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 חוזה זה/רשימת המסמכים למכרז

  

  מסמ. שאינו מצור,  מסמ. מצור,  מסמ.

והצעת  כתב הזמנה  'מסמ. א

  הקבל	

  

נוסח ) 3210מד, ( י הקבל	 "תנאי החוזה לביצוע מבנה ע    ' מסמ. ב

  2005ה  אפריל "התשס

  המפרטי הכלליי לעבודות הבנייה     'מסמ. ג

  :נית	 לעיי	 באתר שכתובתו 

WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL     

  :הנחיות משרד הבריאות    

 .הוראות למתקני תברואה –ת "הל

01�G של משרד הבריאות : .מערכות גזי רפואיי

 L -70של משרד הבריאות , .סימו	 וזיהוי צנרת ומיכלי

E-01 של משרד הבריאות למערכות חשמל. 

למניעת נזקי " מערכות לא סטרוקטורליות"חיזוק 

 .במקרה של רעידות אדמה

    AC-01מערכות מיזוג אויר.  

H-01  .מערכות חו

W-01  מניעת זרימה חוזרת במערכות אספקת מי

 .במוסדות רפואה

 .תקנות פיקוד העור, למיגו	 מוסדות בריאות

 .הנחיות שילוט משרד הבריאות

  –1596י "לרבות ת, כל התקני הרלוונטי :      תקני

  מערכת מתזי

תנאי כלליי   1 –' מסמ. ג

  מיוחדי

  

  

  וחדמפרט מי  2 �' מסמ. ג

ואופני מדידה 

  מיוחדי

  

  

  

    דוח קרקע  3  �' מסמ. ג

    כתבי כמויות  'מסמ. ד

    רשימת התכניות  'מסמ. ה

    תנאי מיוחדי  'מסמ. ו
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  כל המפרטי הכלליי ה אלה שבהוצאת הוועדה הבי	 משרדית המיוחדת בהשתתפות 

  . כו	ומשרד הבינוי והשי. צ.ע.מ�המשרד לתשתיות לאומיות, משרד הביטחו	

  

  .בי	 שה מצורפי ובי	 שאינ מצורפי, כל המסמכי דלעיל מהווי יחד את מסמכי החוזה

  

  הצהרת הקבל	

, קרא והבי	 את תוכנ, חוזה זה/הקבל	 מצהיר בזה כי ברשותו נמצאי המפרטי הנזכרי במכרז

המוגדרות  קיבל את כל ההסברי אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות

  .בה

  .חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו/הצהרה זו מהווה נספח למכרז

  

  הערה

:  שכתובתו  ניתני לעיו	 באתר) שאינ מצורפי למכרז(המפרטי הכלליי המצויני לעיל 

WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL   �  מפ –בינוי  –מידע לספק .רטי

  

  

  

          ש הקבל	

  

  

          חתימת הקבל	 
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  'מסמ% א
  

  לכבוד
______________________  

  
______________________  

  
______________________  

  
  ,.נ.ג.א
  

  1711/ 'מכרז מספר  

  

  כתב  הזמנה

העבודה להגיש הצעת מחירי לביצוע  ")הקבל�"/"מציע"להל� ה(' הנני מזמי	 בזה את כב  .1
  : דלהל	

  המרכז לבריאות הנפש כפר שאול –'  שיפו� מחלקה סגורה א  
  ").הפרוייקט: "להל�(   
    
   התחלת  צושניקבע ב מועדהקלנדריי מ חודשי 01העבודה תושל עד ולא יאוחר מתו

  .העבודה
  
  
2.  �  :הסבר וסיור קבלני
  

בתאו מראש ע מי " ההצעה"נית	 לקבל הסברי נוספי ביחס למכרז בטר הגשת   .א
פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד הבריאות , שהוסמ. לכ. על ידי ראש מינהל תכנו	

�03: טלפו	, 61271יפו מיקוד � א"ת, 20ר ארלי. "רחוב ד")    המינהל: "להל�(
  : על הפרוייקט או אצל המנהל והמפקח  5136311

  6745518�08  :'טל  תפיקו	 הנדסה      

  6731815�03  :פקס      
  

חדר הישיבות  :מפגשמקו ה 11:00בשעה  1710.19.סיור קבלני יער. בתארי.   .ב
  כפר שאולמרכז לבריאות הנפש ב – במחלקה הפסיכוגריאטרית 

  .ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז
חובה על המציע להירש כנציג המציע ברשימת הנוכחי הנערכת במועד הסיור 

  .בדבר השתתפותו בסיור ולקבל אישור בכתב 
  

. במידה ותשלח תהיה בכתב, ח מסיור הקבלני"כל הודעה של המזמי	 ובכללה דו  .ג
כשהיא חתומה בחתימתו לאישור , הודעה כאמור תצור, על ידי הקבל	 להצעה

 .ותמולא במידת הצור. הבנתה והבאת האמור בה בחשבו	 במסגרת הצעתו, קבלתה
  

קיבל על עצמו את האמור כמי ש  הויראו, מורכאצר, את ההודעות קבל	 אשר לא י
  .לפי בחירת המזמי	, או שהצעתו תפסלח ובהודעות שהוצאו  "בדו

  
  
  :בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה  .3
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הפרטי והתנאי , את התכניות, על הקבל	 לבדוק את אתר העבודה, לפני הגשת ההצעה  
הסר ספק  למע	 . הקוד  שבוצעו בשלב לרבות העבודות , האחרי הקשורי לביצוע העבודה

  .י	 כמביאה בחשבו	 את כל המפורט לעילייובהר כי יראו את הצעת הקבל	 לכל דבר וענ
  

4.  �  :להשתתפות במכרז ס/ / תנאי� מקדמיי
  :על המציע  

  
, 1969 �ט "על פי חוק רישו קבלני לעבודות הנדסה בנאיות תשכ קבל� רשו�להיות   .א

לביצוע עבודות תעודת קבל� מוכר ובעל  שעל פיו הצווי והכללי, התקנות
למסירת עבודות לקבלני ומינהל  י הועדה הבי	 משרדית"ממשלתיות המוצע ע
י "עבהיק, ובסיווג המתאימי בענפי ובעבודות הנדרשי , רישו קבלני מוכרי

  . 3' ג 100סיווג  קבל	 מוכר בעל .לצור. ביצוע הפרוייקטהמזמי	 
מ	 הסכו הקבוע בתקנות ) גבוה יותר(חורג בהיקפו הכספי , עההיה וסכו ההצ

חייב המציע להיות בעל סיווג מתאי להצעתו לפי הקבוע , לסיווג שנקבע בסעי, זה
בכל מקרה לא יהיה סווגו של המציע כקבל	 רשו וכקבל	 מוכר נמו. יותר . בתקנות

 .מהאמור בסעי, זה
  

      
מורכבות� אשר  ,)אחד לפחות(בהקמת פרויקטי  י מוכחניסיו� חיובלהיות בעל             .ב

 .נשוא המכרז, דומות לאלו של הפרויקט ועלות� הכספית הטכנולוגית
 :לחלופי	                

 מורכבות� הטכנולוגיתאשר , פרויקטי 3בהקמת  ניסיו� חיובי מוכחלהיות בעל 
שווה , ד מהשל כל אח, והעלות הכספיתדומה לאלו של הפרויקט נשוא המכרז 
 .למחצית עלות הפרויקט נשוא המכרז

 
ועד  השני האחרונות חמשיתייחס לעבודות שביצוע	 הסתיי במהל.  הניסיו� *

הנחת דעת /מובהר כי עבודות שביצוע	 לא היה לשביעות רצו	. למועד הגשת ההצעות
לא ייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הנסיו	 , מזמיני העבודות לרבות המזמי	

 .בסעי, זה
 
  .תשוער. למדד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה –פרויקט  של כלהעלות הכספית * 
  

  .במועד שנקבע בלבד  בסיור הקבלני�להשתת,    .ג  
  

בלתי /אוטונומית) מורשה ביטוח' חב/ בנקאית(המחאה בנקאית או ערבות להגיש   .ד
תוק, . 0  00220,0של  ) קבוע( בסכולטובת משרד הבריאות ולא צמודה  מותנית

  .  17.16.2 הערבות יהיה מהמועד האחרו	 להגשת ההצעות ועד תארי./ההמחאה
 צור/המ בנוסחו )כלשהו' לא תתקבל ערבות של צד ג(הערבות צריכה להיות של המציע 

  .'למסמ% אנספח כ
א המציע , המזמי	 יהיה רשאי לחלט את הערבות או  לפרוע את ההמחאה הבנקאית  

או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של /או לא יקיי אותה ו/ויחזור בו מהצעתו 
  .המזמי	

    
ותקנות  1976–ו"התשל,  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים האישורים הנדרשיםלהיות בעל    .ה

 :לרבות האישורים הבאים, )אישורים(אכיפת ניהול חשבונות (עסקאות גופים ציבוריים 

חוק בדבר העדר הרשעות בעברות לפי תצהיר המאומת על ידי עור. די	  )1

ראה [1987� ז"תשמ, חוק שכר מינימוולפי  1991�א"תשנ, עובדי זרי

תצהיר בדבר היעדר ההרשאות בגי	 העסקת עובדי זרי ושכר ", טופס

  ].7.4.6.1.ט' מס, "מינימו
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המעיד שהמציע מנהל , רואה חשבו	 או יוע3 מס, אישור פקיד מורשה )2

חוק מס ער. ו] נוסח חדש[פקודת מס הכנסה פנקסי חשבונות על פי 

או שהוא פטור מלנהל ושהוא נוהג לדווח לפקיד  1975�ו"תשל, מוס,

שומה על הכנסותיו וכ	 מדווח למנהל מס ער. מוס, על עסקאות 

 .שמוטל עליה	 מס לפי חוק מס ער. מוס,

תצהיר המאומת על ידי עור. די	 בדבר העסקת עובדי ע מוגבלות  )3

 )שעה והוראת 10 'מס תיקו	( יבורייצ גופי עסקאות בהתא לחוק

 � ח"התשנ, חוק שוויו	 זכויות לאנשי ע מוגבלותול 2016 ו "התשע

, "תצהיר בדבר העסקת עובדי ע מוגבלות", טופסראה [ 1998

 ].7.4.6.6.ט

המשרד יהיה רשאי להחליט כי הוצאת אישורי תקפי תתבצע על ידי  )4

הספקי באופ	 ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המיסי או באופ	 

 מקוו	 באמצעות מערכות המידע של רשות המיסי לגבי ספקי

מערכות אלה או על ידי עור. המכרז באופ	 ממוחשב המחוברי ל

 .מאתר האינטרנט

 
בתוק, מיו (של החשב הכללי   7.12.9'  מס"להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ    .ו

עידוד העסקת עובדי� ישראלי� במסגרת התקשרויות  : שכותרתה) 16.05.2010
 :הניתנת לעיו	 באתר  האינטרנט, הממשלה

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf. 
  
 .ללא יוצא מ	 הכללשבמפרט לעמוד בכל הדרישות   .ז
 
 הקיבוציי בענפי ההסכמי וכ	 והצווי התקנות ,העבודה חוקי כל את לקיי  .ח

 .פעילותו לתחו הנוגעי
 
 .בתוכנות מקוריות. ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש א. ורק להתחייב כי לצור  .ט
  
  .או פשיטת רגל, שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוקלעמוד בדרישה   .י

לפי שיקול , המזמי	 רשאי לפסול ג מציע הנמצא בכינוס נכסי או הקפאת הליכי
  .דעתו

  
 חובות לרש� החברות אישור על העדרלהיות בעל  : שותפות/ככל שהמציע הינו תאגיד  .יא

 ").אישור:"להל	(
עדכני של רש התאגידי הנית	 להפקה דר. אתר  שותפות/כאישור ייחשב נסח חברה  

בלחיצה על   Taagidim.justice.gov.il:שכתובתו, האינטרנט של רשות התאגידי
לשני�   חובות אגרה שנתיתאשר לא מצוייני  בו , "נסח חברההפקת "הכותרת 

לא מצוי� שהיא חברה מפרת , בנוס/, ולגבי חברה   שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה
  .חוק או שהיא בהתראה לפני רישו� כחברה מפרת חוק

  
הצעתו של קבל� שלא תעמוד באחד התנאי� תדחה על , התנאי� הינ� מצטברי�  .יב

 .הס/
  
  :ערבות והצעהתוק/   .5
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יו מיו הגשת הצעתו חייב להארי.  90מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תו.   .א
את תוק, ערבות המכרז עד למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור 

�כנדרש בתנאי החוזה ) צמודה(יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע 
הארי. המציע את תוק, הערבות ).  מ"מע מער. ההצעה בתוספת 5%( 3210מד, 

מציע שלא יעשה כ	 יראה כמי . משמעות הדבר תהא כי  הארי. א, את תוק, הצעתו
 .שמש. הצעתו מ	 המכרז והמזמי	 יהא רשאי  להגיש הערבות לחילוט

  
במידה ויידרש למזמי	 זמ	 , עד למועד החלטת וועדת המכרזי בדבר הקבל	 הזוכה  .ב

מיו הגשת ההצעות כדי להשלי את בדיקת ההצעות ולקבל יו  90נוס, מעבר ל 
רשאי המזמי	 לדרוש כי המציעי יאריכו את תוק, הצעותיה , החלטה סופית בעניי	

יארי. המציע את תוק, הערבות , א המזמי	 יעשה כ	. ואת תוק, ערבות המכרז
אה כמי ייר, מציע שלא יעשה כ	. ומשמעות הדבר תהא כי הארי. א, את תוק, הצעתו

 .במקרה זה תוחזר הערבות למציע. שמש. הצעתו מ	 המכרז
  

� והוראות חוק ותקנות חובת המכרזי�"תחולת הוראות תכ  .6:  
  

ככל ,  הרלוונטי ובכלל זה ההוראות הבאות"יחולו הוראות החוק והתכ, חוזה זה/על  מכרז  
  :וה	 רלוונטיות

  

  עידוד נשי בעסקי  )א
  

תיקו	  –להל	 ( 2002 –ג "התשס, )15' מס(לחוק חובת מכרזי מציע העונה לדרישות התיקו	 
לפיו העסק , בהתא לתיקו	 לחוק, אישור ותצהיר יגישלעניי	 עידוד נשי בעסקי , )החוק

  .הוא בשליטת אישה
  

  "העדפת תוצרת האר3  )ב
  

, 7.12.2' מס, "העדפת תוצרת האר3", "הוראת תכבמסגרת אמת מידה של המחיר וככל ש
לפחות  35%טובי	 שמחיר המרכיב הישראלי בו מהווה , לרבות, רלוונטית להתקשרות זו

תינת	 העדפה להצעות לרכישת טובי	 מתוצרת האר3 שמחיר אינו עולה על , ממחיר ההצעה
. ל ובכפו, לאמור בה"כמפורט בהוראה הנ, 15%ת מחיר הצעות לרכישת טובי	 מיובאי בתוספ

"הוראת תככמפורט ב, העדפה זו תיעשה בכפו, להסכמי בינלאומיי לרכישות ממשלתיות ,
  .12.3.7' מס, "בהתא להסכמי בינלאומיי ,מחו3 לאר3התקשרות לרכישה "

אישור מאת רואה חשבו	 בדבר שיעור המרכיב  יצר,, מציע המבקש לקבל העדפה כאמור לעיל
  .ל" הנ"בהתא להוראת התכ, הישראלי במחיר ההצעה והתחייבויות מתאימות

  
  שיתו, פעולה תעשייתי  )ג

תחול על ספק החו3 חובת  –ב "מיליו	 דולר ארה 5בהתקשרות ע ספק חו3 מעל סכו של 
ת יש חשיבות לקידו "במקרי שבה לדעת הרשפ. ולה תעשייתי ע ישראלשיתו, פע

תחול חובה על הספק להתקשר בהתקשרות ִמשנה מקומית  –תעשייתי ולפיתוח טכנולוגי באר3 
לעניי	 שיתו, פעולה תעשייתי והתקשרות ִמשנה מקומית יש לפעול לפי ההנחיות המפורטות [
  7.12.5' מס, "שיתו, פעולה תעשייתי", "הוראת תכב
  

  
  :הגשת הצעה  .7
  

"  הצעת הקבל	"ו" כתב ההזמנה"מסמכי המכרז לרבות  כלעל הקבל	 להחזיר את   .א
  .ולחתו על כל עמוד ממסמכי המכרז במקור

    
  

  :הנחיות להגשת הצעה למכרז ממוחשב  .ב
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על הקבל	 המציע לעיי	 בתשומת לב . חוזה זה הינו ממוחשב/כתב הכמויות של מכרז  
 ")הדיסק:"להל	 ) (או	 קי דיסק(החס	 הנייד בהסברי המופיעי במדרי. המצור, ל

  .ולפעול בהתא
  

  .דיסק הג  "יש להקליד את מחירי היחידה ע  )1
  

פיס ועליו תד דיסקה לאחר הקלדת מחירי היחידה יש להוציא בעזרת   )2
  .ההכפלות והסיכומי

  
3(  ותדפיס  דיסקלרבות  ,יש להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכי המצורפי

י המציע ע חותמת וחתימה מלאה "ע מיחתו, מלא אשר הופק בעזרתו
  .במקומות המצויני

בכל מקרה המחירי בתדפיס ה . אי	 חובה למלא מחירי בחוברת המכרז  
  .הקובעי

  
 ג  הדיסק"י המציע ע"ה של אי התאמה בי	 מחיר היחידה המוקלד עבכל מקר  )4

  .יקבע המחיר המופיע בתדפיס החתו, לבי	 מחיר היחידה בתדפיס
  

  
אשר לא ינקוב במחיר ליד סעי, או סעיפי של כתב הכמויות יחשב הדבר , קבל	  .ג

כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרי של כתב הכמויות ויראו את הקבל	 כמי 
  .לפי בחירת המזמי	,  או שהצעתו תפסל, מתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספתש

  
  .המחירי יהיו נקובי בשקלי ללא מס ער. מוס,  .ד

  
.  במעטפה מיוחדת  המצורפת למסמכי המכרז, על הקבל	  לרכז את כל מסמכי המכרז  .ה

 12:00 משעה ולהניחה בתיבת המכרזי לפי הכתובת הרשומה על המעטפה ולא יאוחר
 �    19.7.17ביו

  ).היו� הקובע 'להל�(
  

או כל , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, מע	  הסר  ספק יובהר כי כל חסר ל  .ו
וכ	 , י תוספת בגו, המסמכי או במכתב לוואי או בכל דר. אחרת"הסתייגות בי	 ע

פי לא יהיו ברי תוק, כל, הגשת צילומי המסמכי או מסמכי שאינ המקור
 .ועלולי לגרו לפסילת ההצעה, המזמי	

  
עליו להעלות	 בפני המזמי	 לא יאוחר  –במידה ולקבל	 הסתייגויות בעניי	 המכרז   .ז

מיו סיור הקבלני או מהיו שיקבע בפרוטוקול סיור הקבלני כמועד האחרו	 
  .קבל	 שלא יעשה כ	 יראוהו כמסכי  לתנאי המכרז במלוא. לשאלות/ להסתייגויות

  
  :הקבל� יצר/ להצעתו  .ח

  
לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג ובהיק, הכספי קבל� בתוק/ לרשיו�   )1

  .הנידרשי
   

י הוועדה הבי	 "לביצוע עבודות ממשלתיות ע קבל� מוכרתעודה בתוק/ ל  )2
בהיק,  , לקבלני ומנהלת רישו קבלני מוכרי' משרדית למסירת עב

לצור. ביצוע י המזמי	 "עהנדרשי ובסיווג המתאימי בענפי ובעבודות 
     .הפרוייקט

  
לכתב הזמנה זה ' ד 4כמפורט בסעי,  המחאה בנקאית או ערבות בנקאית  )3

  .לכתב הזמנה זה 2'כנספח א ב להל� "המצובנוסח 
  

תעודה מרש� ) /ליחיד( תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ער% מוס/  )4
  ) .לגבי חברה(החברות 
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5(  � 1976–ו"התשל,  לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי האישורי� הנדרשי

 לרבות , )אישורי(אכיפת ניהול חשבונות (ותקנות עסקאות גופי ציבוריי
   :האישורי הבאי

  
חוק עסקאות י "תוק, על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ�אישור בר   5.1

ותקנות עסקאות גופי ציבוריי  1976 –ו "גופי ציבוריי  תשל
מטע פקיד  ,  1987 –ח "התשמ, ) אישורי(יפת ניהול חשבונות אכ(

  .על ש הגו, המציע, מ"השומה וממונה אזורי מע
  

חוק תצהיר המאומת על ידי עור. די	 בדבר העדר הרשעות בעברות לפי  5.2
ראה [1987� ז"תשמ, חוק שכר מינימוולפי  1991�א"תשנ, עובדי זרי

תצהיר בדבר היעדר ההרשאות בגי	 העסקת עובדי זרי ושכר ", טופס
 ].7.4.6.1.ט' מס, "מינימו

  
המעיד שהמציע מנהל , 	 או יוע3 מסרואה חשבו, אישור פקיד מורשה 5.3

חוק מס ער. ו] נוסח חדש[פקודת מס הכנסה פנקסי חשבונות על פי 
או שהוא פטור מלנהל ושהוא נוהג לדווח לפקיד  1975�ו"תשל, מוס,

ר. מוס, על עסקאות שומה על הכנסותיו וכ	 מדווח למנהל מס ע
 .שמוטל עליה	 מס לפי חוק מס ער. מוס,

  
תצהיר המאומת על ידי עור. די	 בדבר העסקת עובדי ע מוגבלות   5.4

 )שעה והוראת 10 'מס תיקו	( ציבוריי גופי עסקאות בהתא לחוק
 � ח"התשנ, חוק שוויו	 זכויות לאנשי ע מוגבלותול 2016 ו "התשע
, "תצהיר בדבר העסקת עובדי ע מוגבלות", טופסראה [ 1998

  ].7.4.6.6.ט
 

י תקפי תתבצע על ידי המשרד יהיה רשאי להחליט כי הוצאת אישור 5.5
הספקי באופ	 ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המיסי או באופ	 

 מקוו	 באמצעות מערכות המידע של רשות המיסי לגבי ספקי
המחוברי למערכות אלה או על ידי עור. המכרז באופ	 ממוחשב 

 .מאתר האינטרנט
  

  
ש וטלפו	 של , ומ	מש. ביצוע	 ומועד סי, היקפ	, תיאור	, רשימת עבודות  )6

, ביחס לביצוע	 של העבודות, אסמכתאות בכתב, מנהל ומפקח מטע המזמי	
  .רשימת ממליצי והמלצות

  
כינוס / פשיטת רגל / פירוק : שהמציע אינו נמצא בהליכי  ד"אישור מעו  )7

   .הקפאת הליכי/ נכסי
  
  .הקבל	 חתומי על ידי) במידה והוצאו(פרוטוקול סיור קבלני והודעות   )8
  
  מבוטל  )9
  
  .4'כנספח אלהל	  ב"המצ, תצהיר בדבר אי תיאו מכרז  )10
  
בנוסח , ד"מאומתת על ידי עו, יותהצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור)         11

  .5'כנספח א ב"המצ
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תצהיר חתו בכתב מאושר על ידי עור. די	 לעניי	 תשלו שכר מינימו לפי       ) 12
חוק עובדי העדר הרשעות בעברות לפי ו  1987�ז"תשמ, חוק שכר מינימו

ב לחוק עסקאות גופי 2בהתא להוראות סעי,    1991�א"תשנ, זרי
 . 6'ח אנספכ להל	   ב"מצנוסח התצהיר . 1976 �ו"התשל, ציבוריי

  
 חוקי כל את כי המציע מקיי המעיד ,ד"עו מאומת על ידי , תצהיר המציע   ) 13

  .7'כנספח א ב"המצ, הקיבוציי ההסכמי וכ	 והצווי התקנות ,העבודה
  
 אישור על העדר חובות לרש� החברות: ככל שהמציע הינו תאגיד  ) 14

  .יב לתנאי הס, לעיל 4בהתא לאמור בסעי, , ")אישור:"להל	(
  
 .8'כנספח א ב"המצ, פס פרטי מוטבטו  )15
  
16(    .לרבות מסמכי המכרז, נוספי הנזכרי במכרז זה/ מסמכי אחרי
  

  :שמירת זכויות  .8
  

לקבל את ההצעה הזולה  תמתחייב האינ ועדת המכרזי כי , מובהר בזה במפורש  .א
 כמו כ	 היא רשאית . וכ	 היא רשאית  לקבל חלק של ההצעה, כלשהיביותר או הצעה 

�או /או ארגוניות ו/בגי� סיבות תקציביות והיק, המכרז  את להרחיב או לצמצ
 הולהחלט  נתונה לשיקול דעת בענייני דלעיל ההכרעה. או אחרות/מנהליות ו

  . המזמי	/ ועדת המכרזי הבלעדית של  
  
  ):כמפורט להל	 �  %30מעל (סייגי לבחירת קבל	 ע היק, עבודות גדול עבור המינהל   .ב
  

לא לבחור ) על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית(ת המכרזי תהיה רשאית ועד  
יתרת העבודות שלו לביצוע "ש אשר קבלת הצעתו במכרז זה היתה גורמת לכ., במציע
כל יתרת העבודות לביצוע "ס.  מהיק, %30תהיה בשיעור העולה על  "מינהלעבור ה

  .  בענ, נושא המכרז, "עבור המינהל
  

כל יתרת העבודות לביצוע עבור "" / ודות שלו לביצוע עבור המינהליתרת העב"בכלל 
בענ, נושא , ייכללו יתרות עבודה לביצוע פרוייקטי –ק זה "בהתא לס" המינהל
לגביה  קיימת החלטת ועדת המכרזי בדבר הזוכי במכרזי שפירס , המכרז

י המינהל "ע בי	 א משולמי, באופ	 מלא או חלקי(המינהל והממומני על ידו 
בתוספת סכו הצעת , )ח או יחידה אחרת של משרד הבריאות"י בי"ישירות או ע

  .המציע במכרז זה
  .  פרוייקטי  שביצוע מוקפא לפי רשימה של המינהל לא יכללובכלל זה 

  
 בקש מהלו, לאחר הגשת ההצעות, לפנות למציעיתעמוד הזכות  וועדת המכרזיל  .ג

� .הבלעדי והבלתי מסויג העל פי שיקול דעת  ,צעתבנוגע לה  הבהרות והסברי
  
 ).כשכל ההצעות גבוהות מהאומד	( הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת  .ד

 וקבע וועדת המכרזי/מובהר בזה כי המזמי	, דלעיל' מבלי לגרוע מהאמור בסעי, א
או /בכללותה ו העבודהבדבר עלותה המשוערת של  אומד	/  הערכה תקציבית לעצמ

שלא לקבל , את הזכות לעצמ י  שומר ועדת המכרזי /והמזמי	 שוני�בחלקיה ה
נמוכה במידה משמעותית /או לפסול הצעות שהוגשו בעלות גבוהה א, אחת מההצעות

י המשתתפי במכרז "ע הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרתאו לקבוע /מ	 האומד	 ו
 .ד�כשכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות ע� עור% המכרז לעומת האומ

  
, סבירות האומד	/ באשר לאמינות, לדעת ועדת המכרזי, במידה ויתעורר ספק 

ולקבל החלטה , לבחו� את סבירות האומד�, י שיקול דעתה הבלעדי"עפ, רשאית היא 
במידה ולדעת ועדת , בי	 השאר, לרבות החלטה בדבר ביטול האומד	, בהתא

  .המכרזי האומד	 שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה
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 ).בשל פער בי	 ההצעות( הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת  .ה
א. לא (ועדת המכרזי תהא רשאית מובהר בזה כי , מבלי לגרוע מהאמור דלעיל

וזאת בהתקיי פער של עד , להחליט על עריכת הלי. תחרותי נוס, במכרז זה) חייבת
  .ות אחריה בדירוג/ות הבאה/בי	 ההצעה הזולה ביותר לבי	 ההצעה 10%

תודיע , על עריכת הלי. תחרותי נוס, , בהתקיי התנאי לעיל, החליטה ועדת המכרזי
 למציע שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר  –קרי (הועדה למציעי הרלוונטי

כי , )10%קיי פער של עד , המציעי שבי	 הצעת להצעה הנמוכה ביותר כאמור לעיל
המיטיבה ע , הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, במועד שתקבע הועדה, ה רשאי להגיש

, מציע כאמור שלא יגיש הצעה נוספת). ביחס למחירי שבהצעת הראשונה(המזמי	 
 .תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהלי. זה

  
על  שינויי� ותוספות, הבהרות, תיקוני�רשאי לאחר פרסו המכרז להכניס , המזמי	  .ו

. עי בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזישלחו למצי  אשר , פי שיקול דעתו
, הקבל	 יצר, למסמכי ההצעה את הודעת המזמי	 כאמור כשהיא חתומה בחתימתו

    .הבנתה והבאת האמור בה בחשבו	 במסגרת הצעתו, לאישור קבלתה
קיבל על עצמו את האמור כמי ש  הויראוצר, את ההודעות כאמור  אשר לא י, קבל	

ללא תמורה נוספת או שהצעתו  ות נשוא ההודעותעבודהצע מתחייב לבבהודעות ו
   .לפי בחירת המזמי	,  תפסל

   
שלו ושל מזמיני אחרי  חוסר שביעות רצו�המזמי	 יהיה רשאי לדחות הצעה בשל   . ז

  .חוסר אמינות או ניסיו	 שלילי, מהתקשרויות קודמות ע המציע
  

9. � והסתייגויות שינויי
בי	 בגו, , סתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרזתוספת או ה, לגבי כל שינוי

בהתא לשיקול , תהיה ועדת המכרזי רשאית, המסמכי בי	 במסמ. לוואי ובי	 בדר. אחרת
 :לפעול באחת או יותר מהדרכי הבאות, דעתה המוחלט בנדו	

 ;לפסול או לדחות את הצעתו של המציע  )א

 .ה השינויי כלללראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו ב  )ב

 .לדרוש הבהרות מ	 המציע בעניי	 השינוי שנעשה  )ג

, בכל מקרה של טעות חישובית, לתק	 את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר  )ד
הודעה . הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומי כתיקו	 לטעויות החישוביות כאמור

 .מציעתימסר ל, על שינוי כאמור במידה ויבוצע
 

  
 להרחבת התקשרותאופציה   .10

בשיעור , המזמי	 שומר לעצמו את הזכות להרחיב את ס. ההתקשרות ע הקבל	 הזוכה במכרז  
קיימי או (או פרקי בכתבי הכמויות /על ידי הוספת ביצוע של סעיפי ו, 40 %של עד 
מ	 הביצוע ישקול המזמי	 ג את הארכת ז, בא יממש את זכות ההרחבה האמורה). חדשי

מועד מת	 , אופייה, הכל בהתא להיק, ההרחבה,  בא ימצא הצדקה לכ., של הפרויקט
  .'ההודעה על מימושה  וכד

  .בהקד, המזמי	  יודיע לקבל	 הזוכה על החלטותיו בעניי	 זה  
לאמור בחוזה הממשלתי הסטנדרטי  בנוס, יודגש כי כל האמור בסעי, זה הינו, למע	 הסר ספק  
  .ואינו בא לגרוע ממנו 3210מד,  �

  
 

11.  �  הגשת חשבונות ביניי� וחשבונות סופיי
  

, אחת לחודש יגיש הקבל	 למפקח שני עותקי של חשבו	 מצטבר בצירו, דפי כמויות  .א
  .מסודרי ומעודכני, כשה מפורטי, וניתוחי מחיר לעבודות נוספות

  
  .תוהמפקח יבדוק את החשבו	 שהוגש ויאשרו על פי שיקול דע  .ב
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במידה ולקבל	 . הקבל	 יקבל מהמפקח עותק מ	 החשבו	 המאושר ויחתו על גביו  .ג
  .יציינ על גבי החשבו	 ויחזיר למפקח, הסתייגויות לגבי אישור החשבו	

  
" רמדור"' של חב" סופר מכרז"המפקח יערו. את החשבו	 המאושר על ידו בתוכנת   .ד

וכ	 " חשבונומט"ולקבל	 באמצעות ויעבירו למשרד הבריאות " חשבונומט"בפורמט 
  .בעותקי מודפסי

  
 .המנהל יבח	 ויאשר את החשבו	 על פי שיקול דעתו  .ה

  
  .ללא כל תביעות נוספות מצידו, י הנחיות אלה"הקבל	 מתחייב בזאת לפעול עפ  .ו

  
  

12.   �  חשבונות ביניי� וחשבונות סופיי�מועד תשלו
  

של ) א) (3( 59חלופה הקבועה בסעי, יו בהתא ל 38תשלומי הביניי יבוצעו בתו.   .א
  .3210מד, חוזה תנאי 

    
של ) א) (3( 60יו בהתא לחלופה הקבועה בסעי,  90התשלו הסופי ישול בתו   .ב

  .3210מד, חוזה תנאי 
  

 :הזוכה בהצעת עיו�.        13

עומדת למציעי הזכות , 1993 �ג"התשנ, לתקנות חובת המכרזי) ה(21בהתא לתקנה   .א

 .	 בהצעה הזוכהלעיי

במידה ולמציע פרטי בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויי בפני הצגה למציעי אחרי   .ב

במפורש אלו פרטי  בטופס הגשת ההצעההמציע  יפרטמטעמי סוד מקצועי או מסחרי 

ייראה כמי שהסכי , מציע שלא יציי	 פרטי שכאלה. בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויי

 .ה של המשרד בלבדיטה הסופית על חיסיו	 סעיפי תהההחל. לחשיפת הצעתו כולה

דרישות או , בהגשת הצעתו מסכי ומאשר המציע מראש כי אי	 ולא יהיו לו כל טענות

  .תביעות כנגד המשרד בגי	 כל החלטה בנדו	

ובמסגרת , למציעי האחרי גלויהיובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה    . ג

 .נית	 יהיה להציגה כאמורהלי. העיו	 בהצעות 

 לאחר , לעשות כ	המציע במידה ויבקש , או צילו מסמכי המכרז/ו עיו	  . ד

  :לתעריפי הבאי בהתא  יעשה , במכרז הזוכה על הודעה

 *   .ח"ש 0.30בעבור כל צילו
  . ח”ש 30 � של אחד מאנשי המשרד ) במידה ודרושה לו עזרה(בעבור שעת עבודה * 

  
  

  :החתימת ההצע  .14
  

המציע יחתו את שמו המלא בסו, כל אחד ממסמכי המכרז וכ	 על כל אחד   .א
  .מהעמודי המהווי את מסמכי המכרז

  
  .ב"המצחתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עור. די	 בהתא לנוסח   .ב

  
במידה והמציע הוא תאגיד תחת ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכי לחתו   .ג

ד בדבר מורשי החתימה של "להצעה יצור, אישור של רואה חשבו	 או עו. מובש
  .ב"המצהתאגיד ואישור כאמור בדבר זהות של החתומי על ההצעה בהתא לנוסח 
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בנוגע לאחריות '  על המציע לחתו על גבי ההצהרה המצורפת כנספח למסמ. א  .ד

  .  לבטיחות בעבודה
  
  

  כללי  .15
  

הערבות . כל המשתתפי חייבי לעמוד בכל דרישות המכרז בהגשת הצעה משותפת  .א
  .ש כל המציעי המשתתפי בהצעה"הבנקאית תהיה ע

  . כל אחד מהמציעי יהיה אחראי כלפי המזמי	 ביחד ולחוד
    

יו מהיו  90ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במש. תקופה של   .ב
  .הקובע

  
הנחוצה לביצוע כל , לכלית ופיננסית איתנה ומוכחתעל המציע להיות בעל יכולת כ  .ג

  .ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו
  

  .יוחזר למציע/סכו אגרת רכישת המכרז לא יושב  .ד
  

    
  ,בכבוד רב          

  
  משרד הבריאות              
  פיתוח ובינוי מוסדות רפואה, מינהל תכנו	             
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  אישור המציע
  
  

וככל שהדברי נוגעי להתחיבויותי א אזכה , הבנתי אותו, ר כי קראתי את כל האמור לעילאני מאש

  .אני מתחייב כי אבצע אות	 בהתא לאמור, במכרז

  

הועלו על ידי בפני נציגי המזמי	 לפני הגשת הצעתי ) א היו כאלה( השגות או שאלות שהיו לי , הערות 

  .דעתיוקיבלתי בקשר אליה תשובה מספקת להנחת 

  

   .אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתא לתוכניות המכרז

  
    

  
                         
  חתימה וחותמת הקבל�                   
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  _____________: תארי.

              ________________: המציע ש
  "הקבל	" :להל	            

  
  
  
  

  לכבוד
  משרד הבריאות

  פיתוח ובינוי מוסדות רפואה, מנהל תכנו	
  20רלי. ר א"רחוב ד

  יפו
  
  
  
  ,.נ.א.ג
  

  הצעת  הקבל�: הנדו	
  

           
  

לביצוע עבודות עבור משרדי  י הועדה הבי	 משרדית"ע קבל	 מוכר ובעל אישור, מ קבל	 רשו"אני הח
   .לצור. ביצוע הפרוייקטי המזמי	 "עבהיק, ובסיווג המתאימי בענפי ובעבודות הנדרשי  ממשלה

המרכז לבריאות הנפש כפר  –'  שיפו� מחלקה סגורה א  צועמאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לבי
  ").הפרוייקט: "להל�(  שאול
   :ומתכבד להגיש הצעתי  כלהל	 לאישורכ, בצירו, כל מסמכי המכרז 2.10.17מיו

  
  
  :מאשר ומתחייב  בזה כלהל	, אני מצהיר  .1
  
  

המסמכי  לרבות , הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז  .א
  .והבנתי אות היטב, שלא צורפו למכרז במהדורת המעודכנת האחרונה

  
למדתי את , קיבלתי את ההסברי הדרושי לביצוע העבודה, סיירתי באתר הבניה  .ב

  .את הצעתי ובהתא לכ. ביססתי, התנאי הנדרשי לביצוע העבודה
  

רכי גישה ואני  מתחייב לרבות ד, אתר הבניה והסביבה, בדקתי היטב את תנאי השטח  .ג
  .לנקוט בכל האמצעי שלא לפגוע בסביבה

  
היק, , התוכניות והמפרטי, תנאי החוזה, בדקתי ושקלתי את התנאי הכלליי  .ד

  .העבודות  ורשימת הכמויות 
  

  .בנייה לעבודות , א. לא מוגבלת, ידוע לי  כי מדובר בעבודה הכוללת  .ה
       

כי בכתב הכמויות , הריני להצהיר, לגרוע מכלליותובנוס, על האמור לעיל ובלי    .ו
חישבתי את מחירי כל הפריטי , מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט

  .הכל כמופיע במסמ. האמור, וחישבתי את ס. כל מחיר הפרוייקט
  

יראו , הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו
כפי שמופיע בכתב , ככלול במחיר של הפריטי האחרי, חירו של הפריט הנדו	את מ
  .או שהצעתי תיפסל על ידכ, הזמנה
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הרשו לצידו , כ המחיר"עוד הנני מצהיר ומתחייב כי א תתגלה אי התאמה בי	 סה
של הפריט לבי	 הסכו המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של 

, כ המחיר הרשו לצידו של הפריט בהתא לסכו  ההכפלה”	 סהיתוק, פריט זה
  .כאמור לעיל

  
היכולת המקצועית והאחרת וכ	 האפשרות הפיננסית לבצע את , סיו	יהנ, יש לי הידע   .ז

  .באיכות גבוהה, י מסמכי המכרז"העבודות עפ
    
שת הדור, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, אני ער לעובדה  .ח

מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמני הנקוב , מיומנות
ולסיי את . או שיווצר בהשגת כח אד מיומ	 וכח אד בכלל/על א, כל קושי קיי ו
ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשה  בגי	 העדר אפשרות , ביצוע הפרוייקט במועד

  .יהודה ושומרו	 או פועלי זרי, ההעסקת פועלי משטחי רצועת עז
  

  :אני מודע לתנאי הבאי ומסכי לה  .ט
      

ט המוסד  שבועיי לפני תחילת העבודות את "באחריות המציע להעביר לקב  )1
  :תו. פירוט, רשימת העובדי שיועסקו

  .ש מלא  �
  .ז.מספר ת  �
�    .מקו מגורי

    
או לדרוש הוצאה /מוסד וט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחו ה"הקב  )2

מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו , שהתחיל לעבוד, מהעבודה של העובד
  .ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה

  
יחוייב המציע  לגדר את אזור הבינוי ולהפרידו , במידה ומדובר בבינוי חדש  )3

  .מתחו המוסד
  

לאחר שיציגו , כנס לתחו המוסדיורשו להע י"פועלי מאזור חבל עזה ומיש  )4
  :את האישורי הבאי

  רשיו	 עבודה  �
  אישור כניסה לישראל  �

  
5(    .בתחומי המוסדות, ע"ע  ואזח"תושבי יש, לא תותר הלנת עובדי

    
או הקושי בהשגת פועלי לא יהווה סיבה לסיו העבודה באיחור /הסגר ו  )6

  .או לכל תביעה מכל מי	 או  סוג/ונ	 ואו לאי קיו התחייבויותי ככתב	 וכלש/ו
  

  בהתא כיסוי ביטוחי למזמי	 כי הנני מודע היטב לצור. להמציא, אני מאשר  ) 1  .י
לתנאי חוזה  8בהתא לאמור בסעי, ( בותערוכ	 נספח המצור, אישור שבל

  .חתיבמידה וי, ע חתימת החוזה, )3210מד, 
במהל. ביצוע העבודה  ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא"הערבות הנ  

  .מ ותהיה של המציע בלבד"תכלול ג את רכיב המע
  
כ הריני מתחייב  לחדש את האישור הביטוחי ואת הערבות מפע מפע "כמו  ) 2

לרבות תקופת (למש. כל תקופת החוזה , לפני תו תוקפ ולהמציא למזמי	
  ).הבדק

הפעלתו או את  אני מודע לכ% שהמזמי� רשאי לבטל את החוזה או לעכב את  
 �ביצוע התשלומי� על פיו עד להמצאת אישור ביטוחי וערבות עדכניי

  . מש% כל תקופת החוזה, ומתאימי� לשביעות רצונו
  
במידה ויבקש זאת המזמי	 לחתו על  מסמ. תוספת , כ הריני מתחייב"כמו  ) 3

ולהמציא  3210שיתווספו בהתא לכללי המכרז ולחוזה מד, , לעבודות
  .מ	 התוספת הנידרשת 5%נוספות בשיעור ערבויות 
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( מבלי למעט מ� האמור לעיל או באמור במסמכי המכרז, אני מודע לכ% כי  ) 4

במידה והקבל� הזוכה לא יחזיר למזמי� חוזה ,  )3210לרבות בחוזה מד/ 
�לרבות ערבות ואישור ביטוחי בהתא� , חתו� ע� כל המסמכי� הנלווי

ממועד משלוח המסמכי� לחתימה או מועד ימי�  7תו% , לדרישות המזמי�
במידה , אחר שניקבע על ידי המזמי� או ממועד הישיבה לחתימת החוזה

כולה , לחלט את הערבות הבנקאית שבידיו,   יהא המזמי� רשאי, ונקבעה כזו
ההתקשרות ולבחור ולהתקשר ע� קבל� / או לבטל את הזכייה/או חלקה ו

ת הקבל� בגי� כל יו� פיגור בהשלמת או לקנוס א/אחר לביצוע ההתקשרות ו
�  .הכל בהתא� לשיקול דעתו הבלעדי של המזמי�, המסמכי� האמורי

  
י מסמכי "אני מציע לבצע את כל העבודות עפ, לעיל 1לאחר ששקלתי את כל האמור בסעי,   .2

במחירי המפורטי על ידינו וסיכומ הכולל הוא והמכרז בהיק,  המוצע ברשימת הכמויות 
  )                              מ.ע.מ כולל(0 ________________________

              )וכל מס או תשלו  מ.ע.כולל מ(ח "ש________________________________: במילי
  .) אחר שעל עור. המכרז לשל לזוכה

