן שהטמפלפרוגרמה. הא שלילי, בהתאם 
 אחידה. בתוך אזור זה לא יעלהמטר תהיה  2האזורים מהרצפות ועד גובה  
 סיוס. כמו  ההפרש בין הטמפרטורות השונות בשום מקרה, על מעלה אחת צל 

  רגל 50משבים במהירות העולה על כן, לא תיצור מערכת הפזור בתוך האזור האמור, שום 
. מדידת עצמתו  35NC-רמת רעש העולה על בשום מקרה  לדקה. מערכת הפיזור, לא תיצור

 1.50מטר מן הרצפה במרחק של  1.50ך האזורים הממוזגים תעשה בגובה של של הרעש בתו
 היה כמפורט בסעיף רמת הרעש.ותמטר מן הקירות, 

 
שירותים( ישמר לחץ  , מחסנים, חדרי אשפה וחדריבחיםמטבכל האזורים המאווררים )כגון 

 אם לפרוגרמה.ביחס לסביבה בהתשלילי 
 
 ורים הממוזגים על טמפרטורת מדחום מערכת פיקוד אוטומטית תשמור באז ג.

 שנוי הויסות של יבש קבועה מראש, אשר תשתנה בעונות השנה השונות ע"י  
 בשום מקרה לזעזועים   הטרמוסטטים. מערכת הפיקוד האוטומטי לא תגרום 
הדרגתית עד כדי כך   נות תהיה  טורה באזורים הממוזגים ותודא שההשתבטמפר םפתאומיי 

 שאדם לא ירגיש בשנוי. 
 

 חשובי המערכת מבוססים על התנאים המפורטים להלן. הקבלן יהיה אחראי  ד.
 ספק את תפוקת הקרור או החמום הדרושים כדי לשמור על לכך שהמתקן י 
 פורט. מכחוץ הם ים הנתונים בעת שתנאי התנאי הפנ 

 
 מדחם לח                               מדחם יבש                         תנאי חוץ  
 פ'  72צ'=(      21)  פ'  96.8צ'=(      36)  קיץ                 
 פ'  32.0צ'=(        0)             פ'  32        צ'=(   0)   חורף  

 
 ם תנאי פני  
 פ'  61צ'=(   16.12)  פ'  73.4צ'=(     23)    קיץ 
 פ'   58.5צ'=(    14.7)  פ'   70   צ'=(  21.1)   חורף  

 
וכמויות   מרכזיותיחידות עבוי  ספקה והתקנה של מערכת מזוג אויר על בסיס גז קירור,א     .0415

 (  VRF)גז משתנות 
 

 על מרכזיות/ת מזוג אויר מרכזיתמערכומערכת/  הקבלן יספק יתקין ויפעיל באופן מושלם א.
מספר יחידות מדחס  עם ס מרכזית אויס גז קירור בהתפשטות ישירה, יחידת מדחבס

מרכזיות, מאיידים המותקנים בחללים הממוזגים, מערכת צנרת גז קירור, מערכת  
( בהתאם  VRFיבי המערכת, וכמויות גז קירור מישתנות )תקשורת אלקטרונית בין כל מרכ

 ות הקצה והדרישה הכללית.דיקירור או החימום של כל אחת מיחשות הלדרי
 

וכמפורט   ה לקירור ולחימום )"משאבת חום"( ותפעל או לקירור או לחימוםהמערכת תהי ב.
 המערכת תהיה עם עיבוי מים.  .בטבלאות הציוד ובכתבי הכמויות

 
, אביזרי הגז צנרתערכות יבי המערכת החיצוניים יהיו מוגנים לחלוטין )לרבות כל מכל מרכ 

  .ירמפני השפעות מזג האו (החשמל והבקרה
עמידות  תהיינה עם צפוי אפוקסי מיוחד למטרה זו, או מאלומיניום ימי, צלעות המעבים  

 בתנאי המקום.  לחלוטין
 

תהיה כזו, שגם אם ינותק החשמל  המערכת החשמלית והבקרה של כל מרכיבי המערכת  
ה תנאי יסודי  זוימשיכו לפעול ללא שום תקלה,  מערכותלאחד המאיידים, כל יתר ה

 . לאישור המערכת והציוד
 

יהיו עם סידורי חימום   YLM/YKB", סריות CITY MULTYל המעבים מסדרת "כ 
 והתאמתו לתכנון.  וזה תנאי יסודי לאישור הציוד  -מתמשך בזמן ההפשרה 

חום ליחידות   ך לספקההפשרה תתבצע במחצית סוללת העבוי כאשר החצי השני ימשי 
ד המעבים יפשיר, והיתר  אח –מעבים  יד(, או כאשר יש שניים/שלושהחיהפנימיות )במעבה 

 ימשיכו לספק חום ליחידות הפנים. 
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רנים  רמת הרעש של הציוד הפנימי בחללים הממוזגים והחיצוני לא תעלינה על נתוני היצ ג.
 המופיעים בקטלוג הטכני. 

 
יאושר ציוד  אים. לא  למהירות ויהיו מדחסי "אינוורטר" כל המדחסים יפעלו עם משני מ ד.

 " ומדחסי "אינוורטר". ON-OFF" עם שילוב של מדחסי 
 
החוק  " יהיה כנדרש בתקנותCOPומקדם היעילות "  A410גז הקירור יהיה ירוק  .ה

 לציוד. לרבות ת"י  1.1.05עדכון מיום  1ק חל 994העדכניות, הכל לפי ת"י 
 
או   " סדרת "סיטי מולטי"קי חברת "מיצובישי אלקטר  תוצרת מתגהמערכת תהיה דו . ו

"POWER MULTI," " או "פוג'יטסו" או "דייקין"   "טושיבהאו ש"ע מאושר של חברת
 .על כל דרישות מפרט זהבלבד, ובתנאי שהציוד יענה 

 
בלת סיוע וגבוי הנדסי מלא ומקיף של נציג החברה המקורית  ביצוע המערכת מותנה בק  .ז

על   פיקוח שוטףות פיקוד, נתונים הנדסיים,  מיבחו"ל( לרבות סכימות צנרת, סכ ן)היצר
 שנים לפחות.  3אופן הביצוע וההפעלה, ומתן תעודת אחריות למערכת לתקופה של 

 
כות מסוג זה אשר פועלות בהתקנה מושלמת של מער הקבלן המבצע יהיה בעל נסיון מוכח .ח

דויק על פי  מואת המערכת באופן מקצועי, נכון  בהצלחה וללא תקלות, והוא מתחייב לבצע
 .יגו המוסמךהנחיות היצרן ונצ

 
לכל אורכה, צנרת ראשית ומישנית   " במוטות קשיחיםLצנרת גז הקירור תהיה מנחושת " .ט

וחד ובמידה והמערכת תכלול  להלחמה ורק באישור מי עם אביזרים מקוריים ללא הבדל
בצנורות   נרת הגז בין המחלקים למאיידים,צ"מחלקים ראשיים" במקום מרכזי תהיה 

 נחושת רכה.
 
. כל חיבורי הצנרת  B-280 ASTM" לפי תקן Lמצנרת נחושת דרג "צנרת הגז תבוצע  . י

משחת   וללאיקוי מוקדם  כסף, ללא נ 5%ואביזריה יבוצעו בהלחמה ע"י "סילפוס" עם 
נקיון פנימי של   ן( או חמרים אחרים. טרם ביצוע ההלחמות, יוודא הקבלFLUXהלחמה )

ם זרים בצנרת, הצנרת תנוקה וך או גופים וגופים זרים. במקרה של לכליגהצנרת מכל הסי
בעזרת פיסת בד כותנה יבשה ונקיה, אשר תועבר בתוך הצנור )עם חוטר(. במהלך כל 

, דרך הצנרת  BAR 0.4( PSI 6בלחץ נמוך ) 99.95% –רת, יוזרם חנקן נקי הלחמת הצנ
נדף  ן אכן זורם דרך הצנרת ולא מתקנוצינורית גמישה, תוך בקרה שהח ץבאמצעות וסת לח

קצה ממנו הוא מוזרק. החנקן חייב לזרום בתוך הקטע המולחם בצנרת. פתח מיד מה
יום אחד מנקודת ההלחמה. בסיציאת החנקן מהצנרת יהיה במרחק של לפחות מטר 

הזרמת החנקן בצנרת   תהליך ההלחמה, יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה במים.
 קרור מלא של הקטע המולחם. רחתופסק רק לא

 
בלבד. עובי  5/8י להשתמש בצנרת רכה אך ורק לחיבור מאיידים, בקטרים עד "הקבלן רשא 

 י דופן אחר לא תאושר(. מ"מ )צנרת בעוב 1.02-דופן הצנרת לא יקטן מ
 

 תעודות משלוח מקוריות.  בלבד, עם ניידיץ"צנרת הנחושת ואביזריה תהיה כמשווק  ע"י " 
 

ם, למעט נקודות בהן מתבצעת יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומי בודהע הבמהלך 
 עבודת הלחמה ו/או חיבור. 

  
 זויות תהיינה מטיפוס רדיוס ארוך בלבד.  
 יצרן בלבד, ויצור עצמאי לא  מחלקים או מפצלי צנרת יהיו מקוריים של ה 

 יתקבל בשום אופן. 
ק  התכניות והמפרטים והנחיות ספ  יות המפצלים השונים יבוצעו על פדקטרי הצנרת ומי

 תר. הציוד בא
 

מחלקים  םמערכת הצנרת עהקבלן רשאי לבצע את  יחידות איוד פנימיות  8עבור עד 
נור היניקה הראשי. המחלקים  הן בקצה צנור הנוזל הראשי, והן על קצה צמקוריים בלבד, 

ק באישור רום תיבת בידוד מקורית של היצרן עיבודדו באופן מושלם דוגמת הצנרת, 
 סופר". -מ"מ ושכבה אחת של תחבושות ו "אקרילפז 19ענביד" מיוחד, עם תרמילי "
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ם או אופקיים לחלוטין או בשיפוע  הצנרת הקשיחה או הרכה תותקן בקוים ישרים, אנכיי 
 "י היצרן, ולא תתקבל צנרת שלא תותקן בהתאם לכך.הנדרש ע

 
הצנרת אשר על פי הנחיות היצרן וסכימות  ואביזרי חיבור מיוחדים וכו' יהי קטרי הצנרת,

    כחלק ממסמכי הביצוע ואשר יוגשו לאישור המתכנן ו/או המפקח. הקבלן יגיש 
 

, לכל סוללה יסופק  (DXמתוכננות יחידות טיפול באויר עם סוללות לגז קירור )כאשר 
יה, רוסוללה תתוכנן על כל פרטיה וחיבה. VRF-"קיט" מיוחד ומקורי ע"י יצרן ציוד ה

-להתאמתה ליעודה  ולחיבור אל מערכת ה VRF-ה יצרן ציוד ותקבל את אישורו בכתב של
VRF.                                                                               

 
" כנ"ל,  Lושת "חאשר מותקנות מערכות לקירור או לחימום מים, צנרת המים תהיה מנכ יא. 

כסף, נקיה מכל לכלוך, עם נתך בהלחמות  מקוריים ומתועשים בלבד, קשיחה, עם ספחים
התליות, הבידוד, החיבורים  במפרט, לרבותחול אבנים וכו'. צנרת זו תבוצע על פי הנדרש 

 מים ואביזריה.לציוד ויתר הכללים לגבי צנרת 
 
 ענביד""דדת בתרמילי גומי ספוגי תוצרת ולכל אורכה תהיה מב הגז ונוזל הקירור צנרת .בי

 תאים לשימוש בטמפרטורות הגז הזורם דרך הצנרת.באופן גלוי, ללא עטיפה. הבידוד י
עד לאחר גמר   חשופים ללא בידודם, מחלקים וכו' ישארו  כל נקודות החיבור, זויות, מפצלי

 כמפורט בהמשך.  ותהבדיק
 .ידוד מקורי של היצרן לאביזר זהביבודדו ב -מחלקים מפצלים ואביזרים מיוחדים 

 
 7/8בקטרים ", וללא יוצא מן הכלל: לצנרת להלן עובי הבידוד לצנרת קשיחה או רכה 
 מ"מ.  13(: 0.5)" 5/8ם עד וכולל "מ"מ. לצנרת בקטרי 19( ומעלה: 0.75)" 

 
תעשה בסיום כל עבודות הצנרת. ניתן לבצע בדיקה עם  הקירור לצנרת גז בדיקת לחץ .גי

מים. ו/או מולח ת צנרת סגורים ע"י מחברי פלרווות מורכבות או לחילופין, עם קצ דיחי
.  99.95% -, והבדיקה תבוצע ע"י החדרת חנקן נקי BAR 28( PSI 400לחץ הבדיקה יהיה )

לחץ יבדוק הקבלן רת תחת שעות. בזמן שהצנ  48הצנרת תושאר תחת לחץ זה לפחות 
 נזילות מכל חיבור והלחמה בצנרת.

 
בודה,  ו איכות העשלמות הצנרת ו/או איכותה ו/א ימקרה של ספק ו/או אי ודאות לגב בכל

 שמורה למזמין הזכות לדרוש החלפת קטע ו/או את כל הצנרת בשלמותה.
 

הנזילות,  בדיקת  לאחר קבלת אישור המזמין )בהמשך לאישור נציג היצרן( על סיום הליך
 יסיים הקבלן את עבודות הבידוד. 

 
 ורק בתעלות אךתותקן  -בחללי תקרה מונמכת קירור וכן צנרת וחווט תקשורתה זצנרת ג .יד

או כנדרש עפ"י  מעגל גז,לכל  מ"מ לפחות 60X100 במידות מחורצותחשמל מגולבנות 
 לה. תע המותקנים על אותה, ועבור כל קוי הצנרת  קטרי הצנרת והבידוד

תליה  נים ואמצעי  תתעלות החשמל תתמכנה מקירות המבנה או מתקרתו, ע"י זוי 
 . תעלות חשמל מתועשים עבור

 
ישרים וקצרים,  תותקנה בקוים   -חווט תקשורת במלוי הריצוףצנרת גז הקירור וכן צנרת ו

ס"מ.   X 10 5כ"אומגה" במידות מ"מ מכופף  1.25ותקבל כסוי מגן מפח מגולבן בעובי 
והטיח יבוצע )עם   ,החלל( עם כסוי פח כנ"להצנרת תקבל הגנה חיצונית )כלפי  -קירותב

 . רשת( מעל לתעלה
 

  בתוך תעלות תמידתותקן לאקלים חיצוני,  גלויה חיצוניתצנרת גז קירור חשמל ותקשורת 
 גלויה. נרת בצבע לבן מקורי ואין להתקין צ מ"מ 1.0בעובי  מפח מגולבן

חומר עמיד  , תאושר עטיפה בשתי שכבות של תחבושות ומריחת רק לעודפי צנרת קצרים
 סופר". -מסוג "אקרילפז הבקרינ

 
זה,  הצנרת  . במקרה מיוחד ומראשבאישור צנרת פנימית במבנה תותקן באופן גלוי רק 

מאותה סידרה  "סופיות" תותקן בתעלות פי.וי.סי. דגם "סימטריה" של "פלגל", עם 
 מסודרות ואסתתיות. קשתות/פינות  מ"מ(,  60X60)התעלות במידות 

 
 מ"מ 75בקוטר , תושחל בצנור שרשורי חיצונית בקרקע צנרת גז קירור חשמל ותקשורת

 מעל לקרקע. העליה לא חיבורי ביניים, בין שתי נקודות )או כנדרש( בקטע אחד ל
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ס"מ   X 10 10 בתחום המבנה ותחת רצפת הבטון, הצנור השרשורי יקבל עטיפת בטון
 מסביב.

 
תונחנה  ומעל   ,ס"מ מסביב 10בתחום הפיתוח, הצנור השרשורי יהיה עטוף בחול ים 

 "מ לכל האורך.ס X 30 30מרצפות מדרכה 
 

 ליח' העבוי.הבטון צנור יעלה, ורק לאחר מכן יש לצקת את בסיס/יסוד סמוך ליח' העבוי ה
 

לתחום   במבנה, סביב נקודת עליית הצנור יש לצקת הגבהת בטון למניעת חדירת מים
 המלוי. 

 
 . יאטמו בסיליקוןרת לצנור השרשורי, וכל המרווחים בין צנרת גז הקירור, החשמל והתקש

 
 ההתקנה.רות, ומתאימות למבנה ואופן תהיינה מפולסות, יש הצנרת כל תעלות

 
שיאושר ע"י  על הגגות ו/או בחצר ציוד, יש לתמוך התעלות על גבי הגבהות בטון מסוג 

 ל מעקות הגג.המפקח והמתכנן או ע
 

או בין היחידות לקופסאות השסתומים    ץכבלי חשמל והתקשורת בין יחידות הפנים והחו . טו
בצנרת מריכף ועמידים  שחליםמו ,נציג היצרן, או כנדרש ע"י NYY XLPיהיו מכבלי 

 בטמפרטורות מגע גבוהות למקרי מגע בין כבל חשמל לצינור גז חם.
  

כך שניתן יהיה לשלוף את   לים,אשר לא תושחל במתע לא תתקבל צנרת חשמל או תקשורת
 פם במידת הצורך.יהכבלים ולהחל

 ממ"ר.  0.75גידיים יהיו בחתך מינמלי של -כבלים דו 
 

יותקן מנתק בטחון חשמלי מקומי. המפסק   או לכל מודול ליד כל יחידת מדחס חיצונית .טז
. חיבורי לו בנוחיות ובבטחוןבמקום בו ניתן יהיה להפעי IP 65יהיה אטום למים ברמה של 

 לבד. בהחשמל יהיו עם מחברי "אנטיגרון" 
 ריק" בלבד. אלקט -מילר" "לגרן" או "שניידר -המנתק יהיה תוצרת "אבב", "קלוקנר 
  

בולמי רעידות מסוג  על בסיס בטון עם שכבות כפולות של  או מודול תותקןכל יחידת מדחס  . יז
 פד" תוצרת "מייסון". -W-"סופר 

 
 קע, רמקרה אין להניח את היחידות ע"ג אדמת הגן, או ישירות על הקום בש 
 בתוך הערסל או על בסיס בטון או משטח קשיח אחר. 

 
 נה על קיר חוץ תותקנה אך ורק בערסלים מפרופילים יחידות עבוי להתק 
 פד" תוצרת "מייסון",  -W-מגולבנים )לאחר הייצור( עם בולמי רעידות "סופר 

 של שטח התמיכה התחתון, וכפי שיאושר ע"י נציג היצרן. ות לפחות בשש נקוד
 

 מקרה כזה יסופק סורג כבד ומגולבן בטבילה, עם נעילה לערסל כולל  בכל 
 לתליה ומפתחות אשר ימסרו למזמין. מנעול  

 
 המתלים, הערסלים והסורגים יהיו תוצרת חב' "שחקים" בלבד ושום תוצרת 
 אחרת לא תאושר. 

 
ע והפנימיות )המאיידים( תהיינה עם לוח הפעלה/טרמוסטט מקורי, קב היחידותכל  .יח

 פי התכנון.  ומחובר באופן חוטי ליחידה, ומכשיר אחד יפקוד על יחידה אחת או יותר על
 

 רק במידה וידרש במפורש יסופקו מכשירי הפעלה מרחוק לכל היחידות   
 )שלט רחוק(. 

 ת באופן שיעמדו בדרישותעוני שבבמידה ויידרש תופעלנה היחידות ע"י ש 
שליטה וניהול   , או ע"י בקר שבת" או מפסק מיוחד המזמין וההלכה לענין זה, כולל "מפתח 
 .הכמויותמרכזי כפי שיוגדר בכתב  
  

יחידות  )יחידות סמויות, מתועלות, גלויות או כל היחידות הפנימיות )המאיידים(  
וכנדרש מתנאי טנדרט היצרן, עפ"י ס ,מקוריותתכלולנה משאבות ניקוז "קסטות"( 

 . יותוהתכנון, טבלאות הציוד ורשימת הכמ
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כחלק אינטגרלי  פאזה,כל היחידות תכלולנה הגנות מפני שינוי מתח נפילות מתח או חוסר 

המערכות ו/או הקבלן הראשי,  הכל באחריותו הבלעדית של קבלן -של היחידה או בנפרד  
 ללא תוספת מחיר. 

 
-ע"י "דו וכמיוצרמאיכות מעולה, נקי מאדי מים  C410ירוק כאמור לעיל יה  הקירור יהגז  . יט

חיבורי צנרת  . מאמתותעם תעודות משלוח  פונט", או ש"ע כמומלץ ע"י יצרן הציוד
מתאימים למטרה זו בלבד, במדה וצנרת הגז  הקירור בין היחידות יהיו עם אביזרי פירוק 

 גז. אינה מהסוג המסופק עם מלוי 
 

  ובדיקות הלחץ ותיקון הדליפות יסתימו כנדרש ויתקבל אישור נציגבמידה  
  לחץ-היצרן לכך, יש לבצע שטיפה בחנקן וגז ולאחר מכן לבצע ריקון עד לתת 
 שעות.  24למשך   כספית מיקרון 500של  

 
 רק לאחר גמר ביצוע העבודות הנ"ל, ניתן להשלים את הבידוד וכן למלא  
 ת השמן הנדרשת. יבש ונקי, ובכמוהצנרת בגז  
 וש המערכת.במומלץ להתקין מיבשים לנקוי נוסף וייכמו כן,  

 
  פנים והחוץ ומכל הסוגים,מגשי הניקוז וצנורות הסניקה ממשאבות הניקוז של יחידות ה .כ

יחוברו עם צנורות הניקוז  -וכן מתיבות השסתומים, מיחידות חימום או קירור המים
היא תבוצע עם צנור שרשורי  -או אם נדרשת הארכה  ,ור הניקוז הראשיהמקוריים עד לצינ

 . בלבד, מבודד
 

, את  ימיותהפנקבלן המערכות יתקין ויחבר בצורה נאה ומסודרת את יחידות האיוד  .כא
ויחידת העבוי החיצונית  כנדרש,המחלקים, קופסאות השסתומים או כל אביזר עזר אחר  

רור והחיווט החשמלי בין כל צנרת הקיהמפורטים לעיל. הקבלן יספק ויתקין את 
וכן את כל יתר הציוד   הם, ההגנות על הצנרת,ילמינ, את התעלות והמתעלים  היחידות

וספים הדרושים או רצויים לפעולה תקינה ומשביעת  והעבודה הנהאביזרים החומרים 
הטרמוסטטים מושלמת בין אם צוין הדבר במפורש ובין אם לא, ולרבות והתקנה רצון 

 והתקנתם.   
 

הברזים ת, וכמו כן, הקבלן יתקין את צנרת המים החמים או המקוררים, המשאב
מים, הבידוד, הוהמגופים למיניהם, מערכות ההתפשטות והמלוי וכל חלק ממערכות 

         המערכת.השלמת  החיווט החשמלי וכל יתר המרכיבים הנדרשים ל
 

ישלוט על מערכת /מערכות  במסגרת עבודה זו, על הקבלן לספק להתקין ולתכנת בקר אשר  . כב
חלקים ממנה על פי הפרוגרמה(, על פי הדגם ומזוג האויר )על כל המערכת או אזורים 

 ת.המצוין בתכניות או בכתב הכמויו
 

 ובתיאום עם המתכנן. הבקר ימוקם במקום אשר יקבע ע"י המזמיןו/או נציגו 
 

 הבקר יתאים לדרישות ההלכה בכל הנוגע לשמירת השבת.  
רד פאו בנ, בסמוך לפנל בקרת טמפ., VRF-ר לרשת התקשורת של מערכת ה הבקר יחוב

 כמפורט לעיל. 
וכל יתר הנדרש ת, ההדרכה מחיר הבקר כולל את אספקתו, התקנתו, החיבור לרשת, התכנו

  האויר.אחרות של שליטה על מערכת מזוג  למטרה זו, ו/או למטרות
 
הצנרת, על הקבלן לספק סכימות ציוד  במסגרת עבודה זו, וכחלק מתהליך אישורי הציוד ו  .כג

, לרבות אורכי הצנרת  נציג היצרן בלבדתוכנת הייצרן וע"י  וצנרת מפורטות, מבוצעות עם
אמיתיות על פי תנאי  אביזרי הסתעפויות , זיהוי המאיידים, התפוקות ה האמיתיים, סימון

ל הציוד המוצע העבודה והמקום וכן דפי פירוט לכל מאייד או יחידת עבוי, סימון ברור ש
 וכל יתר הנדרש.

 
הקבלן להכין שונה מזה אשר עליו התבסס התכנון, על  במידה והציוד אשר יאושר יהיה 

כל פרטי הציוד המוצע זהות לאלה אשר נכללו בתכניות, עם בנוסף גם טבלאות ציוד 
 בהתאם למצוין בטבלאות.

יסודיים לאישור  אים הדרישות והתנאים המפורטים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד ותנ 
 הציוד.
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 ערכות את כל הקידוחים הנדרשים דרך מבמסגרת עבודה זו יבצע קבלן ה . דכ
 "מ להעביר דרכם את צנרת הגז תקרות, רצפות, קירות חוץ או מחיצות ע 

והחשמל, לרבות השרוולים לחדרים המוגנים. הקידוחים יעשו במקדחי וידיה מתאימים,  
אשר יבוצע גדול מהנדרש יתוקן יטויח ויצבע ע"י קבלן כל פתח  .ובקוטר הנחוץ בלבד

 פי המצב הקיים או המתוכנן. להמערכות ע
 , ע"י העברת הצנרת בשרוול ת דרך הגג תעשינה באופן אטום לחלוטיןחדירו 
 השרוול יכלול לוח עיגון   .4" העשוי צנור מגולבן עם קשתות מרותכות בקוטר 

לאחר התקנת הצינורות יש לאטום את המרווח בין לאיטום, וכל יתר הנדרש על פי הפרט. 
 מתוצרת  RTVבחומר אוטם מסוג סיליקון  הצינורות לשרוול

 מעולה.  
 
 נציג יצרן הציוד. פיקוח על הביצוע ע"י  .הכ
 

לרבות הוצאת במהלך הביצוע יבוצע פיקוח של נציג היצרן בכל אחד משלבי ההתקנה  . 1
 גם למזמין. מבצע ובמקביל דו"ח ביקור, הערות ו/או אישור לקבלן ה

 
 להלן רשימת השלבים המינימליים:  . 2

 
צנרת גז הקירור, תקשורת חשמל וניקוזים   -שלב הכנת התשתיות למאיידים  א.

קרקעית  -הצנרת הראשית הגלויה על גגות או בחצרות או התת לרבות שלב התקנת
 . הצנרת המישניתובקומות, המחלקים,  הצנרת האנכית ובבנין,

ים  מרת הצנ)לרבות יחידות לחימום מים(,  התקנת הציוד הראשי והמשנישלב  ב.
לרבות בקר הניהול  לקראת ההפעלה,  , חיבורי הציוד וכל ההכנותואביזריה

 והשליטה. 
השליטה שלב ביצוע כל הבדיקות המקדימות לרבות התקשורת, פעולת בקר  ג.

מת רעש, בדיקת המהירות, ר והניהול, בדיקת כל מאייד ומאייד לרבות הפעלתו,
ות המרכזיות, סימולציה של  דפעולת היחי, בדיקת מגשי הניקוז ומשאבות הניקוז

 היצרן. תקלות ויתר הנחיות 
 יקתו.שלב התיכנות ובד ד.

 
הקבלן לבצע כחלק בלתי נפרד מעבודת קבלן מ"א להתקנת המערכת המושלמת, על  .וכ

 בקר הניהול והשליטה.לקראת ההפעלה את תהליך התיכנות של המערכות, באמצעות 
עבודה, ניתוקים  טרי הפעלה שונים )שעות שכל המאיידים במבנה יחולקו לקבוצות עם מ 

הנחיות המזמין ו/או נציגו,  רי הפעלתם יהיו על פי יזומים וכו'(. מספר הקבוצות ומשט
 במלואו על חשבון הקבלן המבצע.וחלק זה של העבודה כלול במחיר הכולל ויעשה 

 
רכות הקירור או חימום המים, ומתן העדיפות  וכנת פעולת מעכמו כן, תת 
 (PRIORITY .כפי שיסוכם עם המזמין והמתכנן ) 

 
 המערכות ולכוונן, וכן לבודקן בתנאי לאחר גמר ההתקנה יש לווסת את .זכ

. המסננים ינוקו, הכיסויים  , לקירור או לחימום המיםפעולה ממשיים לקירור וחימום 
 ת ע"מ לקבל מתקנים ומערכות שלמות ומושלמות. עבודות הנדרשויותקנו ויושלמו כל ה

 
לחתוך את כל מוטות ההברגה לתליית הציוד ותעלות הצנרת קרוב ככל האפשר   יש
ולהלביש על  מ"מ מתחת לאום הסגירה התחתון(  50-וזן/רגל/פרופיל התליה/תמיכה )כלא

ת להגן על ראשי אנשי  בקוטר מתאים שיבטיח קשר חזק, על מנ כל קצה מוט כובע פלסטי,
 התחזוקה.

 
 אים למטרה אליה יועד עפ"י המפרט והתכניות.תכל הציוד יהיה חדש תקין מ .חכ

רטיות של היצרנים המאושרים, בנוי בשלמותו במפעל ואין  הציוד יהיה מסדרות יצור סטנד
 מכל סוג.לבצע באתר עבודות בניית ציוד או השלמת בנייתו 

 
יכלול את כל האמור לעיל וכן את כל יתר הנדרש, לרבות הפיקוח המחיר לבצוע המערכות  .כט

 י נציג יצרן הציוד וכמפורט בכתב הכמויות. "ע
 התפוקה על פי   עזר כגון קופסאות שסתומים, ישולמו  וציודיחידות הפנים )מאיידים( 

בנפרד כולל את כל ס( תשולמנה היחידות החיצוניות )יחידות המדח .והסוג אשר יקבע
י האורך פאו ל  כמכלולתשולם צנרת גז הקירור והתקשורת לכל מעגל  . התקנתןהנדרש ל

והתעלות חשמל תעלות הלהתקנתה לרבות כולל את כל הנדרש כמפורט בכתבי הכמויות, 
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הבידוד, הואקום, או מחוץ למבנה,  המלוי או בקירות,ההגנה על הצנרת בתחום  על הגג,
 ילוט לכל האורך, הפעלה ויסות ואחריות. שלקוי חשמל ופיקוד, המתעל מלוי גז ושמן, 

 
של נציג  מקורייםודוחו"ת הפעלה לות, הקבלן ימציא תעודת בדיקה עבגמר העבודה וההפ . ל

שנים מיום   3ולאחריות של ד לתקינות המערכת ואישור לביצועה והפעלתה, יצרן הציו
 המסירה.

 
תליית המאיידים  יצרן, כי כמו כן הקבלן ימציא אישור בכתב ע"י מהנדס הקבלן או נציג ה

התליה של המאיידים התלויים  קות ממוטות תתקינה, בטוחה, ללא חשש של נפילה/התנ
 התקרה המונמכת )כגון יחידות "קסטה"(.רה המונמכת או בשילב עם בחלל התק

 
 . אישור זה מהווה חלק ממסמכי מסירת המתקן למזמין

 
                                                                      מערכות פיזור אויר     515.0
 

 . זהמיוחד , ובמפרט של המפרט הכללי 1505ות פיזור האויר תהיינה כמפורט בפרק כמער א.
 

גר'/מ"ר לפחות, בעובי דופן כמפורט  180התעלות תהיינה מפח מגולבן עם צפוי אבץ של  ב.
ם המצורפים )ובהתאם לדרישה פי הפרטים הסטנדרטי במפרט, או על 150511בסעיף 

, המדידה תהיה ללא הבדל בעובי הפח, ובניגוד  ההחמורה מבין כל ההנחיות(. בכל מקר
 פרט.של המ 1500.06למפורט בסעיף 

 
 -כל התעלות תאטמנה בתפרים באמצעות שכבה כפולה של תחבושות ו"דק

 קאסט" מ.פ.". 
 
 1“חיצוני בעובי  ין חוט פלדה( עם בידודג' )גרע 15.53כמפורט בסעיף תעלות גמישות תהיינה  ג.

 או ש"ע מאושר בלבד.  V.3.3דרגה  755ועמידות בתקן  0011 " עם ת"יגלותוצרת " 
 ס"מ.  60ם תליות רכות וריפוד, כל התעלות תתלינה ע 
  

ובפרטים, גם   בנוסף לתליות ולחיזוקים עפ"י הנדרש במפרט כוללמחיר התעלות מכל סוג  ד.
וד גבורים גמישים לציוד או ליחידות טיפול באויר/מזגנים, וזאת בניווסתי חלוקה, חי

 של המפרט.   1500.08למפורט בסעיף 
 

 היו מאלומיניום משוך צבועים בצבע שרוף  מפזרי האויר והשבכות למיניהם י ה.
חיבור מגירה  עם  יהיו עבור המפזרים והשבכות בתנור ובגוון שיקבע האדריכל. הצוארונים 
 אחרת. מפזרים ושבכות אויר חוזר כולל ווסת אלא אם צוין  בלבד. מחיר 
 ים יהיו תוצרת "יעד" על פי הדגמים המפורטים בכתב הכמויות.רהמפז 

 
יסופק ר מפזרים או שבכות באמצעות תעלות גמישות, לכל מפזר/שבכה כאשר יש לחב

 וטר התעלה הגמישה.פיזור/יניקה מבודדת, וצוארון בק קופסתמתאם/
ת הבטון רוברו לקופסאות הפיזור באופן אטום ושניהם יתלו באופן יציב מתקהמפזרים יח

 )ואין להניחם על התקרות המונמכות(. 
 

 לפי מ"ר, כאשר הקבלן יספק ויתקין את הגודל מחירי מפזרים ושבכות יהיו 
 מ"ר.  0.085הנדרש בפועל, כאשר השטח הקטן ביותר )מינימלי( הוא  

ור, יכלול המחיר גם את הקופסה המבודדת ויתר הפרטים  כאשר יש לספק גם קופסאות פיז
 ל. יכמתואר לע

 
 לדגם המצוין. מחיר מפזרי חריץ או מפזרים קווים/לינאריים, יהיה על פי האורך בהתאם

 
מדפי ויסות ידניים יהיו במבנה אוירודינמי עם גלגלי שיניים מאלומיניום, כמיוצר ע"י "יעד"  

ואוגנים נגדיים וידית הפעלה עם מראה מצב. המדפים  ו ש"ע בלבד, עם חיבורי אוגניםא
 מ"ר.  0.25מ"ר דוגמת מפזרים ושבכות, והשטח המינימלי הוא  ישולמו לפי

 
צבע שחור מט וכל  מ"ר(, כולל קיבוע,  0.085שולמו לפי שטחם נטו )מינימום אקסטרקטורים י

 יתר הנדרש.
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, לעמידה באש למשך  1001ו בת"י של המפרט, יעמד  150543מדפי אש/עשן יהיו לפי פרק  ו. 
עזרת מנוע לסגירה ולפתיחה, עם נתיך טרמי/חשמלי,  בשעתיים לפחות, עם הפעלה מרחוק 

 רג" עם שרוול מאריך. "בלייבעד" דגם "יתוצרת 
 

 סמוך לכל מדף אש )מהצד המוגן( יותקן תמיד פתח ביקורת, תוצרת "טרוקס" 
ש"ע תוצרת "וקס", עשוי פח מגולבן בעובי ס"מ, או   X 30 30במידות מינימום של  BLדגם 

 דלת תהיה מבודדת דוגמת התעלה בו היא מותקנת. האטום לחלוטין.  1.25"
 מ"ר.   0.1דה בפועל, מינימום ש יהיה לפי המימחיר מדף א 
 מדפי אש/עשן יש להתקין בתחום מחיצת אש/עשן ולא מצדדיה, ועל הקבלן  
 בכל נזק או תשלום עבור הביצועלודא כי ההכנות לכך יעשו במועדן, וישא  
 מאוחר יותר. 

 
מי/חשמלי,  ו תוצרת "בלימו" עם קפיץ מחזיר, עם מגעי עזר, עם נתיך טרימנועי המדפים יה

ומחירם כולל חווט מושלם עד ללוח הציוד )יט"א או מפוח( אותו   BAE 72-Sולט, דגם ו 24
 הם משרתים. 

 
 ל גגות ומשטחים חשופים,  כל התעלות האופקיות, המלבניות, הגלויות ע ז.

 י חדירת מי גשם וקורוזיה. הגגונים יהיו נתקבלנה כסוי עליון )גגון( להגנה מפ 
 עפ"י הפרט בתכניות ומחוזקים לתעלות  וכים ומכופפים  מפחים שלמים, חת 
 ס"מ. הגגונים יחוזקו לתמיכות 5כמצוין. בחבורי הפחים תהיה חפיפה של  
 עת הצורך והכל עפ"י הפרטים. באופן שיאפשר פירוקה הנוח בש 

 
 לות שאינן מוסתרות מעל לתקרה אקוסטית,  עבמידה והקבלן יידרש לצבוע הת ח.

 המרכיבים כדלקמן:בע תכלול את הפעולות ומערכת הצ  
 

 ניקוי יסודי של הפח והמתלים בממיס "ארדירוקס" )תוצרת "כימתכת"(. . 1
 מיקרון.  40-50ובי שכבה אחת של צבע יסוד "צינקוט" של "טמבור" בע . 2
 35בעובי של  של "טמבור", כל שכבה "שתי שכבות צבע עליון "איתן" או "סופרלק . 3

 מיקרון, גוון הצבע יקבע ע"י האדריכל.
 

 כל התעלות תהיינה אטומות ולא יתקבלו דליפות אויר מכל סוג.  ט.
 
מעל לקוטר   2" מוצא לתעלה גמישה מתעלה מלבנית יהיה קוני, כאשר הקוטר הגדול הוא . י

האקוסטי )אם יש(  והבידוד   פתחההגמיש. החיבור יהיה עם הפשלה פנימית של הפח סביב 
ישר, עם   . המוצא יכלול קטעקאסט"-"דקואיטום מושלם עם  באופן שימנע סחיפת סיבים

עם ציר עובר לשני   KEבלגיה, דגם  ATCיהיה תוצרת ווסת עגול ומנגנון ויסות. הווסת 
מאושר   ע( או ש"03-0504257כמשווק ע"י "לימור טכנולוגיות בע"מ" )י"(, הצדדים )"תומך נגד

 בד. בל
 יקבל בידוד טרמי.  לאויר ממוזג מוצא קוני 
 ונוס יהיה אובלי.במידת הצורך הק 

 
אדים אינטגרלי, " עם מחסום ISOCAMבידוד טרמי חיצוני לתעלות מ"א יהיה מתוצרת " . אי

 בלבד. , או ש"ע מאושר V.3.3ה דרג 755ועומד בתקן  1001נושא ת"י   
 (. 159פאונד/רגל מעוקב )טיפוס  1.5ולי של גסובמשקל  2"הבידוד יהיה בעובי  
 תי דליק של "ורוליט" )דבק ירוק( עם הידוק  הבידוד יודבק לתעלות בדבק בל 
 ס"מ. והגנה על הפינות עם לוחות "ענביד".  60מסביב בסרטי פוליאסטר כל  

 
 1001", נושא ת"י ISOCAM מי לתעלות מ"א יהיה תוצרת "בידוד אקוסטי פני .בי

 , או ש"ע מאושר בלבד.V.3.3דרגה  755קן תבועומד  
פאונד/רגל מעוקב  1.5ן בכתב הכמויות( ובמשקל סגולי של )או כמצוי 1"הבידוד יהיה בעובי 

 (. 150)טיפוס 
 ט" הבידוד יודבק לדפנות הפנימיות של התעלות בדבק בלתי דליק של "ורולי 
 , ופס חיזוק מפח ןס"מ לכל כוו 30)דבק ירוק(, ובנוסף יותקן "פין" חיזוק כל  
 בידוד. מגולבן מכופף בזוית לאורך כל התפר הפנימי של שמיכת ה 

 
עם הדפסה רציפה לכל האורך, עם נתוני החומר. חומר  ההבידוד הטרמי או האקוסטי יהי .גי

 ללא הדפסה מקורית במפעל, לא יתקבל. 
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 אופני המדידה והמחירים לתעלות בעלות חתך מרובע:הלן ל . די
 

 ך ימדד לאורך הציר )כולל מחברים גמישים ואביזרים אשררהאו . 1 
 רד(. אינם נמדדים בנפ  
 ההיקף ימדד בניצב לציר.  . 2 
 ההיקף ימדד לפי המידה הגדולה. -בקטע תעלה בעלת חתך מישתנה  . 3 
 תוספת בעד פחת,  ללא השטח יקבע לפי מכפלת האורך בהיקף, . 4 
 שוליים, חיפויים וכו'.   
 מטר לאורך הנמדד  1ומעלה יש להוסיף  045פוף בזוית ילקשת או כ . 5 
 תמדדנה בין צירי התעלה בנקודת הסטייה  לאורך הציר. הזויות  
 ובכוון זרימת האויר.  
 מטר לאורך.  0.5יש להוסיף  º44-ל 015לקשת או כיפוף בזוית של בין  . 6 
 מטר לאורך הנמדד,  1.5בר מחתך מרובע לעגול יש להוסיף למע . 7 
 ההיקף יהיה לפי החתך המרובע. ו  
 טיות, תשולם רק תוספת למחירלזוית ישרה עם כפות כוון כפולות ואקוס . 8 
 מטר כמו 1כפות הכוון, על פי שטח המישור בו הן מותקנות )וללא תוספת   
 לקשת מעוגלת(.   
 מפוחים ויותר ביחידה לטיפול באויר, 2לחיבור "מכנסיים" עבור  . 9 
 ר לאורך הנמדד, עבור כל "רגל". טמ 1יש להוסיף   
 מטר לאורך   0.5יש להוסיף עבור "נעל" )לדוגמה ביציאה למפזר(  . 10 
 התעלה אשר בתחילתה )או בסופה( הותקנה ה"נעל".   
 דות מים, או עם יחסי מי 2.5"עבור תעלות ללחץ גבוה/נמוך מעל  . 11 
 וגנים וכל א, יכלול המחיר את ההקשחות ה1:5 -אורך/רוחב של למעלה מ  
 הנדרש.  
 זרים לחיבור, אטמיםתעלות עם אוגנים תכלולנה את האוגנים, כל האבי . 12 
 וכל הנדרש.  

 
 לם על פי אופני המדידה של התעלות. בידוד טרמי או אקוסטי לתעלות מלבניות ישו . טו
 
 של מפוחים ציריים אספקה והתקנה  .6015
 

 או   DCDQאבג" דגם -רת "זיאלצמפוחים להרכבה בקיר או בחלון, יהיו תו א.
 סטמאייר".שווה ערך תוצרת "סיאו  S&P" או EBMתוצרת " 
 גבלותהמפוחים יהיו חד או תלת פאזיים כנדרש, ולרמת רעש נמוכה, עפ"י מ 
 . המבנה, יועץ האקוסטיקה או המתכנן, ורמות הרעש הנדרשות 
 רגתיים. דבמדה ויידרש, יסופקו המפוחים עם ווסתי מהירות רציפים, או  
 םע SVKחוזר דגם -המפוחים יורכבו בקירות או בחלונות, עם תריס אל 
 פעולת מסגרת היקפית אשר תמנע לחלוטין חדירת אויר חיצוני בזמן הפסקת  
 המפוח. 

 
יסופקו ע"י הקבלן  החיווט  עבורכל מערכת החשמל והפיקוד למפוחים כולל החיווט וצנרת  .ב

והחיווט החשמלי אשר יותקן  ( ליד המפוח) מנתק הבטחון תלמזוג אויר. החיבור למפוח לרבו
ויותקנו  ס"מ לפחות, יסופקו  50מצופה פי.וי.סי. באורך של  מגולבן( גמישבתוך צנור שרשורי )

 הקבלן למזוג אויר.אף הם ע"י 
 
 תמפוחי איוורור בתיבה אקוסטי  .7015
 

 איוורור אקוסטית.  תהקבלן יספק ירכיב ויחבר לתעלות היניקה הפליטה, ולחשמל תיב .א
 

של "אלקטרה" או ש"ע   AWשל "אוריס" או  EWמפוחים בתצורת "מדף" יהיו כדוגמת   .ב
 מאושר בלבד. 

 

פרופילי אלומיניום מאולגן ופנלים כפולים מבודדים, פתח יניקה  התיבה תהיה בנויה משלד  .ג
כפולים   םה לחיבור גמיש, פתח פליטה עם צוארון והכנה לחיבור גמיש, פנליעם צוארון והכנ

 קבועים ופנל גישה לפתיחה, ואזני תליה. 
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ה של קופסה סגור, ללא אפשרות תזוזה של החלק הפנימי או  פנלים כפולים יהיו במבנ .ד
 ני, עשויים באופן מתועש, כאשר שני צידי הפנל מחוברים בריתוכי נקודה. החיצו
 סוג הפח  המגולבן של הפנלים יהיה כדלקמן:עובי ו

 מ"מ.  1.25 הפח החיצוני: בעובי

 .50%מ"מ, מחורר בכמות של  0.8הפח הפנימי: בעובי 

 ממ"ק לפחות. ק"ג/  40מ"מ וימולאו בבידוד אקוסטי במשקל סגולי של  45יהיה  עובי הפנלים

 

תיחה יהיה צירים הפנלים הקבועים יקבעו לשלד עם ברגים ע"ג אטמים בהיקף, הפנל לפ .ה
 "כבדים" וידיות סיבוביות, טיפוס "כבד". 

ום עם  מידה שלא ניתן לפתוח את הפנל לפתיחה ע"ג צירים )לאחר בדיקה במקום, ותיאברק 
לפחות( וידית   4תפסי פלסטיק בפינות )  4האדריכל ומנהל הפרויקט(, הפנל לפתיחה יהיה עם 

 אחיזה נוחה.

 

תכנון הקופסה, יותקן ויחובר לחשמל, מפוח איוורור בתוך התיבה, במקום שיקבע עפ"י  . ו
 . EC" עם מנוע EBMתוצרת " ,טיפוס "פלג"

 , שרוול מתאים, ומחבר אנטיגרון.חיבור החשמל למפוח יעשה דרך קדח שיבוצע במפעל

" או  ABBהקבלן יספק יתקין ויחבר מנתק בטחון איכותי, תוצרת "סמוך לפתח הגישה 
 .בלבדק" "סימנס" או "שניידר אלקטרי

 

ר באמצעותו תווסת מהירות  שבלוח החשמל אשר יזין את המפוח, יותקן פוטנציומטר א  .ז
פי המלצת ספק המפוח ובאישורו, ועם  המפוח )וספיקת האויר(. המכשיר יהיה איכותי על 

 רור למצב אשר יקבע לאחר הוויסותים. אפשרות סימון ב
 

"מתכת ווקס", "אביגל", או ש"ע   התיבה תיוצר במפעל ייצור יחידות טיפול באויר כגון .ח
 ייצור עצמי של הקבלן.   םמאושר מראש בלבד. לא יאושר שו

 

 לעיל, וכל יתר הנדרש. מחיר כל תיבת איוורור אקוסטית כולל את כל האמור .ט
 
 של מפוחים ציריים להוצאת עשן  אספקה והתקנה    .8015
 

עשן   ריים להוצאת  הקבלן יספק, יתקין ויחבר למערכת התעלות את המפוחים הצי א.
מטיפוס דרגתי -יהיה חד חבהתאם למפורט ברשימת הציוד ובתוכניות. המפו

", או FLAKT-WOODS"רת "אירפויל" עם מנוע בעל הנעה ישירה כמיוצר ע"י חב 
 תעש". "שגיא" או "פח 

 
יצוק  המאיץ יהיה בעל כפות הניתנות לכוון ידני מטיפוס "אירפויל" מאלומיניום  ב.

 מ"מ.  5בי בין קצות הכפות לבין בית המפוח לא יעלה על והמירוח המיר 
 
המפוח  ת הפעולה של המפוח תהיה בעלת עליה תלולה בתחום הפעולה של מעקו ג.

 אישור המהנדס.ותוגש ל
 

הרעש של  איזון סטטי ודינאמי ופעולתו תהיה שקטה ויציבה. רמתהמאיץ יהיה בעל  ד.
ותוגש לאישור   AMCA העדכני של המפוח בכל התדירויות תיבדק בהתאם לסטנדרט

 המהנדס.
 

-EN 12101שן ו/או אורור והוצאת עשן, המנוע יהיה בעל תקן  עעבור מפוחי הוצאת  ה.
 ", או מנוע אשר נבדק ואושר ע"י מת"י. WEGוגמת ", תעשייתי, ד3
 , ויסופק עם תעודת בדיקה.IE-3, 5289לפי ת"י  EFF1המנוע יהיה בעל נצילות  
  
ללא  עם גישה קלה  ף המפוח(חיצונית )על גוורים החשמליים תהיה קופסת החיב 

 ירוק. פ
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  יורכבו בביתכל מפוח יסופק לבנין מושלם מכל המבחינות וכל חלקיו ואביזריו  ו. 
בעל   המפוח אצל יצרן המפוחים. בית המפוח יהיה בעל מבנה פלדה קשיחה מרותך

צמדים של   ישור הזרימה, ושנימ"מ לרבות כפות הכוונה ל 6-עובי דופן שאינו נופל מ
 כית על פתח בתקרה.נגנים נגדיים או מסגרת להתקנה אאו

 כנדרש.מפוחי הוצאת עשן יורכבו גם עם מדפי אש/עשן ממונעים   
 

(  2010) 1( ותיקון 2006)  219273ISO)  7חלק  1001מפוחי הוצאת עשן יהיו על פי תקן  ז. 
קות(,  ד 120צ' למשך  400ºצ' או  250º)עבודה בטמפ. של  F400או  F250(, לסיווג 

 בהתאם. כאשר המבנה והמנוע מיוצרים
לפי  לי או הקבלן יגיש לאישור את המפוח עם אישור תקף של מכון התקנים הישרא 

הנ"ל, או אישור מעבדה בלתי תלויה ומוכרת ע"י מת"י )בארץ או   ISOתקן 
 בחו"ל( לתנאי העבודה הנדרשים.  

 
לוח וד למפוחים כולל החיווט וצנרת עבור החיווט בין כל מערכת החשמל והפיק ח.

נדרשת  ח ולמנועי המדפים השונים אשר יפתחו בהתאם לאזור ממנו והחשמל למפ
צנור שרשורי יסופקו ע"י הקבלן למזוג אויר. החווט למפוח יותקן בתוך הוצאת עשן, 

 ס"מ לפחות.  50מצופה פי.וי.סי. באורך של  )מגולבן( גמיש
 

דים  יעמ חים להוצאת עשן יהיה החיווט בין מקור האספקה ומנוע המפוח עבור מפו ט.
הפעולה בתנאי בתנאי העבודה הנדרשים עבור המפוח, עם כבלים מיוחדים ועמידים 

 ( תוצרת "פירלי" או ש"ע מאושר. C0800)עד 
האספקה בלוח  למפוחים אלה אין להתקין מנתק בטחון וניתוק זרם האספקה יעשה 

בלוח וגם על  בעל אפשרות נעילה, ושילוט מתאים גדול וברור גם  בלבד, עם מנתק
 מפוח.ה

 
הציוד   ות, רשימתמחיר כל מפוח כולל כל האמור לעיל וכנדרש, עפ"י התכנון, התכני י. 