  ").התמורה" :להל	 (              
  

תיחשב ההנחה מהס. הכולל של ההצעה לפני , נה באחוזיויכללה הצעתי הנחה כללית שצ  
    . ואחוז ההנחה יחול על כל סעי, וסעי, בהצעתי, ההנחה

תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזי מהס. , נה בסכו בלבדיכללה הצעתי הנחה כללית שצו  
  .הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעי, וסעי, בהצעתי

    
או /שיבוצעו בפועל ו, להגדלה או צמצו על פי מדידה של חלקי העבודההתמורה תהיה כפופה   

  .על פי  הוראות המזמי	
  ).3210(הכללי להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט בחוזה מד, 

אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לש ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבל	   .3
  .לפי מסמכי המכרז

  
בי	 , חירי הכלולי בהצעתי ברשימת הכמויות כוללי את כל ההוצאותאני מאשר כי המ  .4

בהתא , הכרוכות בביצוע העבודה, מכל מי	  וסוג, בי	 הכלליות ובי	 האחרות, המיוחדות
או אי ידיעת תוכ	 /לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו

  .או נספחיו/תנאי החוזה ו, מסמכי המכרז
  
פיתוח , להגיע למשרדי מנהל התכנו�, אני מתחייב במידה שאקבל הודעה על זכייה במכרז  .5

 �ובינוי מוסדת רפואה ולחתו� על כל מסמכי המכרז במלוא� כפי שהופצו לרבות המפרטי
, ) התכניות שימסר במסגרת המכרז CDבהתא� לרשימת התכניות ו(וחוברת תכניות המכרז 

  .זאת טר� חתימת החוזה
  

    
עבודה , שינויי או תוספות, הצעתי כוללת הסכמה לצמצו או הגדלת היק, העבודות  .5

לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאי  �בחלקי ובקטעי שוני באתר הבניה , בשלבי
  .בהתא להוראות המנהל והמפקח כאמור בחוזה, ובנסיבות כפי שיתחייבו

  
  
לקבל חלק של וכ	 המזמי	 רשאי   צעה הזולה ביותרחייב לקבל את הה	 המזמי	 ידוע לי כי אי  .6

כמו כ	 המזמי	 רשאי להרחיב ולצמצ היק, המכרז , או לא לקבל א, הצעה בכלל/ו ההצעה
  .או מנהליות/או ארגוניות ו /בגי	 סיבות תקציביות ו

  
  
אני מתחייב בזה לחתו על החוזה ולהשיבו למזמי	 לא , י המזמי	"במידה והצעתי תתקבל ע  .7

 . המינהל/י המזמי	"שייקבע ע, אוחר מתו חמישה ימי ממועד קבלתו או לחלופי	 במועדי
/ י המזמי	"במידה ואוזמ	 ע, לחתימה על החוזה, אני מתחייב להגיע למשרדי המינהל, לחלופי	
  .במועד שייקבע , המינהל

  . האישורי לפי הדרישה /טחונותיהב, להמציא את כל הערבויותוכ	  אני מתחייב 
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8.   , יו ממועד צו התחלת עבודה  14 אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתו

  .ולסיי את כל העבודה  לפי תנאי החוזה
  

   4000  ל ס. של  "במקרה שלא אשלי את ביצוע העבודה בתו. התקופה הנ, אני מתחייב לשל
 0 )וע מראש בגי	 כל יו  של כפיצוי מוסכ וקב) שקלי  חדשי ארבעת אלפי : במילי

של החוזה מד, '  במסמ. ב �62ו 45הסכו ישא הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפי . איחור
)3210.(  
    

  
ד או רואה חשבו	 בדבר "וכ	 אישור עו, אני מצר, בזה את כל מסמכי המכרז חתומי על ידי  .9

  .מורשי החתימה וזהות החותמי כנדרש בכתב ההזמנה
  
  
  .יו מהמועד האחרו	 להגשת הצעות 90תוקפה של הצעתי זו הוא עד             .10
  
  
  :כתובתי  למסירת הודעות לצור. הצעה זו היא  .11
  
  

  ____________________________________________________ :כתובת 
  

  ' ___________________גב/לפנות למר_____________________ ) עבודה(טלפו	 
  

  .________________________פקסימיליה 
  
  

   .' _____________גב/הוא מר/י	 הצעה זו היאיפניה בענ/ת לצור. דיו	/תי המוסמ./נציגי
  
  
  
  :חתימת הקבל� על טופס ההצעה .12

  
  

___________________________                      _________________________  
  מה וחותמת הקבל�חתי                               תארי.           
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  )לשאינו תאגיד/ ליחיד ( ח"רו/ד"אישור עו

  
  
  

  ' _____מס____________ ח מרחוב "רו/ד"עו__________________ מ "אני הח
  

   :חתמו בפני__________________ מאשר בזאת כי היו ___________________ עיר 
  
  ______________________. ז.ת______________________________   ה"ה
  ______________________ . ז.ת________ _____________________ ה"וה

  11/17על מסמכי מכרז מספר 
  
  
  

_____________________         _________________________  
  ח"רו/ד"עו                  תארי.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  אישור  במידה והמציע הינו תאגיד

  
  

  ' _______מס_____________ח מרחוב "ור/ד"עו_________________ מ "אני הח
  

 ________________________מאשר בזאת כי חותמת התאגיד______________________ עיר
  :של מותיהחתי בצירו,

  
  _________________. ז.ת______________________  :ה"ה     
  _________________. ז.ת _______________ _____ : ה "הו     
  

  , בפני_  11/17_טע התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר שחתמו מ
  

  .מחייבי את התאגיד לכל דבר ועני	
  
  
  

______________________               __________________  
  ח"רו/ד"עו              תארי.  
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  1' נ ס פ ח א

  
  קבל� ראשי האחראי לבטיחות הכוללת

  
  

  בטיחות בעבודה  .א

יראו את הקבל	 כמבצע , 1988 –ח "התשמ, )עבודות בניה(ודה לעני	 תקנות הבטיחות בעב  

  .והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבל	, הבניה

  :בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבל	 כדלקמ	  

  

  הצהרת הקבל�  .ב

  :אחד הקבלני הראשיי/ הקבל	 הראשי, אני החתו מטה  

	 משרד הבריאות לביצוע עבודות בנייה כי ע חתימת הסכ ביני לבי, מאשר בזאת .1

עבודות (כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה " מבצע הבנייה"בפרויקט אשמש כ

ואני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע כל החובות  1988�ח "התשמ, )בנייה

  .המוטלות על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה ועל פי כל די	

הודעה   �רי מיד ע קבלת צו התחלת העבודה מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזו .2

וכ	 להמציא למנהל התכנו	 של משרד , 2כאמור בתקנה , על מינוי מנהל עבודה

 .הבריאות העתק של ההודעה האמורה

  

  
  
  
  

  _______________________חתימת הקבל�  
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  המש% '  1'נספח א
  

הודעה זו יש לשלוח בדואר                             _______________       מפקח עבודה אזורי לאזור  :אל
�  רשו

  הודעה על פעולות בנייה
  )192סעי/ ( 1970ל "תשה, )נוסח חדש( פקודת הבטיחות בעבודה 

�  :שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמ� אנו מודיעי
  פרטי� על מבצע העבודה

או ש� החברה (ש� משפחה 

 )המבצעת

הכתובת  ש� פרטי

 � למכתבי

טלפו� 

 'סמ

בפנקס ' מס

� הקבלני

  פרטי על העבודה המבוצעת
 מבני�' מס החלקה הגוש המספר הרחוב מקו� הישוב

 :מהות העבודה המבוצעת 

        )1 (
_____________________________________________________________________  

)  )'וכוביוב , מפעל מי, גשר, בית חרושת, בית מגורי
  

         )2 ( מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובי
__________________________________________________  

  )המרחק בי	 תיל קיצוני למבנה המתוכנ	 הקרוב ביותר(
  

סוג הכוח שבו ) 3(        
  _____________________________________________________ישתמשו

  )'פנימית וכושריפה , מנוע, חשמל(
  

  מינוי מנהל עבודה  
מיניתי את , 1988ח "התשמ, לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה 3ו  2בהתא לתקנות   

  האד שפרטיו מפורטי להל	
  .המבוצע על ידינו, ל"כמנהל עבודה באתר הנ  

  
�  פרטי� אישיי

  
 הזיהוי' מס שנת לידה ש האב ש פרטי ש משפחה

תארי. התחלת  לפו	 ניידט   כתובת המגורי

 המינוי

ל אי	 צור. למלא את "במקרה שכבר   נמסרו פרטי על מנהל העבודה הנ(השכלה וניסיו	 בעבודה 
  המשבצות שלהל	 ומספיק לציי	 
לגבי מקו בניה _____________ נמסרו בהודעתנו מיו . פרטי על השכלה וניסיו	 בעבודה
______________________(  

ת ספר ציי	 את המוסד א למד בבי
 ומקומו

שנת סיו  המקצוע העיקרי  
 הלימודי

  מספר שנות הניסיו	 בעבודת בנייה
   18מאז הגיע לגיל 

מספר שנות נסיו	 בניהול או    
  בהשגחה

השני  10�על עבודת בנייה ב
 האחרונות 

 

  
�עבודה במקו יש למלא סעי, זה במקרי בה מוחל, מנהל ה( פרטי� על מנהל העבודה הקוד

  )העבודה האמור
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 תארי. הפסקת העבודה ש פרטי ש משפחה

  
________________                                     ______________________  

  חותמת וחתימת מבצע הבנייה           התארי.
  

  

  

  

  הצהרת מנהל העבודה שנתמנה

  1988 –ח "התשמ, )עבודות בניה(לתקנות הבטיחות בעבודה ) 'א(5תקנה 

אני החתו� מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל 

  .מתייחסי� אלי וה� נכוני�' ומצהיר כי הפרטי� הרשומי� בחלק ג

� ל"התש, )נוסח חדש(ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתא לפקודת הבטיחות בעבודה 

  .וע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלוויד, ותקנותיה, 1970

        _____________________       _____________________________________  

  ש מנהל העבודה                         חתימת מנהל העבודה                        התארי.     

  

  

  155/פ/טופס עב
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  2'נספח א

  ערבות מיכרז

  

  

  _______________ חברת הביטוח/ש הבנק

  _________________טלפו	 . מס

  _________________מס פקס 

  

  נוסח כתב ערבות

  

  לכבוד
  ממשלת ישראל 

  באמצעות משרד הבריאות
  

            ערבות מספר :  הנדו	
  

      
    0 220,000  אנו ערבי בזה  כלפיכ לסילוק כל סכו עד לס.

  
)  )0 מאתיי ועשרי אל,   :במילי
  
  

  ")חייב"להל	 ה(______________________________________ : מאת  אשר תדרשו
  

  המרכז לבריאות הנפש כפר שאול –'  שיפו� מחלקה סגורה א 1711/ מכרז  בקשר ע
  
  
  

שנשלחה אלינו מתארי. דרישתכ הראשונה   חמישה עשר יול תו. "אנו נשל לכ את הסכו הנ
נמק את דרישתכ ומבלי לטעו	 כלפיכ טענת הגנה כל מבלי שתהיו חייבי ל, במכתב בדואר רשו

או לדרוש תחילה את סילוק הסכו האמור מאת , שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכ
  .החייב

  
  

   16.2.18 עד תארי. 1716.11.שאר בתוקפה מתארי. יערבות זו ת
  

  __________:  תושכתוב הביטוח' חב/ דרישה על פי ערבות זו יש להפנות  לסני, הבנק
            

  
______  ______       ___________________               __  

  הביטוח' חב/כתובת הסני,    הסני,. הבנק ומס. מס    הביטוח' חב/ש הבנק 
  
  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה
  
  
  

                                        
  חתימה וחותמת                ש מלא                 תארי.  
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  3'נספח א
  ___________: תארי.

  
  

  ,לכבוד
  פיתוח ובינוי מוסדות רפואה, או מינהל תכנו�/או משרד הבריאות ו/מדינת ישראל ו

  
  
  
  ,.נ.ג.א
  
  
  

  קבל� 'אישור עריכת ביטוח :  הנדו	
  
  
  

  .יצור/ למכרז במסגרת הודעה לקבלני� ע� קבלת הנספח המתאי� מענבל
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 4'נספח א
 11/17' תצהיר בדבר אי תיאו� מכרז מס

  
העובד בתאגיד _____________ ז "ת' מס______________________________ מ"אני הח

מצהיר בזאת ) ש התאגיד(___________________________________________________ 
  :כי 
  

  . אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו .1

  . נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זהאני  .2

, ללא התייעצות, או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי/המחירים ו .3
  ). למעט קבלני משנה(הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר 

עה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז או הכמויות המופיעים בהצ/המחירים ו .4
  ). למעט קבלני משנה(זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה 

 . לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה .5

  . נמוכה יותר מהצעתי זולא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או  .6

  . לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא .7

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או  .8
  . מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה

  
  במקו� המתאי� Vיש לסמ� 

 ה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאו מכרז התאגיד מציע ההצע �
  :אנא פרט, א כ	

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

מציע ההצעה לא הורשע בארבע השני האחרונות בעבירות על חוק ההגבלי העסקיי , התאגיד �
   לרבות עבירות של תיאומי מכרזי

  :אנא פרט, א כ	
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

  
  . מודע לכ. כי העונש על תיאו מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל אני
  
  
                  

חתימת     ש המצהיר    חותמת התאגיד    ש התאגיד    תארי.

  המצהיר
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  ד"אישור עו .2

  
' מרח_______, ר "מ____________________, ד "עו, מ"אני הח

הופיע _________ את כי ביו מאשר בז__________________________________________, 
המוכר לי באופ	 אישי והמוסמ. לחתו / ז "י ת"שזיהה את עצמו ע____________________, בפני 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי , על תצהיר זה בש התאגיד ומנהליו
  . ות התצהיר דלעיל וחת עליואישר בפני את נכונ, לעונשי הקבועי לכ. בחוק א לא יעשה כ	

  
          

    ותמתוחש מלא        
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 5'נספח א

 מקור בתוכנות השימוש בדבר הצהרה

 

  ____/___/___: תארי. 

  לכבוד

  משרד הבריאות

  הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

  

לאחר שהוזהרתי כי __________________ . ז.ת____________________________ מ "אני הח

  :ה בזה כדלקמ	/מצהיר, את האמת וכי אהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק א לא אעשה כ	 עלי לומר

1.  שהוא הגו, המבקש ___________________________ הנני נות	 תצהיר זה בש

אני מכה	 "). המציע: "להל	(להתקשר ע המזמי	 במסגרת מכרז זה 

  . יר זה בש המציעת לתת תצה/והנני מוסמ._____________________________ כ

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש א. ורק בתוכנות מקוריות לצור. מכרז  .2

ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד , ולצור. ביצוע השירותי נשוא המכרז _1711/'מס

  . הבריאות

 . להל	 חתימתי ותוכ	 תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .3

 

   

 המציע תימחת ש� מלא של המציע תארי%

  

  אישור

  

________  ביו כי בזה מאשר, די	 עור. ___________________, ________מטה החתו אני

' מס זהות תעודת פי על ה/שזיהיתיו/  אישית לי ת/המוכר. _____________________ בפני הופיע

 יהיה וכי, בלבד האמת ואת כולה האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ________________

  .עליה וחת דלעיל הצהרתו נכונות אישר, כ	 יעשה לא א בחוק הקבועי לעונשי צפוי

  
                

 חתימה  תארי%
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 6'א נספח

 מינימו� שכר וחוק זרי� עובדי� חוק לפי הרשעות העדר בדבר תצהיר

  

  ____/___/___:  תארי.

  לכבוד

  משרד הבריאות

  .נ.ג.א

  מינימו שכר חוק לפי או זרי עובדי וקח לפי עבירות � תצהיר

  

 שהוזהרתי לאחר_________________ .ז.ת _______________________________ מ"הח אני

 בזאת מצהיר, כ	 אעשה לא א בחוק הקבועי לעונשי צפוי אהיה וכי האמת כל את להצהיר עלי כי

  :כדלהל	

 .המציע מטע להצהיר ומוסמ.") מציעה: "להל	(_ _________________________  נציג אני

 בו המצויות וההגדרות 1976 �ו"התשל, ציבוריי גופי עסקאות לחוק בהתא נעשה זה תצהיר

  11/17'_מס למכרז ובתמיכה

 ביותר הורשעו וא, עבירות משתי ביותר אליו זיקה ובעל המציע הורשע לא, זה תצהירי מת	 מועד עד

 לפחות אחת שנה תחלו,/ חלפה, במכרז ההצעות להגשת חרו	הא למועד שעד הרי �עבירות משתי

  .האחרונה ההרשעה ממועד

, במכרז ההצעות להגשת האחרו	 למועד עד זה תצהיר בבסיס העומדות בעובדות שינוי ויהיה במידה

  .הבריאות במשרד המוסמכי לגופי לאלתר המידע את אעביר

  

   

  חתימה  תארי.

 

  

  

  אישור

  

 כי בזה מאשר, די	 עור. _______________________________________, __מטה החתו אני

/  אישית לי ת/המוכר. ______________________________ ,בפני הופיע________  ביו

 את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר __________' _________מס זהות תעודת פי על ה/שזיהיתיו

 נכונות אישר, כ	 יעשה לא א בחוק הקבועי לעונשי צפוי יהיה וכי, בלבד האמת ואת כולה האמת

  .עליה וחת דלעיל הצהרתו

   

 חתימה  תארי.
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  7'א נספח

  עובדי� העסקת בתחו� החקיקה לקיו� אישור ' תצהיר 

  ____/___/___: תארי. 

  לכבוד

  משרד הבריאות

  ,.נ.ג.א
  אישור לקיו� החקיקה בתחו� העסקת עובדי� 'תצהיר 

  
  _______________________________, נציג המציע  _______________________, , ____אני
  

  מצהיר בזאת בדבר קיומ של תנאי  __________________________,אשר תפקידי אצל המציע 
  

 המציע _, 17 ספטמבר_ועד _ 16 ספטמברהעבודה החלי על כל עובדי המועסקי על ידי בתקופה מיו
   מקיי

  
חוקיובכלל ה  בחוקי העבודה את האמור    : להל	המפורטי

  
  1945  )הודעה(פקודת תאונות ומחלות משלוח יד 

  1946  פקודת הבטיחות בעבודה

   1949  )החזרה לעבודה(חוק החיילי המשוחררי

  1951  �א"תשי ,חוק שעות עבודה ומנוחה

  1951  �א"תשי ,חוק חופשה שנתית

  1953  �ג"תשי ,חוק החניכות

  1953  �ג"תשי ,בודת הנוערחוק ע

  1954  �ד"תשי ,חוק עבודת נשי

  1954  חוק ארגו	 הפיקוח על העבודה

  1958  �ח"תשי ,חוק הגנת השכר

 1959 �יט"תש ,חוק שירות התעסוקה

  1967  חוק שירות עבודה בשעת חירו

  1995  )נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי 

  1957  חוק הסכמי קיבוציי

  1987  �ז"תשמ ,וחוק שכר מינימ

  1988  �ח"תשמ ,הזדמנויות שוויו	חוק 

   1991  )העסקה שלא כדי	(חוק עובדי זרי

  1996  חוק העסקת עובדי על ידי קבלני כוח אד

  1998  לחוק שיוויו	 זכויות לאנשי ע מוגבלות' פרק ד

  1998  לחוק למניעת הטרדה מינית 8סעי, 

  2001  �א"התשס, ותהתפטרולפיטורי לחוק הודעה מוקדמת 

  2000  לחוק מידע גנטי 29סעי, 

  2002  )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד 

  2006  חוק הגנה על עובדי בשעת חירו

חשיפת עבירות ופגיעה (א לחוק הגנה על עובדי 5סעי,  •
  בטוהר המידות או במינהל התקי	

  

1997  
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 ציעחתימה וחותמת המ ש מלא של החות בש המציע  תארי.

  
  
  
  

   לעיל המציע להתחייבות ד"עו אישור
  

הופיע בפני ________ מאשר בזה כי ביו , עור. די	_ _____________, _______אני החתו מטה
' על פי תעודת זהות מס ה/שזיהיתיו/ לי אישית  ת/המוכר. _________________________
 תהיה/וכי יהיה, אמת כולה ואת האמת בלבדלומר את ה ה/כי עליו ה/ולאחר שהזהרתיו ______________

  .עליה מה/דלעיל וחת ה/נכונות הצהרתו ה/אישר, לעונשי הקבועי בחוק א לא יעשה כ	ה /צפוי
  
  
  

      

  חתימה וחותמת  ד"ש מלא של עו  תארי.
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  8'א נספח

  מדינת ישראל

  משרד הבריאות

 �  חשב המשרדלשכת  –אג/ הכספי

 
  

  בטופס  בקשת  פתיחת  מוט

1 (�  פרטי� אישיי

  _______________: ש ספק 

  )י מי שאינו עוסק מורשה"למילוי ע(|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  ): ספרות 9(ז .מספר ת

  לא/  כ	  :  עוסק מורשה

  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|: מספר עוסק מורשה

  

  כתובת ) 2

           

  

  

  

  

  

  

  

  ____ � _____________ : מספר טלפו	

  ____ � _____________ : פר טלפו	מס

  ______ �___________ : מספר טלפו	 נייד

  ____ � ______________ : מספר פקס

e-mail  :____________________________  

  

  פרטי חשבו� בנק) 3

  __________________: ש בנק

  _________________: מספר סני,

  _____________________: כתובת סני,

  ____________________: ו	מספר חשב

  

  

  

  :או

  ______________: ד.ת

  _________: ד.מיקוד ת

: ש� ישוב

__________________ 

: רחוב ומספר בית

____________________________  

: ש� ישוב

   _________________________________

  _________: מיקוד
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4 (�  מסמכי� מצורפי

•   .או אישור על תאו מס בתוק,אישור ניכוי מס במקור , אישור ניהול ספרי

 .ד  או המחאה מבוטלת לאימות פרטי בנק"עו/ ח"רו/אישור חתו מבנק •

  

  

________________        ______________________              ____________________   _  

  חתימה/תארי.                                                  ש המוטב                      חותמת           

  

 

  

  

  _____________________: יחידה מבקשת

  

  _________________________: איש קשר

  

  ________________________: מספר פקס

  

  _______________________: ר טלפומספ
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  )מוקדמות – 00פרק (תנאים כלליים ומיוחדים  1 –' מסמך ג

  

  תאור העבודה  00.01

  עבודות  – שאולכפר ח "בביה' אשיקו ושיפו3 מחלקה סגורה לבנית חוזה זה מתייחס /מכרז  

  .שיפו3 ומערכות, בניה

  :העבודות הנכללות במסגרת שלב זה  

, תקרות, מחיצות, חיפויי, כולל ריצופי, עבודות פרוק והריסה בהתא לתוכניות .1

  .'מערכות  וכד

אלומיניו גבס , נגרות ומסגרות, צביעה, ריצו, וחיפוי, גמר לרבות טיחעבודות   .2

  .אקוסטיות ותקרות 

   .חשמל ומיזוג אויר, מערכות תברואה      .3  

  4.        .כתב הכמויות והתוכניות המצורפי, כל עבודה אחרת הנדרשת בהתא למפרטי

  

  אתר העבודה  00.02

  .כפר שאולח לפגועי נפש "בביההעבודה מבוצעת   

     כמו כ	 חלק מהעבודות כרו. בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות לפיכ.   

              או ניתוק מערכות ההזנה השונות /אופ	 מיוחד יקפיד הקבל	 על תיאו מועדי הפסקה וב  

  .'תקשורת וכו, ביוב, חשמל, מי: כגו	

י הקבל	 הוא שמירה מוחלטת וללא הפרעות של הפעילות "תנאי יסודי לביצוע העבודות ע  

, לסגירת דרכי גישה, תאי	 בשו פני לגרו לנזקי ולהפרעו .בית החוליב הקיימת

  .ולהפרעה כלשהי, אבק, ליצירת רעש

כ	 נדרש הקבל	 להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשי על מנת   

טר תחילת עבודה . תכולת והמשתמשי בה, למנוע נזקי נפש ורכוש למבני הקיימי

טפסי התחייבות לפעולה ח ויחתו על "יקבל הקבל	 הדרכת מאת ממונה הבטיחות של ביה

  .בבטיחות

  .הקבל	 ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו  

אזור שבי� המבנה ללמבנה עצמו ומעבר , לקבל� לא ינת� שטח התארגנות לביצוע העבודות  

  .שיקי� הקבל� לתחו� את שטח עבודתו והגדר

  . הקבל� לא יורשה להשאיר כלי עבודה ללא השגחה במהל% עבודתו באתר  

  .על סביבתו יהיה סגור ומסוגר מש% כל שעות הפעילות ולאחריההמבנה   

כל הסידורי� הנדרשי� , כניסה אל איזור הפעילות רק מתו% דלת באמצעות מפתח ומנעול  

  .ללא כל תוספת תשלו�, יהיו באחריות הקבל�

הקבל	 יהיה חייב בקיו קפדני מלא של . ח"ביהי "התניות מגבילות לעבודות הקבל	 יוצאו ע  

  . ל אות ההתניותכ
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בדק , ראה את אתר העבודה, כי ביקר במקו העבודה, בהגישו את הצעתו מאשר הקבל	  

את השטח המיועד לעבודה , את הגבלות השטח, את הגישה אליו, באופ	 יסודי את צורתו

הניקוז ושאר , הביוב, הטלפו	, החשמל, את מקו צינורות המי, ולאחסנת כלי וציוד

  . ותהמערכות הקיימ

לתנאי המיוחדי ולכל , ל"מאשר הקבל	 כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ, כמו כ	  

המחירי שיציע הקבל	 בכתב הכמויות . יתר העבודות שתתבצענה והמשפיעות על העבודה

וההוצאות המקריות כלשה	 שתידרשנה בגלל , ייחשבו ככוללי את כל ההוצאות הכלליות

  .הגבלותיו וסביבתו, בודהל של מקו הע"התנאי הנ

  

  ח”ביהגידור השטח וארגו� , אתר ההתארגנות  00.03

י הקבל	 ועל חשבונו לפני "ע יגודרו ויחסמו הרמטיתתחו העבודה וההתארגנות   .א

  . תחילת העבודה

כולל העובדי של , ה מחו3 לתחו הקבל	 ועובדיו, ח"ביהכל המבני השוני של     

  . ואי	 בשו פני להיכנס אליה, ד הקשור לפרויקטוכל א, ספקי, קבלני משנה

יידרש לעזוב את עבודתו ואת תחו בית  ח”ביהעובד שימצא בתו. אחד הבנייני של     

  . החולי ולא יורשה בשו מקרה להיכנס שנית לתחומי בית חולי ולעבוד בפרויקט    

וני הקיימי תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתא לנת  .ב

  .יש להבטיח כי התנועה בכבישי תימש. בבטיחות מלאה. מזמי	הובהתא להוראות 

הקבל	 מתחייב לשמור על כל שטח העבודה והסביבה במצב נקי ופנוי מכל פסולת או   .ג

  .לכלו.

  :גידור וחציצה זמנית  .ד

צבוע , חדש "איסכורית"הקבל	 גדר מפח פלדה  ישלי /בגבולות שטח העבודה יבנה  

 נסמכי על עמודי פלדה, לפחות 'מ 2.0בגובה  ע"או ש ,מאונכי חרושתית בלב	

ושני פרופילי אופקיי בחלק התחתו	 ' מ 2.5נעוצי בקרקע כל  ,לפחות 3"בקוטר 

יש להתקי	 פתחי ראיה . כל פרטי הקיר והקשירות בתיאו ע המפקח. ובחלק העליו	

  .לדרישות הבטיחות המחמירות ביותרהגדר תענה . בקירות לפי הנחיות המפקח

  .הקבל	 יחסו את הגישה לאתר העבודה ולמבנה למניעת כניסת בלתי מורשי לאתר    

  .כניסה אל ומהאתר רק באמצעות מפתח

על הקבל	 לקחת בחשבו	 אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות בהתא להתקדמות     

י המפקח יבנה הקבל	 "עבמקומות אשר ייקבעו . וזאת ללא תשלו כלשהו, העבודה

  . שערי לצור. כניסה לשטח המגודר

  .במחירי העבודות האחרות ויש לראותו ככלול עבור הגידור לא ישול בנפרד    

י תקני "חציצה נוספות בטיחותיות עפ/מובהר כי יתכ	 ותדרשנה פעולות גידור    

  .הבטיחות או מפקח הבטיחות או הרשות המקומית

  .טת כל האמצעי שידרשו על יד ללא כל תוספת תשלוהקבל	 יקח בחשבו	 נקי    
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הכולל מבני  אתר העבודה וסביבתוהקבל	 יגיש לאישור המפקח תרשי ארגו	   .ה

ומיקו אחסנת הציוד  שערי כניסה ותוואי הגדר, דרכי גישה, מבני מוצעי, קיימי

  .והחומרי

י מוקד לתחילת לתכנית מהווה תנא ח"וממונה הבטיחות של ביה אישור המפקח

  .עבודות ההתארגנות באתר

בתו. המבנה הסגור א. ורק  , כאמור לעייל שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה  

שיקבע על ידי  במקו אחראו /ו) בי	 הגדר למבנה(בתחו האיזור המגודר או /ו

על הקבל	 לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומ של המתקני . המפקח

  .השוני

חברת (ש כי קיימת אפשרות שעקב עבודות קבלני אחרי או גורמי אחרי מודג  .ו

ומיקומ מחדש  ח”ביהתידרש הזזת הגדר או מבני העזר אשר בתחו , )'חשמל וכו

  .וללא כל תשלו נוס,	 מידית עבודה זו תעשה על ידי הקבל. לרבות מערכותיה

  

00.04  �  תנאי עבודה מיוחדי

עבודה בבית חולי לפגועי נפש אשר חלק מסתובב באופ	 מובהר לקבל	 כי מדובר ב  .א

אל תו. המבנה , באופ	 מוחלט, חופשי בתחומי בית החולי ויש למנוע מה גישה

כל העבודות לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח  .ואתר העבודה

על מנת שלא להפריע לפעילות ה	 , חייבות להיעשות בתיאו מלא ע המפקח

תעשה  ח”ביהחנייה בשטח . י הסמוכי לאזורי העבודה וה	 לפעילות השוטפתבשטח

בעל רכב שימצא חונה שלא , רק במקומות המיועדי ומסומני בחניות המוסדרות

  .תאסר ל אתרי הנדרש יקנס וכניסתו "עפ

, חוזה זה כוללות ג כאלה הכרוכות ביצירת רעש/העבודות המתוארות במפרט  .ב

  .'התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו, שינוע מכונות, )תו. וריתו.חי(עש	 , רעידות

ל מחייבת הערכות מיוחדת "הקבל	 נדרש לשי לב לעובדה כי העבודה בתנאי הנ    

ומת	 תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה לחולי ולצוותי הרפואיי תהיה 

  .מזערית ככל האפשר

באישור מנהלי המקו ובאי , דוקמודגש בזאת כי העבודה חייבת להעשות בתיאו ה    

  .תו. הקפדה על השקט ומת	 אפשרות להמש. הפעילות השוטפת, כוח

. חלק מהעבודות כרו. בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות, כמו כ	  .ג

ניתוק מערכות קיימות יבוצע רק לאחר קבלת הוראה מפורשת מהמפקח וקבלת כל 

  .ח”יהבהאישורי הנדרשי מנציגי 

על הקבל	 לקחת בחשבו	 כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר יצטר.   .ד

אלא , ובתיאו ע הפיקוח, בהפסקות וללא רצ,, לבצע בשעות לא מקובלות

  .שבהתארגנות נכונה יוכל להמשי. בעבודותיו בנתיבי אחרי

הפרויקט תהיה על הקבל	 להביא בחשבו	 בעת הכנת מחיריו כי הנהלת , כמו כ	    

  .רשאית להפסיק עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר
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  :אש בטיחות  .ה

1.  ועליו לתא , ברשות הקבל	 ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמיני ומספקי

ע מנהלי המקו ובאי כוח את הנוהל למקרה שתפרו3 אש כתוצאה 

  .מעבודותיו

, צעי הכבוי ביעילותעל הקבל	 לוודא כי עובדיו יודעי להפעיל את אמ  

 ) ולאו דווקא בהתזת מי בכל מקרה כזה(ולהשתמש באמצעי הנכוני

  .בעיקר א מדובר בדליקות של מערכות חשמל

ימצאו בהישג יד ' ריתו. וכו, בכל מקרה של ביצוע חיתו. צנרת או תעלות      

  .אמצעי הכבוי המומלצי

לחדרי , בנייניל, לאתרעל הקבל	 להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה   .2

מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי "לדלתות מילוט פנויי למעבר ונקיי ע, מדרגות

  .מילוט

  בטיחות   .ו

הקבל	 יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגר לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה 

תמצא בידי הקבל	 , בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל

  .ימה לכסוי כל נזק אפשריפוליסת ביטוח מתא

, כל הנזקי לרכוש או לגו, כתוצאה מביצוע ניתוקי או הפסקות ללא תיאו מראש    

או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות , או גרימת נזקי כתוצאה מרשלנות

החולי , עובדיו, והוא יפצה את המזמי	, יחולו על הקבל	 בלבד –והגיהות בעבודה 

נותני שירות וספקי וצדדי , בלני משנה של הקבל	 או של המזמי	ק, ובני משפחת

  .במלוא הנזק הישיר והעקי,, אחרי

  .האמור לעיל חל ג על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קוד לכ	    

  

  אחריות וחתימה של מהנדס אחראי לביצוע, תיאו� ע� גורמי חו�  00.05

, א. מבלי להגביל, כמו, תקנות של רשות מוסמכתכל העבודות אשר לגביה	 קיימות דרישות ו  

, משרד העבודה, משטרה, ירושליעיריית , הנהלת בית החולי, הנהלת משרד הבריאות

יהא הקבל	 חייב לעבוד בתיאו רצו, ע , בזק ועוד, חברת החשמל, מחלקת מי וביוב

  .ולקבל את אישור בתחילת העבודה. הרשויות הללו

לצור. . מאת הרשות המקומית למבניהבלעדי לקבלת היתר איכלוס הקבל	 הינו האחראי   

אישור איגוד : כ. ידאג לתא ולהשיג את כל האישורי הדרושי לרבות א. מבלי להגביל

כל אישורי מכו	 התקני לנושאי , ערי לכבאות על כל האישורי הנלווי הנדרשי על יד

על גמר ויוע3 בטיחות אישורי מתכנני , אישור מורשה נגישות, בטיחות ולכל נושא אחר

ביקורת נציג הרשות המקומית , עבודתו בהתא לתכנו	 ועל תכנו	 וביצוע בהתא לתקני

  .האמור מהווה תנאי מוקד לאישור החשבו	 הסופי של הקבל	 אצל המזמי	... 'וכו

  .טיפול זה כלול במסגרת ההסכ ולא ישול לקבל	 כתוספת  

  .י המזמי	". קבלת אישורי הרשויות ישולמו עהאגרות הדרושות לצור  
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על כל הטפסי  ירושלייחתו בעירית לדאוג שהמהנדס מטעמו על הקבל	 , כמו כ	  

 על הקבל	 יהיה לחתו על , וכמו כ	" כאחראי על הביצוע) "לפני תחילת העבודה(הדרושי

  . כנדרש על פי חוק" ביקורת העבודות"הטפסי של 

  .מי והאישורי יועברו לפיקוחהעתק מהטפסי החתו  

אצל ממונה הבטיחות האזורי של משרד , י דרישת החוק"עפ, הקבל	 ירשו את העבודה  

  .העבודה ויעביר לפיקוח הודעה כתובה על ביצוע הרישו

   

00.06  �  הקמת מבני� ארעיי� ושימוש במבני� קיימי

, מחס	, משרד: כגו	(ל	 טעו	 הקמתו של כל מבנה ארעי של הקב', בנוס, לאמור במסמ. ב  

שימוש . אישור המזמי	 להקמה ולמיקו המדויק של כל מבנה, )'שירותי וכו, חדר אוכל

  .במבני קיימי מחייב אישור בכתב של המפקח

  

  משרד פיקוח  00.07

ימי ההתארגנות מקבלת צו התחלת  7במהל. , באחד החדרי שבמחלקה, הקבל	 יבנה  

  .י המיועדי להיות משופצימשרד למפקח באחד החדר, עבודה

ארו	 פח ע אפשרות , כסא משרדי, ע מגירות 180/90יציב הקבל	 שולח	 משרדי , במשרד  

  .מכשיר טלפו	 ומכשיר פקס לשימוש בלעדי של המפקח, נעילה

כל הריהוט יהיה  ,על דלת הכניסה לחדר יותק	 מנעול זמני או קבוע, החדר יהיה צבוע ונקי  

  .ח"או נציג ביה/י המפקח ו"שיאושר מראש ע חדש מדג, חרושתי

י החלטת הפיקוח או "הכל עפ, או ישאר בידי המזמי	/הריהוט יושב לקבל	 בסיו הפרוייקט ו  

  .ח"נציג ביה

  

  שלט  00.08

. במקו שיתוא ע המפקח שלט באתר הבנייה או בסמו. לו, על חשבונו, הקבל	 יתקי	  

ש , ש המתכנ	 או המתכנני, יכיל את ש העבודה  מטר X2.5 4.0 השלט בגודל של לפחות

  .מממני הפרוייקט/או נות	 החסות/שרטוטי לוגו המזמי	 והקבל	 

צורת ומיקו ההתקנה וכל , גודל האותיות, צורתו, גודלו, החומר ממנו ייעשה, תוכ	 השלט  

גרפי של ויתואמו בינו לבי	 המעצב ה י המפקח"ייקבעו בלעדית ע �בשלט עניי	 אחר הקשור 

 .קבל	 השלטי

 

  מי� וחשמל  00.09

המזמי	 ירשה לקבל	 להשתמש בחשמל ומי לצור. ביצוע העבודה ולהתחבר לצור. כ.   

 : לרשתות הקיימות של החשמל והמי במקו אול הדבר ייעשה לפי התנאי הבאי

ו ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאי שיקבעו על יד  .א

 . כולל מוני מתאימי
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כל ההוצאות עבור השימוש השוט, במי וחשמל וכ	 של התקנת ההתחברויות ושל   .ב

  . תחולנה על הקבל	 בלבד, הסרת	 בתו ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו

ח מידי "הקבל	 יעביר תשלומי בגי	 השימוש השוט, במי וחשמל ישירות לביה  

  .חודש

 .י המזמי	"ווה תנאי מוקד לתשלו חשבונות הקבל	 עהעברת התשלומי תה    

הפסקות או , המזמי	 לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה  .ג

סידורי , על חשבונו, על הקבל	 לעשות מראש. תקלות באספקת המי והחשמל

 כדי , למקרה של תקלות) כגו	 מיכלי מי וגנרטור להספקה עצמית(מתאימי

 . תו לא תיפסקשעבוד

 . ל לא תשמשנה עילה להארכת זמ	 הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבל	"תקלות כנ  .ד

 

  תנועה בשטח המזמי� ודרכי גישה ארעיות  00.10

כלי . י המפקח"אל מקו העבודה וממנו ייקבע מזמ	 לזמ	 ע ח”ביהנתיבי התנועה בשטח   

החניה מותרת רק . תיבי אלורכבו של הקבל	 וכל העובדי מטעמו ינועו א. ורק בנ

 .במקומות חנייה מוסדרות המסומני כמפורש ומיועדי לכ.

והקבל	 מתחייב לציית , יחולו על הקבל	 והעובדי מטעמו ח”ביהחוקי ונוהלי התנועה בשטח   

הקבל	 מתחייב לשמור על שלמות ניתיבי התנועה שנקבעו לו . לכל הוראות המזמי	 בעניי	 זה

שפיכת , גרירה, כל נזק שיגר לה בגי	 שימוש הקבל	 כגו	נזק מרכב זחלי ויתק	 על חשבונו

  . ב"פיזור חומר וכיו, בטו	

ידי �ידי הקבל	 ועל חשבונו ויוסרו על�ה	 תבוצענה על �במידה וידרשו דרכי גישה ארעיות   

במידה ויידרש יחזיר הקבל	 את מצב המקו בו הועברו דרכי אלה . הקבל	 ע גמר העבודה

 . התווית דרכי הגישה הארעיות תעשה באישורו של המפקח. דמותולק

דרכי הגישה . הקבל	 ישמור על עבירות הדרכי בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח 

  . הארעיות אינ	 רכוש הקבל	 והקבל	 יאפשר שימוש בדרכי אלו לכל גור אחר ללא תמורה

כבישי וריצופי , גינו	, צנרת, נטיעות, על חשבונו, ישק הקבל	, ע סיו העבודה, כמו כ	  

 .וכל שידרש עד גמר מושל

  

  שירותי� מהמזמי� ולינת פועלי� באתר  00.11

מקלחות ושירותי , אוכל: כגו	, ח”ביהלא תינת	 לקבל	 אפשרות להשתמש בשירותי   

  .ב"לינה וכיו, טלפו	, סניטריי

כולל , תאי 2השירותי יכללו . מבנה שירותי לעובדיו, על חשבונו, על הקבל	 להתקי	  

עובד של הקבל	 כולל העובדי של .  מקו השירותי יתוא ע הפיקוח. חיבור לביוב קיי

אשר ימצאו בשירותי של בית החולי יסולקו ממקו ' קבלני המשנה ספקי נהגי וכו

  .ולא להיכנס יותר לתחו בית החולי, העבודה ויתבקשו שלא להגיע יותר לעבודה
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  שמירה על איכות הסביבה  00.12

י "או ייקבעו ע/י הרשויות המוסמכות ו"בכל האמצעי שנקבעו ע, על חשבונו, הקבל	 ינקוט  

  .לשביעות רצו	 המפקח, כדי למנוע זיהו הסביבה ומטרדי רעש, המפקח

 

 עבודה בשעות היו� בימי חול   00.13

, בשבת, עבודת קבע בשעות הלילה לא תיעשה כל, חוזה זה/בכפו, לכל הוראה אחרת במכרז  

מלבד א , ללא היתר בכתב מאת נציג המזמי	, או בימי שבתו	 אחרי, במועדי ישראל

כ. לנציג �יודיע הקבל	 על, במקרה כזה, העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט

כל אישור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי . המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקד

  . ידי הקבל	�שבתו	 יושג על

 

  תיאו� ע� המפקח  00.14

 אי	 להתחיל בביצוע , כל העבודות תבוצענה בתיאו מלא ובשיתו, פעולה ע המפקח במקו

  . עבודה כלשהי ללא תיאו מוקד ע המפקח

 

  ביקורת העבודה  00.15

מכשירי הכלי וה, לרשות המפקח את כל הפועלי, הקבל	 חייב להעמיד על חשבונו  .א

או , למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה. הנחוצי בשביל בחינת העבודות

בה נעשית עבודה בשביל , או למקומות עבודה אחרי, למקו העבודה של הקבל	

 . המבנה

אשר לא בוצעה , שינוי והריסה של עבודה, המפקח רשאי לדרוש מהקבל	 תיקו	  .ב

	 חייב לבצע את הוראות המפקח תו. בהתא לתוכניות או להוראותיו והקבל

 . התקופה שתקבע על ידו

הנראי לו כבלתי מתאימי , המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה  .ג

נוס, לבדיקות  �כמו כ	 יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר . לעבודה במבנה

דיקה בלי אישור הקבל	 לא ישתמש בחומר שנמסר לב. הקבועות בתקני הישראליי

 . המפקח

או עבודה במקצוע , או חלק ממנה, המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה  .ד

המפרט הטכני או , א לפי דעתו אי	 העבודה נעשית בהתא לתוכניות, מסוי

בהפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד . הוראות המפקח

 . מסירת העבודה

  

  ה בפני נזקי אקלי�הגנ  00.16

במהל. כל זמ	 ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבל	 בכל האמצעי הדרושי להגנת   

, רוח, הכלי והחומרי בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמי, הציוד, העבודה/המבנה

  .'שמש וכו, אבק
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 בכל האמצעי הדרושי להגנת הבניי	 הקיי, על חשבונו הוא, ינקוט הקבל	, כמו כ	  

  .מחדירת מי גשמי או מי מכל מקור אחר

הקבל	 ינקוט בכל האמצעי הדרושי כדי למנוע הצטברות מי גשמי בשטח העבודה   

  .וירחיק במהירות המרבית למקו שיקבל את אישורו המוקד של המפקח

חפירת , הערמת סוללות, אספקת משאבות מי והפעלת	, אטימה, אמצעי ההגנה יכללו כיסוי  

העבודה וסתימת	 /אחזקת	 במצב תקי	 במש. כל תקופת ביצוע המבנה, לניקוז המי תעלות

  .ידי המפקח�בגמר הביצוע וכ	 בכל האמצעי האחרי שיידרשו על

והכל באופ	 ובהיק, שיהיו , על חשבונו הוא, ידי הקבל	�ל יינקטו על"כל אמצעי ההגנה הנ  

  .לשביעות רצונו המלאה של המפקח

י "עבודות ג א נקט הקבל	 בכל האמצעי הדרושי אשר אושרו עכל נזק שייגר ל  

  .י הקבל	 ועל חשבונו בהתא להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה"יתוק	 ע, המפקח

, לרבות גשמי, כי עיכובי בעבודה הנגרמי עקב תנאי מזג אויר, מודגש בזה, להסרת ספק  

  .לא ייחשבו ככוח עליו	

 

00.17  �  ומתקני� קיימי� אחריות למבני

הקבל	 יהיה אחראי לשלמות מבני ומתקני קיימי באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו   

 . כל נזק שייגר לה כתוצאה מביצוע העבודה, על חשבונו, ויתק	

 , במבני, הקבל	 ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשי

 . חריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמורבמתקני ובתכולת ויישא בא

יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל ולוודא , לפני ביצוע החפירה בידיי או בכלי מכני  

מי , קווי ביוב, תקשורת, כבלי חשמל: כגו	, כי אי	 כבלי או צינורות בתוואי החפירה

 . ב"וכיו

ל בי	 א קיבל ובי	 א לא " הנהקבל	 ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקני  

איתור תכניות עדות למתקני תת . קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גור אחר

ביצוע חפירות גישוש ועבודת חפירה זהירה בידיי באחריותו הבלעדית של הקבל	 , קרקעיי

 .ללא תשלו נוס,

 . יויינקטו צעדי חמורי נגד הקבל	 א יגרו לנזק מבלי להודיע על 

   הקבל	 מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגר לאות מבני

ומתקני קיימי ומתחייב לתקנ על חשבונו לשביעות רצו	 המפקח ולשאת בכל ההוצאות 

 . ל"הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ

 

00.18  �  ביצוע בשלבי

או נציג /י דרישת המפקח ו"עפ בשלבי יה להתבצעעשויעל הקבל	 לקחת בחשבו	 כי העבודה   

  .ח"ביה

הביצוע בשלבי ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבל	 בתוספת תשלו ולא ישמש כעילה   

  . להארכת תקופת הביצוע
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או לכל סיבה אחרת רשאי /עקב מגבלות תקציב ו, י גופי שוני"העבודה מתוקצבת ע  

  .קת עבודתו המוחלטת וסיו ההתקשרות עמועל הפס,המזמי	 להורות לקבל	 בכל שלב

לא ישול כל  –לקבל	 תשול תמורה עבור ביצוע סידורי מיוחדי לקראת סיו העבודה   

 .פיצוי בגי	 אובד	 רווח או פיצוי אחר

 

00.19  �  תיאו� ושירותי� לגורמי� אחרי

ללא תמורה , 	ית	 הקבל, של המפרט הכללי 00 �בפרק מוקדמות  00.06בנוס, לאמור בסעי,   

קבלני מטע המזמי	 , חברת החשמל, חברת בזק: כגו	, שירותי לגורמי אחרי, נוספת

קבלני שילוט , קבל	 גילוי אש ועש	: כגו	, חוזה זה/לעבודות במבנה אשר אינ	 כלולות במכרז

  . עובדי תחזוקה של המזמי	 וכל גור אחר שיורה עליו המפקח', וכו

 : ת לגורמי אחרי יהיו כדלקמ	השירותי שעל הקבל	 לת 

  .חשמל ותאורת עזר, אספקת מי  .א 

 .סביב אביזרי מותקני ומעל צנרת בקירות, תיקוני טיח וצבע סביב מעברי  .ב  

 .על מערכות קיימות במבנה וסביבתומת	 אינפורמציה על המבנה ו  .ג 

צירי ,  ארעיותבדרכיגישה למקו המבנה וזכות שימוש , מת	 אפשרות כניסה לאתר  .ד  

 .'הליכה וכו

 .ה של המערכות ע הגורמי האחריהכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצ  .ה 

 .בכל אמצעי הרמה ושינוע אפשרות שימוש מתוא מראש  .ז 

י פועלי "כ. שלא ייפגעו ע ,או עבודות של גורמי אחרי/הגנה סבירה של ציוד ו  . ח  

 .הקבל	

  . במש. העבודה ולאחר גמר העבודהניקיו	 כללי וסילוק פסולת   .ט 

 .נושאי בטיחות ראה להל	  .י 

 

  מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר  00.20

    :יעסיק הקבל	 במש. כל תקופת הביצוע, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, לצורכי תיאו

  .שני לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות 7מנהל עבודה ראשי בעל ניסיו	 מוכח של   .א  

 3בעל ניסיו	 מוכח של , מהנדס ביצוע אזרחי הרשו בפנקס המהנדסי ואדריכלי  .ב  

 ברשות המקומיתהמהנדס יחתו . שני לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות

  .אחראי לביקורת וכאחראי בטיחות, כאחראי על הביצוע

יק על הקבל	 להעס, ולמדידת כמויות) לרבות חידוש הסימוני(לעבודות סימו	   .ג  

מד מרחק , במקו בקביעות מודד מוסמ. ע מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט

כפי שיקבע , במספר ובאיכות נאותי) מאזנת אוטומטית וכדומה, אלקטרוני

  .י המודד ללא תשלו כלשהו"י המפקח תבוצע ע"כל מדידה שתידרש ע. מהמפקח

שני  5בעל נסיו	 של , כמויותמדידות ו, פיקוח טיב, בעל נסיו	 בביצוע בני	הנדסאי   .ד  

  .לפחות בעבודות דומות בישראל
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, בי	 השאר, תוכל לשמש, ללא רשות מאת המפקח, ל"העדרו של מי מה מאנשי הצוות הנ  

  .י המפקח עד לשובו של זה לאתר העבודה"עילה להפסקת העבודה ע

  .ל בלי לנמק את החלטתו"המזמי	 רשאי לדרוש החלפת אנשי הצוות הנ  

י הקבל	 תיחשבנה ככלולות במחיר "הוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעי, זה עכל ה  

  .היחידה השוני שבכתב הכמויות ולא ישול לקבל	 עבור	 בנפרד

  

00.21  �  לוח זמני

י הקבל	 לוח זמני מפורט "יוגש ע, מיו מת	 צו התחלת העבודה, ימי 3לא יאוחר מאשר   

ימי  60לא יאוחר מתו  תאמה למועד סיו העבודהשייער. בשיתו, פעולה ע המפקח ובה

  .קבע במסמכי ההסכנכפי ש לוח

  . ע הקבל	 החתו ידי המפקח יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה�לאחר שיאושר על, הלוח  

יגיש הקבל	 למפקח את רשימת קבלני המשנה המוצעי על ידו , להתארגנות 3 �ביו ה  

או כל קבל	 אחר לרבות /מתזי ואלמנטי מתועשי ו, תברואה, מזוג אוויר, לעבודות חשמל

  .נסיו	 קוד וש מנהל הקבוצע מטעמ, פרופיל חברה

  .מטעמוהקבוע בשטח כ יגיש הקבל	 ש ורשיו	 מנהל העבודה "כ  

יאשר הפיקוח את הקבלני עד מועד , ככל שיהיה נית	 והקבלני יתאימו ויענו על הדרישות  

  .ימי מיו מת	 צו התחלת עבודה 7תו. , תחילת עבודות הקבל	 בפועל

חוברת ציוד חשמל , יגיש הקבל	 חוברת ציוד מזוג אוויר לאישור , ימי נוספי 7תו.   

  .מ לאישור"ומתנ

ימי  4יאשר הפיקוח את הציוד תו. , ככל שיהיה נית	 והציוד יתאי ויענה על הדרישות  

  .עבודה

שבועות קלנדריי  2קבל	 לא יאוחר מתו תכנו	 מערכות המתזי במבנה יסתיי על ידי ה  

לקבל	 ינת	 שבוע אחד נוס, לאישור התכנו	 אצל המפקח . מיו קבלת צו התחלת עבודה

  .ובמכו	 תקני

י קבל	 המשנה המומחה למערכות מתזי הנושא "ע, עבודות התקנת מערכת המתזי תחל  

  .התכנו	מיד ע אישור , או תו תק	 ישראלי/את כל האישורי הנדרשי ו

לוח הזמני . הלוח יהיה ערו. בצורת לוח גנט ממוחשב ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות  

י וישק, את הסטיות והשינויי העתידי להיווצר מסיבה ייתוק	 ויעודכ	 מידי שבוע

בשו אופ	 לא יגרמו . העדכו	 יהיה א. ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניה	. כלשהי

 . חדש לסיו העבודה עדכוני אלה למועד

י הקבל	 ישמש הוכחה כי קצב התקדמות "איחור לגבי לוח הזמני הראשו	 שהוגש ע  

העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמ	 ועל הקבל	 יהיה לאחוז מיד בכל 

  .האמצעי להטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח
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  תגבור קצב העבודהאו /כח האד� באתר ו  00.22

 .מיו מת	 צו התחלת עבודה חודשי 6תו. עבודות הקבל	 יסתימו , מובהר  

  י הוראה "ע, הוא יוכל, יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמני

 : י"להורות לקבל	 להגביר את קצב ביצוע העבודה ע, בכתב

 . הבאת ציוד נוס, בכמות וסוגי לפי קביעת המפקח  � 

 . ות העובדי לסוגיה השוניהגדלת כמ  � 

ולעשות כל דבר שהתנאי יחייבו כדי למנוע חריגה , עבודה בלילות וימי מנוחה  �  

 . מהזמני המוקצבי

רואי את הקבל	 כמי שלקח בחשבו	 בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח   

תגבור : יי בגי	הקבל	 לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצו. לרבות האמור לעיל, הזמני

 . ב"עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו, תגבור כוח אד, הציוד

יהיה על הקבל	 לדאוג , שעות לילה ובימי מנוחה, במקרה של צור. בעבודה של שעות נוספות  

 . ל"בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרי הדרושי בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ

 

  "ר%ע' שווה"מוצר   00.23

מוצר , ציוד, בכל מקו במסמכי המכרז בו מוזכרי שמות וסימני זיהוי מסחריי של חומר  

 . נעשה הדבר לצור. תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר' וכו

" או שווה ער."כאילו נכתב לידו , בי	 א נכתב ובי	 א לא, יש לראות את ש המוצר  

  .במפרט הכללי 00מוקדמות  והקבל	 רשאי להציע מוצר שווה ער. כמשמעו בפרק

 

  אישורי� לדוגמאות ודגימות  00.24

  שעבור נקבע כי יבוצעו , ב"דוגמאות של מוצרי קנויי וכיו, תוכניות, הציוד, כל הפריטי

לפי בחירת המפקח או שחלה עליה חובת הקבל	 לקבל את אישור המתכנ	 וכ	 כל דוגמא 

לא יאוחר מאשר שבועיי אחד לפני התארי.  ,יוגשו למפקח �ידי המפקח �אחרת שתידרש על

 . שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא

על הקבל	 לבצע בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור  

הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו . למפקח את תוצאות הבדיקה

 . ל"בל	 בנוס, לנעל הק

 

  חומרי� וציוד  00.25

  , י הקבל	 למטרת ביצוע העבודה"המכשירי וכל ציוד אשר יופעל ע, המכונות, החומרי

 . יהיה בה כדי להבטיח את קיו הדרישות לגבי טיבה ואיכותה

הציוד יסופק ויוחזק במצב תקי	 . כל החומרי שישמשו לעבודה יהיו חדשי ובאיכות מעולה  

או הכלי הרזרביי הדרושי במקרי של /יש להביא בחשבו	 את חלקי החילו, ו. רוסדי

 . עניי	 זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע. תקלות מכניות
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   חומרי וציוד אשר לדעתו של המפקח אי	 בה כדי להבטיח את טיב העבודה בהתא

או שאינ במצב מכני , ללוח הזמני שנקבעאו קצב התקדמות בהתא , לדרישות המפרט

ויוחלפו בציוד וחומרי אחרי , י הקבל	 ועל חשבונו"יסולקו ממקו העבודה ע, תקי	

  . המתאימי לדרישות

לא יוחל בשו עבודה עד שכל הציוד והחומרי הדרושי לביצוע אותה עבודה יימצאו   

  . צו	 המפקחבמקו בכמות ובאיכות הדרושי לפי ההסכ ולשביעות ר

 כגו	ילעבודות או חומר, י מכו	 תקינה רשוי"ע, הקבל	 ידרש לערו. בדיקות  :  

מתקני גילוי , התקנת תיקרות מונמכות, התאמת אריחי, התזת חזיתות, הצפת גגות, בטו	  

או כל בדיקה אחרדת שידרוש המפקח /מערכות צבע וגלבו	 חרושתי או מקומי ו, וכיבוי אש

 .האמור כולל תשלו אגרות הבדיקה, ומער. עבודת 2% עד

 

 תוכניות   00.26

בהכרח שאינ	 , "למכרז בלבד"חוזה זה מכיל תוכניות /של מכרז) מערכת התוכניות(' מסמ. ה  

מידע מספיק להצגת מחירי , א. נותנות יחד ע יתר מסמכי ההסכ, מושלמות לפרטיה	

הקבל	 המציע . מני לביצועלקביעת סכו ההצעה ולהכנת לוח ז, יחידות בכתב הכמויות

ל אומנ מספיק ולא יבוא בשו תביעה לשינוי "שהמידע הנ, בעצ הגשת הצעתו, מאשר

 . או להארכת זמ	 בגי	 התוכניות הלא מושלמות, מחירי היחידות או ההצעה

תימסרנה לו תוכניות , ע מת	 ההוראה להתחלת העבודה לקבל	 הזוכה בביצוע העבודה  

 . יקה להתחלת וקידו העבודה ללא עיכובלביצוע במידה מספ

 

  )AS MADE(תוכניות עדות   00.27

מעודכנות לפי הביצוע וכ	 ) AS MADE(תוכניות עדות , ע סיו עבודתו, על הקבל	 להגיש  

מיזוג אוויר וכל חלק בניי	 , חשמל, של מערכות התברואה' קטלוגי וכו, הוראות הפעלה

  . עליו להגיש תוכניות עדות או מסמכי אחרי ,אחר שיידרש במסמ. ממסמכי החוזה

גבי קוב3 תוכנית המקור של �על AUTOCADEתוכניות עדות תשורטטנה במחשב בתכנת   

הגשת התוכניות האלה היא . יתואמו ע המפקח ויאושרו על ידו, המתכנ	 שתימסר לקבל	

כלנה לשמש לא תשול תוספת מחיר עבור תוכניות אלה וה	 לא תו. תנאי לקבלת העבודה

י המפקח בעת "כבסיס לתביעות כספיות של הקבל	 על שינויי בעבודות אשר לא אושרו ע

 . הביצוע

  

  שנויי� בהיק/ העבודה  00.28

לפצל העבודות , לפני חתימת החוזה ועד גמר העבודה, המזמי	 שומר לעצמו את הזכות  

  .מחירי היחידה פיצול העבודות לא ישמש עילה לשינוי. 'לספקי וכו, לקבלני משנה

או להקטי	 את הסעי, בכל אחוז שהוא /יהיה רשאי להגדיל ו המפקח, מודגש בזאת , כמו כ	  

  .השינוי שבחוזה %וזאת ללא התחשבות במגבלת  ללא שינוי במחיר היחידה
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, עקב מגבלות תקציב, המזמי	 שומר לעצמו את הזכות, י גופי שוני"העבודה מתוקצבת ע  

עבור כ. . או סעיפי בודדי עד כדי ביטול מוחלט/את היק, העבודה ולהקטי	 או להגדיל 

  .לא תשול לקבל	 תוספת מחיר או פיצוי כלשהו

  

  בחירת קבלני המשנה  00.29

לפי רשימה , קבלני משנה) או לא לאשר(מודגש כי למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר   .1

  .שיגיש הקבל	 הראשי לאישור המפקח

  :המשנההלי. אישור קבל	   .2

 ,הימי הראשוני להתארגנות 3לא יאוחר מתו , ש למפקחהקבל	 יגי  .א

קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא מבקש לבצע  3רשימה שתכלול לפחות 

  .באמצעות קבל	 משנה

  :כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבי לעמוד בתנאי הס, להל	  .ב

1.  ווג הנדרש לביצוע אשר הינו בעל הסי, קבל	 רשו בפנקס הקבלני

עבודות בהיק, אותו מבקש הקבל	 הראשי לבצע באמצעות קבל	 

  .משנה זה באות מקצועות החייבי ברישו

שני בבתי חולי בעבודות זהות או  5רקורד עשיר ונסיו	 של לפחות   .2

  .דומות לעבודות אות	 מבקש הקבל	 הראשי לבצע באמצעות

, לצר, את הנתוני המפורטי להל	לרשימת קבלני המשנה המוצעי יש   .ג

  :לגבי כל קבל	 משנה בנפרד

  .פרופיל חברה  .1

אשר זהי בהיקפ ובמורכבות , שמות פרוייקטי שביצע הקבל	  .2

  .לעבודה המפורטת במכרז זה

ש , שנת התכנו	 והביצוע, יש לציי	 את ש המתכנ	, לגבי פרוייקטי אלה

, )בצרו, מספר טלפו	(לאחזקה ח הרלוונטי והאחראי הראשי "מהנדס ביה

ל ביחס לתפקוד המערכות "ולצר, המלצות כתובות מבעלי התפקידי הנ

  .בפרוייקטי אלה

המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש ע קבלני , לפני אישור קבל	 המשנה  .ד

על מנת להתרש מהנסיו	 והמקצועיות , המשנה שיוצעו על ידי הקבל	 הראשי

  .של הקבלני המוצעי

3.   מודגש כי א רשימת הקבלני שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלני העומדי

הזכות למסור את ביצוע העבודות באותו  ;שמורה ל, בתנאי הס, המצויני לעיל

  .ת	 לקבל	 הראשי כל פיצוי על כ.ולא יינ, תחו לקבל	 משנה אחר

מסורה , המפורטי לעיליצוי	 כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבל	 מסוי בתנאי הס,   .4

ועל הקבל	 להביא זאת בחשבו	 לפני הגשת הצעתו , לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח

  .למכרז זה

, מודגש כי לא נית	 יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח  .5

  .שייבחר לפי ההלי. המצוי	 לעיל, בדבר הקבל	 המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה
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שכ	 המפקח יקפיד לבצע , גש כי על הקבל	 לתת תשומת לב רבה להוראות סעי, זהמוד    

  .כמפורט לעיל, באופ	 דקדקני את הלי. אישור קבלני המשנה

  

00.30  �  פתחי� ושרוולי

, השארת חורי ושרוולי: הקבל	 יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתק	 כגו	  

לש כ. על הקבל	 להכי	 בזמ	 את כל האביזרי אות יש . 'התקנת צינורות לפני יציקות וכו

. 'להכניס בזמ	 היציקה וכ	 את הפרטי הדרושי לו לביצוע מעברי צנרת דר. קירות וכו

הכנת הפתחי . חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישור המפקח

  .המתאימי למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבל	 ובאחריותו

בתאו ע , על ידי קידוח יהלו, בל	 לתא הכנת שרוולי ומעברי שיבצע באתרעל הק  

  .המפקח

מעברי צנרת מתכת דר. קירות אש יעשו באמצעות שרוולי ממתכת ואטימה ע חומר   

  .מעכב אש

מעברי צנרת פלסטיק דר. קירות אש יעשו באמצעות שרוולי ממתכת ומעיל ממתכת המג	   

  .וד למעבר ותו. שימוש בחומרי אטימה מתאימיעל צינור הפלסטיק בצמ

  

  ניקוי אתר הבניי�   00.31

בתו. יומיי מקבלת הוראה , הקבל	 יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבני	 מזמ	 לזמ	  

אדמה וחומרי מיותרי אחרי , אשפה, ובגמר כל העבודות מכל פסולת, לניקוי מהמפקח

 . לשביעות רצונו של המזמי	, בתו הסמוכה נקייוימסור למזמי	 את אתר הבניי	 ואת סבי

יוריד כל , ינקה את כל הדלתות והחלונות, הקבל	 ישפש, וינקה את כל הרצפות והמרצפות  

עליו להשאיר . כתמי צבע ונוזלי אחרי וכ	 סימני ועקבות לכלו. אחרי מחלקי העבודה

. צפות תישטפנה במי וסבו	הר. את כל העבודות מושלמות ואת הבניי	 מוכ	 לשימוש מיידי

  .יפי הארעיי בגמר העבודה ויסתוהקבל	 יסלק את כל המחסני והצר

י הסכ ההתקשרות בי	 המזמי	 "י הקבל	 תבוצע באתר הפסולת עפ"שפיכת הפסולת ע  

  .לאתר

  .אישור חשבונות הביניי של הקבל	 יותנה בהצגת אישורי על שפיכת הפסולת כאמור

  

  סיו� עבודה  00.32

על הקבל	 חלה האחריות המלאה לקבל את אישורי הרשויות והגופי השוני לתקינות   

במידה , עלות הבדיקות. עבודתו בסיומה לרבות אישורי אכלוס מאת הרשות השונות

 .יחולו על הקבל	 במילוא	, ותדרשנה

הקבל	 יהיה אחראי להשגת האישורי מ	 הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא   

ידי הרשויות כאמור � בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקו שלא אושר על

 . לעיל

 



  

  בינוי ופיתוח מוסדות רפואה, המינהל לתכנו �משרד הבריאות 
  כפר שאול בירושלי�ח "ביה –סגורה ' שיקו� ושיפו� מחלקה א

 2017/94/כפר שאול   � 2363
 

48

  בטיחות בעבודה  00.33

יראו את הקבל	 כמבצע , 1988 �ח "התשמ, )עבודות בניה(לעני	 תקנות הבטיחות בעבודה   

 . והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבל	, הבניה

  :קבל	הצהרת ה 

שאני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות , מאשר בזאת  .1

העדכוני ותקנות הבטיחות ,  1988 –ח "התשמ, )עבודות בניה( הבטיחות בעבודה

 .על מהדורת האחרונה והמעודכנת ביותר, הנוספות המתפרסמות מידי פע בפע

הודעה  �ד ע קבלת צו התחלת העבודה מי �מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי   .2

וכ	 להמציא למנהל העתק של ההודעה , 2כאמור בתקנה , על מינוי מנהל עבודה

 . האמורה

  

 )14.11.94(  5,3,2: פרקי� 177 ''  חוזר משרד הבריאות מס  400.3

מיועדי למניעת כל , במסגרת חוזר זה, ההנחיות והנהלי המפורטי להל	  �מבוא  1פרק   

התחברות , ביצוע שינויי בה	, אד ורכוש בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילותנזק ל

 . אחזקת	 והפעלת	 מחדש, אליה	

  . בדיקת	 ואחזקת	, כללי ונהלי לגיבוי מערכות חמצ	, בנוס,, מסמ. זה מפרט  

  חיבור קוי ומערכות /ניתוק   2פרק   

אישור הפיקוח , התראה מוקדמתלחבר מערכות וקוי פעילי ללא /אסור בהחלט לנתק  

 . וללא נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשי

, דלק, ביוב, מי, חמצ	 וגזי אחרי, האיסור מתייחס למערכות חשמל ופיקוד  2.1

וכל מערכת אחרת שניתוקה או חיבורה בצורה בלתי , אוורור, מיזוג, קיטור, תאורה

 . מבוקרת עלול לגרו נזק לאד ולרכוש

2.2   הניתוק והחיבור ייעשו א. ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמ. מטע בית החולי

 . ובנוכחותו

מהל. הקוויי תכולת , החיבור מותנה בהכרה מלאה של פרטי המערכת/הניתוק  2.3

  . חיבור/וההשלכות של ניתוק

 : החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעי הבאי/הניתוק  2.4

 . לופית או אמצעי גיבויארגו	 אספקה חי  �  

�   והודעה חוזרת ) סיעוד, מינהלה(תיאו מראש ע כל הגורמי הקשורי

  . החיבור/מייד לפני הניתוק

 

  סילוק פסולת  00.35

 . ק לפחות"מ 6הקבל	 יספק על חשבונו מכולה לאשפה בנפח של   � 

 . ל"כל הפסולת מכל סוג שהוא תאוכס	 א. ורק בתו. המכולה הנ  � 

  שבהסכ ע נה את הפסולת בתו כל יו עבודה לאתר שפ. מורשה 	 יפהקבל  � 

 .המזמי	    
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  תעודות המשלוח ואישורי אתר השפ. ימסרו לפיקוח ויהוו תנאי מוקד לאישור  �  

  .חשבונותיו החלקיי והחשבו	 הסופי של הקבל	    

, הסופיאו מחשבונו /הפיקוח יקזז לקבל	 עלות שפיכת הפסולת מחשבונות הביניי ו   �  

י כמויות "או הגדלת ההסכ עפ/בהתא להסכ המזמי	 ע אתר הפסולת והאמור   

  .הפסולת והתשלומי בפועל  

 

  שיפועי� וכדומה, בקשתות, ביצוע  00.36

יהיו תקפי ג לגבי כל , אות ינקוב הקבל	 לעבודות נשוא הסכ זה, מחירי היחידה  

או בעלי צורה גיאומטרית /י משופעי ואו יבוצעו בשטח/העבודות והמוצרי שיסופקו ו

וזאת אפילו א אי	 עובדות ועבודות אלו  �מיוחדת דוגמת אלכסוני קשתות וכדומה

 . מוזכרות במורש בתיאור של הסעיפי בכתב הכמויות

לא תשול כל תוספת , ל"או אופי כנ/שבגי	 עבודות ומוצרי בעלי צורה ו, מודגש בזאת  

אלא א צוי	 הדבר במפורש כסעי, נפרד בכתב , הכמויותכספית מעבר לנקוב בכתב 

צורות � קרי(בעבודות שלגביה	 לא תהיה מצויינת התייחסות כלשהי לנושא דנ	 . הכמויות

אות נקב הקבל	 בכתב , רואי את מחירי היחידה) שיפועי וכדומה, גיאומטריות מיוחדות

 . תוספת כספית לקבל	 זאת ללא כל, ככוללי ג את הצור. בביצוע כנדרש, הצעתו

  

  'טיח וכו, גבס, ביצוע עבודות תגמיר על בטו�  00.37

בכל אות הסעיפי בכתב הכמויות בה לא צוי	 במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת   

על הקבל	 לבצע , תבוצע על סוג מסויי של רקע) צבע וכדומה, דוגמת חיפוי קרמיקה(

פני (טיח , ותגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטו	את עבודת ) במסגרת אותו סעי, כמויות(

וזאת אפילו א סוג הרקע , ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו', גבס וכו, )חו3

 . אינו מוזכר כ. במפורש, עליו יש לבצע את העבודה

  

00.38  �  מוצרי�/רזרבת חומרי

למסור למזמי	 , תב הכמויותכלול במחירי הסעיפי השוני שבכ(הקבל	 אחראי על חשבונו   

  .מהכמות המבוצעת בפועל 5%בכמות של , מוצרי הקשורי לעבודתו/כמויות של חומרי

  י הקבל	 ועל חשבונו למקו "מוצרי אלו יסופקי בצורה מסודרת ומאורגנת ע/חומרי

  כפי שיורה לו המפקח, איחסו	 במתח

    .מוצרי יסודרו במקו בהתא להנחיות המפקח/החומרי

    :מוצרי/להל	 פרוט החומרי

  .פירזולי דלתות, מפסקי, גופי תאורה, אריחי תקרות פח, אריחי ריצו, וחיפוי   

   

00.39  �  אופני מדידה מיוחדי� ותכולת המחירי

   ובמפרט המיוחד ) 1 �' מסמ. ג(מודגש בזאת שכל האמור בתנאי הכלליי המיוחדי

ברשימות , בתוכניות, ל"ה המצוייני במסמכי הנאו הורא/לרבות כל פרט ו, )2 � ' מסמ. ג(
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, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, ובפרטי ושלא נמדדו בסעי, נפרד בכתב הכמויות

  .ל"לא תשול תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכי הנ

  .ימדדו א. ורק עבודות שלגביה מופיע סעי, נפרד בכתב הכמויות  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

_______________          ____________________ 

 חתימת הקבל	                   תארי.
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  מיוחד ואופני מדידה מיוחדיםטכני מפרט  2 –' מסמך ג

  

  כללי 

רשו /בא לא מפורט , כל העבודות יבוצעו ויימדדו בהתא לאמור במפרט הכללי בפרקי השוני

  .אחרת במפרט במיוחד
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  עבודות בטון יצוק באתר  -  02פרק 

  

  :במסגרת העבודה יבוצעו עבודות הבאות : כללי 

 . פרגולה , אדניות , הוספת מבנה כניסה נגיש חדש כולל רמפה  .1

 . יבוצעו חיזוקי שוני בתו. הבני	 לפי הנדרש .2

 יבוצע איטו הגג לרבות על כיפות בנויות קיימות  .3

4.   . מסביב לכיפות " קו חיי"יוק

 יבוצע שיקו לבטוני הסובלי מקורוזיה .5

 

  

  ו� בטוני� שיק  .א

  �  : פיגומי

  הקבל	 . שימוש ופירוק,המחיר כולל הרכבה . מחירי הקבל	 כוללי את הפיגומי הדרושי

  . אחראי לכ. שהפיגו יוק ויתוחזק בהתא לכל החוקי הקיימי והוראות משרד העבודה

  

 :טיפול בבטו� פגוע כולל  .ב

הקבל	 " . סיקא"צרת חברת מפרט זה מתייחס לחומרי מתו, לש פשטות המפרט: הערה  

בכל מקרה אי	 . רשאי להציע מערכת חומרי שוות ער. מתוצרת יצר	 אחר לאישור המתכנ	

המתכנ	 יהיה הקובע . לערב חומרי של יצרני שוני ויש לפעול לפי הוראות יצר	 החומרי

  .הבלעדי לגבי החומרי והא ה שווי ער. לנדרש לפי מפרט זה

  :לשיקו החזיתלהל	 שלבי העבודה   

. קילו, כל השטחי וגושי הבטו	 הרופפי וניקוי ברזל הזיו	 הגלוי במברשת פלדה  .א

  .במקרי קיצוניי תבוצע החלפת מוטות זיו	 כפי שיפורט בהמש.

תמיסת ניקוי קוטלת "שטיפת האזורי הנגועי בעובש ופטריות בחומר מסוג   .ב

. 35%התמיסה תהיה בריכוז של  ).י נירלט"משווק ע(של חברת קניטקס " 111פיטריות 

 .יש לבצע את המריחה לפי שטיפת הקיר המפורטת בהמש.

 .אטמוספרות 150שטיפת השטח במי בלח3 של   .ג

סיקה טופ "מריחת השטחי שנחשפו בקילו, הבטו	 ובזמ	 השטיפה בחומר מסוג   .ד

שתי השכבות ביחד (ר המבוצע בשתי שכבות "מ/ג"ק 1בכמות של "  EC �110ארמטק 

החומר נועד להגנה על הברזל החלוד ושמירתו וכ	 להגברת ). ר"מ/ג"ק 1יהיו 

 .ההדבקות בי	 בטו	 חדש ליש	

) תוצרת איטליה ולא מצרי"(סיקה רפ"י חומר מסוג "שחזור פני הבטו	 המקוריי ע  .ה

 1ר בעובי "ג למ"ק 2תצרוכת החומר לפי הנחיות היצר	 הינה  . המיועד לתיקוני בטו	

 . מ של כיסוי"מ
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אטמוספרות להסרת מלחי  150צוע שטיפת השטח פע שניה במי בלח3 בי  .ו

 .הנפלטי מהבטו	

 . טיח וצבע לפי הקיי  .ז
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  עבודות בניה  '  04פרק 

  

  כללי   04.01

בהתחשב בהוראות הנוספות , 04העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק   

  :דלהל	  

י "עצמ או לאלמנטי מבטו	 יש להבטיח עאת כל חיבורי הקירות ביניה לבי	   . א  

  ).שנני קשר(הוצאה של קוצי וכ	 יציקת שטרבות בטו	 

  ).בכל סוגי הבלוקי(לא יותר השימוש בשברי בלוקי   . ב  

  .לא יותר שימוש בבלוקי בטו	 מונחי על ציד  . ג  

  ).על כל שטח הבלוק(הטיט במישקי יהיה מלא   . ד  

 30/20נת	 בו חגורה אנכית בגודל יללא עמוד בתוו. ת' מ 5על כל קטע קיר שאורכו מ  . ה  

  .מ מעוגני ברצפה ובתקרה"מ 12מוטות מצולעי בקוטר  6מ ע "ס

בי	 שהוא אטו ובי	 שיש בו פתחי תהיה בו חגורה אופקית אחת לפחות , כל קיר  . ו  

  .כאשר מוטות החגורה יהיו מעוגני בעמודי בטו	 בקצוות

  .ה יוצא קו3 מהעמוד או מהקיר הנגדי כנדרש במפרט הכלליינייה שניבכל שורת ב  . ז  

מוטות  4ברזל . או לעמודי/בלוקי ויחוברו לחגורות האנכיות ו 10חגורות אופקיות יהיו כל   

מ מכל "ס 50ל מעל פתחי לאור. "כנ, מ"ס 20מ  כל "מ 8מ ע חישוק בקוטר "מ 12בקוטר 

  .'מ 2.10 -רחק האנכי בי	 החגורות האופקיות מלא יגדל המ, בכל מקרה. צד של הפתח

  

  )נדב% חוצ� רטיבות(בידוד לקירות בניה    04.02

תחת כל קירות הבניה המונחי על מרצפי הבטו	 וכ	 בכל מקומות שמגע הקירות חו3 יש   

תכלל במחיר הבניה . ל"כל העבודה הנ ,מ בהדבקה"מ 5של יריעה ביטומנית בעובי ליצור פס 

  .נפרדולא תשול ב

  

  ביצוע חריצי� וחורי� בקירות   04.03

  תעלות וחורי בקירות בניה לצרכי התקנת צינורות ואביזרי חשמל , חציבת חריצי

או /ידי מכשיר מכני מתאי כגו	 דיסק או מסור ו-יבוצעו בקוי ישרי על', אינסטלציה וכו

  .או שבירה בפטיש' לא תורשה חציבה וכו. מקדחה חשמלית

  

  בה וביטו� משקופי�הצ   04.04

משקו, פח מכופ, יורכב בעת הבניה וייוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתו. שקע   . 1  

במקרה ומשקו, יורכב לאחר הבניה . המשקו, ומילוי הרווח הנותר לכל הגובה בבטו	

  .במפרט הכללי 04042יבוצע החיבור כמו חיבור קיר לבטו	 אנכי לפי סעי, 

  2 .   כשה , בתו. הבניה תעשה תו. כדי הקפדה על גובההצבת משקופי מלבני

א נדרש לישר את פני המשקו, ע . תמוכי בפני סטיה. מיושרי בעזרת סרגל ואנ.
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במקרי אחרי יש להרכיב את . מ עבור הטיח"מ 15הטיח יש להשאיר מרווח לפחות 

  .המשקו, כנדרש בתוכניות ובהתחשב בעובי הטיח

לוי חלל המשקו, בבטו	 ע אגרגט עדש בתוספת ערב נגד על הקבל	 להקפיד על מי  . 3  

יהיה על הקבל	 לפרקו ולהרכיבו , בכל מקרה שמילוי המשקו, לא יהיה מלא. רטיבות

  .מחדש

הצבת שני משקופי או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל   . 4  

  .בליטה או סטיה מהתק	

משקו, מבפני לכל אורכו כ. שלא יגר עיוות בעת יציקת הדייס יש לתמו. את ה  . 5  

  .או היציקה/למשקו, במהל. התמיכה ו

י יציקת חגורה ע זיו	 לפי "א קיי רווח גדול בי	 המשקו, לפתח יבוצע הביטו	 ע  . 6  

  .הוראת המפקח

  

04.05    �  מתכת -) עזר(ביטו� משקופי� ומשקופי� סמויי

לונות ודלתות אלומיניו בקירות ומחיצות על הקבל	 לבט	 בכל מצב משקופי עזר של ח  

  .בנויי לכל גובה

  

  תאו� הבניה ע� ביצוע מערכות אלקטרומכניות שונות   04.06

  .הבניה תבוצע בשלבי בתאו ע עבודות המערכות השונות  

על הקבל	 לסמ	 ולבנות שורה ראשונה של הקירות והמחיצות השוני לבדיקתו ולאישורו של   

  .הקבל	 לבנות את הקירות השוני בטר קיבל אישור בכתב על הסימוני לא יוכל. המפקח

  .כל הפסקות בבניה יחייבו תאו ואישור המפקח  

תותא הבניה למיקו הצנורות או ,במקרה שתעלות או צנורות יבוצעו לפני עבודות הבניה  

  .התעלות בתנאי שמיקו הקירות יתאי לתוכניות

יש להכי	 פתחי מתאימי לפי , יבוצעו אחרי עבודות הבניהאו התעלות /במקרה והצנרות ו  

  .הגדלי שידרשו קבלני המערכות או המפקח

ספי הפתחי . בטו	/י שבירת בלוקי"תעלה ע/בשו מקרה לא יבוצעו פתחי למעבר צנרת  

  .יהיו ספי מעובדי

  

04.07  �  ותכולת המחירי� אופני מדידה מיוחדי

  .לא ימדדו ויהיו כלולי במחירי הבניה השוניקיות ואופשטרבות וחגורות אנכיות   

  .כל הסעיפי שבכתב הכמויות כוללי את כל האמור במפרט מיוחד זה  

או קידוח קוצי כלולי /י הוצאת קוצי ו"כל החיבורי של החגורות והשטרבות לבטוני ע  

  .במחירי היחידה השוני ולא ימדדו בנפרד
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  עבודות איטום  - 05פרק 

  

  יטו� ערוגות במפלס פיתוחא    .1

. ערוגות מקומיות יבוצעו על גבי שכבת הבטו	 להגנת האיטו הכללית של מפלס הפיתוח  

  :בתו. שטח הערוגה יש לבצע

 בשיפועי  בטו	 .1.1

מ ובשיפוע מינימלי "ס 2יש לצקת בטו	 בשיפועי בעובי מינימלי של  ערוגותברצפת ה  

ודה הנמוכה ביותר כ. שיתאפשר וליי או מסגרת המרזב ימוקמו בנקש. 2% של

כניסה של האיטו לשולי המרזב באופ	 רצי, והמשכי ע כיוו	 השיפוע למניעת 

 . הצטברות מי סביבו

 הכנת השטח  .1.2

. 'וכו פסולת בניה, שומ	, לכלו., נקי לחלוטי	 מאבקפני הערוגות יש להכי	 את שטח     

יש  מידה ויהיו כיסי סגרגציהב) חול: כמו(כמו כ	 יש לגרד את כל החומר הלא מודבק 

 2 �יש לחתו. בעומק של כ' קוצי וכד, חוטי קשירה ,לנקות היטב ולהסיר בטו	 רופ,

 בעזרת ולסתו עד להחלקת השטח יש למלאאת כל החורי , מ בתו. שטח הבטו	"ס

 1:3( ע"ו שוא" SAPIR M140"חול ומי בתוספת  2, מנטצ 1 של באמצעות תערובת

  ).מדולל במי

 יטו צמנטיא .1.3

מריחות איטו  3בכל שטח הפנימי של הערוגה ועל גבי דפנות חיצוניי יש לבצע     

 3כ "סה(ר כל מריחה "מ/ג"ק 1ע בכמות של "או שו" 730ספירקוט "צמנטי מסוג 

  ). ר"מ/ג"ק

  

 איטו� הגג    .2

     . המחיר כולל הסרת איטו קיי

  . האיטו יבוצע לפי המפורט בכתב הכמויות   
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  פלדהעבודות נגרות בנין ומסגרות  - 06פרק 

  

וכמו כ� את כל  כל  הפריטי�  יכללו את כל האמור והמפורט ברשימות ובפרטי האדריכל:     הערה

   ).בחלקי� הרלוונטיי� (המתואר בבהנחיות תכנו� לביצוע דלתות וחלונות במחלקות לפסיכיאטריה 

  

  כללי  06.01

1 .    פרק , משרדי� תאימו לדרישות המפרט הכללי הבינתכונותיה ועיבוד י, כל החומרי

 עבודות צביעה ותקני ישראליי – 11עבודות נגרות אומ	 ומסגרות פלדה ופרק  � 06

  .מתאימי

  . האדריכלות המסגרות והפרטי שבתכניות  יחד ע רשימות , יש לקרוא מפרט זה  . 2

  .מויותכל האמור ברשימות כלול במחירי הסעיפי השוני שבכתב הכ  

  מידות הפתחי הכמות ואת לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבל	 בתכניות ובמבנה את   . 3

לצור. קבלת הוראות , בה יורכבו פריטי המסגרות ויודיע למפקח על כל אי התאמה

  . לגבי המידות הקובעות

לפי דרישת  השונות המסגרות דוגמאות מיחידות תוכניות ייצור ועל הקבל	 להכי	   . 4  

 יהיה על, י האדריכל"או הדוגמאות לא יאושרו ע/במידה ותכניות היצור ו. אדריכלה

  .הקבל	 לתקנ	 עד לאישור	 הסופי ורק אז להתחיל בייצור כל הפרטי

  : לעיל בדרישות הבאות 1פריטי המסגרות יעמדו בנוס, לנאמר בסעי,    .5  

שאו יו 1212י  "ת פריטי מסגרות המשמשי אלמנטי חי3 עמיד אש יתאימו לדרישות    

  . ג כל פריט"תו תק	 ע

  6.  האלמנטי יהיו מגולווני . אלא א מצוי	 אחרת, כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולווני

לא יורשו , הביצוע בטבילה של יחידות שלמות ולא של המרכיבי, כיחידות שלמות

אלא א. ורק במקרי שבה , חיבורי בי	 המרכיבי השוני של המוצר המושל

. ת גודל האלמנט שאינו מותא לבריכת הטבילהית הובלה או בעיימתעוררת בעי

י הקבל	 לאישור "יורשו חיבורי א. ורק לפי פרט שיוגש לאישור ע, במצבי אלה

  .המפקח

  

  ייצור והרכבה   06.02

  . הקבל	 יג	 על המוצרי המותקני במבנה מכל פגיעה  .1  

תי מלאכה והמפעלי בה מיוצרי חלקי הקבל	 יודיע למפקח מבעוד מועד על ב  .2  

  . המסגרות כ. שיוכל לבדוק בכל עת

אישור . הקבל	 חייב להיות אחראי לתכנו	 וביצוע צירי בצורה שיופעלו בצורה תקינה  .3

דוגמת הציר על ידי האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר 

  . לאור. ימי
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פילי והאלמנטי בתוכניות וברשימות אינ פוטרי את הקבל	 ציו	 גודל ועובי הפרו  .4

  . מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטי השוני לאור. ימי

5.  יתק	 הקבל	 על חשבונו את הפגמי , אחרי הרכבת חלקי מסגרות מגולוונת במקו

 תיקו	 ריתוכי בפח מגולוו	 על ידי צבע עשיר. שנגרמו לגילוו	 בעת ההובלה וההרכבה

  . אב3 לפי אישור המפקח

  .על הקבל	 לבדוק לכל פתח את המפלסי הסופיי של הרצפה בטר הרכבה  .6

  

  אטימות  06.03

המרווחי בי	 קצות האגפי לבי	 מגרעות המלבני יהיו קטני ככל האפשר ושווי לכל   

צו, הרווח בי	 תחתית אג, הדלת לבי	 פני הרי. אורכ ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה

  .מ במצב סגור"מ 3�2יהיה בגבולות 

י התקנת רפידה אלסטית מיוחדת מסוג "האטימה בי	 הכנ, לבי	 המלב	 הובטח ע  

"ATHMER "ע"או ש.    