לתעלת היניקה, וכתב הכמויות לרבות בולמי רעידות, האוגנים כפי שהוגדרו, החיבור 
 העבודה. להשלמת החיבור לקטע תעלת הפליטה וכל יתר הנדרש 
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 ים בבנין אלמנטים מתועש -  22 רקפ
 
 ים יפויצו  ותצימח 10.22
 

 כללי 1.10.22
 ורטפניות וכמעים בתוכפיהמויהיה לפי הפרטים  לוחות גבסבדות ע עבוביצו 

ן,  משרד שיכו - ישראליה ההבניי מרכזבהוצאת   צות גבס""מדריך למחי פרטבמ
י , ע"פ פרטחתימת החוזה ליום תחרונה עדכניא והנדסה בהוצאה ןאגף תכנו

 .כנתד המעו ההדורבמ ,"אורבונד" ומפרטי חברת
 . רשיםם הנדטומי להקפיד על האי יש 

 
 בסג וציפויי מחיצות 2.10.22

 
 חומרים .א

יני חס)רודים ואו מים( ו/ ם )עמידים ו/או ירוקיבניל סגב תלוחו ( 1
 . ממ" 12.5בי עוב ים וחסיני אש(ים )עמידי מו/או ירקרק (אש

 םרש עכנד ברוחב וניםרופילים מגולומורכבת מפ  קונסטרוקציהה ( 2
לה בכל מקרה לא יע .בלןס הקשיקבע ע"י מהנדרחק ם במיניצב

 . ס"מ 40ל ע ביםהמרחק בין הניצ
גמת כדו רופיליםפמורכבת מיפוי הקירות לח ציהרוקטהקונס 

מ,  ס" 2-3ונים בעובי ומגה" מגולופרופילי "או ות ו/אחיצהמ
 .וקביעת המפקח באתר ניותכובהתאם לת

לוחות בכל   )שנייות מקרו-וד או/חד קרומיות ו ויהי המחיצות ( 3
 . תוכניותתאם לבה, צד(

   וחבבר היויו הכללי ור במפרטאמל םבהתאיבוצעו  קיפיםזה ( 4
י רטתאם לפובהכניות בתו כממפורט ב המחיצהבהתאם לרוח

 . מ"מ לפחות 0.8 ובעוביבונד חברת אור 
הנדס היה באחריות מלד )מסילות, ניצבים( יהש יליפרופ עובי ( 5

 .הקבלן
משקל מרחבי  וב ממ" 50י צמר סלעים בעוב לוימיי מהפני לבחל ( 6

שקל מוב מ"מ 50בעובי  תזכוכימר צ לוימיו/או  קמ"/גק" 80
  כבה יאטילן ולפקיות שי ל ציפוכול המילוי ,קמ"/גק" 24מרחבי 
 . מאליו

ב' "אורבונד" למניעת  של ח דאביזר מיוח "יזרונים יחוזקו עהמ 
 . בידוד ממקומםלישת מזרוני הג

ובי מפח מגולוון בעיוחד וף מלהרכיב זקף משקיש  לתותדדי היצב ( 7
ייצוב  ע"פ לי  סנד"י עהעליונה ולמסילה ה רצפמ"מ מחוזק ל 2
צע פרופילי הקבלן, יב צהבאם ירן, חילופיל ."אורבונד"רטי חב' פ

R.H.S. יוחד, על משקוף המקף הזהבפתח במקום ם מגולווני
 .   נו וללא תשלוםחשבו

 
 עביצו הנחיות .ב

 EPDMו פסי איטום יותקניים האופק למסלוליםתחת ומ לעמ ( 1
ולתקרה   צפהלר חותוקצוות הלטום בין איה .ו/או קומפריבנד

 .רילימרק אק תבאמצעו עיבוצ
 ס"מ לרבות סתימה 1יץ בגובה יש לעבד חרה המחיצ תיתבתח 

 .הנחיות יצרן הגבסלפי  םמסטיק המתאיב
עברים של  ר המעבו .בטוןה תקרתתגענה עד ל גבסהולוחות  השלד ( 2

נרות צ  רת,ותקשו חשמלתעלות  לות מיזוג אוירון תעת כגמערכו
  ביבמסד פילי שלוימות מפרן מסגרות מתאהכיש לי  .בות וכיו"שונ
טום  איפרטי  .חות הגבסצע הרכבת לוחר מכן תבולארק  .םתחילפ

ות  מפורטים בהנחיבהתאם לפרטים ה יבוצע בריםעממסביב ל
 . טיהיועץ האקוס

יורכבו בעזרת  הבטוןקרת ברצפה ובת כבותהמור לותיהמס ( 3
 יקבע ע"ם ירגיהב רמספ .7/35פלסטי  תדומי 5/35ברגים למיתד 

 . בנהל המוקציה שרהקונסט סמהנד
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  מפח מגולוון תוניפינת מגן חיצ יהגנה ע" עתבוצאנכית ה פינ כלב ( 4
 PROTEKTOR  , מסוגגבסות קצוות אנכיות של מחיצ רבותל

1018/2162.  
רה  מהרצפה ועד התקרציף ופן את המחיצות בא לבצעיש  ( 5

לבצע קודם יש ה, בודענת סדר המר, מבחילוכ .הקונסטרוקטיבית
 . ותטית אקוסקרומכן ת לאחרות ורק צאת המחי כל

גבס  ת ה וחולוחים שבין רואי לאטימת כל המ לן יהיה אחרהקב ( 6
 .ורותחר התקנת הצינלבין הצינורות, לא

וך גב בתאל  מפסקים וכד' גבים, שקע  תהתקנמ ימנעיש לה ( 7
קופסאות יות דרך סטאקוכדי למנוע פרצות  .מחיצת הגבס

  .ומז חות זומ לפס" 60ל שן במרחק ות יש להתקינשונל החשמה
 .ין החדריםגשרי קול ב כזה ימנעו פןבאו

 .ותקשורת פשריים דרך תעלות חשמלעש אר למנוע מעבריש י ( 8
של  יבלוט מכל צד  אשר סגורובוע ק תעלהכך יבוצע קטע  לשם

ל  ש טוםסה תבוצע השלמת אילאחר התקנת המכ .קירה
רק מבאמצעות מחיצת הגבס  ביןה לתעלהים שבין המרווח

 . ומריאלסט
משטח ת ק כנדרש עד לקבלקפיד על מרולטות יש להפ ור ביןחיבב ( 9

  .צבעכן לוממוחלק 
 .גרבמדו  אף אלות לא יהיה חופהתפר בין הלוחיש להקפיד ש ( 10
נחיות יועץ  אש יבוצע ע"פ המעבר נגד יטום המחיצות כא ( 11

 .תהבטיחו
 

 וק זוקצית חיקונסטר .ג
 לןעם הקבמט הקבלן,נדס ע"י מה עציה יבוצון הקונסטרוקתכנ ( 1

   . שוםיי"י המפקח לפני הו, ויאושר עועל חשבונ
וקצית חיזוק  תבוצע קונסטר ס"מ(, 330גבוהות )מעל  צותיחבמ ( 2

  .R.H.S ופיליפר, הגדלת עובי הפחים, ניצבהפוף יצבות לר
ם  וצית+קובות פלטקקרה לרלתו צפהנים אשר יעוגנו לרמגולוו

 .הרותכים וכדוממ
ות תכנונם,  וחדים, לרבמיזרים האביציה והטרוקר הקונסימח ( 3

 . דהכלול במחיר היחי 
 

 ב תות  ות ו/אוית אקוסטורתק 20.22
 
 כלליות  ותדריש 1.20.22

 
ה וכן בדרישות עמידות דמולתקן רעידות א 5103דו בת"י ת יעמוכל התקר .א

 . ו התקן, ומסומנות בת921אש לפי ת"י 
 
רכבת תקרות ון ומוניטין בהסיינ בעל היה קבלן מאושרלן יקבה .ב

   .המפקח אושר ע"ימ אקוסטיות,
 
התליה,  ת את שיטות ע המראביצווכניות תהמפקח  רוימציא לאיש בלןהק .ג

אויר ומערכות  וגביזרי חשמל, מיזא שלבי שילובוכן  רגון והחיבוהעי
שלב  בכל קרה וע התשל ביציות לתאום מלא על הקבלן האחר .אחרות

ור המפקח כי המערכות  לו רק לאחר אישרה יחהתק שלבי .ושלב
 . צעו ונבדקובו קרההת לניות שמעמכ-לקטרוהא

 
שור את אי תקרה ולקבלה תלתליית יו, תוכנונו על חשביש, בלן להגקעל ה .ד

גם  כניות יאושרו התו .טטי לאישור המפקחס קבלן יגיש חישובה .המפקח
 . םבמכון התקני

 
סימון ברור  ריות סגורות עםהמקו יזותיובאו לאתר בארקרה י התחומר .ה

 . וגןומ  יבש נו במקוםן ויאוחסצרשל שם הי
 
מם באה עמודים שעיוהקורות , ההקירותורך ן לכל אמקרה יסותהמפלס  . ו

 .יאושר ע"י המפקחו שה בציוד מקצועייעהסימון  .עה במגרהתק
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ם כנגד רעידות  יונים עליפוני ים בקלרות יהיו מחוזקכל הפלטות בתק .ז

 .אדמה
 
 .העורףת פיקוד שווצעו חיזוקים ע"פ דריבמרחב מוגן יב .ח

 
 אטומים או ו/ ורריםמח ,פח ם ממגשיריחים ו אעשויות  תרות אקוסטיותק 2.20.22
 

  בהתאם לתכניות, תקרות יןזורים שונים בבנבאק ולהתקין ן לספלעל הקב .א
  (ררים )אקוסטייםמחו ,ניםמגלוושי פח מגאריחים ויות אקוסטיות עשו

  ףעם כיפו מ לפחות,מ" 40תהיה "כתף" בגובה לכל מגש  .ומים או אטו/
   .מגשהחיזוק  ךרמ"מ לצו 10 של  ימיפנ

 
יה  יההחירור   .26%יה ההמחוררים ימגשים ם ובחיאריר בירוחוז החא .ב

 . מ"מ 2טר קומיקרו פלוס ב
 
עה של הצבי  .יםהצדד ( משניPRE-PAINTוכן )צבוע בצבע מ ההפח יהי .ג

יאסטר ולפוס סיליקון פיהיה מטהצבע החיצוני י .נורה בתהפח תיעש
ים  פחהמי של הפניהצד  .חקמפירת החבלפי  RALון בגו ,ןקרוימ 80ובי בע
 . לא סדקיםל ד לכיפופיםה עמייהצבע יה .הבצבע להגנ  בעייצ

 
ציה מצעות קונסטרוקסטרוקטיבית באייתלו מהתקרה הקונם שימגה .ד

 .ברגהות הח מגולוון ומוטה מפעשויאימה מת
 
 .טרמ  1.20על לא יעלו ש ית העזר תתלה במרחקיםקונסטרוקצ .ה

י שייגרם בלהתקרה של וק קל פיר שתאפשר הרד בצורפנייקבעו בות לוחה 
 . יואלו לסמוכים צמו א עזק לאלמנט נ
הפח  מגשי .מפקחות הנית ולפי הוראייקבע לפי התכ לוחותה וםכיוון ומיק 

 . המגשים הקשחתורך ת צד מורמים לצדפנועלי היו בי
 ואופיל חיבור פר כל גלהתורה שלא קיים ובצנ יהיו לוחותורים בין ההחיב 

 . ישנ אחד ל דיםצמו ותלוחשאחרים כ אמצעים
 
-ת רעשים ליתיריעה מפח תודבק ת ות המחוררוקוסטיאהתקרות הך בתו . ו

0.75 NRC . 
 
ר מעבנת פרופילי התקפקה ום אסולנה גה האקוסטית תכלרעבודות התק .ז

  .ירוומפזרי אי תאורה פוכד', וסביב גו סינרים, ירות, מחיצותורך קלא
התקרה  אתהתואם  RALגוון ור בוי בתנקלבצבע ה יהנסטרוקציה תקוה 

של הפרופילים    יםעל חיבורים נאותד יש להקפי .שחור עו/או בצב העצמ
   .טהחלקים במדוירונג( יתוכי זויות )גחשנהו( וכן על )אחד למ

 
 כל .דרשנורים ואלמנטים אחרים כחיתוך פתחים, חולנה תכל התקרות .ח

 . תרכים באתולבצע חי רפעל, לא יותבמצעו  יבו  החיתוכים
 
אפשר גישה ל קום על מנת כל מב רוק המגשים נוחיות בפיל קפיד עלה יש .ט

 נחים ופרטי קצהמהמגשים, קוים חלוקת  .לל שמעל לתקרהלחנוחה 
 . המפקח יותי הנחו לפיבוצע

 
  ממ" 25י בצמר סלעים בעומזרוני  המחוררות יונחוקרות ל התמע . י

 ממ" 25 ביבעו  זכוכיתר צמ ילוימ ו/או קמ"/ג"ק 60י רחבממשקל וב
 וכבה מאלי יאטילןולפשקיות וי ציפ לל, כוקמ"/ג"ק 24מרחבי ל משקוב

 . מיקרון 30בעובי 
 

  ו מגשים( במרחבם אאריחית )מדולריותבות פריקות מווכל התקרות הת . יא
   5103אל ות תקן ישרוצעו כפוף להצעגן יבהמו
ים  חבים ובמרטלוהתקנה במק כןלי תכל :ת פריקותות תותבורתק
   .ניםמוג
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אחיזה בין י להתקנת תפסתקן ה נית לדרישתהקבלן מופ מתתר תשוהי בין 
 .יחידהל כלול במחיר ה"כל הנ .נושאים או מגשים ופרופילים ה יםהאריח

 
 ותרות מינרליתק 3.02.22
 

 )צמריים  ות מינרלחיהיו מלו יים אקוסטייםוציפו  אקוסטיותקרות ת .א
  רטם למפוהתאקח, ובמפה ים ע"ישרמאוגלס רבוס( ו/או פידחכית זכו

 .תויובכתב הכמובתוכניות 
 
לרבות   (ניסילקו)  "AKUTEXTמסוג " עהיו מטופלים בצבי האריחים .ב

וחות  של הללוי החלק הג .ליקון בסיקשים ו מוים יהיהשולי .העליון קהחל
ות וריד קד לולאחר עיבהאריחים  כל .בצבע אקרילי יצוק יהיה צבוע
 . ם לייחת השו הקש זהה שלל רו טיפובעופתחים י

 
ה צעות קונסטרוקציאמרוקטיבית בונסטקהלו מהתקרה ייתם יאריחה .ג

 .גהרוון ומוטות הבמתאימה עשויה מפח מגול
 
 .מטר  1.20על  רחקים שלא יעלובמ תתלה העזרוקצית קונסטר .ד

ייגרם ש בלי קרהת קל של ה שר פירוקפיקבעו בנפרד בצורה שתאיהלוחות  
 . אליו וכיםאו לסמו מנט עצמלאנזק ל

 פחמגשי ה .מפקחת האות ולפי הורתכניה ייקבע לפי לוחותקום המייוון וכ 
 . שחת המגשיםקורמים לצורך היהיו בעלי דפנות צד מ

חיבור או  תגלה כל פרופילשלא  צורהיהיו נקיים וב חותלון הם ביחיבוריה 
 . לשניחד אצמודים  לוחותכש םאמצעים אחרי

 
מר פרופילי ג נתה והתקספקה גם אלולנטית תכוסקרה האקתהעבודות  .ה

ים  הפרופיל .ומפזרי אויר רהוסביב גופי תאו ',מחיצות וכדות, רילאורך ק
(Z  +Lחי )וון ר בגבצבע קלוי בתנויו ויה חהמפקדם של בים באישור מוקי

RAL ל  שנאותים   חיבורים ליש להקפיד ע .קרה עצמההתואם את הת
 .ים בהחלטיקג( מדורוניות )גי זוחיתוכ עלו( וכן הנים )אחד למשילפרופה

 . מ"מ 2ל ש יהיו בעובי(  L+Z)הפרופילים 
 
 .שטים אחרים כנדרנם, חורים ואלמות תכלולנה חיתוך פתחיקרהת . ו
 

 ס ת גבמלוחווסינורים ות תקר 4.20.22
 
 ,םיררוחמ וא/ו אטומים  חות יהיווהל .מ"מ 12.5יו בעובי לוחות הגבס יה .א

 . כניותותבהתאם ל
"מ  מ 0.2 סטית בעוביממברנה אקול ים כולוללררים כהמחולוחות ה 

 .המודבקת ללוחות NRC 0.85 – 0.8ה של יגספ ברמת
ור  תוספת בגין חירכל שולם לא תריכל, לפי בחירת האד עוג החירור יקבס 

 .משתנה לרי ו/או בקוטרא רגול
 
י  צעיות לאמחנגשה לגבי הה הדעם  בלןקס מטעם המהנד י"ע יקבע השלד .ב

 .טרוקטיביתנסהקורה לתקחיבור ה וההתלי
 . F-47וג מסית של אורבונד רקוסטרוקציה מבקונ ש יש להשתמ 
 . מים מתאי גבס ולוחותמש בחומרי שלד תעוגלים יש להשמה בקרניזים 
 . ומפרטי היצרן יהיו ע"פ פרטי וררותהמח השלד לתקרות 

 
  רים,פרינקלס תאורה,  יפור הרכבת גועבנות ההכ כל יעשו הגבס רותקבת .ג

 . ב"וכיויזוג אויר למרילים , גגלאים
מפס   בת פינות מגן חיצוניותרכיש להקפיד על ה םידקורטיבי םניזירקב 

 . נכיתואקית נת בפינה אופוולפלדה מגו
 
ים  יל חשבונו, חיזוקים סמוע ע"י הקבלן ועויבוצכנן ידת הצורך, יתובמ .ד

ל  האדריכע"י יאושר ק ט החיזורפ .את הגופיםשירך נלצו זי תאורהלקרני
 .ירי היחידהמחכלול בו
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 .מוחלק מוכן לצבע טחעד לקבלת משכטל שפרות יהיה בהתק  לכגמר  .ה
 . יות האדריכלהנחלוכן ורט למפאם רות יבוצעו בהתק גש בזה שכל התמוד

 
  ת"פ הנחיובלבד, ע רת תהיה באתר, ברולר קצהתקרות המחוררוביעת צ . ו

 .אדריכלה גוון לבחירתב צרן,הי
 
  ממ" 50בי ועמר סלעים בצו מזרוני נחרות יוחוררות המהתק מעל .ז

 ממ" 50 בעובי תזכוכיצמר  מילויו/או  ק"מ/גק" 60מרחבי  קלמשוב
 ה מאליוכב לןיאטי פולשקיות יפוי ל צ, כולקמ"/גק" 24משקל מרחבי וב

 . מיקרון 30בעובי 
 
ק חל 5103 ישראלי ןקצעו כפוף לתבוים יוגנמבמרחבים בס רציף גתקרות  .ח

3,2,1 . 
 

 ות מאדוג 30.22
 

, ', רצפה וכותקרהציפוי, , מחיצהכל סוג של מ דוגמא אחת הכיןל על הקבלן 22.03.1
 .מפקחעליו יורה ה ותמקובמ םת ע אוולקבו סגרת עבודותיו,מב יםהמורכב

ת גם אנה לקח ותכלוידי המפ למידות ובצורה שיקבעו עגמאות תהיינה בהדו
 .התעלות התאור

 
את דרישות  : יקודבמותשקפנה ל הבחינות מכשלמות מו תהיינהאות הדוגמ 22.03.2

שרו על ידי  והעבודה כפי שאפרט הטכני ואת תכניות המפקח, את הוראות המ
 .קחהמפ

 
  תאישור סופי של הדוגמאוה אך ורק לאחר ייעש ודותע הכולל של העביצוהב 22.03.3

 . שורדיים, כפי שינוהשי ללתכהמפקח והעל ידי 
 

 .קחפמו על ידי הבעו ויאושריקתקרות ל ההצבע שוני גו 22.03.4
 

ולכל  תהמפקח לדוגמאועל הקבלן לקבל אישור  ילסף לכל האמור לענוב 22.03.5
תקרות: סרגלי צוע הת בילהשתמש בהם, בעתו ש בדעם שיהאחרי האביזרים

 . וכו' קה,י אקוסטיר, אביזמר, ברגים, פחיםג
 
 דים וח שלום מיתו מדידה ופניא 40.22
 

 כו'( ו ת, סינוריםתקרו ,תוציחמ) גבס נטיאלמ 1.40.22
 ת הנאמר להלן:רי היחידה כוללים גם אחיבמפרט הכללי, מ ורבנוסף לאמ

 . נים התק ואישור מכון נםכנובות תה לרת נשיאקונסטרוקציו .א
 רבותל לימפורט לע יוחדים כמת חיזוק כולל אלמנטים קונסטרוקצי .ב

הקבלן ועל ם ור מטעוקטקונסטרשור ואי R.H.Sופילי רפכולל  כנונםת
 חשבונו. 

בקצה ף פתחים וכולל גליפים קי,כולל גליפים בהרשפתחים כנד יבודע .ג
 . נכיקי ואאופ נמוכותפשיות ומחיצות  ומחיצות ח

בצמר   תום סביב תעלות וצינורולרבות איט ניהםלמי םטומיהאיאת כל  .ד
 .אקוסטיקה רטפי פק לרוכית + מזכ

,  יםילדיאגונקים  העזר, חיזות יטרוקצונסרים, קחיבוקים והזוכל החי .ה
וכל הנדרש   חומרי העזר למיניהם ץ, ע חיזוקידות אדמה,יעחיזוקים לר

 . קנה מושלמתתלה
בטיחות הנחיות יועץ ה ש לפירי אכנגד מעב יניהםלמ טומיםהאי את כל . ו

 .קוסטיקהא מרק לפי פרט+ כית זכו רות בצמרות וצינולואיטום סביב תע
ש  כפי שידרו ידותמבואמיתיים  ל ובחומריםודשות בגדרומאות ה גוהדכל  .ז

 .ריכלדהאהמפקח ו/או   יל ועד אישור סופי ע"יכהמפקח ו/או האדר
כרוכות בהן  אות ה ההוצרוש המפקח וכל שידימות והדגדיקות כל הב  .ח

ליקוי   כלקון  תי תת, הוצאואקוסטיו תבדיק לרבותובעות מהן, והנ
 . רשדייששינוי ל בהן וכ הלשיתג

 . גל ובשיפועעובוד במעי .ט
 וכו' ם תוק,פרופילי סיוני,פרופלי ות פינ ילפרופי . י
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 . שפכטל . אי
  אלמנטי לבים בטים המשולמנת  לכל האוההכנויזוקים וקים החל החיזכ יב.

לרבות אורבונד,רטי חברת הגבס ,לפי פי אלמנט ויים על והתל הגבס
נגרות נטי ונות,אלמות ,ארש עו,מחיצות  מתחלונותות,תדל

 וגאלמנטי מיזחשמל, אלמנטי ציה,נטי אינסטללמגרות,אומס
אחרות  שונות  ,מערכותכל סוגמיניום,אלמנטי חיפוי מלואוויר,אלמנטי א 

 במהלך הביצוע.ידרש אשר ורט בתוכניות ואחר כמפ מנטוכן כל אל
נמדדת  הואיננ יצועהם את ביבייכניות מחתו/או ה כל עבודה אשר המפרט יג.

  .ותמויכתב הכיפי נפרד בסעב
  
 . שהוא דללמיניהם, בכל גום הפתחי כלי בניכו ה במ"ר נטוה תהיהמדיד 
יפוי לוחות  ציה עם חגבס תהיה רק עבור קונסטרוקס וציפוי ת גבצוהתשלום למחי 

 גבס. פוי לוחותללא חי נסטרוקציהן עבור קולקבל ישולם,לא גבס
ת יעאחר קבן לה לעיישל השטח הנרארישה בפ  הת וסינורי גבס תהירוקדת תמדי 

 ת .כל התקרו
 
 ת ות אקוסטיורתק 2.22.04

 הנאמר להלן: לים גם אתכול  דהלי, מחירי היחיט הכלפרבנוסף לאמור במ 
ידרש   כל גובה שרש ובשייד ככל משנית וראשיתה יות נשיאקונסטרוקצ א.

 ים. התקנ מכון ואישור נםות תכנולרב
ת אחרות  כוולמער בו"שן וכיאויר, גלאי ע יזוג מ ירהכנות לתעלות ומפז .ב

 .דרשכנ
 יצוע העבודה. ים לבושרים והאביזרים הדרר וכל המוצזרי עמחו ג.
ר ומעבר וכל  גמופילי שיאה מפח מגולוון לרבות פררופילי הנכל פ .ד

 לעיל. פורט ים כמיזוקהח
מושלם של העבודה   ועצלבי כל עדדמה הד רעידת אכנגרות תקחיזוק ה ה.

 יכל.אדרו/או הישת התכניות ף לדרפוכב
ש  שידרוי כפ ובמידותמיתיים ובחומרים א גודלבת הדרושות גמאווכל הד . ו

 .ריכלהאדהמפקח ו/או   יר סופי ע"ועד אישו ריכלאד המפקח ו/או ה
בהן   הכרוכותההוצאות  המפקח וכלדרוש ות שידגימכל הבדיקות וה ז.

ן כל ליקוי  תיקו ותאצדיקת אקוסטיות, הוב תלרבומהן, בעות והנו
 דרש. ייוי שינוכל ש בהןיתגלה ש

 תקרותבם המשולבים טינההכנות  לכל האלמהחיזוקים ווקים זהחיכל  .ח
מנטי  לרבות אל,התקרות האקוסטיות  יים על והתלו ת וסטיוהאק

,אלמנטי  ג אווירושמל,אלמנטי מיז י חנט ,אלמאינסטלציה
ן כל אלמנט חרות וכא ונותסוג,מערכות ש מכלחיפוי  טילמנלומיניום,אא
 צוע.יהב  ש במהלךת ואשר ידריובתוכנ  ורטר כמפחא

דת יננה נמדעה ואביצוים את כניות מחייבהת ה אשר המפרט ו/אוכל עבוד .ט
 .ותבנפרד בסעיפי כתב הכמוי

 וא. כל גודל שהמיניהם, בפתחים לה כלנטו בניכוי "ר במהיה  ידה של תקרות תהמד 
 

וכו'(  ציפויים שונים  רות, , תקפרק זה )מחיצותבודות בע ה ידה של כלרי היחמחי 22.04.4
לרבות תאום   וכו' אש ויתאורה, גיל פי גו יר,יזוג אומ פתחים לציוד תיחתפ כוללים

האלמנטים  קים,כל ההכנות לקביעת מחוז ים,משקופיםתחזוק הפ,חיפתחיםה
 קביעה בפתחים וכו'ועדים להמי

  
 יאה סטרוקצית נשקונ 5.04.22

תקרות,   רק זה )מחיצות,ים בפלמנטיחידה של כל האמחירי הש תמודגש בזא- 
,משנית  סוג מכל  יאהנש סטרוקצית הקונשל וע ן וביצוכנ( כוללים תו'ם וכייציפו

 ת. מוסמכשור מעבדה י ות קבללרבאשית רו
ת  קונסטרוקצי צוענון וביכל סוג, המחיר כולל תכתותב מ/רות אקוסטיותבתק -             

ככל אשית,מכל סוג וית ורמשנ סטרוקצית נשיאהבות קונרל ה מכל סוגנשיא
 ה שידרש .גוב לכשידרש וב

י ערוך על ידט י מפורסטטישוב חות מפורטות ותוכנינו בויכין על חשלן הקב-             
ת של  ה תבוצע על פי התוכניות הנשיאקונסטרוקצי .דס רשוי, לאישור המפקחמהנ
 .הקבלן לש נו הבלעדיל חשבוכל הנ"ל ע .בלןהק
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  את כל הפרופילים מכל  לים גםלל כל האלמנטים בפרק זה כושמחירי היחידה  22.04.6
   רופילי פינה,פרופילי הפרדה, פרופילי אומגא, פרופילי , פL,T,Z,L+Zפרופילי סוג,               

 ילים  ופרסיום, פרופילי חלוקה, פרופילי ניתוק,פרופילים במיפגש קירות/תקרה,פ              
 ובכל מקום סוג,ככל שיידרש  ש, מכלרה/קיר, כל פרופיל אחר שיידבמיפגש רצפ              
 ת האדריכל וכמתואר בתוכניות ובפרטים בתוכניות ולפי  כל לפי דרישויידרש, הש              
 י  פפרטי ומיפרטי היצרנים.כל הפרופילים צבועים בתנור בגוונים ודוגמאות ל              
 בחירת האדריכל.              
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 תר ים בא ויצוק  םת קדוחינסאוכלו  -  23פרק 
 

 מיקרופיילס  -שיטת ההקשה כלונסאות קדוחים ב 
 :כללי .1

  )הספר הכללי המפרט של 23 פרק עפ״י תבוצענה ויציקתם הכלונסאות קדיחת דותעבו כל

 הקרקע. מהנדס חובדו ובתוכניות זה מיוחד במפרט המופיעות הדרישות בתוספת הכחול(
 סעיפי בתיאור או בתוכניות  אחרת מצוין אם אלא 30 -ב  יהיה בכלונסאות  הבטון סוג

 זה. שבמפרט המפורטים יצועהב

מעודכנת לפי הביצוע של  AS MADEגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות על הקבלן לה
ע עי התוכנית תבוצזמין עבודות הביסוס תוכנית העדות תעודכן עג דיסקט ותימסר למ

 מודד מוסמך 
 

 אחריות כוללת של הקבלן  .2
ע המתוארת במפרט והתאם סאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצונהקבלן יבצע את הכלו

קרקע. אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו מספק, עליו לבצע, על  להנחיות יועץ ה
 העבודה.  חשבונו, בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת ההצעה וביצוע

עליו  , האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלהבכל מקרה
הוא יעשה   צעים נוספים לאבטחת שלימות הכלונסאות,בלבד. אם לדעתו יש לנקוט באמ

 זאת על חשבונו. 

הקדוח יבוצע עי קבלן מאושר בלבד עם ציוד מתאים המסוגל לבצע את העבודה בקטרים  
 יות מצויד במכונה מתאימהכננים על הקבלן להובעומקים המתו

יסולק ו עשויים מצע מהודק. משטח העבודה ימשטחי העבודה המוגבהים )אם יהיו( יה
 בתום השימוש בו.  
לן יבצע את אלמנטי הביסוס ממפלס גבוה יותר מתחתית ראש הכלונס, בכל מקרה שהקב

שהוא  דו במצב לח,  או כיהיה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש אלמנט הביסוס בעו
ה על שלמות הקוצים  רכבר בטון קשוי )עפ"י שיקול דעתו ובאישור המפקח( תוך שמי

 שבראש הכלונס. 
 ן מבחינת מיקום והן מבחינת אנכיות.  יש לבצע אלמנטי ביסוס בדייקנות רבה ה

הקדיחה תעשה תוך שמירה על מקום מדויק, מרכזיות ואנכיות הקדוח. הנטיה מהאנך  
ס"מ מהציר.רואים את הקבלן כאילו  2.0המרכז לא תעלה על והסטיה מ 1%לה על לא תע
י  לחומר המכרז( הכולל דגשים לביצוע, לפנמד את האמור בדו"ח הביסוס )מצורף לעיין ו

 הגשת הצעתו למכרז זה. 
הקבלן המבצע רשאי לקבל את דו"ח בדיקות הקרקע, אבל אם הוא חושב שלא נעשו  

ע על ידיו, הוא חופשי וצריך לבצע בדיקות לצורך הערכת הביצובדיקות קרקע מספיקות 
גבי המחירים והן לגבי  בונו. הסקת המסקנות ויישומן, הן לשנוספות כרצונו ועל ח

הקרקע שנעשו  על ידי המזמין ומבדיקות הקרקע שתעשינה על ידי   הביצוע, מבדיקות
 לן. הקבלן )במידה ותעשינה(, יהיו על אחריותו הבלעדית של הקב

ורך ציא בחשבון כי בדיקות הקרקע שבוצעו באתר ע"י יועץ הביסוס הם לעל הקבלן להב
 לא יכולות לשקף את מכלול תנאי האתר. המלצות הביסוס בלבד ובכל מקרה

 
 הדגשים נוספים  .3

אם החדירה לתוך שכבה קשה, או לא יציבה, לא תאפשר השלמת הקדוח לעומק 
מהנדס הבסוס, ולקבל הנחיות למהנדס המתכנן ול המתוכנן בקצב סביר, יש להודיע מיד

את ך הכלונסאות ובמידת הצורך להגדיל רמשלימות. תבדק האפשרות לקצר את או
 קוטרם. 

ני כלונסאות סמוכים לא יעלה על המרחק החפשי הפרש הגובה בין התחתית של ש
 ביניהם. 

 יש לנקות היטב את תחתית הקדוח ע"י מקדח שטוח. 
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יומן עבודה, עם רישום השכבות אליהן חדר קדוח וקדוח ולנהל יש למדוד ולאשר כל 
 הקדוח.

הקדוח והנקוי. אם יש עכוב בודה כך שהיציקה תעשה מיד עם גמר עיש לתכנן את ה
מטר  1.0ן הדרוש ליציקת כלונס שלם, יש להפסיק את הקדוח לפחות באספקת הבטו

 מעל התחתית, ולעכב את גמר הקדוח עד סמוך למועד היציקה.

 תוח למשך הלילה מחשש מפולות. אין להשאיר קדוח פ

ד על מרכזיות אונך, ללא פגיעה בדפנות. יש להקפימהכנסת הזיון תעשה בעזרת מנוף, ב
 ים ושומרי מרחק מתאימים. הזיון בקדוח, בעזרת גלגל

, עם עבידות מתאימה ליציקה בעזרת  30-הבטון בכלונסאות יהיה באיכות של לפחות ב
 רכזי או משאבה. משפך עם צינור מ

ך עם צינור  פיקת הכלונסאות תעשה תוך זמן קצר אחרי גמר הקדוח, עם שמוש במשיצ
 מרכזי.

היסוד וללא פטריה עליונה  הכלונסאות יהיה במפלס של תחתית קורות גמר היציקה של 
 של בטון. 

 
 :בנוסף לאמור לעיל ובמפרט הכללי להלן דגשים נוספים לביצוע כלונסאות ההקשה 

 י הרלוונטים מהדורה מעודכנת.אות יבוצעו לפי ת"הכלונס .1

עוד מתאים לכל כלונס כנדרש בת"י יהכלונסאות יבוצעו בבקרה מלאה ות .2
 רלוונטי, בדוח הקרקע ובמפרט הכללי.ה

ס"מ מקוטר הקידוח. הוא יתלה במרכז חור   14 -טר כלוב הזיון יהיה קטן בקו .3
ומרי  הקידוח ורוחקנים שהקידוח כאשר צינורות שומרי מרחק בחלק העליון של 

טיפת הבטון  עמרחק )ספייסרים( מגלגלי בטון חזקים ורחבים המבטיחים את 
 התחתון. כמסומן בתוכניות בחלקו

דות הקידוח ואחזקתם. הקבלן ישגיח שתנועת  הקבלן יהיה אחראי לסימון נקו .4
הכלים בשטח לא תפגע בסימון וידאג לסמן מחדש נקודות שנפגעו. יש לוודא את 

לתו ולפני יציקת הכלונס. אין להתחיל ביציקה לפני וידוא  ן הקידוח לפני תחיסימו
טייה במיקום הכלונס יש להתייעץ  הכלונס בהתאם לתוכניות. כאשר יש ס מיקום
 .ץ הקרקע ועם המתכנן לפתרון הבעיהעם יוע

עם גמר היציקה תיעשה מדידה חוזרת על ידי הקבלן. לאחר חשיפת הכלונסאות  .5
ים המבוצעים של כלובי הזיון. התכנית תועבר נית היסודות המרכזיסומנו על תכ

תיקונים שינבעו  רקע לצורך אישור או תיקונים. כל ה קלמתכננים וליועץ ה
 .ע יבוצעו על חשבון הקבלןמהאקסצנטריות של הביצו

הקבלן יסייר באתר טרם הגשת הצעתו ויוודא נגישות מכונת הקידוח לכל נקודות  .6
 .וםוד שלו לעבודה במקהקידוח והתאמת הצי

ראש כדי  הס"מ מתחתית קורת  5-מפלס ראש הכלונס אם ישנו יהיה גבוה ב .7
י מילוי  הצטברות קרקע בינו לבין קורת היסוד. אלאפשר ניקוי יעיל ומניעת 

הוראה זו יחייב את הקבלן לבצע חציבת סלע, סיתות בטון או השלמת יציקה על  
 .חשבונו

עשה באמצעות קורות היסוד יות שמעל המותר יי תיקון מרכזיות הכלונסאות בסט .8
 .טור והוראותיו ועל חשבון הקבלןקאו אמצעים אחרים לפי החלטת הקונסטרו

 
 ציוד הקידוח וייצוב דפנות הקידוח  .4

ח הכלונסאות מחייב שימוש במכונות חזקות ובמקדחים המתאימים  קידו .1
סאות,  לקדיחה דרך סלע, בולדרים צורניים וצרורות. סוג המקדח לכלונ

הקבלן, אך הוא טעון קבלת אישור המפקח. בכל מקרה יהיה   ידי-יוצע על
קע והסלע שבאתר, תאים לביצוע הביסוס בכל שכבות הקרמהציוד 

 הקבלן, אפילו אם אושר הציוד ע"י המפקח.  והאחריות לכך תחול על
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כאשר הקדיחה איננה בסלע, יציבות דפנות הקידוח או המחפורת תובטח   .2
 י יועץ הקרקע.   מגן או כנדרש לפ ע"י צינורות

 אלמנט הביסוס.  יש להקפיד ולשמור על יציבות הדפנות לכל עומק .3
, והוא הבלעדי על שמירת יציבות דפנות הקידוח הקבלן יהיה האחראי .4

 ינקוט בכל האמצעים הדרושים לכך. 
לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת מהקושי  .5

 שכבת הקרקע. לחדור אל תוך 
 ד הקידוח יעמדו תמיד על מצע יציב. אם לצורך זה יהיה על הקבלןציו .6

 י, יהיה מילוי זה, וסילוקו אחר כך. לבצע מילוי ליצירת משטח עבודה זמנ
 

 זיון  .5

 .  W פלדת הזיון תהיה רתיכה סימון .1

כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי מותאם  .2
 כלונס.  לזה של ה

הקבלן כי חיבור מוטות הזיון האורכיים לחישוק הלולייני יהיה  תשומת לב .3
 ר בריתוך(. אמצעות קשירה בלבד )לא יאושר חיבוב

צורת הכלוב, יחבר הקבלן אלכסוני חיזוק וירתך מנת להבטיח את יציבות -על .4
  אותם מידי פעם. כיוון האלכסון יהיה מנוגד לכיוון החישוק הלולייני. מותרים

 ם בלבד. ריתוכים נקודתיי

מ', אשר   3מ"מ כל  16 -ל 12בכל האלמנטים יהיה חישוק מרותך בקוטר שבין  .5
 ן הנדרש בתוכניות. המדויקות של החתך הרוחבי של כלוב הזיומעצב את המידות 

כלוב הזיון ירד על למפלס המתוכנן, תוך הבטחת אורך קוצי העיגון הבולטים כלפי   .6
 ל שפות הקידוח. ול תליה שיושען עמעלה וייתלה באמצעות ע

  4466ממוטות מצולעים לפי ת"י  הכל פלדת הזיון, לרבות החישוק הלולייני,  תהי .7
 .כך שלא יינזק בעת התליה והיציקה . יש להבטיח את חוזקו של כלוב הזיון3 חלק

 
 הבטון והיציקה .6

 הכול לפי המתואר בתוכניות.  118לפי ת"י  30-הבטון יהיה בעל חוזק ב  .1

 ת סומך כזו שתאפשר יציקה רצופה באמצעות הצינור. תערובת תהיה בדרגה .2

מצאת בפועל כל כמות הבטון יציקת כלונס בטרם הובטח כי באתר נבאין להתחיל  .3
 נס זה.  הדרושה לכלו

שעות מתום החפירה של הכלונס, אלא אם כן בוצע   3אין להכניס כלוב זיון אחרי  .4
תחל מיד בתום הכנסת   ומק נוסף. היציקהס"מ ע 50ניקוי הקידוח ובוצעה קדיחת 

 .כלוב הזיון
 

 דגימות ובדיקות  .7

וסה בתאום עם מהנדס הבסוס. אות יעשה עם פקוח צמוד של מפקח מנסבצוע הכלונ .1
ת איכות הבטון המובא, ולהשוות את הכמויות התאורטיות לכמויות  יש לבדוק א

השכבות אליהן   בפועל. יש לערוך רישום של העומקים המדודים של הקדוחים ושל
 רו עם הקדוחים. חד

טרה סוניות, או רדיו אקטיביות,  לאיכות הכלונסאות תבדק ע"י בדיקות סוניות, או .2
בתאום עם מהנדס הבסוס. לצורך   או קדוחי גלעין, ובהתאם לדרישות המפקחו/

בדיקות אולטרה סוניות או רדיו אקטיביות, יש צורך להכניס מראש לכלונסאות  
 ס"מ מדופן הקדוח.  15ובמרחק של  2ר פנימי של "מגולוונים, בקוט צינורות פלדה לא

העמסה או מעקב אחר  יכות הכלונסאות עשוי להדרש נסיון אבמקרה של ספק ב .3
לבי הבניה וההעמסה. אם יתגלו כלונסאות פגומים, תינתנה  שקיעת הכלונסאות בש

 המלצות משלימות. 
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 אופני מדידה ותכולת מחיר  .8

 .ת, בדוח הקרקע והוראות המפקחפי האמור בתוכניוהמדידה תהיה קומפלט ל .1

 .במפרט הכללי 23ק רתכולת המחיר תהיה לפי הנאמר בפ .2
     השטח הקיים לאלה את כל הכלונסאות המבוצעים ממפלס פני  מחיר יכלול .  3

המבוצעים ממפלס ראש סוללה או על גבי משטח עבודה מוגבה. כמו כן לא תהיה  
 .ע שוניםים בסוגי קרקע/סלאבחנה בין כלונסאות המבוצע

בוה יותר מאשר בתכניות, גאם הקבלן יבצע אלמנטי ביסוס שראשם מגיע למפלס  .  4 
צאה מכך יהיה עליו לסלק הביצוע שלו או מסיבה אחרת כלשהי, וכתועקב שיטת 

את הבטון העודף שבראש הכלונס כדי להתאימו לתכניות, בין אם הבטון יסולק  
מנט ביסוס לא יימדד לתשלום. גם  הקטע העודף של אלבמצב לח או במצב קשוי, 

י לונס לא יימדד לתשלום וכלול במחירכחציבה וסילוק הקטע העודף של ה
 .הפרויקט

מרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה, לפי התכניות המחיר יכלול את כל החו .  5
 :וכאמור במפרט הכללי, ובנוסף לכך גם את

 .אתר העבודהצא במרחק כלשהו מסילוק פסולת לאתר מאושר הנמ .1
צורך בצוע  להכנת משטחי עבודה ו"ברמות" עבודה )במילוי זמני(  .2

 .וף הביצועכלונסאות ופרוק הנ"ל בס
 .דוחהכנסת כלוב הזיון לתוך הקי .3
מוטות זיון ספירליים ואלכסוניים המשמשים לייצוב כלוב הזיון כולל  .4

  16-ל 12טר שבין הריתוכים שלהם לזיון, וכולל חישוקים מרותכים בקו
 .מ"מ המעצבים את צורת כלוב הזיון

 .שימוש בצינורות מגן  .5
 .שומרי מרחק לכלובי הזיון תצינורו .6
 .והיציקה באמצעות צינור טרמיהבטון  .7
 .נוף עזר להנפת צינור היציקהשימוש במ .8
סיתות, חציבה והכנת הקצה העליון של אלמנט הביסוס במפלס המתוכנן,   .9

יקוי הזיון וכולל סילוק  ה שמעליו, כולל נלהתחברות אל אלמנטי המבנ
 .הפסולת

אש אלמנט הביסוס גם כשהבטון במצב  רסילוק כל עודף הבטון שנוצק ב .10
  סילוק(.לח וגם כשהוא במצב קשוי )כולל חציבה ו

בדיקות ודגימות לכל האלמנטים, כולל כל בדיקות הבטונים, הבדיקות  .11
  האולטראסוניות  ועריכת דו"ח בדיקות.

ל האמור בתוכניות ובמפרט הכללי והמפרט המיוחד. כל  יכלול המחיר את ככן  .  6
אינו משולם בנפרד, יהיה כלול חשבון הקבלן ו-המיוחד, כי הוא על  טהאמור במפר

 .יחידהבמחירי ה
מודגש במפורש כי בכל מקרה של פסילת אלמנט הביסוס ו/או תיקונים באלמנט    .7

שבון הקבלן בלבד,  ח-התיקון כולו על הביסוס, שהמפקח קבע שהוא פגום, יהיה 
 .פקח והמתכנן בלבדמידי ה-כשצורת התיקון והקף התיקון נקבעים על
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 ק פרוו  יסההר בודות ע  -  24פרק 
 
 ללי כ 10.42
 

 . קחהנחיות המפ תוכניות ולפירט בכמפו במבנה,ם פירוק הקייוללת העבודה כ 24.01.1
 

בל הקבלן כל  יקבים לא שלדה בעבור עבו .מפקחעם האמו ושלבי הפירוק ית 24.01.2
 . תשלום שהוא

 
ים,  )מ יימותהק העבודות ניתוק כל המערכות יצועבבמהלך כי ן באחריות הקבל 24.01.3

 . עילל 00רק בפקד כמפורט ך לתפהמבנה ימשישי ו'( בתנאב וכדו, ביחשמל
ם הזר נותק דות ההריסה והחציבה יוודא כיבביצוע עבו רם יחל הקבלןבט 

בכל מקרה בו יתקל הקבלן,  .ת העבודותעובו מבוצה המבנהחשמלי בקטע 
ה  וכד' יפנהו ד כלשציוקשורת, מים, ביוב, ניקוז,  ל, תמקוי חש, בתובמהלך עבוד

מבלי   וכד'שמל חמים,  ויין לחתוך קא .וללמהלך הטיפ ותקבל הוראקח ויפלמ
 .שור המפקחילקבל א

 
 .ההיפך כןריסה" ו"הונה מר "פירוק" הכוו נאום בקמודגש בזאת שבכל מ 24.01.4

 
 ה: ז התקנים העיקריים הנוגעים לפרק 24.01.5

 
 תקן ם הש תקןהמספר 

ל 900 בטיחות  חמככללי  ושים  ולשימ   ביתילשימוש    שמלשירי 
 םידומ

 ן גשקפי ממ ישי לעבודהמגן אציוד  953
 פיגומים  1139

  ןצוי פרק זה, פרט אםעל   ל גםחהמפרט הכללי לעבודות בנין,  נאמר בפרקיהכל 
 .ממסמכי החוזה אחדאחרת ב

 
ם על הקבלן לנקוט בכל האמצעינים, ורוק שופ  סהבעת ביצוע עבודות הרי 24.01.6

ה  הבטיח הריסמנת לעבודה, על ה דפקח ומשרות המאהור למלא אחרם והדרושי
לא  ל ה לעוברים ושבים ולעובדים, וין ללא סכנטה בטוחה לחלובצוררוק יו/או פ

האלמנטים להריסה  .ר חלקי המבנהבשאשהוא  וגכל סת ו/או נזקים מגיעופ
ד  ה עהעבוד ועהיטב בכל שלב ושלב של ביצ וזקיםחים וממוכת ו/או פירוק יהיו

 .ןאתר הבניודר מסם המלסילוק
 

זר ו/או לשימוש חו םהמפקח ראויי לדעתאשר ופירוק ל ם המיועדיםלמנטיא 24.01.7
אוחסנו בכל וי שלמותםב גיעהעל מנת למנוע פבית ת מרולשימור יפורקו בזהיר

 . מקום שיורה עליו המפקח
מידה ב .לשימורם עבודה אילו אלמנטים מיועדיילת החפני תר לברעל הקבלן ל 

 .בונול חשעק זהה חליהיה לספק  עליו  ד לשימור, ועיאלמנט שמהרוס יבלן והק
 

  את כל התיקוניםלים כול השל כל עבודות הפירוק וההריס  ירי היחידהחמ 24.01.8
ם  ימתועשים נטתיקוני בטון, בנייה, טיח, ריצוף, צבע, אבן, אלמן: ים כגורשהנד
 .'וכו

 
לסייר   24.01.9 הקבלן  המיבמעל  האלמנטים  כל  את  היטב  וללמוד  לפירוק,    ועדיםקום 

 ריו. עוד בטרם יגיש את מחי סיתות ו/או הריסה,
 

לגילוי  במידת הצורך על הקבלן לבצע לפי דרישת הקונסטרוקטור סיתותי גישוש   24.01.10
במקומות יבוצע  הנ"ל  וכו'.  קירות  תקרות,  ברצפות,  ע"י    הזיון  שיקבע 

 קבע. כל זה ללא תשלום נוסף. הקונסטרוקטור ובכמות שי
 

קיימים  לפני התחלת הפרוק וההריסה יש לנקוט באמצעי הגנה וכיסוי חלקי בנין  24.01.11
לבנין המובילים  הפתחים  כל  את  העבודות,  התחלת  לפני  לאטום,  זאת  וכן  כל   ,

המ ע"י  שיאושרו  חפקחבאמצעים  מניעת  את  להבטיח  בכדי  הלכלוך  ד,  ירת 
 ות התחתונות.והאבק לשטח הבנין בקומ
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הה 24.01.12 ביצוע  המזמין  אופן  עם  הדוק  בתאום  יעשה  ומועדה  והפירוק  ריסה 

ה לחלקי  נזקים  העבודה.ובמינימום  מקום  בסביבת  הנמצא  לציוד,  או    בנין 
את תחומי ביצוע ההריסה והקבלן יקפיד לא לחרוג   פקחבמידת הצורך יקבע המ

יתקן  במידה  מהם. הנ"ל,  מהתחומים  הקבלן  ההריסה  ויחרוג  עודפי  על    את 
 . פקחרצונו של המחשבונו, לשביעות 

 
יקבלן את אישור    אופן תימוך האלמנטים, הסמוכים לחלקים שאותם הורסים, 24.01.13

 לפני תחילת ההריסה. מפקחה
 

ולם  שרה בהם מוגדרים שלבי ביצוע, הקבלן ינהג בהתאם לכתוב, אך לא תבמק 24.01.14
 שלבי הביצוע. סדר  יכל תוספת במקרה של שינו

 
בודות הריסה או פירוק של חלקי בנין קונסטרוקטיביים, בטרם  אין להתחיל בע 24.01.15

 זמן ההריסה.פקח ונוכחות המפקח ביתקבל אישור המ
 

 ונסטרוקטיביים. אין להרוס אלמנטים ק  24.01.16
 

בבנ 24.01.17 מבוצעות  וההריסה  הפירוק  לגבי  יעבודות  מספקת  אינפורמציה  שאין  ן 
י זהירות מירביים מהרגיל, לאתר נסטרוקציה שלו. אי לכך יש לנקוט באמצעהקו

סיתות  טיח,  הורדת  ע"י  הנדרשים  במקומות  הקונסטרוקטיביים  חלקיו  את 
ב גילובאלמנטי  וכד'. עבודות אלה תעשינה טון קיימים, לפירה לצורך  יסודות  י 

 העבודה.  למלוי הוראותיו שימסרו בכתב ביומן בהנחיית המהנדס, תוך הקפדה
 

סית 24.01.18 פירוק,  הדרושים עבודות  הכלים  כל  את  כוללות  למיניהם,  והריסה  ות 
 לביצוע העבודה, וכן הרחקת הפסולת למקום שפך מותר. 

  
למבנהבכ 24.01.19 התחברות  עבודות  המבנים    ל  שלמות  על  ישמור  הקבלן  קיים, 

י  נוגעים  שאינם  למבנשוהמתקנים  שיגרם  נזק  כל  להתחברות.  או ירות  ים 
י העבודה,  למקום  סמוכים  של  למתקנים  רצונו  לשביעות  הקבלן  ע"י  תוקן 

 המפקח וללא תשלום. 
 

בקר 24.01.20 הקיימת  הפעילות  של  התקין  פגיעה במהלך  למנוע  רשאי בכדי  המבנה,  בת 
יו המפק במהלך  שונות  בתקופות  וההריסה  הפירוק  עבודות  ביצוע  לדרוש    ם ח 

בין   במהלכו  הפסקות  כולל  ביצוע העבודה,  כולל  לשניה,  אחת  עבודה  תקופת 
 ודות אלו מחוץ למסגרת שעות העבודה הרגילות.עב

 
דרכ 24.01.21 שיבטיח,  באופן  המזמין,  עם  יתואמו  והרחקתה  הפסולת  הורדת  י דרכי 

וח שקטים  את הרחקה  למינימום  לצמצם  מנת  על  זאת  כל  וכיו"ב,  אבק  סרי 
 . השכנים יםעולו השוטף של המבנפההפרעות לת

 
והר 24.01.22 סיתות  פירוק,  עבודות  כל מחירי  את  וכל  לעיל  הנאמר  כל  את  יכללו  יסה 

והוגדרו   כפי שנדרשו  והגילוי של חלקי המבנה הקיים,  במפרט  עבודות האיתור 
 המיוחד.

 
הכרוך    עבודות 24.01.23 כל  את  כוללת  כלשהם  אלמנטים  של  מחדש  והרכבה  פירוק 

יעה באלמנט שיש להרכיבו מחדש וכן  ק שיעשה בצורה זהירה כדי למנוע פגובפיר
כ וכו'  את  איטומים  סתימות,  תיקונים,  מחדש,  להרכבתו  הדרושה  העבודה  ל 

 במידה וידרשו עד לקבלת העבודה המושלמת. 
 

 הנדרשים על אחריות הקבלן תמיכות התקרות והחלקים 24.01.24
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המצאו 24.01.25 על  מדוקדקת  אלמנטים    תביקורת  קרי  סטטיות,  "הפתעות" 

נצפקו לא  שהמצאותם  המבנה  של  ביקורת  נסטרוקטביים  וכן  מראש  תה 
מדוקדקת לגוף המבנה בשעת ההריסה )סדקים קונסטרוקטיביים, שקיעות של  

 (. מנטים ניצבים מהאנך וכו'תקרות או קורות, הזזת אל
 

ש  24.01.26 כך  שיפורקו  מבנה  כחלקי  להריסה,  החלקים  לקבלן, ליציבות  נזק  יגרמו  א 
לצ או  לשן  לעובדיו  הקבלן  ע"י  אמצעים  ונקיטת  שלישי  בשעת  ד  נזקים  מניעת 

 נפילתם של חלקי המבנה הנותרים. 
 

חציב 24.01.27 כולל  נדרש  בהן  במקומות  הקיים,  הזיון  על  קפדנית  וכל שמירה  ידינית  ה 
 י אחר לאבטחת שלמות הזיון. אמצע

 
ומילוי 24.01.28 גראוט בלתי מ  תיקונים, השלמות  בטון  ע"י  יעשה   Mpa  40תכווץ  בבטון 

 לפחות. 
 

 נים הריסת בטו 02.24
 

 עות מנאתו תוך הייאום המפקח ובת ידישרים על ם מאויבכל סה תבוצעהריה 24.02.1
 מבנהבת השוטפת מניעת הפרעה לפעילוריסה ותוך הנטים שאינם לבאלמיעה גמפ

 .ביבתוובס
 

 סה,ריהתה של כל האלמנטים הסמוכים לפני הוג לתמיכה נאקבלן לדאוה על 24.02.2
 .כותיהתמ להסיר אתתן בכתב שניהמפקח , אחריה ועד לאישור בעת ההריסה

 ת ריותו הבלעדימאח גרועלמבלי  אתר המפקח וזלאישויכות תובא התמתוכנית  
 . לתמיכותשל הקבלן 

 
 על שלמות  ריש לשמו -ח ליהם המפקע יורהבתכניות ו/או שוין הם צבבמקומות ש 24.02.3

 . הזיון הקיים
 

 ות בנויים קיר תיסהר 03.24
 

ת תחים בקירות פגין פריצספת בתולם לא תשו ,ריקה לש וטנ ר" מב היהת  הדידמה 24.03.1
פירוק של כל   סה כולל גםימחיר ההר .ים קטנ  טחיםשטעים ו ק מים, הריסתקיי

וסילוק   קיר וניתוקיים שעל הפווהציחלונות וכו'(   תות,)דל תנטים בקירוהאלמ
ת ר ההריסה כולל גם אמחי .בתוכו אותצמהנהמערכות המחוברות לקיר או 

 . ןתוך הזיור וחיקישב עמודוניםוה החגורות הריסת
 

ורות בטון  ח ולצקת חגתקים בהיקף הפהבלואת  ריש ליש, ריצת פתחיםאחר פל 24.03.2
 .רדמדדים בנפנ אינםבמחיר הפריצה ולול "ל כנכל ה .היקףמזוין ב

 
 פינוי פסולת בניין וניקוי השטח 04.24

 
ר  ות אשרכהמדכבישים ות ההמפקח א הוראות פי-בסוף כל יום ועלהקבלן ינקה  24.04.1

בניין,   קי מכל פסולתיה נח יהטאשר השכ בודה תתקבלהע .ןסולת הבנייבפ לוכלכו
 . ןלוטי חים נקיים לשר, וכאשר כל השטחמיו

 
ם  יאום עם הרשויות המוסמכות, ורק לשתין ייקבע בסולת הבניפ ילוק מקום ס 24.04.2

   .פסולת הבנייןהקבלן לסלק אי שר
-שר עלפיכה, המאוהש את מקום בכתב ורלמסלן עליו  הקבצעתו של הגשת ה עם 

 .ויד-ניין שייהרס עלהחומר מהב  תוון להעביר אמתכ הוא ו, שאליותידי הרשוי
מידה ובמהלך  ב .ת אישורויב לקבל אחיקח וידי המפ-בדק עלה ייכה זימקום שפ 

רשאי  ה אחר, פסולת אל מקום שפיכמעביר את ה בלןקהי ביצוע העבודה יוברר כ
  .עבודהכלל עבור הלם או לא לש ומים שלב תמפקח לעכה היהי
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  פי הרשויות כלפי המזמין, וכל יהיה אחראי ל מקרה הקבלןי בכוב כשמודגש  24.04.3
 . ושרמאיכה פסולת למקום שפיר הלהעב

כל  .פיכת פסולת א ששובנצד כלשהו בתביעה של גורם חיצוני  המין לא יהיהמז 
ת או ספיכ -ריות ל האחבכשא ן, אשר יקבלישירות לתועבר  תביעה בנושא זה

 .הגבלת זמן ר עבודתו ללא ר גמ לאח ןדתו והבותקופה של עהן ב אחרת,
 

י  די-יכללו עלהחומרים יי עודפפסולת הבניין ולוק בסי תאות הקשורוכל ההוצ 24.04.4
 .זום נוסף בגין עבודה אי לכל תשלוזכ הייההקבלן לא  .הקבלן במחירי העבודה

 . שיידרשפי שהוא, כ מרחק כלע לשפה יבוצהא וק פסולתסיל
 

 יות ירונת וע וממשלתי ה תקנות עבוד 05.42
 

ו  בעשנק יות והעירוניותמשלתה המד תקנות העבובדייקנות אחר כל  הקבלן ימלא 24.05.1
של הקבלן  עותיבת לא תאושרנה כל .ת ובטיחות הפועליםויצוע העבודבקשר לב

י, לשהכת זמן כו הארל  נתןכן לא תי, ונות הנ"לאת התק סמך טענה שלא ידע-לע
 . לל התקנות הנ"ין שמילו-פאת אימ ידו-גרם עלור שנעקב איח

 
תקנות  פעול לפי ל קבלןשל המבנה, על היסה ההר תסגרת עבודומודגש בזאת כי במ 24.05.2

כל אמצעי  תוך נקיטת  זאתו ת,העבודה ותקנות רשויות אחרות קיימו משרד
ם  לים העוסקיפועים, על הוהשב יםוברנה על העלהגהנדרשים מרביים הזהירות ה

ה ולידו, ועל כל תחום העבודבדים ונייחים ניי רכב יועל כל, אכת ההריסהבמל
  .טחבשמצא ל אלמנט אחר הנף וכריצו ניין, קיר,ב

 
 כנההעבודות  60.24
 

בית של  המערכת הקונסטרוקטין לחשוף את קבלה עללפני ביצוע כל הריסה שהיא  -
לאתר  יןהקבלן להזמעל  .רוקים וכד', פ, חפירות ציבותח יח,קילופי ט"י הבנין, ע

על ביצוע   טיבית וקבלת אישורהקונסטרוק תלבדיקת המערכפקח ת המא
בהרת המערכת, לפי הת נוספות לבלן בדיקוהקבצע במידת הצורך, י .ותהריסה

  .ר המפקחבל אישוודת הריסה לפני שקיהקבלן כל עבצע ביא ל .דרישת המהנדס
נ"ל  האת כל ל הקבלן לכלוועל  מחיר לקבלןפת ם כל תוסתשול לא"ל ור כל הנעב

   .ונים שבהצעתורי היחידה השבמחי
 
בכל  .ייםלפגוע בק לאנת שות מירבית על מזהירעו בצההריסה יבוכל עבודות  -

עדי לשביעות רצון חשבונו הבל על קזהנרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את קמ
 .מפקחה

 
ידי  ל ר שיאושר עך מותו למקום שפבונן ועל חשהקבל דיל יתורחק ע ולתכל הפס -

של  תו הבלעדיתהשפך יהיו באחריו פיכה ומקוםשה .ת המקומיתהרשוקח ופהמ
 .קבלןה

 
ע זמניות ויפתח מעברים זמניים, יבצ תקבלן מחיצוקח יקים המפשת העל פי דרי -

ת ילופרעה לפעת החה למניעות המנוויימנע מעבודה בשע ודתו בשלביםעב תא
על חשבון   בוצע"ל ינכל ה .דהתקופת העבואורך ביבתו לכל ובסת במבנה השוטפ

 . יםמחירי היחידה השונלן וכלול בבהק
 
 ודות ן עבסימו 70.24

 םקיהריסה וכד', יסמן הקבלן את כל החל דות חציבה,לבצע עבו לןהקב בטרם יגש 
ת או הריסוע לבצאין  .יםשונלמנטים ה גבי הא ה או חציבה בצבע עלועדים להריסהמי
אישורו של   ת( מבלי לקבלכניו ת בתומפורט ותגם כשההריסהוא )מכל סוג ש בותחצי

 .העבודההמפקח בכתב ביומן 
 
 ות זמניות תמיכ 80.42

בלן הק עציבשלד שונים, במהלך ביצוע העבודות,  ציבות חלקישל ספק ליה מקר  בכל 
לך  מה מבנה בכלבות הצילי יות מלאהאחרלן ישא בהקב .זלזמניות ע"י רגלי ברתמיכות 
 .תהועד להשלמ עבודהביצוע ה

 
  ם באלמנטים הריסות אינם פוגעיויוודא שה תאת כל הבדיקובצע לן יבהק 

 . טיביים קיימים טרוקקונס
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 ת, מים, ביוב, ציוד וכד'רחשמל, תקשופול בקוי טי -
 

רם הז כי נותק ה יוודאודות ההריסה והחציבן בביצוע עבקבלה חלבטרם י 
הלך  , במןל הקבלתקמקרה בו י בכל .ות העבודותוצענה בו מבע המבקטי בהחשמל

' יפנה למפקח וכד לשהוכקוז, ציוד רת, מים, ביוב, ניחשמל, תקשו עבודתו, בקוי
בל  קלי אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבל .לך הטיפולוראות למהה יקבלו

 .אישור המפקח
 
ים מצעט בכל האלנקו לןהקבנים, על שו סה ופרוקדות הריבעת ביצוע עבו -

סה  להבטיח הרי בודה, על מנתד הע ומשר המפקח ותא אחר הוראולמל הדרושים
, וללא  ולעובדים יםושב א סכנה לעובריםן לללוטיחרה בטוחה לו/או פירוק בצו

ים להריסה ו/או  האלמנט .בנההמ יקחלות ו/או נזקים מכל סוג שהוא בשאר עפגי
עד   צוע העבודהבי ושלב של ל שלבבכטב וזקים היומחתמוכים  וק יהיופיר

 .ןהבני ר מאתרודסילוקם המסל
 
 מפקח כיסוי מגןות ההורא ש ו/או לפיו, בכל מקום שיידר, על חשבונןהקבלן יתקי -

 . ודותהעב עצוי נפילת חומרים ו/או פסולת עקב בינ( להגנה בפים וכדומהונ)גג
 
מת ושלגמורה ומבודה ע צוענדרש לביל הללו את כריסה יכעבודות הפירוק והה  כל -

ים ו/או זכרו במסמכום הדרושים, המצעיוהא עהביצו כים לא כל דרילו א וזאת אפ
 .בתכניות

 
הישמר לם, שנדרשו ים ההרוסיונמהבטוברזלי הזיון  ריסהי ההו שפות קו -

 . כלשהיי בטון ו/או פסולת חלוטין משברם לי ינקלהשלמות יציקה חדשות, יהיו 
 
י לבצע את מש כדבדעתו להשתם שעל הכלי המפקחמ שורלקבל אי בלןעל הק -

 .בודותהע
 
פרוק  ודת לעב ההכוונ  -ר"  פריטים ב"פרוק זהיקבלן לפרק הקום בו נדרש כל מב -

ת  רה על שלמות הפריט, ניקיונו מפסולית לצורך שמצעי זהירואמיטת שתכלול נק
 .חפקהמ י הוראותלפ וש חוזר,או לשימברתו למקום אחסון, ך כלשהו והעכלולו
  ,ם לאותו פריטייכים השיל החלקכ ל בתוכו אתם כולפריט מסוי של רוק זהירפ 

 ת,כוכיול, המשקוף, הזהפרזמו, צלל החלון עוק זהיר שלחלון כוכדוגמת פר
דר "פרוק  הוג ווק', יגרם איזה שהוא נזק לפריט שפירדלמיניהם וכההלבשות 

 . נו ועל חשבוהקבלן  יר" יתוקן הנזק ע"יזה
 

 ל זיון בברז ולטיפ 90.24
ן הקיים בברזל הזיו א יפגע הקבלןין למזו ןד מבטושלת של חלקי הריסולך ביצוע הבמה 

  תקבלת הוראושלם עד ל רו ישאיי שלד הרוסים ולחלקכים וקי בטון סמהבולט מחל
 המפקח לטיפול בו: 

 
מות  השלפו לתוך ן, יכופיקויים משאריות בטוטים, לאחר נבולה יםחלק מהברזל . 1

 .וסיםהרצובים או הים החבהיקף החלקנה שר תבוצעות, אדשה חיציק
 
 חתכויי המפקח, יורם הדבר יידרש ע"ים, אשר עבטהברזלים הבוללק מח . 2

 ., בהתאם להוראות המפקחןשאריות בטווינוקו מ  קין חלמותם ו/או באופבשל
 

 דה מיוחדים מדי  יפנאו 10.24
 

גמורה  דה יצוע עבורש לבנד ל הללו את כיכ וההריסה הפירוק כל עבודות 24.10.1
וזכרו הדרושים, ה צוע והאמצעיםהבי דרכי לא כל אםזאת אפילו למת וומוש

 .ו בתכניותבמסמכים ו/א
 

 .עבודהה  לול במחירחד לעיל כיוט המכל האמור במפר 24.10.2
 

 .הלוםבמסור יידה כולל גם ניסור ה" מחיר היחריסה"ן בכל סעיף בו מצוי 24.10.3
 

 . ם שהואתשלו ל הקבלן כליקבלבים לא דה בשבור עעבו   24.10.4
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טי  אלמנ לוך בדיסק שר גם את עלות החיתול בין היתלות ההריסה יכבודחיר עמ   24.10.5

להשאר משאריות בטון או חומרים   שזיון הנדרוי יתרת הניקן, וחלקי זי טון, ב
  ל( למצבופות)ברזל מ שבירתו דיוס מתאים למניעת את כיפופו ברכן ו יםזר
 .יתידהע

 
מחירי עבודות פירוק, סיתות והריסה יכללו את כל הנאמר במפרט וכן את כל     24.10.6

גילוי של חלקי קונסטרוקציה של המבנה הקיים, אשר  העבודות האיתור וה
מבנה עקב השינויים  יש לגלותם כדי להבטיח את יציבות השהמהנדס יקבע 

 בו.  והתיקונים המוכנסים
 

ך למיניהן כוללות את ההתקנה של התמיכות ופירוקן בגמר  כל עבודות התימו   24.10.7
 העבודה. 