  

  פרזול  06.04

  :כמפורט ברשימות  ובנוס,  

מנעול צילינדר ,בכל הדלתות  950י "נושא תו תק	 תמנעול מסטר קי – מנעול צילינדר   .א  

   .שי וע חלוקה נוספת לרבי מפתח משניי לפי הגדרת המפקחרא" רב מפתח"ע

  .מפתחות  לכל דלת 3הקבל	 יספק                         

  פרזול של אלמנטי עמידי אש  .ב  

  .1212י "אלמנטי הפרזול יעמדו בדרישות ת                

אישור ע ל"ע עליו לספק את המוצר הרשו ואת מוצר השו"בכל הצעה של הקבל	 לש  .ג  

  .כולל כל הנתוני והספרות הטכנית

  

  דלתות אש   06.05

הדלת תהיה . 1212הכוונה לדלת אש לפי תק	 ישראל , במקו שמופיעה דלת אש  .1

  .באישור מכו	 התקני הישראלי

 2.   מחזירי הידראוליי יורכבו כחלק ממערכת הדלת הנבדקת כיחידה אחת בהתא

מחזירי דלת יהיו מחזירי , יצר	 דלת האש לתק	 וכל הפרזול יהיה אורגינלי של

  .הידראוליי חיצוניי בלבד

י המופיע ברשימות במידות המצוינות "דלתות האש תהיינה חד או דו כנפיות עפ  .3 

" שהרבני"או " רשפי"או " רב בריח"כגו	 (ברשימות מתוצרת מוכרת ונושאי תו תק	 

כנ, פח דו צדדית , מ"מ 2לוו	 בעובי משקו, פח מכופ, מגו, בי	 היתר, ויכללו) ע"או ש

אטמי גומי בנקודות , בידוד טרמי ואקוסטי בי	 הדפנות, צלעות חיזוק, מ"מ 1.5בעובי 

י "עפ(פרזול חסי	 אש תקני , פס תופח בצידי הדלתות, )לעש	 קר(המגע של הדלת 

  .הקבל	 ייקח בחשבו	 שינויי שיידרשו עקב החלטות  כיבוי אש). בחירת האדריכל
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פרטי ומספר קטלוגי של הפרזול אינ ניתני במפרט זה מכיוו	 שה כחלק ממערכת   .4

הנבדקת ביחידות דלתות אש א. הכוונה לפרזול המקובל על ידי האדריכל ויהיה לפי 

 .בחירתו כאשר נית	 לבחור כמה מערכות המתאימות לאות	 דלתות אש

 כקומפלט הדלתכ הכנ, השנייה כלולי"מנגנוני החזרת כנ, ראשונה ואח  .5.  

, הדלת כוללת המשקו,. מש. זמ	 העמידות של הדלת לפי הנחיות יוע3 הבטיחות .6

  . הפרזול וכל שאר האביזרי הנלווי בהתא לתק	 ומאושרי לדלתות אש ועש	

על ספק דלתות האש להביא למשרד האדריכל את אישור מכו	 התקני ותעודות  .7

  .אחרות המאמתות התאמה לתק	

  

 נות ייעודיי�ארו .06.06

1.   יהיו עשויי פח ) 'תקשורת וכו, מי, טלפו	, חשמל, כיבוי אש(ארונות ייעודיי

. מ"מ 2.0המשקו, פח מגולוו	 מכופ, בעובי . מגולוו	 במידות המצוינות בתוכניות

י דרישות "או פח מגולוו	 עפ, הגב מלוחות ע3. מ"מ 1.5הכנפיי פח מגולוו	 מכופ, 

י דרישות הרשויות "חלוקה פנימית עפ.   ישור האדריכלהרשויות המוסמכות וא

מנעולי , צירי סמויי, ידיות לחי3 או טריקה: הפרזול. המוסמכות ואישור האדריכל

י "צבע קלוי בתנור בגווני עפ: הגימור. י דרישת האדריכל"צילינדר או אחרי עפ

  .בחירת האדריכל

2.  מודפסי או חרוטי על לוח , בייהיו  ג שלטי צרו, בכל הארונות הייעודיי

גודל השלטי ועיצוב יובאו לאישורו של האדריכל . ג הדלת"אלומיניו מורכב ע

מידות הארונות וחלוקת הפנימית יתואמו טר ייצור ע הרשויות . טר הביצוע

כל הכוכי ופני . האדריכל והמפקח ויקבלו את אישור לפני הביצוע, המוסמכות

  .י אישור הרשויות המוסמכות "יצופו בחומר בלתי בעיר עפארונות החשמל 

3.    .דלתות ארונות ייעודיי שוני יהיו בגמר זהה לסביבת

או אי התאמה בי	 דרישת המפרט ודרישת הרשויות המוסמכות /במקרה של סתירה ו  .4

  .י קביעת האדריכל"או המחמירה יותר עפ/לבי	 התכניות תקבע הדרישה הגבוהה ו

  

  רישות מיוחדותד ' לתות ע�ד  06.07

ג א לא צוי	 הדבר (כל כנפי הע3 או הדיקטאות יצופו בחומרי הצפוי משני הצדדי   .א

  ).במפורש בתכניות

  .פ תק	 ישראלי לע3 לבוד"כל הדיקטאות יהיו מסוג מאושר ע  .ב

. מחלות ופגמי מכל סוג אפשרי, בריא וחופשי מתולעי, יבש, כל הע3 יהיה חדש  .ג

מנת � ייב לוודא שהע3 בא ממקור אשר דאג לטפל טיפול כימי מוקד עלהקבל	 ח

  .או תולעי בע3/למנוע כל אפשרות של המצאות מזיקי ו

לפי דרישת המפקח יהיה חייב הקבל	 להוכיח בצורה ברורה שאכ	 הע3 חופשי   

  .ל"או מזיקי אחרי כנ/מתולעי ו

  .וי	 אחרת במפורשאלא א צ") סיבית("אי	 להשתמש בלוחות שבביי   .ד
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לואות ייבוצעו משתי שכבות של דיקטאות והמ") טישלר פלטה" ("לוחות נגרי"  .ה

  .מסרגלי ע3 לב	 ובריא במילוי מלא ללא מרווחי

  

  בדלתות פורמיקה  06.08

בגווני ובאפיוני גמר לפי הנחיות , הפורמיקה לציפויי השוני תהיה מהסוג  .א

  .האדריכל בתכניות והוראות במקו

ללא בקיעי , ללא חפיות, ללא חיבורי, לוחות הפורמיקה של כל אלמנט יהיו שלמי  .ב

   .צידי הכנ, 2� מ מ"מ 2בדלתות עובי הפורמיקה . 'וכו

הדבק לשימוש בהדבקת הפורמיקה יהיה מעולה ומתאי לתפקידו ויהיה נית	 להסרה   .ג

ורה שלא ל בצ"בקלות משטחי פורמיקה ושטחי סמוכי שהתלכלכו בדבק הנ

  .תקלקל או תשנה את אופי המשטחי מה הוסר הדבק

  .י בחירת האדריכל"בגוו	 עפ – "לכה מט"חלקי גלויי של  ע3 גושני יהיו צבועי ב  .ד

  .ולא בהדבקת מגע) PRESS(הדבקת הפורמיקה לע3 תעשה בכבישה   .ה

  

   ע� מילוי בדלתות  06.09

  .  ע3 לב	 מלא 100%מילוי הדלתות יהיה   

  

06.10  �  סיפי

   יהיו כלולי ) או פליז/ו "או פלב/לרבות סיפי סגסוגת נחושת ו(כל סיפי הדלתות למיניה

  .בעבודות הנגרות ומסגרות האומ	

  

   פלדהעבודות מסגרות   06.11

, לרבות אלמנטי של מתכת השיכי לעבודות נגרות(המתכת במסגרת הסכ זה   .א

גלוו� תיקני יהיו מפלדה שעברה תהלי. ) 'סיפי וכו, משקופי, דוגמת סרגלי גמר

  .הכל כמפורט וכנתו	 בתכניות וברשימות האדריכל � )918תק� ישראלי (

של האדריכל או א צוי	 ) בכתב(מוש  בפלדה רגילה אלא א נתקבל אשור ילא יהיה ש  

  .בתכניות במפורש שיש להשתמש בפלדה רגילה

, יתי לאישור האדריכליהלי. תעשהמתכת המגלוונת תהייה צבועה בצבע המבוצע בת  .ב

למעט מוצרי  �להל	  11ובהעדר דרישה כזאת יש לבצע צביעה כמפורט בפרק 

  .שאי	 לצבע) ברשימות(שלגביה קבע האדריכל 

נקבע בזאת גדלי ועוביי מינימליי בעבודות , בהעדר הוראה אחרת בתכניות  .ג

  :מסגרות האומ	

 יהיה כמצוי	 "לרבות פלב ,גיעובי פחי הפלדה למשקופי מכל הסו  )1

  .מ"מ 2.0�אול לא פחות מ, בתכניות

עובי פח פלדה לכל שאר עבודות מסגרות האומ	 ללא יוצא מ	 הכלל יהיה   )2

   מ לפחות "מ 2.0כנתו	 בתכניות אול
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בטו	 מסביב להיקפ � המשקופי יסופקו בהתא לרוחב הקירות וכ	 יש למלא בטיט  .ד

  .)או בטו	/רות בניה ובקי( לאחר הרכבת באתר

יופרדו על ידי חומרי מאושרי , חלקי פרזול מאלומיניו המורכבי על מוצרי פלדה  .ה

  .לצור. ניתוק המגע בי	 הפלדה והאלומיניו

  .ל יהיה ג כ	 כלול במחירי היחידה של המוצרי למיניה"כל הנ  .ו

  

  חומרי אטימה  06.12

ה ויישו במקו של חומרי איטו ומלוי מחירי היחידה למיניה יכללו ג אספק  .א

לבי	 קירות ) מכל הסוגי(לסגירת מרווחי שבי	 משקופי ) מפקחי ה"המאושרי ע(

  ).מסטיק מסוג סיקמפלקס וכדומה, ותקרות הבני	 כדוגמת קומפריבנד

כמו כ	 יכללו כל העבודות במחיר	 את פרופילי וסרגלי האיטו האקוסטי כנדרש   .ב

  .בתכניות

  

  צבע וצביעה  06.13

  מפרטי טכניי לצבע . כל הצבע והצביעה כלולי במחירי היחידה של מוצרי עצמ

  ".עבודות צבע וצביעה: "11וצביעה ניתני להל	 בפרק 

  

  גוגיפרזול וז  06.14

כלולי ג ה במחירי היחידה של  �גוג יהזכוכית והז, כל הפרזול, בהתא לרשימות  

  .המוצרי למיניה

  

  ולת מחירי יחידהתכ  06.15

יהיו כל חומרי הגמר , בניגוד לאמור באופני המדידה של המפרט הטכני הכללי  .א

 כלולי במחירי היחידה של ' המסגרות וכו, על עבודות הנגרות) פני וחו3(והציפויי

, גלוו	 של הפלדה הרגילה, סי.וי.ציפוי פי, ציפויי פורמאיקה: כגו	, המוצרי עצמ

  ).אלא א צוי	 אחרת( 'הצבע וצביעה וכו

יכללו מחירי היחידה של מוצרי הנגרות והמסגרות למיניה	 ג את המשקופי  כ	 כמו  .ב

 סרגלי הלבשה , הזכוכית והזיגוג, בקרה/מנגנוני הפעלה, את כל הפרזול,למיניה

, סרגלי סגירה ואטימה, צבועי במקצועות) ע3 מלא(סרגלי ע3 גושני , צבועי

 אטמי גומי מכל , "פחי ופרופילי מפלב, )מלבני סמויי(משקופי עיוורי

  .'הסוגי וכד

יכללו מחירי היחידה של עבודות הנגרות והמסגרות ג אספקה והרכבה של , כמו כ	  

  .וורי בכל מקו שיידרשימשקופי ע

   ) כאמור לעיל(מודגש בזאת שמשקופי הכלולי במחירי היחידה של המוצרי עצמ

   .הצבע והצביעה כמפורט וכנדרש כוללי ג את

בגי	 עוביי שוני של קירות הפריטי השוני לא יהיה הבדל במחירי היחידה של   .ג

  .אלא א צוי	 במפורש אחרת, ומחיצות בה יורכבו
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או מסגרות מכל סוג כפי שה /מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו, כהנחיה כללית לקבל	  .ד

, במחיר יחידת את כל הנדרש לפי התכניותיכללו , מופיעי בכתבי הכמויות

וזאת , לביצוע מושל וסופי במקומ באתר', ההוראות וכו, ההנחיות, המפרטי

אול לדעתו , או במפרטי/אפילו א כל הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתכניות ו

  .של האדריכל ה דרושי לביצוע מושל כאמור לעיל

  .נעול ומפתח מסטר בהתא להנחיות המזמי	במחיר הדלתות כלול מ  .      ה

  

06.16  �  אופני מדידה מיוחדי

  ,    התוכניות,המפרט הכללי , מחיר היחידות יכלול בנוס, לאמור במפרט מיוחד זה  

  :את האמור לעיל  ג הפרטי והרשימות השונות                 

  .קחשל פריטי שוני לפי הנחיות המפ, תכניות ייצור ודוגמאות   .1  

  2.     .'האיטו וכו, הצביעה, הזיגוג, הכנפיי והרכבת, המשקופי וביטונ, המלבני

  3.    .צביעה בגווני שוני

  4.   , וחיבור למבנה, קביעת, כל האביזרי הדרושי להרכבת האלמנטי השוני

  .'משקופי ופרופילי עזר וכד, רבות פרופילי פליזל

  5.    .רעש ורעידות ,רוח, איטו למניעת מעבר מי

מסילות , מכל הסוגי צירי, משקופי עיוורי, לרבות כל אביזרי הקביעה, הפרזול  .6  

, מעצורי דיקטטור, צירי הידראוליי, מחזירי קפיציי, מחזירי שמ	, לכל סוגיה

 , מעצורי, מברשות ידיות בהלה  ,ידיות, שילוט, )לרבות צילינידרי(מנעולי

�רב(קי �מנעול מסטר, רותייפנוי בדלתות ש/תפוס, עול צילינדרמנ, רוזטות, בריחי

  .'או נירוסטה וכו/ציפוי פסי אלומיניו ו, בכל הדלתות) מפתח

  .ליטוש והברקה לפני מסירת המבנה, ניקיו	 יסודי  .7  

  

  הערה

  .לא יהיה שינוי במחיר היחידה, האלמנטשטח ב ) פלוס מינוס( 10%עבור שינוי של עד   
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  מתקני תברואה -  07פרק 

  

  כללי .1

  . בביצוע עבודות תברואה וספרינקלרימכרז זה מטפל   

  :תוכולל ותהעבוד  

 .התקנת מערכת אספקת מי בבניי	 •

 .התקנת מערכות דלוחי	 ושופכי	 •

•  .התקנת מערכות כיבוי אש כולל ספרינקלרי

•  .כולל הקמת מרכז אנרגיה. התקנת מערכת אספקת מי חמי

•  .ניקוז מזגני

 .לתשתיות קיימות התחברות •

 

  תאור העבודה .2

  כללי .2.1

ח ובצמוד למבני קיימי ומערכות "העבודה המתוארת נעשית בתו. שטח ביה    

  .קיימות שימשיכו לתפקד במהל. העבודות

קיבל אישור וכ	 , ניתוק וכדומה הדבר יבוצע לאחר שתא, בכל מקרה שיבוצע פירוק    

כ. שהוא משוכנע שלא תגר  הכיר והבי	 את אופ	 פעולת המערכת בה הוא מטפל

  .מערכת קיימת/פגיעה כל שהיא למתק	

  :הפירוק כולל בי	 היתר את הפעולות הבאות    

•   .ניתוק חשמל וסגירת ברזי ראשיי, ניתוק מצרכני

הוצאתה וסילוקה מהשטח לאתר שפיכת , )ובידודה(חיתו. זהיר של הצנרת  •

  .פסולת מאושר

סופיי כ. /ע מעקפי זמנייביצו, סגירת קצוות צנרת במידת הצור. •

 .שיאפשר תפקוד צרכני אחרי

  

  תאור המערכות הקיימות והמתוכננות .3

3.1.   מי קרי וחמי

  .ח"מערכת המי הקרי מתחברת לתשתית מי היקפית קיימת במתח ביה    

מערכת מי חמי תסופק ממרכז אנרגיה שיוק במסגרת הפרויקט ואשר יבצע     

ו דינאמי שיחמ באמצעות משאבות חו בלילה חימו המי באמצעות מאגר ח

ויפרוק את החו דר. מחליפי חו במהל. היו ובהתא לצריכה ) בתערי, חשמל זול(

  . השוטפת
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     מערכת המי חמי מסוחררת בכל שטחי המבנה להבטחת אספקת מי חמי

  .מיידית לכל הצרכני

  ביוב ותיעול, שופכי	 .3.2

  .כמפורט בתוכניותלמבנה יבור לתשתית קיימת ביוב הפרויקט החדש יסולק עד ח    

      .ניקוז הפרויקט ללא שינויי

3.3.   ספרינקלרי

תחובר לתשתית קיימת של מערכת אספקת מערכת הספרינקלרי המתוכננת במבנה     

  .הידרנטי חיצוניי של בית החולי

  

  הנחיות לביצוע העבודה .4

, אד מקצועי מיומ	�כוח באמצעות, הקבל	 יבצע את עבודתו לפי מיטב כללי המקצוע  

העבודה תבוצע . תו. שימוש בחומרי חדשי באיכות מעולה, באמצעי ושיטות חדישי

הצווי התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ובהתא , בכפיפות לכל החוקי

  . לתקני ישראליי ומפרטי מכו	 התקני הנוגעי לעבודה זו

את כל הבדיקות הדרושות לאימות התאמת עבודתו הקבל	 יהיה אחראי ויבצע את חשבונו   

הרשויות והתקני וכ	 כל בדיקה הנדרשת מכוח , לדרישות המפרט, והחומרי הכרוכי בה

  . חוק או תקנה תקפי כל שה

   אי	 הבדיקות ותוצאותיה	 משחררות את הקבל	 מאחריותו לטיב עבודותיו ואיכות הפריטי

  .ריות שלהל	ידו בהתא לסעי, האח� המותקני על

  המפרט הטכני .4.1

    האביזרי והציוד המיועדי לשימוש , מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרי

ג א , הקבל	 חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדי לשימוש. בפרויקט

  . תוא הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט

, מפרטי מדויקי, טותרשימות חומרי מפור, בשלשה עותקי, הקבל	 יגיש לאישור    

או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה /אלמנטי ו. 'קטעי קטלוג וכד

  . באתר

הקבל	 רשאי להגיש לאישור חומרי ופריטי חליפיי אשר לפי שקול דעתו ה שווי     

אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתוני בלעדית . ער. לנדרש במפרט

  .של המפקחלשקול דעתו 

  תכניות השרברבות .4.2

. מהוות הנחיה בסיסית מחייבת לגבי צורת	 הפיסית של המערכות השונות בפרויקט    

, בנוס,. י נציג המזמי	"העבודה תבוצע בהתא לתכניות אלו לאחר שאושרו לבצוע ע

יידרש  הקבל	 להכי	 תכניות בצוע מפורטות לחלקי עבודה מסוימי כגו	 חדרי 

מקרי בה נושא המידות , שיש לה נגיעה למלאכות אחרות אלמנטי, מכונות

י אחרי לטובת "הפיסיות היינו בעל חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לבצוע ע
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ל חייבות באישור כאמור לחומרי "תכניות בצוע כנ. עבודתו של קבל	 עבודה זו

  .ופריטי לעיל

4.3.   שינויי

אלא , ת המסמכי המאושרי שבידוהחורג ממסגר, הקבל	 לא יבצע שנוי בעבודתו    

הקבל	 יחזיק בכל עת במשרדו . א קבל מראש הוראת שנוי בכתב מאת המפקח

במערכת זו יסומנו הוראות . מערכת עדכנית ושלמה של כל מסמכי החוזה, שבאתר

הוראות נציג המזמי	 , צועיהשלמות ופירוט נוס, ומדויק של המערכות שבב, שנוי

  .ת העבודהוסימו	 שוט, של התקדמו

  ג י ש ה .4.4

     על הקבל	 להרכיב את המתק	 כ. שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקני

. אחזקה ותיקוני, לש טיפול �' לוחות בקרה וכו, שסתומי, מסנני: כגו	, ידו�על

בכל מקרה אשר מבנה הבניי	 והגמר הפנימי מונעי גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע 

לא יעשה הקבל	 שינויי . וע3 ולמפקח בטר יתקי	 את הציודהקבל	 על כ. לי

  .מהותיי ללא אישור מוקד מהמפקח

  הגנה בפני חלודה .4.5

מנת לוודא שכל חלקי �הקבל	 ינקוט בכל האמצעי היעילי והחדישי ביותר על    

לש כ. יפריד הקבל	 בכל מקרה שהדבר . המתק	 יהיו מוגני באופ	 יעיל בפני חלודה

כל חלקי הברזל והפלדה הבאי במגע ע רטיבות יהיו . 	 מתכות שונותאפשרי בי

  .מגולווני

  צ ב י ע ה .4.6

, תמיכות, אלמנטי קונסטרוקציה, אלומיניו, ברזל: כל המשטחי למיניה כולל    

  :כמתואר להל	, י קבל	 המערכות"ינוקו ויצבעו ע �' פחי פלדה וכו, מתלי

  :הכנת שטח .4.6.1

  :ברזל ופלדה בלתי מגולוונת  .א

פרופילי , מ"מ �1.5אלמנטי עשויי פחי פלדה בעובי של פחות מ        

 SAND(ידי ריסוס חול � ינוקו היטב על'  צינורות וכו, קונסטרוקציה

BLASTING .(  

  :פלדה מגולוונת ונחושת, אלומיניו  .ב

אלמנטי מפלדה , ינוקו היטב משמני באמצעות טרפנטי	 מינרלי        

  .או צבע יסוד מאושר למגולוו	 "ווש פרימר"מגולוונת יצבעו ב

  :צביעה .4.6.2

  :צביעת צנרת  .א

צינורות פלדה מכל הסוגי המותקני סמויי במילוי מתחת         

. לרצפות או בחריצי בקירות יצבעו בשתי שכבות לכה ביטומנית
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צינורות פלדה בלתי מגולווני גלויי ובלתי מבודדי יצבעו בשתי 

  . בות צבע עליו	כגו	 מיניו ובשתי שכ, שכבות צבע יסוד

צינורות מגולווני גלויי ובלתי מבודדי יצבעו בשכבת צבע  יסוד         

  .כאמור בסעי, הכנת השטח ושתי שכבות צבע גמר עליו	

          .  צינורות מבודדי יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד לפני בידוד

יציקה ופוליאתיל	 יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד , .סי.וי.צינורות פי        

  .וצבע גמר עליו	" אית	"

  .או שווה ער. מאושר" טמבור"הצבעי יהיו מתוצרת         

ע גמר העבודה יתוקנו כל הפגמי אשר נגרמו כתוצאה מהובלה         

ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת , ובמש. מהל. העבודה בצבע מתאי

  .ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר"הנ

החלטת ואישור המפקח וסטנדרט  גוו	 כל הצבעי העליוני יהיו לפי

  .ח וכלולי במחיר הצנרת"ביה

יהיה הגוו	 בהתא , ח לגוו	"במידה ולא תהיה הנחיה מפורשת מביה        

  ).L-70(להנחיות משרד הבריאות 

  אספקת חומרי וציוד .4.7

על הקבל	 להמציא למפקח וליוע3 דגמי מכל החומרי והאביזרי בה יש   .א

. ולקבל עליה אישור המפקח בכתב, להשתמש לביצוע העבודה בדעתו

הדגמי המאושרי יישארו במשרדו של המפקח עד לסיו העבודה ולא 

 ישול לקבל	 שו פיצוי עבור הוצאות פירוק עבודות בה	 השתמשו בחומרי

  .לא מאושרי

כל ציוד ואביזרי הדרושי להקמת מתקני בהתא למפרט ולרשימת   .ב

או לפני , המפקח לפני הזמנת אצל אחריאישור היוע3 ו טעוני, הכמויות

ג א ה תואמי מפורשות את , מסירת לביצוע בבתי המלאכה של הקבל	

רשאי המפקח לדרוש מהקבל	 או מיצר	 או מספק , לפני מת	 האישור. הנדרש

  .הסברי ותיאורי טכניי, הציוד תכניות

או ספקי אשר היוע3 והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרי רק אצל יצרני   .ג

להוכיח שהנ בעלי ידע וניסיו	 בייצור ציוד ואביזרי מגודל זה  יכולי

כ	 עליה להוכיח כי ציוד דומה � כמו. ל"ומגודל דומה הדרוש במתק	 הנ

שני  3ידיה נמצא בפעולה לשביעות רצו	 המשתמשי בו במש. �שיוצר על

יפות ליצרני בעלי המזמי	 יית	 עד, לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי. לפחות

ל "להזמנת ציוד ואביזרי תוצרת חו. ש מוכר הנותני שרות יעיל ומהיר

 תינת	 עדיפות ליצרני או לספקי שלגביה קיימי באר3 סוכני

לכאלו המחזיקי , המחזיקי מלאי של חלקי חילו, ולציוד הדורש שרות

יצר	 שלא נת	  לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או. באר3 ארגו	 שרות יעיל

י היוע3 והמפקח "האישור להזמנת ציוד יינת	 ע. שירות טוב בעבר ללקוחותיו
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גבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכי הטכניי לקביעת �על

  .טיב הציוד ותנאי האחריות, סוג הציוד

התנאי הטכניי להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצר	 או הספק למסור   .ד

על כל התכניות , אחזקה ואחזקה מונעת, של הוראות הרכבה סטי 3למפקח 

 והפרוספקטי של הציוד ואביזרי העזר וכ	 רשימת חלקי חלו, מומלצי

  . להחזיק במלאי

ל של הציוד ימסור הקבל	 למפקח לפני הרכבת "את כל הדוקומנטציה הנ  

וא יוע3 לציוד כל שה/אי	 באישור המפקח. והדבר יירש ביומ	, הציוד במקו

, משו הסרת אחריותו של הקבל	 לטיב הציוד ופעולתו התקינה והמושלמת

, ובמידה ויתברר במש. תקופת האחריות כי הציוד פגו ואינו עומד בדרישות

וללא תוספת כספית כל , י הקבל	 ללא כל זכות ערעור"הוא יוחל, מיידית ע

  .שהיא

  תוכניות .4.8

  תכניות לאישור .4.8.1

תכניות לקונסולי , כניות של העמדת ציודהקבל	 ימסור ליוע3 ולמפקח ת      

תכניות יצור של ציוד המיוצר עבור , פרטי בסיסי ותליות, ואמצעי חיזוק

  . חתכי במקומות מסובכי ובעייתיי, הפרוייקט

או המפקח /מ עליו יוחלט בי	 היוע3 ו"התכניות יעשו על חשבו	 הקבל	 ובקנ      

  .תשלו כל שהואל יעשה בשלשה העתקי וללא "כל הנ. לקבל	

  )As Made(עדכו	 תכניות  .4.8.2

 5על הקבל	 למסור למזמי	 , ע סיו העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמי	      

מערכות תכניות ושרטוטי מושלמות ומעודכנות של העבודה כפי שבוצעה 

לצור. זה ישמור לעצמו הקבל	 באתר מערכת תכניות אחת אשר . למעשה

  .תו. כדי העבודהיסמ	 עליה כל שינוי שיבוצע 

ג דיסקט בתוכנת "בנוס, יספק הקבל	 שרטוט ממוחשב של התוכניות ע      

ידי מודד מוסמ. מטע �שיבוצע על, או גרסה מתקדמת יותר  2000אוטוקד 

  .הקבל	

  תליות ותמיכות צנרת .4.9

בפרטי בתכניות , מרחקי וצורת תמיכת הצנרת תהייה כמפורט במפרט הטכני    

הכוללות חובק " ROCO" יעשה שימוש בתמיכות תוצרת .ובהתא להוראות היצר	

   . לצנרת גזי 07Aלמי קרי וחמי וחובק דג  05Aדג

לרבות אביזרי ( 20Fל לרבות מוביל משות, דג "מהלכי צנרת משותפת יתמכו כנ    

לחילופי	 מאושרות תמיכות שוות ער. ).  ברגי וכדומה, שלות, לוואי מקוריי

  .HYDRA או   MVPROתוצרת
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במידה . סוג התלייה יהיה בהתא לסוג המערכת או הצינור הנתמ. וכמפורט במפרט    

מחברי , נקודות קבע. תמיכה רצופה) כגו	 לצנרת פלסטית(ויהיה צור. תהיה התמיכה 

  .תליות גמישות וכדומה יותקנו לפי סוג המערכת הצנרת הנדונה, התפשטות

    לרבות בידוד מקורי להפרדה בי	 התמיכה , כל התמיכות והאביזרי יהיו מגולווני

  .לצינור

  שילוט וסימו	 .4.10

    ,  כגו	 מרכזיות, הקבל	 יספק ויתקי	 שלטי ברורי עבור כל אביזרי הציוד הראשיי

  .   'צנרת וכו,  שסתומי

 3ג שלט עשוי חומר פלסטי בעל "מ לפחות או ע"מ 0.8ג פח בעובי "השלטי יהיו ע    

י הקבל	 "ע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות שתוגשנה עבעל צב, "סנדווי3"שכבות 

י שבלונות ותהיינה בגודל הנית	 "אותיות השלט תודפסנה בשחור ע. לאישור היוע3

ישא את ש היחידה ואת מספרה יכל שלט . מטר לפחות 5לקריאה ברורה ממרחק 

  . כפי שהיא מופיעה בסכמות ושאר הפרטי העיקריי של היחידה

  .י תגי מתכת חתומי"יסומנו ע �' ברזי   וכו, י כגו	 שסתומיכל האביזר    

גבי אביזרי גלויי ובנוס, על גבי התקרה האקוסטית במקומות �הסימו	 יבוצע על    

בה הברזי בחלל התקרה ובאופ	 שנית	 יהיה לאתר את המיקו המדויק של 

  . האביזר

ו המזמי	 כ. שנית	 יהיה לדעת א/י היוע3 ו"כל הצנרת תסומ	 באופ	 ברור ומאושר ע    

הסימו	 יהיה באמצעות . גז הזור בה ואת כיוו	 הזרימה בה\סוג הנוזל, את יעודה

� 70ונוהל ח "צביעת הצנרת לכל אורכה ולרבות מדבקות סימו	 בהתא  לסטנדרט ביה

L וקביעת המפקח .  

  .האביזר או הציוד, מחיר הסימו	 כלול במחיר הצנרת    

  אחריות .4.11

יה אחראי באופ	 מלא לטיב עבודתו ולאיכות הפריטי והחומרי הקבל	 יה    

במש. . י המזמי	"לתקופה של שנתיי מיו קבלת המתקני ע, ידו�המסופקי על

, או יחלי, כל פריט פגו/תקופת האחריות יית	 הקבל	 שרות מלא למתקניו וכ	 יתק	 ו

תעודות . פגו כלשהוי פריט "כולל תיקו	 נזקי שיגרמו ע, על חשבונו, ללא דיחוי

או יצרני אשר תקפ	 לא פג ע סיו תקופת האחריות של /אחריות של ספקי ו

  .תוסבנה על ש המזמי	, הקבל	

  מבחני פעולה והרצה, ויסות .4.12

חייב הקבל	 לבצע את , או המזמי	/י היוע3 ו"ע סיו הקמת המתק	 ולפני קבלתו ע    

, י המפרט הזה וכל כיוו	"ני הציוד ועי יצר"כל מבחני הפעולה והויסותי הנדרשי ע

  . או המזמי	 במש. העבודה/י היוע3 ו"ויסות ובדיקה נוספת אשר עלולה להידרש ע

י מוסדות מוסמכי כגו	 מכו	 "הקבל	 יבצע את כל המבחני הנוספי שידרשו ע    

  . 'חברת החשמל וכו, משרד הבריאות, משרד העבודה, התקני
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קה וכל מערכות הביקורת האוטומטית יבדקו לפעולה כל אביזרי הבטיחות והאזע    

הוא יערו. , לאחר שהקבל	 יסיי את כל המבחני והויסותי לשביעות רצונו. תקינה

 מבח	 כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל המתקני בתנאי הפעולה המפורטי

הקבל	 יערו. בעת מבח	 זה רישומי מפורטי ומסודרי של זר . במפרט זה

וכל יתר , כמויות וטמפרטורת מי הצריכה, עי בהנעה ובפעולה שוטפתהמנו

לא תתקבלנה לאישור כל . האינפורמציה הדרושה לש הוכחת קיו דרישות מפרט זה

תוצאות או רישומי אשר נערכו במכשירי או שיטות אשר לא קיבלו את אישורו 

  . או המזמי	/המוקד של היוע3 ו

. ל"כשירי המדידה הדרושי לעריכת המבחני הנהקבל	 צרי. לספק את כל מ    

כאשר יידרש לכ. יצטר. . המכשירי בה נערכי המבחני חייבי להיות מדויקי

, ל ממוסדות מאושרי לכ. לפני המבחני"הקבל	 לספק תעודות כיול למכשירי הנ

  . תו. עריכת המבחני או אחריה

, צב התקי	 לשביעות רצונו של הקבל	הויסותי וכיוו	 המתק	 למ, ע גמר הבדיקות    

  . ח מסכ"או למזמי	 דו/יגיש הקבל	 ליוע3 ו

      . רישו תוצאות כל המבחני יימסר למשרד היוע3 בשני העתקי

או המזמי	 בו יער. מבח	 ביקורת /י הקבל	 והיוע3 ו"לאחר מכ	 יקבע תארי. מוסכ ע    

  . או המזמי	 או נציגו המוסמ./בנוכחות היוע3 ו

על הקבל	 להרי3 את המתק	 במש. פרק זמ	 , או למזמי	/אחר מסירת המתק	 ליוע3 ול    

תו. פרק זמ	 זה על הקבל	 להדרי. את המזמי	 או נציגיו בכל . יו 30�של לא פחות מ

  .הנוגע להפעלתו ולאחזקתו של המתק	

  ה ד ר כ ה .4.13

כל הנדרש לפני מסירת המתק	 ידרי. ויורה הקבל	 למפעיל המתק	 מטע המזמי	 את     

תקופת הדרכה של שבועיי לפחות תובטח . להפעלה ואחזקה תקינה של המתק	

תקופת ההדרכה לא תהיה בזמ	 הפעלת המתק	 . לאחר גמר העבודה והפעלת המתק	

ידי בעל מקצוע מסוג �תקופת ההדרכה תהיה רצופה ועל. לצורכי ויסות אלא לאחריה

  .מעולה

  תיקי הסבר לתפעול ואחזקה .4.14

, כל אחד, ת המתק	 יכי	 וימסור הקבל	 למזמי	 שלשה תיקי המכילילפני מסיר    

  . חומר להסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתק	 על כל חלקיו

  :כל תיק יכיל את החומר הבא כשהוא מודפס ומכור.    

הוראות טיפול מונע כפי . כולל הוראות הפעלה ואחזקה, תיאור המתק	  .א

  .'יי וכוטיפולי תקופת. הציוד י יצר	"שנדרש ע

  .קטלוגי של הציוד  .ב

  .מערכת תכניות מעודכנות וממוחשבות של המתק	 הכוללת דיסקט והעתקות  .ג

  .מערכת תכניות עבודה מאושרות של המתק	  .ד

  .מערכת דיאגרמות של המערכת  .ה
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טבלת סימו	 של אביזרי הפיקוד והביטחו	 ע ציו	 הכיוו	 של כל אחד   .ו

  .ל"מהאביזרי הנ

  .ידה ע ציו	 הוראה של כל אחד מהאביזריטבלת סימו	 של אביזרי המד  .ז

העתק מכתב מטע נציג המזמי	 המאשר כי ניתנה לו הדרכה מלאה בקשר   .ח

וכל האינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה , ואחזקת המתק	 לתפעול

  .ברורה ונהירה לו, פ"בע

  .כל אישור נוס, שיידרש במהל. ביצוע העבודה  .ט

  קבלת המתק	 ואחריות .4.15

יחל הקבל	 בהפעלה ניסיונית של ,העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות ע גמר     

על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבל	 בכתב . המתק	

  .למפקח ולמזמי	, ליוע3

  :קבלת המתק	 תעשה    

  .רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה  .א

ו בינתיי חלקי רק לאחר הפעלת המתק	 בשלמותו וזאת למרות שהופעל  .ב

 בודדי לשירות

אי	 הקבל	 רשאי לסרב להפעלת חלקי של המתק	 לפני הפעלה . המזמי	  

  .במידה שיידרש לכ. ולפני התחלת תקופת האחריות, סופית

כ	 יסב את �כמו, הקבל	 יהיה אחראי למערכות למש. שנתיי מיו המסירה  .ג

ת בתו תקופת כל תעודות האחריות מהיצרני אל המזמי	 ויעביר לו או

 .האחריות

  

5. �  כמויות ומחירי

  מחירי יחידה .5.1

מחירי היחידה שירשמו לכל סעי, יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעי, במצבו   .א

המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת . הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה

א, א לא פורט פריט משני זה או אחר , העבודה במסגרת אותו סעי,

א כרו. הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעי, כל עוד הו, במפורש

מחיר היחידה יכלול ג את חלקו היחסי של הפריט הנדו	 בהוצאות . העיקרי

הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל 

  .ער. כספי העשוי להיות כרו. בהשלמת הנדרש

, ה במסגרת אותו סעי,מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבוד  .ב

היינו , כל פטור ממסי לו עשוי המזמי	 להיות זכאי. למעט מס ער. מוס,

 .מענינו הבלעדי של המזמי	 ואי	 לכ. כל השלכה על מחירי היחידה
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  אספקה והרכבה .5.2

י "כל הפריטי הרשומי ברשימת הכמויות מיועדי לאספקה והרכבה ע  .א

י לפריטי אלה יכללו המחיר. אלא א נאמר אחרת במפורש, הקבל	

חבור וכל פעולה או פריטי עזר , התקנה, מיקו, אחסנה, הובלה, רכישה

כולל כל הוצאה , הנדרשי להבאת הפריט הנדו	 למצב פעולה תקי	 ובטוח

  .'רווח קבלני וכד, ישירה ועקיפה הכרוכה בבצוע באופ	 מושל

י הקבל	 "עמכווני לאספקה , "אספקה בלבד"פריטי המסומני במפורש כ  .ב

, אחסנה, הובלה, יכלול רכישה" אספקה"מחיר . עד למחסנו שבאתר הבנייה

הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה 

  .בלבד

מכווני להתקנה והרכבה , "הרכבה בלבד"פריטי המסומני במפורש כ  .ג

י אחרי "וצעת עכשהאספקה עד למחסנו של הקבל	 מב(י הקבל	 "מושלמת ע

  ). או נמדדת כסעי, נפרד ברשימת הכמויות

יכלול את כל הטפול בפריט ממחס	 הקבל	 באתר ועד להבאת " הרכבה"מחיר   .ד

על כל ההוצאות הכרוכות בכ. והרווח , הפריט למצב פעולה תקי	 ובטוח

  ).בלבד(הקבלני על פעולות אלה 

ו ולבצע המזמי	 רשאי לספק בעצמו פריטי מסוימי כראות עיני )1

כ	 רשאי המזמי	 לספק ". אספקה בלבד"בכ. בעצמו סעי, של 

פריטי חליפיי מבלי שהדבר ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל 

עוד אי	 שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי הלוואי 

  .הכרוכי בהרכבה

חייבת להיות מצורפת כאשר הכוונה " בלבד"מודגש בזאת כי המילה  )2

  .חלקית הנה לפעולה

3(   :במחיר הצנרת או הציוד כלולי

  .בסיסי לצנרת ולציוד •

•  תמיכות ותליות מכל סוג שהוא וכמפורט במפרט ובפרטי

  .בתכניות

  .סימוני/ציפויי/צביעות •

תיקי מסירה והוראות , שילוט, תכניות ביצוע, תכניות עדות •

 .ויסותי ואחריות, הפעלה, אחזקה

לולי במחירי כ BSTאו  MCTי "אביזרי איטו מממ •

  .הצנרת

  מפתח יחידות המדידה  .5.3

  :מפתח יחידות המדידה כפי שה	 מופיעות ברשימת הכמויות יהיה כדלהל	    
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  א"סימול מ, במטרי, מדידת אור. .5.3.1

המדידה תבוצע על גבי העבודה . 'חפירות וכד, בידוד, המדידה מיועדת לצנרת      

  .הגמורה ללא התחשבות בפחת

  'סימול יח, ספירת יחידות .5.3.2

  .'שסתומי וכד, מיועד לספחי', גודל וכו, מיו	 זה הנו לפי סוג  . א      

, פריטי עזר להתקנה כגו	 אוגני, במחיר היחידה, כל יחידה תכלול  .ב      

  .'רקורדי וכד

5.3.3.    קומפלט/סימול מכלל �מתקני ומערכות , פריטי מורכבי �מכללי

ו מערכת למקב3 פריטי המשתלב למתק	 א: ההגדרה מכוונת  . א      

  .אינטגרלית אחת

  ;למתק	 או מערכת שלמי המסופקי כמכלל •

למקב3 אביזרי או מכשירי המהווה מערכת המשרתת  •

  .פריט עקרי   כלשהו

  .ההרכבה לאלמנט אחד של ומוכ	 לתפעולו  . ב

  תכולת יחידות מדידה .5.4

, אלא א הוגדר במפורש אחרת, יחידות המדידה לצנרת כוללות ספחי  .א

  .תליות ותמיכות בכל הקטרי, יאוגנ, אחודות

  .יחידות המדידה לשסתומי ואביזרי כוללות את כל אמצעי החבור  .ב

 �מכסי ; עומק נמדד מתחתית הצינור הנמו. �יחידות המדידה לתאי בקורת   .ג

  .בספירה נפרדת

  .ציפויי מג	 וצביעה מכל סוג נכללי במחיר הפריט הנזקק לטפול זה  .ד

 נכלל במחיר היחידהשילוט וסימו	 הצנרת והאביזרי  .ה. 

  

  מפרט טכני מיוחד .6

  צנרת .6.1

. הספחי ואופ	 ההתקנה יהיו בהתא לרשימות הסיווג להל	, סוגי הצינורות  .א

ולא בהכרח לפי היעוד אותו , לפי סוג הצינור ואופ	 ההתקנה המחיר יקבע

  .רשאי המזמי	 לשנות

. ולקוימאיכות ראשונה וחופשיי מכל פג , נקיי, כל הצינורות יהיו חדשי  .ב

ובמקביל לקווי , לפי התוואי שבתכניות, יונחו בקווי ישרי הצינורות

, הנחת הצינורות. אלא א נדרש אחרת במפורש, הכלליי של הפרויקט

יאפשר תנועת , תמיכת וחיבוריה יבוצעו באופ	 שימנע העברת רעידות

ת ימנע שקיע, ישמור על שיפוע רצי, ואחיד היכ	 שנדרש, התפשטות תרמית

 .צינורות ויאפשר אוורור וניקוז הרשתות
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  תמיכת צנרת .6.2

      .כל מתלי הצנרת יהיו כמפורט בסעיפי המוקדמות של המפרט וכמתואר בפרטי

התליות יסופקו ע אט גומי מחור3 למניעת החלקה והעברת רעש ולהפרדה בי	     

  .צינורל מתלהה

כ, ע3 או אלמנט קשיח מתלי לצנרת חמה מבודדת יכללו תושבת כפולה להתקנת או    

  .אחר למניעת פגיעה בבידוד

  :צנרת תיתמ% באופ� הבא

 לפי המרחקי בטבלה בתמ. חופשי לתנועה: הנחה אופקית שלא במילוי או בקירות    

  .החובק את הצינור ומעוג	 בבסיסו ליסוד בטו	, סביב צירו

  

  מרחקי תמיכות צנרת

  'מרחק תמיכה מ  (")עד קוטר   (")מקוטר   סוג צנרת

  2.4  1/4�1  3/4  פלדה

  1�1/2  2�1/2  3  

  3  3�1/2  3.6  

  4  6  4.2  

  'מרחק תמיכה מ  (")עד קוטר   (")מקוטר   סוג צנרת

  1.5    5/8  נחושת

  7/8  1�1/8  2.0  

  1�3/8    1�5/8  2.5  

  3    ומעלה 1/8�2  

  בכל קומה    אנכי 3/8�1מעל   

PVC/0.75    25�16  טגברי/וולקט�  

  32    0.90  

  40�50    1.00  

  63    1.20  

  75    1.30  

  

י תליה קבועה בכל מקו בו קיי "לצנרת שפכי יש להוסי, חיזוק ע *      

  .מחבר

  

בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורבי ייתמכו הצינורות לפי מרחק התמיכה   .א

  .הקצר ביותר הנדרש

 .גו	 יהיה ליסוד בטו	יהע. חביקה לפי המרחקי בטבלה: הנחה אופקית  .ב
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  הנחיות כלליות .6.3

יש . איכות הספחי וסוג יהיו זהי לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת  .א

אלא א נדרש הדבר , )בעקר מתכות(מעירוב חומרי  להימנע לחלוטי	

. י יצר	 מוכר"יש להשתמש בספחי מוכני מראש המיוצרי ע. במפורש

 .באשור מראש של המפקח, הכנת ספחי באתר תורשה רק במקרי חריגי

חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולי או פתחי מוכני חדירות דר.   .ב

) לפני ההתקנה(מצופי מראש , )צינורות(יהיו מפלדה  השרוולי. מראש

או צפוי בטומני (צבע שמ	 סופי + מיניו סינתטי + מבפני ומבחו3 בפרוזי	 

השרוולי . הצפויי יבוצעו בשתי שכבות כל אחד). קרקעית �בהתקנה תת

כולל צפוי האלמנט (מ מכל צד של אלמנט הבנייה במצבו הסופי "ס �2יבלטו כ

הפתחי . פתחי מוכני מראש יוכנו באלמנט הבנייה בזמ	 ביצועו). כגו	 טיח

 2כולל ההבלטה של (מ ובאור. זהה לשרוולי "ס 2יצוידו במסגרות ע3 בעובי 

  ).מ"ס

ו באטימה  יצויד"או דר. קירות ממקי/חדירות דר. קירות חו3 של מבני ו  .ג

ספק .(LINK�SEALי אוטמי דוגמת "ע, חדירת מי ורטיבות משוכללת נגד

התקנת איטומי אלו יעשו לפי הנחיות ). 5278029�03. מ טל"אל בע.בי.אל

היצר	 ויכללו שרוול מעבר ע אוג	 מקורי של היצר	 מותא למידת הצינור 

יציקה יבוצע במקרה ולא הוכ	 שרוול מעבר ב. המתוכננת וכ	 שרשרת אטימה

קידוח ממוכ	 בבטו	 המותק	 ביציקת הקיר לפי הנחיות יצר	 האט ללא 

  .תוספת מחיר

ולפי , רשתות הצנרת תכלולנה צפויי וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג  .ד

כולל צפויי , ח כיו ללא תוספת מחיר"גוו	 התוא זה הנהוג בביה

במקומות שנפגעו בעת  חרושתיי או מבוצעי באתר וכולל תיקו	 צפויי

צפויי מבוצעי באתר יבוצעו בשתי שכבות אלא א נדרש אחרת . ההתקנה

  .במפורש

צנרת אספקות . כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לח3 במצב מותק	  .ה

צנרת שפכי . שעות 48מלח3 העבודה למש.  1.5תעמוד בבדיקה לח3 של פי 

  .למש. שעה אחת מטר עמוד מי 3ונקזי תעמוד בבדיקה בלח3 של 

תעשה  10%במידה ובדיקות הלח3 של צנרת מרותכת יראה הבדל של מעל   .ו

 .י צלו רנטג	 של כל חבור וחבור"ח הקבל	 ע"ע בדיקת ריתוכי

  אביזרי צנרת .6.4

יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או מלא ) 'שסתומי וכד(אביזרי צנרת   .א

החלפת חלקי , פוללצור. ט, כנדרש של האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות

רקורדי , למטרה זו ישמשו בהתא למקרה. או החלפה מלאה של האביזר/ו
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, אוגני ואוגני נגדיי, חצאי רקורדי, טבעות נחושת, קוניי כבדי

  .'ספחי מאוגני וכו

וחיבוריה יתאימו , אביזרי הצנרת יהיו בהתא לרשימות הסיווג להל	  .ב

האביזרי יותאמו לתפקידי . צנרתלחבורי הצנרת הרשומי ברשימות ה

  .ויכללו סימו	 הכולל נתוני אלה על גו, האביזר, הרשתות אות	 ה משרתי

. בהברגה) למעט מקרי בה נדרש אחרת במפורש(חבורי אביזרי יבוצעו   .ג

  .חוזרי יותקנו בי	 שני אוגני בכל הקטרי� אל

  שטיפת קוי מי ושופכי	 .6.5

, לת המתקני ולפני התחברויות למערכות קיימותלאחר סיו העבודה ולפני הפע    

. מנת להוציא שיירי לכלו. מהמערכת�השטיפה תעשה על. יבצע הקבל	 שטיפת קוי

  .השטיפה תעשה בתו. הצינורות בלבד וכל השסתומי והאביזרי יעקפו

      :השטיפה תעשה בשלשה שלבי

סחרור השטיפה תעשה באמצעות משאבת . שטיפה ראשונה במי רשת רגילי  .א

  .שעות 8ל אשר תופעל למש. "הנ זמנית לצור.

ק "מ 1גר סודיו פוספט לכל  50שטיפה שנייה תהיה שטיפה ע תוספת של   .ב

 .מי מלוי

לצור. מלוי המי עבור השטיפות ע תוספות הכימיקלי יספק הקבל	   

ויתקי	 ללא תשלו נוס, מיכל פתוח אשר יותק	 בנקודה הגבוהה ביותר 

י יעשה דר. מיכל זה בלבד תו. שמירה קפדנית על מנו	 המילו. במערכת

 3לפני משאבת הסחרור יותק	 מסנ	 מי זמני ע רשת סינו	 של . הכימיקלי

 6 �הפעלת משאבת הסחרור תהיה למש. כ. מ ובקוטר כקוטר הקו הראשי"מ

במש. זמ	 זה יפורק המסנ	 ויישט, מכל פסולת ולכלו. עד לקבלת . שעות

  .לאחר גמר השטיפות יפורק המסנ	. וטי	מערכת נקייה לחל

שטיפה נוספת במי רשת רגילי תו. הפעלת משאבות  �שטיפה שלישית   .ג

  .שעות 4השטיפה תעשה מש. . הסחרור של הבניי	

בקצוות כל הקווי בי	 בבניי	 עצמו וב	 בהכנות לעתיד יתקי	 הקבל	 ללא   .ד

צינורות  תשלו נוס, מעקפי ומעברי עוקפי לצור. סחרור המי בי	

בגמר . המעברי יהיו תמיד בקוטר הצינור ולא קטני ממנו. האספקה לחזרה

י הקבל	 ויעמדו "המסנ	 והמשאבה הזמנית ע, השטיפה יפורקו המעקפי

  .לרשותו

לאחר סיו פעולות שטיפת הקווי יבצע הקבל	 חיטוי מערכות אספקת מי   .ה

 6עיל למש. כלורי	 פ PPM 50המערכת תמולא בתמיסה המכילה . שתייה

את מכלי . לאחר מכ	 יוצאו המי ותבוצע שטיפה חוזרת של המערכת, שעות

כלורי	  PPM 200האגירה למי שתייה יש למרוח מבפני בתמיסה המכילה 

 .ולהשאירה במש. שעתיי לפני הדחתה ושטיפתה מחדש
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, לרבות תוספת הכימיקלי, כל עבודות השטיפה והחיטוי המתוארות לעיל  

ניקוי המסנני וכל , משאבה זמנית, מסנ	 זמני, מעברי עוקפי, מיכל מלוי

  .במחירי הצנרת ולא תשול עבור שו תוספת כלולי�הנדרש 

  .השטיפה תבוצע על ידי חברה מאושרת ובעלת ידע וניסיו	 בכ.      

בתו ביצוע השטיפה והחיטוי הקבל	 יספק אישור ממעבדה מוסמכת       

  .טיב המיי משרד הבריאות ל"ומאושרת ע

  בדוד תרמי .6.6

  .תבודד לכל אורכה, צנרת מי החמי  .א

. התקנת בדוד תבוצע רק לאחר בדיקת המערכת המיועדת ואישור תקינותה  .ב

מותק	 , כל חמר בדוד. התקנת בדוד בתנאי רטיבות מכל סוג שהוא לא תבוצע

  .יפסל לשימוש, שנגעה בו רטיבות, או שאינו מותק	

 מחייבי אוטומטית לגבי היעוד הסופיסוגי הבידוד המפורטי להל	 אינ  .ג .

הנו סוג הבידוד והמזמי	 רשאי להחלי, יעוד ללא השלכה על  הגור הקובע

  .כל זאת נכו	 ג לגבי עטיפות בדוד. או מחירי/זמני ו

הבידוד יהיה בעל עמידות נגד אש וחו ויעמוד בכל הקריטריוני של רשויות   .ד

  .הכיבוי

  סווג בדוד .6.7

מ עובי דופ	 "מ 4" ענביד"קירות בלוקי יעטפו בקליפות צנרת מי קרי  ב •

  .או צינור שרשורי להגנה הכלול במחיר הצינור

  צנרת מי חמי לצריכה   .6.7.1

 מודבק לצינור בדבק מסוג" וידופלקס" "ענביד"הצנרת תבודד בקליפות       

. מ"מ 13עובי בידוד  1"עובי הבידוד יהיה לצנרת עד קוטר ". טרמובונד"

  . מ"מ 25עובי בידוד  3"ד ע) כולל(  1"�לצנרת מ

  בידוד אביזרי צנרת .6.7.2

      יעשה בדומה לאמור לגבי בידוד ' שסתומי וכו, בידוד אביזרי כגו	 אוגני

  . א. קטעי הבידוד יהיו גזורי ומותאמי לאביזר המבודד ,הצנרת

אלא א צוי	 במפורש אחרת , משאבות וכ	 כל האביזרי החמי לא יבודדו      

הבידוד במתלי יהיה מחומר בידוד . המפרט המתייחס לצנרת זו בסעי,

  .ידי משקל הצינור�נמע. על קשיח אשר אינו

  הגנת הבידוד .6.8

. כל הצינורות והאביזרי הגלויי יוגנו לאחר בידוד באחד הציפויי כמפורט להל	    

לאחר גמר הבידוד יהיה . סוג הציפוי ואופ	 התקנתו יהיה כמצוי	 בסעי, הקוד

  .נור חופשי מהמתלה ונית	 יהיה לפרק את המתלה מבלי לפגוע בציפוי שעל הבידודהצי
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  עטיפת סרט פלסטי .6.8.1

בגוו	 , ילופ, בסרט פלסטי מתאי, לצנרת סמויה בקירות" ענביד"בידוד       

  .30%מ בחפיפה של "מ 0.1בעובי מזערי של , מאושר

  .ח"גוו	 הציפוי יהיה בהתא לקביעת אנשי ביה      

  עטיפת פח .6.8.2

ייעט, בפח מגולוו	 צבוע חרושתית בלב	  בחדר אנרגיהכל בידוד הצנרת גלויה       

  .ח"י אנשי ביה"הפח יצבע בצבע גמר סופי  בגוו	 שיקבע ע. מ"מ 0.4בעובי 

  " סיליפס"משחת  .6.8.3

י עטיפתו בארג מלמלה "בידוד צינורות העוברי גלויי מחו3 לבני	 יוג	 ע      

שיכסה  מתאי�י שכבות ובעובי בשת" סיליפס"ומשיחתו במשחת ) גזה(

לאחר . הציפוי יוחלק עד לקבלת שכבה אחידה וחלקה. לחלוטי	 את הארג

  .ההחלקה יצבע בצבע גמר מאושר

  אש במבנה�צנרת מי חמי וקרי וכיבוי .6.9

. A-120�ASTMלפי  40תהיה מגולוונת סקדיול , וכולל 4"הצנרת הראשית עד קוטר     

י ריתו. תו. שימוש "מעל קוטר זה ע. גהיבוצעו בהבר 2"חיבורי עד קוטר 

את הריתוכי יש לצבוע לאחר הריתו. . לצנרת מגולוונת" 6זיקה "באלקטרודות 

  .בצבע עשיר אב3

תהיה צנרת פלדה לריתו. כמפורט בסעי, צנרת מי קרי וכיבוי  4"צנרת מעל קוטר     

  .אש חיצונית

  ...'וכד" רוכבי", רו חדירותהספחי יהיו חרושתיי וזהי לסוג הצינור ולא יאוש    

  צנרת מי קרי וכיבוי אש חיצונית .6.10

ע ציפוי פנימי מלט  5/32"עובי דופ	 , 530י "הצנרת תהיה צנרת פלדה לריתו. לפי ת    

  . קלואידלי שבוצע בתהלי. צנטריפוגלי במפעל בכפיפות לדרישות התק	

ת גבוהה בשיטת הצנרת תהיה ע עטיפה חיצונית פוליאתיל	 רב שכבתית בצפיפו    

או שווה ער. " אברות"של חברת " GAL – APC"השיחול מקורית במפעל כדוגמת 

  .מאושר לצנרת חיצונית

י הוראות היצר	 ויחויבו בבדיקת שטח "ריתוכו ותיקוני הציפוי ייעשו עפ, הנחת הקו    

  .של היצר	 ותעודת בדיקה מאושרת לביצוע

י לסוג הצינור והציפוי הפנימי הספחי יבוצעו מאביזרי מוכני מראש וזה    

  .והחיצוני

, לא ישול בנפרד עבור הספחי כמפורט לעיל ומחיר כולל את עבודת החיתו.    

  .אלא א נאמר במפורש אחרת, תיקו	 הציפויי וכלול במחיר הצינורות, הריתו.

      :אופ	 ביצוע הקווי החיצוניי

ריעו למהל. התקי	 של העבודה הצינורות יפוזרו בקרקע על התעלה באופ	 שלא יפ    

  .'למעבר מכונות כלי רכב וכו
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או גופי אחרי זרי , לכלו., בו3, אדמה, במקומות בה קיי חשש לכניסת חול    

יהיה על הקבל	 למנוע זאת על ידי סתימת , לתו. צינורות המפוזרי לאור. התוואי

  .חות מהקרקעמ לפ"ס 20קצות הצינורות על ידי הנחת על שקי חול בגובה של 

אלא , לא יפוזרו הצינורות באותו צד של התעלה בו נערמה האדמה החפורה ממנה    

רק במקרי יוצאי מ	 הכלל יית	 המהנדס הוראה לפזר הצינורות בצד . בצידה השני

  .ערמות האדמה

ידאג לכ. הקבל	 שהצינורות , במקומות בה חוצה תוואי הקו בדרכי קיימות    

  .או יפריעו את המעבר בדרכי אלוהמפוזרי לא יחסמו 

. ריתו. הצינורות כל הריתוכי יבוצעו ביד לפי שיטת הריתו. של קשת מתכתית מוגנת    

כל הדרישות הנוגעות לטיב הריתוכי תחולנה במידה שווה על רית. בסיבוב ועל 

כל הריתוכי יבוצעו א. ורק על ידי רתכי מוסמכי אשר יעמדו . ריתו. במצב קבוע

  .	 רתכיבמבח

  . כל רת. יעבוד במכונת ריתו. נפרדת. אי	 להשתמש במכונת ריתו. ע שתי יציאות    

. י המפקח"הקבל	 ימציא צילומי לבדיקת ריתוכי בנקודות מדגמיות כפי שיידרש ע    

  .י מעבדה מאושרת וללא כל תשלו נוס,"צילומי אלו יבוצעו ע

  :נקודת סימו	 לצנרת בשטח    

 2"צנרת מי בשטח תותק	 נקודת סימו	 הכוללת צינור פלדה מגולב	 בכל תפנית של     

מטר מעל האדמה וצבוע בצבע זהה  1מ ובולט "ס X 40 X 40 40בתו. תושבת בטו	 

  .לסימו	 הקיי או כפי שייקבע המפקח וכ	 סתימתו בפקק בקצהו

  הרכבת קו והנחתו לצנרת בשטח .6.10.1

כשהצינורות מונחי , שו ברציפותחיבורי ריתו. וציפוי הריתוכי בביטומ	 ייע      

 על תמיכות מתאימות בצד התעלה או אדני הגושרי את התעלה והחלקי

  .של הקו שכבר רותכו ויורדו ברציפות בזה אחר זה ויונחו על תחתיתה

  .לפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי הביטומני ויתוקנו כל הפגמי בו      

מחברי מכניי , מקומות של אביזרירציפות הריתו. וההורדה תופסק רק ב      

ב ובמקומות בה א	 המצב הטופוגרפי או תנאי אחרי מאפשרי "וכיו

  .עבודה רצופה כמפורט לעיל

כל הקטע של הקו המוכ	 ולפני כיסוי המחברי ייבדק בדיקה הידראולית       

  .'אטמ 18בלח3 של 

      נורות עברו מתו. הנחה כי הצי, בדיקת הלח3 מטרתה לבדוק את המחברי

ר וכי הקבל	 ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלח3 "בדיקת לח3 בביהח

  .של הצינורות

יש לדאוג שהבטו	 של גושי העיגו	 , לפני בדיקת הלח3 והכנסת המי לקו      

  . והתושבות עברו תקופת אשפרה והתחזקות
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גנ ואת הקצוות הפתוחי של הקו הנבדק יש לסגור בעוגני אטומי ולע

מבלי להיפתח בעת הכנסת הלח3 ' אטמ 18ה שיעמדו בלח3 הבדיקה של בצור

  . יש להגיש למפקח את פרטי העיגו	 לאישור. לקו

כדי לאפשר יציאת האוויר הכלוא ולמנוע , מילוי הקו במי ייעשה באיטיות

. שעות לפחות 24לאחר המילוי יעמוד הקו מלא במי במש. . תופעות הל

. את הלח3 בהדרגה עד ללח3 הבדיקה הנדרש יש להעלות, לאחר תקופה זו

י המפקח כדי לאפשר בדיקת "לח3 הבדיקה יוחזק בקו במש. הזמ	 הנדרש ע

המפקח יאשר את הקו א בשעת הבדיקה לא תהיה . הקטע לכל אורכו על ידו

  .שו נזילה או הזעה בי	 הצינורות ובי	 המחברי

הנדרשי על ידי על הקבל	 לעשות את התיקוני , א יימצאו ליקויי

המפקח ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא במצב תקי	 לשביעות רצונו 

התיקוני והבדיקות הנוספי יהיו על חשבו	 הקבל	 ולא . המלאה של המפקח

  .ישול עבור כל תשלו נוס,

, ל"יש לעשות בגמר העבודה בדיקה נוספת כנ, א תעשה הבדיקה בקטעי

  . כל האביזריעבור המערכת בשלמותה כולל 

על הקבל	 לספק את כל הציוד והכלי הדרושי לכ העברת הצינורות 

לרבות עוגני , והנחת והוצאה לפועל של חיבורי והבדיקה ההידראולית

ואטמי לסגירת קצות הצינורות ומשאבות מנומטרי ליצירת הלח3 

  . ומדידתו

ה ככלולות לא ישול בנפרד עבור בדיקת הלח3 וההוצאות עבורה תחשבנ

  .במחירי היחידה השוני שבכתב הכמויות

6.10.2.   חיתו. וביטול קו מי קיי

הקבל	 יבטל קו מי קיי באמצעות חיתוכו , במקומות הנדרשי לפי תוכנית      

  .והרכבת אוג	 ואוג	 עיוור בצמוד לשינוי כיוו	 הקו הקיי

6.11.   וניקוז מזגני צנרת דלוחי	 שופכי	 וגש

    צנרת שופכי	 בכל הבני	 תהיה צנרת , ת דלוחי	 בכל הבני	צנר, צנרת ניקוז מזגני

HDPE  "8075ולפי  499י "שווי3 מקורית לפי ת" גבריט DIN .  

ובכל חלל שאינו  אשפוזחדרי , קולטני העוברי במקומות רגישי כגו	 מסדרונות    

ק "מ/ ג "ק 16ובמשקל מרחבי של  1"יעטפו בשרוול של צמר זכוכית בעובי טכני חלל 

פחות מודבק לכל היק, הצינור או לחילופי	 בעטיפה משתיקה הכוללת עופרת כגו	 ל

ISOL  להנחיות יוע3 האקוסטיקה" גבריט"מתוצרת   . ובהתא

ובכפו, , 2חלק  349כ "התקנת המערכת תעשה לפי מפמ: HDPEהנחיות לביצוע צנרת     

על . ר	להוראות ההתקנה המפורטות של היצר	 ותחת פיקוח שרות השדה של היצ

ובעל תעודת הסמכה מאת  HDPEהקבל	 המבצע להיות מוסמ. להרכבת מערכות ביוב 

  . נציגו המורשה של יצר	 הצנרת והאביזרי
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לרבות אחריות , 2חלק  349כ "תהלי. הייצור והרכבת המערכות יהיה כפו, למפמ    

על הקבל	 המבצע . שני 10לתקופה של , היצר	 לתפקודה התקי	 של המערכת

חיבור . מאת נציגו הרשמי של היצר	, א כתב אחריות הנושא את ש העבודהלהמצי

 ע , במכונת ריתו. WELDING BUTTהצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתו. פני

, ע מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, ראשי ריתו. חשמליי

  . הכל לפי דרישות התכנו	 המפורט

  ביובצינורות  .6.12

 884י "לפי ת"  SN – 8"ע עובי דופ	 מתוגבר . סי.וי.בשטח תהיה צנרת פי צנרת הביוב    

  .לרבות ספחי

  צילו וידיאו לצנרת .6.13

לצנרת הביוב ולצנרת התיעול יבצע הקבל	 צילו וידיאו פנימי בסיו הביצוע בעזרת     

  .חברה מוסמכת ובעלת ניסיו	 מאושר לכ.

       .נוס, לכ. במחירי הצנרת ויבוצע ללא תשלו כלולהצילו

ח מהחברה המבצעת שכל הקווי תקיני "אישור גמר ביצוע מותנה בקבלת דו    

ח צילו חוזר נקי "ובמידה ויתגלו פגמי בצילו הקבל	 יתקנ עד לקבלת דו

  .מליקויי והמאשר כי כל הקווי והתאי תקיני

  תאי בקרה  .6.14

  .658י "ובהתא לתת "יהיו עגולי ויבוצעו לפי הוראות הללביוב תאי הביקורת     

  .השוחות יבוצעו משוחות טרומיות משולבות בתחתיות של בטו	 ע פוליאתיל	    

יציאה אחת ומספר , כאשר חלק הפוליאתיל	 כולל את התעלות, גו, הבטו	 מונוליטי    

  .כניסות אפשריות

כל הכניסות אטומות בבטו	 ומאפשרות חיבור על ידי שבירת כיסוי הבטו	 וקדיחה     

והביצוע יהיה בהתא להנחיות , "מגנופלסט"תחתיות אלו יהיו תוצרת . וסבמקדח כ

  . היצר	

  .חיבורי הצנרת לשוחות יבוצעו ע אטמי מקוריי של יצר	 השוחות    

הקבל	 יכי	 תוכנית להזמנת השוחות שתתבסס על תוכנית פיתוח ומדידה בשטח     

  .ויוודא כי חוליות השוחה והמכסה מתואמי לגבהי הפיתוח

(  , מכיוו	 היציאה המוכ	 7%במידה וכיוו	 הכניסות הנדרש יהיה בזווית העולה על     

יצוקות באתר יעשה שימוש בשוחות קונבנציונאליות ) ורק במקרה כזה מאושר מראש

  .י התק	"ע עיבוד תחתית התא עפ

     חרושתיי מבטו	 מזויי	 ) מ"ס 100X100(תאי בקרה למערכת התיעול יהיו מלבניי

מ "ס 60תקרה ופתח בקוטר , חוליות מלבניות, לרבות תחתיות מלבניות,   40 �ב

מ וכ	 מחברי שוחה ואטמי ומדרגות מבוטנות "ס 40וקידוחי לחיבור צנרת בקוטר 

  .ע מאושר"או ש" וולפמ	"כדוגמת תוצרת 

מ לסירוגי	 "ס 30יורכבו שלבי יצקת כל , מ"ס 100בכל תא שעומקו עולה על   .א

  .הירידה להקלת



  

  בינוי ופיתוח מוסדות רפואה, המינהל לתכנו �משרד הבריאות 
  כפר שאול בירושלי�ח "ביה –סגורה ' שיקו� ושיפו� מחלקה א

 2017/94/כפר שאול   � 2363
 

81

  :כסי לתאי יהיו כדלקמ	מ  .ב

ב ע טבעת  –מכסי טיפוס ב  –אדמה וכדומה , בשטחי גינו	 •

 .טו	 5 – 103.3י "ת, ומסגרת יציקה

י "ת –) למדרכה(מכסי יצקת כבדי  –בשבילי ומדרכות ובחניו	  •

 .טו	 – 103.2

י "מכסי יצקת כבדי ת –במקומות המיועדי למעבר כלי רכב כבד  •

 .טו	 25 – 103.1

בינוניי או כבדי בהתא למיקו  –י שבכה לתאי ניקוז מכס •

 ).מכסי מיצקת(

•  ידי ספק �ייוצרו על) הפקקי והמסגרות לה(כל מכסי התאי

 ).'מי וכד, ניקוז, ביוב(מורשה ויכללו כיתוב של סוג המערכת 

יעשה לפי , עיבוד קרקעית של תאי הביקורת במידה והינ קונבנציונאליי  .ג

י מילוי הקרקעית בבטו	 רזה ועיבוד פני הבטו	 בטיח צמנט "עת ו"דרישות הל

  .1:4שיפוע הדפנות . מקוטר הצינור 75%בגובה של , 1:1

  :כמתואר 1205י "קוטר התא וקוטר הפתח יהיה בהתא לת  .ד

  .מ"ס 50קוטר פתח  –מ "ס 60קוטר פנימי  –מ "ס 75עד עומק  )1

  .מ"ס 50קוטר פתח  –מ "ס 80קוטר פנימי  –מ "ס 125עד עומק  )2

  .מ"ס 60קוטר פתח  –מ "ס 100קוטר פנימי  –מ "ס 250עד עומק  )3

 .מ"ס 60קוטר פתח  –מ "ס 125קוטר פנימי  –מ "ס 250מעל עומק  )4

 .כל מכסי הביקורת של התאי יהיו נעולי  .ה

  הצנרת .6.15

תנאי לתשלו יהוו . בכל הצינורות יבוצעו צילומי רנטג	 לבדיקת תקינות העבודה    

כנית שתוצא לאחר מדידה של מודד האתר של מפלסי הצנרת צילומי תקיני ותו

על הקבל	 לקחת . גבי תוכנית תכנו	 לווידוי התאמת הביצוע לתכנו	�ותועלה על

ידי מודד האתר מטע �בחשבו	 כי בגי	 המדידה והוצאת התוכנית עדות שתבוצע על

  .ח הקבל	"מזמי	 העבודה תהיה ע

  רייכלי סניטריי ואביזרי עזר לכלי סניט .6.16

רשימת הכלי הסניטריי המצורפת למפרט זה באה לפרט באופ	 כללי את   .א

בכוונת המזמי	 להתקי	 א. אינה מחייבת לגבי הסוג המצוי	 ש סוג הכלי

  .הרשו

י "כל האלמנטי המסופקי יהיו באיכות מעולה ומסומני בתור שכאלה ע  .ב

  ).סוג(היצר	 

  .פיברגלס /כולל כלי מפרספקס, כל כלי החרס יהיו לבני  .ג
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כל החדירות . כרו�כל חלקי המתכת החשופי יהיו מפליז ע צפוי ניקל  .ד

משטח אלחלד או רהוט כל שהוא יכוסו ברוזטות מפליז מצופה , שיש, לקיר

  .כרו ניקל

 304או   316מפלדת אלחלד , אלמנטי מאלחלד יבנו לפי הפרטי בתכניות  .ה

כל הפינות יהיו . דופ	מ עובי "מ 1.5, מבריק ומלוטש) כמפורט בתכניות(

מידות מדויקות יקבעו רק לאחר מדידה של ) . מ "מ 15Ø(מעוגלות ומעובדות 

�על" איזופו	"י שכבת "הקערות תצופנה בחלק	 החיצוני ע. הנגרות במקו

מנת לשמור �כל האלמנט יצופה בשכבה אלסטומרית על. מנת למנוע רעש מי

לכל כלי יוגש שרטוט . מושעל איכות המוצר מבחינה מכנית עד למועד השי

  .המתכנ	 והאדריכל, י המפקח"עבודה מפורט שיאושר ע

פריטי , פריטי מיצור מקומי יישאו תו תק	 של מכו	 התקני הישראלי  .ו

  .מיובאי יצוידו באשור מכו	 התקני כפי שמתחייב מ	 התקני שבתוק,

ציפיות לכלי וארמטורות מפרטות את  הדרישות הספ) להל	(רשימות הסיווג   .ז

  .וההגדרה המפורטת של כל פריט

  . י הנחיות האדריכל"מרכזי הכלי יהיו עפ  .ח

  כבוי אש .6.17

ע ', מ 30גליל מתכת עליו כרו. צינור לח3 מגומי משוריי	 באור.  � תו, כבוי   .א

לגליל המתכת תנועה אופקית סביב ציר אנכי ". שטור3" 1"שימושי �מזנק רב

חבור ההזנה לתו, יהיה חבור . ומיבנוס, לתנועה הסיבובית לשחרור צינור הג

 .גמיש ולפניו יותק	 שסתו סגירה כדורי

  .נושא תו תק	" שטור3"ברז זווית ע חצי מצמודת  � 2"ברז שריפה     .ב

' ב �ו' בסעיפי א כמתואר , 2"תו, כבוי וברז שריפה  � עמדת כבוי כוללת     .ג

ובאור.  2"ר שני צינורות מאריג ניילו	 בקוט,  FM – 200ג "ק 6מט, בתוספת 

. מזנק נוס,, )ומותא למזנק מאיד., מחד 2" ("שטור3"כולל מצמודות ' מ 15

" לומיאור"הכל בארו	 פח צבוע בצבע אדו ומסומ	 בשלט זוהר דוגמת 

  .מ"ס 90X130X30ובמידות 

  .ולדרישות רשויות הכבוי, כל הפריטי תואמי לתקני הישראליי  .ד

  

  )AUTOMATIC SPRINKLERS SYSTEMS( כללי'אש אוטומטית ע� מתזי�' כיבוי מערכת

  הקבל	 .6.18

על )  sprinklers(אש בעזרת מתזי � יתקי	 ויחבר מערכת מושלמת לכיבוי, הקבל	 יספק    

הנחיות רשויות , התכניות, המערכת תבוצע לפי המפרטי.  כל חלקיה ואביזריה

ערכת המ.  1596ותק	 ישראלי   NFPA � 13הכיבוי ומהנדס הבטיחות וכ	 לפי תק	 

  ).Wet pipe system(תהיה מסוג רטוב  
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 –להזמי	 בדיקת מכו	 התקני , הקבל	 מחויב במסגרת עבודתו וללא תשלו נוס,    

  .ולבצע את כל הנדרש עד הבאת אישור בכתב לביצוע המערכת להתקנה בלבד

  המערכת .6.19

המערכת תותק	 בכל שטחי המבנה ולפי התכניות ותתאי לרמת הסיכו	 בכל  •

  .הנחיות המתכנ	 ויוע3 הבטיחות, NFPA � ור בהתא לתק	אזור ואז

  LIGHT: תודרגת הסיכו	 לקומ

  ORDINARY-2 :דרגת הסיכו	 לשטחי חדרי מכונות

  כללי .6.20

  ראשי הספרינקלר .6.20.1

 UL �ו FM ראשי הספרינקלר יהיו חדשי ויישאו עליה אישור מוטבע של      

  .הפתיחה' וכ	 טמפ

. ה בהתא למפורט בהמש.הספרינקלרי באזורי השוני יהי דג  .א

מקד ספיקה , קוטר נחיר(בכל מקרה יתאימו הדגמי בתכונות 

הפתיחה לרמת הסיכו	 באזור ' בשטח ההגנה ובטמפ, )וכדומה

  .4, 3פרקי  NFPA � 13 �ההתקנה כמפורט ב

ע המתק	 המושל יספק הקבל	 ארגז פח מקורי ע כמות רזרבית   .ב

וכ	  2.8�2סעי,  NFPA � 13 �ספרינקלרי לפי המפורט ב 24של 

 .מפתח מיוחד להתקנת

 :דגמי ראשיי של מתזי לדוגמה  .ג

דג  TYCOתוצרת : כיסוי חללי בתו. תקרות מונמכות •

TY3131 ע מאושר"או ש. 

 TYCOכיסוי חללי מתחת לתקרות דקורטיביות תוצרות  •

  .ע מאושר"ציפוי כרו ע רוזטות או ש TY3231דג

דג  TYCOדוגמת תוצרת  PENDENTונדלי �מתז אנטי •

TY3291 ע מאושר"או ש. 

 TYCOדוגמת תוצאת  SIDEWALLונדלי �מתז צידי אנטי •

  .ע מאושר"או ש TY3391דג

  צנרת .6.20.2

מגולב	 לצנרת עד  40צנרת למערכות הספרינקלרי תהיה פלדה סקדיול       

  .1/4�1"מגולב	 לצנרת מעל קוטר  10וסקדיול  1/4�1"קוטר 

לרבות עטיפה חרושתית תלת  40נרת מגולבנת סקדיול צנרת באדמה תהיה צ      

  .שכבתית בשיחול
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  :חיבורי  הצנרת יהיו כמתואר  .א

י מחברי מהירי מסוג "יעשו החיבורי ע 1/4�1“בקטרי מעל         

groove joining    מתוצרתvictaulic   או שווה ער. מאושר נושאי

ור בי	 המחברי יכללו את כל הסוגי הנדרשי לחיב  ULאישור

 צינורות ואביזרי הצנרת ויחוברו באטמי ומשחת סיכה מאושרי

  .החיתו. והעיבוד יעשו א. ורק במכונה המיועדת לכ.. בלבד

  בדיקת צנרת  .ב

אטמוספירות  13.8לאחר ההרכבה תיבדק הצנרת ואביזריה בלח3         

  .נפילת לח3 וקבלת אישור המפקח�שעות עד למצב של אי 24למש. 

  שטיפת צנרת  .ג

לאחר ההרכבה תישט, הצנרת באופ	 יסודי להוצאת כל הלכלו.         

 �ובכל מקרה לא תקט	 מ NFPAי  "בכמות ובמהירות מי הנדרשת ע

הקבל	 אחראי לחיבור המי לצור. השטיפה ולניקוז . שנייה/מטר 3

  .אל מחו3 לאזור ההתקנה למערכות ניקוז הסביבה

  תלית צנרת  .ד

אביזרי התלייה . NFPA �  13 �ב 2.6י פרק "תליות הצנרת תתבצע עפ        

או שווה ער. מאושר  ובכל מקרה " TOLCO"יהיו כדוגמת תוצרת 

  .יוגשו אביזרי התלייה לאישור המתכנ	 לפני הביצוע

  :מרחקי התלייה המכסימליי המותרי יהיו כמתואר

  8  6  4  3  1/2�2  2  1/2�1  1/4�1  1   קוטר הקו

    4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  3.6  3.6  פלדה. צ

ל תליה משני צידי כל מחבר במרחק שלא "כ	 תמצא בנוס, לנ�כמו        

מ "ס 40הסתעפות לספרינקלר באור. העולה על . מ"ס 30יעלה על 

  .סוג התמיכה ימנע תנועת צנרת עקב הפעלת ספרינקלר. תיתמ.

  צביעת צנרת  .ה

הצנרת תהיה צבועה חרושתית במפעל מאושר בצבע בגוו	 אדו ורק         

  .בע לאחר ביצוע ההתקנה יאושרותיקוני צ

  פרטי ההתקנה   .ו

פרטי ההתקנה יבוצעו בהתא לתכניות ובהתאמה  לדרישות         

  .NFPA � 13 �המוצגות בתקנות 

  :תעשה הקפדה יתרה על הפרטי הבאי

סימלי בי	 ספרינקלרי בהתא לרמת קלא לעלות על המרחק המ •

  :הסיכו	

  . 'מ 3.5 �בינונית  �

  . 'מ 4.3נמוכה  �
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  ).7�4, 6�4פרק ( NFPA �מרחק ממכשול אנכי ואופקי בהתא ל •

מ מתקרה חלקה ולפי הנחיות "מ 25�305מיקו הספרינקלר במרחק  •

13 �  NFPA.  

מ מהתקרה ולפי הנחיות "ס) 15�10(מיקו ספרינקלר צידי במרחק  •

13 – NFPA.  

  .'מ 1.8 �תוספת מכווני במקרה שמרחק בי	 הספרינקלרי קט	 מ •

ע ברז מאושר לכל  1"יקת מערכת  התראה וניקוז בקוטר צינור לבד •

  .קצה צנרת בקומה ג א לא מתואר בתוכניות

6.20.3.   שסתומי

כל השסתומי בי	 מקור המי ולצנרת האספקה לספרינקלרי יהיו  •

  .  ַ OS&Yמסוג ) valves indicating(ע אינדיקציה למצב הפתיחה 

) הירות המירביתבמ(שניות  5 �השסתומי לא יסגרו בזמ	 קט	 מ  

 12השסתומי יהיו עמידי ללח3 מינימלי של . ממצב פתיחה מלא

  .כל שסתומי הבדיקה והניקוז יהיו מסוג מאושר. אטמוספירות

ית	 אתראה עקב זרימת מי ירגשי הזרימה יהיו מאושרי ומסוג ש •

בכמות שווה או גדולה מהכמות המתאימה לספרינקלר הקט	 ביותר 

  .המורכב במערכת

הלח3 יהיו מסוג מאושר וע גבול עליו	 שאינו קט	 מפעמיי  מדי •

  .לח3 העבודה באותה נקודה

  מערכות האזעקה וההתראה .6.20.4

, ירכיב ויחבר באופ	 מושל את כל מערכות האזעקה וההתראה, הקבל	 יספק

למת	 סיגנל שמיעתי או חזותי או שניה כמתואר , מכניות או חשמליות

  .  NFPA  � 13 �בתכניות ובהתא לנדרש ב

: לפחות") שסתו שליטה קומתי("באופ	 עקרוני תכלול עמדה אזורית 

רגש זרימה ייעודי ורקורד המצויד בנחיר מותא לזרימת , שסתו ייעודי

  .המתז הקט	 ביותר באותה רשת

כוללת לפחות שסתו סגירה אינדיקטיבי מסוג " ראש מערכת"עמדה ראשית 

OS&Y(אלחוזר כמכלול / ַ וברז אזעקה 	לרבות מיכל ריסו retarding 

chamber.(  

 מיקו האזעקות והאתראות ומספר	 ה	 מברז האזעקה מברזי קומתיי

ליד כל . מכניות וחשמליות יבוצעו לאחר תיאו ע המתכנ	, ומרגשי הזרימה

 6�4פרק   NFPA � 13 �אמצעי אזעקה יותק	 שלט בגודל ובנוסח כמפורט ב

  .הכלול במחירי הציוד והצנרת
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  עבודות חשמל .6.20.5

       קבל	 המערכות יתקי	 ויספק את כל המוליכי והחיווט החשמליי הדרושי

בי	 מפסקי הזרימה וחיווי המצב של הברזי לבי	 מערכת פיקוד והתראה של 

  .גילוי אש ועש	

  אישור המערכת והשלמת הביצוע .6.20.6

        :הקבל	 יקבל אישור להשלמת הביצוע רק לאחר שסיי

כו	 התקני מאושר וחתו ללא כל הערות ח בדיקת מ"הבאת דו  .א

  .לתיקו	

  .עבור כל רייזר במערכת) ב"רצ(החתמת טופס אישור בדיקות   .ב

  

  )לכל רייזר(טופס לאישור בדיקות  

  

  _____________________:החברה המבצעת) 1

  

  _______________________מהנדס אחראי מטע החברה המבצעת) 2

   

  __________________חתימת המהנדס) 3

  

  __________________________________תאור המערכת הנבדקת) 4

  

  :סוג הספרינקלרי

  

  יצר	  דג  שנת יצור  קוטר נחיר  מקד ספיקה  פתיחה' טמפ

            

            

            

            

            

  

  _____________________סוג צינור )5

  

6(   ___________________סוג אביזרי
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  :אזעקה/ שסתו אלחוזר  )7

  

  יצר	  דג  מקסימו זמ	 נמדד עד התראה

      מכנית   חשמלית

      

      

  

  :בדיקת לח3 )8

  _______________):   'אטמ 13.6לפחות (לח3 בדיקה  •

  

  _______________):   שעות 2לפחות (מש. הבדיקה  •

  

  ________________: אישור הפיקוח לביצוע הבדיקה •

  

  ___________:NFPA � 13ת י הנחיו"אישור הפיקוח לביצוע שטיפת צנרת עפ )9

  

  _____________: הוראות הפעלה ותוכניות עדות כנדרש, נמסר תיק מסירה )10

  

  :הערות )11

_____________________________________________________  

  

_____________________________________________________  

  

 :מאשר קבלה סופית למערכת ותחילת תקופת אחריות )12
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7. �  אביזרי מערכת הספרינקלרי

  כללי .7.1

       .NFPAכמוגדר בתקני  UL  /FMכל האביזרי יהיו מאושרי

7.2.   שסתומי

7.2.1.   שסתומי ניתוק ראשיי

ה	  בחדר המכונות במערכת המרכזית וה	 בראש מערכת כמפורט בסכמות       

  . Y  &.S.O.אינדוקטיביי מסוג " שער"יהיו שסתומי , ובתוכניות

 אינדיקציה חשמלית למצב ) בכל הגדלי( כוללי במחירהשסתומי

להתקנה על , OSYSU � 2דג " GEM"כדוגמת , י בקר חשמלי"השסתו ע

  .י הנחיות היצר	"הברז בהתא לקוטר הברז ועפ

7.2.2.   שסתומי ניתוק קומתיי

 UL/FMמאושרי  HEP 7700' ,PSI 300דג " GEM"יהיו ברזי פרפר כדוגמת       

  .למצב הברז ה	 ויזואלית וה	 חשמלית לרבות חיווטלרבות אינדיקציה 

  אלחוזר בראש מערכת .7.2.3

  :הכולל 200Fדג " GEM"אזעקה כדוגמת / יהיה אלחוזר       

  ).WATER MOTOR ALARM(פעמו	 אזעקת מי הידראולי  •

  ).PRESSURE ALARM SWITCH(תרעה חשמלית א •

 ).RETARD CHAMBER(תא השהיה  •

, שסתומי ניתוק, מדי לח3(י האינטגרלי האלחוזר יכלול את כל האביזר      

  ).'ניקוז כללי וכ	 ניקוז מפעמו	 האזעקה וכדו

  כללי  �אלחוזר  .7.2.4

מאושר  52Fדג " GEM"במקומות המסומני בתוכניות יהיו כדוגמת       

UL/FM או שווה ער. מאושר .  