 
ו את הרחקת כל החומרים הנ"ל למקום שפך  מחירי עבודות פירוק והריסה יכלל   24.10.8

 מותר.
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 אש וכיבוי וי ל יגת מערכ -  34פרק 
 

 תאור העבודה )כללי( 
 
 ת בערד .  . רבוהתבמבנה אולם  רכת כוללת מתקן גלוי אש המע -
 המערכת תבוצע עה"ט בצנרת צמודה לתקרה.  -
כתובות ותהייה משולבת עם כריזת  254המערכת תחובר לרכזת גילוי אש כתובתית בעלת  -

 .  1220/3ירום לפי תקן /ח
 דה הזאת  במסגרת העבו ימת תפורקמערכת גילוי קי -
כלל המערכת  סת כנפורט במפרט המיוחד ובתכניות, לרבות ההעבודה תכלול את כל המ -

 לפעולה. 
 

 דרישות מהקבלן
 
שנים לפחות בהתקנה ואחזקת מערכות גלוי וכבוי אש   5על הקבלן להיות בעל נסיון מוכח של  -

 ת. אוטומטיו
 
פית ולהיות בקי בהוראות מערכת הספיצילהתקנת ה על הקבלן להיות מורשה מטעם היצרן -

 הפעלה והאחזקה של המערכת.ההתקנה, ה
 
ות בעל יכולת לספק חלקי חילוף מקוריים למערכת שתותקן, עפ"י דרישת להין על הקבל -

 להלן(.  5סעיף -תת 34.05המזמין )כמפורט בסעיף 
 
 התקנה.שור מכון התקנים הן לתכנון הבצוע והן לעל הקבלן לקבל אי -
 
 בלבד.  הגלוי והכבוי תבוצע ע"י קבלן אחד התקנת מערכת -
 
קשורים ישירות להפעלת מערכת הגלוי והכבוי, כדוגמת  נם איתאום בין קבלנים בנושאים ש -

ר ניתוקי מ"א, חשמל, גנרטור וכד', הם באחריות הקבלן ובתאום עם המתכנן  )בתאומו יחוב
 לחשמל וכ"ו(. געים היבשים ק ו/או המכבוי אל ממסרי הניתו-הפקוד מלוח גלוי

 
ט, הכנסת הציוד והתקנתו. חווה צע פתחים ומעברים דרושים לגישה לצנרתבאחריות הקבלן לב -

כ"כ באחריותו לאטום את הפתחים והמעברים בתום העבודה, זאת עפ"י המפורט בסעיף 
 "איטום" שבמפרט זה.

 
 יתספרות טכנ

בועות טרם בצוע בקורת הקבלה ש 3ר המזמין בלן לאישוידי הק -טיוטת "ספר המערכת" תועבר על
 ת.למערכ

קיימת . רשימת הכתובות תאושר על ידי נציג המזמין הרכת כתובות הגלאים יוגדרו בהתאם למע
 מראש .  

 
רכת  עותקים של "ספר מערכת" בעברית, לתפעול ואחזקת המע 5הקבלן יתקן בהתאם ויספק 

 למערכת.  בקורת הקבלה זאת ביום ברמת המתפעל והמתחזק  )דרג מעבדה(,
 

ערכת" הוא תנאי הכרחי  מספר " יכיל את הפריטים הבאים  )אספקת "כל עותק של "ספר המערכת
 לקבלת המערכת ע"י המזמין(:

 
 תיאור מילולי כללי של המערכת והוראות הפעלתה בעברית. א.
 ל כל התקני המערכת.קטלוגים ומפרטים מלאים ש ב.
 זת.הפנימיים )כרטיסים ומחברים( שברכ כל החיבורים וחווט של שרטוטים חשמליים ג.
 ם והכרטיסים, כולל רשימת רכיבים.ירכיבשרטוטים אלקטרוניים של כל ה ד.
 שרטוטים חשמליים של מערכת הפלות מתח וכד'. ה.
)אביזרי העזר( הנוספים, כולל  שרטוטים חשמלים ואלקטרוניים של כל הלוחות והפריטים  ו. 

 הרכיבים. הפעלה ורשימתה, כיול, ספרי אחזק
קום חיזוקי הצנרת וקיבוע  יי ומפיזור גז הכבוי והנחירים, כולל פרטאיזומטרייה של צנרת  ז.

 המיכלים. 
 .PRE ENGINEEREDהרצת מחשב של מערכת הכבוי, או אישור  ח.
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י  יד-יות( ורשימת חלקי חילוף המומלצים עלהכמו-רשימת כל הציוד המותקן )בדומה לכתב י. 
 .+ מחיר(.N.P )תאור פריט +היצרן  

 ת של הרכזת.פרוטוקול תקשור יא. 
 (. (TROUBLE SHOOTINGקלות תתור הנחיות היצרון לאי יב.
 הוראות אחזקה המומלצות ע"י היצרן. יג.
 פירוט חישובי עומסים חשמליים במערכת הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי. יד.
 המזמין.  עפ"י דרישת -ספרות רלוונטית נוספת  טו. 

 
 בקורות קבלה 

 ולפי הנחיות המזמין. הבקורת תבוצע ע"י הקבלן, בנוכחות
 

 הקבלה הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד והחומרים ורותבמהלך כל בק
 הנדרשים לבצוע בקורות הקבלה, כולל גז לבדיקת הגלאים. 

 
 .1"י מת"י בפרק גראה גם ההנחיות לבצוע בדיקה ע

 
 הדרכה 

 
זמין. ההדרכה  שמית, יבצע הקבלן הדרכה לנציגי המטרם קבלתה הרהעבודה ו לאחר סיום א.

 תכלול:
 עקרון פעולתה.כת והמער תאור . 1 
 אופן תפעול המערכת בכל מצביה )רגיעה, אזעקה, תקלה וכד'(. . 2 

 
 אחריות

ופקו במסגרת העבודה, למעט הקבלן יתן אחריות של שנה אחת לכל רכיבי המערכת שיס
רכת לאחריות  שנים. המצברים שימסרו עם קבלת המע 3 -אחריות לרם תינתן המצברים, עבו

 וך למועד הקבלה.ו סמיותקנהמזמין, הם אלה ש
 

שנים לפחות. התחייבות זו    10הקבלן יגיש למזמין התחייבות בכתב לאספקת חלפים, לתקופה של 
ת  כמות מספקמתאים של חלקי חילוף חדשים ומקוריים, בתכלול גם הצהרה שברשותו  מלאי 

 רשאי לבוא ולראות מלאי זה.  מלא ומיידי לתקופת האחריו. המזמיןלתת שירות 
 

 ם תקני
 

  1220רכת והתקני גלוי וכבוי אש יתוכננו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות התקן הישראלי מע
נות של היצרנים המאושרים של  במהדורתו האחרונה. זאת בהסתמך על מפרטי, תכניות והתק

כמו כן תבוצע המערכת . UL)תקן -)כל הציוד ישא תו  ULן תק-נושאות תופיצפיות ההמערכות הס
 ומפרט מיוחד זה. 34שרדי פרק הבינממפרט בהתאם ל

 
כל אבזרי המערכת, כולל יחידות לוח הבקרה, ישמשו רק למטרה שיועדה להם ע"י היצרן וישאו  

 חרונה. מהדורה א ULתקן -תו
 

רים רדיואקטיביים ויהיו מאושרים  ל שימוש בחומת החלות עהגלאים יתאימו לתקנות הישראליו
 יש את האישור למזמין(. לן יג)הקב ם ע"י הוועדה לאנרגיה אטומיתג
 

 7-10% -. צפיפות הגז תהיה )יחושב ע"י הקבלן(: 200FM-יבוצע כבוי אוטומטי בלוח ראשי , בגז 
 יועד לכבות.מנפח החלל אותו הוא מ

 
 . 40ול ועה, סקדיצנרת הכבוי תהיה מפלדה צב

 
ורית ראה אעל התדרגות, כאשר בשלב ראשון תופ 2ת הגלוי להפעלת הכבוי תהיה בעלת מערכ

קולית ובמקביל תפעיל המערכת ניתוקי חשמל אוטומטיים,  -בלבד. בשלב השני תופעל התראה אור
 ובמקביל חייגן אוטומטי. 

 
ציוד, עפ"י  וכד'( לכל ה ם הישראלין בדיקה של גוף מוסמך )כגון מכון התקניהמזמין ידרוש מהקבל

 ' לעיל. 1סמך גגם מ ה של גלוי גלאים פגומים( ראהשיקול דעתו )למשל במקר
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 אישור תכניות עבודה וציוד
 טרם התחלת העבודה )ההתקנה( יגיש הקבלן לאישור המזמין את הפריטים הבאים: 

 
רבות מספר  למכרז", לקום כל ההתקנים עפ"י התוואי שב"תכניות "תכניות לבצוע"  )מי א.

 וליכים וחתכם בכל קטע וקטע(. המ
רכים מדוייקים, קטרים מדוייקים, אורכים  כולל אובוי, יזומטריית  )מהלך( צנרת הכא ב.

אקוויוולנטיים של מחברים  )ספחים(  ואביזרי זרימה וכדומה  )עפ"י התוואי שב"תכניות  
 למכרז"(.

 . PRE ENGINEEREDר הרצת מחשב מלאה של מערכת הכבוי או אישו ג.
ותכנון  מכרז"( יות למיכות )עפ"י התוואי שב"תכנשרטוטי תנוחה, כולל פרטי ומיקום ת ד.

 תמיכות מיוחדות.
הוראות יצרן וקטלוגים מלאים )כל העמודים( של כל הציוד וההתקנים )גלוי וכבוי(   ה.

 שבכוונתו להתקין. 
 שמל וכ"ו(. כולל ניתוק חהמערכת  )וט )לרבות מספור החווט( של הרכזת וכלל תכניות חו ו. 
 . SHOP”-”DRAWINGSהבצוע  אישור מת"י לתכניות ז.
 

ידי המזמין. לאחר אישור תכניות  -יל בעבודתו בטרם אושר כל החומר הנ"ל עללא יתח הקבלן
הקבלן מורשה לשנות את   אלה, תבוצע העבודה אך ורק לפיהן )כחלק בלתי נפרד ממפרט זה(. אין

 כנן והמזמין. בכתב של המת לא באישורתכנון המערכת, א
 
 בורי חווט:יח
 

 כל הניתן. פים כצנורות יהיו קצרים ורציה א.
החיווט יהיה רציף לכל אורכו. חבורי חווט לציוד יבוצעו רק בתוך ההתקנים )בסיס הגלאים,   ב.

צה המוליך ו/או שרוול לחיצה, לא ע"י  קופסאות לחצנים, צופרים וכד'(, רק ע"י הלחמת ק
 כווץ. וול בידוד מתדקים( ושרמה

ויות בתוך לבצע הסתעפאין  ורק בקופסאות הסתעפות. חבורי הסתעפות יבוצעו אך ג.
 ההתקנים!

 מקום החיבור יהיה חזק לפחות כמו המוליך שאותו הוא מחבר.  ד.
)"מהיכן בא ולהיכן הולך"( ומספר כל חיבור ישולט ע"י דגלונים המסמנים את כוון המוליך  ה.

 בקרה.אזור ה
 

 מון ושילוט סי
 

, צבע המוליכים ר במספר האזורימוספמוליכים של כל חוג  כל חווט המערכת ימוספר: כל זוג א.
 שונה. 

חווט פנימי של הרכזת ולוחות משנה ימוספר בסדרת מספרים שונה מזו של אזורי הגלוי   ב.
ודת יוצמד בנקיות החווט שיאושרו ע"י המזמין. המספור והכבוי. המספור יהיה תואם לתכנ

 וט לכרטיסים.חבור החו
 תכנית. כבל המצויין בספר הבדיסקיות מתכת עם מ כבלי פקוד יסומנו ג.

 אותו המספר יצויין גם על פסי המהדקים.  
 
באחריות הקבלן לבצע את כל חווט הפקוד והממסרים מהרכזת ללוחות החשמל לצוךר בצוע   . 9

 יתוקים כנדרש. ודא הפעלת הנהנ"ל, ולו קים, כולל הוספת מגעים מתאימים בלוחות ניתו
 

 גלאים
 
, אל  TWIST LOCKובסיס ננעל סיבובית כלול ראש גלאי לאי ייותקן לבסיס. כל ג כל גלאי . 1

 קופסת חיבורים שתותקן בצמוד לו. 
 
)עפ"י סוג הגלאי(,   UL 521 -ו A268 UL  ,268ULהגלאים והבסיסים יעמדו בדרישות תקנים  . 2

 מהדורה אחרונה. 
 
 נו על בסיס מאותו דגם. הגלאים יותק כל סוגי . 3
 
יביא בחשבון )ויוכיח זאת( את השפעת  תכניות. הקבלן ואר ביותקנו במיקום כמת הגלאים . 4

 האיוורור על מיקום התקנת הגלאים בפועל. 
 
 סה.הגלאים יותקנו כך שנורית הסימון שלהם מופנית לכוון הכני . 5
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ימת אויר בפועל חסרים גלאים  קב מהירות זרתברר כי עבמידה ובבקורות הקבלה למערכת י . 6

ת(, באחריות הקבלן להוסיפם )לספק  תכניות המאושרותאם לת שההתקנה בוצעה בה)למרו
 גלאים, בסיסים, חווט ותעלות לרבות התקנה והפעלה(. 

 
 )גלאי שיותקן ללא פין שלם, ייפסל(.  כל גלאי יכלול פין נעילה לבטחון. אין לשבור פין זה .7
 
 כתובתי .   ים יהיו מסוג. כל הגלא8
 
 

 גלאים בלוחות חשמל 
 ותם תקופתית ללא צורך בהפסקות חשמל. ן יהיה לבדוק אשנית הגלאים יותקנו כך .א
 

 . D .F.Rגלאים שיותקנו בלוחות חשמל לא יכילו ממסר מגנטי  ב.
 
ך שאין  ל הלוח, ע"ג פלטת פח מתפרקת עם צירים כהגלאים יותקנו ע"ג הדופן העליונה ש ג.

 .יים לתוך הלוח כדי להגיע אל הגלאירך להכניס ידצו
 

ר התקנת הגלאי בלוח ע"מ למנוע חדירת מים או חרקים   ום של הלוח לאחע איטד.    הקבלן יבצ
 ללוח. 

 
 צופרים ומנורות 

 
 מהדורה אחרונה. UL 464הצופרים יענו לדרישות התקן  . 1
 
 . DBA95פר פנימי יהיה בעצמה של לפחות צו . 2
 
 ה מהבהבת.הופעל"(  יהיה משולב עם מנורה לבננוי  )"כבוי צופר פ . 3
 
 לים וצבעים: צלי . 4

הדבר ייעשה  אחד מסוגי הצופרים  )אזעקת אש, תקלה, פנוי(  יהיה צליל שונה.  לכל  א. 
 ע"י שימוש ביחידה מודולרית שנועדה לכך ע"י היצרן.

 ם: הבאי העבודה  נים במצביפנוי  )"כבוי הופעל"( ישמיעו צלילים שוצופרי  ב. 
 בהשהייה לפני פליטת גז.  . 1  
 למצב "מוכן לפעולה". גז ועד שהמערכת חוזרתיטת הבמשך פל . 2  

 
 מנורת "כבוי הופעל" תהיה לבנה מהבהבת.  . 5
 
 הצופרים יהיו אלקטרוניים ובעלי צליל מתמשך.  . 6
 

 לחצנים 

פלסטיק לוח זכוכית/ (, ללאSINGLE ACTIONש יהיו מסוג "פעולה יחידה" )לחצני אזעקת א
 לשבירה.

 
 (.DOUBLE ACTIONולה כפולה" )ג "פעיהיו מסו לחצני הפעלת כבוי

 
 כל התיבות והלחצנים יהיו בעלי מנעול אחיד ועבור כל אחד ואחד מהם יסופק מפתח.

 
 (L.O.Eהתקני סוף קו )

 
יותקנו  ת הצורך, בתוך קופסאות לחצנים ולא בגלאים. במיד ההתקנים יותקנו במידת האפשר

 חצן.ת החווט כך שסוף קו יהיה בקופסת לתכניו
 

 . כ"כ יותקנו התקנים בתוך צופר אחרון בקו הצופרים.גלאים יותקנו בתוך הבסיסנים בהתק
 

 בנוסף למצויין לעיל, להלן פרוט לשילוט הנדרש במערכת הגלוי והכבוי.
 ד ישולטו בשלטי סנדביץ' חרותים. כל התקנים והציו

 . אין לחבר שלטים בהדבקה.בעזרת ברגים לוט יחוברכל השי
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 ייקבע באתר. שלט   דוייק לכלמיקום מ
 

 אוטומטי  מערכת כבוי

 
 מיכלי גז כבוי 

 
.  L.Uהמכלים יהיו מתוצרת אותו  היצרן של מערכות הגלוי, או שנבדקו יחד וקבלו תו תקן  . 1

 כמערכת גלוי וכבוי אש. 
 
 אושר. וג הגז שינפח המיכל ושיטת ההפעלה יתאימו לס . 2
 
קבלן לפני  רש. נפח מדוייק יחושב ע"י הז הנדנפח הגלפחות מ 20% -ח המיכל יהיה גדול בנפ . 3

 .    FM200ההזמנה ויוצג לאישור המזמין, בכפוף לסוג הגז שאושר  
 
 ו לתקן. המיכל יגיע ממפעל היצרן כשהוא מלא בגז, חתום ובדוק להתאמת . 4
 
יקה נפח הגז  )משקל( וסוגו, תאריך הבדקן בו נבדק, היצרן, התעל כל מיכל יופיעו רישומי  . 5

 ע רלוונטי אחר.ל מידוכ
 
יכל תותקן מערכת הפעלה חשמלית מבוקרת וממונעת, ידית להפעלה מכנית ושעון  על כל מ . 6

 לחץ.
 
יגינליים של היצקן ומותאמים  עם המיכל יספק הקבלן גם אמצעי התקנה ועיגון לקיר, אור . 7

 ה.לסוג ההתקנ
 

 גז סוג ה
 
  כבוי אוטומטיות בגז והן ע"ירכות וש במעהיה מסוג המאושר הן ע"י מת"י לשימהגז י . 1

 המשרד לאיכות הסביבה. כמו כן יאושר הגז ע"י המזמין.
 
 "  )בכפוף לאישור המזמין(. ”FM 200סוג הגז יהיה  . 2
 
כובה, י החלל המייק ע"י הקבלן בהתאם לסוג שאושר, לנתוננפח ומשקל הגז יחושב במדו . 3

 דומה.צרן וכת האופטימלית הנדרשת לפי נתוני היהצפיפו
 

 אופני מדידה מיוחדים:
 

 .08ה אופני מדידה מיוחדים כלליים בפרק רא
 המתקן יימדד לפי נקודות, כאשר אביזר הקצה כמו גלאי, לחצן, צופר

 .וכדומה נמדדים בנפרד לפי יחידות
ד, ומחירם כלול במחיר הסעיפים יימדדו בנפר וכדומה לאאביזרי עזר כמו דיודות, נגדי סוף קו 

 . נים השו
 לפי נפחו וגז הכבוי בו, ולפי משקלו. לי כבוי יימדדו כל מיכל בנפרד מיכ

 
. במדה ויידרש ע"י המזמין גז אחר, ייערך 200FM-המחיר שיציע הקבלן עבור גז הכבוי יהיה עבור 

 מחירים בהתאם. ניתוח 
ת . הכנפרדבים, קטלוגים וכדומה לא יימדדו בנחיווט, חישו ות תכניותהכנת מסמכים לאישור, לרב

 ר מערכת", יימדדו כ"א בנפרד כקומפלט.תכניות "לפי בצוע" והכנת "ספ
 

 הגדרת תקנים -כללי 
 

 מסמך זה מפרט את מערכת גילוי האש והעשן הנדרשת בפרוייקט זה.
ו( ואבזרי עזר ות סימון וכ"רים, נוריכזת אש מרכזית, גלאים, ציוד התרעה )צופהמערכת כוללת ר

 . לקבלת מערכת מושלמת
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 ם תקני
 
עבודות החשמל הישימים ותקן ישראלי להתקנת מערכות גילוי  ( המערכת תבוצע לפי תקני2.1 

 . 1220/3אש 
 לפי הפירוט הבא : האמריקאי המהווה בסיס לתקן הישראלי L.U( בנוסף, ישא הציוד תקן .2.2

 . 1220/2ראלי ותקן יש  L.U.   864 - רכזת אזעקה    2.2.1
 . 1220/1ותקן ישראלי  L.U.    268 -      גלאי עשן      2.2.2
 . 1220/1ותקן ישראלי  L.U.   521 -גלאי חום           2.2.3
 . 1220/1ותקן ישראלי  L.U.   464 -אמצעי התרעה  2.2.4
 . 1220/1ותקן ישראלי  L.U.  1481 -    ספקי כח       2.2.5

 . FM ,VDS  ,BSIחד נוסף מתוך התקנים הבאים :  ן בינלאומי אובנוסף תק
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 ספרינקלרים  -  34פרק 
 

 מפרט כללי למתקני ספרינקלרים   0034.
 

 ם כלליים תנאי א.
 ווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגביהמצורפות אליו מה תומפרט זה והתכני 
 עמוד בכל  והמתקן אשר על הקבלן לספק ולהתקין. הקבלן יחוייב להמערכות  
 הדרישות הטכניות הכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל הדרישות הנובעות  
 מתנאי כלשהו הכלול בהם. 

 
 היקף המפרט  ב.

 ח שכל כניות. לפיכך אין זה מן ההכרתלט המובא להלן מהווה השלמה המפר 
 ביטויה במפרט זה.  עבודה המתוארת בתכניות תימצא 

 
 עדיפות בין מסמכים  ג.

 , אי התאמה או רב משמעות בין התיאורים והדרישותה של סתירהבכל מקר  
 ,שבמסמכים השונים, על הקבלן להסב תשומת ליבו של המתכנן ו/או המפקח 
 בל הוראות המתכנן ו/אוה של עבודה כלשהי ולקעוהגשת ההצעה או ביצ לפני 
 המפקח 

 
 שות הטכניות או אופני המדידה והתשלום תהיה עדיפות מבחינת הדרי 
 כדלקמן: המיסמכים 

 
 פירוט בכתב הכמויות עדיף על המפרט המיוחד. 

 
 פירוט במפרט המיוחד עדיף על המפרט הכללי. 

 
 "לפי תכנית", עדיף הפרט  ואדרש ביצוע פריט "לפי פרט" בכל מקרה בו נ 
 ואר "בתכניות הסטנדרטיות"והתכניות על האמור בכתב הכמויות או המת 
 חרת במפורש.אם צויין אהצמודים למפרט זה, אלא  

 
 בדיקת התכניות והמקום ד.

 הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניין ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודה   
 וצעות בשטח כיר את שלבי יתר העבודות המבהלשיקבל על עצמו לבצע. עליו  
 מצבן הקיים של אותן עבודות במועד בו יבצע את הבנייה ולקחת בחשבון את  
 ותיו הוא.עבוד 

עם הגשת ההצעה, רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר וזכותו להודיע למתכנן ו/או למפקח 
תנאים במקום, לרבות ה ל סתירות בין התכניות לביןיום מיום חתימת החוזה, ע 14תוך 

 נחיות המתכנן ו/או המפקח בנדון.תחים, אפשרויות גישה וכו', ולקבל את המידות הפ
 

 תחול עליו כל האחריות לגבי פרטי הביצוע, - במועד הנ"ללא הודיע הקבלן  
 לרבות לגבי שינויים שעלולים להיות בציוד או באביזרים עקב אי התאמה  
                      פשרות גישה.                אללמבנה, למידות הפתחים או  
         

 י המבנהתנא ה.
 יות, אינו מדויק צויין בתכנמיקום הציוד, האביזרים, הצינורות וכו' כמ 
 העבודה. ויהיה ניתן לתיקון בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע 

 
 ת אי, המפלסים וכיו"ב עם תכניווויהיה להתאים את המיקום, התעל הקבלן  
 רים, תוך התחשבות עם התנאים הבנין, מיזוג האויר, החשמל ומקצועות אח 
 או סטיות מהתכניות האלה, וישא באחריותב שינויים המציאותיים שנוצרו עק 
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 מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע. 
 
 לוח זמנים, תיאום  ו. 

 ימת החוזה, לוח זמנים מפורט  תחיום מ 30אישור המפקח, תוך הקבלן יגיש ל 
 ת. לוח הזמנים יוכן בשילוב  לביצוע העבודות הכלולות במפרט זה ובתכניו 
 הכללי כפי שיאושר ע"י המפקח. ם של הקבלןובתיאום עם לוח הזמני 

 
 בנוסף לכך מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך שילוב ותיאום מלא עם   
 ות כלשהן במהלך התקין של יתרערהבנין וזאת מבלי לגרום להפהתקדמות  
 ותן עבודות.עבודות הבנין ומבלי לפגוע פגיעה כלשהי בא 

 
 קנה לקבלן זכות לתבוע מנים, לא יפיגור בביצוע העבודות בהתאם ללוח הז 
 שינויים בלוח הזמנים ו/או תשלומים נוספים עבור התיקרויות, או פיצוי אחר.  

 
 ותיקונים  חציבות ז.

  ות וכיו"ב, במידה ויהיה צורך בהם  ירות, רצפות, תקרק כל החציבות דרך
קונים  המכניים, התקנת הציוד והצנרת על כל סוגיה וכן התי למטרת ביצוע המתקנים

 הספרינקלרים, תוך  דות הבנין הכרוכים באותן חציבות, יבוצעו על ידי קבלן לעבו
 ללי, המפקח ובאישורו.  תיאום עם הקבלן הכ

 , סביב השרוולים, חריצי צנרת וכו', הספרינקלרים יסתום את הפתחים  ןקבל
 קוני הטיח, צבע, סיד וכו'. כל האמור לעיל כלול והקבלן הכללי יבצע את תי

 והציוד. חירי הצנרתבמ
 עבודות החציבה, הבניה והתיקון יבוצעו ע"י הקבלן הכללי רק במדה וצוין  

 ני.כטרש בהיקף העבודה והתיאור ההדבר במפו 
          

  חורים, קדיחות וחציבות למעברי צנרת יבוצעו ע"י קבלן הספרינקלרים לשם התקנת
 השרוולים.  

 מראש ומבלי לפגוע אשר יתואם  המעברים יבוצעו במקדח יהלום, ובמיקום 
 רות.במבנה התקרות והקי 

 
 שרוולים  ח.

 רוולי פח לא יספק, ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה )שרינקלרים ספקבלן ה 
 יתקבלו( עבור כל הצנרת העוברת דרך הרצפות והקירות. השרוולים יהיו  
 להיקף  מ"מ לפחות בין פנים השרוול 6אשר יבטיח מירווח של  בקוטר מתאים 
 ף.צומ"מ לפחות מעל פני הרי 30 ינור על בידודו. שרוולים ברצפה יבלטוהצ 

 
 או יוספו בכל מקרה של השרוולים יותקנו תוך כדי הקמת הקירות והתקרות 
                             קירות או תקרות קיימות.                                            

 
 נים חוקים, תקנות ותק ט.

   ים ייוצרו ויותקנו בכפיפותיוד, הצנרת למיניה וחלקי המתקן השונכל הצ 
 חוקים הוראות  לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. כל ה 
 ותקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה.  

 
 וכן  מוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים,כל החומרים וה 
 ים וכל הוראה מחייבת אחרת. אות למתקני תברואה, מפרטי מכון התקנההור 

 
 בין אלה הכלולותנתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים ל 
 במפרט זה, יביא הקבלן את הענין לידיעת המפקח לפני תחילת העבודה.   
 ת ומכרעת. ליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופיהמפקח יח 
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 בטיחות י. 
 ישות תקנות  דר פקו ויותקנו בהתאמה מלאה לכל הציוד והחומרים יסו 
 תהוות דליקה או התפוצצות עקב הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות נגד ה 
 השימוש בהם.  
  
 ל גבי כל החלקים הנעים, כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים ע 
 מן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה  באנשים בז על מנת להבטיח מפני פגיעה 
 אלה הם   העדכניות של כל רשות שעניניםת יהיו בהתאם לדרישות הבטיחו 
 הרשמית.  בגדר סמכותה 

 
 חומרים וביצוע יא. 

 יסופקו  כל החומרים, המוצרים המוכנים, הצנרת למיניה, האביזרים וכו' אשר  
 הבחינות לדרישות   יתאימו מכלעל ידי הקבלן, יהיו מהמין המשובח ביותר ו 
  תאימו לדוגמאות אשר נבדקו עלי ליים העדכניים. כמו כן, הםהתקנים הישרא 
 ל ידו כשרים ליעודם.  ידי המפקח ונמצאו ע 
 יסולקו ממקום   -חומרים, מוצרים, אביזרים וכו' אשר לא יתאימו לנ"ל  
 מאותישות ולדוגהמתאימים לדר -ה על ידי הקבלן ועל חשבונו, ואחרים העבוד 
 כאמור יובאו במקומם. 

 
 כון,  ות, למפרטים ובאורח מקצועי נניהעבודות תבוצענה בהתאם לתככל  
 בכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת, ת התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישו 
 דות מכרז זה, הוא במסגרת אשר הפיקוח על העבודות המשמשות נושא לעבו 
 הקבלן ימציא לידו אישור בכתב על אי לדרוש שסמכותה הרשמית. המפקח רש 
 רשות, והקבלן   ראות, תקנות וכיו"ב של אותההוהתאמת העבודות לדרישות,  
 אישור זה באם יידרש. להמציא מתחייב 

 
 דוגמאות יב.

 מלאכה  הקבלן יספק לפי דרישת המפקח דוגמאות של חומרים, חלקי 
 וכו', בטרם יזמין את   ת למיניה ואביזרים, אביזרי מים, אביזרי ניקוז, צנר 
 באתר או בבית המלאכה. ת ם ובטרם החל בביצוע המלאכוהמוצרי 

 
 פחותים להתקדמות העבודה אך לא דוגמאות יסופקו במועד מתא 
        יום לפני התחלת הביצוע. -30מ 

 
 עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו   הדוגמאות יישמרו במשרד המפקח 
 הדוגמאות יהיו שיסופקו ולמלאכה המבוצעת. כל ם ומוצרים  להשוואה לחומרי 
 המפקח אחרת.  אלא אם הורה יןרכוש המזמ 
 על מנת לודא התאמת קבלן בדיקה של דוגמאות, לפי דרישת המפקח יבצע ה 
 במעבדה   החומרים והציוד להתקנות, חוקים ותקנים, הבדיקות יבוצעו 
 מערך חשבונו  0.3% לא יעלה על מוסמכת וההוצאות יחולו על הקבלן בסכום ש 
 הסופי.  
 וייב הקבלן במלוא ההוצאות. יחבכל מקרה של תוצאה שלילית   

 
 ד אישור חומרים וציו יג.

 כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה, יהיו חדשים ובעלי איכות  
 ולפני ריכוז חומרים או ציוד כלשהם, ימציא  גבוהה. מיד עם חתימת החוזה 
 ם והציוד הדרוש. המפקח רשימה מלאה של החומרי לאישורו שלהקבלן  
 ופרטים   העתקים, תכיל גם את שמות היצרנים -3אה בשיש להמצי ו,רשימה ז 
 והדבר   נוספים כגון: השם המסחרי של כל פריט, מספרו הקטלוגי, ובמידה  
 תכניות ומפרטים טכניים של היצרנים, נתוני פעולה   -יידרש מסיבה כלשהי  
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צרים יכלול בין  מוהמידע אשר יידרש לגבי כל הת היצרנים, דוגמאות וכיו"ב. המחייבים א
 זה פירוט של  ות שימוש ואחזקה ובכללהיתר גם הורא

 שמני סיכה, מישחות סיכה, צבעים וכו'.  
 

 בא לבנין ויותקן בו. כל ציוד  רק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יו 
 מאושר יובא  אישור יסולקו מן המקום וציודלבנין ללא ואביזרים אשר יובאו 

ה לבחירה נכונה  את הקבלן מאחריות מלא זאת, אישור הציוד אינו משחררם תחתיו. יחד ע
 וד, תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל המערכת בשלמותה.של הצי

 
 השגת חומרים .יד

 יבות מצד הקבלן, כי כל מהווה התחיהגשת הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה  
 ידום השלמת המתקן נמצאים בהישג לש רים הכלים והציוד הדרושים החומ 
 להתקנה במועד המתאים להשלמת  יגם ולהביאם למקוםאו שהוא יכול להש 

 
 חתימת החוזה.עבודתו בזמן, לפי התקנות הקיימות בזמן הגשת הצעתו ו  
 דה או לתוספת מחירבסיום העבולא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב  
 חשגה, או שיידרש לייבאם במשלוה כלים או הציוד לא יהיו בריבמידה וה  
 מיוחד. 
                                          

 תחליפים  טו. 
 : "שווה ערך"רק במקומות שלגביהם צויינו בגופו של הסעיף המתאים המלים 
 מוכן לאשרם בתנאי  המפקח יהיהרשאי הקבלן להציע תחליפים מתאימים.  
 או שיש  איכות שווה לפריט המפורט, ו/ל יף הינו באמת "שווה" או בעשהתחל 
 מבחינות אחרות, כל זאת בתנאי שיתמלאו כל   חינת המחיר אוהצדקה לכך מב  
 התנאים הבאים:  

 
 רלוונטיים ולעקרונותיהם. ה NFPAהתאמה מלאה לתקני    - 
 .FM\ULאישור    - 
 ד לשיפור המערכת.שינוי מיועה   - 
  ינוי )אם ידרש חישוב כזה ע"יהשוב הידראולי להוכחת התאמת חיש   - 
 המתכנן(.       
 אישור המתכנן והסכמתו בכתב.   - 

 
 במסרו הצעת תחליף, יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין בהצעתו  
 כל הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת, מקורה וכיו"ב.את  

 
 ידו  עלמור, או אם לא הוצע תחליף בלן אפשרות להציע תחליף כאא ניתנה לקל 
 ת המוצר הנדרש כפי שמפורט.אף אם הותר הדבר, יהיה עליו לספק ולהרכיב א 

 
 המתכנן יהיה הפוסק היחיד בענין זה והקבלן יקבל החלטתו ללא עוררין.  

 
 גנה, ניקוי וצביעהה טז.

 ציוד, האביזרים, הצנרת אולהגן על ה במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן 
 יגרם תוך כדי פגיעות אפשריות העלולות לה ניהמתקן או כל חלק ממנו בפ 
 י הקבלן עצמו ו/או גורמים אחרים. על הקבלן חלה באותה עבודה ע"ביצוע ה 
 וחסן באתר בזמן הבניה. מידה האחריות, להגנת הציוד המותקן או המא 
 מי טיח, וי מתאים על מנת למנוע כתיוחדת לכיסבין היתר תוקדש תשומת לב מ 
 רים. אחריות הקבלן מתיחסת כמו דות המבוצעות ע"י אחבוסיד או צבע עקב ע 
 כן לנזקים אחרים כלשהם לציודו לרבות השפעות מכניות, טרמיות, כימיות  
 או אחרות. 
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 יבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו )ע"י עובדכמו כן חלה אחריות הק 
 ודות שבוצעו עבחומרים שסופקו על ידו(, ל קבלני המשנה שלו, ציוד אוהקבלן,  
 ע"י אחרים.  

 
 סלק מידי יום ביומו, על  מקומות שבהם הוא עובד ויהקבלן ישמור על נקיון ה 
 באתר, או מחוצה  חשבונו, כל פסולת, לכלוך וכדומה אל המקום המיועד לכך  
 לו עפ"י הוראות המפקח.  

 
 הבנין, בתנאים חיצוניים   תיצבע אך ורק בגמר עבודותבע הסופית שכבת הצ 
 ימים ובאויר יבש וחופשי מאבק. תאמ 

 
 המערכות על כל חלקיהם למתכנן ו/או יימסרו המתקנים ועם סיום העבודה  
 בחינות.המפקח, כאשר הם במצב נקי, מסודר וראוי לשימוש מכל ה 

 
 הגנה בפני חלודה. יז. 

 כל חלקי הציוד  ושים לשם הגנה יעילה עלאמצעים הדרהקבלן ינקוט בכל ה 
 ברזל להפריד בין המתכות השונות. כל חלקי ה למטרה זו יש ה.בפני חלוד 
 והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולבנים ואלה מהם שלגביהם אין  
 באמצעים מכניים )גירוד ע"י מברשת( מכלהדבר אפשרי, ינוקו באופן יסודי  
 דה שתי שכבות צבע מגן נגד חלו יד בגמר הניקוי יצבעו בפה וכו'. מחלודה, קלי 
 וף יצבעו בשתי שכבותשל "טמבור", או שווה ערך מאושר, ולבס 13HB-כגון  
 צבע מגן עליון )אמאיל( וזאת בגוונים אשר יקבעו ע"י המתכנן ו/או המפקח. 
 בצבע יים לעין של חלקי ברזל או פלדה יצבעו אף הם פעמייםהשטחים הגלו 

 ם. כל חלקי המתקן  יורגי הציוד יהיו מצופים קדמאיל סינטטי כאמור. כל באמ  
 תי רצויות לשביעות  ני השפעות אקלימיות בלמחוץ למבנים יוגנו בפ המורכבים 
 רצונו המלאה של המפקח. 

 
 , התמיכות, הבסיסים וכל יתרכל צינורות הפלדה השחורה, תליות המתכת 
 וי חול ויצבעו בנים ינוקו מחלודה בניקשאינם מגולחלקי המתכת של המתקן  
 רט " של "טמבור", או שווה ערך, הכל כמפו9EA-בע כגון "צ בשתי שכבות 
 בסעיפי הצנרת אשר במפרט המיוחד. 

 
 צינורות לא מבודדים יצבעו בנוסף גם בשתי שכבות של צבע אמאיל סינטטי  
 בגווני הזיהוי לפי התקן או עפ"י הנחיות המפקח.  

 
 ומעליו " ר מתאים כמומלץ ע"י "טמבורבנת גלויה, תיצבע בפרימצנרת מגול 
 ופק צבועה מראש במפעל בשתי שכבות צבע עליון כמפורט לעיל, או שתס 
 דוגמת תוצרת "אברות". 

 
 מניעת רעש ורעידות  יח.

 יותקן במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעשהקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק ו/או  
 המכונות. בנוסף לכך ינקוט מבנה כולו לרבות בחדריי סבירים בולרעידות בלת 
 ישים, בידוד אקוסטי, הקבלן בכל אמצעי הדרוש )בולמי רעידות, חיבורים, גמ 
 מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישיםמשתיקים וכו'(. על מנת למנוע  
 ים שמחוץ לחדרי המכונות והאזורים הטכניים במטרה אל המבנה והחלל 
 רעש"  מתמותר עפ"י המוגדר בסעיף "רמת רעש שאינה עולה על הלשמור על ר 
 במפרט. 

 
 ה )כמפורט בסעיף "יסודות" להלן( במטרהיסודות לציוד יתוכננו ע"י הקבלן  
 למנוע מעבר רעש ורעידות מן המבנה. בנוסף לכך יפקח הקבלן על ביצוע  
 ת להבטיח רים( על מנהיסודות והתמיכות )בין אם יבוצע על ידו או ע"י אח 
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 ודם כשמטרה זו לנגד עיניו. שיתאימו ליע 
 

 שלא תעביר רעש צנרת המים תותקן בצורה גמישה ותחובר לבנין באופן  
 ורעידות למבנה.  

 
 אם לדעת המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את הנדרש או 

 ם גמישים,  יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח בולמי רעידות, חיבוריהמקובל, 
את רמת הרעש והרעידות לרמה  ד וכו' נוספים על מנת להורי בידוד אקוסטי, משתיקים

 התאם לנדרש.ב
 

 ותיסוד יט. 
 הקבלן יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות   
 יצרני הציוד ובאישורו של המפקח.  הבטון הדרושים לציוד בהתאם להמלצות  
 תחת השגחתו   ות בהתאם לשרטוטים אלהן את היסודקבלן הבנין יתקי 
   שלים את עבודות הבטון שתידרשנה לאחרבלן המערכות ויק ואחריותו של 
                                  התקנתו הסופית של הציוד.  

 
 פתחי גישה כ.

 אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות.   הקבלן ימקם את כל הציוד באופן 
 תן יהיה להפעיל את הברזים,הצנרת הנסתרת כך שני ם הקבלן אתכמו כן ימק 
 הכללי על מנת  דרך פתחי גישה מתאימים. הקבלן ישתף פעולה עם הקבלן 
 להבטיח פתחי גישה בגודל ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות 
 הגבולות הארכיטקטוניות של האזור. כל פתחי אך בכל מקרה לא יחרגו מ 
 קלרים. תקנו ע"י קבלן הספריניסופקו ויוהגישה  

 
 םפיגומים ודרכי כא.

 , מעברים מורמים,  הקבלן יספק וירכיב פיגומים, מערכות תימוך, דרכים 
 סולמות וכיו"ב, הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות במסגרת החוזה. 
 ה יהיו יציבים וקשיחים במידה מספקת לשם קבלת  מתקנים ארעיים אל 
 או ם, להחזיקם, לחדשם, לתקנם הם נועדו, יש להרכיבמסים אשר להעו 
 ושמירה על ההוראותלהחליפם, תוך התחשבות עם דרישות הבטיחות בעבודה  
 הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף. הקבלן ישא באחריות מלאה  
 מקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן יתקן את  ובלעדית ליציבותם, וב 
 הנ"לם התשלום עבור פיגומים ודרכישירים והן העקיפים. קים, הן היהנז 
 כלול במחירי העבודות והציוד. 

 
 עבודה  ד ותכניותמפרטי ציו כב. 

   -3הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותכניות עבודה ב 
 זיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן עותקים. לאחר שיבדוק יח 
 ים מכו המפרטים והתכניות את המסודה. בכל מקרה יכללבצע את העבל 
 הבאים: 

 
 ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם תכניות כלליות ופירוט טכני עבור  א. 
 הכל ע"ג צילומים ו/או  -מסחרי ומספר קטלוגי, תפוקות והספקים   
 מקוריים.  קטלוגים   

 
 ם  או פריטי ציוד שאינעבור ציוד תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני  ב. 
 יכלול בין השאר צורך ליצרם. הפירוט הטכניש בבחינת מוצר מוכן ושי  
 ומספרי הקטלוג של הפרטים השונים במכלול וכןהמסחרי  את השם  
 תפוקות והספקים עבור המכלול כולו.  
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 של כל שינוי בתכניות העבודה של הציוד או הצנרת, תכניות מפורטות  .ג 
 ו' אשר הוצעו ע"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המתכנן ו/או החיווט וכ  
 המפקח.  

 
    השונים.  רותקיב ושרוולים  תכניות פתחים .ד 

 
 לרבות חתכים ופרטים הדרושים לחישוב  ת לציוד שאושר ודותכנית יסו .ה 
 ותו. היסוד והרצפה הנושאת א  

 
 וד המותקן ותכנית פירוט הצי  תכניות חשמל ופיקוד לרבות סכימות חיווט, . ו 
 הרכבתו בלוח החשמל, מראה כללי של לוח החשמל בציון מידות.  

 
 גילוי אש אל כל פרטיח , התראות, הפעלות וכו' מלופיקודתוכניות חשמל,  .ז 
 הציוד הקשורים אליו.   

 
 כנן עם דף הקטלוג המקורי או צילום המקור כל פריט/ציוד לאישורו יוגש למת 
 הסעיף המתאים בכתב הכמויות )למעט פריטים חריגים(. ומן במספר בלבד, מס 
 בתכנת "אוטוקד"חשב, כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במ 
 ות המתכנן ו/או לפי דרישת המזמין. שורטטו תכני בהובמהדורה  
 ח לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו  אישור תכנית העבודה ע"י המפק 
 כן יצור, הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון. הקבלן  נון נאות ולהבטיח תכ 
 פקח ימצא אותו פגום,  שר המיתקן, ישנה ויחליף כל פריט, או חלק של עבודה א 
 רודה או מתחת לתקן הנדרש, וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא  יכות יא בעל 
 מנים לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הז יהיה בו כדי 
 בע. שנק 

 
 כמו כן, הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד, והבטחתם. 

 
 ועס ביצמנהל עבודה ומהנד כג.

 עמו ומנהל עבודה באתר יק הקבלן מהנדס אחראי מטעסלשם ביצוע עבודה זו י 
 עבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות  בעל נסיון וידע מקצועי. מנהל ה 
 הרשמי של הקבלן. כל הוראה הן בעל פה והן בכתב ש בא כוחו בשטח וישמ 
 סגרת תו במשתימסר למנהל העבודה תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב או 
 זה.  רטהתחייבויותיו לפי מפ 

 
 יום מחתימת החוזה את שמות המהנדס האחראי  14הקבלן יודיע למפקח, תוך  
 ה.בפרויקט ז ומנהל העבודה באתר, לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם 

 
 החלפת המהנדס האחראי ו/או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור.  
  ן,או מנהל העבודה מטעם הקבל/נדס והמפקח רשאי לדרוש את החלפת המה 
 באם יתברר כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל  
 הקבלן  המפקח. על מוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המתכנן ו/או לע 
 לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים.  

 
 עובדים וקבלני משנה  כד. 

 קבלני משנה בעלי ידע ו עסיק הקבלן פועלים, עובדיםתיו ילביצוע עבודו 
 ם ימנה מספרמקצועי ונסיון מלא בסוג העבודה שהם מבצעים. צוות העובדי 
 אם ללוח הזמנים. ת נאות בהתמספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודו 

 
 המלאכה ובין -הקבלן יודיע למפקח את שמו של כל קבלן משנה, בין בבית 
 ל בעבודתו מטעמו. חייום לפני שקבלן המשנה ית 30חות באתר, לפ 
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 משנה  המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של כל עובד, פועל או קבלן  
 ישה כזו. משטח העבודה והקבלן מתחייב למלא מיד אחר דר 

 
 הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו  
 עלול להגיש.  

 
 העבודה  יקורתפיקוח וב כה.

 למפקח בכל עת ביצוע העבודות   חופשית למתכנן ו/אוה הקבלן יאפשר גיש 
 ודות המבוצעות.בשטח ויסייע בידיו לבקר את העב 

 
 י העבודה וכח העבודה  מפקח את כלהקבלן יעמיד לרשות המתכנן ו/או ה 
 שידרשו לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים. 

 
 פת האחריות ותקו מסירת העבודות והמתקנים, כו.

 
 מת קבלה מוקד . 1 
 לאחר שגמר קבלן המערכות את עבודותיו, הפעיל את המערכות    
 דק והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע"י המפקח ומכון והמתקנים, וויסת, ב  
 פורט במפרט המיוחד, יבקש המפקח לזמן ועדת קבלה התקנים כמ  
 מין  מזה ישתתפו המתכננים, נציג הבועד מוקדמת של העבודות והמתקנים.  
 והמפקח.  

 
 לקראת בדיקה זו, יערוך הקבלן רישום מדויק של כמויות זרימת המים,    
 תקן השלמת המ תנאי הפעולה וכל רישום אחר הדרוש להוכחת  הלחצים,   
 רש.כנד  

 
 לאחר הבדיקה יעביר המתכנן למשתתפים בבדיקה, דו"ח מסכם עם    
 ת העבודות והתקנים, או למל תיקון פגמי ביצוע, או השבלן עהערותיו לק  
 החלפת ציוד פגום או כל עבודה אחרת הנדרשת לדעתו להשלמת העבודות  
 קנים עפ"י המפרט, התכניות וכנדרש.והמת  

 
 הקבלן מועד סיום העבודות, וקביעת תאריך  יסוכם עם  בתום הבדיקה,  
 לקבלה סופית של המתקנים.   

 
 סופיתקבלה  . 2 
 מכון, תערך ועדת תיקונים כנ"ל ע"י הקבלן והוהעם תום השלמת העבודות   
 מים בדו"ח קבלה סופית. במידה ולא הושלמו/בוצעו התיקונים הרשו   
 נוספת לתיקונים   מים ודרישההבדיקה הראשונית, או במידה ויתגלו פג  
 ערך הפעלה  ת  דו"ח הערות חדש. בבדיקה זוירשם השלמות/ והחלפות   
 ללית של כל המתקנים/מערכות ותיבדק אופן פעולתם, ועמידתם בתנאי           כ  
 המפרט/תכניות.  

 
 י ומדויק של תנאי פעולת המתקנים,  בקבלה זו יגיש הקבלן רשום סופ  
 השונים, כוון מגיני יתרת חשמל ל מנועי היכת הכוח שלרבות רשום צר  
 ורש רישום.הזרם, וכל נתון הנדסי אחר הד  

 
 אי ביצוע ההשלמות/תיקונים לקראת קבלה סופית זו יתיר למזמין לעכב  
 וההשלמות  תשלומים לקבלן ובמדת הצורך להתיר למזמין לבצע התיקונים  
 על חשבון הקבלן.  

 
 תקופת האחריות שלחילת חה מועד תהשלמות יד/אי השלמת התיקונים  
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 המערכות אשר סיפק, עד למסירה הסופית. עם זאת, המתקנים ו עלהקבלן   
 יפעיל הקבלן את המתקנים והמערכות, ולו גם באופן חלקי ע"מ לא להסב  
 בלן למרות שמועד תקופתלמזמין נזקים והפסדים וזאת באחריות הק  
                          האחריות לא החלה.   

 
 ערותפרט/תכניות, וימלא אחרי כל ההמויעמוד הקבלן בכל דרישות  במדה  
 תראה קבלה זו   -דו"ח הבדיקה הראשוני, ולא יתגלו לקויים נוספים   
 כקבלה סופית ומסירת המתקנים למזמין, וירשם דו"ח מתאים המאשר    
                                 עבודה זו, ותחילת מועד תקופת האחריות.             
  
 יקבע מועד נוסף לקבלה/מסירה   חר כל האמור לעיל,א לא ימלא הקבלן  
 סופית. במקרה זה יכסה הקבלן את כל הוצאות המתכנן בגין הקבלה/   
 קבלות נוספות ועד למסירה הסופית.   

 
 הדרכה והרצה  . 3 
 ויסות צע הפעלה ועם מסירת המתקן באופן סופי למזמין, על הקבלן לב  
 יפק, וכן להדריך באופן מפורט ס של כל המתקנים והציוד אשר והרצה  
 ותוך שיתוף פעולה מלא, את נציג המזמין בהפעלת המתקנים והציוד,   
 יום. לא יבצע  14הכרתם, אופן התפעול והטיפול, וזאת משך תקופה של   
 ויותיו ולא בלן האמור לעיל, יחשב הדבר כאילו לא מלא את התחייבהק  
 המערכות/מתקנים למזמין. ופית מסר ס  

 
 תכניות סופיות, הוראות וקטלוגים  .זכ

 הקבלן יספק למפקח, לפני מסירת המתקן מערכת מסמכים הכוללת באופן  
 סוי  עקרוני מערכת תכניות סופיות ו"ספר אחזקה" הכולל הוראות הפעלה, ני 
 י הציוד.ואחזקה ודפים קטלוגיים עבור כל פריטי ואביזר 

 
 ת:תכניומערכת  

 פיים של המערכת רכת מושלמת של שרטוטים סומעעותקים  -5הקבלן יספק ב
"כפי שבוצע" אשר ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבלן לאחר סיום כל עבודותיו במתקן ויכללו את  

 לתכנית  כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס 
 ת מערכ מכונות,יות חדרי ההמקורית. שרטוטים אלה יכללו במפורט את תכנ

ר, שסתום, אביזרי עזר וחיווט  וד וכו', יופיעו בהם כל צינו יקהצנרת, מערכת החשמל, הפ
 חשמלי אשר יהיו קיימים בבנין בסיום ביצוע המתקן והפעלתו. 

 
מפקח לפני קבלתם הסופית ע"י  שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המתכנן ו/או ה  

 המזמין. 
 

 , תהיינה משורטטות במחשב הקבלןאשר יכין והשרטוטים כל התכניות  
 נת "אוטוקד" לפי הגרסה בה שורטטו תכניות המכרז. תכב 

 
 כמו כן יתלה הקבלן בחדרי המכונות או במקום שיקבע המזמין בתוך 
 ההפעלה של   מסגרות קשיחות מצופות זכוכית בצורה נאה את הוראות 
   טיות. ות האוטומרשים המערכהמתקן, תרשים מערכת הצנרת, החשמל, ות 
 ד מנוע, ברז, ה ברורה ומפורטת כל פריט ציוורבשרטוטים אלה יופיעו בצ 
 שסתום, אביזר פיקוד וכו' המצויים למעשה במערכת. כל הפריטים הנ"ל 
 יסומנו לפי שיטה ברורה והגיונית. 

 
 סומנים בתרשימים הנ"ל יהיו מוחתמים באופן מספרים זהים לאלה המ 
 טוח ב תכת, אשר תהיה צמודה באופןאו ממת פלסטית רור על תגיבולט וב 
 אל הפריט הנדון במקומו במערכת )כמפורט בסעיף "שילוט וסימון"(.      
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 ספר אחזקה: 
 עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית. הספר יהיה כרוך  -5הקבלן יספק ב 
 עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם. ספר האחזקה במעטפה קשה  
 השאר:כלול בין י 

 
 י רכיביו העיקריים ויתר מאפיינמ ור המתקן, עקרונות פעולתו,תיא .א 
 המערכות.  

 
 מערכת תכניות "כפי שבוצע" כמפורט לעיל.  ב. 
            