מיקו , כיוו	: אנכי לרבות/ ההתקנה תעשה לפי הנחיות היצר	 למצב אופקי       

  .'קוז וכוהני

  רגש זרימה קומתי .7.2.5

ומותא לקוטר הצינור לרבות  F � VSRדג " Potter"יהיה כדוגמת תוצרת       

  .חיווט חשמלי

  )וניקוז(שסתו שליטה קומתי  .7.2.6

       בנוס, לשסתו ניתוק קומתי ורגש זרימה קומתי כמפורט לעיל ואשר כלולי

כדוגמת יכלול שסתו השליטה הקומתי מער. בדיקה וניקוז , בסעי, זה

"GEM "   : ויכלול במחירו 350Fדג

  ).ORIFICE(שסתו ע חריר  •
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  .שסתו ניתוק •

  ).על קו ההזנה לקומה(מד לח3  •

  .אלא א מצוי	 אחרת בתוכניות 1 1/4"המער. יהיה בקוטר 

  בחלל תקרה ושטחי ללא תקרות, בחדרי מכונותספרינקלר  .7.2.7

  .ORDINARYכו	 לרמת סי 1/2"בקוטר    UPRIGHTהספרינקלר יהיה מסוג      

  

  משאבות .8

8.1.    חמימשאבות סחרור מי

 � ד "סבל 1450" על הקו" �סוג המשאבות . נתוני המשאבות כרשו ברשימת הציוד    

/  GOSSET&BELLהמשאבות מתוצרת . מאי3 ומנוע מקורר אויר נפרדי

ARMSTRONG /SALMSON נוזל של עד' או שווה ער. מאושר ומתאימות לטמפC  º 

120.  

  .י3 ובית המשאבות עשויי ברונזה או נירוסטה ויעודיי למי צריכהמא, גו,    

  .המשאבות יסופקו ע מתנע ר. מבוקר מלוח החשמל וכמפורט בפרק החשמל    

  

9.  �  מתק� לאגירת חו� וחימו� מי� חמי

" אור	"תוצרת  2500דג " ORAN STORE"המתק	 יהיה מתק	 חרושתי מוכלל כדוגמת   

ליטר מי  5000מעלות צלסיוס ולספק  65י בטמפרטורה של ליטר מ 2500המיועד לאגור 

מעלות צלסיוס וכ	 בספיקה משתנה תו. שניות  60 �חמי לצריכה בטמפרטורה שלא תרד מ

  .שעה/ליטר 5000מליטרי בודדי ועד 

מעלות לצור.  72 �המתק	 יכלול התק	 לחימו מער. מי הצריכה לטמפרטורה הגבוהה מ  

  .ובהתאמה לדרישות משרד הבריאות בנושא" הליגיונל"טיפול כנגד 

  .המתק	 מיועד ה	 לחימו מי צריכה  

    :המתק	 כולל את המרכיבי הבאי

י "י מפעל מאושר ע"ליטר שיבנה ע 2500X2 –מיכלי אגירת חו מבודד בנפח  •

המיכל יבודד . מכו	 התקני לבניית מיכלי לח3 ויספק תעודת אישור למיכל 

 .מ ויצופה בפח חיצוני צבוע בתנור"מ 100בפוליאורית	 בעובי 

טרמומטרי מכניי ורגשי , המיכל יצוייד בכל יציאות הצנרת הדרושות    

מ "ס 15, מרכז אוגר, מ מעל תחתית אוגר"ס 15(גבהי  3 �טמפרטורה ב

  .פורק לח3 ושסתו ביטחו	, מד לח3, פתח ניקוז ע ברז, )מחלקו העליו	

     עליונה בטמפרטורה קבועה נדרשת באופ	 המיכל יאפשר יציאת מי חמי

עקב כניסת מי מקוררי תחתונה , שלא יתבצע ערבוב מי בכל ספיקה

)למיכלי " אור	�פטנט"עקב כ. כדוגמת ' וירידת הטמפ) לאחר החלפת חו

  .אגירה
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מי חמי ביציאה ' מצב זה יוכח בפועל במפעל היצר	 באופ	 שתיבדק טמפ    

  :במהל. זרימת מי באופ	 הבא

  .מעלות צלסיוס לכל נפחו 60' מיכל המי יחומ לטמפ      

מעלות צלסיוס  60מסופקת קבועה ' המי החמי יסופקו תו. מדידת טמפ      

ללא , ליטר מי חמי 5000עד ליציאת כל נפח  –וכניסת מי קרי באוגר 

 .מעלות צלסיוס 60 �מ' ירידת טמפ

מעלות צלסיוס   75של  משאבות חו לחימו מי לטמפרטורה 3מערכת של  •

כל משאבות החו . בכל ימות השנה 2.5מינימלי של ) COP(ע מקד יעילות 

 .מעלות צלסיוס 7בטמפרטורה חיצונית של  KW 35תהיה בתפוקה של 

 61 �מערכת כפולה של מחליפי חו פלטות לחימו מי חמי לצריכה ל •

גירת החו באמצעות א) אחת בעבודה והשנייה רזרבית(מעלות צלסיוס 

 .ובנתוני הספיקה שנדרשו

  .מטר 5מפל לח3 מקסימלי בצד מעגל מי הצריכה לא יעלה על       

מעגל צנרת ראשוני למי צריכה אל מחליפי החו המסופקי ע המתק	  •

 .חימו ומשאבה עצמאית

מערכת משאבות סחרור למעגלי המחממי ובנתוני תואמי למפורט לעיל  •

 .ע מאושר"שאו  "WILO"כדוגמת תוצרת 

ברזי חשמליי וכל אביזרי , מדי ספיקה, אביזרי, ברזי, מערכת של צנרת •

 . הפיקוד למתק	 מושל

לוח חשמל ע בקר אלקטרוני לאספקת כוח ולבקרה אוטומטית לכל חלקי  •

חיווט ותעלות וכל הנדרש למתק	 מושל וכ	 , המערכת כולל אביזרי קצה

ינפורמציה מכל אביזרי המערכת חיבור למערכת בקרה מרכזית להעברת א

 :תקלה וכ	 אינדיקציה עבור/ לגבי פעולה

 טמפרטורת מי הסקה מסופקת �

 טמפרטורת מי הסקה חוזרת �

 טמפרטורת מי חמי לצריכה מסופקת �

 טמפרטורת מי חמי לצריכה חוזרת �

 )לרבות מד ספיקה תוא(ספיקת מי חמי לצריכה מסופקת  �

ורכבו כל רכיבי המתק	 הדרושי בסיס פלדה תעשייתי צבוע שעליו י �

  .ואמונה של המתק	 להפעלה שקטה

 .המתק	 המוכלל יהיה מיועד להתקנה חיצונית וכל מרכיביו יותאמו לכ. •

 .המתק	 יבנה בהתאמה לשטח המיועד עבורו ובתאו מלא ע המתקנ	 בנדו	 •

ויאושר רק לאחר שעמד  במפעל היצר	המתק	 יופעל לבדיקת ואישור המתכנ	  •

 .ישות התכנו	בכל דר
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10. �  למי� חמי�) למניעת אבנית( מערכת הזנת כימיקלי

  .ש"מק 5המערכת מיועדת עבור ספיקה שיאית של   .א

המערכת תכלול משאבות מינו	 פרופורציונלית ע מונה מי בעל פולסי חשמליי   .ב

  .שעה/ק"מ 5המסוגל להעביר מי מכמות של מאות ליטרי בודדי עד לספיקות של 

  :להמערכת תכלו  .ג

  .מונה מי בעל פולסי חשמליי מחושב לגודל המערכת לפי רשימות הציוד •

להזרקת פוליפוספט בספיקה  CFGמשאבת מינו	 פרופורציונלית תוצרת  •

הצנרת מהמשאבה ואליה תהיה . 'אטמ 5תואמת לגודל המתק	 ובלח3 של 

  .פוליאתיל	 בעלת ספחי תואמי

  .מיכל אחסו	 לפוליפוספט בכמות מספקת לחודש •

  .כמות כימיקלי למילוי ראשוני •

  .מחיר המערכת כמכלול כולל את כל הנאמר לעיל

  

11. �  אביזרי� שוני

  מסנ	 כללי .11.1

  .לרבות שסתו ניקוז כלול במחירו F – 70דג " ברמד"כדוגמת     

  פורק לח3 .11.2

או שווה  FM  /UL – 730 – 02: דג" ברמד"פורק לח3 הידראולי תעשייתי כדוגמת     

  .ושרמא ער.

  )כללי(3 מדי לח .11.3

, במילוי גליצרי	" אפק�מגו"כדוגמת תוצרת  3½"מדי הלח3 יהיו בקוטר מינימלי     

   ".74אפק �מגו"דרכי  �וברז תלת" 52אפק � מגו"לרבות צמצ מתאי

11.4.   קרי/מונה מי חמי

    ארד "החמי והחמי החוזרי יותק	 מד מי כדוגמת , באספקת המי הקרי

. כולל חיבור לפלט קריאה מרחוק, MHדג  יעודי למי קרי או חמי" דליה

  ).אופציה) (ספיקה רגעית  ומצטברת(

  

  )כללי(עבודות חשמל  .12

  אחריקבלני משנה  עבודות שתבוצענה .12.1

  .הר3 מהרשת ועד לחדר משאבות 50, וולט 380, פאזי –אספקה של זר חשמלי תלת     

  אינסטלציההמשנה לי קבל	 "עבודות שתבוצענה ע .12.2
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פיקוד , יחידות כוח: ד בי	 מרכיבי המערכות השונותחיווט הכוח והפיקו •

  .פיקוד ובקרה, ההפעלה המשאבות ולוחות

  .חיווט בי	 לוחות ההפעלה והציוד ובי	 מערכת הבקרה •

ייצור והתקנת הלוח בהתא למפורט , אישור התכנו	, תכנו	 לוח החשמל •

  .בהמש.

  כללי � לוחות חשמל  .12.3

פורט בהמש. להפעלה אוטומטית יספק וירכיב לוחות חשמל כמ, הקבל	 יתכנ	  . א

בניית כל לוח וביקורת . והפעלת יד של המתקני בחדרי המכונות מלאה

  .תכניות יהיו לפי דרישת המפקח

אביזרי , המפסיקי, כל לוח יכלול את המתנעי כמפורט בפרוט לוחות חשמל  

לאחר . הכל בהתא לנדרש בהמש. המפרט ובסכמות –מנורות ביקורת ,  עזר

  .תפעל המערכת מחדש באופ	 אוטומטי, שמל חיצונית וחידושההפסקת ח

על מנת לאפשר טיפול בקטע הלוח (הזנות משני פסי צבירה  2הלוח יכלול   . ב

פאזי  –לצור. זה יותק	 מפסק מחלי, תלת ). להשבית מתקני הראשי מבלי

  ".0"מצבי בנוס, למצב  2בעל 

  .הפזות הראשיות 3נורות עבור  3 •

נורה לכל , 	 פעולה תקינה של כל מנוע במערכתנורות ירוקות לציו •

  .מנוע

עומס יתר בפעולות על : נורות אדומות לציו	 הפרעות במערכת כגו	 •

  . נורה לכל מנוע, כל מנוע

בכל מקרה אשר בו מורכב מנתק זר ליד מנוע תפעל המנורה  •

  .הירוקה רק כאשר המנתק סגור

 UAC 220נורות למתח . LED – MULTIהנורות תהיינה מסוג  •

  .תהיינה בעלות שנאי אינטגרלי

  .הלוח יצויד במפסק זר ראשי •

כל מפסקי העזר והפיקוד יהיו מתוצרת מאושרת מטיפוס מסתובב  •

  .או טוגל  בהתא לצור.

מכשירי המדידה . וולטמטר כללי ע בורר: מכשירי המדידה יכללו •

מ כדוגמת "מ 96יהיו ע לוח קריאה מרובע במידות מינימו של 

או מסוג רב מודד דיגיטלי ע כרטיס פרוטוקול " ארדו" תוצרת

או שווה ער. " SATEC"תוצרת  E – 170 – PMתקשורת כדוגמת 

  .מאושר וכפי שיקבע על ידי המפקח והמתכנ	

 ± 15%היפו. פאזה ושינוי במתח של , ממסר משולב נגד חוסר פאזה •

  .ע ריסט אוטומטי וע נורת בקרה על פני הלוח
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  .נורות לחצני לניסוי •

זוגות מגעי יבשי נפרדי ליציאת פעמו	 ונורת תקלה ראשית  2 •

  .מחו3 לחדר מכונות

ממסר ריכוז תקלות ע אפשרות העברת אינדיקציה ללוח בקרה  •

  .מרכזי

  .אמפר 16, בית תקע חד פאזי •

כל אביזרי החשמל בלוח המתחברי אל פסי הצבירה הראשיי בלוח יהיו   . ג

 . VDE – 0641א לפי תק	 "ק 25מיועדי לזר קצר של 

לפי  15KA –י אביזרי אלה ל "כל יתר האביזרי יהיו מאובטחי ע      

COORDINATION 2 TYPE  4 – 947לפי IEC כל . לא יורשה שימוש בנתיכי

לכל מנוע . וולט מבודד מהארקה 24/220מעגלי הפיקוד יוזנו מטרנספורמטור 

  . לקצר ולעומס יתר יותק	 מפסק זר מופעל ביד והגנות אוטומטיות

      המבטחי יהיו מאיכות . כל המבטחי למנועי יהיו חצי אוטומטיי

מבטחי למנועי יהיו . י מפקח החשמל"מאושר ע MGמשובחת מתוצרת 

בעלי תכונות מיוחדות המתאימות למנועי ויעמדו בזרמי ההתנעה של 

  . יהמבטחי יבחרו בהתא לזרמי הנומינליי  של המנוע. המנועי

אי	 להתקי	 מבטיחי בסדרי גודל גבוהי מ	 הזרמי הנומינליי כנדרש       

למטרה זו יש להשתמש . במטרה למנוע נפילת המבטח בזמ	 התנעה

ס יהיו בגודל "כ 10המבטיחי למנועי בגודל עד . במבטיחי ע השהייה

 ע הגנה, ללא אפשרות ויסות, המתאי ויהיו חצי אוטומטיי מהסוג הזעיר

  . ל והגודל המתאי"מבטיחי הפיקוד יהיו מהדג הנ. מפני זרמי קצר

ל תצויד במגעי עזר לניתוק מעגל הפיקוד לש הדממת מנוע או "המערכת הנ

כל המגעני יהיו בדרגה אחת מעל . והפעלת מערכת האזעקה, קבוצת מנועי

  . מיליו	 פעולות, AC – 3הנתוני הנומינליי של העומסי לפי 

לות במערכת תחוברנה במקביל וכל המערכת תחובר למנורות סימו	 כל התק

  . י המזמי	"מהבהבות ולפעמו	 אזעקה שיורכב במקו שייקבע ע

כמו כ	 יוכ	 מוק למהדקי נוספי וממסר פיקוד לאפשרות העברת 

  . האזעקה למקו אחר

מורכבי מתאי במספר , הלוחות יבנו כארגזי מתכת סגורי מכל הצדדי

הלוחות יהיו . מוצבי על מבודדי ומחוברי למערכת הארקה, דרוש

  . מטיפוס של גישה מלפני

כולל אטימה , י דלתות ויהיו עמידי בפני חדירת לחות ואבק"סגורי ע

. הלוח יכיל חריצי אוורור בכמות מספקת לאוורור הלוח. מסביב לדלתות

נוקה מחלודה מ, מ לפחות"מ 1.5בעובי של " דקופירט"הלוחות יבנו מפח 

בשכבת צבע עליו	 , ומשמ	 בתהלי. כימי וצבוע שתי שכבות של צבע יסוד

  . נוספת ולאחר יבוש הצבע העליו	 יצבעו בצבע גמר אפוי בגוו	 מאושר
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יציאות למנועי ולאביזרי פיקוד ירוכזו בפסי מהדקי בחלק העליו	 או 

פוס שבו גיד המהדקי יהיו מטי. התחתו	 של הלוחות בהתא לתנאי העבודה

  . ע אפשרות סימו	 על גבי המהדק, י בורג"י פחית ולא ע"המולי. מתהדק ע

פסי הצבירה יעשו מנחושת אלקטרוליטית וכל חיווט הפני המסופק א, הוא 

מעגלי פיקוד שוני יעשו מחוטי בצבעי שוני . יהיה ע בידוד פלסטי

וסימניה ע מספר  בגידי נחושת גמישי אשר יסתיימו בשרוול נחושת לחו3

  . החיבור

ההרכבה הפנימית תהא על פרופילי סטנדרטיי ע אפשרות של הזזה 

הקונטקטורי ושאר , הריליי, המתנעי. ושינוי במקרה של תוספת ציוד

  . או המזמי	/היוע3 ו, י  המפקח"אביזרי הלוחות יהיו מתוצרת מאושרת ע

מעגלי החשמליי האביזרי והמכשירי המורכבי על הלוחות וה	 ה

השוני יסומנו באמצעות שלטי בגודל מתאי כשהכתוב חרוט בתו. גו, 

כמו כ	 יסומנו כל מהדק . השלט באופ	 שגוו	 האותיות יהיה שונה מגוו	 הרקע

שני . כל השלטי יהיו ברורי ויקבעו בצורה יציבה וחזקה. וקצה כל מולי.

, המתנעי. ועליו מספר מזההי שרוול מושחל "הקצוות של כל מולי. יסומנו ע

יותקנו בתו. הלוח והגישה אליה תהיה  –' הקונטקטורי וכו, הריליי

, "MERLIN GERIN"הציוד יהיה מתוצרת .. לאחר הורדת כיסוי מתאי

  .או שווה ער. מאושר" טלמכניק"

. 0.92הלוח יכלול קבלי בגודל מתאי לשיפור כופל ההספק של המנועי עד  

  . ת מתאי"י מאמ"כל קבל יוג	 ע:  תהא כדלקמ	התקנת הקבלי

אשר פורסמו , "תקנות בדבר כללי להתקנת לוחות"הלוח יבוצע בכפיפות ל

  . בקוב3 התקנות הממשלתי האחרו	

 KA 25הלוח על כל אביזריו יבנה לעמידה מכנית ותרמית בפני זרמי קצר של 

  .העלולי להיווצר בו

בדיקה ואישור של המפקח והיוע3 לפני תכניות החשמל ומער. הלוח ימסרו ל  . ד

תו. הכנסת (יד  –ורק לאחר שהתוכנית תיבדק על , התחלת הביצוע

רשאי הקבל	 להתחיל בייצור , )במידה שהדבר יידרש �'  שינויי וכו, תיקוני

הקבל	 ידאג ויהא אחראי שהלוח יעבור את ביקורת חברת החשמל . ובהרכבה

  .למזמי	ואישור על כ. יועבר ובודק חשמל 

הקבל	 יוודא כי מידות הלוח תתאמנה למעברי הגישה  –לתשומת לב הקבל	   . ה

י המפקח "לוחות החשמל יבדקו ע. או הקיימי/ופתחי ההכנסה המתוכנני ו

לא יעביר הקבל	 את לוחות . והיוע3 כשה גמורי לחלוטי	 במפעל הקבל	

ל מקו לוח החשמ. החשמל למקו הרכבת טר שקיבל אישור על כ.

  .וגודלו כפי שמשורטט לא ישונה ללא קבלת אישור מאת המפקח והיוע3
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בלוח החשמל יושארו מגעי יבשי ויושאר מקו פיזי לבקרי מתוכנתי   . ו

על הקבל	 להתאי את אביזרי המדידה והבקרה למערכת , לפי דרישה

  .הבקרה הכללית המתוכננת במבנה

כולל כל , של הלוחות" כפי שבוצע"בגמר עבודתו ימסור הקבל	 תכניות   . ז

 14התוכניות יבוצעו בתוכנת . ש יצר	 ודג לכל הציוד, מספרי המגעי

AUTOCAD בדיסקט  .וימסרו ג

הקבל	 ידאג להעברת בדיקת בודק חשמל של המתק	 ואישור שיועבר   . ח

  .ח"לביה

12.4.   מתנעי ומפסקי

כל , המתנעי יכללו. כל המתנעי ללא יוצא מהכלל יהיו מהתוצרת המשובחת ביותר

הדרושי כדי להיות מכשיר מושל , האביזרי ומגעי העזר, את כל החלקי, אחד

  . עבור המנוע או חלק הציוד אותו הוא משמש

סידור בטחו	 , כל אחד, כל המתנעי ללא יוצא מהכלל יהיו מטיפוס מגנטי ויכללו

ה חוסר פאז, מפל מתח, סידורי הגנה בפני זר קצר. ליתרת זר על שלוש הפאזות

ל "מתנעי ע סידורי כנ. ומגעי עזר במספר מספיק לחיבורי הפנימיי הנדרשי

  . ת וכדומה"נדרשי ג כאשר לפני המתנע מורכב מפסיק זר מאמ

  .ח"י מתנעי רכי מסוג מאושר וקיי בביה"כל המנועי יותנעו ע

ל יותקנו "נכל הסידורי ה. הסידור יהיה נוס, לסידורי הביטחו	 וההגנה כמפורט לעיל

  . בגו, המתנע ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו

יורכבו ליד המנועי או חלקי הציוד , מתנעי אשר אינ ממוקמי בלוחות החשמל

כל מתנע בודד . מתנעי אלה יורכבו מתו. ארגזי משורייני. עבור ה מותקני

ג . תקלהיצויד במנורות סימו	 ירוקות ואדומות שיציינו פעולה תקניה או , ל"כנ

  .מתנעי אלה יצוידו בשילוט

, מנועי הממוקמי מחו3 לחדרי המכונות ובכל מקו שאינו נראה ממקו ההתנעה

לפני הזמנת המתנעי והמפסקי על . יצוידו כל אחד במפסיק זר נוס, ליד המנוע

. 'סוג ותחו ההגנות והו, תוצרת, סוג, הקבל	 להגיש רשימה ובה פירוט מלא על גודל

  .ות בידי המזמי	 לדרוש את החלפת תוצרת המתנעי והמפסיקיהזכ

  למרכז אנרגיה כללילוח חשמל  .12.5

וכ	 עבור ' הלוח יכלול הזנת חשמל לכל המתקני בחדר המיועדי להתקנה בשלב א    

  .כמפורט בהמש.' מתקני עתידיי בשלב ב

  .מתק	 חימו מי מרכזישליטה ובקרה על הזנת חשמל וכ	  •

  .ל משאבות מי חמי חוזרי כמפורט בסכימהשליטה ובקרה ע •

 .הזנה למערכת טיפול במי חמי לצריכה •

  .י סכימת חדר מכונות"הזנה למתקני למיניה עפ •

  ".שקעי כוח) "3X(שקעי שרות  •
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  .כל המפורט בסעי, מערכת בקרה מרכזית בהמש. •

  .י המפורט בסעי, מערכות הפעלה בקרה וויסות"הלוח יתוכנ	 עפ    

כנ	 בתאו ע מתכנ	 וקבל	 החשמל בפרויקט בכל הקשור למערכת בקרה הלוח יתו    

  .מרכזית

  .הלוח יעשה בהתא לכל כמפורט בסעי, לוחות חשמל כללי במפרט זה    

  מערכות הפעלה בקרה וויסות .12.6

  כללי .12.6.1

בקרה וויסות חשמלית אלקטרונית , הקבל	 יספק וירכיב מערכת הפעלה      

. ור מרכיבי המערכות המצויני מטהעב, אוטומטית מושלמת על כל אביזריה

תכניות מערכת ההפעלה והויסות יהיו בהתא לדרישות יצרני הציוד המופעל 

לפני ביצוע או הזמנה של מערכות . י יצרני ציוד הבקרה והויסות"ויאושרו ע

ימסור הקבל	 תכניות עבודה מפורטות של , הבקרה והויסות, ההפעלה

"  סטפה"ציוד הפיקוד יהיה  תוצרת . חל לאישור היוע3 והמפק"המערכות הנ

  . אלא א צוי	 במפורש אחרת, או שווה ער. מאושר" לנדיס אנד גיר"או 

י טרנספורמטור "מעגלי הפיקוד יהיו מובדלי מיתר מעגלי ההפעלה ויוזנו ע      

הקבל	 יבצע את כל עבודות החשמל והפיקוד ע בור מתקני המערכות . נפרד

  :לרבות, שהוא מתקי	

  .פיקוד והפעלה, ת חשמללוחו •

•   .מנועי חשמליי

  .מערכות פיקוד ואביזריה	 •

 .אינסטלציה חשמלית מושלמת בי	 רכיבי המערכות •

כל מערכת החשמל מנקודות אלה . המזמי	 יספק הזנות חשמל כמפורט לעיל      

עבודות החשמל יבוצעו בהתא לפרק . י  קבל	 המערכות"והלאה תבוצע ע

  .במפרט הכללי 1508 חשמל במפרט ובהתא לסעי,

12.6.2.   משאבת מי חמי חוזרי

י טרמוסטט אופרטיבי  שיפסיק את פעולתה כאשר "תפוקד עבמצב אוטומטי       

, בי	 הפסקה להפעלה C º3הדיפרנציאל  יהיה ב	 . המי תגיע לער. רצוי' טמפ

  .נית	 לכיוו	) שבועי/יומי(בנוס, תינת	 אפשרות לעבודה לפי שעו	 שבת 

  .שאבה תעבוד ללא הפסקהבמצב ידני המ      

   .אוטומטי לכל משאבה –ידני  –כ	 יינת	 בורר מופסק �כמו      

  מערכת בקרה מרכזית .12.7

  כללי .12.7.1

  :מערכת בקרת אינסטלציה מתייחסת לבקרת המערכות הבאות      

 )לוח חדר מכונות ראשי(מרכז אנרגיה  •

•   חמי חוזרימשאבות מי
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  תאו ע קבל	 הבקרה .12.7.2

קבל	 בקרה אשר יבצע את עבודות במסגרת פרוייקט זה מופעל   .א

 .הבקרה בכל המערכות האלקטרומכניות

באחריות קבל	 מערכת אינסטלציה וגזי לתא את כל עבודות   .ב

 :מול קבל	 הבקרה לרבות –הבקרה 

יד לצור. �מסירת תוכניות לוחות חשמל המיוצרי על •

קביעת נקודות הבקרה בלוחות ושליטה על ציוד בלוחות 

 .חשמל

יד � י לגבי לוחות אורגינליי המסופקי עלמסירת נתונ •

 .והמגיעי ביחד ע הציוד המכני מכל סוג שהוא

•  מסירת אינפורמציה לגבי ציוד ואביזרי בשטח המשמשי

 .לבקרה

  .מ להפעלת מערכות"מסירת תפ •

  ביצוע הכנות לבקרת מערכות .12.7.3

באחריות קבל	 האינסטלציה לבצע את כל ההכנות הדרושות   .א

  :לשליטה ובקרה כמפורט להל	 –בקרה לקליטת מערכות ה

בלוחות החשמל יש להקצות מקו בתו. הלוחות עבור  •

לפי הנחיות שיקבלו  –מהדקי וחיווט , התקנת בקרי

 .מקבל	 הבקרה

 .י קבל	 הבקרה"התקנת הבקר שיסופק ע •

בי	 מפסקי ואביזרי חשמל  –חיווט בתו. לוחות החשמל  •

, ביצוע החיווט, בלוח לבי	 הבקר אשר בלוח לרבות תכנו	

 .בתאו ע קבל	 הבקרה –שילוט 

ישול התשלו  –י קבל	 הבקרה "א הנקודה תבוצע ע •

 .עבור הנקודה לקבל	 הבקרה

  השתתפות בהפעלות וקבלת מתק	 .12.7.4

קבלני מערכות האינסטלציה וגזי ישתתפו בהפעלת מערכות הבקרה   .א

  .י המזמי	"וקבלת ע

וקרות ולא ישול מחיר עבודה זאת כלול במחיר המערכות המב  .ב

 .לקבל	 תשלו נוס, כלשהו

  למתק	 אינסטלציה  O  /Iמובאת בזה רשימת  .12.7.5

  בקרת מערכות אינסטלציה  – O  /Iטבלת   .א
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�נקודות   תיאור הפונקציה  מיקו

  נדרשות

כרטיס 

AO/DO 

  2X(  DO(  תקלה/ פעולה  –מתק	 חימו מי   חדר אנרגיה

  1X(  AO(  לח3 מי קרי כניסה

  1X(  AO(  רי כניסהספיקת מי ק

  1X(  AO(  טמפרטורת מי חמי אספקה

   1X(  AO(  )ראשי(טמפרטורת מי חמי חוזרי

   3X(  DO(  תקלה/ פעולה –משאבות מי חמי חוזרי

  2X(  DO(  תקלה/פעולה –מתק	 טיפול במי נגד אבנית 

 

  יוצגו במחשב הבקרה O  /Iהנתוני המתקבלי מנקודות  .12.7.6

  .אשר יוצגו לאישור המזמי	 –חות בצורת טבלאות "ו בדוהנתוני יוצג      

. וכ	 צופר, תהיה פריצה המודיעה על תקלה במס. –במקרה של תקלות       

  .התקלה תופיע בצבע אדו

  דרישות בסיסיות לחיווט פיקוד .12.7.7

יבוצע באמצעות ) למעט בתו. לוחות החשמל(החיווט של המערכת  •

  .כבלי

לא יהיו קופסאות חיבור  –יה ילשנכל כבל יל. מנקודה מוגדרת אחת   

החיווט בי	 לוח הבקרה ללוחות ההשתלבות . והסתעפות באמצע הקו

  .וולט בלבד 24ואביזרי המדידה והפיקוד יהיה במתח 

  .כבלי התקשורת יותקנו בתעלות כבלי מתכתיות נפרדות •

כל חיווט לכניסות וליציאות דיסקרטיות וכ	 ליציאות אנלוגיות  •

מוליכי , גידיי ממוספרי�רב NYYבלי ייעשה באמצעות כ

  .ר לגיד"ממ 1.5שזורי מנחושת בחת. של 

חיווט לאותות כניסה אנלוגיי יבוצע בכבלי מפותלי בזוגות  •

כל מוליכי הסיכו. יחוברו . מ"מ 0.5ומסוככי בחת. מינימלי של 

  .לפס משות, מוארק בלוח הבקרה

  .ר מטיפוס מרירו	כבל בודד העובר על קירות מבני יוג	 בצינו •

  .בתוואי שבו עוברי שני כבלי ומעלה תותק	 תעלה מתאימה  

הקטע הסופי של . כבל היוצא מתעלה יותק	 בתו. צינור מרירו	 •

כולל ) מצופה פלסטיק(החיבור לאביזר יהיה מצינור מתכת שרשורי 

 .סוג הכבל יהיה תוא לדרישות יצר	 הציוד. סופיות אנטיגור	
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  סימו	 ושילוט .12.7.8

  :סימו	 חיווט      

• מטר ובסמו. לנקודות  20י דיסקיות אלומיניו כל "ע –צנרת , כבלי

  .החיבור

•   6עד . י טבעות סימו	 מתאימות בכל נקודת חיבור"ע –גידי

  .סימוניות לגיד

  .ג ברגי או ניטי"מותקני ע 'י שלטי סנדווי3"ע –שילוט  •

•   .צרכני ומפסקי פיקוד, ממסורי

  .רגשי ומכשור •

 –שיטות ודוגמת חומרי הסימו	 . י המפקח"הסימו	 יקבע עאופ	  •

 .השילוט יועבר למפקח לאישור לפני תחילת הביצוע

  חיווט והתקנה של נקודת בקרה, חיבור .12.7.9

  :חיבור והתקנה של נקודות יכללו את כל החומרי והעבודה כולל, חיווט      

: כגו	(חיווט מושל כולל מובילי וכבלי בי	 נקודת הבקרה  •

מצד אחר וללוח הבקרה מצד ) משדר ספיקה, מגע,  ממונעשסתו

  .שני

בדיקות בכיולי בהתא , סימו	 ושילוט, חיבור נקודת הבקרה •

 .למפרט

  חיווט והתקנת כבלי תקשורת .12.7.10

חומר ועבודה כולל כל  –מחיר החיווט יכלול אספקה והתקנה  •

  .המתאמי הדרושי לרבות אלו אשר לא נכללו בסעיפי אחרי

שורת יותקנו המובילי מסוג תעלות פח נפרדות במידות כבלי התק •

85 X 65 "מ שיסופקו ויותקנו ע"מ	י הקבל.  

  .1 – 984כבל התקשורת יהיה מתוצרת בלד	 או תוא בלד	  •

  .לא יהיה שימוש בתוואי הקיימי אלא באישור המפקח •

על הקבל	 לנקוט בכל הצעדי הדרושי למניעת הפרעות בגי	  •

אפס "עד להבאת המערכת למצב של ', וכומתחי יתר , רעשי

 ".תקלות

12.7.11.   רכיבי ומכשור, חיבור והתקנת רגשי

      עבודות . הקבל	 יתקי	 את הציוד בהתא לדרישות ההתקנה של היצרני

  :ההתקנה תכלולנה

• חומרי מילוי , התקנת הציוד לרבות כל חומרי העזר הנדרשי

  .'י וכד'פלנז, אטמי, לפוקטי
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, תמיכות, י וביצוע חיזוקי'ו. צינורות ופלנגרית, עבודות ברזל •

  .מבוצעת לפי סטנדרט המתק	, קשירות לפי הצור.

  .ביצוע כל החיבורי החשמליי כולל כל חיבורי הארקה •

הפסקת יחידות ריקו	 צנרת , תאו ע המזמי	 לגבי שעות ההתקנה •

  .'וכו

•   ,פירוק הציוד הקיי: ברזי יכלול את/ חיבור והתקנת מפעילי

לרבות כל חומרי העזר , הברז החדש/ בדיקה והרכבת המפעיל 

בדיקת התאמה בי	 רמת , כיול במצב אפס ומצב מקסימלי, הדרושי

 .100% – 0מצב המפעיל ושיעור פתיחת הברז בתחו של , הסינגל

12.7.12.   בדיקות וכיולי

  :הקבל	 יבצע כיולי ובדיקת הציוד לרבות      

  .ר.בדיקת איפוס כיול המכשור בהתא לצו •

  .בדיקת תקינות פעולת חוגי הבקרה •

•   .בדיקת אותות היציאה מהמכשור והברזי המפוקדי

 S.P –בדיקת אותות הפיקוד לשסתומי הממונעי ולווסת ה  •

 .במקררי

12.7.13.   שירותי הנדסיי

  :הקבל	 יספק את השירותי כמפורט להל	

  תוכניות ומסמכי תכנו	

) AS MADE(ניות עדות הקבל	 יגיש תוכניות לביצוע ובגמר העבודה תוכ

  :כמפורט

  .תוכניות ללוח הבקרה •

 .לפיקוד ולתקשורת) LAY OUT(תוכניות  •

  .תיאור מילולי מעודכ	 ומפורט של התוכנה היישומית •

  .תרשי בלוקי של תוכנה •

טבלת נקודות הברה מעודכנת כולל כל סימני ומספרי הזיהוי  •

  :לנקודות ולאביזרי כמפורט להל	

  .ור המפקח לפני הביצועהתוכניות יוגשו לאיש •

 .התוכניות יעודכנו לאחר הביצוע ויועברו לאישור המפקח •

  הרצה והפעלה, השתלבות

ההרצה וההפעלה כמפורט , הקבל	 ייקח בחשבו	 את תחשיבי ההשתלבות      

  :להל	

  .בדיקת התאמת סימו	 וזיהוי נקודת בקרה •
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 עבור, השתלבות והפעלה של התוכנה היישומית לפי סוגי פונקציות •

  .כל יחידה מבוקרת בנפרד ועבור המערכת בכללותה

ניתוח ותיקו	 הליקויי בהתא , שלב ההרצה יכלול הסקת מסקנות •

עד למצב פעולה תקי	 של כל , וחוגי בקרה' חות ומעקב של נק"לדו

 .המערכת בכללותה

  בדיקות

קבלת המערכת תתבצע בהשתתפות נציג המזמי	 והמפקח  –מסירה וקבלה       

תיקו	 כל הליקויי שנתגלו במהל. , ה יסודית של כל המערכתולאחר בדיק

  :הבדיקות וכמפורט להל	

  .בדיקת פונקציות הבקרה של המערכות •

  .בדיקת ביצועי התוכנה •

  .סימו	 ושילוט, כיוו	 ואיפוס המכשור, התקנת מכשור, בדיקת חיווט •

 .בדיקת מסכי וטבלאות במרכז הבקרה •

  תיעוד

  :פורט להל	הקבל	 יספק את כל התיעוד כמ

•  עותקי לכל מרכיבי  5 –בעברית ב  AS MADEתיעוד משול

  .המערכת

•  דיאגרמות מלבני מפורטות של תיאור התוכנה כולל הסברי

  .מלווי של פעולת המודולי והקשרי ביניה

  .רשימת נקודות של כל בקר •

  .דפי נתוני טכניי של כל סוגי הציוד המסופק •

התפעול ובחירת המסכי במרכז  תיאור מילולי של התוכנה ושל •

, קביעת פרמטרי(הבקרה לרבות כל הפעילויות הנדרשות ממפעיל 

 )...'הפעלת אילוצי וכו, סט פוינט

  הדרכה

י המזמי	 בתפעול מלא של המערכת "הקבל	 ידיר. צוות שיקבע ע •

  .י המפקח"בהתא לתוכנית ההדרכה שתאושר ע

 .חות המזמי	י הקבל	 בהתא לנו"מועדי ההדרכה יתואמו ע •

  אחריות .12.7.14

      כל תקלה במערכת החומרה או התוכנה תותק	 . הקבל	 יית	 אחריות לשנתיי

  .י הקבל	 אשר יחלי, כל חלק פגו ויתק	 כל תקלה ללא כל תמורה כספית"ע
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  רשימת סווג צנרת .13

  הערות

  

�  עוד  סוג הצינור  ספחי�  חבורי

צבע כאמור בסעי, 

  .צביעה

 40סקדיול   הפלד  .2"מעל . הברגה 2"עד 

  .מגולוו	 ללא תפר

אש �צנרת כיבוי

  .במבנה

  צנרת שופכי	 HDPE HDPE  בריתו.  

  צנרת דלוחי	 HDPE HDPE  בריתו.  

צינור ניקוז   ל"כנ  ל"כנ  ל"כנ  

  מזגני

תוספת בידוד על 

 מערכת מי

  .חמי

צינורות מי  R�PP  PP-R  בריתו.

  קרי וחמי

 

  רשימת אביזרי עזר לצנרת .13.1

 �  הערות, יזרי עזראב, נתוני

  

�  פריט  יצר�  דג

זרנוק + ' מ 30צינור גומי ע בד 

מטיפוס סילו	 עופל חבל חיבורו 

  ".שטור3"

  אש�גלגלו	 כיבוי  "להבות" 

כולל מכסה פליז מתברג  .1

תוצרת  ומסגרת פליז ריבועית

  "ה.פ.מ"

במקלחות כולל מכסה  .2

  .רשת כרו ניקל

מאספי, קופסאות בקורת  "חוליות"  פוליפרופיל	 ,

מחסומי תופי ברצפת  

  .הקומה

כולל מכסה פליז מתברג ומסגרת 

  .פליז וסל נירוסטה נשל,

  HDPE   ריצפה   4X"8"מחסו

  ניקוז גש. ק  "הרמר"  400/490  .כולל מכסי מותאמי לריצו,

 

13.2.   משטחי נירוסטה ע כיורי

ייעשו י יצר	 מוכר ומאושר בלבד ו"משטחי הנירוסטה יהיו משטחי בייצור מקומי ע    

 316המשטחי מנירוסטה . י מדידה בשטח"רשימות אדריכלות ועפ, י תוכניות"עפ

. כל הפינות והקצוות יהיו מעוגלות ומעובדות. מ"מ 1.5מבריק ומלוטש בעובי 

המשטחי ". איזופו	"י שכבת "המשטחי יקבלו בידוד אקוסטי נגד רעשי לכיורי ע

, תליות, הכנות לברזי ומזרמי, )מקינטוש(כיורי השטיפה , יכללו את הכיורי

   .וכל אביזרי העזר הדרושי, )ע הכנות לניקוז מזגני(סיפוני
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  .הקבל	 יספק תוכניות ייצור לאישור הפיקוח והאדריכל לפני הביצוע    

13.3.   כלי סניטריי

  הערות, אביזרי עזר

  

�  פריט  יצר�  דג

מתק	 /אביזר חיבור אסלה

" פרסה"מושב אסלה כבד , תליה

 SURFדג  HARO תוצרת

OPEN FRONT  לרבות צירי

  .נירוסטה

  אסלת בית כיסא תלויה  "חרסה" "אלפא"

מיכל הדחה ע מתק	 העמדה 

על קיר גבס כולל לחצ	 חזיתי דו 

  .כמותי

� GEBERIT  מיכל הדחה סמוי  

  OMNIA VITA  .כאמור לגבי אסלה תלויה

7601 

BOCH&VILLEROY    אסלה לנכי

ע  1/4�1"כולל סיפו	 בקבוק 

אמצעי , מוצא נוס, לניקוז מזג	

  .חיבור לשיש

  כיור רחצה שולחני  "נופר" –" חרסה" 162

סופפ וסיפו	 , אמצעי חיבור לקיר

  .1/4�1"בקבוק 

  כיור רחצה רגיל  "חרסה" 106

  "מיקסמת"  .X"1/2 NIL 3/8"כולל שני ברזי 

302841 

  סוללה לכיור רחצה  "חמת"

  קערת מטבח  503" חרסה"  20X40X60  .2"כולל אמצעי חיבור וסיפו	 

�  45X80  "קערת מטבח כפולה  512" חרסה  

דר. כולל ראש  3ברז תחת הטיח 

תוצרת ' מקלחת קבוע ונדלי

  .SH�9000דג " שטר	"

  "מיקסמת"

EVEREST 

  סוללה למקלחת  "חמת"

  ברז שרות  "חמת" 411�4  �

  "אוורסט"  .NIL "1/2כולל שני ברזי 

  פיה ארוכה

302863 

  ה לקערת מטבחסולל  "חמת"

להתקנה בחלל תקרה לרבות 

  .אביזרי חיבור

 ברז ערבוב טרמוסטטי   LEONARD 220דג

  )בסכימה A ,Bטיפוס (

להתקנה בחלל תקרה לרבות 

פיקוד לבקרת מבנה ומרגש 

  .'טמפ

OFF-ON  "ברז חשמלי  "דנפוס  
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  מתקני חשמל - 08פרק 

  
  כללי  08.01

  1.    רטי האחידי שבעריכת הועדה הבי	 קוב3 המפלהעבודה כולה תתבצע בהתא

  00פרק , ט"שבהוצאת משהב") המפרט: "להל	(משרדית להכנת מסמכי חוזה אחידי

של  34ופרק  מתקני תקשורת  – 18פרק , מתקני חשמל � 08פרק , מוקדמות –

מהווי חלק בלתי נפרד ממסמ. זה ומהווי ה, במהדורת האחרונה" המפרט"

ד על כל נספחיו ותוספותיו כפי שפורסמו "ק החשמל תשיבהתא לחו, נספחי לחוזה

עד ליו ביצוע העבודה ובהתא למפרט המיוחד המצור, כא	 ולתק	 " רשומות"ב

  .דרישות חברת החשמל, הישראלי

אשר תצלו  "מהנדסחשמלאי " בפיקוחו ותחת השגחתו של  העבודה כולה תתבצע  .2  

  .תוק, יצור, להצעת הקבל	�שיונו כשהוא בריר

 

  תיאור העבודה  08.02

 :במסגרת חוזה זו תבוצענה העבודות הבאות  .1

  .פירוקי וחשמל זמני לאתר העבודה, עבודות ניתוקי   .א  

  .כח ומאור חשמל מתק	   .ב    

  UPS20kva-15minמערכת   .ג    

  .הזנת חשמל למתק	 מחדר חשמל ראשי  .ד    

  .הזנה למבנה מכונות מי חמי מפילר אזורי  .ה    

 ,טלפוני ,מחשבי, אינטרקו, גילוי אש   �רכות מתח נמו. ותקשורתמע  .ו    

  בקרת כניסה, ס"טמ, בקרת מצוקה, בקרת מבנה, מתגי

לתשתיות הקיימות בבית החולי לרבות  מתח נמו. ותקשורתחיבור מערכות   .ז    

  .חומרה ותוכנה

  

  הגשת ציוד לאישור  08.03

חר מכ	 לאדריכל במשרדו דוגמאות על הקבל	 יהיה לספק למהנדס במשרדו ולא  .1  

ואביזרי הגמר   תעלות וסולמות, גופי תאורה �הוא עומד להתקי	 במתק	 ואות מהציוד

יוכל הקבל	 לגשת , .של המזמי	 רק לאחר קבלת האישור בכתב מהמהנדס). ז"ת ומ"ב(

  .לעבודות ההתקנה

 :טבלת זמני להגשת ציוד  .2  

תארי% אישור סופי 
 לקבל�

ה פרק זמ� להגש
  י הקבל�"ע# 1

מצב התחלת 
 עבודה

 תיאור הציוד לאישור

  כבלי   שבועיי   שבוע+ 
  תעלות וסולמות , מובילי  שבועיי  שבוע+ 
  תיבות חיבורי  שבועיי  שבוע+ 
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תארי% אישור סופי 
 לקבל�

ה פרק זמ� להגש
  י הקבל�"ע# 1

מצב התחלת 
 עבודה

 תיאור הציוד לאישור

  עמדות עבודה, בתי תקע, מפסיקי  שבועות 3  שבוע+ 
 +  לוחות חשמל  שבועות 4  שבועיי
 +  גופי  תאורה  שבועות 4  שבועיי
  שילוט לוחות וכבלי  שבועות 6  שבוע +
+  UPSמערכות   שבועות 6  שבועיי

 :ע הגשת הציוד לאישור יגיש הקבל	 תוכניות ייצור ועבודה עבור המערכות הבאות  .3

 תעלות חשמל   3.1    

 לוחות חשמל  3.2    

    3.3   חישובי תאורה לרבות תאורת חירו

 .גילוי וכיבוי אש וכריזה  3.4    

 פיקוח עליו	 .4

קבל	 יעביר לאישור המתכנ	 ע תחילת העבודה את כל הציוד לרבות דוגמאות ה .5

 .'אביזרי וכד, קופסאות, צנרת, לרבות כבלי

 .י המתכנ	"אי	 להתקי	 ציוד אשר לא אושר בכתב ע .6

  :הקבל	 יזמ	 דר. הפיקוח את המתכנ	 בשלבי הבאי לפיקוח עליו	 .7

 בדיקת הארקת יסוד לפני יציקת רצפה תחתונה .7.1

 נת תעלות ומוביליהתק .7.2

 .לאחר הנחת כבלי ותעלות .7.3

בסיו יצור לוחות החשמל לפני הוצאת הלוחות מהמפעל לבדיקת לוחות  .7.4

 .חשמל במפעל היצר	

 .לפני חיבור הלוחות החדשי לחשמל .7.5

 UPS � לאחר העמדת ציוד  ולפני חיבור לחשמל  .7.6

  

   בדיקת בודק מוסמ%  08.04

 כללי .1

חשמלאי בודק סוג "שיו	 יי בודק בעל ר"עכל העבודות טעונות אישור ובדיקה  .1.1

3 ." 