 הוראות הפעלה ואחזקה לרבות: מערך מיוחד המתאר את סדר   ג. 
 לה הרגילה היומיומית של המתקן, טבלת תקלות שכיחותההפע  
 ם לשם שיכל דיאגרמה או שרטוט הדרו לרבותיפול בהן ואופן הט  
 הבנת הפעולות אשר על איש האחזקה לבצע, הוראות לטיפול מונע   
 ולאחזקה כפי שנמסר לקבלן ע"י יצרני הציוד, לרבות מערכי טיפול   
 הכוללים כל פעולה אשר על מתחזקי "יומי", "שבועי", "חודשי" וכו',  
 המתקן במצב תחזוקה ור עלל מנת לשמד הנכון עהבנין לבצע במוע  
 .NFPA-25תקופת קיומו, כולל כל הדרישות לפי במשך כל ה מעול  

 
 רשימת הציוד המותקן, בה צויין מספרו הקטלוגי של כל פריט בצד  ד. 
 וד כולל מפרטימספרו הסידורי במערכת ולרבות קטלוגים של הצי  
 התקנה, הפעלה ואחזקה.  

 
 ם, קבלן, כולל מספרים קטלוגיימומלצים ע"י ה לקי חילוףרשימת ח ה. 
 שם וכתובת יצרני החלקים. כמו כן יכללו ברשימה זו סוג השמנים   
 ומשחות הסיכה הסטנדרטיים המומלצים לשימוש במתקן וכמויות   
 במחסנו.החומרים הנ"ל אשר על איש האחזקה להחזיק   

 
 תקופת הבדק והשרות  כח.

 ים חודש 24קיו למשך תקופה של תקן על כל חללפעולת המן יהיה אחראי הקבל 
 או יותר, במידה וצוין במפרט המיוחד בהמשך, מיום קבלת המתקן הסופית 
 ע"י המפקח כמתואר בסעיף כו. לעיל. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם   

 קוי עקב תקופה זו, אלא אם כן נגרם הפגם או הליאו ליקוי אשר יתגלו תוך 
 ו על ידו. כל סרהוראות ההפעלה והאחזקה שנמון, בניגוד לש בלתי נכשימו

שעות ממסירת ההודעה על   -24התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יאוחר מ
התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן. לא 

 רות על ביצוע התיקונים במועד הנדרש רשאי המפקח להו בא הקבלן לבצע
או קבלנים אחרים ולחייב   ת חלקים, באמצעות עובדים  , לרבות רכישהתיקונים

 לן בכל ההוצאות.הקב את
 

 תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או 
 תחול אחריותפריט שלם אשר נגלה כלקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו  
 יום החלפתם. למשך תקופה מלאה נוספת מ 
                               
 האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן   
 במסגרת חוזה זה וזאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום ועפ"י הנחיות  
 ספקי הציוד ומפרט זה. 
 ות מפרט חשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישבמידה של חריגה או אי הת 
 ה לפגמים, ליקויים ותקלות שיתגלו ויתקנם על באחריות מלא ישא הקבלןזה,  
 חשבונו במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל. 
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 כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הבאות: 
 הבקרה( אחד לחודש, תיקון בדיקת ציוד )ובאופן מיוחד מערכת הפיקוד ו 

הברגים, האומים   כל האטמים, האוגנים, זוק של בדיקה וחישום הממצאים, הליקויים ורי 
במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, וכל יתר הנדרש וכו', טיפול בטפטוף ונזילות, כמפורט 

 .NFPA-25-כנדרש ב לתחזוקה וטיפול נכונים 
 

 ת המתקן למתכנן ו/או למפקחעם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור א 
 ל תיקון או חידוש במידה וידרש.חינות כולפעולה תקין מכל הבמצב ב 
 על הקבלן להודיע בכתב למפקח על כוונתו למסור המתקן. במידה ונמצא 
 המתקן בעת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר למסירה, ידחה מועד גמר   
 ת רצונו המלאה. האחריות עד למועד בו ימסר המתקן למפקח לשביעו 

 
 וטיבה ודה היקף העב כט.

 למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, משת נושא  העבודה המש 
 אמצעי הלואי והעזר וכל הדברים הדרושים להתקנת המתקנים המכניים  
 כמתואר באופן דיאגרמטי בתכניות המצורפות וכפי שמפורט להלן, למעט  
 משך.מים אחרים, בכפיפות לנאמר בההעבודות אשר תבוצענה על ידי גור 
 אורח מקצועי נכון, תוך הקפדה על הדרישותו יבוצע בהמתקן על כל חלקי 
 לאיכות מעולה.  

 
 העבודה מתוארת באופן דיאגרמטי בלבד והיא עלולה להשתנות בפרטים   
 בהתאם לתנאים הקיימים בבנינים ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן. עבודות 
 אים על מנת שיתאימו לתנבם, לדוגמא(, ישתנו במיקומם ובמצצנרת והציוד ) 
 מים למעשה. כל השינויים והסטיות מן התכנון המקורי יעשו בהתאם הקיי 
 לשיטות תכנון חדישות ומבלי להוריד בשום צורה ואופן מטיב התקן. 
 כל שינוי וסטייה מן המקור בלבד שינויים זעירים, יוגשו לאישור המפקח לפני   
 .ביצוע 

 
 וספות כספיות ו עילה לתיים בכמויות לא יהושנו כל השנויים והסטיות ו/או 
 מכל סוג. 

 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את היקף העבודה בסכום כלשהו עד  
 של המתקנים המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות. מהערך הכולל -50%ל 
 בכל סעיף יקף העבודה  כמו כן שומר המזמין לעצמו את הזכות להקטין את ה 
 מהיקפו. מחירי היחידה   -300%עד ל מהיקפו ו/או להגדיל -100%עד ל 
 המפורטים בהצעת הקבלן יהיה בתוקף עבור כל הגדלות והקטנות כנ"ל אשר 
 ידרשו במסגרת תקופת הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי. 

 
 המפרט מיוחד לעבודות מערכת ספרינקלרים ותברוא  0134.

 
 קת מים למערכות ות אספות להלן מתיחסים לעבודכמויהמפרט הטכני וכתב ה א.  
 כבוי אש אוטומטיות במבנים הקיימים ומחוץ להם, ולמערכות התברואה   
 למיניהן.  

 
 כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין  ב.
 קני קני תברואה", וכן הוראות למת"מת 07משרדית ומשרד הביטחון, פרק      
 על כל חלקיו, תקן   1205, תקן ישראלי מס  1990ון עדכ 1970תברואה )הל"ת(     

 בתוקף,  וכל הוראה  אחרת המתיחסת לעבודות הנ"ל והנמצאת  1596/1ישראלי  
 בתאריך תחילת העבודה.  

 
 הנ"ל .רט וההוראות קבלן המערכות יקפיד לבצע כל עבודותיו בדיוק ובהתאם למפ ג.
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נכון ובהתאם  ילה לאי ביצוע נ"ל לא ישמשו עדיעת הכתוב במפרט ובהוראות האי י 
 לנדרש.

 
 בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל, יחולו על עבודה זו ההנחיות  ד.
 בהמשך.    

 
 היקף העבודה וטיבה.    0234.

 
 ת עיקרי תר אה כוללת בין הימפרט/חוזה  ז  א.   העבודה המתוארת במסגרת

 רכות כדלקמן: פקת הציוד והרכבתו והתקנת המעהעבודות, אס       
   .ת מתזיםכלראש מער מאחורי מונה המים הראשי חיבור אספקת מים  . 1
 .מערכת קומתית אשות רלרב המבנה על פי התכניותבכל קומות  וצנרת פריסת מתזים . 2
והנדרשים    והפיקוד המהווים חלק ממערכות הכיבוי האוטומטיות,כל מערכות החשמל  . 3

הנדרש, ובדיקות חברת  לי למערכות הנ"ל  ויתר שלמתם לרבות כל  החיווט  החשמלה
 החשמל, או בודק מוסמך, ובדיקת מכון התקנים. 

ושירות, הדרכת  גמר, ניסוי ויסות והרצה, אחריות עבודות ה שטיפת וניקוי המערכות, . 4
 י מסירה. תיקהמזמין ו

 וח, בטיחות וכו'. המסים וההיטלים על הציוד והעבודה, הוצאות ביט . 5
 

 למפורט לעיל הקבלן יספק את כלי העבודה, חומרים, פיגומים ואמצעי   ב.   בנוסף
 , את העבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם יבה ומעברהרמה, עבודות חצ      
 רמה הגבוהה ביותר, לפעולה בטוחה ערכות בהשלמת ביצוע המתקנים והמ      
 מויות או בתכניות אך טו או צוינו במפורש במפרט, בכואמינה, גם אם לא פור      
 נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל.       

 
  AUTOMATIC SPRINKLER)מערכת כבוי אש אוטומטית עם מתזים    7.030

            S)SYSTEM 
 

, על כל חלקיה  במים,  אספקת מים לכבוי אש, למושלמת  הקבלן יספק יתקין ויחבר מערכת א.
 . והאביזריה

 
 י את המרכיבים העיקריים כדלקמן: המערכת תכלול באופן כלל ב.
 

 .ראשית לרייזהר צנרתההתחברות מ . 1 
 לרבות אביזרי צנרת תמיכות ותליות.  צנרת אספקה . 2 
 צנרת הסנקה מכבאית בחצר. . 3 
 הבדיקות והניסוי.  מערכת ההתראה והאזעקה בעת . 4 
 ה וההתראות.ופיקוד, ההפעלה הבקרמערכות החשמל לכח  . 5 
 נדרש בסטנדרט   להשלמת המערכת ופעולתה האוטומטית, כ כל יתר הנדרש . 6 
  13 NFPA-יתר התקנים והתקנות הנדרשים לענין זה. , ו 

 
 כל העבודות הקשורות לפרק זה ומערכות הכבוי האוטומטיות תבוצענה עפ"י  ג.

 האחרונה: המפרטים והתקנים המפורטים להלן, במהדורתם 
 . 57, 07, 00הכללי לעבודות בנין, פרקים  המפרט . 1 
 2 . NFPA – 13 STANDARD FOR THE INSTALLATION OF SPRINKLER 
  SYSTEMS              (2010).  
 יות. המפרט המיוחד וכתבי הכמו . 3 
 תכניות המכרז.  . 4 
 אושרות.תכניות העבודה המ . 5 
 (. NFPA – 13 מבוסס על –להתקנת מערכות התזה )תקן   1חלק  1596תקן ישראלי  . 6 

 כניות המכרז, עפ"י ת ניות עבודה מפורטות תבוצענה ע"י הקבלןתכ ד.
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 מפרט זה ודרישותיו, תכניות המבנה, תוך תיאום עם יתר המערכות )חשמל 
 רור ומ.א., תברואה וכו'(. או 

 
 נרת  פירוט קוי המים ומהלכם, קטרים, סוג הצהתכניות תכלולנה את  
 המתלים והחיזוקים,  ם ומידות הרכבה, פרטי המחבריםוהאביזרים, מרחקי 
 . כמו כן, בסיסים לציוד, לוחות חשמל NFPA-ב וכל דרישה אחרת המפורטת  
 ובקרה וכל הנדרש. 

 
 ר המתכנן וכן יתר הציוד הנדרש, והביצוע יעשה על התכניות תוגשנה לאישו 
 מאות מאושרים. בסיס תכניות מאושרות בלבד, ציוד ודוג 

 
 בדוק שנית את תוואי הצנרת ולוודא בודות הרכבת הצנרת על הקבלן ללפני ע 
 ות למהלך קווי הצנרת ורק לאחר מכן להתחיל בעבודות ההרכבה. שאין הפרע 
 בגין עבודות נוספות ותיקונים כתוצאה מכך  לא תשולם כל תמורה נוספת  
 רעות מכל סוג שהוא. על  ן לא בדק אם תוואי הצנרת פנוי ואין הפשהקבל 

 
 היחידה שינקוב את כל העבודות שהוזכרו לעילהקבלן לקחת בחשבון במחירי  
 מהווים חלק ממחיר המתקן. ו 

 
  מחירי עלות הכנת התכניות, לימוד הסטנדרט וכל הכרוך בכך כלולים ב 
 ספת. המערכות והציוד, ולא תשולם עבורם כל תו 
 עדות מפורטות.בגמר העבודה יכין הקבלן תכניות  

 
 נות הקבלן והתקנה לדוגמה.מיומ ה.
 

סיונו בהתקנת מערכות ספרינקלרים לן המשנה למערכות חייב להוכיח את מיומנותו ונקב
 . כנדרש, או שהעבודה תבוצע בידי קבלן משנה שזו התמחותו

 ויות.  הקבלן יבצע התקנה לדוגמה של צנור ראשי והסתעפ 
 

 ים, צנרת מישנית, ת, אביזרי החיבור המהירהדוגמה תכלול את הצנרת הראשי 
 עבודה והפרטים הסתעפויות, תמיכות ותליות, הכל עפ"י תכניות האביזריהם,  
 אשר יאושרו לביצוע.  

 
 התאים הצנרת למבנה,הקבלן יבצע שינויים והתאמות בשטח לדוגמה ע"מ ל 
 הביוב והאורור וכל יתר הנדרש עד לקבלת לתאורה למערכות החשמל המים  
 ל לדוגמה.אישור המתכנן והאדריכ 

 
 ל  ה לדוגמה ההתאמות והשינויים לא תשולם לקבלן כעבור ביצוע ההתקנ 
 תוספת מעבר למחירי היחידה אשר ימדדו וישולמו עפ"י כתב הכמויות. 

 
 ר אינוי קבלן המערכות אינו בקי בסוג זה של עבודה, החומ במידה ויתברר כ 
 טל ולהוציא חלק זהין שומר לעצמו הזכות לבמוכר וידוע לו על בוריו, המזמ 
 דעתו לכל קבלןמסה"כ היקף עבודות הקבלן, ולמסרה לפי שיקול  של העבודה 
 אחר שזו עבודתו. 
 מין, ולשתף במקרה זה, קבלן המערכות מתחייב מראש לקבל פסיקת המז 
 פעולה באופן מלא עם הקבלן האחר. 

 
 ע והואעבודות/דוגמאות אשר ביצהקבלן לא יהיה זכאי לשום תמורה עבור ה 
 על חשבונו. יפרקם ויוציאם מהאתר  

 
 דות מפורטות, קטלוגים ופרטים של כל הציודבגמר העבודה, בנוסף לתכניות ע ו. 



 אולם תרבות אורון 
 ערד 

 מיוחד   טכניפרט מ 
 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                     168  

 יספק הקבלן למזמין את המסמכים כדלקמן:  
 בעברית(.הוראות הפעלה ואחזקה מפורטות של מערכות הכבוי ) . 1 
  וקה של מערכותת לנוהלי בדיקה נסוי ותחז"המלצו A 13 NFPAמסמך  . 2 

 . 1928אות תחזוקה לפי ת"י , הור(1987ספרינקלרים" )באנגלית, הוצאה                  
 הדרכה מלאה לצוות התחזוקה.  . 3 

 בדיקה של מערכת המתזים ע"י מת"י.      דו"ח חומרים התקנה ו . 4    
 אחריות מספקים/יצרנים. תעודות  . 5 
 ' ופרטי הספקים. ציוד, מכשירים, אביזרים וכורשימת  . 6 

 
 
 צנרת .ז

 1 . 
 
 חיבורי צנרת  .ח
 

 בורים כדלקמן:תהיינה עם חיהצנרת  
 )כולל(: בהברגות עשויות במכונה, תקניות, לרבות  1.25"טרים עד בק א. 

 אביזרים בהברגה כגון קשתות, הסתעפויות וכו'.  
 בסרטי טפלון וצבע יסודי צינקכרומטי. אורך ההברגות   יעשה האיטום  
 תיצבענה בצבע עשיר אבץ "צינקוט".  היה עפ"י התקן. הברגות חשופותי  

 
 ך או משור שולחני, כאשר יש לנקות באופן  יתוך יעשה במכונת חיתוהח  
 מושלם את שיירי החיתוך מחלקו הפנימי והחיצוני של הצינור.   

 
 עלה, יהיו חיבורי הצנרת אך ורק בעזרת מחברים ומ .501"בקטרים  ב. 
 או שווה ערך  VICTAULIC " מתוצרתGROOVE COUPLINGסוג "מהירים מ  
 לאתר. (. ציוד בלתי מאושר לא יתקבל ואין לספקו FM)  U.Lנושאי אישור  מאושר,  
 המחברים יכללו את כל הסוגים הנדרשים לחיבור בין צינורות, לחיבורי   
 ת והסתעפות, להסתעפויות, מעברים, אוגנים וקצוות.שתוק  
 בלבד.  מאושרים כנ"ל  חוברו בעזרת אטמים ומשחת סיכההמחברים י  

 
 תושבת )בחריטה או בעירגול( יהיה כמפורט הצינורות לפני עיבוד החיתוך   
 לעיל עבור צנרת בהברגות.   

 
 אלה של  ים אין להשתמש בריתוכים ולא תותר כל עבודת ריתוך בקטע  
 .הצנרת  

 
 בדיקת הצנרת ושטיפתה  .ט
 

 כדלקמן: דיקה ומשך הזמןיבדק הצנרת ואביזריה בלחצי הב לאחר ההרכבה ת . 1
 שעות.  8אטמוספירות למשך  13.8בלחץ בדיקה של  –צנרת הכיבוי שת כל ר א.  

בדיקה מחודשת  נה ותערך הן תתוק  –במדה ויתגלו נפילות לחץ במשך זמן הבדיקה  . 2
 כנ"ל.

וההרכבה.   החיתוך שטיפת הצנרת תעשה באופן יסודי עד להוצאת כל הלכלוך ושיירי . 3
 שטיפתה.ן להתחיל בדיקת לחץ בצנרת לפני יבשום מקרה א

  
מטר/שניה לפחות,  3כמויות השטיפה תהיינה כאלה שמהירות המים בצנרת תהיה   

 . NFPA – 13של   1.11.1וין בסעיף וכמצ
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המים אל מחוץ  ת לחיבורי המים לצרכי שטיפה, וכן ניקוז על הקבלן מוטלת האחריו  
למערכות ניקוז הכבישים בסביבה, ולא עי נקזו באופן טבהתקנה באופן שיתלאזור ה

 מגרשים שכנים. אל אזורי חפירה, בניה או 
אקטיבי יעברו חיטוי יסודי, כמפורט פסיבי או  –וכל חלק במערכת  ההצנרת ואביזרי .  4

כחלק מהעבודה וללא תשלום   מערכת התברואה",ושטיפות בפרק "בדיקות לחץ 
 נוסף.

 
 כאשר כושר הנשיאה        NFPA – 13של   2.6 תליות הצנרת תהיינה לפי פרק   . י

 "ג. ק 115פעמים משקל הצנרת והמים ועוד  5ה יהיה של כל תמיכ    
 

 התמיכות והמתלים יהיו מגולבנים לרבות מוטות הברגה אומים דיסקיות    
 חומר קטן אחר.  
            
  
 תליות המוצעות לכל אחד מחלקי  הקבלן יגיש לאישור המתכנן את ה 
 המערכת, עפ"י מקום ההתקנה, מצב הצינור, כמפורט וכנדרש. 

 
 ס"מ.  30יה, במרחק של עד משני צידי כל מחבר צנרת )מכל סוג( תותקן תל 

 
 ית או משנית לא יעלו המרחקים בין התליות לצנרת הספרינקלרים, צנרת ראש 
 צוין להלן על פי קטרי הצנרת:על המ 

 
 מ'   2.5 - 0.75" - 1"- 
 מ'   3.5 - 1.25"         
 מ'   4    - 1.5"   - 2"  
 מ'   5     -    3"      - 8"  
 ות לתמיכת מספר צינורות, יגיש הקבלן לאישור במקומות בהם נדרשים קונזול 
 ' עבור צינורמ 3.65הקונזלור לא יעלו על את פרטי הקונזול. המרחקים בין  
 עלה. ומ 2מ' עבור צינור בקוטר " 4.5 -ו 1.5בקוטר עד " 

 
 מכל צד. מקצה   מ' 1.5משני צידי תפנית בצנרת תותקן תמיכה במרחק של  
 מ'.  1.0 צינור תותקן תמיכה במרחק של 

 
 כל ס"מ תתמך, וכן תותקן תמיכה בין  40הסתעפות למתז באורך העולה על  
 שתי הסתעפויות.  
 מוט הברגה ניתן לכוון, באופן לצנרת עם מתזים תהיה מסוג חבק עם תמיכה  
 שהצנרת לא תתרומם בעת הפעלת המתז.  

 
 לים בקוטר רות תקרות רצפות וכו', יהיו אך ורק דרך שרוומעברי צנרת דרך קי . אי

 באורך אחד גדול מקוטר הצינור העובר. השרוולים יבלטו משני צידי המעבר    
ת הקונסטרוקציה את מיקום  תקן במרכזם. הקבלן יסמן בתוכניו ס"מ והצינור יו 2.5של  
לא הכין הקבלן את ברים, יכניס השרוולים לפני היציקות ויוודא את ביצועם. במידה והמע 
כל הוצאות חציבת ותיקנים המעברים לאחר ביצוע   המעברים כמפורט יחולו עליו 
 השרוולים וביטון  היציקות. סימון הפתחים,  

 במחירי הצנרת ולא תשולם   וני בטון ויתר הנדרש כלוליםהשרוולים, תיק  
 בורם תוספת. ע  
 
לפי תנאי   קרוני ועשוי להשתנות  הינו ע ובקומות השונים תוואי הצנרת בחדר המכונות .בי

 וכו'(. הקבלן יכין יו )גובה תקרות, אפשרויות מעבר, מערכות אחרות המקום ואילוצ
 ן.אישור מהמתכננ"ל ויקבל מהם אש תוכניות עבודה לשינוי התוואי המר
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תוספות אלה בתוך נויי תוואי אלה. רואים את הקבלן שלקח לא תשולם כל תוספת עקב שי 
שהצנרת תימדד בתוואי החדש )תוספת קשתות, אביזרים מחברים וכו'(. ברורמחיריו 

 המאושר.
 
 צביעה וסימון צנרת  . גי
 
 פריימר"(,  -ע בצבע יסוד )"וושנת למערכות ספרינקלרים תיצבצנרת מגולב . 1 
 אדום "איתן" של "טמבור", לפי הנחיות בשתי שכבות צבע עליון של צבע ו  
 מפורט בהמשך. חב' "טמבור", ותסומן כ  
 
 במפעל  חרושתיתתהיה צבועה   וניםהשהצנרת באזורי האספקה  . 2 
 ( כדוגמת תוצרת אברות.RAL 3000מקרון ) 60בפוליאסטר אדום בעובי   
 
 תסולק מהאתר.צנרת ללא סדרת הצבע המפורטת לעיל   
 
   SA 2.5ה" ואביזריה תנוקה בנקוי חול עד דרגת נקוי של צנרת "שחור . 3 
 עפ"י הנחיות   תוצרת "טמבור" 9EAבע בשכבת צבע ראשונה של ותיצ  
 ינוקו הייצרן )אביזרים עם צפוי מגן שחור או דומה, לא יתקבלו והם   
 ויצבעו כנ"ל(.   
 ן "חצם" או "אברות" ויבדקו יקוי והצביעה יעשו במפעל מוכר כגוהנ  
 ע"י המפקח טרם הובלתם לאתר.  
 
 יצבע צנרת "שחורה" בשכבה נוספת שללאחר ההתקנה ובדיקות הלחץ, ת  
  9EA גוון שונה מגוון השכבה הראשונה.ב 
 
 ינטטי "איתן" של "טמבור"הצבע העליון לצנרת "שחורה" יהיו אמאיל ס  
 כנן בשלב יותר מאוחר.בשתי שכבות ובגוון שייקבע ע"י המת  
 ארו נקיים. ה תהיה אך ורק לצנרת. המתלים ואביזרים אחרים ישהצביע  
   
 לבנת ינוקו משיירי סרטי האיטום באופן מושלם חיבורי הברגה לצנרת מגו . 4 
 " של "טמבור".והברגות חשופות תצבענה אך ורק בצבע "צינקוט  
 
 וי וספרינקלרים( תסומן הצנרת בכל המערכות )אספקת מים, לעמדות כב . 5 
 רים על כיוון ן מושלם לכל אורכה ע"י סרטי סימון עם חיצים המו באופ  
 הזרימה ובצבע אשר ייקבע.  
 מטר. 4מטר ושלטי זהוי כל  2סרטי סימון עם חיצים יותקנו כל   
 
 פרק "צנרת אספקת מים". יהיו כמפורט באופני המדידה והמחירים  . 6 
 

 מתזים . יד
 
 . בד"כ יהיו המתזים NFPA-13של  3-11יהיו באופן כללי עפ"י פרק המתזים  . 1 
 ( או פנדנט. SIDEWALL( או צידי )UPRIGHTוג אנכי עומד )בעבודה זו מס  
 . FM/ULכל המתזים יהיו בעלי אישור   
  
 , RECESSED PENDENT Q.R "1/2יו יה המתזים בתקרות המונמכות בקומות . 2 
  "1/2 ,5.6  cº68 .ות במחיר המתז( כדוגמת  לשילובם בתקרה )הרוזטות כלול ועם רוזטות

TY-FRB  .כנ"ל 
 
  Q.R "1/2",1/2 ,5.6יו אפרייט   המתזים מעל התקרות הכפולות וליד מגשי החשמל יה . 3 

cº68  כדוגמתRY-FEB .כנ"ל 
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 ק למזמין ארגז פח מקורי עם כמות  עם המתקן המושלם, הקבלן יספ . 4 
 מפתח מיוחד וכן 3.11.7סעיף  NFPAהוראות  י מתזים לפירזרבית של ראש  
 להתקנת מתזים.   
 

 ברזים ואביזרי צנרת  .טו
 
 נרת השונים הנדרשיםברזים ואביזרי הצהקבלן יספק וירכיב את כל ה  . 1 
 לשם בקרת המערכות, וויסותם וכל דרישה אחרת.  
 
   של 3-9, לפי הנחיות פרק FM/ULא תו אישורציוד יהיה מאושר ונושכל ה . 2 
  13NFPA-בר לפחות.  12.1ודה של , ויתאימו ללחץ עב 
 
 מסוג  (, INDICATINGהברזים יהיו תמיד עם סימון זהוי למצב הפתיחה )  
 אשר FM/UL, ואפשרות נעילה, עם מתג התראה מאושר Y&OSו "פרפר" א  
 המערכת. יחובר ללוח הבקרה של יותקן על כל מגוף ו  
 ית או אופקית, מאושרים כנ"ל. חוזר יהיו להתקנה אנכ-ברזי אל  
 
 הברזים והאביזרים יהיו תוצרת "קנדי" או שווי ערך מאושרים בלבד, . 3 
 וכן כל יתר האביזרים הנדרשים  ל חוזרים והתראה,לברזי סגירה, א  
 להשלמת מערכות אזעקה והתראה.  
 

 אזעקה והתראה מערכות  .טז
 
 מערכות האזעקה  בלן יספק ירכיב ויחבר באופן מושלם את כלהק . 1 
 כניים או חשמליים למתן סיגנל שמיעתי או חזותי או שניהם, וההתראה, מ  
 בנוסף לדרישות  . כל זאת-13NFPA של 3-12וכל יתר הנדרש בפרק   
 הכבאות.הבטיחות של יועץ הבטיחות לפרוייקט זה וכן דרישות רשויות   
 
 י הקבלן עפ"י אזעקות וההתראות, מספרם וכו' יתוכננו ע" מיקום ה . 2 
 לרבות דרישות יצרני הציוד, ובתיאום עם המתכנן. ההנחיות הנ"ל,  
 

אשר   מערכת שליטה קומתית() אזעקה לכל אזורתקן מערכת שליטה ובאופן כללי תו . 3
 תיחתו. דקות מפ 5ויפתח מתז אחד ותגיב/תישמע תוך תופעל במדה 

 חיות הנ"ל,  צעי אזעקה יותקן שלט בגודל ובנוסח עפ"י ההנ ליד כל אמ 
 ול במחיר המערכת(.)מחיר השילוט כל 

 
 י, המערכת תכלול את המרכיבים העיקריים כדלקמן: מפסק זרימה חשמל 
מערכת ראה למערכת הבקרה, מדי לחץ, "פרפר" עם מפסק חשמלי להתמגוף אל חוזר, 

 ות. פרט המאושר, וכן שלט בגודל ונוסח עפ"י ההנחיר הנדרש, על פי הניקוז ובדיקה וכל ית
 
 ברז אזעקה   -פעלה למערכת הספרינקלרים כוללתברז אזעקה : תחנת הה  . 4

רז ואחד אחריו, פעמון עם  קנים אחד לפני הב, תא בילום, שני שעונים שמות4בקוטר "
 . כל הנ"ל  2מנוע מים שמותקן מחוץ לבנין, וברז ניקוז "

ההפעלה תהייה  כלול במחיר המערכת. תחנת  -ציוד המופעים בפרט רבות כל יתרת הל
 . FM/ULמאושרת 

 
 התראות חשמליות, יש להתקין ולחווט עד ללוח ההתראה/בקרה ראשי . 5 
 INשמל והאדריכל, כולל כרטיסי כתובות יאום עם מתכנן החשל הבנין, בת  
 ת ההתראה  ה ופעולן במערכפוסקי לחץ ופוסקי זרימהתקנים מסוג  .OUT-ו  
 פרפר  פוסקי גבול למגופי שער ומגופיחיווי ברמת "אזעקה". התקנים מסוג   
 יפעלו במערכת ההתראות חיווי ברמת "תקלה".  
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 הנדרש לרבות החיווטזעקה כולל את כל מחיר מערכות ההתראה והא . 6 
 המושלם וכמפורט לעיל.   
 
  
 שילוט וסימון  . יז
 

זים, בראביזרי הציוד הראשיים כגון בבנין שלטים ברורים עבור כל ין הקבלן יספק ויתק .1
 .-13NFPAות חשמל וכל הנדרש עפ"י מערכ אביזרי צנרת אחרים,

 
 ס"מ, או כנדרש בתקנות וכל 10X20ם יהיו בגודל מינימלי של השלטי . 2 
 שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכמות ושאר  
 קריים של היחידה, או את הפעולות אשר יש לבצע במקרה הפרטים העי  
 קלה וכו'.אזעקה ת  
  
 תוספת. ורם כל שולם עבון כלולים במחירי הציוד והצנרת ולא תהשילוט והסימ . 3 
 

 ה ומעקב על התקנת המערכת ע"י מכון התקנים. בדיק . יח
 
הביצוע ועד סיומו,  מכון התקנים יבצע בדיקה ומעקב צמוד על התקנת המערכות, מתחילת  . 1 

 לרבות הבדיקה הסופית ואישור המערכת.
 ה לגוף הבודק והמפקח, לפני לן יציג למפקח העתק כתב ההזמנהקב  
 ודה. ת העבתחיל  
 
  שבון מחיריו את התשלומים אשר יידרשו ע"יקבלן המערכת יקח בח . 2 
 הסופיים. המעבדה המוסמכת לביצוע עבודות הפיקוח הבדיקות והאישורים   
 
 ע"י הגוף  הקבלן מתחייב לבצע את כל השינויים והתיקונים אשר יידרשו . 3 
 פת כספית, ומכל סוג או סיבה.הבודק ללא כל תוס  
 
                ובדיקתה  קלריםהספריניקות לחץ ושטיפת מערכת בד   4.034
 

אשר  עם גמר התקנת מערכות השאיבה, מערכות הצנרת ויתר העבודות, יערוך הקבלן בדיקות
 תשלום. במסגרתן יבצע את הפעולות להלן כחלק מעבודתו וללא תוספת 

 
 אספקת מים בדיקות לחץ לצנרת  א.

 ספרינקלרים וכל צנרת אחרת במתקן,לצנרת המים  . 1 
 שעות.    8אטמוספירות למשך  13.8לחץ הידרוסטטי של תיבדק ב  

 
 עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצאת שיירי ליכלוך. . 2 

 
 כל יתר הדרישות יהיו עפ"י המפרט הכללי, ופרקי המפרט המיוחד. . 3 

 
 שתיהמים הראויים ל  שטיפה וחיטוי מערכת אספקת .ב

 ים אשר ישמשו  הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מערכת אספקת המ . 1 
    לאגירה או לשימוש מכל סוג.   

 
 מערכות המים הנכללות בהגדרה לעיל הן מערכות אספקת המים,   . 2 
 והצנרת הקשורה אליה.המים לכבוי אש )למערכת הספרינקלרים(   
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   למיניהם בתמיסה וי כל המערכות טוי תעשה ע"י מלת החיפעול . 3 
 שעות, לפני  3של כלור פעיל למשך ( PPM50חלקים למיליון ) 50המכילה   
 ריקון המים מהמערכת והכנסתה לשימוש.   

 
 יעשו לפי הל"ת ודרישות הרשות כל עבודות החיטוי ומניעת הזיהום  . 4 
 שלה.  המקומית והמחלקה לאספקת המים  

 
 ספת, כי כל הבדיקות והשטיפות יעשו כחלק בלתי נפרד  מודגש בזאת ופעם נו ד.

 כות ולא תשולם עבורן כל תוספת תשלום. של העבודות והמלא 
   

 רשימת התכניות     5.034
 

 ה הינם למכרז בלבד, ומהווים   מערכת התכניות והפרטים המצורפים למפרט ז א.
 ערכות במבנה.             המ לי שלאינדיקציה ותיאור כל 

 
 והמשני וכו',   התואי הסופי של מהלכי הצנרת, כבלי פיקוד, הציוד הראשי . ב
 יקבעו על פי האפשרויות וההתקנה ומגבלות המבנה בעת הביצוע.  

 
 ן שינויי תואי, עקיפת מכשולים, לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגי ג.  

 כות.            גרת מחירי היחידה לביצוע המערם וכו', אלא במסביזריתוספת א 
 

 או ציוד ראשי או משני, אביזרי צנרת או אביזרים שינויים בכמויות של צנרת  ד.
 אחרים, לא יהוו עילה לדרישה כספית כלשהי. 

 
 לק מן התכניות באחרות, להוסיף המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף ח ה.

 ינויים ינתנו הוראות ביצוע באתר. הוראות ושת ופרטים, ומתן סקיצותכניות,  
 ע"פ איננה מחייבת את המתכנן או אך ורק בכתב והסתמכות על אמירה ב 
 המזמין.  

 
 הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות אשר אושרו במפורש לביצוע.  ו. 
 
      ת. תכניות עדו  6.034
 

 ד לסיום עבודותיו מסירת  כאחד מתנאי היסו ודתו,א.   על הקבלן לבצע במסגרת עב
 ניות עדות" )או "כפי שבוצע"(,        מערכת "תכ -העבודה ותחילת תקופת האחריות        

 כמתואר בהמשך.        
 

 ב.   תכניות העדות תכלולנה באופן מפורט את המהלכים המדויקים של הצנרת 
 ם, מיקום  רים ותואי מדויקיק, קטהפנימית והחיצונית מיקום ברזי ניתו      

 הקבלן,  תר המערכות המכניות והחשמליות אשר בוצעו ע"יהמתזים וכל י      
 וכן המיספור ושילוט הציוד.      

 
 ג.   "תכניות העדות" תבוצענה ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב, בתוכנת "אוטוקד"      

   ללי המקצוע וכלליפי כ  שבה תוכנן הפרוייקט, באופן מיקצועי ועלבגרסה       
 ד מרמת תכניות המכרז אשר הוציא המזמין.השרטוט, וברמה שלא תר      

 
 תכניות העדות תבדקנה ותאושרנה. במידה והתכניות והשרטוטים לא ישקפו    ד. 

 את המצב האמיתי, הקבלן יבצע תיקונים כנדרש.       
 

  ות והשרטוטים יחדהתכניעותקים של  5ישור התכניות, הקבלן יספק לאחר א      
 . מכרזעלה והאחזקה כנדרש במסמכי העם כל יתר הוראות ההפ      
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 ש בזאת כי ביצוע "תכניות עדות" הוא חלק בלתי נפרד מכלל עבודות  ה.   מודג

 ה כלול  הקבלן, לא ישולם לקבל בנפרד עבור ביצוען ועלות חלק זה של העבוד       
 במחירים הכלליים.        

 
 עבודה באופן מושלם הוא  ית פרק זה, ביצוע חלק זה של הו כן כמצוין בראשכמ       

 בודת הקבלן ותשלום חשבונותיו הסופיים. תנאי לסיום ע       
 

 במידה ועבודה זו לא תבוצע ע"י הקבלן, המזמין שומר לעצמו הזכות לבצעה         
 טטים, המהנדסים,  , השר, ולקזז את עלות הביצוע )לרבות המודדיםע"י אחרים       
 ש( מחשבונות הקבלן, או לתובעם בנפרד.עבודת המחשב וכל הנדר       
       

 אחריות ושירות למתקני ספרינקלרים    7.034
 

 חודש מיום הקבלה הסופית       24תקופת האחריות והשירות למתקן תהיה של  א.
 תקן ע"י המזמין ואישור מכון התקנים. של  המ         

 
 ל עבודותיו כנדרש                יה רק לאחר שהקבלן יסיים את כהקבלה הסופית תה  ב.   

 במפרטים ובתכניות, ועפ"י הערות המתכנן, והבדיקה.         
 

 ג.       תקופת האחריות, תכניות העדות ועבודות השירות השונות, כלולים במחירי 
 ועם. ר ביצהמערכות, ולא תשולם כל תוספת עבו          
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 ( ביביהראל ט )   AVC-ערכת מולטימדיה מ  -  69פרק 
 

 א: מבו .1
 

 היכל ערד  המשופץ  יותקנו מערכות אשר יתמכו במגוון הפעילויות הרחב של האולם כגון :  
   תיאטרון רפרטוארי ברמה הגבוהה ביותרבדגש על הצרכים הנדרשים של  -הצגות תיאטרון. .א
 נים" תוך עמידה "בסטנדרט אומ ברמה הגבוהה ביותר -מופעי מוסיקה. .ב
 מופעי תרבות מקומיים.  .ג
 נסים כ .ד

במהלך הפעילות השוטפת /אירועים "קטנים" שיתקיימו באולמות הנ"ל  תפעול מערכות  
המולטימדיה הנ"ל ע"י אנשי התפעול של המבנה)באמצעות מערכת הבקרה( ,לצורך מתן  מענה 

 כוני ושרות מהיר וחס
כות הנ"ל טכנאים/חברות הגברה  יתחברו ויתפעלו את המער -בהצגות ומופעים "מורכבים" 

 חיצוניים  
 מפרט זה כולל את המערכות הנדרשות לתפעול האולם, להלן רשימת המערכות : 

 מערכת סאונד  .1
 מערכת הקרנה   .2
 IPמערכת מולטימדיה, בקרה, הפצה, שליטה  .3
 מערכת חיווט פנלים ומסדים    .4
 מערכת עזר לכבדי שמע  .5
 מערכת שילוט דיגיטאלי + כריזה תפעולית  .6
 יוד  קצה /שונות צ .7

 
 תנאי סף :  .2

 
בישראל  של אספקה והתקנת קבע    פרויקטים 2לפחות    2020-2015המציע ביצע במהלך השנים    2.1

באולמות תאטרון או בהיכלי תרבות  בלבד   משולבת ,)אודיו, וידאו ,שליטה(AVC מערכת של 
אשר כוללת את  ₪ לכל פרויקט  לא כולל מע"מ לכל הפחות,   550,000בהיקף כספי של 

   :האלמנטים הבאים
מערכות   לשושליטה  ,ניתוב ,הכוללת הפצה  IPמערכת מולטימדיה בפרוטוקול  2.1.1

AVC . 
 מהתוצרת המוצעת על ידי המציע במכרז זה      מערכת סאונד   2.1.2
 מערכת הקרנה   2.1.3
    פונקצינאלית  מערכת כריזה  2.1.4
 מערך חיווט ופנלים חרוטים   2.1.5

 
ישראל של אספקה והתקנת קבע ב פרויקט אחדלפחות   2020-2015המציע ביצע במהלך השנים    2.2

  כמפורט להלן , מתוצרת יצרן המערכת המוצעת על ידי המציע במכרז זה ,של מערכת סאונד 
₪  לא כולל   900.000בהיקף כספי של  ,אשר בוצע באולמות תאטרון או בהיכלי תרבות בלבד

 מנטים הבאים:  והמערכת שהותקנה כוללת את האלמע"מ לכל הפחות, 
       על ידי המציע במכרז זה מהתוצרת המוצעת  NE ARREYLIמערכת סאונד  2.2.1

. 
( ,רמקולי פיל  L/C/Rאשכולות ראשים ) 3מערכת הכוללת תליה של מינימום ה 2.2.2

(FILL( רמקולי דיליי ,)DELAY .) 
 רמקולים/מגברי פרוססור /פרוססור לניהול  מיצרן אחד.   -"  אחודהמערכת " 2.2.3
ת , באולם תיאטרון בעל  ם לתוכנת הדמיה של יצרן המערכהתקנה בהתא 2.2.4

 מקומות ישיבה 800תכולה של מינימום 
 

התקנות קבע באולמות תיאטרון או היכלי    4מינימום   2020-2015מציע ביצע במהלך השנים  ה   2.3
 AV– NET integratedתרבות או מרכז מוסיקה בלבד של  מערכת מולטימדיה בפרוטוקול  

processor)  )IPיטה למערכות  , הכוללת הפצה ניתוב ושלAVC  לכל    350,000. בהיקף של ₪
 פרויקט
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 התחייבות הקבלן הנבחר :  .3
 

יציג הקבלן לאישור המזמין את מנהל פרויקט + צוות –ימי עבודה מרגע אישור המזמין  7תוך    3.1
ות בקרה ושליטה התקנה בעל ניסיון מוכח פרויקטים מסוג זה ) מערכות מולטימדיה משולב

 באולמות תיאטרון  ( IPבפרוטקול 
 

וייקט וצוות ההתקנה כי המזמין  ו/או היועץ הטכני מטעמה יבחנו את נסיון מנהל הפר מודגש:
המוצעים והם יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, שלא לאשר מי מהמוצעים מטעם  

תוך  ייקט ו/או צוות התקנה חילופי הקבלן. במקרה כאמור, על נותן השירותים להציג מנהל פרו
 שעות לאישור החברה.  48

 
להגיע לאתר ולבצע בדיקה של כל    באחריות הקבלן -ימי עבודה  מרגע אישור המזמין  14תוך    3.2

התשתיות , מערכות החשמל ,נקודות עגינה וכו'  , ולהודיע בכתב למזמין על כל פער/חוסרים  
ן לא הודיע בכתב  בזמן  ו"ז המצוין מטה , במידה והקבלהעלולים לעכב את עבודתו בהתאם לל

 ועל חשבונו  המצוין על חוסרים /פערים בתשתיות יהיה עליו להשלים במועד ההתקנה
 

על הקבלן להגיש  לאישור  –ימי עבודה )ולאחר הסיור באתר( מרגע אישור המזמין  21תוך    3.3
 , הכולל :  (  DWG+PDFתכוניות ברמת "ביצוע"  )בפורמט  ןיהמזמ

 ת מפורטות  )ע"ג הרקע האדריכלי המעודכן האחרון( המתאר :א. הכנת סט תוכניו

 פריסה והעמדה של כלל  הציוד/אביזרים המוצעים בקנה מידה   ▪
 פירוט משקלי הציוד המוצע  )לאישור קונס' הפרויקט(   ▪
פירוט של תשתיות החשמל)שקעי חשמל /צנרת/תעלות(  הנדרשות/חסרות    ▪

 ת המערכות   לצורך הקמ
 קווים לכלל המערכת   ב. סט תרשימים חד

 הציוד במסדיםג. סט תרשימים למיקום וחלוקת  
 ד. הכנת תרשימים לכיתוב וחריטת מערך הפנלים , קופסאות קיר , רצפה וכו' 

 לכלל מסכי המגע של מערכת הבקרה והשליטה   ההכנת גרפיקה. 
  

 יום  מקבלת צו תחילת עבודה   30גמר פרישת תשתיות וכבילה לא יאוחר     3.4
 

נה קומפלט = חיבור והפעלת כל המערכת על  גמר התק  -יום מקבלת צו תחילת עבודה  60תוך    3.5
כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא כולל אספקת כל האביזרים הנדרשים להפעלת המערכת +  

 אישור מהנדס מורשה עבור כל מתקני התלייה
 

למפרט הטכני, תהיה למשך  1ח תחזוקה של המערכות בהתאם לנספתקופת אחריות, שירות ו 3.6
כתב של החברה או היועץ הטכני מטעמה, בדבר בדיקה וקבלת  חודשים מיום אישור ב 36

המערכות וקבלת תעודת הגמר. בתקופה זו יידרש נותן השירותים לספק ביקורות שוטפות,  
ונעת, בהתאם לדרישות המפרט תחזוקה שוטפת, עדכוני גרסאות תוכנה וטיפול ותחזוקה מ

 כניהט
 

 מצורפים המסמכים הבאים :  .4
 
 כתב כמויות /מפרט טכני  -1נספח  4.1
 אחריות , שירות ותחזוקה -2נספח  4.2
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 למפרט הטכני   1נספח  
 

 כתב כמויות /מפרט טכני  -1נספח 
 
 :תנאים כללים  .1

 
קבלת הצעה מושלמת ומתואמת עד לרמת "מפתח ( לצורך  AVC)קבלן  1ההצעה תוגש ע"י מציע  1.1

 ל המערכות " לכל
שירות   2ע"פ נספח  –שנות אחריות "קומפלט" באתר המזמין  3מחיר ההקמה לפרויקט זה יכלול  1.2

 ותחזוקה
 והגשת ההצעה הכמויות/מפרט טכני תוכניות ותרשימים מפורטים לצורך תמחור מצורף לכתב  1.3
זמין  את עלות ההתקנה, תכנות, הנדרשים פר מוצר ) המ על המציע לכלול  במחיר היחידה/סעיף  1.4

 שומר על זכותו להפחית/להגדיל את הכמויות ללא תוספת של עלויות ההתקנה(
באחריות המציע לכלול בהצעתו)במחיר היחידה/סעיף( את כל הרכבים, אביזרים, עבודות, שעות   1.5

תקנת והפעלת המערכות  שים )גם אם לא מצוינים בכתבי הכמויות/מפרטים( לההנדר  -תכנות
 קומפלט 

 
 

 ציע :  דרישות חובה מהמ .2
 

יושם לב כי על המציע חובה לציין את כל הפרטים הנדרשים להשלמה, לגבי כל אחד הסעיפים 
 שבכתב הכמויות המוגש על ידו ובכלל זה:

 
יין המפרט הטכני מספר אופציות אפשריות  ציון האופציה הנבחרת: לגבי רכיבים שבהם מצ 2.1

אחת בלבד ולציין בכתב  ל המציע להציע מחיר בכתב הכמויות לגבי אופציה לבחירה, ע
 הכמויות את מספרה של האופציה הנבחרת. 

ציון דגם: לגבי רכיבים שהמפרט מצוין לגביהם דגמים ספציפיים, על המציע לציין את הדגם  2.2
 .זאת ללא חריגה מהדגמים הספציפיים הניתנים לבחירההנבחר על ידו בכתב הכמויות, ו

חידה והן סה"כ המחיר( הינם בשקלים ואינם  מובהר כי המחירים בכתב הכמויות )הן המחיר לי 2.3
כוללים מע"מ. על המחירים יתווסף מע"מ אך לא יתווספו הפרשי הצמדה והתייקרויות 

 כלשהם. 
" ו/או   Custom Madeדגמי ציוד,פריטים,מערכות  מסדרות  " תקבלו יודגש, כי לא י 2.4

"Discontinued Legacy " 
וצר באתר האינטרנט הרשמי של יצרן המערכות  בכל סעיף נדרש המציע לצרף קישור לקטלוג המ 2.5

 בחו"ל
 
  כללי:  .3

 
 מצורף קובץ אקסל למילוי המציע 3.1
 יש לצרף הדפסה חתומה של קובץ זה 3.2
 PDF+EXEL)דיסק און קי( עם קובץ  מגנטיתיש לצרך מדיה  3.3
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 למפרט הטכני   2נספח  
 

 ריות , שירות ותחזוקה אח -2נספח 
 

"תקופת האחריות"( של   -פת האחריות, השירות והתחזוקה )להלןבהתאם למפרט הטכני, תקו
חודשים מיום אישור בכתב של החברה או היועץ הטכני  36המערכות באתר המזמין תהיה למשך 

ור מטעמה, בדבר בדיקה וקבלת המערכות בתום ההתקנה. על נותן השירותים לגלם העלויות עב
ת והתחזוקה של מערכת הסאונד ומערכת שליטה  קה, התקנת הקבע, האחריושירות זה במחיר האספ

 ובקרה.  

 

 בתקופת האחריות:

נותן השירותים יתקן על חשבונו כל תקלה ו/או פגם במערכות הסאונד ו/או השליטה ובקרה   .1
תקופת "המערכות"(, לרבות החלפת חלקים לחלפים מתכלים, שיתרחשו בתוך  -)להלן גם

ו יחליף את הציוד בו נתגלה הליקוי, ויוודא פעולתו  ירותים יבצע התיקון ו/אהאחריות. נותן הש
 התקינה בהתאם למפרט הטכני. 

תיקון כל תקלה ו/או פגם יבוצע בשטח המזמין  ובעבודה רצופה עד לסיום התיקון לשביעות   .2
 רצון החברה. 

שעות ביממה, מענה טלפוני אנושי לצורך  16יעמיד לרשות החברה, בזמינות של נותן השירותים  .3
נה לכל תקלה ו/או פגם, סיוע מרחוק בהפעלת הציוד וייעוץ טלפוני מטכנאי הבקיא  מתן מע

 "מוקד שירות"(.  -במערכות המותקנות ואפשרות להזמנת שירות )להלן

  הודעה טלפונית למשרדי נותן השירותים או למוקד השרות שלו, תחשב כהודעה על תקלה ו/או .4
 "הודעה על תקלה"(.  -פגם )להלן

מתחייב לאחזקת מלאי חלפים מספק ואספקת חלפים חדשים ומקוריים של  נותן השירותים  .5
 היצרן והתקנתם, במקום חלפים שנמצאו פגומים בלויים ו/או שהתכלו. 

כ"תקלה קריטית", תחשב כל תקלה שבה מושבתת כליל או חלקית אחת המערכות שהותקנו.   .6
מקולקלים וישמיש את   השירותים יתקן ו/או יחליף, לפי העניין, חלקים במקרה שכזה נותן

 שעות מקבלת ההודעה על תקלה, בכל שעה משעות היממה.  2המערכות בתוך 

כ"תקלה רגילה" תחשב כל תקלה אשר איננה משביתה את פעולת המערכות שהותקנו ואשר  .7
רכות. במקרה שכזה,  עמאפשרת הפעלת המערכות ברמה זהה לזו שהייתה במועד מסירת המ

שעות   22העניין, חלקים מקולקלים וישמיש את המערכת בתוך  המציע יתקן ו/או יחליף לפי
 מקבלת ההודעה על התקלה בכל שעה משעות היממה.

מוסכם כי במקרה של חילוקי דעות על סיבת תקלה ו/או פגם באחת המערכות יכריע היועץ  .8
 מסגרת אחריות נותן השירותים. בהטכני למכרז זה אם התיקון ו/או הפגם הם 

תחייב לספק לחברה דו"ח ביצוע מפורט, על ידי טכנאי מטעם נותן השירותים,  נותן השירותים מ .9
עם סיום כל פעולה במערכות לרבות בכל מקרה של טיפול תקלה ו/או פגם. כל דו"ח ביצוע 

אשר נשארו  מפרט יכלול את כל פרטי העבודה שבוצעה, החלקים בהם נעשה שימוש ועבודות
עותקים לפחות, אחד יישאר בידי החברה   2 -חברה בלהשלמה. דו"ח הביצוע המפורט יוגש ל

 והעותק השני יוחזר לנותן השירותים לאחר חתימתו על ידי נציג החברה. 

בתום כל שנה קלנדרית ובנוסף על פי בקשת החברה, ישלח הקבלן לחברה דו"ח מרכז, המפרט   .10
 לה.ת ממצאי הבדיקה ואופן הטיפול בכל הודעה על תקאאת כל ההודעות על תקלות, 

 כל חלק שיוחלף יעבור לבעלות נותן השירותים וכל חלק מוחלף יעבור לבעלות החברה. .11

נותן השירותים ינהל יומן תחזוקה בתקופת האחריות. יומן התחזוקה ימצא ברשות החברה   .12
פת חלקים אשר יעשו במערכות. והחלוירשמו בו כל תקלה, אירוע, עדכון גרסאות תוכנה, טיפול  

י נותן השירותים ויאושר בחתימת נציג החברה. יומן תחזוקה זה ישמש הרישום יערך על יד
 כבסיס לביקורת הסופית בתום תקופת האחריות.

במהלך תקופת האחריות נותן השירותים יבצע לפחות פעמיים בשנה ביקורות שוטפות, במרווח  .13
השוטפת  "ביקורת שוטפת"(. הביקורת  -ורת לביקורת )להלןביק חודשים לכל היותר בין 3של 

תכלול ביקורות, תחזוקה שוטפת, עדכוני גרסאות תוכנה, טיפול ותחזוקה מונעת. כמו כן ויבצע 
תיקונים ופעולות נדרשות, להבטחת פעולה תקינה של המערכות, לרבות החלפת חלקים בלויים 

על פי הנחיות יצרני הציוד, תוך תאום מוקדם עם  צעו ו/או בלתי תקינים. הביקורת והטיפול יבו
 החברה. 
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הביקורות שוטפות יכללו טיפול מלא של תחזוקה מונעת בכל מרכיבי המערכות לרבות בדיקת  .14
סידורי ההתקנה, החלפת חלקים לפי הצורך, כל תיקון, מדידה, כיול, ניקוי, ניסוי, בדיקת 

 הכבלים והצנרת. 

טב את צעו במהימנות גבוהה, על ידי טכנאים המכירים הייבו הביקורות השוטפות והטיפולים .15
 המערכות בהיכל ואת מרכיבי המערכות. 

האחריות בתקופת התחזוקה המציע כוללת החלפה של חלקים אך ורק בחלפים חדשים   .16
 ומקוריים של יצרן המערכות.

מין של  תי אבמקרה בו בשתי ביקורות שוטפות רצופות יתגלו תקלות ו/או פגמים ו/או תפקוד בל .17
פעמיים לתיקון אותן התקלות )דהיינו תקלה   המערכות, באופן אשר יצריכו הזמנת טכנאי

שעות לכל היותר ממועד הביקור השני   22חוזרת(, יבוצע טיפול מונע מלא למערכות וזאת בתוך 
 של הטכנאי. 