 . המזמי	י "שכר הבודק ישול ע .1.2

י הקבל	 ללא "ל יתוקנו ע"כל הליקויי אשר יתגלו במהל. הביקורות הנ .1.3

  .תשלו

 . הקבל	 יסייע לבודק ככל שיידרש להשלמת הבדיקות במתק	 .1.4

מתקני החשמל יתקבלו רק לאחר שהבודק יאשר את תקינות ויתיר את  .1.5

 .ר למקור חשמלחיבו
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  .סעי, זה לא יימדד בנפרד והוא יהיה כלול במסגרת מחירי החוזה .1.6

בדיקות יבוצעו . הבודק יבצע בדיקות בכל שלבי הפרויקט ולפי התקדמות הפרויקט .2

 :בשלבי הבאי לפחות

 .לפני היציקה ובגמר רצפה תחתונה –בדיקת מתק	 הארקת יסוד  .2.1

לפני סגירת רצפות  –עלות בדיקת רציפות הארקה לתשתיות סולמות ות .2.2

 .ותעלות

 .בדיקת מתק	 חשמל לפני חשמול המתק	 .2.3

 .בדיקת מתק	 מיזוג אויר לפני חשמול המתק	 .2.4

בדיקת מתק	 חשמל למערכות אינסטלציה ומערכת סולארית לפי חשמול  .2.5

 .המתק	

ולאחר   UPS�בדיקות לפני התקנת וחיבור מערכות הגנרטורי ומערכות ה .2.6

 .חיבור

  .כל המתק	 ע סיו העבודהבדיקת כוללת ל .2.7

3.  :בדיקת הבודק תכלול את הנושאי הבאי

 .בדיקת מתק	 החשמל שבוצע .3.1

 .בדיקת מתק	 המיזוג שבוצע .3.2

 .בדיקת מתק	 חשמל למערכות אינסטלציה ומערכת סולארית שבוצע .3.3

  .ח לכל לוח משנה"בדיקת בידוד לכל המתק	  ע פירוט התוצאות בדו .3.4

ונקודות  	מערכת הארקה בכל הבניי בדיקת מערכת הארקה לרבות רציפות .3.5

  .הקצה

 .בדיקת התנגדות פס ההשוואה למסת כדור האר3 .3.6

 .בדיקת תקינות חיבורי בחיבורי קיר .3.7

 .בדיקת ממסרי פחת .3.8

 .בדיקת לולאת תקלה בלוח ראשי  .3.9

  .ת ע הגנות הניתנות לכיוו	"י מאמ"בדיקת לולאת תקלה בכל מעגל המוג	 ע .3.10

 . ת הבדיקהח מודפס ע תוצאו"הבודק יגיש דו .4

 . י מי שביצע את הבדיקה בפועל"ח יהיה חתו ע"הדו .4.1

 .לא מלל –ח יפורטו תוצאות הבדיקה בערכי מספריי "בדו .4.2

 .ח יפורטו מכשירי המדידה אשר שימשו הבדיקה"בדו .4.3

 .הצהרת חשמלאי מבצע .4.4

  

  תוכניות עדות וספר מתק�  08.05
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 ) AS MADE(ת עדות תוכניוסטי של  3על הקבל	 לספק , חוזה זה/ במסגרת מכרז .1

  .וספר מתק	 ממוחשבי

ויסומנו בה	 כל השינויי , התוכניות תתארנה במעודכ	 את ביצוע המתק	 על כל חלקיו .2

י "תוכניות העדות תאושרנה ע. והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות

 .ובחתימתו, המפקח

  ..תוואי קווי ההזנה בתוכניות השטח יסומנו על ידי מודד מוסמ .3

 :ספר המתק	 יכלול .4

 .תוכניות עדות של מתק	 החשמל והתקשורת כמתואר לעיל .4.1

חיבורי , תעודות בדיקה, רשימת חלקי, הוראות הפעלה, תוכניות העדות .4.2

 .של לוחות החשמל

חיבורי , תעודות בדיקה, רשימת חלקי, הוראות הפעלה, תוכניות העדות .4.3

 UPS�של מערכת ה

חיבורי , תעודות בדיקה, רשימת חלקי ,הוראות הפעלה, תוכניות העדות .4.4

 של מערכות מתח גבוה

חיבורי , תעודות בדיקה, רשימת חלקי, הוראות הפעלה, תוכניות העדות .4.5

 .סנכרו	 וגנרטורי, של מערכת העברה שקטה

 .רשימת ציוד שהותק	 בפרויקט כולל קטלוג של כל ציוד .4.6

 .חישובי תאורה שבוצעו .4.7

 .תוצאות בדיקות של בודק מוסמ. .4.8

4.9.  תעודות אחריות של היצרני

4.10.  .הוראות תפעול ואחזקה של היצרני

 .רשימת אנשי קשר .4.11

הכוללת את תוכניות המתכנ	 ) מערכת דיסקטי(המפקח יספק לקבל	 מדיה מגנטית  .5

העדכו	 יבוצע . לעיל 2כאמור בסעי, , ועל הקבל	 לעדכ	 אות	 בהתא למצב הקיי

 .ג הדיסקטי ובתוכנה מתאימה"ע

  

  ות קבלהבדיק  08.06

וביקורת סופית ומסכמת של " בודק"שיו	 יכל העבודות טעונות אישור מהנדס בעל ר .1

  .ונציג המזמי	 המהנדס

 .בדיקות הקבלה יעשו בשלבי לפי התקדמות העבודה והתקנת המערכות השונות  .2

י הקבל	 ללא תשלו ע "ל יתוקנו ע"כל הליקויי אשר  יתגלו במהל. הביקורת הנ .3

יא הקבל	 למזמי	 תכנית ובה סימו	 הקוי והנקודות כפי שבוצעו ימצ, גמר העבודה

  .הלכה למעשה
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את המסמכי ימציא הקבל	 למזמי	  , ותחילת בדיקות הקבלה ע גמר העבודה .4

  :הבאי

 .תעודת בודק מוסמ. כמתואר לעיל במפרט  .4.1

 . אישור רשות הכיבוי .4.2

ימו	 ובה	 ססטי של תוכניות  3+ ג מדיה "ממוחשבות ע עדותתכניות  .4.3

 .הקווי ולוחות החשמל כפי שבוצעו הלכה למעשה

  

 שירות ואחזקה, אחריות   08.07

 כללי .1

הקבל	 יבצע אחזקה מונעת ואחזקת שבר כמוגדר במפרט , במסגרת החוזה .1.1

 .זה

 .אחריות למתק	 החשמל תהיה לשנה מיו קבלת המתק	 .1.2

 .בתקופת האחריות יבוצעו שירות ואחזקה ללא תשלו נוס, .1.3

  

  חשמלמתק�   08.08

חברת : כגו	(עבודות אשר לגביה	 קיימות דרישות או הוראות של רשות מוסמכת  .1

  .תבוצענה בהתא לאות	 הדרישות או ההוראות) 'וכד חשמל 

מ "מ 6 � ו 23"מ לצינור בקוטר עד "מ 3בכל צינור ריק יושחל חוט ניילו	 בקוטר של  .2

  .לצינור בקוטר מעל זה

  סימו	 ושילוט .3

  .ע מספר המעגל וש הלוח המזי	" סנדווי3"י שלט "כל האביזרי  יסומנו ע .3.1

קיימא לכל אורכ ע מספר �כבלי החשמל בתעלות הרשת יסומנו בסימו	 בר .3.2

  .מטר לפחות 3המעגל כל 

 �צבעי צנרת  .4

 ירוק –חשמל  .4.1

 חו –תקשורת  .4.2

 אדו –גילוי אש  .4.3

 צהוב –בטחו	  .4.4

 לב	 –רמקולי וכריזה  .4.5

 כחול  –בקרת מבנה  .4.6

  

  כת בקרת מבנהחיבור למער  08.09

 .יחוברו למערכת בקרת המבנה UPS � מערכות החשמל ו .1
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הקבל	 יכי	 קופסאות חיבורי ע מהדקי אשר יחווטו למגעי היבשי אשר יוכנו  .2

 .לצור. כ. בלוחות החשמל

חיבורי תקשורת בלוחות חשמל ירוכזו בתא פיקוד אחד או במספר תאי בלוחות  .3

 .הראשיי

לקבל	 בקרת המבנה בחיבור מערכות החשמל למערכת  במסגרת עבודתו הקבל	 יסייע .4

 .בקרת המבנה לרבות אספקת פרוטוקולי תקשורת

שילוט וזיהוי המוליכי כולל ביצוע בדיקות לזיהוי פיזי , עבודת הקבל	 כוללת סימו	 .5

 .של נקודות הבקרה השונות המתחברות ללוחות בקרת המבנה

  

08.10  �  פתיחה ואטימת מעברי

כל מעבר כבלי חשמל ותקשורת מתו. אזור אש אחד , רט הכלליבנוס, לנדרש במפ .1

לשני יאט באמצעות חומר מעכב אש למש. שעתיי לרבות ציפוי הכבלי בחומר זה 

  .משני צידי המעבר' מ 0.6לאור. 

 .הגדרת אזורי אש כמתואר בתוכנית יוע3 הבטיחות  .2

  

  ציוד  08.11

  תיבות מעבר והסתעפות .1

חוזה זה יהיו /שייעשה בה	 שימוש במכרזכל תיבות המעבר וההסתעפות  .1.1

י ברגי בדרגת אטימות "חסינות אש מפוליקרבונט ע מכסי הנסגרי ע

IP55 ישראלי, ע מאושר"או ש" א פלסט.ד.ע"וכדוגמת , לפחות 	תו תק   .ע

  אביזרי גמר .2

יהיו מחומרי ' וכו) לחצני, בתי תקע, מפסקי(כל אביזרי הגמר לחשמל  .2.1

  .לפחות' א 16ולזר של ) ונטפוליקרב(חסיני אש 

או " א פלסט.ד.ע"עמדות עבודה יהיו נפרדות עבור חשמל ותקשורת כדוגמת  .2.2

  . ע תו תק	 ישראלי, ע מאושר"ש

  . מקור ההזנהמס מעגל מזי	 וישולטו ע ציו	  UPSשקעי לתשתית  .2.3

ט "המיועדי להתקנה עה) לחצני, בתי תקע , מפסקי(אביזרי החשמל   .2.4

 .ע מאושר ע תק	 ישראלי"או ש" ינו'בטצ"הה כדוגמת יהיו מתוצרת ז

2.5.    .IP44ע דרגת הגנה  TERיהיו מתוצרת פלצולי סדרה  CEEאביזרי שקעי

  

08.12  � תעלות ומובילי

 כללי .1

 .מבנה זה מבוצע בחלקו מתק	 חשמל גלוי .1.1
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היות , ל נדרשת מהקבל	 הקפדה על טיב החומרי וטיב הביצוע"לאור הנ .1.2

 .ומהוות חלק מעיצוב המתק	 והתעלות גלויות לעי	

זרועות , סולמות, תעלות רשת, תעלות פח מחורצות, תעלות פח �תעלות  .1.3

 OBO"אופקיות ותומכי אנכי יהיו מגלווני ומייצור מתועש מתוצרת 

Bettermann." 

  .יהיו מקוריות של היצר	 שינויי מפלס, הצטלבויות, כל הזוויות .1.4

מ כתב שחור על רקע "ס 5x5סנדבי3 יותקנו שלטי , מאור. התעלות מטר 3ל כ .1.5

  .אשר יציינו את יעוד התעלות, לב	

 .פי הנחיות היצר	� תעלות יבוצעו על .1.6

תעלות פח מחורצות יהיו מהדגמי הבאי בהתא לגובה התעלות הנדרש בתוכניות  .2

 :ובכתב הכמויות

 RKS60-Magic-FTדג  �מ "מ 60תעלות פח מחורצות בגובה  .2.1

 MKSM85- Magic-FTדג  �מ "מ 85תעלות פח מחורצות בגובה  .2.2

 MKSM110- Magic-FTדג  � מ "מ 110תעלות פח מחורצות בגובה  .2.3

2.4.   LG110-FTדג  �סולמות אופקיי

2.5.   SLM-FTדג  �סולמות אנכיי

2.6.   SKS-FSדג  �תעלות פח מחורצות עבור כבלי קריטיי

2.7.   LG-VS/F-FSדג  �תעלות פח מחורצות עבור כבלי קריטיי

 תמיכה מערכת תליה ו .3

יעשה שימוש במערכת תמיכה המבוססת על תומכי אנכיי וזרועות  .3.1

 אופקיות

 .מ ובכל שינוי זוית"ס 150הזרועות האופקיות והתומכי האנכיי יותקנו כל  .3.2

4.  :הקבל	 יגיש לאישור פירוט לכל פרט תעלות בתוכניות את הנתוני הבאי

 .דגמי התעלות .4.1

 ).'מוטות הברגה וכד/ יאופקי/תומכי אנכיי(דגמי אמצעי התליה  .4.2

קיר בהתא למשקל המצוי	 בפרט /מרחק בי	 התמיכות ואופ	 העיגו	 לתקרה .4.3

 .י קטלוג  היצר	"ועפ

 . הנחיות יצר	 להתקנה .4.4

 צביעת תעלות .5

 .זרועות ותומכי הגלויי יהיו צבועי בצבע שחור מט, כל התעלות .5.1

 120�60איבוק אלקטרוסטטי בעובי  �י ציפוי אפוקסי  "הצביעה תבוצע ע .5.2

 מעלות 200�180של ' מיקרו	 והמסה האבקה בתנור בטמפ
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סול בכתב /א של תעלה"לא יימדד בנפרד והוא כלול במחיר מ, כל הנדרש בסעי, זה .6

 .הכמויות למעט צביעת תעלות שתימדד בנפרד

  

08.13  �  כבלי� ומוליכי

1.  מהל. הקווי

לביצוע  נניבתוואי המתוכ כל הקווי יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי .1.1

, צינורות וכבלי שיותקנו יהיו מקטעי שלמי ולא מחתיכות. לדעת המפקח

  .החיבורי בי	 הקטעי ייעשו בקופסאות תקניות ולא מאולתרי

2.  חת. מוליכי

ר "ממ 6בא לא נדרש במפורש אחרת יהיו כל המוליכי בחת. העולה על  .2.1

 PVCחושת ע בידוד המוליכי יהיו מנ. שזורי בחת. עגול ולא מגיד יחיד

 1.5 �חת. המוליכי המינימאלי לא יהיה קט	 מ. וולט 1000 �תקני מתאי ל

המוליכי יהיו מסוג המאושר , ר למעגלי כח"ממ 2.5למעגלי מאור 	  ר"ממ

צבע המוליכי יענה על דרישות התק	 לכל שרות ושרות . י מכו	 התקני"ע

טלוויזיה , טלפוני, . מאודמתח נמו, פאזות חוזרות, הארקה, אפס, פאזות(

  ).ומערכות שמע

3.  חיבור כבלי

התקנת מופות חיבורי בכבלי טעונה . כל הכבלי יהיו מקטע של אחד .3.1

ה	 תבוצענה על  �בא אישור המפקח ביצוע מופות . אישור מיוחד של המפקח

ע מאושר "או ש" רייק"חשבו	 הקבל	 ותהיינה מסוג מתכוו3 בתו תוצרת 

 . י היוע3"ע

סולמות , יותקנו בתעלות. פ המפרט"כל הכבלי יהיו בחת. עגול ושזורי ע .3.2

בהתקנה אופקית יהיו מונחי בצורה מסודרת ע . או מושחלי בתו. צנרת

מרחקי ביניה ובהתקנה אנכית מחוזקי בסרטי ניילו	 שחורי עבור 

 כבלי בהתקנה אנכית יחוזקו באמצעות ) מ"מ 15עד קוטר (כבלי דקי

מ ומעלה "מ 50כבלי בקוטר , או שווה ער." אטקה"וקי מגולווני דג חיז

  .יחוזקו בחיזוק נפרד לכל כבל

ר ויותר יותקנו שרוולי מתכווצי מתוצרת "ממ 16למוליכי בחת.  .3.3

"מתוצרת  SKH2או מסדרה  DSG-CANUSAאו  3Mאו " רייק

CELLPACK.  

ר "ממ 16או בחת. , המותקני מחו3 למבנה, ר ויותר"ממ 10לכבלי בחת.  .3.4

") כפפות("יותקנו מפצלות מתכווצות , ויותר המותקני בתו. המבנה

מתוצרת  SEH4או מסדרת  DSG-CANUSAאו  3Mאו " רייק"מתוצרת 

CELLPACK.  
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א לא הותקנו (לכל הכבלי המתחברי ללוחות יותקנו סופיות מתכווצות  .3.5

  .ל"מתוצרת כנ) לה מפצלות מתכווצות

מצופה " (נעל כבל אלומיניו מובדל"אלומיניו תהיה מסוג  נעל כבל למולי. .3.6

  .לא יותר שימוש בנעל כבל ע דיסקיות דו מתכתיות, )בדיל

4.  זיהוי כבלי

תדירות , י תג סנדבי3 פלסטי חרוט בו יצויי	 מספר המעגל"כל כבל יזוהה ע .4.1

יותקנו . מ"מ 40בכבלי בקוטר מעל . לער.' מ 12התגי יותקנו כל . ומתח

  .חרוט' זיהוי מסנדווי3 שלטי

5.   סוגי כבלי

 .כוח ומאור יבוצע בכבלי, כל מתק	 החשמל .5.1

 .N2XY-FR1ציוד ופיקוד יהיו מטיפוס , כבלי לתאורה .5.2

 .NA2XY-FR1או  N2XY-FR1כבלי להזנת לוחות יהיו מטיפוס  .5.3

 כבלי פיקוד .6

  .יהיו ע גידי ממוספרי, גידי 5הכוללי מעל , כבלי פיקוד .6.1

 ניכבלי להזנת מב .7

בגמר ההתקנה יבצע הקבל	 בדיקת בידוד הכבלי באמצעות מכשיר מגר  .7.1

ו "ק 3.4י המפקח יבצע הקבל	 ג בדיקה במתח "בא יידרש ע. וולט 1000

A.C  .לת –דקות  10למש  .547י "הכל בהתא

 כבלי להארקה .8

יש לחבר , )הארקת יסוד(לש השוואת פוטנציאלי כנדרש בתקנות החשמל  .8.1

באמצעות מוליכי חיבור נפרדי , )פ"פה(פוטנציאלי אל פס השוואת 

   :את השירותי המתכתיי הבאי, לפחות �מנחושת בחתכי המצויני

באמצעות פס פלדה מגולוו	 בחת. ) טבעת גישור(אלקטרודת הארקת יסוד  .8.2

4X40 מ"מ. 

  .ר"ממ 16המולי. בחת. , שלד מתכתי של מבנה .8.3

8.4.  .ר"ממ 35המולי. בחת. , צנרת אספקת מי

 .ר"ממ 10המולי. בחת. , צנרת שופכי	 ודלוחי	 .8.5

8.6.  .ר"ממ 10המולי. בחת. , צנרת מי חמי

 .ר"ממ 10המולי. בחת. , צנרת קיטור .8.7

 .ר"ממ 10המולי. בחת. , צנרת גז .8.8

 .ר"ממ 10המולי. בחת. , צנרת אוויר דחוס .8.9

8.10.  .ר"ממ 10המולי. בחת. , נפיצי או מאכלי, צנרת לחומרי דליקי

 .ר"ממ 16המולי. בחת. , מסילות של מעליות .8.11
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 .ר"ממ 16המולי. בחת. , תעלות מיזוג אוויר .8.12

8.13.  .ר"ממ 16המולי. בחת. , צנרת ספרינקלרי

 10המולי. בחת. , קונסטרוקציה מתכתית הנושאת יותר מדוד שמש אחד .8.14

 .ר"ממ

גשרי (+ ר "ממ 10המולי. בחת. , קונסטרוקציה מתכתית של תקרת תותב .8.15

 .)בי	 התקרות

 .ר"ממ 10המולי. בחת. , קונסטרוקציה מתכתית של ריצפה מוגבהת .8.16

 .ר"ממ 10המולי. בחת. , הארקת מתקני טלפוניה ותקשורת .8.17

בתעלה אחת (ר שיותק	 לאור. תעלות הכבלי "ממ 16מולי. חשו, בחת.  .8.18

. וישמש להארקת התעלות ואלמנטי מתכתיי אחרי) בלבד בכל תוואי

 .'מ 2תעלה לפחות כל  המולי. יחובר לתעלה לכל קטע

 .ר"ממ 10המולי. בחת. , כל שרות מתכתי אחר .8.19

9.  כבלי חסיני אש למערכות חירו

י ההנחיות להתקנת "יבוצעו עפ, NXHX-FE180-E90הכבלי יהיו מסוג  .9.1

 , VDE 4102י תק	 "כבלי חסיני אש ע כל האביזרי הנדרשי עפ

9.2. יחוברו ישירות  אשר, הכבלי יותקנו באמצעות אביזרי עיגו	 ייעודיי

קיר הקונסטרוקטיבית או על גבי תשתית תעלות ייעודית לכבלי /לתקרה

תשתית הכבלי תותק	 במקביל לתשתית תעלות . קריטיי כמתואר לעיל

 .החשמל או בתוואי ייעודי

9.3.  .לא יתוכננו קופסאות חיבורי

 .ניתוק יהיה הציוד חסי	 אש/ בא יידרש ציוד חיבור  .9.4

רי העיגו	 יהיו מתוצרת חברה אחת כדוגמת  מערכת הכבלי ואביז .9.5

BETAfixss. 

גלויה או / סמויה –מחיר הכבל בכתב הכמויות מתייחס לכל צורות ההתקנה  .10

 .קרקעי�תת/עילי

 .א של כבל בכתב הכמויות"לא יימדד בנפרד והוא כלול במחיר מ, כל הנדרש בסעי, זה .11

  

 מערכת הארקה  08.14

 :מערכת הארקה לבניי	 כוללת  

  .יסוד כמתואר בתוכניות הארקת .1

 .פס השוואה ראשי ופסי השוואה והארקה משניי בכל המבנה כמתואר בתוכניות .2

3.  .הארקת שירותי מתכתיי

 .סימו	 ושילוט מערכת ההארקה .4
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 לוחות חשמל  08.15

  .כל הלוחות במתק	 ייוצרו על ידי יצר	 אחד .1

כפי  ABBד מתוצרת בוצע על בסיס ציו, מפסקי ובחירת הגנות, מבנה, תכנו	 הלוחות .2

 . שמוגדר להל	

 :הגשת ציוד לאישור תכלול  .3

רשימת , מהדקי, תוכניות מפורטות לביצוע כולל סימו	 כל רכיבי הפיקוד  .3.1

 ',ציוד וכד

 .בכל תא' חישובי עליית טמפ .3.2

 .חישוב סלקטיביות וכיול הגנות לכל הלוחות על בסיס תוכנת יצר	 הציוד .3.3

 .מהמלצות היצר	 וסטיה מהסיסטציו	 על גבי התוכנית של כל חריגה  .3.4

  יצר	 הלוחות .4

יהיה בעל הסכ ידע והסמכה מיצר	 המקור ) יצר	 מרכיב(יצר	 הלוחות  .4.1

 .לסיסט המוצע

לייצור  61439י  "יצר	 הלוחות יהיה בעל הסמכה והיתר ממכו	 התקני לפי ת .4.2

 .וסימונ בתו תק	 2000Aעד , מהסיסט המוצע, לוחות

בייצור לוחות  שני לפחות 5של  סיו	ימוכר ובעל נ יצר	 הלוחות חייב להיות .4.3

  .דומי בהספקי דומי

 .ויסומנו בתו תק	 61439י "ייבנו לפי תיתוכננו והלוחות  .5

כולל כל אביזרי  08ו בהתא למוגדר במפרט הכללי פרק ויבננו יתוכנ ותהלוח .5.1

  :י הדרישות הנוספות הבאות"תוכניות ועפ, העזר המפורטי

 .לבדמלפני ב–גישה  .5.1.1

 .ופנלי ע דלתות ויהי ותהלוח –דרגת הגנה  .5.1.2

 .TNC-S –שיטת ההארקה  .5.1.3

 .'מ 2000 � מתחת ל –גובה התקנה  .5.1.4

 .FORM 2b –מבנה הלוח  .5.1.5

 .380/415VAC –מתח נקוב  .5.1.6

 HZ 50 –תדר נקוב  .5.1.7

 .לפחות  IP439 –דרגת הגנה  .5.1.8

 . IK10 –דרגת הגנה בפני הול מכני  .5.1.9

 .לפי התק	 Aבה הלוח יתאי לסבי  –תאימות אלקטרומגנטית  .5.1.10

5.1.11.   1000V –מתח בידוד פסי צבירה ראשיי

5.1.12.   3 � רמת זיהו

 . 24VDC,24VAC,230VAC  –מתחי פיקוד  .5.1.13
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י "עפ –אופ	 התקנת הלוחות והגדרת כניסות ויציאות מהלוחות  .5.1.14

 .התוכניות

5.1.15.  א. לא  כמסומ	 בתוכניות –נקוב וזר קצר של הלוח נומינלי זר

 .35kA � פחות מ

יהיו מסוג המתאי לקליטת , יציאות בלוחכל  מהדקי הכניסות וה .5.1.16

 .כבלי נחושת וכבלי אלומיניו

 .ר"ממ 1.5כבלי הפיקוד יהיו בחת. של  .5.1.17

 .קבלי יותקנו בתא נפרד ע מחיצות מלאות .5.1.18

כ. שלא תהיה ירידה , הסביבה המוגדרת במפרט הכללי' הלוח יתוכנ	 לטמפ .5.2

' הטמפ כתוצאה מעליית) DERATING(בביצועי המפסקי ופסי הצבירה  

 .בחירת הציוד נעשתה בהתא. בלוח

 בדיקות .5.3

בדיקות שגרה במפעל היצר	 י יצר	 מכלולי הלוח "הלוח ייבדק ע .5.3.1

ח המאשר "ויופק דו י הנחיות יצר	 מכלולי הלוח"עפכמוגדר בתק	 ו

 .עמידת הלוח בתק	 ובסיסט

, בנוכחות המזמי	 ל תבוצע בדיקה נוספת"חות הנ"לאחר קבלת הדו .5.3.2

 .ח בדיקה"בסיו הבדיקה יופק דו . ר	 הלוחיצ, נציג הקבל	

בנוכחות י הנחיות היצר	 "הלוח ייבדק באתר לאחר ההתקנה עפ .5.3.3

 :הבדיקות יכללו. ח בדיקה"בסיו הבדיקה יופק דו. המזמי	

 .בדיקת ויזואלית של הלוח .5.3.3.1

 .של הלוח תחת מתח תבדיקה תפעולית ופונקציונאלי .5.3.3.2

 .בדיקת בידוד .5.3.3.3

בי	 רכיבי הלוח השוני ובי	 בדיקת כיול הגנת וסלקטיביות  .5.3.3.4

י סימולציה באמצעות "הבדיקה תבוצע ע. לוחות שוני

 .תכנת המדמה תקלה בממסרי ההגנה

  .שילוט כל המוליכי בלוח יבוצע באמצעות שרוולי ע כיתוב חרוט וצבוע .5.4

  .רשימת שלטי תוגש בנפרד .5.5

 :בנוס, לנדרש במפרט הכללי –הכנות לבקרת מבנה  .6

 .רד עבור בקרת מבנהכל לוח יכלול תא נפ .6.1

תא זה יהווה נקודת הממשק לבקרת המבנה ויחווטו אליו כל האינדיקציות  .6.2

 בלוח כולל חיבורי תקשורת מאביזרי השוני

 ציוד  .7

המפרט המיוחד , 08מחיר הציוד כולל את כל המפורט במפרט הכללי פרק  .7.1

 .ובתוכניות לרבות כל אביזרי העזר
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 :כלול את המפורט להל	הציוד י, בנוס, לנדרש במפרט המיוחד .7.2

 יהיו מתוצרת אותו היצר	) י"י ומאמת"מאז(כל הציוד בלוח  .7.2.1

 .ומאושרי על ידי היצר	 לשימוש בסיסט

סלילי הפעלה וסליל , מתח פיקוד והפעלה בלוחות עבור מנועי דריכה .7.2.2

 .24VDCיהיה  –עבודה 

כל המפסקי יכללו את הדרישות במפרט הכללי ובתוכניות לחיווט  .7.2.3

 .עבור בקרת מבנה והכנות

 .י יכללו התק	 נעילה ומנעול ע מפתח מסטר"כל המאמת .7.2.4

 ממסרי הגנה .7.2.5

יכללו ממסר הגנה ' א 1000ועד ' א 160 � י מ"מאמת .7.2.5.1

, אלקטרונית ע הגנות תרמיות ומגנטיות מתכווננות

 .מדידת אנרגיה, סלקטיביות לוגית

 .כל מפסק ישולט ע ערכי הכיול .7.2.5.2

של היצר	 לשליפה ונשיאה של  ע הציוד תסופק עגלה מקורית .7.2.6

 .מפסיקי האויר

 פירוט הציוד .7.2.7

  לוחות חשמל  ציוד

 LOGSTRUP – 35KA  מבנה לוח

 Form 2b  מידור

 S200-M - 10KA/IEC60898  'א 63ז עד "מא

  F200-A  ממסרי פחת

10KA/IEC60898  

  

 XT2N-Ekip E + - LSI-36KA  'א 160י "מאמת

 XT4N-Ekip E + - LSI-36KA  'א 250י "מאמת

ממסר זליגה 

   XT1-XT3למפסקי

RCQ020/A  

  כולל טורואיד

  T5S- Ekip E  LSI-36KA  'א 400י "מאמת

  

 ת קומפקטי יצוק"מאמ .7.2.8

 .י יכללו סליל עבודה"כל המאמת .7.2.8.1

 זי"מא .7.2.9

ולפי  IEC �60898זי מוגדרי לזר קצר לפי "כל המא .7.2.9.1

IEC60947 . 
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 15kA �ו KA10א לא צוי	 אחרת יהיה כושר הניתוק  .7.2.9.2

 .בהתאמה

  Kאו  Cי יהיו בעלי עקומת הגנה "כל המאז .7.2.9.3

7.2.10.  :מגעני להפעלת קבלי

 .המגעני יכללו נגדי להגבלת זר קצר .7.2.10.1

7.2.10.2.  .המגעני יתאימו לעבודה כחלק מסוללת קבלי

המגעני יכללו מגעי  עזר לחיבור נגדי להגבלת  .7.2.10.3

 .זר קצר

 מגיני מתח יתר .7.2.11

 .TNC-S  � שיטת הארקה במתק	  .7.2.11.1

 Type-1 �בלוחות ראשיי יהיו מ מגיני מתחי יתר .7.2.11.2

-DVדג  DEHNמתוצרת  3+1בתצורת חיבור של 

M-TT-255-FM כולל מגע עזר לבקרת מבנה. 

 Type-2 �מגיני מתח יתר בשאר הלוחות יהיו מ .7.2.11.3

-DGדג  DEHNמתוצרת  3+1בתצורת חיבור של 

M-TNS-275-FM כולל מגע עזר לבקרת מבנה. 

לחיווי תקלה כל מגיני מתח היתר יכללו מגע עזר  .7.2.11.4

 .לבקרת מבנה

 .מגיני המתח יהיו נשלפי וניתני לבדיקה .7.2.11.5

7.2.11.6.  מגיני מתח היתר יותקנו מיד לאחר מפס ראשי ע

 'מ 0.5מרחק מוליכי שלא יעלה על 

  .16A/ AC11יהיו לעומס ) רגילי או בוררי(כל מפסיקי הפיקוד  .7.2.12

 .LEDכל ממסרי הפיקוד יהיו ע לחצ	 הפעלה ונורית סימו	 מסוג  .7.2.13

 שירי מדידהמכ .7.3

מכשירי מדידה יכללו חיבור תקשורת לבקרת מבנה בפרוטוקול  .7.3.1

TCP\IP – MODBUS  

מכשירי במדידה יכללו מודול תעוז פנימי לשמירת הנתוני במכשיר  .7.3.2

 במדידה

  :י הפירוט הבא"עפתוצרת הציוד יהיה  .7.4

, LOGSTRUP ,Schneider electric ,Eaton, Siemens –מבנה לוח  .7.4.1

ABB. 

 ,Schneider electric ,Eaton –י "מאז, י"מאמת, מפסיקי אויר .7.4.2

Siemens ,ABB. 
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7.4.3.   .Schneider electric ,Eaton, Siemens ,ABB –מגעני

7.4.4.   .Schneider electric ,Eaton, Siemens ,ABB –טיימרי

7.4.5.   .Schneider electric ,Eaton, Siemens ,ABB  �ממסרי יתרת זר

7.4.6.  .Schneider electric ,Eaton, Siemens ,ABB –מתח / ממסרי זר

 .Schneider electric ,Eaton, Siemens ,ABB –ממסרי פיקוד  .7.4.7

7.4.8.  Schneider electric ,Eaton –מפסיקי פיקוד , נורות סימו	, לחצני

,Siemens ,ABB. 

7.4.9.   וידמילר, פניקס, לגרנד –מהדקי , מחברי

 .OBO,PHOENIX ,DHEN –מגיני מתח יתר  .7.4.10

7.4.11.   EPCOS ,CIRCUTOR ,RTR –קבלי

 .SATEC –מכשירי מדידה  .7.4.12

לא יימדד בנפרד והוא כלול במחיר היחידה של הציוד בכתב , כל הנדרש בסעי, זה .8

 .הכמויות

  

 תאורה  08.16

 כללי .1

ולמתכנ	 ולמפקח תהיה הזכות , דגמי גופי התאורה יהיו כמוגדר בתוכניות .1.1

  .י הקבל	"הבלעדית לאשר או לא לאשר את הדגמי המוצעי ע

והסרת הניילו	 לפני , מיד ע התקנת" נצמד"פו בניילו	 כל גופי התאורה יצו .1.2

 .	הפעלת תתבצע רק באישור המפקח בסיו עבודות הניקיו

י הקבל	 בתיאו ע המפקח לפני "יעשה ע –  התאמה בי	 הגו, לסוג התקרה .1.3

 .תהלי. אישור הגופי

לומ	 לוואט כאשר בדיקת תפוקת  120גופי תאורת לד יהיו בעלי נצילות של  .1.4

  .ור מתייחסת לגו, התאורה בשלמותוהא

2.  תקני

  .או תק	 ישראלי/ו IEC ,ULתו תק	 בינלאומי מוכר  וכל גופי התאורה יישא .2.1

של המפרט  08בפרק תקני המפורטי יעמדו ב הציוד והנורות , גופי התאורה .2.2

 ).במהדורת האחרונה ושינויי ותוספות רלוונטיות(הכללי למתקני חשמל 

2.3.  :תקני נוספי

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: 

Limits - Limits for harmonic current emissions 

 הרמוניות זר מבוא

 

EN61000-3-2 
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AC and/or DC-supplied electronic control gear for 

tubular fluorescent lamps. Performance requirements 

EN60929 

Limits and methods of measurement of radio 

disturbance characteristics of electrical lighting and 

similar equipment 

  9KHz-30Khzהפרעות מולכות  

EN55015 

Equipment for general lighting purposes. EMC 

immunity requirements 

EN61547 

Approved Method: Electrical and Photometric 

Measurements of Solid-State Lighting Products 

LM 79 

Approved Method: Measuring Lumen Maintenance of 

LED Light Sources 

LM 80 

 

 דרייברי לנורות לד .3

   VAC220�240       :מתח נומינלי .3.1

  וולט חילופי	 198�264               :תחו שינוי המתח .3.2

  Hz 50/60      :תדירות רשת .3.3

 80%לפחות   :נצילות .3.4

  י ההספק של הנורות"משתנה עפ                  :זר קבוע .3.5

  י ההספק של הנורות"משתנה עפ      :הספק כניסה .3.6

  לפחות 0.95      :מקד הספק .3.7

  +C 65°  :מקסימלית במארז' טמפ .3.8

  20°C - +40°C-      :עבודה' טמפ .3.9

  מיליאמפר 0.5�קט	 מ                  :זר זליגה .3.10

 בכתב הכמויותת המוגדרי"בג DALIפרוטוקול  –תקשורת  .3.11. 

3.12.  ת המוגדרי בכתב "ללא הבהוב בג 1% �ל 100%עמעו בי	  –עמעו

 .הכמויות

3.13.  .הדרייברי יהיו בעלי אישור מכו	 התקני

3.14.    .מעלות 25של ' בטמפ L80-50,000h   �אור. חיי

4.   4000Kאו  3000Kשל ) טמפרטורת הצבע(גוו	 צבע , לפחות CRI 80%נורות לד יהיו ע

 .זמי	י בחירת המ"עפ

י הספק כנציג היצר	 ותכלול את כלל האביזרי "אחריות לגופי התאורה תינת	 ע .5

 .אחריות זו תהיה מגובה באחריות ישירה של היצר	. שני 5למש. 
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08.17  � תאורת חירו

 .במבנה תותק	 מערכת תאורת חירו מרכזית .1

תיב תאורה בנ תכליתיי שיספקו � חד LEDהמערכת תהיה מבוססת על גופי תאורה  .2

 .המילוט בעת כשל באספקת החשמל

 .באחריות הקבל	 לבצע חישוב תאורה בנתיבי המילוט בהתא לדרישות התק	 .3

, כמות זו הינה דרישת מינימו. כמות ומיקו הגופי תית	 מענה לדרישות התק	 .4

 .המזמי	 ראשי להוסי, גופי תאורה בהתא לשיקוליו

ה אישור ממכו	 מוסמ.  המסמי. את יהי, או ליבוא	/ליצר	 מנורת החירו באר3  ו .5

  ". מערכות תאורה "בתחו של ,   ISO-9001:2008ארגונ  לתק	  

חלפי ותמיכה טכנית באר3 של , אחריות, י היצר	 למת	 שרות"היבוא	 באר3 יוסמ. ע .6

  ).יש להציג כתב הסמכה רשמי של היצר	(המוצרי נושא מפרט זה 

יש להציג תעודת  – 2.22חלק  20	 ישראלי לכל דרישות תק יתאיהחירו גו, תאורת  .7

  .בדיקה מלאה ממכו	 התקני הישראלי

  

  UPSמערכות   08.18

 דרישות כלליות .1

 ON המרה כפולה  לעבודה רצופה מסוג ) U.P.S �להל	 (מערכת אל פסק  .1.1

LINE , בשיטתDSP PWM  20בהספקkva  גיבוי של 	זמ  דקות כדוגמת  15ע

EATON 9355  

י מתח "באתר ויספק גיבוי עאו גנרטורי ממתח רשת החשמל יפעל  U.P.S � ה .1.2

, מיוצב בפעולה רצופה לעומסי חשמליי ואלקטרוניי כגו	 מחשבי

יהיה מורכב  U.P.S �ה. תאורה ומערכותמנועי , מערכות אלקטרוניות

  .ממערכת אלקטרונית ומבנק מצברי אחד או יותר

 :ההתקנה כוללת .1.3

 .הספקה והובלה לאתר .1.3.1

 .י יצר	 המערכת או נציגו באר3"אשונית באתר עהפעלה ר .1.3.2

 .בדיקה בעומס באתר .1.3.3

 .חיבור לבקרת מבנה .1.3.4

  .ספרות ותיעוד למערכת .1.3.5

  פירוט רכיבי המערכת .1.4

  .מטע	/ מיישר  .1.4.1

  .ממיר .1.4.2

  ).BY PASS(מעק, אוטומטי  .1.4.3
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1.4.4.   .מפסק מצברי

  .מערכת פיקוד אלקטרונית .1.4.5

  . LCD הפעלה ובקרה, פנל תצוגה .1.4.6

1.4.7.  מצברי

1.4.8.   .מפסק מצברי

 .רמגעי עז .1.4.9

 

 משטרי פעולה .2

המיישר ניזו	 מרשת החשמל באתר ומספק מתח ישר  � צב פעולה רגיל מ .2.1

הממיר הופ. . במקביל מסופק מתח ציפה לטעינת המצברי. מסונ	 לממירו

מיוצב ומסונ	 שמזי	 את העומס  ACבכניסה אליו למתח  DC �את מתח ה

תהיה דר.  א הזנת מתח הכניסה U.P.S �לא יחול שינוי בתפקוד ה. הקריטי

  .ישירות או דר. שנאי, רויגנרטור ח, רשת החשמל הארצית

העומס הקריטי ממשי. , בעת הפסקת ההזנה מרשת החשמל באתר �רו יח .2.2

בכניסה אליו  DCאשר ללא מיתוג ממשי. לקבל מתח , להיות מוז	 מהממיר

י "לא תורגש כל הפרעה ולא יהיה כל שינוי במתח המיוצר ע. מהמצברי

  .קה או בחזרה של מתח רשת החשמלפסוז	 אל העומס הקריטי בההממיר ומ

מטע	 /המיישר ,ע חזרת מתח ההזנה מרשת החשמל באתר � טעינה מחדש  .2.3

זאת . לממיר ובמקביל יטע	 את המצברי הישר יחדש את אספקת המתח

מבלי שתיגר כל הפרעה או הפסקה בהזנת המתח לעומס , באופ	 אוטומטי

� מערכת טעינת מצברי חכמה מבוקרת מיקרולמערכת תהיה  ..הקריטי

  .פרוססור לצור. הארכת חיי המצברי וגילוי פגמי ותקלות במצבריה

2.4. AUTO-RESTART:  חזרת רשת החשמל לאחר הפסקת חשמל ארוכה ע

תתבצע באופ	 אוטומטי טעינה מחדש , מעבר ליכולת המצברי לספק

 מס יחזור להיות מוז	למצברי ובמקביל לאחר זמ	 בדיקה יופעל הממיר והעו

  .על ידו

, במידה ויש הפסקה במתח מוצא הממיר עקב עומס יתר �): BYPASS(מעק,  .2.5

או הפסקה יזומה ימשי. העומס הקריטי  U.P.S �תקלה ב) קצר(תקלה בעומס 

העברה . י מפסק עוק, אוטומטי"להיות מוז	 ללא הפרעה דר. העוק, ע

שעה שהעומס מוז	 דר. ב. תתבצע בתנאי סנכרו	 בלבד BY-PASSלמפסק 

מבודד חשמלית מהעוק, על מנת לאפשר  UPSהעוק, יהיה הענ, הראשי של 

 .עבודות אחזקה ללא סיכו	 בטיחותי

3.   נתוני וביצועי

  מטע	/מיישר .3.1
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  .תלת פאזי 400Vac – 50Hz –מתח כניסה נומינלי  .3.1.1

מהמתח הנומינלי ללא  :תחו מתח בכניסה לפעולה ללא הפרעה .3.1.2

 15%-/10%+  �  פריקת מצברי

  .התחו יהיה נית	 לכיוו	 /+.� 3%: חו תדר בכניסהת .3.1.3

�35בתחו העמסה של מקסימו  THD:5%)(עיוותי זר בכניסה  .3.1.4

  .עומס לא לינארי 100%

3.1.5. 0.99  =φ COS  העמסה השראי מינימלי   .100%�35בתחו

 .91%לפחות  �יציאה  �כניסהנצילות  .3.1.6

3.1.7.   15%�10%� ללמערכת תהיה היכולת להגבלת זר טעינת המצברי

נית	 יהיה לכייל ערכי . מהעומס המלא במצב רגיל ובמצב גנרטור

 .שוני לשני המצבי

3.1.8. Walk-in – החיבור עד לעומס מלא , הספק המערכת יעלה בהדרגה ע

נית	 יהיה לכייל ערכי . שניות 60�3בזמ	 הנית	 לכיול בתחו של 

  .שוני במצב רגיל ובמצב גנרטור

 IEE 587 Categoryבכניסה לפי תק	  6kv המערכת תעמוד בפולס של .3.1.9

A& B. 