עת,  עת לנותן השירותים יעמיד לרשות החברה כל עלון, חוזר או מידעון שיפורסם על ידיו, מ .18
 ית.לגבי הציוד, בין בדפוס ובין במדיה אלקטרונ

נותן השירותים יעמיד לרשות החברה תיעוד מעודכן של הוראות הפעלה ותחזוקה סבירות של  .19
המערכת. למען הסר ספק, החברה רשאית שלא לאשר מסמך המכיל הוראות שאינן מאפשרות  

 שימוש סביר באיזו מהמערכות. 
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 מפרט  מערכת מולטימדיה -היכל ערד   

מ
 פריט  ס'

כ
מו
 אופציה א'  ת

ציה  אופ
 ב'

אופציה  
 ג'

סימון  
במק
 הערות   מפרט   רא  

 כללי:            מערכת סאונד   1
. כל מערך הרמקולים +  1

-מגברי/פרוססור של המערכת )סעיפים 

 ( מאותו יצרן בלבד . 1.8-1.1
. יתקבלו אך ורק מערכות אשר "מגברי  2

  הפרוססור" /"פרוססור לניהול " נשלטות 

( ע"י   MUTE)כיבוי והדלקה , עוצמה , 
מערכת      הבקרה  המוצעת   

(CRESTRON\EXTRON\QSC  

AMX  ) 
. יתקבלו אך ורק מערכות אשר עומדות  3

מי  ומקובלות  "סטנדרט אומנים " +" יישו

תיאטרון" ברמה הגבוהה ביותר בארץ  
 ובעולם 

  

1.
1 

פרוססור/ים   
לניהול מערכות  

 הרמקולים 

1 Meyer Sound  
GALAXY 816AES 

 L- 
Acous

tics 
2X P1 

d&b 
Audio 

2X 
DS20 

  Milan-certified 
4 X AES3 digital input 

channels  
 
Bridging of AVB, 

AES/EBU  

  

1.
2 

 TYPE 8רמקול  "
-A 2 X (LINE 

ARRAY) 

1
6 

Meyer Sound  
LEOPARD 80 

 L- 
Acous

tics 
Kara II 

d&b 
Audio 

Y8i 

7 Components: 2 x 8-
9"/1.4-3" 

Max Horizontal  
Dispersion :70- 80° 
 

 
  

יש 
לכלול  

במחיר  
היחידה   

מתקני   :

תליה   
מקורים  
של יצרן  

הרמקול 
ים  ,  
כמות  

מסגרות  
ע"פ  

תרשים  

, יש  
לכלול  

בסעיף  

זה את  
כל  

עבודות  

הקונסט
רוקציה  

)כולל  

חומרים
( והבינוי  
הנדרשו

ת  
להתקנ 

ת  
האשכול 

ות  
קומפלט

, יש  

לתמחר  
בסעיף   

ס מהנד

קונסטרו 
קציה  

מטעם  

1.
3 

 TYPE 6רמקול  "
-A 2 X (LINE 

ARRAY) 

6 Meyer Sound  
LINA 

 L- 
Acous

tics 

KIVA 2 

d&b 
Audio 
Ti10L 

14,7 Components: 2 x 
6.5"/1.4-3" 
Max Horizontal  

Dispersion :105° 
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1.
4 

  18קול סאב  "רמ
TYPE -A   

4 Meyer Sound  
900-LFC 

 L- 
Acous

tics 
SB18I 

d&b 
Audio 

Bi6-
SUB 

הקבלן     11
אשר 

ילווה  
את 

התקנת  

האשכול 
ות +  

אישור  

מהנדס 
בסיום  

התקנ ה

 ה 

1.
5 

  18רמקול סאב "
TYPE -A 2 X   

4 Meyer Sound  
1100-LFC 

 L- 
Acous

tics 
KS28 

d&b 
Audio 

B2-
SUB 

10     

1.
6 

  12רמקול  "
TYPE -A   

2 Meyer Sound  
UPA-1P 

 L- 
Acous

tics 

X12 

d&b 
Audio 
12S 

יש     14
לכלול  
ר במחי

היחידה  
מיתקן  
תליה  

"יוק"  
מקורי  

של יצרן  

הרמקול  
המוצע  
+ זרוע  

 לקיר  

1.
7 

  TYPE 8רמקול  "
-A  

7 Meyer Sound  
UPJunior 

 L- 
Acous

tics 
X8 

d&b 
Audio 

8S 

• יש     2
לכלול  

במחיר 
היחדה  
את כל  

העבודו 
ת  

הנגרות) 

פתיחת  
פתחים  
ע"י נגר  

מומחה(  
  +

  מסגרות

לצורך  
התקנת  
הרמקול 

-ים בקו
זית  ח 0

 במה   

1.
8 

  TYPE 5רמקול  "
-A  

1
6 

Meyer Sound  
MM-4XP 

  כולל ספקי כח מקורים

 L- 
Acous

tics 

5XT 

d&b 
Audio 

8S 

יש     1
לכלול  

במחיר 

היחידה  
מיתקן  
תליה  

"יוק"  
מקורי  

של יצרן  

הרמקול  
המוצע  
+ זרוע  

 לקיר  

1.
9 

  4מגבר הספק 
  DSPערוצים +

 TYPE-Aראשי 

6 Meyer Sound  
  לא נדרש

 L- 
Acous

tics 
LA8 

d&b 
Audio 

D30 

      

1.
1
0 

  4מגבר הספק 
  DSPערוצים +

 TYPE-Aמשני 

2 Meyer Sound  
  לא נדרש

 L- 
Acous

tics 

LA4X 

d&b 
Audio 
D10 
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1.
1

1 

פיקוח על  
ההתקנה וכיוון  

המערכת ע"י יצרן  
 הרמקולים 

הפרויקט יידרש   עקב חשיבות ומורכבות         1
המקומי( יצרן   )באמצאות הקבלן

הרמקולים בחו"ל  לספק את השירותים  
 הבאים :  

• הכנת הדמיה/מודל תלת ממדית  

או תוכנה של יצרן   EASEבתוכנת  
ע"פ קבצי האולם +    -הרמקולים  

מדידות לאישור שיעשו ע"י הקבלן באתר  

  5וך , הכנת ההדמיה  לאישור המזמין ת
"אישור המזמין   ימי עבודה מרגע 

   לתחילת העבודה"

• אישור  היצרן למיקומי/ זוויות  
הרמקולים + הכנת תרשימים באוטו קד  

לזוויות ומיקומי הרמקולים  ע"ג קבצי  

 (    DWGהאולם )
• מודגש : כי המזמין שומר לעצמו את  
הזכות להחליף /להגדיל להפחית את  

יות(   הרכב  הרמקולים)ע"פ כתב הכמו
הליך זה וללא שינוי   בהתאם למסקנות

 פקה  מצד המציע  במועד האס

הגעה של   –• לאחר גמר ההתקנה 
טכנאי בכיר מחו"ל לבדיקת תקינות  

המערכת  ואישור ההתקנה ע"פ  

התוכניות + כיוון ממחושב למערכת  
)כולל כל מצבי העבודה ( + תכנות   

 המגברים   

רוע  • נוכחות ופיקוח "טכנאי היצרן"  באי
 בתפוסה מלאה   עם קהל שהאולם  1

ישור טיב ההתקנה +  • הוצאת מסמך לא

כולל תוצאות המדידות  מטעם היצרן  
 מחו"ל  

1.

1
2 

 חיווט קומפלט 

 פריסה של חיווט לכל הרמקולים באולם          1

מהמסד מגברים  יש לפרוס את הכבילה  
 הבאה  :  

  LINE ARRAY - L/R(10רמקולי  20

יחי' כבל רמקול   5לכל אשכול    -לצד( 
 4X4mmבחתך  

יחי'   LINE ARRAY - C-  4רמקולי   7

 4X4mmכבל רמקול בחתך   
 FLOWN SUBWOOFERSרמקולי     6

L/R –(3  )יחי' כבל    2לכל אשכול    -לצד

 4X4mmרמקול בחתך   
 L/R – GROUNDרמקולי   2

SUBWOOFERS (1 )לכל    -לצד

רמקול בחתך   יחי' כבל   1רמקול   
4X4mm 
לכל    -–  DOWN FILL   L/Rרמקולי  2

ל בחתך   יח' כבל רמקו  1רמקול   
4X4mm 
לכל רמקול    - FRONT FILLLרמקולי   4

 4X2.5mmיחי' כבל רמקול בחתך  1
  1לכל רמקול   - DELAY 1/2רמקולי  4

 2X4mmיחי' כבל רמקול בחתך  

קבלן אשר מציע רמקולים מוגברים  
 לול בסעיף זה :  (  יכMEYER)אופציית 

ם  א. את קווי החשמל הנדרשי   

אודיו  להפעלת כלל הרמקולים +כבלי ה
 הנדרשים   

ב. ארון חשמל תקני ממתכת , הארון      

חשמל יכלול ממסרי )מגענים אשר  
ישלטו ממערכת הבקרה (  הדלקה  

 וכיבוי לכל הזנות הרמקולים   /

ג. אישור מהנדס/בודק  חשמל מורשה     
 רכת החשמל +הארון   על תקינות מע 

יבי המערכת  יש לכלול  חיווט לכלל רכ

 קומפלט  
 ורכים באחריות הקבלן  מדידות וא 

במקום שאין צינורות או תעלות באחריות  

יסופקו רק צנרות פח    -הקבלן לספק  
מריחף /רשת  ,גודל התעלה  לפי כמות  /

 החיווט+ הפרדה בין חשמל לתקשורת   

(belden/eurocable/gepco/klotz    )
 neutrikמחברים 

 מקולים באולם פריסה של חיווט לכל הר
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1.
1

3 

 התקנה  

 הקבלן מקבל את האולם במצבו הנוכח          1
הקבלן מתחייב להחזיר את האולם  

 לקדמותו )בסיום כל יום עבודה(
הקבלן יתאים את מועדי ההתקנה  
בהתאם לו"ז פעילות ההיכל)מועדי  

האירועים( אשר יסופק ע"י המזמין  
במועד  "אישור המזמין לתחילת  

 העבודה" ,  

  ורך עמידה בלו"ז לסיום העבודות לצ
יום(,   60תוך    –)גמר התקנה קומפלט 

על הקבלן לתמחר ולקחת בחשבון  

 בסעיף זה: 
תקנה )אם  • עבודות לילה של צוותי הה 

 יידרש ע"פ הלו"ז(

• חצאי ימי עבודה של צוותי ההתקנות   
 )בימים של הצגות עומדות(  

• תגבור צוותי התקנה  )בשלבים  

 ה (  הסופים של ההתקנ
הקבלן יבצע את כל עבודות  

הבינוי/שיפוץ הנדרשות המחויבים  

 מהתקנת הציוד 
חיבור והפעלת כל המערכת על כל  

   מרכיביה עד למצב עבודה מלא

מתקני תליה מקוריים של חברות  
 הרמקולים  

חיווט קומפלט מדידות ואורכים באחריות  

הקבלן  
(belden/eurocable/gepco/klotz) 

לל רכבי המערכת  התקנה מוחדשת של כ

מסד מגברים  כולל הכנת  )כולל הקיים( ב
 תרשים  

בשום מקרה אין לשים תעלות או צינורת  

 באזורי הקהל   -חיצוניות
 וות הטכנאים של המקום הדרכה של צ 

נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת  

 המופעים הראשונים 
אישור/ים מהנדס מורשה עבור כל  

עבור  מתקני התלייה + אישור/ים מהנדס 

 ההתקנה  
ו  בתיאום מלא עם  כל הפעולות יבוצע 

 יועץ המזמין ולשביעות רצונו.  

 בלבד  neutrikמחברים 

                  

               מערכת הקרנה   2

2.
1 

 Samsung 1 מסך לד  
IF020H-E 

Absen 
דגם 
ע  "ש

אשר 
יאושר  
   מראש

Leyar
d 

דגם 

ע  "ש
אשר 
יאושר  

   מראש

   -חב מידות המסך  :רו 8
 מ'   4.5-מ', גובה 7.5

צמת הארה מינימאלית :  עו

700 nit   
 מ"מ  2.0רזולוציה )פיץ(: 

Certification : 

EMC Class A, Safety 
60950-1 

כולל  
10%  
חלקי  

 חילוף  

אופציה   אופציה ד'   

 ה'

אופציה  

 ו'

  

  Unilumin 
ע אשר יאושר  "דגם ש

   מראש

Barco 
דגם 

ע  "ש
אשר 
יאושר  

   מראש

DAKT
RONI

CS  
דגם 
ע  "ש

אשר 
  יאושר
   מראש
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2.
2 

מסגרת בפרופיל אלוניום   8       1 מסגרת למסך לד  
צבע   5/5מרובע היקפי  

שחור מט ליצירת ""מסגרת  
תמונה" +כל מתקני התליה  

+ כל האבזרים הנדרשים  +  

ווירירם מהתקרה + אישור   6
מהנדס קונס + הכנת  

תרשים באוטו קד לאישור  

   טרם יצור

כולל  
חיווט  

חשמל  
מהתקר 

  אל -ה 

צוג ,  
כולל  
חיוט  

תקשור 
ת גמיש  
  -בין צוג  

אל 
AVRA

CK  

 בקר /

2.
3 

 NovaStar 1 בקר למסך לד  
MCTRL4K  

          

2.
4 

 video 46צג "
wall 4 

Samsung 
UM46N-E 

LG 
דגם 

ע  "ש
אשר 
יאושר  

   מראש

NEC 
דגם 

ע  "ש
אשר 
יאושר  

   מראש

9 

•46" Diagonal Size 
• Bezel 

width1.15mm(U/L), 
0.55mm(R/B) 
•1920 x1080 (16:9) 

Resolution 
• 500nit Brightness 
• 178:178 Viewing 

Angle (Horizontal / 
Vertical) 
• 8 Response Time  

• 16.7M Display Colour 
• 3500:1 Contrast Ratio 
• Analog D-SUB, DVI-

D, Display Port 1.2 
• INPUT: HDMI1, 
HDMI2, Component 

(CVBS Common) 
• OUPUT: DP1.2(Loop-
out) 

• RS232C (in / out) thru 
stereo jack, RJ45 
External Control 

• IR, Ambient Light 
External Sensor 

כולל  
מסגרת  

תליה  

תקנית  
  4ל

המסכים  

, כולל  
תליה  

ע"ג  

וויריום  
מהתקר 
ה / ע"ג  

צוג  
חשמל  
)יסופק  

ע"י  
 אחרים( 

2.

5 

 dolby 1 קולנוע  מפענח 

cp950 

          

2.
התקנה , חיווט ,   6

 תכנות קומפלט  

1             

                  

מערכת   3

מולטימדיה,בקרה, 
 IPהפצה,שליטה 
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3.
1 

Main Frame 
Integrated 

Processor 

1 QSC QSC-core 510I BIAM
P 

Tesira 
–

SERV

ER-IO  

    AV-NET - Integrated 
Processor (המערכת

Integrated Processor / 
AV-NET   תהיה בפרוטוקול )

( אשר  AV-NET) IPרשת /

תכסה את כלל  
האזורים/אולמות הכנסים  

ותאפשר הפצה, ניתוב  

  1ושליטה וניהול דרך תוכנה  
בעלת "ארכיטקטורה  

פתוחה" על  

 ת:  היישומים/מערכות הבאו 

מחיר 
היחדה  

 יכלול : 

 
הפצה וניתוב של  –דאוא. וי

(  אל כל  Encoderכל מקור )
(  Decoderאמצעי תצוגה )

 4Kברזולוציה  

הפצה ,עיבוד,  -ב. סאונד  
של כל מקור  

(MIC\LINE\AVB\DANTE  

 וכו'( אל כל אזור שמע/מגבר 
שליטה ובקרה  -ג. בקרה 

מכל נקודה על כל אזור  

אמצעי תצוגה)באמצעות  /
יית  מסכי מגע או אפליקצ 

web browser) 

כריזה   –ד. כריזה תפעולית 
  -שמעת הודעות מוקלטות ,ה

אל כלל האזורים שבבניין  

)ראה טבלה מצורפת( ,  
שמיעת הצגה , מערכת עזר  

 לכבדי שמע  

 
"ליבת המערכת"  

 , Encoder)פרוססורים , 

Decoder   יחידות הרחבה,
,עמדות כריזה, מגברים,  
וכו'( תהיה כפתרון כולל  

   1וצרת יצרן   ואחוד מת

8 
onboa

rd I/O 
card 
slots   

2 X 4 
CH. 
MIC\LI

NE 
INPUT 
card  

2 X 4 
CH. 
LINE 

OUTP
UT 
card  

1X 
64X64 
CH. 

DANT
E card  
2X 8 

CH. 
AES 
OUT\I

N card  
Up to 
250 x 

250 
chann
els of 

digital 
I/O 
over 

IP(AV
B\QLA
N)  

,AEC 
Syste
m 

(Audio
, video 
and 

control
) 
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config
uration 

via 
Ethern
et or 

serial 
conne
ction 

Front 
panel 
OLED 

displa
y for 
device 

and 
syste
m 

inform
ation 
8X 

GPIO 

3.

2 

 8CH. Input EX-

IN- Integrated 
Processor 

2 QSC  

I/O-8 Flex 

BIAM

P  
2X EX-

IN 

        

3.
3 

Network 
Switches-
24PORTS  

2 QSC  
NS-1124P 

BIAM
P  

NETG

EAR 
GS724

Tv4 

        

3.
4 

 Encoder - 
Integrated 
Processor 

4 QSC  
NV-32-H 

BIAM
P  

LUX 

IDH-1 

פודים ,        
נייד 

במה ,  

עמדת  
סאונד 

PTZ 

3.
5 

 Decoder - 
Integrated 
Processor 

4 QSC  
NV-32-H 

BIAM
P  

LUX 

OH-1 

מסד       
)מסך  
לד ( ,  

  1-נייד 
  2-,נייד 

,מסך  

 תרגום  

3.

6 

Touch Screen 

10 "- 
Integrated 
Processor 

2 QSC  

TSC-116w-G2 

Crestr

on 
TSW-
1060-

B-S 
+ 

CP3 

control 
proces

sor 

פודים ,        

 כללי  

3.
7 

 Page Station - 
Integrated 
Processor 

2 QSC  
PS1600G 

BIAM
P  

DS-

10+vo
4 

נייד         
במה ,  
עמדת  

 סאונד 
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3.
8 

   PTZמצלמה  

1 

QSC  
PTZ 20x60 

Sony 
SRGH

300H 
1080p  

        

3.

9 

ETHERNET-

DMX 
CONVERTER 

1 Luminex 

LUMINODE 4 

          

 3
.1
0 

התקנה , חיווט ,  
 תכנות קומפלט  

1             

                  

מערכת חיווט   4
 פנלים ומסדים  

              

4.

1 

 44U 1 Middle Atlantic -ארון מסד 

MRK4436  

 המסד יכלול :        

דלת קדמית ואחורית  • 
 נעלת  מאווררת  ונ

 36• מינימום עומק "

• גלגלים שיאפשרו הזזת  
 המסד.

 

 המחיר היחידה יכלול :  
 התקנת כל הציודים  
אספקת והתקנת כל  

האביזרים הנדרשים )פץ   
/RJ/OP  וכו'( ע"פ תוכנית .

 וכמות הציוד  פר מסד  

  

4.
2 

 24U 2 Middle Atlantic -ארון מסד 
MRK2426 

 המסד יכלול :        
ת ואחורית  • דלת קדמי 

 מאווררת  וננעלת  
 36• מינימום עומק "

• גלגלים שיאפשרו הזזת  

 המסד.
 

 המחיר היחידה יכלול :  

 התקנת כל הציודים  
אספקת והתקנת כל  

האביזרים הנדרשים )פץ   

/RJ/OP  וכו'( ע"פ תוכנית .
 וכמות הציוד  פר מסד  

  

4.
3 

 W.P   2 FSRפנל קיר 
WB-X3-XLR 

+ 
WB-X3SMCVR-BLK 

    W.P
-0 

W.P
-1  

 מחיר היחידה יכלול   :  
   XLR neutrikמחברי  12

,     ETHERCONמחברי  20
   NE8FDX-Y6-Bדגם 

-NO2מחברי  4בלבד ,  

4FDW-1-A 
  -בלבד neutrikמחברים 

 Dסדרה 

לוחית פלסטיק חרוטה   5
בהתאמה )לסימון  

צבע הלוחית  -המחברים( 

לוחית    3שחור , כיתוב לבן  
פלסטיק חרוטה בהתאמה  

צבע  -)לסימון המחברים (  

 הלוחית שחור , כיתוב לבן 
הכנת תרשים לאישור  

 המזמין טרם יצור  
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 W.P   4 FSRפנל קיר   
WB-X1-XLR 

+ 
WB-X4SMCVR-BLK 

    W.P
-4  

 מחיר היחידה יכלול   :  
   XLR neutrikמחברי  12

,     ETHERCONמחברי  20
   NE8FDX-Y6-Bדגם 

-NO2מחברי  4בלבד ,  

4FDW-1-A 
  -בלבד neutrikחברים מ

 Dסדרה 

חרוטה  לוחית פלסטיק  5
בהתאמה )לסימון  

צבע הלוחית  -המחברים( 

לוחית    3שחור , כיתוב לבן  
פלסטיק חרוטה בהתאמה  

צבע  -)לסימון המחברים (  

 הלוחית שחור , כיתוב לבן 
הכנת תרשים לאישור  

 המזמין טרם יצור  

  

4.
4 

ע ברצפת  פנל שקו
   S.Pהבמה  

3 TsPowerBox-302+  פנל
  חרוט 

  6מחיר היחידה יכלול   :        
  XLR neutrik 8מחברי 
,    ETHERCONמחברי 

   NE8FDX-Y6-Bדגם 
 neutrikמחברים  בלבד 
הכנת  Dסדרה  -בלבד

תרשים לאישור המזמין טרם  
 יצור  

  

4.

5 

פנל חרוט  

 +סט חיווט  10/10

1

5 

 כלול :  הפנל י        

 מ"מ  3עובי הפנל  
  10ס"מ  רוחב :  10:  גובה 
 ס"מ 

צבע פנל שחור , ציפוי  
אנודיז , חריטה וכיתוב   

 בצבע לבן 

באחריות הקבלן לבצע  
 מדידות והתאמה.  

הכנת תרשים לאישור  

 המזמין טרם יצור  
 

כולל קופסא/תושבת ממתכת  

 ס"מ    10תואמת בעומק 
יצור ע"י קבלן חיתוך ,  

, בלייזר     cncכרסום ,  ו

 ממוחה . 

מחיר 

דה  היחי
 יכלול   :  

כבלי   2

CAT6
A -   עד
  90ל 

מטר  
לקו/נקו 

אל   -דה 

 מסד 
2  

מחברי 

ETHE
RCON   

, דגם  

NE8F
DX-

Y6-B   

 בלבד  
מחברי

ם 

neutrik  
  -בלבד

סדרה 

D 
+תושב 
ת קיר  

בהתאמ
 ה 

4.

6 

  3Uפנל חרוט  

 להתקנה במסד  

1

0 

 הפנל יכלול :          

 מ"מ  3עובי הפנל  
 19רוחב :" 3U:  גובה 

ציפוי   צבע פנל שחור , 

אנודיז , חריטה וכיתוב   
 בצבע לבן 

באחריות הקבלן לבצע  

 מדידות והתאמה. 
הכנת תרשים לאישור  

 המזמין טרם יצור  

 
יצור ע"י קבלן חיתוך ,  

, בלייזר     cncכרסום ,  ו

 ממוחה . 

מחיר 

היחידה  
 יכלול   :  

12  

מחברי 
XLR 

neutrik   

12  
מחברי 
ETHE

RCON   
גם  , ד

NE8F

DX-
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Y6-B   
 בלבד  

רימחב
ם 

neutrik  

  -בלבד
סדרה 

D 

4.
7 

התקנה ,חיווט  
וכבילה ע"פ  

 תרשים  

מצורף תוכניות עם מקרא   4       1
הכולל את סוג הכבילה  

מחיר קומפלט,   -ויעדה  

כולל אספקה , השחלה ,  
 והתקנה לאבזרי קצה   

  

                  

מערכת עזר לכבדי   5
 שמע

              

5.
1 

IR Radiator 4 Sennheiser 
SZI1027 

 כולל:        
 מתקן תקרה מקורי  

 ספק כח מקורי  
 כבילה אל מודולטור  

  

  

5.
2 

IR modulator 1 Sennheiser 
SI1015 

   " למסד 19כולל מתאם        

5.
3 

2 channel 
stethoset 
receiver  IR 

Stethoscope 

2
0 

Sennheiser 
HD830 

ל אוזניות עם ריפוד  כול      
 פלסטי 

כלול במחיר היחידה  יש ל

 סוללות נטענות מקוריות 

  

5.
4 

 Sennheiser 2 מגש טעינה 
L 300 10-10 

 כולל:        
 ספק כח מקורי  

  

                  

מערכת שילוט   6
דיגיטאלי + כריזה  

 תפועילת   

              

6.
1 

רמקול  
כריזה/מוניטור  

לחדרי השחקנים  

"5 

8       M  
  הרמקול יהיה מיועד

להתקנה על גבי הקיר, כולל  

תיבת  גריל חזית, בעל  
תהודה אחורית מקורית של  
היצרן, כולל שנאי קו מובנה  

 70/100Vמקורי  
 WAY2הרמקול יהיה מסוג  

הרמקול יכלול וסת עוצמה  

 מובנה,  
הרמקול יכלול ממסר עקיפה  

 בזמן כריזה 
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6.
2 

             
Loudspeaker Type: full-

range 
Operating Range: 120 
Hz to 15 kHz  

Sensitivity 1W/1m: 87 
dB SPL  
Maximum Output:  99 

dB SPL (peak) 
 Nominal Impedance:  8 
Ohms 

Transformer Taps : 
100V: 6W / 3W / 1W 
+Volume Selector + 

override Relay 
Drivers:  5" -6.5 
Enclosure:  ABS resin 

  

6.
3 

4CH. AMP 
channel- 
Integrated 
Processor 1 

QSC  
CXD4.2Q 

BIAM
P  

Tesira 
1200.2 

        

6.
4 

 8CH. Input EX-
IN- Integrated 

Processor 

1 QSC  
I/O-8 Flex 

BIAM
P  

2X EX-
IN 

עבור        
כניסת  

קפיטרי 
 ה 

6.
5 

+ מתקן    46צג "
 6 קיר 

        

• 46" Diagonal Size 
• 60Hz e-LED BLU 

Type 
• 3840 x 2160 (16:9) 
Resolution 

• Orientation: 
Landscape/Portrait 
• 300nit Brightness 

• 178:178 Viewing 
Angle (Horizontal / 
Vertical) 

• 8 Response Time  
• 16.7M Display Colour 
• 1000:1 Contrast Ratio 

• Analog D-SUB, DVI-
D, Display Port 1.2 
• HDMI1, HDMI2, 

Component (CVBS 
Common) 
• Stereo mini Jack 

• RS232C (in / out) thru 
stereo jack, RJ45 
External Control 

• IR, Ambient Light 
External Sensor 
SAMSUNG\LG\NEבלבד

C \SONY\PANASONIC  
  מתוצרת :

עבור  
חדרי 

 שחקנים  

6.

6 

 Decoder - 

Integrated 
Processor 

6 QSC  

NV-32-H 

BIAM

P  
LUX 
OH-1 

עבור        

חדרי 
 שחקנים  

6.
7 

 6רמקול  תקרתי " 

3

0 

JBL 

Control 26CT 

EV  
EVID 

C6.2 

BOSE 
Design

Max 

DM6C 
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6.
8 

+ מתקן    65צג "
 8 קיר 

        

• 65" Diagonal Size• 
60Hz e-LED BLU Type• 

3840 x 2160 (16:9) 
Resolution• Orientation: 
Landscape/Portrait• 

700nit Brightness• 
178:178 Viewing Angle 
(Horizontal / Vertical)• 8 

Response Time • 
16.7M Display Colour• 
1000:1 Contrast Ratio• 

Analog D-SUB, DVI-D, 
Display Port 1.2• 
HDMI1, HDMI2, 
Component (CVBS 

Common)• Stereo mini 
Jack• RS232C (in / out) 
thru stereo jack, RJ45 

External Control• IR, 
Ambient Light External 
SensorבלבדSAMSUNG\

LG\NEC 
\SONY\PANASONIC  
  מתוצרת :

עבור  
שילוט  

דיגיטאל 
י 

 לובאים  

6.
9 

נגן שילוט  
 8 דיגטאלי  

BrightSign 
XT244 Standard I/O 

Player       

  

עבור  
שילוט  

ל דיגיטא 
י 

 לובאים  

6.
1
0 

  התקנה ,חיווט
וכבילה ע"פ  

 תרשים  

מצורף תוכניות עם מקרא   4       1
הכולל את סוג הכבילה  

מחיר קומפלט,   -ויעדה  

כולל אספקה , השחלה ,  
 והתקנה לאבזרי קצה   

  

                  

               ציוד קצה/שונות   7

7.
1 

סטנד למיקרופון  
 דו מפרקי  

8 K&M 
 S210/9  

          

7.

2 

דינמי   מיקרופון 

 לשירה 

4 Shure 

SM58-LCE 

          

7.
3 

מיקרופון דינמי  
 לכלי נגינה  

4 Shure 
SM57-LCE 

          

7.

4 

מיקרופון לתוף  

 רגל 

1 AKG 

D112 

          

7.

5 

 AKG 3 מיקרופון קונדסר  

C1000 

          

7.
6 

קופסת חיבור  
 אקטיבית   –ישיר 

4 BSS 
AR133 

          

7.
7 

  0.5ון  כבל מיקרופ
 מטר   

3
2 

 גמיש צבע שחור         
XLR     זכרXLR  -   נקבה 

כתובית המציינת את אורך  

הכבל )מצופה ב"שרינק"  
 שקוף(  

(

belden/eurocable/gepc
o/klotz/evolution/canare

 בלבד  neutrik(   מחברים  

  

7.
8 

  3כבל מיקרופון  
 מטר   

 בע שחור גמיש צ         5
XLR     זכרXLR  -  בה נק 

כתובית המציינת את אורך  
הכבל )מצופה ב"שרינק"  

 שקוף(  
(

belden/eurocable/gepc

o/klotz/evolution/canare
 בלבד  neutrik(   מחברים  
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7.
9 

  5כבל מיקרופון  
 מטר   

1
5 

 גמיש צבע שחור         
XLR     זכרXLR  -   נקבה 

כתובית המציינת את אורך  
ל )מצופה ב"שרינק"  הכב

 שקוף(  

(
belden/eurocable/gepc

o/klotz/evolution/canare

 בלבד  neutrik(   מחברים  

  

7.
1

0 

  8כבל מיקרופון  
 מטר   

1
0 

 גמיש צבע שחור         
XLR     זכרXLR  -   נקבה 

כתובית המציינת את אורך  
הכבל )מצופה ב"שרינק"  

 שקוף(  

(
belden/eurocable/gepc

o/klotz/evolution/canare

 בלבד  neutrik(   מחברים  

  

7.
1

1 

"  12מוניטור  
 מוגבר 

4 JBL  
EON612 

EV 
ZLX-

12P 

BOSE  
F1 

Model 
812 

      

7.

1
2 

 Crown Audio/Akg 3 מיקרופון שטח  

PCC-160 

Bartlet

t 
Audio 
Stage 

Floor 
Mic-
EC 

        

7.

1
3 

סט אלחוטי הכולל  

מקלט + משדר  
כיס + מדונה/ד"ש  

אמית + בטריה  דינ

 נטענת +מטען 

1 Shure 

QLXD14E/SM35PQG/
MX150WL93/SB900 

          

7.
1

4 

סט אלחוטי הכולל  
מקלט + משדר  

ידני  דנאמי +  
בטריה נטענת  

 +מטען  

1 Shure 
QLXD24E/SM58/SB90

0 

          

7.
1

5 

 YAMAHA 1 מיקסר דיגיטאלי  
CL5 

          

7.
1

6 

-מיקסר דיגיטלי 
 קופסת במה  

2 YAMAHA 
RIO3224D2 

  יש        
לכלול  

במחיר 
היחדה  
מארז 

 נייד 
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7.
1

7 

ס"מ , גובה   70פודיום למרצה ,רוחב           1 פודים מרצה  
 ס"מ   90ס"מ , גובה משטח נואם: 110

צבע ותצורה לאישור האדריכל /מתכנן  
 ע"ג שירטוט באוטו קד. 

 הפודיום יכלול את האבזרים הבאים:   

 עצורים• גלגלים כולל מ
לה נשלפת  • קופסת חיבורים עם כבי

KRAMER TBUS   

(HDMI+VGA+A+LAN) 
• מיקרופון קונדנסר  היפר קראדיאיד ,   

  -ס"מ , בולם זעזועים 70גוזניק באורך   

 בלבד    SENNHISER/DPAמתוצרת 
 • מנורת לד עם מפסק  

מטר   4•  צמת כבילה  

HDMI+VGA+A+LAN  חשמל בתוך+
   שרינק בד               

 וי בד לאחסנה  • כיס

 
לול את כל עבודות התאמה  יש לכ -

 הנדרשות  להתקנת האבזרים

 כדוגמת : "בוקאי" דגם סמפל  

                  

מערכת   8
קולנוע  

DCP 

  -תנאי סף לקבלן משנה לפרק זה            
 ניסיון  חברה: 

עד    2016המציע ביצע במהלך השנים 

   לפחות פרויקט אחד בישראל  2020
נוע  של אספקה והתקנת קבע של  קול

DCP    באולמות תאטרון או בהיכלי

תרבות  בלבד בהיקף כספי של  
₪ כולל מע"מ לכל הפחות,   250,000

 אשר כוללת את האלמנטים הבאים:  

-DCIא. אספקת והתקנת מקרן 
compliant 
נחי קול קולנועיים  בפורמט  ב.כיוון מפע 

DOLBY 

  DCP   1 Christieמקרן  8.1
CP2315-

RGB 

BARCO  
DP2K-

15CLP 

NEC 
NC1700L 

 המקרן יכלול :    
• מקרן דיגיטלי קולנועי להקרנת סרטי  

, של אחת  DCIקולנוע מאושר 
 מהחברות הבאות: 

Christie, NEC ,BARCO 

מטר   11• המקרן יתאים למסך בגודל 
 רוחב.

  -מרחק משוער של המקרן מהמסך,  כ

באחריות המציע לערוך   –מטר.  27
 ות באתר טרם הזמנת העדשה   מדיד

 כנות מצבי פריסטים בין המסכים  • ת

• עדשה חשמלית )"זום", "שיפט",  
 "פוקוס"(

• מפוח ייעודי להוצאת האוויר החם  

 מחדר ההקרנה  
   HDMI• המקרן יכלול  שתי כניסות 

ולטי מדיה  למערכת המ DVIאו 

הנמצאת בשימוש באולם )העדפה  
 . HDMIלכניסת  )

  K 2 , 2,048 xמקרן  • רזולוציית ה

1,080 
 קור אור: לייזר  • מ

 המקרן יכלול :           1 שרת   8.2

 DOREMI-DCP 2K4• שרת קולנועי  
SHOW VAULT –  בלבד 

תושבות  לדיסק    4• השרת יכלול 

טרה כל  2יחידות דיסק קשיח  4קשיח,
 SATAאחד , ותושבת לדיסק  

תואם למקרן המוצע,   IMB• כרטיס 

HFR (High Frame Rate) 3D 
48FPS  &60FPS  ,Output 

Resolution up to 2048 x  1080 in 

2D and 2048 x 1080 in 3D , 
" , מקלדת  20• השרת יכלול מסך  
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 ועכבר 

מעמד   8.3

 למקרן  

 המעמד יכלול :           4

 • מעמד מקורי של יצרן המקרן המוצע
• באחריות הקבלן לבדוק גובה  

 והתאמה למבנה 

נץ בגובה מנימלי של   אי 19• תושבת " 
16U   

חריות הקבלן לבדוק ולהתאים  • בא

את גובה המעמד  לגובה פתח  
 ההקרנה  

8.4 Network 

Switches-
8PORTS  

 הנתב יכלול :           1

•1G 

מחשב   8.5

 הפעלה  

 המחשב יכלול :           1

 • מחשב ייעודי לשליטה על השרת  
• מחשבי "מותג" בלבד  

(DELL\IBM\HP) 
 " ,עכבר, ומקלדת  20לל מסך  • כו

 ולל תוכנה לשליטה מרחוק  • כ
שנים    3• שרות ואחריות באתר הלקוח 

 ע"י היבואן

התקנה   8.6
וחיווט  

 ואחריות  

 המחיר בסעיף זה יכלול :           1
• העבודה תכלול חיווט והתקנה  

קומפלט  של כלל מרכיבי המערכות,  
ע"פ התקנים הנהוגים  עד להפעלה  

לל מערכות ההקרנה  מלאה של כ

 ם שברשות ההיכל  והסאונד הקיי
• כיוון ממוחשב למערכת הסאונד ע"פ  

 התקנים  

•  כל הפעולות יבוצעו  בתיאום מלא  
 עם היועץ ולשביעות רצונו.  

נאי לקראת שרות  • זמן הגעת טכ

והתחלת תיקון תקלה יעשו לכל  
שעות ממועד    24המאוחר תוך  

 הדיווח. 

שירות   • זמן הגעת טכנאי לקריאת
תקלה  והתחלת תיקון במקרה של 

  -המשביתה הקרנת סרט )להלן 

תקלה שדווחה עד   –"תקלה בהולה"(
הגעת טכנאי לא יאוחר   17:00השעה  
באותו יום.תקלה   24:00משעה  

הגעת   17:00השעה   שדווחה לאחר

טכנאי ביום לכל המאוחר עד השעה  
 ביום שלמחרת.  10:00

  3, • המחיר כולל ליווי ע"י איש מקצוע 

 ימי הדרכה לצוות היכל   
אחריות ושרות באתר הלקוח  • 

לשנתיים מרגע אישור מסירת  

  המערכת . 
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 מכאניות  מערכות   –  70פרק 
 
   הנחיות כלליות     .1

     
 תאור העבודה 

  :מפרט זה מתייחס לעבודות
 

 . "אורן" בערד.באולם המופעים  -–ניות ומתקני במה א מערכות מכ
  במה.יים למסכים ותפאורה בם חשמל צוגי .  1
  .ובאולם הבמהבתקרת  צוגים חשמליים לתאורה.   2
  מסך קדמי לבמה..   3
 אקרן וידיאו/קולנוע נגלל בתקרת הבמה.   .  4
 מערכת מסכים שחורים לסגירת במה )קלעים(.    .5
       .   עמדות צד לתאורת במה.7
        .   רשתות מגן לגשר התאורה.8

  
הכמויות בהצעתו הם סופיים ומוחלטים   בכתב שממלא הקבלןהמחירים  זה: יקרי מכרזמע

כוללים אספקה, הובלה, התקנה, חיווט, חיבור, בדיקה למערכות מושלמות, פועלות ומתפקדות. ו
וכן של כל חלק, אביזר,    .זה על כל חלקיו והפעלת ניסיון של כל חלקי המערכת המפורטים במכרז 

אך דרוש  , או בתכניות, או בפרטים,הלןהטכניים ל שאינו מופיע במפרטים ,ן, אלמנט וכו' אחרמתק
על  ,זה במכרזברוח הדברים כמפורט   .תולאספקה, השלמה והפעלה מושלמת ותקינה של  המערכ

. לרבות: אלמנטים של קונסטרוקציה משנית, במידה וימצא הקבלן שהם דרושים  כל חלקיו
נסטרוקציה המופיעה  זה. כתוספת לקו מכרז ון חלקי המערכות שעליו לבצע במסגרת לנשיאה ועיג

לשביעות רצונם של המתכננים   .ללא שום תוספת מחיר  -זה, המבוצעת ע"י אחר  במסמכי מכרז
 והמזמין

 
זה   במכרזאין המזמין מתחייב לרכוש את כל פריטי הציוד והמערכות המפורטות  זה:מעיקרי מכרז 

כמויות המופיעות בכתב  מה 40%עד   להלןות המופיעות בכל פרק . המזמין רשאי לצמצם את הכמוי
הכמויות. כמו כן שומר המזמין לעצמו זכות לרכוש כמות גדולה יותר מפריטים מסוימים לפי  

 מחירי היחידה שבהצעת הקבלן בכתב הכמויות.
פיעות  ל בכמויות שיוזמנו בפועל ביחס לכמויות המולהסרת ספק מובהר כי גם אם יהיה שינוי כנ"

 שאר עפ"י הצעת הקבלן ללא שינוי. המחיר ליחידה יי -בכתב כמויות 
 

 תנאי סף להשתתפות הקבלן במכרז: .    1
הקבלן הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות בייצור והתקנה של מערכות מכאניות 

כתב הכמויות וב ת המופיעה במפרט הטכני המיוחד ברמת המורכבולבמות ואולמות מופעים 
הכוללות עבודות מסגרות   –ום מערכות הבמה התכניות המצורפים להסכם ההתקשרות בתחו

שונים בארץ ו/או    פרויקטים 3וזאת בלפחות  ,מדויקות המשולבות במערכות שינוע חשמליות
 השנים האחרונות. 5 -בבחו"ל 

את  רש הינו של האדם פרטי או התאגיד משפטי המגיש מובהר בזאת כי הניסיון הנד     1.1
ית עם המציע לביצוע העבודות הכלולות הצעה ו/או של קבלן משנה החתום חוז

על הקבלן לצרף להצעתו חוזה משפטי חתום ומחייב  -זה. במקרה אחרון זה  במכרז
עם קבלן המשנה הנ"ל. במקרה ויופר חוזה זה והמציע יבקש להחליף את קבלן 

ודש של המתכנן והמזמין לחילוף  יידרש אישור מח –המשנה שהוצג ואושר עם הצעתו 
נן והמזמין לא יאשרו את הקבלן המוצע כמחליף והמציע לא יצליח זה. אם המתכ

זכאי המזמין לבטל את ההסכם עם המציע  –להציג מחליף אחר המקובל עליהם 
 זה. במכרזולפנות למציע אחר לביצוע העבודות הכלולות 

ו הקודמות כמפורט לעיל הכולל את שם הפרויקט,  על המציע לצרף פרוט של עבודותי .    1.2
ומו, המוצרים שהמגיש התקין בו, עלותם הכוללת, שם מזמין העבודה, כתובתו, מק

 מספר הטלפון שלו. 
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על המציע לצרף המלצות ממנהל הפרויקט ו/או הקבלן הראשי ו/או המזמין של      1.3
 נ"ל. עבודותיו ה

 
 ע"י הקבלן:  ביצוע-תכנון  . 2

הטכניים להלן, התכניות   ביצוע". המפרטים-המכרז יוצא במתכונת של "תכנון מובהר כי
מהווים מסגרת והצגת דרישות תפעוליות של  המתכנן  ים שליוהפרטים הסכמט

ע''י  ע וצבהנחיות לתכנון המפורט לביצוע שיהמתקנים. הפתרונות ההנדסיים מהווים 
זה ביצע את כל הבדיקות ומדידות   מצהיר שלפני הגשת ההצעתו למכרזוהקבלן  הקבלן.

והוא   –רלוונטי  ע"י אנשי מקצוע מוסמכים לכל נושאזה  מכרזהדרושות באתר ומסמכי 
 זה ללא הסתייגויות.  במכרזערוך ומוכן לביצוע כל הכלול 

מפורטות, פרטים ומפרטים  על הקבלן הזוכה במכרז להשלים ולספק תכניות ביצוע 
כולל מידות מדויקות, הגדרות סופיות של חומרים    -רת מסודרת טכניים מדויקים בחוב

כולל קטלוגים מקצועיים של כל המוצרים והרכיבים כולל שם   -מוצרים קנויים ושל 
לרבות  מנועים,   –היצרן ותכונות המוצר, כולל כל חומר הסבר אחר שיידרש ע"י המתכנן 

הכל לאישור  –המכניות  האטה, צירים מסבים וכו' המרכיבים את המערכותממסרות 
מתכנן חייבים לקבל את הפתרונות שמציע  מקדם של המתכנן והמזמין . אין המזמין וה

ועליו לשנות ולהתאים את הפתרונות המוצעים על ידו על פי דרישותיהם   –הקבלן 
 להלן.   -והערותיהם  לפני תחילת ביצוע 

את המערכות ללא   -לא כל שכן לבצע באתר  –שלא להתחיל לייצר   הקבלן נדרש
נ"ל בהן הוא מחוייב כולל מפרטים  אישורים בכתב חתומים על גבי כל תכניות הביצוע ה

 והסברים. 
לדרוש פירוק וסילוק כל עבודה אשר בוצעה  שמורה הזכות למתכנן ולמזמין  – להסרת ספק  

לקבל   יםיבחי כנ"לללא אישור מוקדם. כל שינוי או סטייה זה  במכרזמהתכנון הכלול בשינוי 
על גבי חומר התכנון  כולל חתימה –אישור של המתכנן, מנהל הפרויקט והמזמין בכתב 

 המפורט המלא והמסודר שיגיש הקבלן.
בלי יוצא מהכלל מרכיבי התשתיות הפשוטים ועד למוצרים המורכבים  -כל רכיבי הציוד 

 ישראלי, אירופאי או אמריקאי.    -וכר תקן מ-יהיו בעלי תו -
ייבותו והתח -בזה כי הקבלן אחראי על תפקוד מושלם של המערכות המפורטות להלן מודגש 

מתייחסת למערכות שלמות על כל פרטיהן, אביזריהן וחלקיהן הדרושים לתפקוד המלא 
עולה מרוח בין במפורש ובין ה  -זה  במכרזוהתקין של המתקנים  והמערכות וכמתואר 

זה או בהצעת הקבלן המפורטת ובין אם לאו.   במכרזים בין אם הם מפורט -הדברים והתיאור 
הצעתו. הגדרת שלמות המערכת לצורך זה תקבע ע"י המתכנן  כל זה ללא תוספת מחיר ל

 המפקח.ו
 
 ביצוע העבודה  .   3

עות אחרים  בעלי מקצוהקבלן הראשי ועם על הקבלן הזוכה להיות בקשר עם  3.1
ון של האלמנטים הקשורים בו תוך תאום  להבטיח ביצוע נכהעובדים באתר על מנת 

 זה. שהיא מעיקרי מכרז  –יקט הפרולוחות זמנים וזאת לעמידה במועד לסיום 
הקבלן ישמור על מקום העבודה נקי ומסודר בכל זמן התקנת הציוד. על הקבלן  3.2

ים לציוד אשר סיפק. על הקבלן לתאם כל עבודה  ושאריות הקשורלסלק כל פסולת 
שהיא באלמנט אדריכלי או אחר המותקן  כל  שינוי, הכנה או פגיעההדורשת 

אשר   –וכו' חירור, חיבור ועם מנהל הפרויקט. כל פגיעה,  עם הקבלן הראשי –באתר 
יחייבו את הקבלן בכל תיקון וסעד  –יבוצעו ללא תיאום על דעת הקבלן בלבד 

 פרויקט.עפ"י שיקול בלעדי של מנהל ה –רשו להחזרת המצב לקדמותו שיד
  הקבלן אחראי לכל עבודת ההתקנה של המערכות לרבות קונסטרוקציה משנית. על   3.3

בכל התשתיות הקיימות לצורך זה: קונסטרוקציות קיימות בתקרת הקבלן להשתמש 
   -חשמל ומנ"מ  וכ"ו  תעלות, צנרות, אספקת, קופסאות שקעים, והאולם  הבמה

את הצנרת, אספקות אחריותו לבדוק ם ובתחו –אשר בוצעו עבור המערכת ע"י אחר 
יימים באתר ואשר  החשמל,הצנרת עבור כבלי הפיקוד ואת כל האלמנטים הק

חלק  יהוו -כל הערותיו והשגותיו המוקדמות בנדון בהתקנת המערכת. קשורים 
  -שלו ושל אחרים באתר   -השגותיו במהלך הביצוע ווכל הערותיו –מהצעת הקבלן 
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מיד   -הפרויקט במקביל ימה מסודרת למתכנן ולמנהל חייבות להימסר בכתב ברש
 כשיתעוררו.

שמל של הבניין מספק הזנות חשמל בלבד עבור המערכות  כי קבלן הח –מודגש    3.4
הזוכה לבצע את כל  ע"י לוחות החשמל באזור הבמה.  על הקבלן  זה במכרזהכלולות 

, ארונות  ויידרשו לובמידה  ארונות ולוחות האספקה המשניים המקומיים השונים
בילים  התקשורת, קופסאות החיבור, הבקרים , הווסתים, מכלול החיווטים לרבות מו

הבמה הממונעות ת וושאר אביזרי חשמל לצורך פעולה מלאה ומושלמת של מערכ
כל רכיב ואביזר חשמל לרבות כבלים המותקן לן. בפרקים להזה  במכרזהכלולות 

 . יציב שחור מאטצבוע בצבע בחלל הבמה יהיה 
היו  יעברו בצנרות נפרדות. קווי הפיקוד והתקשורת י  -קווי אספקה וקווי פיקוד     3.5

 להגנה מפני השראה של קווי המתח.מסוככים בסיכוך כפול 
 ופסאות צומת או קופסאות חלוקה. הקבלן יבצע את כל החיבורים אך ורק בק   3.6
ית  של אורכי הכבלים השונים שהוא  על הקבלן לערוך בדיקה באתר לקביעה מעש   3.7

הקבלן   תוספת עבור כבלים מכל סוג מעבר למחיר שנקבמציע. לא תשולם כל 
כנ"ל לגבי קופסאות פיצול,   גם אם תידרש בפועל להשלמת העבודה.  -במכרז  

גם אם לא   -נדרשות לתפעול המערכת ולהשלמת התשתית  חיבור וכו' במידה והן
 זה.  במכרזהכמויות  הוזכרו כלל במפרט או בכתב

ינת  החשמל של מד כל עבודות החשמל הכרוכות בביצוע העבודה  תבוצענה לפי חוק 3.8
הקיימות על פיו, לפי חוקי המקצוע הטובים ויועסקו בו רק  ישראל והתקנות  

העבודה אשר ימצא במקום העבודה  מעולים בהנהלת מנהל פועלים מקצועיים 
 במשך כל זמן הביצוע.

כל פריט במערכות יזוהה ויסומן בצורה ברורה וקריאה, מותאמת לתאורה    3.9
יים בתיאטרון. מיקום הסימונים וגודל לאזורים  הטכנמעומעמת האופיינית 

כל חווט או כבל יסומן באופן שניתן  עפ"י העניין לכל מתקן, אביזר וכו' .  -האותיות 
הכבל בשיטה  בשני קצות לזהות מאין הוא מגיע ולאן הוא הולך. הסימון ייעשה 

 שאינה נמחקת. 
בחריטה    - המזמיןות לבחירת /יהיו בשפה –כל הכיתובים על גבי רכיבי המערכות    3.10

 גבי הרקע.  וימולאו בצבע בולט על 
דה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המפקח.  כל העבו 3.11

או מטלה מכוח הסכם זה, לא ישחרר את לביצועה של עבודה אישורו של המפקח  
 קבלן המערכות מחובתו ואחריותו האמורה לעיל.

פי  -א באורח מקצועי נכון לדעת המפקח יחויב קבלן המערכות עלבוצעה עבודה של 3.12
להחליף את הטעון תיקון על חשבון קבלן המערכות, המהנדס לתקן ו/או  דרישת

 לשביעות רצונו של המפקח. 
ם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות  נתגלה פג 3.13

ידו. היה הפגם כזה שאין קבלן המערכות -שיטה שתאושר על הפגם ושיתקנו לפי
והתיקון על המזמין. היה הפגם כזה  חולו הוצאות החקירה אחראי לו לפי החוזה, י

יהא חייב  קבלן וכן יחולו הוצאות החקירה על ה -שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 
 לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו.

-מערכות בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עללמפקח שמורה הזכות לגבות מקבלן ה 3.14
עבודה שהיא טעונת תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום  ון  פי שיקול דעתו לתיק

 לדרוש מקבלן המערכות לתקנה.
כדי לגרוע מזכותו של המזמין לסעדים נוספים או חלופיים על פי   אין באמור בסעיף זה 3.15

 כל דין או הסכם.
 
 ליות. דרישות טכניות כל .4
חלודה עפ"י המפרט הכללי  כל חלקי הפלדה  בכל המערכות שלהלן יהיו מוגני 4.1 

שחור מאט. כל חלקי הפלדה התלויים מתחת לתקרת האולם  וצבועים בצבע סינטטי 
 )עמדות צד וכו'(  סינטטי עפ"י אדריכל הבניין.יצבעו בצבע  –לויים לעין ועל קירותיו וג
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קבלן לערוך מדידות בשטח על מנת להגיע לדיוק מרבי לפני התקנת המתקנים על ה 4.2 
למתכנן לפני תחילת הביצוע על כל אי התאמה בין הקיים להודיע ה. יש בהרכב 

 הקבלן  לתכניות. לא יתקבל שום אלתור של 
 לטה מוקדמת של המתכנן.ללא הח  

ר,  כל החיבורים בין חלקי הפרופילים השונים יבוצעו בריתוך מלא לכל אורך התפ 4.3 
הריתוך עד לרמה שלא   ללטש את הפינות החדות לאורך תפרי לאחר הריתוך יש  

 תהיה סכנת פציעה או שריטה בתפעול.  
פילים מרכיבי כמו כן יוחלקו ויעוגלו כל פינות הפלדה החדות בכל אחד מהפרו 

 המערכת, בלא יוצא מהכלל.
, סגורים מטיפוס   כל המסבים הכדוריים המצוינים בסעיפים להל"ן יהיו מפלדה   4.4 

 אמים למאמצים הצפויים באישור מהנדס המכונות.שימון ומותשאינו דורש גירוז או 
עבודות ההתקנה של מתקני הבמה כוללות התקנת פיגומים מתפרקים , סולמות,   

הכל ע"י הקבלן   -  זמניים, וכל העזרים האחרים הנדרשים לצורך זהחי הליכה משט
 זה.וכלול במחירי מכרז 

שה שימוש בעבודות מערכות הבמה  כל חלקי העץ והבד בהם יע :921בת"י  עמידה    4.5
על פי זה ללא יוצא מהכלל חייבים להיות עמידים נגד בעירה  במכרזהכלולות 
תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי עינוג  " - 6חלק   219,ת"י דרישות 

. הת"י  3בפרט תיקון מספר . ו4-1,  על כל תיקונו "ולבנייני התקהלות ציבורית
בנושא כל תקנה אחרת מחייבת וכן   -ה עדכני לתאריך הביצוע המחייב יהי

כולל בדיקות  – שתהייה קיימת במשך ביצוע הפרויקט עד לסיומוהעמידות  לבעירה 
כלול במחירי העבודות. כל   –באחריות הקבלן  - ואישורים בכתב של מכון התקנים

   . ציבבעירה קבוע וי יכללו טיפול נגד -"ל חלקי העץ וכל חלקי הבד הנ
 באחריות הקבלןויעברו טיפול מונע בערה בלחץ.  חלקי העץ יטופלו מכל צדדיהם 

   .ה במקום במשיחיטופלו  חיתוכים אשר יבוצעו באתרש
  טיפוליכללו טיפול נגד בעירה הכלול בייצור הסיבים עצמם ולא ע"י הקטיפה בד חלקי  

 . בבד המוגמר חיצוני
 

ולאספקת כל   של הפרויקט ים ליועץ הבטיחותהקבלן  אחראי לאספקת דוגמאות החומר 
, . כל זאת תוך לקיחה הכל בכתב. האישורים, הבדיקות והדוחות מאת מכון התקנים

 בון ועמידה בלוחות הזמנים בהם על המבצע לעמוד, תחת הגדרות המכרז. בחש
 

   אישורים בכתב   .   5
כל האישורים להלן   ימציא הקבלן ביוזמתו ועל חשבונו את ,עם שלבי הביצוע בהתאם

 מכל יועץ שני אישורים:   –החתומים בכתב ע"י היועצים כמפורט  להלן 
I . "לפני ביצוע העבודה ,לאישור מוקדם לתכנון המפורט כנ.  

II . כמפורט  להלן:  .אישור נוסף בסיום העבודה כפי שבוצעה בפועל בשטח 
 
לביצוע יכללו אישור מהנדס  כל רכיבי המערכות המפורטות בהצעת הקבלן  מהנדס מכונות:.1

מכונות להתאמתם לדרישות ועמידתם במאמצים השונים הנדרשים מהמערכות ורכיביהן  
כולל מקדמי ביטחון מקובלים בהנדסת  . זה במכרזהכלליים המפורטים בהתאם לנתונים 

בהתחשב בכך שמרבית המתקנים  ,כאשר המהנדס מציין את גודל מקדמים אילו .מכונות
 בחלל הבמה מעל ראשי האנשים.  תלויים

בסיום העבודות יידרש אישור המהנדס על ביצוע המתקנים על כל רכיביהם בהתאם  
 מים הנ"ל.  לאישורים המוקד

 
כל החיבורים והעיגונים לחלקי מבנה קיימים הן מבטון והן מפלדה, יעשו    :מהנדס הבניין.2 

  ור מקדם בכתב על ידי מהנדסכולל איש, חישוב העומסים המתאימים באופן בטיחותי תוך
 לפני כל עבודה אשר תבוצע בשטח.  ,הבניין

 
וע מתקני הבמה חייבות לקבל  כל עבודות החשמל הקשורות בביצ   :מהנדס החשמל.3

מודגש כי על הקבלן להעביר למתכנן המערכות,   אישור ממהנדס החשמל של הפרויקט.
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על גבי  מל ותקשורת מפורטותכניות חשת ל הפרויקט ולמנהל הפרויקטלמהנדס החשמל ש
לקבל אישורם כן וזה.  במכרזעבור מערכות הבמה השונות הכלולות כניות הרקע הקיימות ת
 ,וכן במסגרת תיק העדות שעליו למסור בסיום העבודה. לפני הייצור ,נושא זה בנפרדל

 לכל הנ"ל.   AS MADEתכניות חשמל מפורטות 
 
קדמת  ועל הקבלן לקבל הנחייה מ, 5פרק ד' סעיף כמפורט לעיל ב מהנדס האקוסטיקה:.4

ישורו  וכן א .ממהנדס האקוסטיקה של הפרויקט לרמות הרעש ממתקני הבמה החשמליים
 הסופי בכתב לאחר השלמת העבודה .

 
   :למתקני הרמה מהנדס בטיחות.5

שיקבעו על ידי מהנדס בטיחות  בקריטריונים הבטיחותיים הנדרשים כפי נהת תעמודוהמערכ
עפ"י כל סעיפי החוק, ההוראות  ושינוע  למתקני הרמהומורשה ע"י משרד העבודה מך מוס

הנתון  כולל. מעודכנים לתאריך הביצוע  -ים לכך וההנחיות של המוסדות הממשלתיים האחרא
ינם  )מובהר שהצוגים א  מעל ראשי אנשים היות  הצוגים  תלויים בעומס מלאשל המודגש 

אישורי מהנדס ביוזמתו ומטעמו על הקבלן לספק ם(.  מיועדים לפעול מעל ראשי אנשי 
ידות של כל המתקנים  על כל תכניות הביצוע, הפרטים, האפיונים והמהנ"ל מוסמך הבטיחות ה

כולל אישור המהנדס עם גמר הביצוע    .וזאת לפני תחילת ייצור המערכות -זה   במכרזהכלולים 
שעל הקבלן להעביר למנהל הפרויקט   - מודגש מבוצעים ומופעלים.למתקנים כפי שהם 

וכן  של מהנדס הבטיחות תעודות ההסמכה ורישיון העבודה שבתוקף ולמתכנן העתק ים של 
מובהר . המקצועיות בתחום זהה או מקביל במתקני הרמה ושינוע וקורד מקצועי של עבודותיר

הרקורד ותיהם את המסמכים הנ"ל ואת על סמך בדיק -  שבסמכות מנהל הפרויקט והמתכנן
 לפסול מהנדס בטיחות למתקני הרמה ולדרוש החלפתו.  -המקצועי של מהנדס הבטיחות הנ"ל 

 
 פרויקטיועץ הבטיחות של ה . 6

 לעיל.   4.5אישורים בכתב לכל חלקי העץ, הבד, הפלסטיק וכו' כמפורט בסעיף 
 
"ל  בכתב  מכל אחד מהגורמים הנ קבלת המתקנים באתר תהיה מותנית באישור סיכום:.7

לרבות העמסת ניסיון של   .כפי שהם מותקנים באתר על כל  המתקנים לאחר שנבדקו  
זה ללא תוספת  ה יבצע הקבלן כחלק בלתי נפרד ממכרזהמתוכנן, אות המרביהצוגים בעומס 

ירת הכל על חשבון הקבלן וביוזמתו. הקבלן ימציא את כל האישורים הנ"ל במעמד מס .מחיר
 זמין.המערכת למתכנן ולמ

 
 טיב החומרים וחלקי חילוף    .6

 כל החומרים יהיו באיכות מעולה ומהסוגים והמינים כפי שנקבעו במפרט הטכני 6.1
פי קביעת המפקח ולשביעות רצונם המלאה של  -ו/או על)ו/או בכתבי הכמויות 
 המתכנן ו/או המפקח(.

כשו אלו מביניהם  ן התקנים הישראלי ירחומרים לגביהם קיימים תקנים מטעם מכו 6.2
ויצרנים בעלי תו תקן. חומרים ורכיבים להם אין תקן ישראלי  ים המאושרים ממפעל

 המתחייב על פי הדין או כל נוהג מקובל., רופאי או אמריקאיאי –יהיו בעלי תקן אחר 
  קבלן המערכות יגיש ,מלבד רכיבי המערכת הראשיים המפורטים בסעיף ב' לעייל 6.3

דוגמאות של כל החומרים האחרים קודם שישתמש בהם    לאישורו של המפקח
או  /הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו ויתקינם במסגרת העבודה.

פי דין תחולנה על קבלן המערכות, ובלבד שלא יעלו על -מכונים אחרים מוסמכים על
ודה יתאימו בדיוק  משכר החוזה. כל החומרים שיסופקו לצורך המשך העב 1.5%

שרו. עלות בדיקת דוגמאות שיפסלו לא יספרו במסגרת הוצאות ולדוגמאות שא
 הבדיקה המותרות.

א שסופק ע"י קבלן המערכות אינו מתאים לדוגמא נוכח המפקח  כי חומר כל שהו 6.4
הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק קבלן המערכות את  שרה, ו/או אינו תואם את ושא

 ות מקבלת הוראה מטעם המהנדס לעשות כן. שע 24עבודה, תוך החומר ממקום ה
סרב קבלן המערכות לעשות כן, רשאי המהנדס להרחיק את החומרים הפסולים   

 ת פעולתו זו של המהנדס תהא על חשבונו של קבלן המערכות.בעצמו. עלו
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קבלן המערכות מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מתאים של חלקי חילוף, חומרי  6.5
הדרושים לו על מנת לטפל מיידית בכל תקלה שעלולה  אחריםה ואמצעים התקנ

  5פעולתה המושלמת וזאת, למשך לקרות בכל מערכת אשר תסופק על ידו לצורך 
 שנים לפחות לאחר "גמר העבודה".

של שרות  -להלן  -כל החלפים שיסופקו במסגרת אחריות הקבלן ובמסגרת האופציה  6.6
ם, מאיכות מעולה וישאו תו תקן ישראלי )אם  יהיו חדשי -המונע האחזקה והטיפול 

או אמריקאי המתחייב על פי הדין או כל נוהג קיים כזה( ו/או כל תקן אחר אירופאי 
 ל.מקוב

 
  קבלת המערכת .7

על הקבלן  -לצורך קבלת המערכת ע"י המזמין ואספקת תעודת הגמר לביצוע העבודה  
 להשלים את הנושאים הבאים: 

 
 יקוי. פינוי ונ  7.1

י כלי העבודה והחומרים מן האתר, וכן כל הפסולת הקשורה בעבודתו של הקבלן  פינו
באישור בכתב של  - והשבת  החזקה בו לידי המזמין באופן נקי מסודר ושלם  -

 המפקח.
 

 מסירת העבודה  7.2
הקבלן ימציא ביוזמתו ועל חשבונו את כל האישורים הנדרשים ממהנדסי חשמל   7.2.1

פי שהיא מותקנת באתר ויגיש אותם במעמד מסירת ר המערכת כובטיחות עבו
 המערכת או חלק המערכת הרלוונטי.  

בודה מתבצעת בשלבים(, ידווח קבלן עם סיום העבודה כולה או חלקה )במידה שהע 7.2.2
 המערכות למפקח על סיומו בכתב.  

ברשימה המפקח יבדוק את ביצועו של אותו שלב ויפרט בפני קבלן המערכות בכתב,  
חתם על ידו ועל ידי קבלן המערכות את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה ושיש  שתי

אריך הבדיקה שתיערך ע"י ת לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בעבודה.
ימים מיום קבלת הודעת קבלן  15-מהמפקח כאמור יימסר לקבלן המערכות לא יאוחר 

פקח והמתכנן במעמד קבלן  , יבדקו המבמעמד הבדיקה כאמור לעיל המערכות.
 המערכות, 

וכן  -את העבודות, תקינותן וביצוע הפונקציות הנדרשות על ידן במצב תפעולי מושלם  
 ויחתמו עליו.  ,ירשמו כל הפרטים המתייחסים לבדיקהח קבלה בו דו"יערכו 

יים  ים והפגמים ולבצע את כל השינויקבלן המערכות יהא חייב לתקן את הליקו 7.2.3
 ברשימה, לשביעות רצונו של המפקח ו/או המתכנן.  כמפורט

ו/או  ים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המפקח ילאחר שתוקנו הליקו 7.2.4
המתכנן ייתן המפקח אישור בכתב על סיום ביצוע כל העבודות ובמעמד זה ימסור  

מסירה יערכו  ת. במעמד האת עבודותיו הנדונו -קבלן המערכות לאחריותו של המזמין 
 ויחתמו עליו. מסמך קבלה  הצדדים

 
 אספקת תיק עדות לצורך אחזקה ותפעול:  7.3

כות לספק תיק עדות המכיל ספרות לצורך קבלת תעודת גמר יהא על קבלן המער 
 זה בנפרד.  במכרזשל כל אחת מהמערכות המפורטות   - טכנית בעברית

 : יכלולתיק העדות  
מעודכנים עפ"י    .כפי שהציג בהצעתו .רטים משורטטים וכו'ות, פתכניות מפורט 7.3.1

וים  קותכניות כולל  .המאושר ע"י המזמין והמתכנן ,הביצוע הסופי בפועל באתר
   ורשתות החשמל, הפיקוד במתח נמוך קופסאות חיבורים ופיצול וכו'.

 מק"ט. רשימת הציוד ויחידות הקצה המסופקות: שם וכתובת הספק, שם המודל ו 7.3.2
שעל המזמין להחזיק   רשימת חלקי החילוף הדרושים להפעלה ואחזקה שוטפת 7.3.3

 באופן קבוע ברשותו.
 ת כולל הוראות בטיחות וזהירות בתפעול.הוראות הפעלה של כל מערכ 7.3.4
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המיועדות לאפשר לאנשי האחזקה של המזמין לתחזק   ,הוראות אחזקה לדרג א' 7.3.5
לרבות החלפת יחידות    תקנים.י מופרעת של המת בלתולשמור על תקינות ופעילו

 פגומות. 
או מי  הנדרש להיות מבוצע ע"י הקבלן  תמפרט הנחיות תפעול ושירות/אחזקה מונע 7.3.6

 .לגבי כל רכיב בנפרד, ולגבי כל מערכת כמכלול. מטעמו או קבלן אחזקות מיוחד אחר
 זה. במכרזולים עפ"י כל חוק, דין ונוהל משרד העבודה לסוג המתקנים הכל

 עותקים למזמין ועותק אחד למתכנן. 3עותקים:   4  -תיק העדות יימסר ב 7.3.7
 
 הדרכה   . 8

הקבלן קורס הדרכה ללימוד הפעלת הציוד ואחזקתו  יספק לאחר השלמת הביצוע
כולל אספקת קטלוגים   .מפעילים מקומיים אותם יגדיר המזמין 2-השוטפת ל

 בכתב.   וחוברת הוראות הפעלה ותחזוקה
כל תקלה במערכת אשר תיווצר בשל העדר הנחיות תפעול ותחזוקה ברורות בחוברת  

כולל   .תתוקן ותמומן על ידו ההדרכה תחשב לתקלה בתחום אחריותו של הקבלן,
 חלקי חילוף מכל סוג להבאת המערכת לתפקוד מושלם. 

 עלות ההדרכה כלולה במחיר. 
 
 השלמת תקופת הרצה 9

הנה התקופה שתחילת ביום סיום העבודה )הוא יום  - "תקופת ההרצה"   9.1
ההופעות הראשונות שיעלה המזמין על  3לאחר מסירת העבודה( וסיומה 

 הבמה הנדונה.
יתחזק את  , במהלך תקופת ההרצה יעקוב הקבלן אחר הפעילות באתר  9.2

כל קלקול ופגם  מיידית זה באופן שוטף ויתקן  במכרזהמערכות המפורטות 
 יתגלה.  אשר

כל אלמנט שיתגלה על ידו, ע"י   על חשבונו ישפראו   כמו כן ישלים, ישנה 
לתפעול ותפקוד מלא   כאלמנט חסר או לא מספק זמיןמהמפקח או ע"י נציגי ה

 של המערכת.
 

 תקופת האחריות ועבודות הבדק  .  10
בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת האחריות" מוגדרת כתקופה שתחילתה    10.1

 חודשים לאחר מכן. 24וסיומה  ,רצה הנ"לתקופת הלאחר 
זה במהלך כל   במכרזשיתגלו בעבודה המוגדרת   ,כל ליקוי, קלקול או חסר   10.2

הנובעים לדעת המפקח משימוש בחומרים ירודים ו/או   ,ופת האחריותתק
או  ,פי ההסכם, או מפגם בתכנון/ביצוע-או מביצוע שלא על , בלתי מתאימים

יתוקנו  , ח יראה את קבלן המערכות כאחראי להכל סיבה שהמפקהנובעים מ
 . "י קבלן המערכות ועל חשבונועו/או יושלמו ו/או יוחלפו 

תועבר טלפונית לקבלן המערכות לקו , ליקוי, קלקול או חסר כנ"לההודעה על  10.3
וזאת לאורך כל תקופת  .אותו יספק הקבלן ,שעות ביממה 24טלפון זמין 
 האחריות. 

הודעה טלפונית למשרדי קבלן המערכות תחשב כהודעה על עניין סעיף זה ל 
 . תקלה

דרש לבדיקה ותיקון טכנאי מומחה מטעם הקבלן יגיע לאתר עם כל הציוד הנ   10.4
. בהודעה  דחופה על תקלה המשבשת הליקוי, הקלקול או החסר עליהם דווח

מסירת ההודעה   שעות לאחר 6 -לא יאוחר מאת פעילות האולם יגיע הטכנאי 
שעות   6מ יאוחר יגיע הטכנאי לאתר לא  בחג או בשבת .של המזמין כנ"ל

 24 -לא יאוחר מ  –בתקלה שאינה מצריכה דחיפות  מצאת החג או השבת.
 שעות. 

באתר  הליקוי או הקלקול או החסר יתוקנו ויושלמו מידית -במקרים דחופים  
 . לרבות אספקת מתקן חלופי זמני. –

יוכל המזמין   ,ת הקבלן בזמן או בכלל לקריאת המזמיןעקב אי הענון,  לחילופי 10.5
ומים ולגבות את הסכ ,בעצמו, על חשבון קבלן המערכותלבצע עבודות תיקון 
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המגיעים לקבלן המערכות מן  מקבלן המערכות או לנכותם מסכומים שונים 
 פי כל דין או הסכם.  המזמין על

ים בתקופת האחריות או לקוי שלוש פעמ חלק פגום מתקן או במידה ותוקן  10.6
 ע"י קבלן המערכות יחויב קבלן 

 המערכות להחליפו בחלק חדש ולא יורשה לתקנו עוד.  
ולאחר שמילא קבלן המערכות את   ,ודשים של תקופת האחריותהח 24בחלוף  10.7

שהועברו אליו במהלך תקופה זו, יוציא המפקח לקבלן  כל דרישות המפקח
 24בודות הבדק הנדרשות במהלך לן המערכות עמד בע אישור על כך שקב

 נ"ל.   כהחודשים 
האחריות ועבודות  האישור יהווה אסמכתא להחזרת הערבות לתקופת 

 הבדק. 
מובהר בזאת כי אין באישור כאמור לעייל  בכדי לשחרר את קבלן המערכות   10.8

 פי כל דין או נוהג. עליו מכוח ההסכם או עלמכל אחריות המוטלת 
במהלך תקופת האחריות יבצע קבלן המערכות תחזוקה  יל, בנוסף לאמור לע 10.9

 מונעת, בשני ביקורים מתואמים מראש ללא חיוב נוסף. 
שנים אחר גמר תקופת האחריות, הנובע מביצוע  3ה פגם בעבודה תוך נתגל    10.10

החוזה, יהיה קבלן המערכות חייב לתקן את לתנאי העבודה שלא בהתאם 
שיקבע המנהל ואם  ו תוך פרק זמן קצוב כפיל הכרוך בו על חשבונהפגם וכ

 הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה חייב קבלן המערכות בתשלום פיצויים למזמין. 
מובהר בזה כי אין באמור לגבי תקופת האחריות בכדי לגרוע מכל סעד  10.11

  כל דין או הסכם, וכן אין בסיום תקופתותרופה המוקנים למזמין מכוח 
 את קבלן המערכות מכל אחריות  האחריות בכדי לשחרר 

 
 מפרטים טכניים של המתקנים  והמערכות:

 
   מה.למסכים  ותפאורה בב ים חשמלי  יםת צוגומפרט טכני מיוחד  למערכ    .1

 
 כללי   1.1

מערכת צוג חשמלי כוללת אגד אופקי העולה ויורד, מערכת כבלים וגלגיליות, מערכת הנעה 
הכל כמפורט בסעיפים שלהלן   -רכת פיקוד אנכי לאיסוף כבלים ומע חשמלית + תוף

 ובתוכניות המצורפות.
ומס הנקודתי על גבי אגד הצוג  ק"ג כאשר הע 500הצוג יוכל לשאת עומס מועיל של  .  1.1.1

 ק"ג.  120יהיה עד 
מודגש שמהנדסי קבלן המערכות חייבים לתאם עם מהנדס הבניין את העומסים   

נן בתקרות האולם ולקבל את אישורו  ורות הנושאות שהוא תכהמופעלים על הק
 עפ"י חישובי ההעמסה המפורטים שלהם על כל קורה + המקדם הדינמי. –בכתב 

מנגנון להאצה ולהאטה  ס"מ/שניה, כולל 20-30צוג ינוע במהירות קבועה של  ה .   1.1.2
 .  הדרגתיים

 האקוסטיקה כנ"ל. פעולתו של הצוג תהיה שקטה עפ"י הוראות יועץ  .  1.1.3
המערכת תעמוד בקריטריונים הבטיחותיים הנדרשים כפי שיקבעו על ידי מהנדס   .  1.1.4

עיפי החוק, ההוראות וההנחיות של בטיחות מוסמך למתקני הרמה עפ"י כל ס
 5ראה פרק . מעודכנים לתאריך הביצוע  -המוסדות הממשלתיים האחראים לכך 

   .5אישורים בכתב סעיף קטן 
מ' מרצפת הבמה  1.0ה רגילה, יהיה ניתן להורדה עד לגובה של אגד הצוג, בהפעל   .1.1.5

מ' + אפשרות  8.0 -ולהרמה עד לגובה של תחתית הקורות הנושאות מהלך של כ
  9.0 -מהלך של כ –במה )ראה להלן( עקיפה מבוקרת להורדתו הנוספת עד לרצפת ה 

 מ'. 
 ממוחשבת.הפעלת הצוג תעשה באמצעות מערכת פיקוד  .  1.1.6
האגד, המותחנים הברגים, קופסאות, כבילת חשמל וכו' יהיו בצבע  –כל חלקי הצוג     .1.1.7

 שחור מאט.
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המופנה  –י קצותיו שלט עפ מספר הצוג בכתב שחור על רקע צהוב כל צוג כולל בשנ .  1.1.8
 . הכלפי מט

ה של כל העבודה כוללת אספקה, הובלה, התקנה, חיווט, חיבור בדיקה והפעל .  1.1.9
של כל חלקי המערכת המפורטים טים המפורטים בסעיפים להלן, בתוכניות האלמנ
זר, מתקן, אלמנט וכו' אחר שאינו  זה על כל חלקיו. וכן של כל חלק, אבי במכרז 

מופיע במפרטים הטכניים להלן, או בתכניות או בפרטים, אך דרוש לאספקה, 
רים כמפורט  ת. כל זאת ברוח הדב השלמה והפעלה מושלמת ותקינה של  המערכו

לשביעות רצונם הגמורה של  ,  זאת ללא שום תוספת מחירזה, על כל חלקיו.  במכרז
ובאישור מהנדס בטיחות ומהנדס מכונות מורשים ע"י משרד  המתכנן והמזמין,

 העבודה למתקני הרמה, מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס חשמל. 
 

 יחה וחיבור לכבל. מערכת כבלי הרמה ואביזרי מת  1.2
, בקוטר בתכנון מהנדס המכונות 6/19כבלי הרמה מפלדה שזורה  ובמבנה  5לכל צוג  1.2.1

 סים לכל סוג המפורטים להלן.עפ"י העומ –ומהנדס הבטיחות 
האיסוף של מערכת ההנעה החשמלית  ףהכבלים יעוגנו ויחוברו בקצה אחד אל תו 1.2.2

רדו לסירוגין אל ערכת גלגלות ההרמה. מהן יבאופן מבוקר ובטיחותי. וממנו אל מ
 אגד הצוג התלוי אופקית.  

 .  בקצה זה יחובר כל כבל אל  טבעת הפלדה העליונה של מותחן הכבלים
הקצה התחתון של המותחן יחובר אל טבעת הידוק המחוברת אל הצינור העליון של 

 האגד. כל זאת עפ"י הפרטים.  
 טיחותי ומבוקר.מהדקי כבלים, באופן ב 3ו כל חיבור כבל יעשה  ע"י "טימבל" 

 
 גלגלות ההרמה של הצוג  1.3

קורת פלדה נושאת  כל כבל יורד אל אגד הצוג ע"י גלגלת הרמה מיוחדת לו הקבועה על
 . המותקנת ע"י אחר A במהבתקרת ה 

כל יחידת גלגלת הרמה כוללת גלגלת הרמה וגלגלת הרצה לכבלים המגיעים  1.3.1
 ונה הכוללת גלגלת הרמה בלבד. האחוריות, פרט לגלגלת הראשמגלגלות ההרמה 

 הגלגלות תהינה עשויות פלדה מעובדת עיבוד שבבי, עד להשלמתן.    1.3.2
 מ"מ לפחות.   170גלגלת ההרמה תהיה בקוטר זר פנימי של  1.3.3
בהיקף הגלגלת יהיו שוליים מוגבהים, בעיבוד שבבי, חלקים לחלוטין, היוצרים   1.3.4

. שוליים אלה יהיו  המותאם לקוטרו בדיוקיהם רכס מעוגל עבור הכבל, ביינ
 מ"מ.   15מוגבהים מהיקף הזר ב 

 כבלים במקביל.   4רוחב המתאים להכיל גלגלת ההרצה כנ"ל, אך בעלת  1.3.5
כל גלגלת תנוע על גבי שני מסבי כדור סביב ציר פלדה. המסבים מטיפוס מסב סגור  1.3.6

ונות כמתואמים לשאת את  , אשר יאושרו ע"י מהנדס מכשאינו דורש  תחזוקה
 מאמצים הנדרשים.  

 פעולת הגלגליות תהיה שקטה לחלוטין.   1.3.7
אלמנט נושא עשוי פלדה   -חוזק משני הצדדים בתוך "בית הגלגלת" ציר הגלגלות י 1.3.8

 מ"מ העשוי שתי לחיים צדדיות, מקושרות ע"י קורה אופקית.   4בעובי של כ 
הגלגילות, יותקנו בתוך בית הגלגלת שני צירי פלדה צורך מניעת גלישת הכבלים מל 1.3.9

(,  0°גלגלת העליון )מ"מ מהיקף הגלגלת. אחד מעל קצה ה 3נוספים, במרחק של כ 
 (.  90°ואחד בצד הגלגלת בו יורד הכבל )

 .  והחלפת חלקים כל הנ"ל כולל אפשרות פירוק הגלגילות והצירים לצורך תיקון  
שאות את הצוגים בתקרת הבמה ע"י חבקי פלדה  היחידה תחובר לקורות הנו 1.3.10

 .  מיוחדים, כמתואר בפרטים, או ע"י ריתוך
באישור  אך ורק יעשה  -אל הקורות הנושאות מוצע כל ריתוך ש באחריות הקבלן 1.3.11

 . כתב ב  מהנדס הבניין 
 

 של הצוג מאספתגלגלות  1.4
גלגלות  5אך הכוללת  –ה למעט גלגת ההרצ   –ל חלקיו לעיל על כ 1.3גלגלת כמתואר בסעיף 

  Bכבלי ההרמה של הצוג. הגלגלת המאספת מעוגנת כנ"ל לקורהות   5צמודות זו לזו עבור 
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ע"י מהנדס המכונות לשאת בעומס כל חלקי הגלגלת מחושבים  בשני צדי הבמה לסירוגין.
 כי.כבלי ההרמה המפעילים עליה כוח אופקי + כוח אנ 5המלא ל כל 

 
 אגד הצוג      .51

 עליון ותחתון.   -יהיה עשוי מזוג צינורות פלדה אופקיים   -מ'  15.30ד הצוג באורך אג
 מ"מ.   2.9, ובעובי דופן של 2קוטר "הצינור העליון ב 1.5.1

 מ"מ.   3.25ובעובי דופן של  1.5הצינור התחתון בקוטר " 
 "ל.  כנ 1.5ע"י מקטעי צינור "מקושרים ביניהם הנ"  האופקיים שני הצינורות  1.5.2

בלבד, ללא אלכסונים ובמרווחים מדויקים בין   יםאנכימקטעי הצינור הנ"ל יהיו ה 
 ציריהן לאורך הצוג.  

 ס"מ.  25גובה האגד בין שני הצירים של שני הצינורות האופקיים יהיה  1.5.3
יתוכם זה  כל הצינורות במבנה הצוג יהיו מותאמים זה לזה בחיתוך אוכף טרם ר  1.5.4

 לזה.
  -כ  כולל האגד שני צינורות הארכה המותקנים בצינור האגד התחתון באורך –נוסף ב   1.5.5

 –ס"מ לכל צד  40-50 -כ  של הצוג במידה של המאפשרים הארכהס"מ כ"א   120
ס"מ מקצה מרפסת הבמה   30של למידה כולל מעצור למניעת הארכה מעבר 

 הסמוכה.
קצוות, פינות,  יהיו בעלי  נטים מהפלדה המרכיבים את האגדמודגש שכל האלמ .5.61

לעמידה בתקני הבטיחות של ידי  – זוויות, פאות וכו' מעוגלים, מוחלקים ומלוטשים
 המשתמשים בהם. באישור המתכנן. 

קצות הצינורות האופקיים יהיו סגורים בפקקי פח פלדה מרותכים או פקקי     1.5.7
 פלסטיק יציבים בצבע שחור.  

 יעודי למתכת.  -י שחור מאט כל חלקי האגד בצבע סינטט   1.5.8
 
 מערכת ההנעה החשמלית    .61

על גבי  המותקנות  Cת הקורות מערכות ההנעה לצוגים החשמלים תותקן על גבי זוגו
 . ע"י אחר  -מרפסות הבמה משני צדי הבמה 

במידת הצורך כוללת עבודת התקנת מערכות ההנעה יהיו תחת אישור מהנדס  הבניין, ו
 לעיגון מערכות ההנעה עפ"י הוראותיו. וזאת ללא תוספת מחיר.   חיזוקי פלדה שונים

 20-30כל רכיביה למהירות קבועה של כמו כן, מערכת ההנעה החשמלית תהיה מותאמת ב 
ס"מ לשניה. וזאת בחישוב העומס העצמי והעומס המועיל המרבי כמפורט לגבי כל צוג להלן  

   נמי.מקדם די+ 
 לעיל(.   1.1.2/3יים ופעולה שקטה )כנדרש בסעיפים האצה והאטה הדרגת כוללכל זאת 

  
 מערכת ההנעה כוללת: 

עמידה לעבודה ממושכת ומאומצת,   -  י תעשייתייחידת מנוע חשמלי תלת פאז 1.6.1
מתוצרת אירופאית, אמריקנית או יפאנית ידועה ומוכרת בתחום המנועים  

 באישור המתכנן.    -כאיכותית במיוחד 
שוב הנדסי של גודל המנוע העומד בתקן לגבי העומסים  על הקבלן להגיש חי 

 בשנייה..  ס"מ 20-30המפורטים להלן לגבי כל צוג וזאת במהירות של 
תחת עומס  בנוי לנעול את יחידת ההנעה לתנועה,  -מעצור ביטחון חשמלי למנוע    .261.

וזאת רק לאחר פעולת ההאטה, עד ללא רעש או נקישה חזקה.  מלא בתנועה 
 ו המחלטת של המנוע.  לעצירת

 המעצור מקורי  מאיכות מעולה ומאושר ע"י המהנדסים כנ"ל.   
ביחס תמסורת כנדרש לנתונים הנ"ל.  כדוגמת ממסרת    - ממסרת האטה חלזונית 1.6.3

איכותית מתוצרת מתוצרת אירופאית, אמריקנית או יפאנית ידועה ומוכרת. 
 מתכנן.באישור ה

לטווח ההרמה המרבי של כל צוג   - י מפסיקי גבולמערכת כפולה של שני סוג 1.6.4
 מ' מעל רצפת הבמה.   1.0ולהורדה מרבית עד 

הבקר הניזון מהמקודד )אינקודר( כמערכת אבטחה נוספת לקביעת  יכוון -בנוסף  
 גבולות התנועה של כל צוג.
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כל כבל על גבי עצמו במסלול  –הכבלים המיועד לכריכת  – תוף האיסוף לכבלים 1.6.5
משלו הכולל דפנות מוגבהות . התןף עשוי מפלדה חרוטה או מחומרים פלסטיים  

רים ע"י מהנדסי המכונות והבטיחות, אליו  מורכבים הכוללים סיבי פחמן המאוש
מחוברים הכבלים, כולל מהדקי כבלים בהיקף התוף למניעת גלישת הכבלים 

 ההנעה.  ב אחר הנדרש לפעולה המושלמת של מערכתוכן כל רכי –ממסלולם 
 קוטר התוף ייקבע עפ"י אורך הכבלי בכפוף לכל תקן קיים. 

אל זוג הקורות הנושאת   מותאמת לעיגון –נעה לכל יחידת ה - מערכת מכנית נושאת 1.6.6
 הנ"ל. 

מהנדס הבניין, עפ"י תכניות לביצוע  מהנדס המכונות והביצוע באישור מוקדם של  
 העומסים שיופעלו על הקורות.  רכת הנושאת שיכין הקבלן, כולל פירוט המע

וע  חיבור מערכת ההנעה אל המערכת הנושאת, כולל תושבת קפיצית המיועדת למנ 1.6.7
התושבת הקפיצית תהיה מתוכננת   ות.העברת רעידות ורעשים אל הקורות הנושא

 ה ועיגונה.  לשאת בכל מאמצי יחידת ההנעה. לרבות כל האביזרים, חיבור
שמל של הבניין מספק הזנות חשמל מלוח הבמה הראשי אל לוח מודגש כי קבלן הח 1.6.8

בחדר 3x60 amp ק של הספ באספקה בלבד   הדרייברים של מערכות ההנעה בלוח
 וכו'.     פיצול האספקותללא כל הכנה נוספת וללא    -+ 10.51בגב הבמה במפלס 

  ביצוע של כל מערכת החשמל הנדרשת עבורהעבודה המפורטת בסעיף זה כוללת  
הצוגים. לרבות הלוחות השונים, החיווטים, קופסאות החיבור, ההנעה של ת ומערכ

חשמל, לפעולה מלאה ומושלמת של מערכת הצוגים  הדרייברים וכו'. ושאר אביזרי
 החשמליים.ו כל המערכות הממונעות האחרות של הבמה בפרקים להלן.  

ור מהנדס שורות בהתקנת המערכת חייבות לקבל אישכל עבודות החשמל הק 
 החשמל של הבניין. 

 מודגש כי בנוסף לתכניות הביצוע המפורטות של כל רכיבי מערכת הצוגים, על 1.6.9
הקבלן להעביר למתכנן המערכות, למהנדס החשמל של הפרויקט ולמנהל הפרויקט,  

יימות. ולקבל אישורם  תוכניות חשמל מפורטות לכל הנ"ל על גבי תוכניות הרקע הק
לפני הייצור. וכן, במסגרת תיק העדות שעליו למסור בסיום   לנושא זה בנפרד,

 "ל. לכל הנ   AS  MADEהעבודה, תכניות חשמל מפורטות 
באחריותו הבלעדית של הקבלן לקבל הנחיותיו המפורטות בכתב של יועץ  1.6.10

הצוגים כמוגדר  האקוסטיקה של הפרויקט בנושא פעולתם השקטה הנדרשת של
, וזאת לגבי כל רכיבי המערכת החשמליים  ן לפני ההתקנהלפני הייצור, וכלעיל 

 בשטח.  והמכניים, הכל במיקומים ובתנאים המתוכננים והקיימים
 

 מערכות הפקוד לצוגים.   .71
הפיקוד כוללת את כל לוחות החיבור, המיתוג, התקשורת הנדרשים  מערכו 1.7.1

 לתפקודה המלא.
בחדר  ההנעה, וכן "דרייבר"  המותקן בארונות אינקודר על גבי ציר   לכל צוג בנפרד .2.71

לקטרוני וכן + כמתואר בתכניות. כל דרייבר כולל בקר א10.51במפלס   הבמה  בגב
הכל מתואם למהירות  -ווסת מהירות להאצה ולהאטה הדרגתיים של תנועת הצוג 

במאמץ מקסימלי. כמפורט  –ולעומסים הנדרשים בפעולה שקטה כמפורט לעיל 
 הלן. לגבי כל צוג ל

המותקן על גבי עגלה קלה מפרופילי  מחשב/הפיקוד כוללת לוח הפעלה מערכת    1.7.3
 .  מתכת חלולים

במפלס רצפת הבמה אל שני פנלים חלופיים: אחד  אל קיר הבמה מותגמהלוח 
 מיתוגה ואישור המתכנן. .במיקומים לתיאום   ממרפסות הבמהבמפלס אחת  והשני 

המאפשרים מיקומו בכל נקודה אסטרטגית  ים ע"י כבלים גמישים וארוכ פנלל
לת הלוח . הפעתנועתו או המרפסת בקו הצוג לצפיית המפעיל על  רצויה על הבמה

 ע"י מפתח חשמלי בלבד.
  .מערכות הפיקוד לצוגים החשמליים כוללות תוכנת הפעלה מיוחדת .4.71

  – עולודגשת הדרישה לתכונה ידידותית במיוחד ברורה ופשוטה לתפמ    1.7.4.1 
 . לתצוגה מקדימה לאישור פרטני של המתכנן
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זמנית -בו ולצד ז  וז -בעמודה לכל צוג הצוגים  כלמאפשרת תצוגת  תוכנהה    1.7.4.2
תצוגה  מתאים המאפשר בגודל להיות נדרש . הצג דיגיטאלימגע  על גבי צג 

כולל   – עליוברורה של המידע המוצג נוחה ואה קריבתנאי  זמנית -בו
 .ג כנ"ל לאישור המתכנןהדגמה על צ

  –התוכנה מיועדת לתפעול ע"י מספר מסכים הניתנים לחילוף ע"י המפעיל  
תפעול שונות למסכים השונים: כמו הרשאת תפעול  כולל הרשאות 

עלמפעיל אורח, הרשאת תפעול ותכנות ברמה ראשונה למנהל הטכני של 
 '.וכו –מה, הרשאת תפעול ותכנות לטכנאי מטעם קבלן המערכת הב

בעמודה אנכית שבראשה מספר הצוג. על גבי העמודה תיבה  כל צוג מופיע   1.7.4.3
מצוין בספרות דיגיטאליות הגובה של הצינור   עליה -הנעה לאורך העמודה 

    -התחתון של אגד הצוג מרצפת הבמה  
 ON LINE .  סמ'. 1.0ינמית בערכי דיוק של  ציון הגובה משתנה ד   

 2 -של כל צוג כנ"ל   על גבי העמודה  -( יםיעד )פריסט בהיג 2תכנות  1.7.4.4
  הםאילי  -תחתוןד יעעליון ויעד  -ע"י המפעיל  למיקום  ת הניתנתומסגר
 וייעצר אוטומטית.   -עם הפעלת הצוג צינור האגד התחתון יגיע 

זוגות   3-לאחד מלהפעלה בו זמנית  מספר צוגיםאו בחירת הצוג אפשרות  1.7.4.5
עם מתבצעת ע"י מגע בצג או בעזרת עכבר.  –להלן – לחצני ההפעלה

על או   מ( 1-3הנבחר ) מסגרת עם מספר זוג הלחצנים ת ארוהבחירה מ
 ובולט.  קבאור חזהנ"ל עמודת הצוג מתחת ל

גדולים המיועדים ללחיצה  לחצנים קפיציים  ותזוג 3דרך  ים השליטה על הנעת הצוג 1.7.5
כולל מגען  ופין ע"י מגענים דיגיטאליים או לחיל–לעומק משמעותי באצבע אחת 

עלה  זאת למניעת כל הפ -המרוחק מהם על גבי הלוח המתנה את פעולתם  משבת
יר וקל  הלחצנים כיתוב בה ותמקרית ולא רצויה ע"י נגיעה או לחיצה קלה. ליד זוג

  ."הורדה" -לקריאה "הרמה" ו
עליו   –מערכת במצב חירום לעצירת כל ה -"פטריה"    -על הלוח כפתור אדום גדול 1.7.6

 כתוב בלבן "עצירת חירום".
 -   -המשמש ל  -מפתח מיוחד בנוסף על גבי  הלוח מפסק חשמלי המופעל רק ע"י  1.7.7

"OVER- RIDE"  עקיפת מערכת מפסיקי הגבול התחתונים והורדת אגד הצוג עד
 לצורך תחזוקה.  לרצפת הבמה

את תכניות הביצוע  לפני הייצור ר על הקבלן למסור למתכנן לבדיקה ואישו 1.7.8
 . ואת כל פרטי התוכנה שהוא מציעהמפורטות של הלוח 

 
 ית הפעלה ידנית חלופ  .81

מתקן  לבנוסף למערכת הממוחשבת יתקין הקבלן פיקוד ידני ישיר נוסף, לכל מערכת הנעה 
 בודד כל שהוא. 

מה הצדדי במפלס  בלוח נפרד על קיר הבהפיקוד הידני הפרטני הנ"ל יהיה מותקן    1.8.1
 ויכלול שילוט הנחייה ברור ובולט להפעלתו.   מרפסת הבמה השמאלית 

י תכלול מקלדת לחצנים לבחירת הצוג המופעל, צג המראה את  מערכת הפיקוד הידנ 1.8.2
" והורדה" כולל לחצן/מגען "משבת " לחצנים/מגענים "הרמהמספר הצוג זוג 

או לחיצה קלה. הלחצנים גיעה נ למניעת כל הפעלה מקרית ולא רצויה ע"י 
 משולטים בכיתוב ברור, בהיר וקל לקריאה.   

 עילת המערכת במצב חירום.( לנE-STOPבנוסף "פטריה" אדומה ) 
 .  ת מפתח חשמלי )סוויץ'( ייעודי מיוחדההפעלה הידנית תופעל אך ורק באמצעו 1.8.3
פיקוד  מערכת הההפעלה הידנית תאפשר תפעול ישיר של כל מערכת  לעקיפת  1.8.4

 לעיל, במקרה של תקלה במערכת המחשוב. הממוחשבת, המתוארת 
י הבקרה  שות טכנאי האחזקה ולרשות טכנאתפעול ידני ישיר זה יעמוד גם לר  

 .התקופתית הנדרשת למערכות
 

 צוג למסך לדים בגב הבמה.   .91
   ק"ג. 1000  אך מתוכנן לעומס מועיל של –עיל ל 1.1-1.8סעיפים  צוג כמפורט ב   1.9.1
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 קופסתמ -מאוגדים לצמה אספקה גמיש + כבלי תקשורת גמישים כבל הצוג כולל    1.9.2
קופסת כולל  –ע"י אחר  ליתמעקה מרפסת הבמה השמאעל  נתקחיבורים המות

הרמת אגד הצוג  אורך הצמה מאפשר  .על קצה אגד הצוגלקווים הנ"ל ורים חיב
 אל תקרת הבמה והורדתו עד לרצפת הבמה.  

 
 . נושא את האקרן הנגלל לוידיאו וקולנועצוג  .101

תשתית אספקת  תקנת כולל ביצוע והאך  –עיל ל 1.1-1.8סעיפים  צוג כמפורט ב  
 לגלילת יריעת ההקרנה. ית עבור מערכת ההנעה החשמלהחשמל והתקשורת 

ביצוע תשתית זו כולל: קופסת חיבורים על מעקה מרפסת הבמה השמאלית   
קופסת  קשורת  כולל הכבילה של חשמל ותקשורת אליה, לאספקת חשמל ות

+ כבל תקשורת   + כבל אספקה גמיש  חיבורים לקווים הנ"ל על קצה אגד הצוג
צמה באורך המאפשר הרמת האקרן במאוגדים גמיש לפיקוד מקופסת חבורים זו  

 .  אל תקרת הבמה והורדתו עד לרצפת הבמה
 
 במה האחורית. צוג למסכים ותפאורה מתחת למרפסת ה 11.1
 כולל את השינויים הבאים:  אך –עיל ל 1.1-1.8סעיפים  צוג כמפורט ב 

 חת למרפסת הבמה האחורית.הצוג מותקן מת    1.11.1
 מ"מ .  2.9ועובי דופן  2הצוג צינור פלדה בודד בקוטר "מקום אגד הצוג כולל ב    1.11.2

  -הסוג השטוח ביותר המותחנים של כבי ההרמה נדרשים להיות צמודים לצינור ומ 
 לאישור המתכנן. 

  7ון הגלגלות אל כבלי הרמה על כל אביזריהם. עיג 7-גלגלות הרמה ו 7הצוג כולל    1.11.3
אורך כבלי ההרמה   תחתית המרפסת ע"י אחר. ב המותקנות D הקורות פלד

 בהתאם. 
קנות המות Eזוגות הקורות אחד משני על גבי מותקנת  צוגה לשמערכות ההנעה    1.11.4

 ע"י אחר.   -האחורית משני צדי הבמה  מתחת מרפסות הבמה  
 

 . פתח הבמה הקדמי במרווח בין קירותצוג למסכים ותפאורה  21.1 
 כולל את השינויים הבאים:  אך –עיל ל 1.1-1.8סעיפים  ג כמפורט בצו 

 .במרווח בין קירות פתח הבמה הקדמיהצוג מותקן    1.12.1
  6הגלגלות אל כבלי הרמה על כל אביזריהם. עיגון  6-ת הרמה וגלגלו 6צוג כולל ה   1.12.2

ע"י אחר.  אורך כבלי    נ"ל בתקרת המרווח הקדמי ה  המותקנות Fה קורות פלד
 ההרמה בהתאם. 

 Fזוגות הקורות מסוג אחד משני תותקן על גבי מותקנת  צוגה לשמערכות ההנעה  1.12.4
 . משני צדי הבמה  אחרבבתקרת המרווח הקדמי הנ"ל  ע"י אחרהמותקנות 

 
 .  והאולם תאורה בתקרת הבמהלמפרט טכני מיוחד  למערכת צוג חשמלי     .2

 לי.כל     1.2
פנסי  לתליית לעיל אך המיועד  1בפרק   1.1-1.8סעיפים  בכמפורט מערכת צוג חשמלי 

 :  כולל את השינויים הבאיםו תאורת הבמה
 

 תאורה בתקרת הבמהלצוג חשמלי    2.2
במקום הצינור העליון עשוי האגד מתעלת פח פלדה קונסטרוקטיבית   - אגד הצוג     2.2.1

להלן.  רוחב התעלה לא   –ת הכבילה האופקית והשקעים אהמכילה   Cמ"מ בחתך  2בעובי 
להלן. בתוך התעלה מחיצת   –ס"מ וגובה התעלה עפ"י הנדרש מכמות הכבילה  10יעלה על 

לקווי התקשורת. )קווי התקשורת יותקנו ע"י קבלן  פח פנימית להפרדה בין קווי החשמל 
"כתפי" הפרופיל ע"י  למ"מ המחובר  1.5המשנה לתאורת הבמה.( לתעלה מכסה פח פלדה 

 –ברגים. בתוך המכסה קבועים השקעים השונים. חיבור התעלה אל הצינור התחתון 
החובקים  –במקום צינורות אנכיים מרותכים זוגות חווקים מפח פלדה כמתואר בפרטים 

ס"מ כאשר זוג חווקים אחד  80-120את הצינור התחתון ואת התעלה במרווחים שווים של 
 מותחן של כבל ההרמה של הצוג. המחובר תמיד אל 
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סגורים לעיל ללא שינוי. התעלה והצינור   1.1כמפורט בסעיף  צינור הפלדה התחתון 
בפקקים יעודים מחומר  או  בקצותם בסגירות מפח פלדה בריתוך מלא מוחלק ומלוטש

 סמ'.   25 -הצינור  התעלה ו. גובה האגד בין הצירים של פלסטי שחור
  –ם מהפלדה המרכיבים את האגד יהיו בעלי קצוות, פינות וכו' למנטימודגש שכל הא

 ומלוטשים לבטיחות מלאה של ידי המשתמשים בהם באישור המתכנן.מעוגלים, מוחלקים 
   צבועים בצבע סינטטי שחור מאט. –ים כל חלקי האגד והאביזרים האחר

 
 הצוג.לה העליונה של אגד בתע –תשתיות החשמל והתקשורת לפנסים      2.2.2 

 ות הפח העליונות יתקין הקבלן את התשתיות הבאות: תעלב
 
    קת חשמל דירקטיםסשקעי אפ    .122.2. 
אמפ'    16ם חד פאזיישקעי חשמל דירקטים  10כל תעלה באגד הצוג יתקין הקבלן  ב 

  16עליו רשום ע"י היצרן  N2 16"שקע ישראלי" עמיד לחום כדוגמת "ניסקו"  סוגמ
 . אמפר

 . ים במכסה הפח שלהמותקנלפי אורכה והתעלה כל וזרים שווה לאורך השקעים מפ 
 I-3לוח שבהדירקטים שקעים ום עם מספרי הכל השקעים ממוספרים ומזוהים בתא

 . מול הצוג  ע"י אחר על מרפסת הבמה ןהמותק
גידי גמיש המתפצל בתוך התעלה אל השקעים הנ"ל  -חיווט השקעים ע"י כבל רב  

הקיימים  אל השקעים  שקע ישראלי" בתקעים תואמים מסוג  וממותג בקצהו השני
 ראה להלן. –הכבל מאוגד ב"צמה" עם הכבלים האחרים  .I-3 לוחב
 
 הדימרים. לקווי  –שקעי אפקת חשמל שאינם דירקטים    .2  .2.22 

שקעי חשמל  נוספים שאינם דירקטים. השקעים   8בכל תעלה באגד הצוג יתקין הקבלן  
כולל ציון בולט  כל השקעים ממוספרים ומזוהים פאזי. -'  חדאמפ CEE 16 סוג מ

  CEE 16 שגם הם מסוג  הדימרים"-בתאום עם מספרי "שקעי - שהם קווי דימרים
  .על המרפסת מול הצוג I-3אמפ'  שבלוח 

גידי גמיש המתפצל בתוך התעלה אל השקעים הנ"ל  -חיווט השקעים כנ"ל ע"י כבל רב 
הכבל מאוגד ב"צמה" עם הכבלים .  I-3שבלוח עים  קצהו השני אל השקוממותג ב
 ראה להלן.  –האחרים 

 
פתחים  8יבצע הקבלן אך ורק פתיחת  -עבור שקעי התקשורת לפיקוד על הפנסים    2.2.2.3

וכן יעמיד לרשות קבלן המשנה לתאורת הבמה  את המסלול   –תעלהבמכסה הפח של ה
 2.1פנימית כמפורט בסעיף הפח ה מופרד ע"י מחיצתלקווי התקשורת שבתוך התעלות ה

לפי דרישת קבלן המשנה לתאורת הבמה אשר יבצע את הפתחים גודל ומיקום לעיל. 
 השקעים וכן את החיווט של כבלי התקשורת אליהם. 

 
 . לת השקעים ב"צמה"כבי  .42.22.
  -כל צוג כנדרש לגבי מספר השקעים במשני הסוגים הנ"ל מישים הגגידיים -רבהכבלים ה

ל"צמה" אחת   שיותקנו ע"י קבלן תאורת הבמה  ים יחד עם כבלי התקשורת לתאורהמאוגד
וכן  יאפשר הורדת אגד הצוג עד לשכיבתו על רצפת הבמה "צמה" אורך הלכל צוג תאורה . 

 לתחתית הקורות הנושאות בתקרת הבמה. עד להרמתו
 בצבע שחור מאט. ה"צמה"  

 
 רה בתקרת האולם תאולצוג חשמלי    2.3

 את השינויים הבאים: לעיל אך הכולל  2.2-  2.0מפורט בסעיפים  צוג כ
 מ' בלבד.  11.74אגד  באורך      2.3.1
 כבלי הרמה בלבד. 4-גלגלות הרמה ו 4הצוכ כולל      2.3.2
יצוע הצוג כולל קורת פלדה נושאת ועיגונה לתקרת הבטון של האולם בקו  ב     2.3.3

 הבניין.  מהנדסתאום ואישור של ישר מעל אגד הצוג ב  
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 מערכת ההנעה של הצוג מותקנת על גבי הקורה הנושאת הנ"ל  +      2.3.4
קונסטרוקציה  ושאת נוספת ועיגונה לתקרת הבטון כנ"ל ככל הנדרש עבור    
 ה.  ההנעמערכת   

למערכת צוג התאורה בתקרת האולם נדרשים אישורים ספציפיים של       2.3.5
 המהנדסים.   

ביצוע צוג זה עם מערכת הנעה המבוססת על  קבלן רשאי להציעהר שהמוב    2.3.6
באישור המתכנן  –ציר אורכי ותופי איסוף נקודתיים לכל כבל הרמה   
 והמהנדסים כנ"ל.  
 
 למסך קדמי לבמה  מפרט  טכני  מיוחד .  3

 .  אופקיתבעל פתיחה  לבמהחשמלי מערכת מסך קדמי   3.1
  ע"י מופעלתות את בד המסך הכוללת עגלות הנושא ,ל גבי מסילה אופקיתעהפתיחה  3.1.1

 מערכת הנעה חשמלית.
יקבעו על ידי מהנדס  המערכת תעמוד בקריטריונים הבטיחותיים הנדרשים כפי ש 3.1.2

 .בטיחות מוסמך
מודגש כי באחריותו הבלעדית של הקבלן לקבל הנחיותיו המפורטות בכתב של יועץ   3.1.3

  מסך. הנדרשת של ה לחלוטיןהשקטה  העולתפהאקוסטיקה של הפרויקט בנושא 
 ובנוסף לאחר ההתקנה. לפני ההתקנה ,לפני הייצור

המחיר כולל: אספקה, הובלה, התקנה, חווט, חיבור, בדיקה והפעלה של כל  3.1.4
וכל אלמנט אחר הנחוץ לתפעולה  , מנטים המפורטים בסעיפים שלהלן ובתכניותהאל

באישור מהנדס  .נניםרצונם המלאה של המתכ לשביעות ,המלא והתקין של המערכת
 חשמל, מהנדס קונסטרוקציה, ומהנדס בטיחות. 

 
 מסילה למסך 23.

  ,מיניום מאלו מיוחד I כדוגמת פרופיל  המסילה .מ'  16.20 -של כמסילה באורך 
המיועד למסכים. כאשר השפה הפנימית של אוגדני הקורה התחתונים בנויים  

   -בגובה של כבי משטחים אלה. הנעות על ג ל העגלותצד שלמניעת תנודות  ,שיפועב
 עפ"י דוגמה לאישור המתכנן.דומה, " או Gerriets" כדוגמאת "ממ 60

במרווחים של   –הבמה  המעוגנות אל קיר פתח Fהמסילה מעוגנת לקורות נשואות 
 צעות ע"י אחר.המבו –מ'  2.20

 
 עגלות נושאות מסך     33.

 .  כנ"ל לסוג המסילה המאושר  מטיפוס המתאים יהיו מסךעגלות נושאות בד ה 3.3.1
 ס"מ.   30במצב של מסך סגור המרווחים בין העגלות לא יעלו על  3.3.2
אטומים ללא צורך  ,כדורייםסגורים,  עגלה כוללת גלגילות בעלות מסביםכל  3.3.3

 תחזוקה.ב
למניעת נקישה  יש,גמפגוש , וכן סביב כל גלגלת גמישציפוי  כנ"ל תכלול כל עגלה 3.3.4

 . העגלות זו בזובמגע 
  שרשרת פלדה לתליית בד המסך. תכלול כל עגלה 3.3.5
שתי הגלגלות הראשונות הפנימיות של כל מחצית מסך )במרכז פתח הבמה(   3.3.6

 40ומוכפלות, בעלות זרוע הארכה ממתכת באורך של כ גלגלות מחוזקות  תהינה
אלה מחובר  אחת מזרועות קצה כל כאשר לס"מ, הפונה לכיוון פתיחת המסך. 

ס"מ במרכז, בין שני חצאי   80אחד מקצוות בד המסך, לקבלת חפיפה של כ 
 המסך.  

 
 מערכת פתיחה אופקית למסך   4.3

עם ממסרת  מתאיםסך כוללת מנוע חשמלי בהספק מערכת הנעה חשמלית למ 3.4.1
  .האטה ותוף גלילה

  4-5בעובי  "(,Kevlarמיד' )כדוגמאת " אר-עשוי 'פרה ורהמערכת תניע  כבל שז 3.4.2
 ויחובר לקצות שני חלקי המסך. טבעת סגורה בנוי  ,מ"מ
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ן יצוק  ניילון משורייהכבל ימתח ע"י שני זוגות גלגלות מחורצות מאלומיניום או  3.4.3
, אשר בתחזוקהבעלות מסב כדורי כפול ואטום, ללא צורך  )כדוגמאת "אוקולון"(,

   . קצותיהעו על המסילה בשני יקב
   .האחד של המסך ימתח הכבל מהגלגלות אל תוף ההנעה הקשור למנוע בצד 3.4.4

 כבל. מתח תמידי בלשמירה על  ייעודיקפיץ  באמצעותהגלגלת  תידרךבצד השני  
 ,ממצב סגור ועד לפתיחה מלאה ,רכת תאפשר את פתיחת וסגירת המסךהמע 3.4.5

 .  שניות  50ועד  10מ וזאת במהירות משתנה 
מפסקי גבול אוטומטיים לפתיחה מלאה וסגירה מלאה של המערכת תכלול  3.4.6

 המסך.
קופסאת חיבור ושאר אביזרי   ,וטיםוהעבודה כוללת את כל הזנות החשמל, החי 3.4.7

לצורך הפעלה מלאה ושלמה  ,כנדרש מהתשתית הקיימת בשטחוד, והפיקהחשמל 
 של המערכת. 

קבל אישור מהנדס קנת המערכת חייבות ל ות החשמל הקשורות בהתכל עבוד 3.4.8
 .  של הבניין חשמלה

תהיה שקטה   ,הן המכנית והן החשמלית ,פעולת הפתיחה והסגירה של המסך 
על הקבלן לקבל  - הפרויקטביותר ותעמוד בדרישות מהנדס האקוסטיקה של 

   .ואת אישורו לאחר השלמת הביצוע  הנחיותיו לפניי הייצור
 
 מלית למסך מערכת הפיקוד החש  5.3

משתנה  מהירות לווסת (, בקר וכן  Encoderכוללת מקודד )  כת הפיקוד למסךמער 3.6.1
מסך, וכן את כל החיווט הנדרש מלוח להאצה ולהאטה הדרגתיים של תנועת הו

הכולל רכיבים אלו, שיבצע קבלן המערכת הנדונה, אל כל לוחות ניהול  החשמל 
 ההצגה. 

ערכת הפיקוד של הצוגים  מי תהיינה נפרדות ממלמסך הקד פיקודכות ההמער 3.6.2
בתיאום עם מהנדס החשמל של הפרויקט   הצגהה ניהול ותלוח 3-ב ותשולבנה

בירכתי  הסאונד תמעמדו  המתכנן את לוחות ניהול ההצגה: משני צדי פתח הבמה
   .האולם

הפעלה: אחת לפתיחה ת  ידייחידת הפיקוד המשולבת בלוח ניהול ההצגה תכלול  3.6.3
 גירה של המסך. וס

דוגמה לאישור לפי  ,לאחיזה במלא כף הידת קפיץ מחזיר רך, הידית מסיבית בעל .43.6
   לאחיזה בקצות האצבעות.  הת קטנוקבלו ידיתלא ת המתכנן.

ועד למהירות המרבית, תיקבע עפ"י עוצמת   0-הפתיחה בכל כיוון מ מהירות  3.6.5
פתיחה לחיצה קלה תניע את ההידית בכיוון הפעלה: הלחיצה של המפעיל על 

  במהירות נמוכה, וככל שהלחץ יגבר תוגבר מהירות הפתיחה. 
. "סגירה " -ידית יסומן בכתב גדול במיוחד: "פתיחה " והשל  מהלךמשני צדי ה 3.6.6

מותאם לתנאי תאורה מעומעמת האופיינית   ,ברור וקריאבהיר, ילוט בכתב הש
 לבמה.

 
 המסך  בד 3.7

-500 לאור לחלוטין, במשקל של כ ם , אטותנטטיעשוי בד קטיפה סי המסך יהיה   3.7.1
 מ"ר.  '/גר 600

  ו ,ס"מ חפיפה במרכז 80מרוחב המסך במצב סגור, כולל  2.5כיווץ הבד יהיה פי    3.7.2
 חפיפה עם קירות פתח הבמה מכל צד במצב סגור. ס"מ  80

יים עץ, מתכת או  ים חלקים ומעוגלים, עשו כולל התקנת סרגלי חיפוי רציפ   3.7.3
 שפה הפנימית של קירות פתח הבמה, הקרובים למסךלסטיק, בצבע שחור  על הפ

 .להגנה על הבד
בליטות או   על כל נקודות חיתוך הסרגלים להיות במפלס רציף ומוחלקות. ללא כל

 חיספוס.  
 הסרגלים יחוברו אל הקיר בברגים שקועים. 

 מדידה באתר.  . עפ"ימרצפת הבמהמ'  6.4 -יון בגובה של כקצה הבד העל   3.7.4
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תפורים  , ס"מ 13באורך גדילים  . כוללס"מ מהרצפה 8הקצה התחתון בגובה    3.7.5
 בשלוש שכבות לאטימת האור.  

מכל הפרויקט  בהתאם להנחיות אלו לבחירת אדריכלים הגדילסוג הבד צבעו וכן    3.7.6
ורם שהוא בארץ. דמיים המסופקים ע"י כל גיצרני הבדים המתאימים למסכים ק

 .  לא הגבלהל
על פי  ללא צורך בטיפולים תקופתיים .הבד יכלול טיפול נגד בעירה בתהליך ייצורו   3.7.7

התקנים בתוקף כולל  כולל אישור מכון –לגבי המק"ט של הבד היצרן  הגדרות 
 .  אישור יועץ בטיחות של הפרויקט

כי הבד עומד  קט של הפרויבטיחות המהנדס הקבלן ימציא אישור כמו כן,  
 האש.  מכביהחוק ורישות בד

העבודה כוללת התקנת שרשראות וחיבורן לעגלות הנושאות המפורטות לעיל,     3.7.8
מיוחדת למסכים  ,לווןמעופרת או ברזל מג מתיחהתלית המסך, התקנת שרשת 

 ,בד המסך כבדים בתוך המכפלת התחתונה לכל אורכה, תפירה, הרכבה וכו' של
 המלא.  תפעולוצורך ל

 
 קולנוע חשמלי וידיאו/מפרט טכני מיוחד לאקרן     .4

 כללי   4.1
באמצעות מערכת הנעה חשמלית, בעל תוף ומתרומם קולנוע מתגלגל וידיאו/אקרן  

תלויה על גבי צוג חשמלי להרמתה אשר בתורה  ןתחתון הנאסף לתוך קופסת מג
 והורדתה. 

 ריצפת הבמה.  ס"מ מפני 10ה רן במצב פתוח  תגיע עד לגובתחתית יריעת האק   4.1.1
את יריעת האקרן המתוחה בכל שטחה ללא   גם כתב האחריות על המתקן כולל 4.1.2

 התחתון. את איזון הכבלים  הנושאים ואת אופקיותו הנשמרת של התוף  ,קמטים
לה, התקנה , אספקה, הוב כולל .המחיר כולל את כל העבודות המפורטות בפרק זה 4.1.2

לה של כל האלמנטים המפורטים בסעיפים להלן  והפע   בדיקה חיווט, חיבור, 
כן כל אלמנט אחר שאינו מופיע בהם אך הנחוץ לפעולתה התקינה של  ובתכניות ו

ם הגמורה של המתכננים ובאישור  לשביעות רצונ .המערכת ולהשלמתה המלאה
 .מהנדס בטיחות , מהנדס חשמל ומהנדס קונסטרוקציה

 
 קופסת האקרן    4.2

מכילה את כל חלקי המתקן בתוכה.  מתפקידה להגן עליהם מאבק,  קופסת האקרן 4.2.1
 לכלוך ופגיעות מכניות.  

 "י הפרטים. עפ תליית המתקן בחלקה העליוןלחיבור והקופסא  כוללת אביזרים    4.2.2
צורך תחזוקה  לכולל פנלים לפרוק  ,ופח מגלוון פלדההקופסא עשויה ממסגרות  4.2.3

 ההנעה  וטיפול במערכת 
  . בתוך הקופסהצאת הנמ 

 בצבע סינטטי שחור מאט.    יםצבוע חלקי הקופסא כל 4.2.4
   ."מ ס 60גובה הקופסה לא יעלה על  .ס"מ 40מידת רוחב של הקופסא לא תעלה על  4.2.5
 ללא ,במהתחתית הקורות הנושאות בתקרת ה הקופסה תוצמד אל במצב מורם,  4.2.6

 רווח מיותר. 
 מפורט בתכניות.פסת האקרן כמיקום קו 4.2.7

 
 אקרן היריעת         34.

 םמותאהבעלת החזר  .עמידה לבעירה ולפטריות ,היריעה עשויה  מפוליויניל מחורר 4.3.1
 .  עפ"י הגדרת היצרן ,קולנועבנוסף ל ,וידיאו במיוחד להקרנות

 מ'.   02.5  ובגובה מ' 9.30 -כברוחב   נטוהקרנה  היריעה תכלול שטח 4.3.2
 ללא חיבורים או תפרים כלשהם.   ,יחידה אחתתהיה עשוי היריעה  4.3.3
 מ'.  1.0 רצועה של כלאורך היריעה מחוברת אל התוף התחתון ע"י הדבקה וליפוף  4.3.4
  יב וחזק,באופן מקצועי, יצ , יעשהלקצה הקדמי של קופסת האקרן ,החיבור העליון 4.3.5

 .של היריעהיון בקצה העלעיווטים אחרים וגלים , קמטים  המונע
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ללא כל קמט או עיוות בכל שטח  , כאשר התוף התחתון מורד  היריעה תהיה מתוחה 4.3.6
 פניה. 

 
 תוף תחתון    44.

או מחומרים   לומיניום מוקשהאמ 6" -כ בקוטר שלעשוי צינור  יהיה תוף תחתון
  .מורכבים

וף וכולל  עבור הכבלים הנושאים את הת ,ל שני תופי ליפוף משני צדדיווכלהתוף י
 פקקים כמתואר להלן.  

 
 על גבי התוף התחתון מערכת הנעה חשמלית לגלילת אקרן 54.

יים  ציר פלדה מרכזי עם תופי ליפוף מקומומערכת ההנעה כוללת כבלים, גלגילות,  4.5.1
 ממסרת האטה.  פאזי וכבלים, מנוע תלת  ל

חתך הקופסה בתוך  ,קופסת האקרן באחד מצדדיה מערכת ההנעה תמוקם בתוך 4.5.2
 ללא בליטה ממנה.מקסימאליות כמפורט לעיל הנדרשת במידות 

 .המערכת מותאמת להשגת  מהירות גלילה איטית ובטוחה  4.5.3
 רך מסלול תנועת התוף. מאפשרת עצירה בכל נקודה לאוהמערכת  4.5.4
 עת הפסקת זרם חשמלי.  המערכת תכלול  נעילה אוטומטית של המנוע ב 4.5.5
 .  שני קצות האקרן תהיה מסונכרנת באופן מלאהנעת  4.5.6
 . בתחזוקהמיסבים כדוריים כפולים אטומים, ללא צורך המערכת כוללת  4.5.7
  יריעה אסופה וארוזה בתוך שלהמערכת כוללת מפסיקי גבול אוטומטיים למצב  4.5.8

ס"מ מפני רצפת  10ן בגובה ויריעה פרושה כאשר התוף התחתשל ולמצב הקופסה 
 מ' מרצפת הבמה.  5.4תחתית קופסת האקרן בגובה הבמה ו

ארמיד'  -'פרהיהיו כבלים שזורים מפלדה, או תוף התחתון הכבלים הנושאים את ה 4.5.9
 ". Kevlar"כגון 

וע"י  ,ך חורים מיוחדים לצורך השחלת הכבלאל התוף התחתון דרהכבלים יחוברו  4.5.10
 באופן בטיחותי ומקצועי.  ,מיוחדיםכבלים מהדקי 

 העבודה כוללת התקנת קו אספקת חשמל עבור מערכת ההנעה מלוח אספקת החשמל   4.5.11
על  . כולל קופסת חיבורים באישור מהנדס החשמלהצוגים לדרייברים של מערכות 

קופסת החיבורים  המחבר ביןכולל כבל הזנה גמיש  אקרן.הל ומהבמה,  מרפסת
רצפת קופסת האקרן אל האקרן ויורד בלופ מהמרפסת לאפשר הורדת ת קופסו

 הבמה.  
 
 מערכת אבטחה לגיבוי מערכת הנעה במקרה של קריעת כבל הנעה         64.  
עה  ערכת ההנמעוגנים לתוף הליפוף של מ ,מערכת האבטחה תכיל כבלים כנ"ל 4.6.1  

או זוג מתקני   וןל לכבלים הנושאים את התוף התחתהחשמלית ונעים במקבי
 רנה או פתרון מאושר אחר   "יויו" בשני קצות מסך ההק

 .  במקרה של קריעת כבל נושא  תוף ליפול המ המיועד למנוע 
 
 ההרמה החשמלית של קופסת האקרן     74.

לעייל שהגדרותיו  1בפרק הכלולים ייתלה עלאחד מהצוגים החופשיים  אקרן הקולנוע
כאשר העצירה התחתונה של תנועת   –ל האקרן תואמות במקור לדרישות ההרמה ש

מ' מעל   5.4קופסת האקרן  צוג ע"י מפסקי הגבול והאנקודר מותאמת לגבוה תחתיתה
 רצפת הבמה.   

 
 ת האקרן הפעלמערכת פיקוד ל   8.4

 :1חלופה  4.8.1
 .  פרדתפיקוד נהפיקוד לאקרן בקופסת מערכת 

 . בקו האקרן בדיוק, במהה על גבי הקיר הצדדי שלקופסת הפיקוד תותקן 
 . "מסך הקרנה"כתוב בברור הקופסה  על
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הזוג   :לחצנים קפיציים  המשולטים בבהירותזוגות הקופסה כוללת שני 
,  להפעלת הצוג הנושא. הזוג אקרן"ה  הרמתו "  אקרן" הת הורד"הראשון 

 .  לת אקרן"  "גלי-ו "פרישת אקרן"השני  
. בלבד מפתח חשמלי )סוויץ'( תבאמצעו הלחצנים הנ"ל יוכלו להיות מופעלים

 פעולת האקרן נעצרת לכל כיוון.  ההפעלה לחצן עם עזיבתכאשר 
 

 :2חלופה  4.8.2
משולבת במערכת הפיקוד של הצוגים בעמודה   מערכת הפיקוד לאקרן

 משולטת נפרדת. 
 
 צד לתליית פנסי תאורת במה באולם.   תועמד  נימפרט טכני מיוחד למתק   .5

פתח הבמה     בתוך הקיר משני צדיצד  העמדות תאורת הבמה במתקן תלייה לפנסים ל
 .  מ "מ 3.25ועובי דופן  1.5צינור פלדה בקוטר "מ -ראה בתכנית ובחתך   –

מ' עיגון המתקן לדופן הפתח בקיר ע"י  1.40 -המתקן מצינור אופקי ישר באורך של כ
 רת בלחצנות . כולל כיסוי עליון של רוזטת פח נפחית מיוצ –מיתדים  4+ ת פלדה פלט

 ר מאט בגוון לאישור האדריכל. המתקן צבוע בצבע סינטטי בגמ 
 באישור המהנדס.  -העגונים לקיר 

 
 לסגירת במה  (קלעיםמסכים שחורים )מפרט טכני מיוחד למערכת  .6

מקצועי בתקן תפור  .ורבצבע שחמערכת מסכים עשויים מבד דריל מגורד   6.1
 של תיאטרון.  

, אספקה הובלה והתקנה של כל האלמנטים  המחיר כולל תפירה 
כל אלמנט נוסף הדרוש לתפקודם המלא  ושל   ,טים בסעיפים שלהלןהמפור

 של מסכי הבמה.
 הבד לתפירת המסכים     26.

 ,מיוחד לקלעי במה ,בד דריל שחור מגורד, אטום לאור לחלוטין  6.2.1
 , עפ"י הגדרות היצרן.מקצועיותבסטנדרט המשמש בבמות 

וגמה לאישור עפ"י ד .גר' למטר רבוע לפחות 500 -במשקל של כ 6.2.2
 המתכנן. 

ר מכון התקנים  + אישור כולל אישוהבד כולל טיפול נגד בעירה  6.2.3
כי הבד עומד בדרישות  הפרויקט של בטיחות ה יועץ בכתב של

 .האש כבימלרבות דרישות 
 עבודות תפירת המסכים    36.

תפור פס חיזוק מיוחד למסכים יהיה  מסךשל כל בחלק העליון  6.3.1
   .מ"ס 5ברוחב של כ 

 30לקשירת השרוכים כל  פליזקבועות טבעות  פס זה תהינהב 6.3.2
 מ.  "ס

ל מ כ"ס 40מחוברים זוג שרוכים שחורים באורך  יהיולכל טבעת  6.3.3
 .חדא

של המסכים תהיה מכפלת מתאימה להשחלת בחלק התחתון  6.3.4
 .  ת המסךלמתיח ,1/2צינור "

פס חיזוק כנ"ל,   יחובר הרגלייםלחלק התחתון של המסכים האחוריים ו 6.3.5
 מ.  "ס 20פס החיזוק כל קבועות בליז כנ"ל כולל טבעות פ

 . תחתון ללא פס חיזוקתהינה הפדוגות  6.3.6
 
 םגלוון למתיחת המסכיצינור ברזל מ    46.

להשחלה במכפלת  1/2" נתמגולוו פלדה  יהיה עשוי צינורה 6.4.1
 התחתונה של המסכים.  

 את לאפשרכדי  ,בקצותיו מ"מ 4ל קדח בקוטר יהיה בעהצינור  6.4.2
 .מסמורו אל רצפת העץ

 צבוע בצבע שחור מאט. מוט הפלדה יהיה  6.4.3
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עה למניעת כל פגי שים,יהיו מוחלקים ומלוט קצוות הצינור 6.4.4
 .  הבמהאו בידי צוות  אפשרית בבד המכפלת

 
 )סיקלורמה( -מפרט טכני מיוחד למסך רקע אחורי בבמה     . 7

 בד המסך     17.
עפ"י דוגמה לאישור  –, חסין אש בצבע תכלת אפרפר  100%בד המסך יהיה מכותנה 
תפורה  למ"ר. היריעה ה גרם 160יח' שתי לאינטש' ובמשקל של  140המתכנן. הבד בצפיפות 

דידה לאחר התקנת הצוגים סופיות עפ"י מ מ'. מידות 14.0מ' וברוחב   5.5 -כ בגובה 
 אישור המתכנן.ל –יים בבמה ורהאח

 
 תפירת הבד.   7.2

צדי המסך. בקצה העליון ובשני הצדדים ייתפר   4 -תפירת הבד תכלול מכפלת היקפית ב
ס"מ. זוג  20תכת לקשירה כל בתוכו יקבעו טבעות מו -במכפלת פס חיזוק מיוחד למסכים 

  וך כל טבעת, לצורך קשירה לצינור הצוג כלפי מעלה ולעמודישרוכים מכבלר יקבע בת
 המתיחה משני הצדדים להלן.

המכפלת התחתונה תישאר פתוחה משני צדדיה  לצורך השחלת צינורות כובד. בנוסף לכך  
לבד אל התפר העליון מיוחד בצדו העליון בייתפר מאחורי המכפלת התחתונה פס חיזוק 

ס"מ. כדי לאפשר חיבור ועיגון המסך   60יקבעו בתוכו כל של המכפלת, כולל טבעות הפח ש
 צפת העץ ע"י מסמרים מכופפים דרך הטבעותלר
 
 צינור  כובד תחתון        37.

 ממ' .  3.25ועובי דופן של  1.5צינור ברזל מגלוון בקוטר "
 
 ים.ה צדדיזוג עמודי מתיח 4.7

כולל קלמרות חיבור  -ום חלול מ' כ"א, עשויים מפרופיל אלומיני  5.5 -דים בגובה כ זוג עמו
קלמרות לחיבור העמודים אל   כולל -הצוג הנושא אגד של ן התחתו צינורהמיוחדות אל 

הכל עפ"י פרטי ביצוע ודוגמאות שיציע הקבלן לאישור   –קצות צינור הכובד התחתון 
 טי שחור מאט. ם יצבעו בצבע סינטהמתכנן. העמודי

 
  שק אריזה לסיקלורמה 5.7

 –ברזנט  מבד -צועי שאורכו מתאים לרוחב הסיקלורמה ללא קיפולה שק אריזה מק
מתאים לעטיפה והגנה לסיקלורמה המגולגלת על גבי הצינור התחתון וקשורה אל אגד  

חיזוק מיוחדים  הצוג ולחילופין מפורקת מהצוג ומאחסנת בנפרד. התפירה כולל סרטי
 י האריזה הנ"ל.  מסכים ושרוכים כמפורט לעיל לסגירת פתח השק בשני מצבל
 

 שר התאורה. מפרט טכני מיוחד לרשתות מגן לג  .8
מתקן של רשת מגן מותאמת להרכבה בחזית גשר התאור, ברווחים הפנויים בין הפנסים,  

 ם.להגנה מפני נפילת אדם או אביזר מהגשר. כמפורט להלן ובפרטי
שת "נויירט" מ"מ ובצידו הפנימי מרותכת ר 30/30וי מסגרת מזוויתן  המתקן עש   8.1

 מ"מ.   30/30
ות מותאמות לפנלהתחתון הקיים של חזית הגשר. וזוג זרועות  כולל זוג זרועות תחתונ   8.2

 עליונות, מותאמות לצינור העליון הקיים בחזית הגשר. 
 מעקה חזית הגשר.צינור העליון של להידוק המתקן ל Tהזרועות כוללות ברגי  
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 במה רצפת   –  71פרק 
 
 כללי  .1
 

 עבודה תאור ה
     . ערד  -ורון לם אבאורצפות עץ   מפרט זה מתייחס לעבודות

 
זה על כל   טים במכרז של כל חלקי המערכת המפור רים כוללים אספקה, הובלה והתקנההמחי
אך   ,כניים להלן ע במפרטים הטשאינו מופי ,אחר ל חלק, אביזר, מתקן, אלמנט וכו'וכן של כ  .חלקיו

זה   במכרזורט ברוח הדברים כמפ .הפעלה מושלמת ותקינה של  המערכתו דרוש לאספקה, השלמה
 . והמזמין , מנהל הפרויקטלשביעות רצונם של המתכננים.  .ללא שום תוספת מחיר -על כל חלקיו 

 
 תנאי סף להשתתפות הקבלן במכרז  1.1

על הקבלן . קצועיתעץ לבמת אולם מופעים מ ותרצפהתקנה של הקבלן הינו בעל ניסיון בייצור ו
  , השנים האחרונות 3שביצע ב  לפחות למקצועיות כנ" רצפות לבמות 2לצרף להצעתו תיעוד לגבי 

  בצרוף המלצות ממנהל הפרויקט )מפקח( ו/או האדריכל.
המתכנן  טיב ההמלצות וכן בדיקת איכות הביצוע בפועל של הרצפות שביצע הקבלן בעבר ע"י

 זה.  מהתנאים העיקריים לעמידת הקבלן בדרישות מכרזהינן  –ברסלבי אדריכלים בע"מ 
לידי ברסלבי אדריכלים בע"מ העתק של המכרז, כאשר המציע   הקבלן המבצעמו כן ימסור כ

על כל אחד מדפי המכרז. עדות לאישורו את קריאתו המלאה   ,חתום בחותמת רשמית וחתימת יד 
 ו. יוהבנת כל פרט

 
 דרישות טכניות כלליות 1.2

 להגיע לדיוק מרבי בהרכבה.    לפני ביצוע העבודה על הקבלן לערוך מדידות בשטח על מנת . 1.2.1
 יש להודיע למתכנן לפני תחילת הביצוע על כל אי התאמה בין הקיים לתכניות.  

 לא יתקבל שום אלתור של הקבלן ללא החלטה מוקדמת של המתכנן. 
חלוטין, ללא רעשים או חריקות כל היה שקט ליהעץ לאחר התקנתן, ת והשימוש ברצפ   1.2.2

 י החוזה.תנאי זה הוא מעיקר שהם. 
 

 עמידה בדרישות  הבטיחות:  1.3
ללא   ,זה במכרזהכלולות רצפות הבמה בהם יעשה שימוש בעבודות  חלקי העץכל    1.3.1

  ת"י דרישות י. על פC4.2 בדירוגלעמידתם נגד בעירה יקבלו טיפול   ,יוצא מהכלל
ייני  תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי עינוג ולבנ" - 6חלק   921,

וכן כל תקנה  .3ובפרט תיקון מספר  .4-1תיקונו  כל על  ,"התקהלות ציבורית
בודות הגמר  כולל ע  .עד לסיומו הפרויקטאחרת שתהייה קיימת במשך ביצוע 

של  נים ים בכתב של מכון התקות אישורכולל בדיק והצביעה כמפורט להלן.
כלול  - לןבאחריות הקב,  דוגמאות מכל חלקי העץ השונים של רצפת הבמה

   .במחירי העבודות
   בתנאים אלו. כל החומרים הנ"ל  אישור יועץ הבטיחות לעמידת  על הקבלן לקבל   1.3.2
לאספקת כל ו הקבלן  אחראי לאספקת דוגמאות החומרים ליועץ הבטיחות   1.3.3

לקבלת   .ידרוש היועץאותן   ,ת מאת מכון התקניםהדוחוהבדיקות ו ,שוריםהאי
   בחישוב לוחות הזמנים הנדרשים לביצוע.וכן  .לפני הביצוע. באישור היועץ בכת

 
 ביצוע מקצועי    1.4

המזמין,  של   םכל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונ   1.4.1
 המפקח. המתכנן ו

כוללות אספקה, הובלה והתקנה של   -מפורטות בפרק זה  כולל את כל העבודות ה רןמחי 
וכן כל אלמנט   ,בתכנית ובפרטים המצורפיםנטים המפורטים בסעיפים להלן כל האלמ

 .תקינה של המערכת ולהשלמתה המלאהאך הנחוץ לפעולתה ה הםאחר שאינו מופיע ב
 מהנדס בטיחות.ובאישור  ,לשביעות רצונם הגמורה של המתכננים
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ישחרר את הקבלן  ורו של המפקח  לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה, לאאיש   1.4.2
 מחובתו ואחריותו האמורה לעיל.

 כל אחד משלבי העבודה יחל אך ורק לאחר בדיקת פיקוח באתר ואישור השלב הקודם*  
 :  )בדגש על סיום הפעולות לקמן מפקחע"י ה
הנחת  ו קופסאות חשמל מיקום + יציקת הבמה  הראשי השלמות ע"י הקבלן  - א'שלב 

ומדה  יציקת מדה השקעים המתוכננות ברצפת הבמה + הצנרת לכבילה עבור קופסאות 
   . מתפלסת

 התקנת מרכב הבמה והרפידות. + ות פוליאטילןפרישת יריע - שלב ב'
תעודות לגבי לוח צילומים ומספיק מש - ילוי חללי הבמה בחומר אקוסטי מ- שלב ג' 

 .החומר האקוסטי
  וכו'(התקנת משטח הבמה.  -שלב ד' 

פי דרישת  נכון לדעת המפקח יחויב הקבלן על שלא באורח מקצועיבוצעה עבודה    1.4.3
לשביעות רצונו של   .ןהמהנדס לתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבל

 המפקח.
אחר סיבות   י המפקח לדרוש מהקבלן שיחקורנתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשא   1.4.4

 ידו.   ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ,הפגם
יחולו הוצאות החקירה והתיקון על  - ה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזהה הפגם כזהי

 המזמין.  
וכמו  .יחולו הוצאות החקירה על הקבלן -היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 

 כרוך בו. על חשבונו הוא את הפגם וכל היהא חייב לתקן  כן,
פי שיקול   על ,הסכומים הנדרשיםבכל דרך, את  למפקח שמורה הזכות לגבות מהקבלן

וזאת במקום לדרוש מהקבלן   .שהיא טעונת תיקון או פגומה לדעתולתיקון עבודה  ,דעתו
 לתקנה. 

לופים על פי  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לסעדים נוספים או חי
 כל דין או הסכם.

 
 טיב החומרים וחלקי חילוף  1.5

באיכות מעולה ומהסוגים והמינים כפי שנקבעו במפרט הטכני )ו/או  כל החומרים יהיו   1.5.1
ולשביעות רצונם המלאה של המתכנן ו/או   ,פי קביעת המפקח-בכתבי הכמויות ו/או על

 המפקח(.
ו אלו מביניהם  ירכש ,טעם מכון התקנים הישראליחומרים לגביהם קיימים תקנים מ   1.5.2

 . המאושרים ממפעלים ויצרנים בעלי תו תקן 
דוגמאות של כל החומרים קודם שישתמש  והמתכנן  הקבלן יגיש לאישורו של המפקח   1.5.3

   בהם ויתקינם במסגרת העבודה.
פי  -וסמכים עלו/או מכונים אחרים מ ,לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ,הוצאות הבדיקה   1.5.4

 . לןהקבתחולנה על  ,דין
 יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו.  כל החומרים שיסופקו לצורך המשך העבודה    1.5.5
כי חומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה, ו/או  נוכח המפקח   1.5.6

ממקום  ירחיק קבלן המערכות את החומר - אינו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה
 הוראה מטעם המהנדס לעשות כן. שעות מקבלת  24העבודה, תוך 

עלות  כש ן, רשאי המהנדס להרחיק את החומרים הפסולים בעצמו. סרב הקבלן לעשות כ 
 פעולתו זו של המהנדס תהא על חשבונו של הקבלן. 

 
 אספקת תיק עדות לצורך אחזקה ותפעול:     1.6

  ,עותקים למזמין  3 - עותקים 4 יימסר בש ספק תיק עדותלצורך קבלת תעודת גמר יהא על הקבלן ל
 למתכנן.  1-ו

המנסרה המספקת  מקורו,  מין העץ, :פירוט סוגי העץ בהם השתמשאת  כיליתיק העדות    1.6.1
   .ותכונותיו דרגת המיון, אופן חיתוכו ,שלוחלרבות תעודות המ

לל שמות הספקים  כו .שיטת חיסון העץ נגד בעירהו וכן את פירוט חומרי הצביעה 
   ומספרים קטלוגיים.

 כן יכלול הקבלן בתיק העדות:  כמו    1.6.2
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 בטיחות וזהירות בתפעול. שימוש, וראות הא'.  
המיועדות לאפשר לאנשי האחזקה של המזמין לתחזק  .הוראות אחזקה לדרג א'ב'.  

לפת יחידות  החו ניקוי רצפת הבמה, צביעת משטח הבמה תלרבו .הרצפת הבמולשמור על תקינות 
 פגומות. 

 
 י וניקוי פינו 1.7

 ובזאת אבק. ,לת הקשורה בעבודתו של הקבלןהפסוכל לי העבודה והחומרים מן האתר, פינוי כ
 והשבת   

 באישור בכתב של המפקח.  .די המזמין באופן נקי מסודר ושלםהחזקה בו לי
 
  קבלת המערכת    .91

על הקבלן להשלים את   ,דהגמר לביצוע העבואספקת תעודת הלצורך קבלת המערכת ע"י המזמין ו
 הנושאים הבאים: 

 מסירת העבודה 
   .ימציא  את האישורים הנדרשים לעילהקבלן    1.9.1
לא  העבודה  . המפקח יבדוק את ביצועסיומהידווח הקבלן  למפקח על  עם סיום העבודה   1.9.2

   . יום מהודעת הקבלן 15 יאוחר מ
. וימנה בפירוט  בעבודה הפגמיםאו  ליקויים  ה ומצאבמידכתב  יפרט בפני הקבלן ב המפקח    1.9.3

 ו/או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בעבודה. ,לתקנם הקבלןאת אלה מבין הליקויים שעל 
הקבלן  יתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה, לשביעות     1.9.4

 . והמתכנןהמפקח רצונו של 
מציא  י והמתכנן, מפקחשל ה , לשביעות רצונםלרבות התיקונים ,ל הנ"ללמת כהשלאחר    1.9.5

 .על סיום ביצוע כל העבודות גמר תעודת  המפקח
 את עבודותיו הנדונות.   קבלן לאחריותו של המזמיןהבמעמד זה ימסור 

 במעמד המסירה יערכו הצדדים דו"ח ויחתמו עליו. 
 ח או כל גורם אחר מטעם המזמין בכדי:של המפקמובהר בזאת כי אין באישורו    1.9.6

 שי או המזמין או עובדיו. קבלן כלפי צד שליהלגרוע מאחריותו המלאה של  א.
 קבלן. הליצור אחריות כל שהיא של המזמין או שלוחו כלפי  ב.

 
 עמידה בלוחות הזמנים  1.10

את כל כוללים זה   לוחות הזמנים עליהם יתחייב הקבלן במסגרת מכרז –למען הסר כל ספק 
דרשים לתכנון  ם השונים הנהעבודה המפורטים לעיל: כל הליכי האישורי השלבים וההליכים של

 זה על כל חלקיו. במסגרת מכרז ותהמפורט העבודותוכן ביצוע מושלם של  ולביצוע
 

 תקופת האחריות ועבודות הבדק    1.11
חודש מיום קבלת העבודה  24זה הינה למשך  במכרזאחריות הקבלן על העבודות הכלולות    1.11.1

 כנ"ל.
זה, במהלך כל תקופת  במכרזלו בעבודה המוגדרת  שיתג או חסר, כל ליקוי, קלקול   1.11.2

משימוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים או   דעת המפקחהנובעים ל ,האחריות
מכל סיבה שהמפקח  ובעיםאו הנ ,פי ההסכם, או מפגם בתכנון/ביצוע-מביצוע שלא על

.  ן ועל חשבונו קבלה"י עיתוקנו ו/או יושלמו ו/או יוחלפו  ,קבלן כאחראי לההאת יראה 
 לכל היותר מקבלת ההודעה ע"י המזמין על תקלה במערכת.  שבוע ימיםתוך  זאת

 קבלן תחשב כהודעה על תקלה.הלעניין סעיף זה הודעה טלפונית למשרדי  
יוכל המזמין לבצע עבודות   ,קריאת המזמיןכלל לענות הקבלן בזמן או בעקב אי ה ,לחילופי   1.11.3

ולגבות את הסכומים מהקבלן או לנכותם מסכומים   ,הקבלן תיקון בעצמו, על חשבון
 פי כל דין או הסכם.  נים המגיעים לקבלן  מן המזמין עלשו

פי   ום שיקבע עלולחייב את הקבלן בסכ המזמין רשאי גם לוותר על התיקונים האמורים,   1.11.4
 המפקח כשווה לערך התיקונים הדרושים.  שיקול דעת

ם של תקופת האחריות ולאחר שמילא הקבלן  את כל דרישות המפקח  החודשי 24בחלוף    1.11.5
שהועברו אליו במהלך תקופה זו, יוציא המפקח לקבלן אישור על כך שהקבלן  עמד  

 "ל.   החודשים הנ 24הנדרשות במהלך  ,בעבודות הבדק הנ"ל
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 כתא להחזרת הערבות לתקופת האחריות ועבודות הבדק.האישור יהווה אסמ 
ות המוטלת  בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחרי בזאת כי אין באישור כאמור לעילר  מובה   1.11.6

 פי כל דין או נוהג. או על ,עליו מכוח ההסכם
וע העבודה שלא מביצשנים אחר גמר תקופת האחריות, הנובע  3נתגלה פגם בעבודה תוך    1.11.7

תוך  ,על חשבונו יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו - תאם לתנאי החוזהבה
הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה חייב הקבלן ו היה .כפי שיקבע המנהל .פרק זמן קצוב

 בתשלום פיצויים למזמין. 
 
 .  העץ של הבמהמפרט  טכני  מיוחד  לרצפת . 2
 

 ה הבמרצפת מרכב   2.1
הנושאת לאחר השלמתה לשטח על גבי רצפת הבטון  מותקנתתהיה  מה הבהעץ של רצפת    2.1.1

ס"מ   24. מפלס פני רצפת הבטון הנושאת לאחר השלמות היציקות   למפלס הנדרשיםו
ס"מ   16רצפת העץ בעובי כולל  של  .מתחת למפלס פני רצפת העץ כמתוכנן ע"י האדריכל

 שכבות מדה:   2 על גבימותקנת  -על כל רכיביה  
לכבילה   וברת הצנרתשבתוכה עס"מ שעל גבי רצפת הבטון הנושאת  7בעובי דה  משכבת  

 1 -בעובי של כ מדה מתפלסת+ שכבת במה עבור קופסאות השקעים המתוכננות ברצפת 
 של התשתית עבור רצפת העץ. פילוסה המושלם ל ס"מ כגמר עליון

לולות במפרט הכ לרצפת העץ של במה שתי שכבות המדה אינן כלולות בעבודות הנגרות 
 טון והגמר. ויבוצעו ע"י הקבלן הראשי במסגרת עבודות הב – להלן

כוללת ניקוי רצפת הבטון מכל לכלוך וכן מכל שאריות בטון, ברזלים, אבנים וכו'    העבודה   2.1.2
 הבולטים מפני רצפת הבטון. 

יריעות על כל שטחה באמצעות שכבת הפרדה בין מרכב העץ של הבמה לבין רצפת הבטון    2.1.3
 ס"מ לפחות בין היריעות.  50ב כולל חפיפות ברוח .מ"מ 0.2פוליאטילן בעובי מינימלי של 

בחומר   מכל צדדיהם נגד בעירה יטופלו כל חלקי העץ של מרכב רצפת  הבמה לפני ההרכבה   2.1.4
  3 -תזה ב בטבילה או בה –השרון" -" המסופק ע"י חברת "מי 2000 –"פיירברס כדוגמת 
  עפ"י בדיקה ללעי 1.3בסעיף מפורט מת העמידות המפורטת בדרישות כלר –שכבות 

 מאושרת ע"י  "מכון התקנים". 
ימרחו פני החיתוך בצבע כנ"ל למניעת חלקי עץ  ,במידה ויהיו חיתוכים בזמן ההרכבה   2.1.5

 חשופים כל שהם.  
 העץ לבעירה. העבודה כוללת בדיקת דוגמאות במכון התקנים לעמידות חלקי 

   . )אינטש( 4" ובה של ובג )אינטש( 2יהיו ברוחב " של מרכב הבמה קורות העץ הנושאות   2.1.6
 . למרבלחות  12% דרגה שלל  וירובא מיובש  העץ יהיה  

ריצפת הבטון במרווחים  יהיו מוקצעות ויונחו על גבי המרכב קורות   2.1.7
   בניצב לשפת הבמה. ,ס"מ מציר לציר 60מדויקים של  

   .וברו ישירות אל רצפת הבטון אלא יונחו עליה באופן חופשילא יח הקורות 2.1.8
כל   ,בצורת סולמות, ןלסירוגיקורות מאותו הסוג  תחוברנה הן,בניצב לובין הקורות הנ"ל    2.1.9

   .מ' 2.0
, לפני ההרכבה, כריות  ס"מ  50במרווחים של  לתחתית הקורות הנושאות יחוברו   2.1.10

שלביות  -דו )לדוגמא: רפידות פוליאוריטן  בסולם שור  D70קושי של  בדרגת ,פוליאוריטן
    לאישור המתכנן. עפ"י דוגמה .(   rConnoשל  hockNeoSמסוג 

במרווחים   ,קורות העץב באופן פעיללגעת בפני רצפת הבטון ולתמוך   להעל כריות א 
 האמורים.  

יש צורך לתמוך  ,ות כריות המרחפות מעל פני הבטוןבמידה ולאחר הנחת הקורה נותר   2.1.11
 זה.  גביים"( זה על אותן בעזרת לוחות עץ לבוד בעובי מתאים, )"שימס

והם יתמכו בכריות הגומי המחוברות   ,כ"א מ"ס 15/15  לא יקטנו מ להידות לוחות אמ 
  - התומכים הנ"ללוחות העץ הלבוד .   מ"ס 50שלא יעלו על  במרווחיםלקורה המרחפת 

 Gorilla, על ידי דבק פוליאוריטני )לדוגמא זה אל זהיחוברו קבע אל רצפת הבטון, ו
Glue .) 
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 מרחק של  לכל ±מ"מ  2 עד   על פני הבמה להיות מפולסים לחלוטין, בטווח שגיאה של   122.1.
על הקבלן לפלס את מרכב הבמה וכן את משטח פני הבמה בעזרת מכשיר פילוס מ' .  4

 ת הדיוק הנדרש.לקבל –בלייזר 
לביקורת באתר לאחר הנחת   המתכנן/ברסלבי אדריכלים בע"מהזמנת * הקבלן אחראי ל 

והקבלן ימשיך   -הקורת ותמיכת כל הכריות. במידה והמתכנן לא יוזמן לבדיקה הנ"ל  כל
יפורקו כל העבודות הנוספות כדי לאפשר   -בעבודות רצפת הבמה אשר יסתירו את הנ"ל  

   את הביקורת.
  4מזרוני צמר סלעים בעובי  "  יונחו על ריצפת הבטון ,ותות הנושאבמרווחים בין הקור   2.1.13

  24, במשקל מרחבי של 4מצמר זכוכית בעובי "או  ק"ג למ"ק.  80 מרחבי של ובמשקל
 המזרונים ימלאו את המרווחים בין קורה לקורה בדיוק.. ק"ג/מ"ק

  –חלים וכו' קים לרבות טרמיטים, מכרסמים, זומזיקים: חרחומר דוחה  ויכיל המזרנים   2.1.14
ומר בנפרד על גבי המזרונים ע"י  או ביישום הח -עפ"י המפורט  במפרט יצרן המזרונים 

 כולל תיעוד החומר. ואחריות הקבלן לעמידותו לאורך שנים.   -המבצע 
 

 פני הבמה עץ למשטח ההגדרות   2.2
ורך הלוחות  א.  X "2 4בחתך " אשוח או ארז ,יהיו עשויים מעץ אורןצפה לוחות משטח הר   2.2.1

 .  ס"מ(  60)כפולות של    מ' 2.4-3.6יהיה 
 .  למרבלחות  12% -ל וירובא מיובש  יהיה העץ    2.2.2

הרכבת רצפה מעץ שאינו יבש גורמת לפיתולים בלוחות לאחר ההרכבה    לידיעת הקבלן ! 
ח אותה מחדש בכל  למשך כשנה. משמעות דבר שעל הקבלן יהיה ללטש את הבמה ולמרו

יבוש  בהתאם לאחריות שלו. לפיכך חשוב המאמץ של י-יעו הפיתולים מחדש תקופה בה יופ
ולא יאושר לשימוש   ,כיוון שהוא מקבל סדקים, העץ כנדרש. אין לייבש את העץ בתנור

 במצב זה.  
ה  אינ( למישור הבה, בסבילות ש°90) טבעות גדילה אנכיות יות העץ להיות בעללוחעל  2.2.3

 . ± 25°עולה על 
 מ"מ.  3על  יעלה  לא הגדילה טבעות ןהמרווח בי 

ם כל שהם,  דני, יהיו מיושרים ללא פיתולים ועיוותים, ללא סדקיהלוחות יעברו מיון קפ 2.2.4
בשום מקרה לא יאושר    .יבשות או רופפות ,עיניים שחורות   ללאוללא שבירות בקנטים 

 ת למ"ר בממוצע. חומר עץ גולמי בעל יותר מעין שחורה אח
חורים או  ללא שום חספוסים  .מוקצעים, מלוטשים וחלקים למשעי  לוחות יהיופני ה   2.2.5

   .פגמים
לשון טרפזית,   - כל לוחהצדדים של   4 מבפרופיל של שקע תקע  הקורות תהינה בעלות   .62.2

 . ⅓, ⅓, ⅓המותאמת לחיבור סביב מלוא היקפה. זכר ונקבה, ביחס של 
 שבורה. או כזו שאינה אינטגרלית.  וש בלשון סדוקה, רופפת אואין לעשות שימ 

עודת המשלוח של העץ הנ"ל מעם ספק העץ, בה מצוין סוג העץ,  על הקבלן לספק העתק ת   2.2.7
 וכן תעודת בדיקת אחוז לחות העץ.

ולחשב את   ,שר לטיבו של העץ הנדרשאב הנ"לעל הקבלן לקחת בחשבון את כל ההנחיות    2.2.8
 הפחת בהזמנת כמות העץ. אחוזי 

בחומר   מכל צדדיהם ירהנגד בע יטופלו כל חלקי העץ של משטח פני הבמה לפני ההרכבה   .2.92
  3 -בטבילה או בהתזה ב  –השרון" -" המסופק ע"י חברת "מי 2000 –"פיירברס כדוגמת 
עפ"י בדיקה  וזאת  – ללעי 1.3בסעיף דרישות המפורטת ב עמידות רמת הל –שכבות 
לבדיקה ואישור של יועץ הבטיחות של   במחירכלול  ת ע"י  "מכון התקנים"מאושר

 הפרויקט. 
כנ"ל   חומר נגד בעירה ימרחו פני החיתוך ב ת הבמה,היו חיתוכים בזמן הרכבבמידה וי*  

 כל שהם.   מוגניםבלתי למניעת חלקי עץ 
 

 פני הבמה משטח מבנה   2.3
 ה.הבמ לוחות משטח פניאין להשאיר רווחים בין  2.3.1
" זה לעומת זה. )חיבור שני לוחות לאורכם ממוקם  פסיעה"לוחות להיות מונחים בהעל  2.3.2

 ח בשורה הבאה.( במרכז הלו
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להיות ו במרכז הקורה .רק על גבי קורות העץ הנושאות מונחים לוחות להיותהעל ראשי  2.3.3
  .בחוזקהמוצמדים זה לזה 

מאיכות מעולה של יצרן   פטנט" מגלוונים הלוחות יחוברו אל הקורות הנושאות ע"י "ברגי 2.3.4
 .  + דבק ידוע

מ"מ,   40"מ לבמה עד עובי של מ  6X80ראש פאזה שטוח, במימדים של בעלי הברגים יהיו  
על פי דוגמא שתסופק למתכנן   מ"מ. 50מ"מ לבמה עד עובי של  6X90ובמימדים של 

   לאישור.
 תקע-השקעשל מחברי  תונההתח הנקבה קדיחת חורים דרך שן הברגים יותקנו באמצעות 

 . אל כל הקורות הנושאות אותו כל לוח יחובר  – הקורות.אל כם הברגה ודר  - הלוחותשל 
. בעל עמידות לרטיבות יש לעשות שימוש בדבק יעודי מאיכות מעולה לשם הדבקת הלוחות 

 - Tidebond)לדוגמא: חומרים רעילים רכובת הדבק להיות נטול ריח אוואש. על ת
Tongue & Groove ) . 

 או סטיות אחרות בחיבורי הלוחות.הפרשי גובה אין להשאיר עיוותים, בליטות,  2.3.5
ונחת באופן כזה אשר יותיר נימה מספקת סביב הבמה, ובינה לבין כל על הבמה להיות מ   2.3.6

  תעצם אחר, כדי למנוע את עיוותה בשינויי טמפרטורה ולחות. על נימה זו להיות ממולא
מ"מ   10של  משטח הבמה יותיר רווח חופשיסטי מתאים.  באמצעות חומר אטימה אל

 מקירות הבמה, לכל אורך המגע ביניהם. 
 4 מרחק של  לכל ±מ"מ  2 עד  ה של ייסטבטווח  - להיות מפולסים לחלוטיןעל פני הבמה  2.3.7

על הקבלן לפלס את מרכב הבמה וכן את משטח . בין כל שתי נקודות בכל שטח הרצפהמ' 
 לקבלת הדיוק הנדרש. –זר פני הבמה בעזרת ליי

 . מראש ולקבל הנחיותיו  למתכנןלדווח על הקבלן  מהגדרה זו  קודתיתנעל כל חריגה  
ספורות כמפורט  יניים שחורותכולל ע, מים כל שהם על פני העץ העליונים פגתגלו במידה וי 2.3.8

עד  ,כוס מיוחד יהיה צורך לקדוח פגמים אילו במקדח ,מחוספסות כנ"ל או  לעיל, רופפות
 .קידוח פקקי עץ מסוג העץ של רצפת הבמהולקבוע במקום ה ,מ לפחות "מ 20לעומק של 

 . עץביקם בדבק למלא  עומק הקידוח ולהד
ולא יהיה שום בורג מוברג בפני    ,לא יהיה  שום שימוש במסמרים בחיבורי העץ של הבמה 2.3.9

   הלוחות העליונים בכל קוטר שהוא.
הקבלן לא ניתן לחבר את הלוחות בשיטה  במידה ויהיו מקומות מיוחדים בהם לדעת  

דיבלים של עץ בלבד , בחיבור עליון ע"י באישור המתכנן בלבדמורה, יותר לו להשתמש, הא
מ מודבק בדבק  "מ 20או לחילופין ע"י בורג מושקע ומעליו פקק מעץ מסוג הבמה בעומק 

   . כנ"ל –עץ 
הקבלן נושא   המקוריים ללא הכר. יוחלקו וילוטשו עם פני הלוח הנ"ל תיקונים כל ה   2.3.10

 למשך שנתיים מיום מסירת הבמה.     להעל יציבות תיקוני פקקים אריות באח
 

 העץ  רצפתסבילות   2.4
על הקבלן להגיש אישור מהנדס וכן תוצאות מבחן    -  ²kn/m 005 יהיה כושר הנשיאה של הבמה 
 עמידה בעומס. 

 
 גימור פני הבמה   2.5

בעזרת מכשור יעודי    -ביעה ולפני הצ ה להיות מוחלקת גם באתר, לאחר הרכבתהעל הבמ    2.5.1
ליטוש הבמה בנייר לטש גס ואח"כ בנייר לטש  : גם במקומות הקשים לגישהלמטרה זו. 

 עדין. 
 בעירה כנ"ל בשתי שכבות.התיצבע הבמה במעכב   ליטושה לאחר      2.5.2
ב הבעירה תיצבע הבמה בשלש שכבות של לכה מגוונת לאחר התייבשות מוחלטת של מעכ    2.5.3

כושר על בסיס מים עמידת שחיקה המיועדת המקור לרצפות עץ  ובעלת  ור בצבע שח
 הידבקות טוב למעכב הבעירה הנ"ל  

המיוצרת ע"י חברת    WFC CLEAR SERIESכדוגמת  -,חדירות גבוהה לעץת ובעל
PLASCON  ."המסופקת ע"י "עץ ועצה 

 .יש להמתין להתייבשות מוחלטת  של כל שכבה לפני הצביעה בשכבה הנוספת
ה שימוש בבמה הספציפית לבצע בדיקת ניסיון על לוחות העץ בהם הוא עושעל הקבלן  .42.5

אינו מונע או   -הוא משתמש  במשלוח במסוים בובעירה חומר מעכב הלוודא שכדי  –הזאת 
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הידבקות יציבה וחזקה של הלכה לגימור המפורטת לעיל מהמשלוח המסוים  מפריע ל
 לשימוש בבמה. 

עה של יבמאות עם תוצאות הבדיקה הנ"ל עליו להציג לאישור המתכנן לפני הצאת הדוג   2.5.5
 משטח הבמה. 

 
 קופסאות שקעי חשמל ותקשורת ברצפת הבמה   2.6

כמפורט    ויעשו מחומר הרצפה ובגימור   תכניתהעים ברצפת הבמה ימוקמו עפ"י קופסאות השק
 בגיליון    עפ"י הפרטיםהכל   - כולל קופסה פנימית מפח מגולווןלעיל, 
זהה והומוגני לזה של  עץ משכבת יים עשולהיות , שברצפת הבמה השקעים מכסי קופסאותעל כל 

מ"מ  20מודבקת על לוח עץ לבוד בעובי  – ן הנחתובסוגו, איכותו וכיוו–הבמה המשטח העליון של 
 לקבלת עובי סופי זהה ללוחות משטח פני רצפת הבמה.   עפ"י הפרט
ת להיו - מעובדת באופן כזה שיאפשר את פתיחה וסגירה באופן קל ונחלהיות ים מכסעל שפת ה

  משים באופן המאפשר התאמה מושלמת לפתחים להם מש  ולהיות חתוכה  - בריםע אחידה מכל ה
 .המכסים

 
 פנלים על הקירות במפגש של רצפת העץ ונקירות  2.7

סוג הרצפה, בחתך  יותקן פנל מעץ אורן מ  סביב הבמה בין משטח רצפת הבמה לקירותמעל המרווח 
כמו  -ר פנל העץ ומיפי הפרט. ג-על -יז ודיבלים המחובר לקיר ע"י הברגה גלויה בברגי פל 1/" 3"

 משטח הבמה.
 
 קורת שפת הבמה  .82

לבחירת אדריכל   מעץ בוק מלא או שכבתי מ"מ  150מ"מ/  50קורת שפת הבמה בחתך    2.8.1
עפ"י   .לעיל 2.5+ לכה כמפורט בסעיף  בגימור צבע  ,והפרטים תכניתה עפ"י  -  הפרויקט

 . יקטהפרו ור אדריכלדוגמה לאיש
בורג גלוי ללא שום מסמר או  -ור שיניים בלבד בבחי החיבורים בין חלקי הקורה לאורכה,

 לעין.   
 ס"מ.  3-5אורך השיניים 

 מודגש עיגון הקורה אל מרכב הבמה ואל לוחות משטח העליון שלה באופן מסיבי במיוחד   2.8.2
 יום בקורה.-יום יוצרות חיכוךלמניעת כל התרופפות כתוצאה מהעמסות ופריקות ה –

עם עבודות    י הפרטיםורת העץ בחזית הבמה עפ"על הקבלן לתאם חיבור ושילוב גמר ק   2.8.3
מבחינת הגמר וגוון העץ   - רויקטהמתוכננת ע"י אדריכל הפ הגמר של חזית הבמה 

 והפוליטורה.
 
 ן כיסוי מגן עליו .92

 ––ווחים לכל שטח רצפות העץ שלם ורצוף ללא ר  -כיסוי מגן עליון למשטח רצפת הבמה המושלם 
העץ בגמר  טח הדריכה העליון של רצפת מותקנים על גבי מש, מ"מ  8 – 11בעובי  .O.S.Bמלוחות 

 ומחוברים ביניהם ללא פגיעה כל שהיא בפני רצפת העץ שמתחתיהם.   ביצועה וקבלתה הראשונה.
ו לאחר גמר עבודת  אשר יבוצע ,הנמשכות במגדל הבמהי להגנה מפני פגיעות  מהעבודות סוהכי

ונו על ידו מהאתר לאחר  ויפ ות הכיסוי יישארו רכושו של הקבלן,לוח* רצפת העץ של הבמה. 
     שתתקיים הבמה,  פתהקבלה הסופית של רצ

 לאחר הסרת לוחות הכיסוי תיקון והשלמת הערות המזמין והמתכנן.  
 

 המופעים.  טכנאי מוש לשי -כבלים ושונות אל רצפת הבמה לסרטי הדבקה מקצועיים    2.10
נאים אשר לשימוש המופעים והטכ במת עץ.ייעודיים לשימוש על גבי גלילים של סרטי הדבקה 
 כלוס.האיפעילו את הבמה לאחר 

    -בלבד  Gaffer Tape –קטגורית ה "גאפר טייפ" בגמר שחור מאט סרטי ההדבקה  
 בהם אין להשתמש  חיצוני הדומים להם במראה ה    Duct Tape–שונים בתכלית מ"סרט חבלה" ה
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 על גבי הבמה. 
 :ה להלןרשימההדבקה מתוך הסרטי 

 

• Patz tap – Buhnenbau Wertheim 

• Nichigo G-Tape – Nippon Gohsei  

• JVCC - J90  

• 3M - 6910  

• Polyken - 510  

• Shurtape - PC-628 / P-628 / P-672 / P-665 

• Pro Tapes - Pro-Gaff  

• Scapa – 125 / 425 / 225 
 
 
 

https://www.findtape.com/JVCC-J90-Low-Gloss-Gaffer-Style-Duct-Tape/p166/?tid=3&info=GAFF-TEST-PACK
https://www.findtape.com/3M-6910-Gaffers-Tape/p661/?tid=3&info=GAFF-TEST-PACK
https://www.findtape.com/Polyken-510-Premium-Grade-Gaffers-Tape/p111/?tid=3&info=GAFF-TEST-PACK
https://www.findtape.com/Shurtape-PC-628-Industrial-Grade-Gaffers-Tape/p157/?tid=3&info=GAFF-TEST-PACK
https://www.findtape.com/Pro-Tapes-Pro-Gaff-Gaffers-Tape/p199/?tid=3&info=GAFF-TEST-PACK
https://www.findtape.com/Scapa-425-Pro-Grade-Gaffers-Tape/p503/?tid=3&info=GAFF-TEST-PACK
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 במה תאורת   –  72פרק 
 

 הנחיות כלליות 
 
 העבודה תאור 

           ."אורן" בערד.באולם המופעים  -מפרט זה מתייחס לעבודות: מערכות תאורת במה  
                                                           

 המערכת כוללת:  
 מערכת דימרים לתאורת הבמה. .  1
 ערכת מחשב פיקוד תאורה. מ .  2
  .פנסי תאורת הבמה .       3
 רמינלים לקווי תאורת הבמה.לוח ט .  4
 התשתית למערכת הפיקוד לתאורת הבמה  .       5
 

בהצעתו הם סופיים ומוחלטים  המחירים שממלא הקבלן בכתב הכמויות  זה: מעיקרי מכרז
ה, התקנה, חיווט, חיבור, בדיקה למערכות מושלמות, פועלות ומתפקדות. וכוללים אספקה, הובל

זה על כל חלקיו.  וכן של כל חלק, אביזר,   המערכת המפורטים במכרז  והפעלת ניסיון של כל חלקי
קשורת ופיקוד, מחברים למיתוג  רכיבי התשתית כמו כבילת תמתקן, אלמנט וכו' אחר בהדגשה על 

ופיעים במפרטים הטכניים להלן, או  שאינם מ  -ורכיבי פיצול, מיתוג, המרה וכו' בארון התקשורת 
ברוח הדברים  -לאספקה, השלמה והפעלה מושלמת ותקינה של  המערכת   בתכניות אך דרושים

 זה, על כל חלקיו.  במכרזכמפורט 
 . ללא שום תוספת מחירונם של המתכננים והמזמין. וכאמור כל המצוין לעיל לשביעות רצ

 
זה   במכרז כוש את כל פריטי הציוד והמערכות המפורטותאין המזמין מתחייב לר זה:מעיקרי מכרז 

  . 
המזמין רשאי לבטל כליל פרקים שלמים מתוך פרקי המכרז כמפורט לעיל.  ו/או לצמצם את  

מהכמויות המופיעות בכתב הכמויות. כמו כן שומר  30%"ל,  עד הכמויות המופיעות בכל פרק כנ
עת  יטים מסוימים לפי מחירי היחידה שבהצהמזמין לעצמו זכות לרכוש כמות גדולה יותר מפר

 הקבלן בכתב הכמויות. 
להסרת ספק מובהר כי גם אם יהיה שינוי כנ"ל בכמויות שיוזמנו בפועל, ביחס לכמויות המופיעות  

 המחיר ליחידה יישאר ללא שינוי, עפ"י הצעת הקבלן.בכתב כמויות, 
 

 :מוקדמותהנחיות 
 
 :מערכת תאורת הבמהתנאי סף להשתתפות הקבלן במכרז .    א

תאורת  יסיון מוכח המעוגן באסמכתאות בייצור, אספקה  והתקנה של מערכות הקבלן הינו בעל נ
בסדר הגודל  אולמות מופעים ב ות להפעלת המערכותמערכות פיקוד ממוחשבכולל תשתיות ו במה

ות המורכבות המופיעה במפרט הטכני המיוחד ובכתב הכמויות המצורפים להסכם ההתקשר ורמת
השנים  5ב פרויקטים  שונים בארץ ו/או בחו"ל  3חות זאת בלפו מערכת תאורת הבמהבתחום 

₪ +   350,000חיר של לפחות במ תאורת במהשבכל אחד מהם ביצע הקבלן מערכות  –האחרונות 
 מע"מ. 

כולל מתקין מומחה לחיווט וחיבור מערכות מהסוג המפורט  מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש  .1
 מאושר ע"י המתכנן.  –צה, והאחריות ד לרשות הקבלן לכלתקופת הביצוע, ההר במכרז העומ

ת הצעה הינו של האדם פרטי או התאגיד משפטי המגיש אמובהר בזאת כי הניסיון הנדרש  .2
 זה . במכרזו/או של קבלן משנה החתום חוזית עם המציע לביצוע העבודות הכלולות 

המשנה   וזה משפטי חתום ומחייב עם קבלןבמקרה אחרון זה,  על הקבלן לצרף להצעתו ח 
 כולל האסמכתאות המפורטות לעיל של קבלן המשנה.   –הנ"ל  

ה , והמציע יבקש להחליף את קבלן המשנה במקרה ויופר החוזה של המציע עם קבלן המשנ 
שהוצג ואושר עם הצעתו, יידרש אישור מחודש של המתכנן והמזמין לחילוף זה. אם  

והמציע לא יצליח להציג מחליף יאשרו את הקבלן המוצע כמחליף, המתכנן והמזמין לא 
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צורך אחר המקובל עליהם, זכאי המזמין לבטל את ההסכם עם המציע ולפנות למציע אחר, ל
 זה.  במכרזביצוע העבודות הכלולות 

  על המציע לצרף פרוט של עבודותיו הקודמות כמפורט לעיל הכולל את שם הפרויקט, .3
ללת, שם מזמין העבודה, כתובתו, מספר גיש  התקין בו, עלותם הכומקומו, המוצרים שהמ

 הטלפון שלו. 
  קבלן הראשי ו/או המזמין של עבודותיועל המציע לצרף המלצות ממנהל הפרויקט ו/או ה .4

 הנ"ל. 
לאורך כל תקופת ההקמה + תקופת עומד לרשותו על המציע להציע מסמכים המאשרים כי  .5

אים לעבודות התחזוקה  בסדר הגודל המת מלאכה בתי/בית  -ההרצה + תקופת  האחריות 
מכאניים, פרטיהן הכל  עלזה  במכרזהכלולות  תאורת הבמההנדרשות למערכות 

מעוגן  –כולל היידע והניסיון הנדרשים בעבודות תחזוקה כנ"ל  –החשמליים, והממוחשבים 
 באישורים ומסמכים. 

 
 הצעת הקבלן:הגשת  ב.   

וכן   -גים, וכל חומר נוסף שידרוש המתכנן הקבלן מפרטים, קטלו במצורף להצעתו ימסור .    1
ניתנים להפעלה ולניסוי   -וצעים על ידו  רכיבי המערכת המ יכין תצוגה של דוגמאות מכל 

תיאטרון אשר יבחר במשותף    כולל אפשרות של הצגתם והפעלתם הניסיונית באולם  -מעשי
   יהיו מפירמות  -בלן ות להלן אשר יציע הקע"י המתכנן, המזמין והקבלן. כל רכיבי המערכ

ן תפעולי באולמות הבית  ומקובלים כאמינים וכבעלי נסיו -ידועות ומוכרות באירופה ובארץ 
 של תיאטרונים מקצועיים באירופה ובארץ.

לצרף    הקבלן  באירופה    3על  מקצועיים  תיאטרונים  של   טכניים  ממנהלים  המלצה  מכתבי 
 . ע ובארץ למוצרים שהוא מצי

 
 רנטיביות או שוות ערך ע"י הקבלןהצעות אלט  . 2

בכתבי הכמויות    "שווה ערך"המונח    נזכר במפרט או  בשמו גבי  לאם  הנקוב  למוצר מסוים 
הנו    -שיכול להציע הקבלן כחלופה או המשווק, פירושו שהמוצר  \או בשם היצרן ו\המסחרי ו

קול דעתו וזאת עפ"י שי  הנקוב  התפקוד והטיב למוצרצרכי  מתן מענה לשווה ערך מבחינת  
כל העונה אחד לאחד ל  אינו מוצר זההערך"  -"שווה  –  להסרת ספקהמקצועי של המתכנן.  
   זה כדוגמה. במכרזפרמטר במוצר המובא 

זה, או חלק   במכרזבמידה והקבלן מעונין לספק מתקן או מערכת מסוימים המופיעה  
עליו לספק  -זה  במכרזים לו המפורטהשונים אך שווי ערך לא -ממתקן או ממערכת כנ"ל 

לאישור   -ם על ידו תכניות מפורטות וכן מפרט מלא של המתקן או המערכת המוצעי
יקבע מחיר המתקן או המערכת המוצעים  -המתכננים.   אם תתקבל הצעה אלטרנטיבית זו 

ע"י הקבלן ביחס למחיר אשר רשם הקבלן עבור המתקן או המערכת הנ"ל המפורטים 
 זה ובכל מקרה לא יהיה המחיר גבוה מן המחיר הנ"ל.   במכרז

ם לדרוש דוגמא מלאה או חלקית של המתקן או  כמו כן שומרים המתכננים זכות לעצמ 
המערכת הנ"ל שיובאו לאישורם. אישור למערכת/מתקן אלטרנטיביים או שווי ערך מלאים  

ת והמפרטים הנ"ל ויינתן ע"י המתכנן בכתב בלבד ויכלול את כל התכני -או חלקיים 
 חתומים ע"י הקבלן וע"י המתכנן. 

    
 ביצוע העבודה    ג.
זוכה להיות בקשר עם הקבלן הראשי ועם בעלי מקצועות אחרים העובדים  על הקבלן ה . 1

באתר על מנת להבטיח ביצוע נכון של האלמנטים הקשורים בו תוך תאום לוחות זמנים  
 זה.מעיקרי מכרז  שהיא –וזאת לעמידה במועד לסיום הפרויקט 

זה כוללים את כל  כרזעליהם יתחייב הקבלן במסגרת מ לוחות הזמנים –למען הסר כל ספק  
השלבים וההליכים של  העבודה המפורטים לעיל: כל שלבי התכנון המפורט לביצוע, כל 

הליכי האישורים השונים הנדרשים לתכנון ולביצוע , וכן ביצוע מושלם של המתקנים  
  זה על כל חלקיו. ורטים במסגרת מכרזהמערכות המפו

ומסודר בכל זמן התקנת הציוד. על הקבלן לסלק כל  הקבלן ישמור על מקום העבודה נקי .2
ושאריות הקשורים לציוד אשר סיפק. על הקבלן לתאם כל עבודה הדורשת שינוי,  פסולת 

שי ועם  עם הקבלן הרא –ר כל שהיא באלמנט אדריכלי או אחר המותקן באת הכנה או פגיעה
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ללא תיאום על דעת הקבלן  אשר יבוצעו  –מנהל הפרויקט. כל פגיעה, חירור, חיבור וכו' 
עפ"י שיקול   –יחייבו את הקבלן בכל תיקון וסעד שידרשו להחזרת המצב לקדמותו  –בלבד 

 בלעדי של מנהל הפרויקט. 
מש בכל התשתיות  הקבלן אחראי לכל עבודת ההתקנה של המערכות. על הקבלן להשת .3

ים, תעלות, צנרות,  , קופסאות שקעמתקני תלייה צוגים וקיימות לצורך זה: קונסטרוקציות ה
ובתחום אחריותו לבדוק   –אשר בוצעו עבור המערכת ע"י אחר   -אספקת חשמל ומנ"מ  וכ"ו 

הצנרת עבור כבלי הפיקוד ואת כל האלמנטים הקיימים באתר  את הצנרת, אספקות החשמל,
 רכת.שורים בהתקנת המעואשר ק

וכל הערותיו והשגותיו –קבלן יהוו חלק מהצעת ה -כל הערותיו והשגותיו המוקדמות בנדון  
חייבות להימסר בכתב ברשימה מסודרת למתכנן   -שלו ושל אחרים באתר  -במהלך הביצוע 

 מיד כשיתעוררו. -ולמנהל הפרויקט במקביל 
וולט   220מתח חילופין בבד  פק הזנות חשמל בלכי קבלן החשמל של הבניין מס –מודגש   .  4

בחדר החשמל זה ע"י לוחות החשמל  במכרזהכלולות  עבור המערכותהרץ. 50בתדירות של 
.  על הקבלן הזוכה לבצע את כל  ושקעי אספקה בכל מעטפת האולם והבמה באזור הבמהו

ידה והם חסרים או במלרבות מובילים כבילה ארונות התקשורת, קופסאות החיבור, מכלול ה
ל לצורך פעולה מלאה ושאר אביזרי חשמ -צבועים בצבע יציב שחור מאט  ים לו נדרש

 זה להלן.   במכרז ההבמה הכלולתאורת ומושלמת של מערכת 
יעברו בצנרות נפרדות. קווי הפיקוד והתקשורת יהיו מסוככים    -קווי אספקה וקווי פיקוד  .   5

 שראה של קווי המתח. בסיכוך כפול להגנה מפני ה
 או קופסאות חלוקה. לן יבצע את כל החיבורים אך ורק בקופסאות צומת הקב .  6
על הקבלן לערוך בדיקה באתר לקביעה מעשית  של אורכי הכבלים השונים שהוא מציע. לא   .  7

גם אם תידרש  -תשולם כל תוספת עבור כבלים מכל סוג מעבר למחיר שנקב הקבלן במכרז  
ת פיצול, חיבור וכו' במידה והן נדרשות לתפעול  ת העבודה. כנ"ל לגבי קופסאובפועל להשלמ

   זה. במכרזגם אם לא הוזכרו כלל במפרט או בכתב הכמויות  -המערכת ולהשלמת התשתית 
החשמל של מדינת ישראל  תבוצענה לפי חוקות החשמל הכרוכות בביצוע העבודה כל עבוד . 8

רק פועלים מקצועיים   י חוקי המקצוע הטובים ויועסקו בוהקיימות על פיו, לפ והתקנות
כל עבודות  העבודה אשר ימצא במקום העבודה במשך כל זמן הביצוע.מעולים בהנהלת מנהל 

 .של הבניין בכתב. חייבות להיות מאושרות ע"י מהנדס חשמל הנ"להחשמל 
רה מעומעמת  בצורה ברורה וקריאה, מותאמת לתאו כל פריט במערכות יזוהה ויסומן . 9

עפ"י העניין   -האותיות  טכניים בתיאטרון. מיקום הסימונים וגודלהאופיינית לאזורים  ה
. כל חווט או כבל יסומן באופן שניתן לזהות מאין הוא מגיע ולאן   לכל מתקן, אביזר וכו'

 הוא הולך. הסימון ייעשה בשני קצות הכבל בשיטה שאינה נמחקת.
 וזוהר. צבע בולט בחריטה וימולאו ב –כיבי המערכות כל הכיתובים על גבי ר      .10
תאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המפקח. אישורו  כל העבודה תבוצע בה . 11

של המפקח  לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה, לא ישחרר את קבלן המערכות  
 מחובתו ואחריותו האמורה לעיל.

פי דרישת -קבלן המערכות על רח מקצועי נכון לדעת המפקח יחויבבוצעה עבודה שלא באו . 12
ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון קבלן המערכות, לשביעות רצונו של  המהנדס לתקן 

 המפקח.
נתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם  . 13

אחראי לו לפי  היה הפגם כזה שאין קבלן המערכות ידו. -שיטה שתאושר על ושיתקנו לפי
ה והתיקון על המזמין. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי  החוזה, יחולו הוצאות החקיר

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל   -החוזה 
 הכרוך בו.

פי  -בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עללמפקח שמורה הזכות לגבות מקבלן המערכות  . 14
תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש  שיקול דעתו לתיקון עבודה שהיא טעונת 

 מקבלן המערכות לתקנה.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לסעדים נוספים או חלופיים על פי כל דין   . 15

 או הסכם.
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   אישורים בכתב   .ד
ישור בביצוע מתקני הבמה חייבות לקבל אכל עבודות החשמל הקשורות    מל:מהנדס החש

 ביוזמתו ועל חשבונו של הקבלן.    -בכתב ממהנדס החשמל של הבניין 
 –אישור לעמידת כל הרכיבים  הכלולים בהצעת הקבלן  יועץ האקוסטיקה  של הפרויקט:

  –וכל רכיב תקשורת אחר  דימרים, פנסים שונים, דרייברים, ספליטרים, הבים מגברי קו
וכן   –אש לפני רכישת המוצרים ע"י הקבלן ונים שלהפקת רעש שיגדיר היועץ מרבקריטרי

 אישור היועץ לאחר ביצוע והפעלת המערכת לעמידתה בדרישות הנ"ל.  
שבאחריות הקבלן להציע פנסים ורכיבים שקטים בלבד והמתכנן לא יערוך   –מובהר 

מובהר שאישור  הפנסים והרכיבים השונים. על כן בעצמו בדיקות הפקת הרעש של 
אינו מהווה אישור   –ב כל שהוא מתוך הצעת הקבלן המפורטת המתכנן לפנס או רכי

 ואינו פוטר את הקבלן מאחריותו לעמידתו בתנאי האקוסטיקה הנדרשים כנ"ל.  
 זה.  שדרישות אקוסטיות אלו הן מעיקרי מכרז -מודגש 

 
 קי חילוף טיב החומרים וחל . ה
י שנקבעו במפרט הטכני )ו/או מעולה ומהסוגים והמינים כפכל החומרים יהיו באיכות  . 1

קביעת המפקח ולשביעות רצונם המלאה של המתכנן ו/או  פי  ו/או עלבכתבי הכמויות 
 המפקח(.

חומרים לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי ירכשו אלו מביניהם   . 2
יהיו   ים להם אין תקן ישראליויצרנים בעלי תו תקן. חומרים ורכיבם המאושרים ממפעלי 

 המתחייב על פי הדין או כל נוהג מקובל.אירופאי או אמריקאי,  –בעלי תקן אחר 
ת יגיש לאישורו של  קבלן המערכמלבד רכיבי המערכת הראשיים המפורטים בסעיף ב' לעייל,  . 3

 שישתמש בהם ויתקינם במסגרת העבודה.המפקח דוגמאות של כל החומרים האחרים קודם 
 ורך המשך העבודה יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו.  ל החומרים שיסופקו לצכ

נוכח המפקח  כי חומר כל שהוא שסופק ע"י קבלן המערכות אינו מתאים לדוגמא שאושרה,  . 4
 ו/או אינו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק קבלן המערכות את החומר ממקום

 עם המהנדס לעשות כן. שעות מקבלת הוראה מט 24העבודה, תוך 
סרב קבלן המערכות לעשות כן, רשאי המהנדס להרחיק את החומרים הפסולים בעצמו. עלות   

 פעולתו זו של המהנדס תהא על חשבונו של קבלן המערכות.
נה קבלן המערכות מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מתאים של חלקי חילוף, חומרי התק . 5

ה שעלולה לקרות בכל מערכת  לטפל מיידית בכל תקלהדרושים לו על מנת ואמצעים אחרים 
שנים לפחות לאחר "גמר   5פעולתה המושלמת וזאת, למשך אשר תסופק על ידו לצורך 

 העבודה". 
של שרות  -להלן  -כל החלפים שיסופקו במסגרת אחריות הקבלן ובמסגרת האופציה  . 6

ים  תקן ישראלי )אם קייהיו חדשים, מאיכות מעולה וישאו תו  -המונע האחזקה והטיפול 
 אמריקאי המתחייב על פי הדין או כל נוהג מקובל.או כזה( ו/או כל תקן אחר אירופאי 

 
 עמידה בלוחות הזמנים  .ו

זה כוללים את כל  לוחות הזמנים עליהם יתחייב הקבלן במסגרת מכרז –למען הסר כל ספק 
צוע, כל המפורט לביל  העבודה המפורטים לעיל: כל שלבי התכנון השלבים וההליכים ש

הליכי האישורים השונים הנדרשים לתכנון ולביצוע , וכן ביצוע מושלם של המתקנים  
 זה על כל חלקיו. והמערכות המפורטים במסגרת מכרז

 
  קבלת המערכת .   ז

על הקבלן  -העבודה   לצורך קבלת המערכת ע"י המזמין ואספקת תעודת הגמר לביצוע
 להשלים את הנושאים הבאים: 

 וי וניקוי. פינ . 1
פינוי כלי העבודה והחומרים מן האתר, וכן כל הפסולת הקשורה בעבודתו של הקבלן   

באישור בכתב של  -המזמין באופן נקי מסודר ושלם והשבת  החזקה בו לידי  -
 המפקח.
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 מסירת העבודה  . 2
שבונו את כל האישורים הנדרשים ממהנדסי חשמל  הקבלן ימציא ביוזמתו ועל ח 2.1

עבור המערכת כפי שהיא מותקנת באתר ויגיש אותם במעמד מסירת  יקהקוסטהאו
 המערכת או חלק המערכת הרלוונטי.  

עם סיום העבודה כולה או חלקה )במידה שהעבודה מתבצעת בשלבים(, ידווח קבלן  2.2
 המערכות למפקח על סיומו בכתב.  

כתב את  ות ב ק את ביצועו של אותו שלב ויפרט בפני קבלן המערכהמפקח יבדו 
 הליקויים והפגמים שמצא בעבודה ושיש לתקנם 

קבלן המערכות יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים   2.3
 כמפורט ברשימה, לשביעות רצונו של המפקח ו/או המתכנן. 

עו השינויים לשביעות רצונו של המפקח ו/או  לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצ 2.4
תן המפקח אישור בכתב על סיום ביצוע כל העבודות ובמעמד זה ימסור  ן ייהמתכנ

 את עבודותיו הנדונות.   -המזמין  קבלן המערכות לאחריותו של
 
 אספקת תיק עדות לצורך אחזקה ותפעול:  . 3

דות המכיל ספרות לצורך קבלת תעודת גמר יהא על קבלן המערכות לספק תיק ע
מכלול מערכת תארת הבמה  של   -המזמין רוש טכנית בעברית, או שפה אחרת שיד

 . כפי שבוצעה על ידו למעשה זה במכרזת המפורט
 תיק העדות יכלול: 

עפ"י הביצוע הסופי בפועל באתר, המאושר ע"י המזמין   ותמעודכנ ת מפורטותתכניו 3.1
לרבות תכנית התקשורת שלה במתח חשמל, והמתכנן. כולל תכניות קווים ורשתות ה

ים וכו', מיקום ואפיון הלוחות השונים לתקשורת למעבר לפיצול  ונמוך מחברים קו
 וכו'.

לרבות ארונות התקשורת  –פרוט מלא של כל הרכיבים הכלולים במערכת אותה סיפק  3.2
ולל  וכל תכולתם, לוחות הדימרים, קטלוגים ומפרטים טכניים לכל רכיבי המערכת כ

 ם השונים. ישם הספק והמספר הקטלוגי של כל רכיב, אפיון הכבל
שעל המזמין להחזיק   רשימת חלקי החילוף הדרושים להפעלה ואחזקה שוטפת 3.3

 באופן קבוע ברשותו.
 הוראות הפעלה של כל מערכת כולל הוראות בטיחות וזהירות בתפעול. 3.4
י האחזקה של המזמין לתחזק  הוראות אחזקה לדרג א', המיועדות לאפשר לאנש 3.5

בלתי מופרעת של המערכת. לרבות החלפת יחידות   ולשמור על תקינות ופעילות
 פגומות. 

מפרט הנחיות תפעול ושירות/אחזקה מונעת הנדרש להיות מבוצע ע"י הקבלן או מי   3.6
מטעמו או קבלן אחזקות מיוחד אחר. לגבי כל רכיב בנפרד, ולגבי כל מערכת כמכלול. 

 זה. במכרז ל חוק, דין ונוהל משרד העבודה לסוג המתקנים הכלוליםעפ"י כ
 עותקים למזמין ועותק אחד למתכנן. 3עותקים:   4  -תיק העדות יימסר ב 3.7

 
 הדרכה  . 4

לאחר השלמת הביצוע יספק הקבלן קורס הדרכה ללימוד הפעלת הציוד ואחזקתו 
ן. כולל אספקת קטלוגים  מפעילים מקומיים אותם יגדיר המזמי 3-2-השוטפת ל

  ה בכתב.וחוברת הוראות הפעלה ותחזוק
כל תקלה במערכת אשר תיווצר בשל העדר הנחיות תפעול ותחזוקה ברורות בחוברת  

ההדרכה תחשב לתקלה בתחום אחריותו של הקבלן, תתוקן ותמומן על ידו. כולל  
 חלקי חילוף מכל סוג להבאת המערכת לתפקוד מושלם. 

 לה במחיר. עלות ההדרכה כלו
 
 השלמת תקופת הרצה . 5

התקופה שתחילת ביום סיום העבודה )הוא יום מסירת  הנה -ה" "תקופת ההרצ   5.1
 ההופעות הראשונות שיעלה המזמין על הבמה הנדונה. 3לאחר העבודה( וסיומה 

במהלך תקופת ההרצה יעקוב הקבלן אחר הפעילות באתר, יתחזק את המערכות  5.2
 אשר יתגלה.   באופן שוטף ויתקן מיידית כל קלקול ופגםזה  במכרזהמפורטות 
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כן ישלים, ישנה או ישפר על חשבונו כל אלמנט שיתגלה על ידו, ע"י המפקח או   כמו 
 ע"י נציגי המזמין כאלמנט חסר או לא מספק לתפעול ותפקוד מלא של המערכת.

 
 תקופת האחריות ועבודות הבדק    .ח
ר כם "תקופת האחריות" מוגדרת כתקופה שתחילתה לאחבסעיף זה ולעניין ההס .  1

 חודשים לאחר מכן.  24 וסיומה ל,תקופת הרצה הנ"
שנים ולהבטיח אספקה   2על הקבלן לספק כתב אחריות בכתב למערכת מלאה למשך  . 2

 שנים נוספות.  5חלקי המערכת למשך של חלקי חילוף לכל 
זה במהלך כל תקופת   במכרזגדרת  כל ליקוי, קלקול או חסר, שיתגלו בעבודה המו .  3

מוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים, או  הנובעים לדעת המפקח משי האחריות,
פי ההסכם, או מפגם בתכנון/ביצוע, או הנובעים מכל סיבה שהמפקח -מביצוע שלא על

יראה את קבלן המערכות כאחראי לה, יתוקנו ו/או יושלמו ו/או יוחלפו ע"י קבלן  
 ות ועל חשבונו.המערכ

ית לקבלן המערכות לקו טלפון ו חסר כנ"ל, תועבר טלפונההודעה על ליקוי, קלקול א . 4
 שעות ביממה, אותו יספק הקבלן. וזאת לאורך כל תקופת האחריות.  24זמין 

 לעניין סעיף זה הודעה טלפונית למשרדי קבלן המערכות תחשב כהודעה על תקלה . 
ון הליקוי,  ן יגיע לאתר עם כל הציוד הנדרש לבדיקה ותיקטכנאי מומחה מטעם הקבל .  5

שעות לאחר מסירת ההודעה של  6 -ר עליהם דווח לא יאוחר מהקלקול או החס
 המזמין כנ"ל.  

הליקוי או הקלקול או החסר יתוקנו ויושלמו מיידית, ובמקרה של עבודת   5.1
 שעות מקבלת ההודעה כנ"ל . 12תיקון מורכבת, עד 

 ת מצאת החג או השבת.שעו 6בשבת יגיע הטכנאי לאתר לא יאוחר מ בחג או  5.2
סרת ספק מובהר בזה כי התיקון יבוצע באתר בו מופעל, מותקן או מאוחסן  לה   5.3

 הפריט הלקוי.
במידה ותוקן חלק פגום או לקוי שלוש פעמים בתקופת האחריות ע"י קבלן  . 6

 המערכות יחויב קבלן 
 לא יורשה לתקנו עוד. המערכות להחליפו בחלק חדש ו 

מילא קבלן המערכות את כל  חודשים של תקופת האחריות, ולאחר שה 24בחלוף  . 7
דרישות המפקח שהועברו אליו במהלך תקופה זו, יוציא המפקח לקבלן אישור על כך 

 החודשים כנ"ל.    24שקבלן המערכות עמד בעבודות הבדק הנדרשות במהלך 
 בות לתקופת האחריות ועבודות הבדק.האישור יהווה אסמכתא להחזרת הער 

ר לעייל  בכדי לשחרר את קבלן המערכות מכל  מובהר בזאת כי אין באישור כאמו . 8
 ההסכם או על פי כל דין או נוהג.אחריות המוטלת עליו מכוח 

בנוסף לאמור לעיל, במהלך תקופת האחריות יבצע קבלן המערכות תחזוקה מונעת,  . 9
 אש ללא חיוב נוסף. בשני ביקורים מתואמים מר

אחריות, הנובע מביצוע העבודה  שנים אחר גמר תקופת ה 3עבודה תוך נתגלה פגם ב . 10
החוזה, יהיה קבלן המערכות חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו שלא בהתאם לתנאי 

המנהל ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה  שיקבע  על חשבונו תוך פרק זמן קצוב כפי
 בתשלום פיצויים למזמין.  חייב קבלן המערכות

ריות בכדי לגרוע מכל סעד ותרופה הר בזה כי אין באמור לגבי תקופת האחמוב . 11
 המוקנים למזמין מכוח כל דין או 

הסכם, וכן אין בסיום תקופת האחריות בכדי לשחרר את קבלן המערכות מכל   
 ההסכם או על פי כל דין או נוהג.אחריות המוטלת עליו מכוח 
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 :והתשתיות המערכות, יםרכיב של ה חד מיו  טכני  מפרט
 
 .למערכת דימרים לתאורת הבמה -מפרט טכני מיוחד .    1

 כללי 1.1
 מאחד היצרנים הבאים:  מערכת של דימרים סיפרתיים קבועים

 ETC ,LSC   ,COMPULITE ,STRAND ,MA  ,ADB . -  י התקנים  פע אישורים כולל"
 ים . המלצות משתמשים מקצועיו האירופאים

 בידי המתכנן. בלעדי -ור סופי של המוצר המוצע או פסילתו עפ"י דרישות אלו איש 
מערכת    םבתוכ  יםמתכת הכולל  נותארוכוללת  והיא  המערכת תמוקם בחדר החשמל בימין הבמה  

אורור חשמלית המופעלת אוטומטית עפ"י עומס החום לקבלת טמפ' פנימית לאחזקה תיקנית של  
במחי   –  הדימרים בהספק של    90  ויכיל  תנו. הארורכלול  כ"א  2.5דימרים  כוללת .  קוואט  העבודה 

תלת פאזיים באורך הנדרש ובחתך המתאים לשאת בעומסים המקסימליים של  תקנת כבלי הזנה  ה
, בהתאם לאישורים והנחיות של  מארון אספקת החשמל נסמוך המבוצע ע"י אחר  מערכת הדימרים

  T  -  3, מס'  S  -  2, מס'  R  -  1ות: דימרים מס'  סדר הפאז  מהנדס החשמל. הדימרים מחוברים לפי 
מערכת פיקוד מקומית שתאפשר שליטה על הדימרים ללא שימוש  כולל  הדימרים    ןווכך הלאה. אר

ברורה   לראיה  זוהר  ובצבע  מקצועית   בגרפיקה  יחרטו  הדימרים  מספרי  הראשי.  התאורה  בלוח 
 במצב של תאורה עמומה. 

 
                      כ"א. קילוווט  2.5דימרים בהספק  1.2

וולט זרם חילופין בתדירות    220-240לווט כ"א, מתח הכניסה  קי  2.5מערכת של דימרים בהספק של  
על    50 יעלה  לא  מלא  בעומס  המתח  מפל  לפחות    3הרץ.  תהיה  הדימר  של  והנצילות  . 98%וולט 

תהיה   בטמפרטורה  הדימר  לכל  v0.25לכל    c10יציבות  היציאה  מתח  בין.  לעומס    40  עומס,  וואט 
הפיקוד   אות  אחרי  יעקוב  הדימר,  של  התפוקה המקסימלי  גל  השניה.  ממחצית  בפחות  הספרתי 

יהיה סימטרי ללא רכיבי זרם ישר. הדימר יכלול מסנן לתדירות רדיו באיכות של תאטרון מקצועי 
במחזור    º90ה של  שניות בנקוד-מיקרו  250-300  -שיפחית את זמן העלייה של גל המתח בלא פחות מ

דציבלים   3-הרץ תהיה לפחות ב   16000הרץ עד    220המתח בעומס מלא. הפחתת הרעש בתחום של  
ונורית ביקורת שעוצמתה יחסית לעוצמת מתח    מאמ"תדימר כולל  כל  בהשוואה לערוץ ללא מסנן.  

כולל מפסק פחת  היציאה.   ה  הצת  הדימר כולל מערכת  דימרים מקסימום.  12לכל  ארון הדימרים 
כולל אפשרות    ,Ethernetובנוי לחיבור לרשת תקשורת     512DMX  באמצעות אות פיקוד  המופעלת

מקסימום של  -לבחירת עקומת עמעום, כולל מעגל מייצב מתח כניסה למניעת צורך בכוונון מינימום
הדימרים יחוברו אמפר עמיד לחום.  16מסוג שקע ישראלי בחזית כל דימר שני שקעי מיתוג . הדימר

התא  אל דרך  קווי  מיתוג  ורה  כבלי  ע"י  הסמוך  הטרמינלים  ב  –לוחו  להלן  מערכת   .  4פרק  ראה 
 עשים ממערכת האוורורהדימרים תהייה שקטה לחלוטין לא זמזומים מהמערכת החשמלית וללא ר

 באישור יועץ האקוסטיקה כמפורט בפרק ד' במוקדמות שלעיל.  –
 

  בארון הדימרים תקשורתמערכת  1.3
 ת ארון תקשורת מיוחד אשר יותקן בצמוד לארונות הדימרים. מרים כוללמערכת הדי

 ון התקשורת כולל :אר
   DMX 512מיתוג תקשורת ויחידות פיצול לאותות   מימתא *
תקשורות  לכל מערכות התקשורת ופרוטוקולי  אותות כניסת ונקודות חיבור מתאם  *

 המערכת לתפעולה המלא, כולל התקשורת הנדרשים להשלמת  
 כלול במחיר. – ממוחשבתרכת ניהול הצגה ממשק למע

חיבומתאם   * לונקודות  ופרוטוקולי אותות    יציאת  ר  התקשורת  מערכות  לכל  תקשורת  
 התקשורת המפורטים להלן. 

 
 פיקוד תאורה.  חשבמפרט טכני מיוחד למ .  2

 תאור כללי 2.1
 ים הבאים:  מחשב תאורת במה מאחד המוצר

 VECTOR VIOLET ULTRA ,GRANDMA2 ULTRALIGHT  ,ELATION NX4 
פרמטריים ממוחשבים ויחידות קצה -שבים, פנסים רבלשליטה על  דימרים, מחליפי צבעים ממוח

. לוח הפיקוד מאפשר ליצור  וכו'אחרות הנשלטות על ידי מערכת הפיקוד, כגון מכונות עשן 
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ור, מצבי תאורה אפלייבקים הכוללים זיכרונות, קבוצות ערוצים או ערוצים בודדים, תמונות 
 יכה, שליטה, עצירה ושינוי בזמן אמיתי. ותנועות אור,  ולהפעילם בזמנים משתנים, עם יכולת ער

המערכת כוללת ספריית קבצי פקודות בסיסית מובנים ומאפשרת בנייתן ושמירתן של ספריות  
מצבי  למפורטות נוספות של מצבי תאורה ושינויי תאורה. המערכת  מאפשרת אחסנה בזיכרון  ש

עם מחשבים לרבות לוחות   תאורה ושינויי התאורה של מופעים שלמים וכוללת תאימות לתקשורת
 מדיה. -פיקוד תאורה ממוחשבים אחרים ושרתי מולטי

המיועד לתקשורת של מערכת תאורת   MIDIהמערכת כוללת אפשרות לתקשורת  בפרוטוקול    
 הבמה עם  מערכות טכניות אחרות. 

המיועד  גם הוא לתקשורת של מערכת  SMPTEות לתקשורת   בפרוטוקול   רהמערכת כוללת אפש
 הבמה עם מערכות טכניות אחרות אורת ת

 לתיאום אירועים מורכבים.  Time Code-המערכת כוללת אפשרות לשימוש ב
 פלייבקים אקטיביים.  200* המערכת מאפשרת שימוש בו זמני של עד 

 על הפלייבקים.  זחלנים לשליטה-15 20* המערכת כוללת 
 (. Pagesים )* המערכת מאפשרת שמירת תוכן הזחלנים  על ידי יצירת דפ
 (. Blind*  המערכת מאפשרת בניית פלייבקים בזמן ביצוע התאורה )

 . RATE-ו BEAT* המערכת מאפשרת הרצת אורות  בתצורות שונות כגון 
 (. Soft-patch*  המערכת מאפשרת מיתוג ממוחשב בין ערוצי פיקוד ודימרים )

 *  המערכת מאפשרת שינוי עקומת האור של הדימרים.  
נומרית, תצוגה  -וללת מספר אפשרויות תצוגה הנתנות לבחירה לרבות  תצוגה אלפא* המערכת כ

 . CMY/RGBסינופטית, תצוגה גרפית  כולל תוכנה ויזואלית לעריכת צבע האור  לפי ערכי 
 ת של גובו, צבע, ווידאו. ו* המערכת כוללת אפשרות ליבא תצוגות ויזואלי

 מדיה.-* המערכת מותאמת לשימושי מולטי
רכת מאפשרת צירוף קבצי תמונות, סאונד, וטקסט לפלייבקים וללאלמנטים של מערכת * המע

 התאורה. 
 * המערכת מאפשרת יבוא קבצי הפעלה של מופעים מלוחות פיקוד תאורה ממוחשבים אחרים. 

 מלאה. ת* המערכת כוללת מערכת גיבוי עוקב
 .MIDI/MSC-ו SMPTE* המערכת תומכת בפרוטוקולי התקשורת 

 הרץ. 63-ל 47בתדירות של בין   V240-ל V 100ן להזין את הלוח במתח חילופין בין *  נית
 *  המערכת כוללת מערכת אורור שקטה ללא מאורר. 

 * המערכת כוללת פס של לדים לתאורת עבודה הניתנת לעמעום. 
 

 התצוגה העיקריים של לוח הפיקוד:רכיבי הפיקוד ו 2.2
 . 9” ''7-( TFTדק ) LCD* הלוח כולל מסך מגע 

 . 15.4(  ''TFTדק ) LCD* הלוח כולל מסך מגע רחב 
ומאפשר חיבור מסכי תצוגה חיצוניים נוספים באמצעות שקעי    RS-232* הלוח תומך בפרוטוקול 

USB . 
 (. Intensity wheel*  גלגל שליטה לעוצמות )

  - Toggle switch)( עם לחצן מחלף )Parameter wheelגלגלי שליטה פרמטריים ) 4-6ולל * הלוח כ
 (, מעקב ספריות. Paletteעוצמה, מיקום, צבע, אלומה, תמונה,צורה, אפקטים, תזמון, פלטה )

* הלוח כולל גלגל כדורי מואר לשליטה משולבת על תנועתם האנכית והאופקית  של פנסים נעים,  
 . Windowsות וכממשק לתוכנ

 . Split XFאו  Diplessמפוצל לביצוע  חילופים מטיפוס   B/A* הלוח כולל מחלף 
 GO, HOLD/BACK, SEQ, GO*  הלוח כולל כפתורי הפעלה מיוחדים לפונקציות השכיחות כמו: 

TOכפתורי ההתאמה מאפשרים בחירת הפונקציה הנשלטת  . 
   זחלנים לשליטה על פלייבקים. 15-20* הלוח כולל 

 . (snap Go)* הלוח כולל כפתור הפעלה מידית 
 –שליטה מרחוק אלחוטית ניידת לעבודה מהבמה  ו/או מהאולם *  המערכת כוללת יחידת 

     Designer’s remote control   
 *  הלוח כולל שלט ראשי לכל הלוח.  

 . Blackout switch*  הלוח כולל מפסק ראשי מואר  
 ספרתית. *  הלוח כולל מערכת לחצנים
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 .  Soft Keysפונקציונליים -* הלוח כולל לחצנים מולטי
 

קשורת, ומתאמים שונים הכלולים במערכת לוח פיקוד התאורה הממוחשב  ת 2.3
 וברשת הפיקוד:

מערכת   Ethernet .התקשורת הראשית בין מחשב התאורה ליחידות הקצה תהיה באמצעות רשת  
 .  512DMXעבור תקשורת בפרוטוקול    Ethernet -תקשורת נפרדת ומקבילה למערכת ה 

 המערכת כוללת:
 , מותקנות בלוח הפיקוד. RDM, מותאמות לפרוטוקול  DMX-512יציאות  64-*  

 , מותקנת בלוח הפיקוד. DMX-512* כניסת 
 , מותקנים בלוח הפיקוד. EtherNet 1GB*  שקעי 
  מותקנים בלוח הפיקוד. USB*  שקעי 

  וכו' , Time Code  ,Show ontrolלרבות  MIDIר של  תקשורת  * שקעים לכניסה יציאה ומעב
 לוח הפיקוד. מותקנים ב

 LCR ,SMPTEלאותות בפרוטוקול   XLR Combiבלתי מאוזנת( מטיפוס\אודיו )מאוזנת * כניסת 
 מותקנת בלוח הפיקוד.

 *  שקעי כניסת אודיו, יציאת אודיו ומיקרופון מותקנים בלוח הפיקוד.
   -מגה 100, הבנויה לתקשורת במהירות Ethernetל רשת תקשורת מחשבים * מערכת מלאה ש

 המפורטים להלן.  CMXחיווט ומגברי קו לשקעי   DMX-כולל ממסר אתרנט ל לפחות בייט    
  512קבוצות של   4-6הכוללת  DMX 512בפרוטוקול   לפחות  ערוצי תקשורת 2000* מערכת של  

  כל  אחת. ערוצים
 

 ל:  ת פיצויחידו   4.2
המאפשרות שידור וקבלת  DMX Splitter)יח' פיצול  לאותות  פיקוד ) 2המערכת כוללת לפחות 

 .Ethernetתקשורות שונות מיחידות  שונות של המערכת, כולל  תקשורת 
 
  2000W  פרנלפנס    .3

 מאחד היצרנים הבאים:    w2000 פרנל  פנס
ETC ,ROBERT JULIAT'   ,SPOTLIGHT ,STRAND /PHILIPS ,DTS ,ADB  . 

 כולל המלצות משתמשים מקצועיים .  -
 בלעדי בידי המתכנן. -מוצר המוצע או פסילתו עפ"י דרישות אלו אישור סופי של ה 

הפנס מפיק אלומה עגולה וסימטרית שניתן לשנות את גודלה. קצות האלומה יהיו ללא עיוותים  
 צבעוניים. 

ובעל צלעות קירור מתאימות לשמירת אורך חיי  ח פלדההפנס עשוי יציקת אלומיניום או עשוי פ
 נון לשינוי זווית אלומת האור, כולל מסלולים למסגרות צבע ואביזרי עזר. הנורה,  כולל מנגנון כוו

 מ"מ וכן רשת מגן פנימית לעדשה.   200-הפנס כולל עדשת פרנל בקוטר של לא פחות מ
 מתאים לנורה המפורטת להלן.   מ"מ 87הפנס כולל רפלקטור כדורי עשוי זכוכית  בקוטר 

 . 2000W/230v CP75 G22הפנס כולל נורת  
עם מנגנון סימון זוויות ומעצור נעילה מיוחד, כולל קלמרה  Yoke )פנס כולל ביגל לתליית הפנס )ה

באיכות גבוהה  המותאמת למידותיו ומשקלו של הפנס עפ"י היצרן, מיציקת ברזל עם מפתח  
עפ"י דוגמה באישור המתכנן. הפנס יסופק עם שתי    1.5" - 2טר "ות בקותפיסה המותאם לצינור

ורגינליות לפילטרים של צבע ושרשרת בטחון עם תפסן לפתיחה וסגירה המיועדת  מסגרות א
 .  Barndoors)ק"ג. הפנס יסופק עם מערכת תריסים מסתובבים ) 250לנשיאת משקל עד  

 אמפר. CEE 16בקצהו בתקע מצויד מ' ו 3הפנס מצויד בכבל גומי גמיש באורך של 
 מ"מ.   310/310/420 -כ נדרש להיות קומפקטי במידות של  הפנס

הפנס יענה על הנתונים האופטיים הבאים: זווית חצי שיא האור תהיה ניתנת לשינוי בתחום של   
º10  עדº70לפנס יהיה שיא של  070עד  020 , זווית עשירית שיא האור תעקוב אחריה בתחום שבין .  
 באלומה מבודרת.  CP  15,000-באלומה מרוכזת, ו  CP  500,000-כ
 
  . zoom  WASH  LEDמתנייע    פנס שטיפה . 4

 מאחד היצרנים הבאים:פנס לד מתנייע לשטיפה 
Clay Paky  ,Martin  ,Robe   ,Varilite , ETC -  . כולל המלצות משתמשים מקצועיים 
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 בלעדי בידי המתכנן. -שות אלו "י דריאו פסילתו עפהמוצע אישור סופי של המוצר  
נשלטות מרחוק דרך    -ם, כיוון בשני הצירים, אפקטים וכו'  כל הפונקציות של הפנס לשינויי צבע, זו

לוחות הפיקוד. כולל הדרייבר כחלק אינטגראלי פנימי של הפנס לכל פונקציות אלו עם אפשרות של  
 תפעול ידני ממערכת שליטה בגוף הפנס.

ב פועל  הפוהפנס  ממערכת  כל  לרבות  ורשרושים  זמזומים  ללא  לחלוטין  שקט  באופן  שלו  נקציות 
 זה.  מכרזברמה של אולם קונצרטים ואולפנים דרישה זו הינה מעיקרי  -וורור הא

 
 הנורות:

 וואט   900 -כ בהספק כולל של  RGBWנורות הלד 
 ן. ת הקבלכלול באחריו –שעות  20,000מינימום  –אורך חיי הנורות של הפנס 

 המערכת האופטית:
 . 08  –63 0    -מקורב ל וחבשליטה מרחוק לזוויות הארה בטו  ZOOMהפנס כולל מערכת 

 
 צבעים ואפקטים: 

 מעבר צבעים חלק לחלוטין.  – CMY)או (  RGBWמערכת 
 נפרד RGBWמעגלי שליטה על הלדים בפנס, כל אחד  4

 קלווין  8000 – 2700מערכת תיקון טמפ' נורה 
 ים מובנית כולל סטרוב.ת אפקטמערכ

 אספקת חשמל, תקשורת ודימר:
 . 100 – 0י מובנה המאפשר עמעום חלק לחלוטין במנעד הפנס כולל דימר אלקטרונ
הרשת   במתח  מוזן  בתקשורת      220V-240Vהפנס  פיקוד  כניסה DMX512ומקבל  מחברי  כולל   .

 לשרשור.  ויציאה לאספקה ולתקשורת
 

 אביזרים נוספים: 
תח ר תלייה באיכות גבוהה  המותאם למידותיו ומשקלו של הפנס עפ"י היצרן  עם מפ לל מחבהפנס כו

וכן ושרשרת/כבל בטחון  –עפ"י דוגמה באישור המתכנן   1.5" - 2תפיסה המותאם לצינורות בקוטר "
 ק"ג.  250עם תפסן לפתיחה וסגירה המיועדת לנשיאת משקל עד  

אמפר וכן בכבל   CEE 16מ' ומצויד בקצהו בתקע  1.5ך של הפנס מצויד בכבל גומי שחור גמיש באור
 תקשורת 

 "מסוג   R.L.Xבאורך כנ"ל המצוייד בקצהו במחבר.   DMX512ר ייעודי עבו -שחור 
NEUTRIK." 

 
    zoom  WASH  LEDפנס שטיפה מתנייע     .5

 פנס לד מתנייע לשטיפה מאחד היצרנים הבאים:
Clay Paky  ,Martin  ,Robe   ,Varilite , ETC -  . כולל המלצות משתמשים מקצועיים 

 בלעדי בידי המתכנן. -סילתו עפ"י דרישות אלו אישור סופי של המוצר המוצע או פ
 לעיל  אך בשינוי הבא: 3כמפורט בסעיף 

 וואט לפחות.   285  בהספק כולל של -  RGBWנורות הלד 
 
 RGBW ZOOM  64 LED PARנס .       פ6

 מאחד היצרנים הבאים:  RGBW ZOOM  64 LED PARפנס 
Martin  ,Robe  , ETC - ועיים . כולל המלצות משתמשים מקצ 

 בלעדי בידי המתכנן. -אישור סופי של המוצר המוצע או פסילתו עפ"י דרישות אלו 
כולל יחידת פיקוד ועמעום עצמאית המופעלת   -הפנס כולל את הדרייבר כחלק אינטגראלי ממנו 

 יטה. מלוחות השל
 . 010  –60 0  -בשליטה מרחוק לזוויות הארה בטווח של כ  ZOOMולל מערכת הפנס כ  

לקבלת הספק מקסימאלי משותף   -נס מורכב מנורות לד בשילוב מספר הנורות  וההספק לנורה הפ
כלול באחריות  –שעות   20,000מינימום  –לומנס לפחות. אורך חיי הנורות של הפנס  5,200של 

 הקבלן.
 . DMX512ומקבל פיקוד בתקשורת    220V-240Vהרשת נס מוזן במתח הפ

 ללא זמזומים ורשרושים לרבות ממערכת האוורור.   –ין הפנס פועל באופן שקט לחלוט
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 זה. מכרזדרישה זו הינה מעיקרי 
מקצועית באיכות גבוהה    כולל קלמרה Yoke )הפנס בנוי מגוף פח וכולל ביגל לתליית הפנס )

שקלו של הפנס עפ"י היצרן עם מפתח תפיסה המותאם לצינורות בקוטר ומ אמת למידותיו  המות
 דוגמה באישור המתכנן.עפ"י  1.5" - 2"

מקוריים ויעודיים לפנס מאת היצרן.  כל   Barndoors)הפנס יסופק עם מערכת תריסים מסתובבים )
 מאט שרוף בתנור.  בצבע שחור  -רכיבי הפנס לרבות צידם החיצוני של התריסים 

בל לתיאום סופי באתר עם המתכנן. הכ –מ'  3מצויד בכבל גומי שחור גמיש באורך של עד הפנס 
באורך כנ"ל     DMX512ייעודי עבור  -אמפר וכן בכבל תקשורת שחור  CEE 16 מצויד בקצהו בתקע

 ". NEUTRIK מסוג "  R.L.X.המצוייד בקצהו במחבר
וסגירה המיועדת לנשיאת משקל עד   טחון עם תפסן ננעל לפתיחההפנס יסופק עם שרשרת /כבל ב

 ק"ג.  250
 
     ZOOM לד -פנס פרופיל.    7

  ETC Source Four LED Daylighty & Tungsten HD פנס 
ושינוי זווית   Gateהפנס בעל מערכת אופטית משוכללת המאפשרת הקרנתו של מתאר השער 

 ת לבחירת התיאטרון.אלומת האור ומיקוד האור בזויות משתנו
 שעות.  20,000אורך חיי הנורות  – Luxeon® Rebel LED emitters -לדים  60כולל הפנס 

 .מזמיןלבחירת ה - EDLTמסוג  25-50או   15-30נס כולל עדשת זום הפ
שאטרים ניתנים לסיבוב.   4שבו מותקנים    Gate)השליטה על מתאר אלומת האור באמצעות שער ) 
(Rotating Shuttersכולל שתי מסילות להכ )  נסתGobos  בגודל  –ו/או שקופיות מתארB כולל .

 . Gobos -ק עם שתי מסגרות אורגינליות לאופציה להכנסת איריס. הפנס יסופ
צבעי יסוד . החלפת הצבעים חלקה לחלוטין   4 -הפנס כולל מנגנון ייחודי ליצירת צבעים המורכב מ

 וללא עיוות הצורה. 
 לפיידים חלקים לחלוטין ללא רעידות וקפיצות.  ביט ETC 16איכותי מתוצרת הפנס כולל דימר 

 מת אולפן.לפנס מערכת אוורור שקטה במיוחד לר
 הפנס כולל תצוגה מובנית המאפשרת הפעלת הפנס ממנה ללא מחשב התאורה.

 לשירשור בין פנסים שכנים.  DMXהפנס כולל כניסות ויציאות של אספקת החשמל וכן תקשורת 
עם מנגנון סימון זוויות וזוג מעצורי נעילה משני הצדדים   Yoke ))ס כולל ביגל לתליית הפנס הפנ

גבוהה  המותאמת למידותיו ומשקלו של הפנס עפ"י היצרן  עם מפתח תפיסה  וקלמרה באיכות 
וכן ושרשרת /כבל בטחון עם  –עפ"י דוגמה באישור המתכנן  1.5" - 2המותאם לצינורות בקוטר "

 ק"ג.  250ת משקל עד  יחה וסגירה המיועדת לנשיאתפסן לפת
אמפר וכן בכבל   CEE 16בקצהו בתקע מ' ומצויד  1.5הפנס מצויד בכבל גומי שחור גמיש באורך של 

 מסוג "  R.L.X.באורך כנ"ל המצוייד בקצהו במחבר   DMX512ייעודי עבור  -תקשורת שחור 
NEUTRIK." 

 
 GBWSTRIPLIGHT LED Rיחידת שטיפה לרקע   .8

 מאחד היצרנים הבאים:   STRIPLIGHT LED RGBWפנס 
ETC,  ,SPOTLIGHT , ,DTS ,ADB  . 

 ים מקצועיים . כולל המלצות משתמש -
 בלעדי בידי המתכנן. -אישור סופי של המוצר המוצע או פסילתו עפ"י דרישות אלו 

או ש"ע של   -אט כ"א וו 10נורות לד של  12מורכב משורה של   030הפנס בעל אלומה קבועה בזווית 
 רות/ וואט המפיקות יחד הספק זהה.מספר נו

 . DMX512בתקשורת  ומקבל פיקוד   220V-240Vהפנס מוזן במתח הרשת 
 כולל קלמרות מקצועיות לתליית פנסים.   Yoke )הפנס בנוי מגוף פח וכולל ביגלים לתליית הפנס )

 שחור מאט שרוף בתנור. בצבע  -כל רכיבי הפנס לרבות צידם החיצוני של התריסים 
כבל לתיאום סופי באתר עם המתכנן. ה –מ'  3מצויד בכבל גומי שחור גמיש באורך של עד  הפנס

באורך     DMX512ייעודי עבור  -אמפר. וכן בכבל תקשורת שחור  CEE 16מצויד בקצהו בתקע 
 מסוג   R.L.X.כנ"ל המצוייד בקצהו במחבר

 " NEUTRIK." 
  250סגירה המיועדת לנשיאת משקל עד  כבל בטחון עם תפסן לפתיחה והפנס יסופק עם שרשרת /

 ק"ג.
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  PAR 64   פנס  .9

. הפנס בעל אלומות קבועות בזוויות   Thomasתוצרת   6400Aדגם   64PAR W 1000פנס    9.1
 שונות לבחירת  המזמין.  

רה. חלקו האחורי של הפנס עשוי פח ובעל סידורי אוורור מתאימים לשמירה על אורך חיי הנו
 סימטרית על צירה.         -ומאפשר הטיית אלומת האור הא 360 0 וב על צירוהפנס ניתן לסיב

 כולל מסלולים למסגרות צבע ואביזרי עזר.הפנס 
 .  K3200  וולט  בעלת טמפ' צבע  64PAR W240/1000הפנס כולל נורת 

 ון זוויות ומעצור נעילה מיוחד, כוללעם מנגנון סימ  Yoke )הפנס כולל ביגל לתליית הפנס )
סה  קלמרה באיכות גבוהה  המותאמת למידותיו ומשקלו של הפנס עפ"י היצרן עם מפתח תפי

עפ"י דוגמה באישור המתכנן. הפנס יסופק עם שתי   1.5" - 2המותאם לצינורות בקוטר "
גירה  מסגרות אורגינליות לפילטרים של צבע ושרשרת/כבל בטחון עם תפסן לפתיחה וס

 "ג. ק 250המיועדת לנשיאת משקל עד  
המצויד  - לתיאום סופי באתר עם המתכנן –מ'  3הפנס מצויד בכבל גומי גמיש באורך של עד 

 אמפר.  CEE 16בקצהו בתקע 
 בצבע שחור מאט שרוף בתנור.  -כל רכיבי הפנס לרבות צידם החיצוני של התריסים 

 
    64PAR W.1000רגינלית של היצרן לפנס או Barndoors)מערכת תריסים מסתובבים ) 9.2

 
 

 מפרט טכני מיוחד ללוח טרמינלים   .10
הדימרים בחדר החשמל בימין הבמה. הלוח מהווה  לוח הטרמינלים ממוקם לצד ארון  10.1

קוואט המזינים את    2.5קווי תאורת הבמה  המיועדים כ"א לפנס של עד  122יציאות עבור 
האולם,   שבתקרת האולם, בעמדות הצד על קירותהשקעים  שעל גשר תאורת הבמה 

י  פ-על -בקופסאות השקעים שעל מרפסות הבמה וקופסאות השקעים שברצפת הבמה  
"זנבות" חופשיים ממוספרים המחוברים לקיר חדר   122 -התכניות.  הקווים מסתיימים ב

 החשמל  מעל לוח הטרמינלים ומבוצעים  ע"י אחר.  
התקעים   122זיתו קבועים וח העשוי פח פלדה צבוע בתנור שעל חהלוח  כולל את גוף הל 10.2

קוואט מסוג "ספיקון"    2.5 )זכרים( לקווים המיועדים הנ"ל. הזכרים  עבור הקווים של
 פי דוגמא באישור המתכנן. -על -בלבד שננעל בחצי סיבוב   NEUTRIKמתוצרת 

לל שילוט המגדיר את התקעים ערוכים בשורות לפי אזורי התלייה השונים לפנסים כו 
. מתחת כל תקע יהיה מספרו הזהה למספר הקו על שלט חרוט וממולא  האזורים בהתאם
כל תקע, נורית סימון מחוברת לקו התאורה. תשריט פני הלוח לאישור בצבע זוהר. מעל ל

 המתכנן לפני הביצוע. 
לים לרבות חיבור  העבודה כוללת אספקה, הובלה, התקנה, חיבור וחיווט של לוח הטרמינ  10.3

לפעולתו המלאה כולל פסי הידוק לכבלים  -התקעים של הלוח  ה"זנבות" אל 122כל 
"ל ע"י אחר( אל הקיר במידת הצורך, אביזרי תלייה וכו' "הזנבות" )המסופקים כנ

 זה.  במכרזהנדרשים להשלמת לוח הטרמינלים  גם אם לא צויינו 
או לאחד  למיתוג בין לוח הטרמינלים לדימרים –כ"א  מ' 2.5כבלי פנדל באורך של  10.4

מהשקעים הדירקטים המותקנים בארון האספקה הסמוך ללוח הטרמינלים המיוצר 
  2.5קן ע"י אחר. בקצה האחד של כל כבל יהיה שקע )נקבה( "ספיקון" תואם לתקע ומות

 ו שקע. אמפר לחיבור אל הדימר א CEE 16קוואט בלוח הטרמינלים ובקצהו השני תקע 
קוואט   2.5קע )נקבה( "ספיקון" תואם לתקע כבל פנדל כנ"ל שבקצהו האחד ש 10.5

 אמפר. 16רגיל ישר  אך בקצהו השני תקע ישראלי –בלוח הטרמינלים 
 

 . התשתית למערכת הפיקוד לתאורת הבמה .11
 כללי    11.1

ת ע"י טכנאי מומחה ל רכיבי התשתיות למערכת הפיקוד יותקנו ברמה מקצועית ואיכותיכ
אספקת הכבלים עפ"י הסוגים המפורטים להלן,   בכבילת תקשורת. העבודה כוללת את

הכבלים בצנרות ובמובילים המותקנים   התקנת הכבילה באתר לרבות השחלה והעברה של
לצורך זה ע"י אחר, חיבורים מקצועיים של הכבלים אל שקעי התקשורת וכל עבודה אחרת  
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עות  לשבי –ת התשתית לפיקוד תאורת הבמה לתפעולה המושלם הנדרשת להשלמת מערכ
 רצון המתכנן ומנהל הפרויקט.

לביצוע של רשתות התקשורת   סכימה מושלמת ומלאה –על הקבלן להגיש לאישור המתכנן 
לפני הייצור  –כולל שקעים, כבילה, ארון התקשורת  וכו' כמפורט להלן   –לתאורת הבמה 

 וההתקנה. 
 

  DMX512בפרוטוקול לפנסים חכמים פיקוד  רשת שקעי 11.2
 DMX  -  XLR – NEUTRIKנת כל שקעי פיקוד תאורת הבמה ברשת מסוג אספקה והתק

d      יות ההנחיה המצ"ב:   פי תכנ-עלבלבד 

           בכל קופסה                   כפול שקע  1השקועות ברצפת הבמה   I-1קופסאות  5-ב •
 לים כפו שקעים. 5סה"כ     -
 .  DMXערוצי  80 לפחותכל שקע חייב לספק  

          בכל קופסה                כפול  שקע 1השקועות ברצפת הבמה    I-2ופסאות ק 12-ב •
 . כפולים שקעים 12סה"כ     -
 .  DMXערוצי  160 לפחותכל שקע חייב לספק  

 –עמדות הצד על קירות האולם משני צדי הבמה  2-ב    I-1קופסאות  12-ב •
 . כפולים  שקעים 12סה"כ     -                                         בכל קופסהכפול  שקע 1 

   . DMXערוצי  200 לפחותכל שקע חייב לספק 

                          בכל קופסהכפול   שקע 1על מרפסת הבמה הימנית    I-2קופסאות  2-ב •
 . כפולים  שקעים 2סה"כ     -
 .  DMXערוצי  200 לפחות כל שקע חייב לספק 

 ם לתאורה בחלל הבמה   תעלות השקעים של הצוגי 6-ב •
   -                                        מפוזרים שווה לאורך התעלה של כל צוג כפולים שקעים  6 

   כפולים שקעים. 30סה"כ   
 .  DMXערוצי   250 לפחותכל שקע חייב לספק  

 רה בתקרת האולם בתעלת השקעים לאורך גשר התאו •
                                          רך התעלהמפוזרים שווה לאוכפולים שקעים  8 
 כפולים  שקעים  8סה"כ     - 
   . DMXערוצי  250 לפחותשקע חייב לספק כל  

 .שקעים בכל עמדה 4 –עמדות הפיקוד החלופיות  4-ב •
 שקעים.   16ה"כ   ס   -
       DNXערוצי   512כל שקע יספק  

 
 DMXחיווט רשת  11.3

בכבלים מסוככים, מצופי גומי בצבע שחור מאט.  - DMX 512קוד בפרוטוקול  קווי הפי הכבילה של
התקשורת הצמוד לארון הדימרים בחדר החשמל בימין הבמה בקווים שלמים  הכבילה מארון 

   ללא קופסאות חיבור ביניהם. -בכל היעדים להלן ורציפים מהארון ועד לשקעים 

לעיל. העברת הכבילה   11.2פורטים בסעיף הכבילה מארון התקשורת אל כל שקעי הפיקוד המ
 אחר:  בצנרות ובמובילים המותקנים לצורך זה באתר ע"י

ותקינותה ולהודיע לןמפקח ולמתכנן על כל בעיייה –על הקבלן לבדוק את ביצוע הצנרת  •
 ממנו לבצע את הכבילה באופן מקצועי ושלם.    שמוחנעת

צינור קיים אחד   -לעיל  111.2בסעיף על הקבלן להותיר לכל קופסה,תעלה/שקע  המפורטים  •
 בעתיד. Eathernetפנוי עבור קווי רשת 

 אל היעדים הבאים:  EuroCable CVS LKDMX Sל רגיל מסוג  כב  11.3.1

 ל כל לוח.כבלים מקבילים א 4 –לוחות ניהול ההצגה  -

 קופסאות השקעים ברצפת הבמה.  -

 קופסאות השקעים בשתי עמדות הצד בקירות האולם.  -
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 שקעים לאורך גשר התאורה בתקרת האולם.תעלת ה -
תעלות השקעים של    6-עים באל השק EuroCable CVS LKDMX Sכבל גמיש מסוג    11.3.2

 הצוגים לתאורה בבמה. 
בכל  DMXמספר השקעים והדרישות לערוצי מספר ואורך הכבלים לחישוב הקבלן עפ"י  11.3.3

ללא שינוי מחיר  -ים באתרסוגי השקעים כמפורט לעיל ועפ"י תשתיות הצנרות והמוביל
 לאחר הביצוע. 

 
 Ethernetרשת שקעי פיקוד בפרוטוקול  11.4
פי תכניות ההנחיה  -בלבד  על  NE8FDX-Y6-B ETHERCONקה והתקנת שקעי רשת מסוג אספ

,   D-2,  בעמודת בגב האולם בלוח   D-1ניהול ההצגה משני צדי הבמה  לוחות 2-ב  -המצ"ב 
  - Vפת האולם ובעמדת הבמאי השקועה ברצ

 עים. שק  8סה"כ    -                                   שקעים בכל עמדה  2 
 

 Ethernetחיווט רשת      11.5
 וככים, מצופי גומי בצבע שחור מאט.  בכבלים מס -  Ethernetקווי הפיקוד בפרוטוקול   הכבילה של
הצמוד לארון הדימרים בחדר   עמדות ניהול ההצגה זוג כבלים מארון התקשורת 4 -לכל אחת מ

ללא קופסאות חיבור   -השקעים  בקווים שלמים ורציפים מהארון ועד לזוג-החשמל בימין הבמה 
 ביניהם .  

 .Eurocable LK cat 7 utpהחיווט בכבלים מסוג  
ללא   -כבלים לחישוב הקבלן עפ"י תשתיות הצנרות והמובילים המותקנים באתר ע"י אחר אורך ה 

 אחר הביצוע.שינוי מחיר ל
 

 בחדר החשמל בגב הבמה   -ארון תקשורת למערכת תאורת הבמה       11.6
תכנון מושלם לביצוע של ארון התקשורת על כל רכיביו כולל  –בלן להגיש לאישור המתכנן על הק

 ות קטלוגיות מקצועיות של היצרן עבור כל רכיב בארון .ספציפיקצי
קדמית ואחרוית    -לל דלתות תריס ננעלות מפח הארון מפח פלדה צבוע בתנור וכו   11.6.1

 ומסילות למיכשור.  
לציוד  - U  4כנון מפורט של הקבלן לאישור היועץ כולל מקום רזזרבי עפ"י ת ארוןה   11.6.2

 בעתיד.
כוללת את ביצוע כל חיבורי החשמל איליו מלוחות האספקה למערכת   ארוןנת ההתק 11.6.3

  ילים וכבילה.כולל מוב -התאורה שבחדר החשמל 
צועי של  רשתות  כולל את כל אביזרי הציוד הנדרשים להשלמה ופקוד מלא ומק ארוןה   11.6.4

 הפיקוד שלעיל : 
- UPS, 1500VA, Rack mount   
,   LUMINEX DMX512-A 2.10 Hubמסוג    SPLITTER/BOOSTERדות   יחי -

SRS DSR5.2    .או ש"ע מאושר 
או ש"ע   LUMINEX Ethernet-DMX4    ,Compulite Eport 4ממירים כדוגמת   -

 מאושר
 מאושר או ש"ע  NE8FDX-Y6-B ETHERCONלוחות מיתוג כדוגמת     -
פרוססור המאפשר קבלת פיקוד משני על מערכת התאורה ממערכת השליטה החכמה    -

 כלולה במכרז  ה
ש"ע  או   CA-M44  ,SRS DXD – 8Niדגם  ACMEמערכות המולטימדיה כדוגמת        

 מאושר . 
שורת  התקכולל בנוסף כל רכיב ומתקן אחר אחר הנדרש להשלמת ארון  ארוןמודגש שה 

 להפעלתה המושלמת של מערכת תאורת הבמה.
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 תאורה ופי ג  –  88פרק 
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 רקע ו"ח ק ד- ' דמסמך 

 ( רד ממכרזי נפוה חלק בלתהוהמ )
  בכתבה שי היחידכלול במחירקע רכל האמור בדו"ח הק 

 ות ולא ימדד בניפרד הכמוי
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 אקוסטיקה  דו"ח- 'המך  סמ
 ( זממכר פרדי נהווה חלק בלת)המ 
במחירי היחידה   כלול הוסטיקאק "ח הכל האמור בדו

 ד בניפרדמד ולא יב הכמויות כת שב
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