3.1.10.  בתחו העמסה של  (peak to peak) 0.5% –גליות בטעינת מצברי

35�100%. 

מש. עד במהקיבול שלה  -90%טעינת המצברי להמערכת תספק  .3.1.11

במצב של עומס מלא כאשר הגבלת הזר  מזמ	 הפריקה 10 פי

 .בכניסה מכוונת למקסימו

  ממיר .3.2

גל סינוסי , תלת פאזי 400Vac – 50Hz: נומינליתח ותדר מוצא מ .3.2.1

  .טהור

 18kw.הספק אקטיבי במוצא הממיר של   .3.2.2

  0.9: כופל הספק במוצא  .3.2.3

ממתח מוצא נומינלי בתנאי עבודה /+ � 1%: מתח במוצא בייצו .3.2.4

  .כולל כל זמ	 פריקת המצברי כפי שנדרש, רצופה

  .כוו	 נית	 ל, 1Hzעד  0.5Hzמ : חלו	 תדר .3.2.5

  .ללא תדר יחוס ± HZ 0.01צוב תדר יי .3.2.6

  .מהנומינלי ±10%: נו	 מתח מוצאותחו כו .3.2.7
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 �מממתח המוצא הנומינלי למדרגת עומס של  ± 10% :תגובת מדרגה .3.2.8

 ±1לתחו של  40ms �וחזרה ע זמ	 התאוששות קט	 מ 90% �ל 10%

  .מהמצב היציב. %

 :עוות מתח הרמוני במוצא .3.2.9

  2%  =THD ארייעומס לינ -100%ל 

  5%  =THD אריילינלא עומס  -100%ל  

 :עומס יתר בהזנה דר. הממיר .3.2.10

  מילי שניות  300 למש. 150%      

  שניות 10למש.  150%      

 שניות 30למש.  125%      

  דקות 10למש.  110%      

3.2.11. 1:2.5  =C.F  

 .ללא ירידה בביצועי 100%המערכת תעבוד בעומס לא מאוז	 של  .3.2.12

מס מעלות בעו ±1%הפרש המתח בי	 הפאזות יהיה לכל היותר   .3.2.13

 .עומס לינארי לא מאוז	 100%�מעלות ב ±5% �לינארי מאוז	 ו

3.2.14.  - �ו 20KHZעד  65dB-תהיה  – Common Mode –הנחת  רעשי

40dB  100עדKHZ. 

השראי עד  0.7ידע להתמודד ע עומס בעל גור הספק בי	  UPSה  .3.2.15

  .ללא ירידה בביצוע המערכת קיבולי 0.8

הפסיק את טעינת המתח במוצא מבלי ל יק אתהפסנית	 יהיה ל .3.2.16

  .המצברי

  )מפסק סטטי) (BY-PASS(מעק, אוטומטי  .4

 Make Beforeמכני מסוג �העוק, יורכב ממפסק סטטי וממפסק אלקטרו .4.1

Break.  

4.2.   המעבר לעוק, יתבצע באופ	 אוטומטי בכל אחד מהמקרי המתוארי

   .2.5בסעיפי

  .כמו כ	 תתאפשר העברה יזומה לעוק, .4.3

תהיה לכל ) כולל זמ	 זיהוי התקלה(לה מהירות המעבר לעוק, במקרה תק .4.4

  .4mSecהיותר 

  .סנכרו	לא יתבצע מעבר בחוסר  .4.5

  .המערכת תינעל במצב עוק, �דקות  5פעמי במש.  3התבצע מעבר לעוק,  .4.6

המערכת תוכל לעבוד ללא הפרעה ג    .לעוק, תהיה הזנה נפרדת מהמיישר .4.7

לא מסונכרני, א המיישר והעוק, יוזנו משני מקורות שוני.  
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  נתוני סביבה .5

  :בתנאי הסביבה שלהל	 ללא כל נזק תעמודהמערכת  .5.1

    : באחסנה.  מעלות צלסיוס 40עד  -0מ :בעבודה  :טמפרטורת סביבה .5.1.1

  .מעלות צלסיוס 55מעלות על  25ממינוס 

  0-95%  :ובאחסנה  בעבודה  :לחות יחסית .5.1.2

מטר מעל פני הי בעבודה  1500עד  400ממינוס : לח3 ברומטרי .5.1.3

  .ובאחסנה

 �מטר מכל נקודה על פני ה 1לכל היותר במרחק  dBA 65   :רעש אקוסטי .5.2

U.P.S בעומס מלא.  

או השפעה על  עמידה בפני השפעות אלקטרומגנטיות ללא כל נזק למערכת .5.3

  .IEC801-2לפי  25kvהעומס בפולס של 

  תקינה .6

6.1.   :המערכת תעמוד בתקני הבאי

 .ד על תקנותיו"חוק החשמל תשי .6.1.1

 IEC60950 ,EN50091-1 ,IEC62040-1 –ביצועי ובטיחות  .6.1.2

 .IEC62040-3 ,IEC60146,–ביצועי תכנו	 וייצור  .6.1.3

6.1.4. EMC –IEC60240-2, EN50091-2 

6.1.5.   EUROBAT Classification, IEC896-2 .TELCORDIA–מצברי

6.1.6. EMI/RFI � הפרעות לסביבה: CLASS B EN55022    אוCLASS B 

VDE0871  

6.1.7. SWC �  בכניסה  IEEE 587/ANSI )יינטיטרנז(עמידות בפני שינויי

C62.41    אוVDE0160.  

או  ISO-9001י תק	 "יצר	 המערכת יהיה מוסמ. עפ �אבטחת איכות  .6.1.8

  .תק	 תוא

  אמינות .7

7.1. M.T.B.F :10  מוכח   ).לא כולל מצברי(שני

7.2. M.T.T.R :15 דקות.  

באר3 , ממנו הותקנו לפחות מאה יחידות, המערכת תהיה מוצר מד, בלבד .7.3

אתרי בה  10יחד ע התשובה למפרט זה רשימה של  הספק יעביר. ובעול

הכוללת שמות האתרי ) בדג זהה ובהספק זהה לנדרש(המערכת מותקנת 

  :בפורמט הבא, ומספרי טלפו	

  טלפו	  תפקידו  ש איש קשר  הספק מוצא  דג המערכת  אתר
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י	 יצו, כל שינוי במוצר המד, הסטנדרטי שיידרש עקב דרישות מפרט זה .7.4

  .במפורש בתשובת הספק

7.5.    .שני 10לפחות  UPS�יצר	 וספק הקיו

שני לפחות במערכות  10ותק של  יבעל ויהי �  UPS �ספק היצר	 ו: מוניטי	 .7.6

 .פסק�האל

  הגנות והתראות .8

, התרעות קוליות, LCDויהיו על גבי פנל  LEDנוריות : ההתראות יכללו .8.1

  .ההגנות יהיו אלקטרוניות למעט פיוזי

  .כללי, פיוז שרו,, מיישר תקול, מתח כניסה לא תקי	: בכניסה .8.2

  .סנכרו	 כללי, מתח יתר, תדר לא יציב, עומס יתר, ממיר תקול: היציאה .8.3

  ):BY-PASS(עבור מערכת ע עוק, אוטומטי  .8.4

  .מערכת במצב עוק, .8.4.1

  .מערכת מסונכרנת לעוק, .8.4.2

  אוורור וטמפרטורה .8.4.3

  .וררוהתראה על תקלה במא .8.4.4

  ).UPS � ללא הפסקת פעולת ה(התראת חו יתר הנית	 לכיוו	  .8.4.5

  ).UPSע הפסקת פעולת (הגנת חו יתר  .8.4.6

8.5.   מצברי

  .מתח מצברי נמו. .8.5.1

  .דקות אחרונות לפריקה 5 .8.5.2

8.5.3.   .תקלה במצברי

  .ניתוק מפסק מצברי אוטומטי בכיבוי מערכת .8.5.4

כרטיסי אלקטרוני המוגני בעזרת נתיכי יתנו חווי במקרה של שרפת  .8.6

  .נתי.

  .MΩ1הכוננית עליה מונחי לפחות התנגדות בי	 המצברי לבי	  .8.7

ההגנות הנדרשות בהתא לחמור בי	 האמור לעיל והתק	 המתאי כפי  .8.8

 .6שמופיע ברשימת התקני בסעי, 

  ערכת הבקרהמ .9

 �ת	 תמונה דיאגנוסטית ברורה באשר למצב הימערכת הבקרה הפנימית ת .9.1

U.P.S כמו מצב פעולה עומס , מצב פריקת מצברי, סנכרו	, ומרכיביו השוני

  .טמפרטורה, יתר
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המערכת תהיה מבוקרת מיקרופרוססור ובעלת תצוגה דיגיטלית ברורה ונוחה  .9.2

, אחוז עומס, מתח ותדר כניסה ומוצא, שתכלול נתוני כמו זר, לתפעול

 .מצב עוק,, סנכרו	, מתח מצברי וזר מצברי

 סכמתיפנל הבקרה של המערכת יהיה מצויד בתרשי  �פנל בקרה במערכת  .9.3

  .ק, את אופ	 הפעולה בזמ	 אמיתישיש

, בדיקת מצב מצברי, למערכת תהיה בדיקה עצמית לזיהוי תקלה ומיקומה .9.4

  .הבדיקה תהיה יזומה ובמרווחי קבועי

9.5.   .ישמור מידע ג לאחר הפסקת חשמל ארוכה, יומ	 אירועי

  :פנל בקרה מרוחק  .9.6

 .בפנל יוצגו כל נתוני המערכת למעט תרשי סכמתי .9.6.1

  ).תאורה( עה קולית והתראה חזותית הפנל יכלול התר .9.6.2

  .והשתקה לצופר  Resetיכלול לחצ	 הפנל  .9.6.3

ג , ההתראות תופענה על הפנל המרוחק ועל הפנל הראשי בו זמנית .9.6.4

  .RESETלאחר לחיצה על לחצ	 

  .לבדיקת תקינות הפנל TESTלחצ	  .9.6.5

9.6.6.   .לחצ	 כיבוי בחירו

 .ריכולל הורדת מפסק מצב, מגעי עזר לכיבוי בחירו של המערכת .9.6.7

 מתא רשת .10

10.1. המערכת תכלול חיבור למערכת , בנוס, להתראות באמצעות מגעי יבשי

 RS485או  TCP/IP – MODBUSבקרת מבנה 

  דרישות נוספות .11

גו, . U.P.Sבמוצא הממיר יהיה מבודד חשמלית מגו, ה " 0"קו ה �הארקה  .11.1

יהיו מחוברי יחדיו לנקודת הארקה ) GROUND(המערכת וקו ההארקה 

  ).GROUND(  משותפת

. גישה לכל חלקי המערכת הדורשי טיפול תהיה מלפני :גישה למערכת .11.2

  .°90פתיחת הדלתות תהיה 

מדידות כניסה ומוצא /+.�  0.5%דיוק מכשירי המדידה יהיה לפחות עד  .11.3

  .יתבצעו בשלוש הפאזות

  יתירות אוורור .11.4

תוכל להמשי. לעבוד בעומס  'המע –המותקנות התקנה קבועה  'במע .11.4.1

  .ורר אחד תקול לפחותורעה ע מאמלא בלא הפ

 :תכיל את ההגנות וההתראות הבאות המערכת .11.4.2

  .מאוורר תקול .11.4.2.1
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התחממות המערכת מעל לטמפרטורת עבודה  .11.4.2.2

  .סבירה

ניתוק המערכת במקרה התחממות לטמפרטורה  .11.4.2.3

  .העלולה להזיק למערכת

  . יוש דגש על נוחות ופשטות הפעלה ואחזקה של המערכת �אחזקה  .11.5

  .י טכנאי זוטר"ת יחידה תוכל להתבצע עהחלפת כרטיס או ת .11.5.1

  .י הצרכ	"החלפת מצברי תוכל להתבצע ע .11.5.2

ספק המערכת יחזיק במלאי חלקי חילו, ויהיה מסוגל לתת שרות  .11.5.3

  .תחזוקה למערכת

כניסת , יהיה מהחזית בלבדחיבור כבלי מוצא  � מוצא/כניסהחיבור כבלי  .11.6

  .הכבלי תהיה מלמעלה או מלמטה

ג , חת לחיבור מקבילי של מערכות נוספות בעתידלמערכת תהיה יכולת מוכ .11.7

 .לצור. יתירות וג לצור. הגדלת הקיבול

  עודית .12

  :ע כל מערכת יסופק תיעוד מלא שיכיל את החלקי הבאי לפחות .12.1

יסופקו ע  בעברית עותקי של הוראות הפעלה ישירות 3 �הוראות הפעלה  .12.2

  :ויכללו את החלקי הבאי לפחות UPSכל 

  :וברת ירשד, ראשו	 בח .12.2.1

          חוזה' מס              סידורי ' סמ .12.2.2

        שירות ' מח' לט  שירות ' כתובת מח .12.2.3

  .הוראות הפעלה מלאות מדויקות לכל ביצועי המערכת .12.2.4

איתור תקלות ברמת , אור מוב	 של המערכת ודר. פעולתהית .12.2.5

  .מודולי

אור הטיפולי והתחזוקה הדרושי למערכת כולל תדירות ית .12.2.6

   ).יוגרשימת ת(ביצועי

 LEVEL A ;LEVEL(רשימת חלקי חילו, מומלצת לתחזוקה : עיתוד .12.2.7

B (ית, קטלוגי' הכוללת מס, כמות במערכת, אור פרמטרי חשמליי

  .מחיר יחידה

, תארי.: שלושה דפי לתקלות הכוללות עמודות הטבלה הבאות .12.2.8

ש , חלקי שהוחלפו, ע"ש, סיבת התקלה שנמצאה, אור התקלהית

  .רותהע, חתימה, הטכנאי

  :ד, המכיל תנועת המערכת ע העמודות הבאות .12.2.9

, למחס	, למקו, ממחס	, העברה ממקו, תארי. .12.2.9.1

  .חתימת המקבל, תארי. קבלה
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ע המערכת יסופק סט שרטוטי  � חומר טכני  .12.2.9.2

  :שיכלול

שרטוט של המערכת כולל דיאגרמה חשמלית  .12.2.9.3

כולל תיאור והסברי , ברמת מודולי, מפורטת

  .לדר. פעולת

שרטוט תת יחידות כולל  � יחידות שרטוט תת .12.2.9.4

כולל תיאור והסברי , דיאגרמות חשמליות שלה	

  .לדר. פעולת

12.2.9.5.  הוראות התקנה והפעלה ראשונית כולל חבורי

  .חשמליי ומיקו מצברי

הבדיקה תכלול את , לפי מפרט היצר	 �  דוח בדיקה .12.2.9.6

  .כל הדרישות הטכניות שהועלו במפרט 

טכניי של המפרט את כל הנתוני ה" קטלוג" .12.2.9.7

  .MTBF  המערכת כולל

  :הדרכה .13

13.1.    .וטר מסירת המתק	 התקנתהסיו תבוצע הדרכה לתפעול המערכת ע

ברמה של יו הדרכה לעד  תבוצע הדרכה ברמת איתור תקלה והחלפת מודול .13.2

– 5   .אנשי

  .מענה למכרזחומר שיועבר ע ה .14

מיקו , כבלי, מפסקי, תי"מאמ: סכימת חיבורי חשמליי כולל .14.1

  .'וכד' ניסות המעכ

זמ	 גיבוי בעומס , נתוני כניסה ויציאה: המפרט ביצועי המערכת" קטלוג" .14.2

דרישות מיוחדות , גודל פיזי, פליטות חו, כמות מצברי, סוג מצברי, מלא

  .'וכו

14.3.  .חישוב זמ	 גיבוי המצברי

  ).OWNER’S MANUAL(ספר המערכת  .14.4

  .ישראלי או תק	 בינלאומי אישור תק	 .14.5

, כולל נתוני מערכת בהתאמה של מגיש ההצעה, סעי, לאפיו	 תשובה מפורטת .14.6

  י תק	"י טבלת הצהרת היצר	 המפורטת להל	 ועפ"הקבל	 ימלא נתוני עפ

   IEC62040 -3 ,"בדיקות המערכת יבוצעו עפ	י המוגדר בתק. 

 :טבלת הצהרת יצר	 על נתוני המערכת .14.7

Manufacturer

's declared 

values 

Values Units Characteristic of equipment Sub clause in 

IEC62040-3 

  Construction  
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Manufacturer

's declared 

values 

Values Units Characteristic of equipment Sub clause in 

IEC62040-3 

  Model catalogue reference  
 W or A Model rating  
 mm Dimensions length x depth x height  
 kg Weight  
 kg Weight with batteries if integrated  
  Environmental  
 °C Ambient strong temperature range 4.1.4 
 °C Ambient service temperature 4.1.2 
 m Altitude 4.1.1 
 % Relative humidity range 4.1.3 
 IP Degree of protection in accordance 

with IEC 60529 

 

  
dBA 
dBA 

Acoustic noise at 1 m: 
- Normal mode 
- Stored energy mode 

7.3 

  Electrical characteristics - input  
 V Rated input voltage and voltage 

tolerance 
and 
6.3.2.1 5.2.2  

 Hz Rated input frequency and 
frequency tolerance 

and 
6.3.2.2 5.2.2  

 A r.m.s Rated input current and 
6.3.10 5.2.2  

 A r.m.s Maximum input current and 
6.3.9.2 5.2.2  

 % THD Input current distortion at 
35%,50%,75% 100% of rated load 

5.2.2 

  Input power factor at 
35%,50%,75% 100% of rated load 

and 
6.3.10 5.2.2  

 % of rated 
current 

Inrush current and 6.3.3 5.2.2  

 Phase (s) Number of phases 5.2.2 
  Output waveform  
  Waveform- Normal mode 5.3.1.2 
  Waveform- Stored energy mode 5.3.1.2 
 Break 

No break 
Transfer- Normal mode/ Stored 
energy 

 

 ms Break time/ Make time (if 
applicable) 

 

 ms Transfer time until completion  
  Electrical output characteristics- 

Static characteristics- Normal mode 

 

 V r.m.s Rated output voltage 5.3.2 

 V r.m.s Output voltage variation  
 Hz Output frequency (nominal)    
 Hz Output frequency variation 

(synchronized if applicable) 

6.3.2.2 

 degrees Output frequency synchronized 6.3.6.3 
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Manufacturer

's declared 

values 

Values Units Characteristic of equipment Sub clause in 

IEC62040-3 

phase error at change of mode 
 kva Rated output apparent power  
 kw Rated output active power across 

linear load 

 

 kw Rated output active power across a 
reference non-linear load 

 

 % Total voltage distortion  at 
35%,50%,75% 100% of rated load 

6.3.4.2 

 % Total voltage distortion at 
35%,50%,75% 100% of rated load 

6.3.8.1 

 Declaration Individual harmonics voltage at 
35%,50%,75% 100% of rated load 

6.3.4.2 

 Declaration Short- circuit capability 5.3.2 and 
6.3.5.3 

 Declaration Overload capability 5.3.2 and 
6.3.5.1 

  Range of load power factor 
permitted- Linear load without 
derating 

5.3.2 and 
6.3.4 

 Phase (s) Number of output phases  
 % Output voltage unbalance at 

reference unbalance load  
5.3.2 and 
6.3.4.5 

 degrees Maximum phase angle variation  5.3.2 and 
6.3.4.5 

 % Output voltage DC component- 
linear load 

6.3.4.6 

  Electrical output characteristics- 
Dynamic characteristics- Normal 
mode 

 

 Declaration Output voltage dynamic variation 
during transfer normal/ stored 
energy mode of operation and vice 
versa 

5.3.2 and 
6.3.6.1 and 
6.3.6.2 

 Declaration Output voltage dynamic variation 
due to load changes 

6.3.7.1 and 
6.3.8.4 

 Hz/s Maximum rate of change of output 
frequency 

 

  Electrical output characteristics- 
Static characteristics- Stored energy 
mode  

 

 V r.m.s Rated output voltage 5.3.1 
 V r.m.s Output voltage variation 6.3.4.4 
 V Rated peak output voltage 6.3.4.3 
 V Rated peak output voltage variation 6.3.4.4 
 V/us Non-sinusoidal voltage rise time 0,1 

to peak (if waveform exceeds 0,5 
V/us) 

5.3.1.2 

 Hz Output frequency 5.3.2 
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Manufacturer

's declared 

values 

Values Units Characteristic of equipment Sub clause in 

IEC62040-3 

 Hz Output frequency variation 5.3.2 
 VA Rated output apparent power 5.3.2 
 W Rated output active power 5.3.2 
 W Rated output active power non-

linear load 

5.3.2 

 % THD Total output voltage distortion at 
35%,50%,75% 100% of rated load 

6.3.4.4 

 Declaration Individual harmonic voltage- at 
35%,50%,75% 100% of rated linear 
load 

6.3.4.4 

 Declaration Individual harmonic voltage- at 
35%,50%,75% 100% of rated non-
linear load 

5.3.2 and 
6.3.8.2 

 Declaration Short-circuit capability 5.3.2 and 
6.3.5.4 

 Declaration Overload capability 5.3.2 and 
6.3.5.2 

  Range of load power factor 
permitted 

5.3.2 

 Phase (s) Number of output phases 
(multiphase only) 

5.3.2 

  Electrical characteristics- Dynamic 
characteristics-Stored energy mode 

 

 Declaration Output voltage dynamic variation 
during transfer from stored energy 
mode to normal mode 

6.3.6.1 

 Declaration Output voltage dynamic variation 
due to load changes 

6.3.7.1 

  Efficiency  
 % Efficiency input/output at 

35%,50%,75% 100% of rated load 

6.6.11 

  Synchronization (if applicable)  
 % Acceptable voltage difference 6.3.6.4 
 Hz Range of frequency synchronization 6.3.2.2 
 degrees Maximum phase error 6.3.6.4 
  Stored energy mode of operation 5.4 
 min Duration of maximum permitted 

stored energy time at rated load 

 

 min Stored energy time (for integral 
batteries) at rated load 

6.3.9.1 

 h 
Ah and units 
Declaration 

Restored energy time to 90% charge 
(for integral batteries) Battery rating 
and quantity (for integral battery) 
Battery recharge profile 

6.3.9.2 

 V Battery cut-off voltage 6.3.9.1 
  Control and monitoring signals 5.8 
  See separate declaration for 

complete list of indications and 
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Manufacturer

's declared 

values 

Values Units Characteristic of equipment Sub clause in 

IEC62040-3 

remote alarm/ monitoring or 
interface devices 

  Bypass characteristics 5.5.2 
 Manual 

Automatic 
Type of bypass  

 Mechanical 
Static 

Mechanical/ static  

 No break\  
Break 

No break transfer/ break transfer  

 ms Break time/ make time  
 Yes  No Maintenance bypass  
 A Bypass protection fuse or circuit-

breaker rating 

 

 Yes  No Galvanic isolation fitted  
  Electromagnetic compatibility 5.7 
  Immunity see IEC 62040-2  
  Emission see IEC 62040-2  
  Seismic solution  

  שילוט וסימו	 .15

. השלט יהיה בלתי נית	 להסרה. מ"ס 10x15יהיה מוצמד שלט במידות  U.P.S � ל

  :וכוללי המזמי	י "הפרטי על גבי השלט יועברו ע

    _____סידורי חברה ' מס

  ___      __ AHמצברי

  ____/ ____) חודש ושנה(תארי. יצור 

  ____/____)  חודש ושנה(תארי. תו אחריות 

  התקנה  .16

 .המערכת תותק	 בחדר התקשורת .16.1

באתר בו מותקנת  היצר	 או הספקי "חבור המערכת לרשת החשמל יבוצע ע .16.2

נציג החברה יבדוק ויאשר את התאמת ,  כאשר במעמד זה, המערכת

  .סביבה לדרישות החברההתשתיות ותנאי ה

חיבור הכבלי (יחבר את המערכת לרשת החשמל  היצר	 או הספקנציג  .16.3

  .ויפעילה הפעלה ראשונית) UPS � לכניסת וליציאת ה

  .נציג החברה ידרי. את המשתמשי באתר בכל פעולות המערכת .16.4

  Factory witness tests/on-site test –בדיקות קבלה  .17

י "עפ 6.6חלק  IEC62040-3וצעו לפי תק	 יב UPS�בדיקות הקבלה למערכת ה .17.1

 :הפירוט הבא

 Factory witness test �בדיקות קבלה במפעל  .17.1.1
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בנוכחות הספק תבוצע במפעל  בדיקת קבלה .17.1.1.1

 .נציג המזמי	 ונציג הקבל	, המתכנ	

 .הבדיקות יבוצעו לכל המערכות שיסופקו .17.1.1.2

 .ללא המצברי  UPS�הבדיקה תבוצע למערכת ה .17.1.1.3

  :את כל ציוד הבדיקה כגו	 מי	המזהחברה תעמיד לרשות  .17.1.2

  מד הרמוניות .17.1.2.1

  מד הספק .17.1.2.2

  מד כופל הספק .17.1.2.3

  זר ותדר, מד מתח .17.1.2.4

  צילוסקופ ע זיכרו	 להצגת תופעות מעברסאו .17.1.2.5

  עומס דמה אומי מתאי למוצא המערכת .17.1.2.6

עומס דמה ע כופל הספק מתאי לדרישות מוצא  .17.1.2.7

  המערכת

  .ציוד הבדיקה יהיה מכויל ובעל תג שמישות תק, .17.1.3

י התק	 "ועפכללו בחינת נתוני בהתא למפרט בדיקות הקבלה י .17.1.4

  :לעיל

 .נצילות .17.1.4.1

  0.9/0.9-בדיקות העמסה ע עומס בכופל הספק  .17.1.4.2

 .בדיקת העמסה לא סימטרית .17.1.4.3

 .בדיקת העמסה בעומס לא לינארי .17.1.4.4

 .בדיקת תגובה למדרגות עומס .17.1.4.5

17.1.4.6.  .אדווה בזר מצברי

 .בדיקת העמסת יתר .17.1.4.7

 .בדיקת קצר במוצא .17.1.4.8

 .בדיקת התנעה חוזרת .17.1.4.9

 .ח במוצאשינוי מת .17.1.4.10

 .שינויי תדר  .17.1.4.11

 .בדיקת תכולת הרמוניות .17.1.4.12

 .בדיקת תקלה לאדמה .17.1.4.13

 .בדיקת רעש .17.1.4.14

  .בחינה ויזואלית .17.1.4.15

17.1.4.16. COSΦ בכניסה ובמוצא. 
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כל הבדיקות יבוצעו באחוזי העמסה של  .17.1.4.17

  100%�ו 75%,50%,35%

  On-site test � בדיקות קבלה באתר .17.2

 .בדיקות הקבלה באתר יבוצעו למערכת כולל מצברי המערכת .17.2.1

עומס דמה מול , בדיקות קבלה באתר ,ע התקנתה, עולמערכת יבוצ .17.2.2

י הקבל	 ולאחר מכ	 "לעומס הנומינלי של המערכת שיסופק ויחובר ע

בהשתתפות נציג החברה ונציג מול העומס האמיתי לאחר שיחובר 

 :י התק	 לעיל"המזמי	 עפ

  .בחינה ויזואלית .17.2.2.1

17.2.2.2. COSΦ בכניסה ובמוצא.  

17.2.2.3.   .גיל מצברי

  .והעמסה שוניצורת גל מוצא במצבי פריקה  .17.2.2.4

  נצילות המערכת .17.2.2.5

 .וה על גבי המצבריואד .17.2.2.6

עמידות המערכת בעומסי יתר לרבות קצר במוצא  .17.2.2.7

  .המערכת

17.2.2.8.  .זמ	 גיבוי מצברי

17.2.2.9.  .בדיקת הספק מצברי

 .בדיקות סביבה .17.2.2.10

 .בדיקת רעש .17.2.2.11

 .בדיקת עבודה מול גנרטור .17.2.2.12

כיבוי  –. בדיקת עבודה מול העומס האמיתי .17.2.2.13

 .פריקת מצברי, והדלקה

 אטומימצברימערכת  .18  

יהיה בנק ) רשת(בהיעדר מקור זינה  U.P.S � מקור האנרגיה לפעולת ה .18.1

 . הבנוי משתי מחרוזות מצברי לפחות במקביל מצברי אטומי

לתא  . 1.75Vמתח סו, פריקה ב דקות 15 �ליהיה ) AH(המצברי בנק קיבול  .18.2

 18kw –בהספק במוצא הממיר  25°Cב 

 .לממיר DCדרישות כניסת מתח תח בנק המצברי יהיה כזה שיתאי למ .18.3

). high Performance(שני   12�10לפי קטגוריה  EUROBATו המצברי יהי .18.4

  .או שווה ער. EXIDE - MARATHON - L כדוגמת מתוצרת 

  .0.1C Ampere R.M.Sה על גבי המצברי לא תעלה על ואדו .18.5

  .בהתא לדרישת היצר	 והדג המתאי �הגבלת זר למצברי  כוונו	 .18.6
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  .0.5%ת מתח על גבי המצבר לא תעלה על גליו .18.7

עד , כאשר המערכת בעומס נומינלי, 90%זמ	 טעינת המצבר ממצב פרוק עד  .18.8

 .מזמ	 הפריקה 10פי 

ליצר	 או יבוא	 המצברי יהיה נציג מקומי שיחזיק ברשותו מלאי זמי	 למת	  .18.9

  .שירות ומימוש האחריות

  :מבנה המצבר ותכונותיו .18.10

 GASצה אטו לחלוטי	 מסוג המצבר יהיה מצבר עופרת חומ .18.10.1

RECOMBINATION ,, מוג	 בפני דליפת אלקטרוליט ופליטת גזי

  .UL94V0ע עמידות לאש לפי ABS ארוז בחומר פלסטי מסוג 

 .Front Terminalsהמצבר יהיה מסוג  .18.10.2

  .המצבר לא יצרי. טיפול כלל .18.10.3

  .נית	 לטעינה ג לאחר פריקה עמוקה .18.10.4

  .שסתומי בטחו	 בית המצבר יהיה מוג	 התפוצצות ובעל .18.10.5

  .מחזורי פריקה מלאי לפחות 200שני או  12�10: אור. חיי צפוי .18.10.6

 .חודשי 3גיל המצבר ביו האספקה לא יעלה על  .18.10.7

  .מיו האספקה לפחות חודשי 8אור. חיי המד, יהיה  .18.10.8

  .לתא בודד 2.25Vמתח טעינת ציפה  .18.10.9

  .50°Cאחסנה עד . 40°Cטמפרטורת עבודה עד  .18.10.10

  .ג הפו., נוחות ההתקנההמצבר יפעל היטב בכל ת .18.10.11

 סימו	 המצבר .18.11

' N'או ' �' :הדקי המצבר יסומנו באופ	 ברור ובלתי נית	 להסרה .18.11.1

  .להדק החיובי' P'או ' +'    .להדק השלילי

בצורה ברורה ובלתי ניתנת להסרה הפריטי , על המצבר יצוינו .18.11.2

  :הבאי

  .מתח המצבר .18.11.2.1

  .קיבול המצבר .18.11.2.2

18.11.2.3.   .ש היצר	 והדג

  ).שנה וחודש(תארי. יצור  .18.11.2.4

  .יבוא	 ואר3 היצור/כתובת היצר	 .18.11.2.5

  .תארי. תחילת וסיו האחריות .18.11.2.6

  .ש הספק .18.11.2.7

18.12.  התקנת המצברי

 . UPS �במארז ההמצברי יותקנו  .18.12.1
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18.12.2.  חיבורי הכבלי בי	 המצברי יוגנו בפני מגע באמצעות כיסויי

  .מקוריי של היצר	

 אחריות שירות ותחזוקה .19

יי מיו קבלת ולמצברי תהיה למש. שנת UPS�אחריות מלאה למערכת ה .19.1

 .ס בדיקות הקבלה"המערכת ע

הקבל	 יעביר את הנחיות היצר	 לביצוע אחזקה מתוכננת ומונעת למש. כל  .19.2

 .חיי המערכת

שהתגלה בו  הספק אחראי לתקינות הציוד ויתק	 או יחלי, על חשבונו כל חלק .19.3

האחריות לא חלה על תקלה או פג שנגרמו . ליקוי בתקופת האחריות

  .דו	 או מטיפול לא נכו	ז ,כתוצאה מחבלה

 המבוצעי באתר ההתקנ ל הליקויי  יהיותיקו	 כ �במש. תקופת האחריות  .19.4

 ).'שעות עבודה וכו, חלקי, הובלות( :ספק כגו	הי "ללא חיוב ע

  

08.19  �  אופני מדידה מיוחדי� ותכולת מחירי

 עבור כל הנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד לא ישול תשלו נפרד והוא כלול .1

 .במחיר סעיפי החוזה

הכללי לעבודת  מפרט"של ה 08  שיטת המדידה ותכולת המחירי תהיה כמוגדר בפרק .2

  ".ט"בניה שבהוצאת משהב

חייב הקבל	 לשאול את , בכל מקו בו מופיעות אלטרנטיבות בסוג הציוד ותוצרתו .3

זכותו של המתכנ	 לא לאשר הציוד . ידו�המתכנ	 בא הוא מסכי לציוד המוצע על

י המתכנ	 וזאת ללא כל זכות "מוצע ואזי על הקבל	 לספק ולהתקי	 הציוד שנבחר עה

  .לתוספת

בדיקת הבודק המוסמ. תימדד בשלמות לרבות בדיקות חלקיות ככל שיידרש כתוצאה  .4

 .והיא כולל את כל המתואר במפרט, מביצוע העבודה בשלבי

כלול במסגרת  ומחירה, אטימת מעברי אש של חשמל ותקשורת לא תימדד בנפרד .5

 .מחיר סעיפי החוזה למעט מעברי מוגני הד, שימדדו בנפרד

 נקודות .6

 .נקודת הארקה תימדד כנקודה והיא תכלול חיבור מפס הארקה עד לציוד .6.1

המרחק הנוס,  –' מ 50 �במידה ויש נקודה מעל ל. 'מ 50עד  –אור. הנקודה  .6.2

 .ישול לפי מחיר הכבל

 לוחות חשמל וציוד  .7

לא יהיה שינוי במחיר . ויות היא לכלל הלוחות במבנה הכמויות בכתב הכמ .7.1

 .הסעי, עקב לוחות במידות שונות

' לא כולל מידות קונס –ר של שטח חזית הלוח "מבנה הלוח יימדד לפי מ .7.2

 .המתכת לעיגו	 לרצפה הקונסטרוקטיבית
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קונסטרוקציה לעיגו	 הלוח לרצפה הקונסטרוקטיבית לא תימדד בנפרד והיא  .7.3

 .ר לוח כמתואר לעיל"כלולה במחיר למ

י יצר	 הציוד "מחיר ציוד הלוחות כולל ביצוע חישובי ובדיקת סלקטיביות ע .7.4

 .ויצר	 הלוח

 .שימוש בסעי, זה ייעשה באישור המפקח בלבד –קונסטרוקציית מתכת  .8

מחיר עבודות הפירוקי וחשמל זמני  כלול במסגרת סעיפי  –פירוקי וחשמל זמני .9

פירוק המתקני הקיימי ומתק	 חשמל זמני לאתר  לא ישול בנפרד עבור. החוזה

  .העבודה
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  עבודות טיח - 09פרק 

  

  יכלל   09.01

  .של המפרט הכללי ולמפורט להל	 09עבודות כפופות לתנאי פרק כל ה  

  

  השטחי� לטיוח הכנת   09.02

המפקח יש להג	 על ידי יריעות פוליאטיל	 על עבודות י דרשו על ידיהמקומות ש בכל  . 1  

  .ת לפני ביצוע עבודת הטיחשכנו

  .בטו	 ובניה יכסה הקבל	 ברשת פיברגלס: כגו	, ש שני חומרי שונימפג  . 2  

 תבמקומו. ליישור פני השטחעד  1:3יסתו הקבל	 במלט צמנט ה לצנרת סמוי ציחרי  . 3  

מ מעל רוחב "ס 15ל ברוחב "ניכסה החרי3 ברשת כ, מ"ס 15רוחב החרי3 עולה על ש

  .וו	כילכל החרי3 

  .להרטיב היטב את המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיחיש   . 4  

  

  ת וחריצי הפרדהפינו   09.03

חרי3 דומה . בקו הפגישה בי	 התקרות והקירות יש לחתו. חרי3 דק ועמוק בקו ישר ואופקי  

על טיח הקירות והמחיצות להיגמר בקו אופקי . וחת. בכל קו פגישה גלוי בי	 טיח וחומר אחר

לכל , וק מעל חיפוי השיפולי ובאופ	 שחיפוי השיפולי יבלוט במידה שווה לחלוטי	בדי

  .מפני הטיח, אורכ

  

  ני� והשלמות טיחתיקו   09.04

י הקבל	 "יבוצע ע, הגמר והמלאכות או כל סיבה אחרת ודותיקוני הטיח שנפגע על ידי עבכל ת  

התנפחויות , שורמיו שינויי שו כל תיקו	 כזה ייעשה בצורה שלא יהי. במסגרת עבודות הטיח

  .ולא יהיה ניכר מקו התיקו	', וכד

  .ני טיח מעל פנלי ומעל אריחי יהיו במישור הטיח ללא עגלותתיקו  

  

  ילפני� רגטיח    09.05

מ "מ 15במפרט הכללי בעובי , 090232פני רגיל יהיה טיח בשתי שכבות כמפורט בסעי, טיח   

  .גמר לבד �כיווני י שר בשנגל ירהטיח יבוצע לפי ס. לפחות

י הקשת "ל קשת ישר ובדיקנות בשני כיווני עפגרספני על קירות מעוגלי יעובד ב טיח  

  .או המישור המתוכנני/ו

  .כ. לייש את השכבה השניה�ימי ורק אחר 2תונה חהת האשפר את השכביש ל  

  .ימי לפחות 3טיח הגמור יש להחזיק במצב לח במש. את ה  

  .שטחי טיח בה לא בוצעה האשפרה כנדרש ולשאי לפספקח רהמ  
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  ת מתכתפינו   09.06

לא יימדדו בנפרד  ויכללו ,ת מתכת יבוצעו להגנת פינות טיח מזויתני רשת מגולווני פינו  

  . במחיר שטחי טיח פני

  

09.07  �  הגנה על הקיי

, חלונות: כגו	 על הקבל	 לדאוג למניעת מריחה והתזת טיח על חלקי שאינ מיועדי לטיח  

הקבל	 לא יתחיל בביצוע עבודותיו עד . 'ציפויי רצפות וכו, עמודי וכלי סניטריי, דלתות

הכל , הדבקת סרטי מסקינגטייפ, י פרישת יריעות נילו	"ל ע"שהוא לא מג	 על כל החלקי הנ

  .בצורה יציבה ובטוחה

  

  דידה מיוחדי� ותכולת המחירי�מ יאופנ  09.08

  .ט הכללירפמהטיח כוללי בנוס, לאמור בי עבודות מחיר  

לא יימדד וכלול  –מ "ס 20חש, ברוחב עד .(על חשפי פתחי בכל רוחב שיידרש טיח  . 1

  ).במחיר הטיח

בכל גובה ,ות ברצועות וטיח בשטחי קטני בלר או עגולי/ח במשטחי צרי וטיו  . 2

  .ובכל מקו שיידרש

  .ידרשת השטחי ופיגומי לכל גובה שיהכנ  . 3

כבה ראשונה על השטחי ש לאחר צביעת וני והשלמות טיח כולל תיקוניתיק  . 4

  .המטויחי

  .י ומוספידבק  . 5

  .יפי שבכתב הכמויות כוללי את כל האמור במפרט מיוחד זההסע  . 6

                        

  ההער

  .דפרדד בנלא יימוצמנטי כהכנה לעבודות חיפוי יהיה כלול במחירי החיפוי  טיח  
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  עבודות ריצוף וחפוי - 10פרק 

  

  אותדוגמ   10.01

י חיפויספק הקבל	 דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצו, וה, י התחלת העבודהלפנ  . 1  

  .של המפרט הכללי) 10004(בהתא כמוגדר בסעי, 

יצו, הרכל חומרי . מי המאושרי יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודההדג  . 2  

יתאימו בדיוק נמר3  הדווי אשר יסופקו על ידי הקבל	 לצור. ביצוע העבוהחיפ

  .לדוגמאות המאושרות כאמור

כל לרבות הגווני השוני ואפשרות אדריי ה"רי הריצו, והחיפוי יאושרו עחומ  . 3  

  .הבחירה והמיו	 של החומר מתו. אותה סדרת הייצור

  .3חלק  1555י "התא לתכל הריצופי יבוצעו ב.        4                

  סעיפי עבודות הריצו, שבכתב הכמויות כוללי במחיר ביצוע מושל או  .        5                

  . ללא כל הבדל במחיר ,ע שימוש בסומסו ג מילוי מיוצב"או ע,בהדבקה                            

 . ניוטו	 200חוזק הריצו,  .6

  

  

  י כלליניקו   10.02

וכ	 , קויינוי כללי ומושל של הריצופי הקשיחי בעזרת מכונת שטיפה קול	 לבצע ניבקעל ה  

ברק עד קבלת ה, צבע וכל חומר זר אחר, לנקות את הפנלי וחיפוי הקירות משאריות טיט

  .הטבעי של החומרי

  

  TOLERANCES 'לות סיבו   10.03

  ב מהניצ סטיה  הפרש גובה     )  מ"במ(יה סט     )מ"במ(ה סטי           

  הקירות   מצירי   בי�     ) מ"במ(      פלס במ     שוריות במי     תאור  

  'מ 3.0אור% ול           יחי� אר       תוכנ� המ    'מ 3.0ר% לאו  דה     העבו  

    אריחי

  2.5      0.4    3±    3    ) צו,רי(  

  

    אריחי

  2±      0.5    .נאב 0            2    פוי יבח  

  

  ורצל�ריצו/ באריחי גרניט פ  10.04

  )טיט(התקנה באמצעות מלט צמנט   .א  

                            �  .מילוי מיוצב ע� סומסו

   התקנה  .1    
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 1חלק  �צמנט לב	: התקנת האריחי בהדבקה נעשית באמצעות תערובת      

בכמות של  "  460טקס "חלקי בנפח בתוספת ל 2בנפח וחול סיליקה נקי  

"  460לטקס .  "קבלת עבידות מתאימהממשקל הצמנט בתוספת מי ל 15%

   .ע"י נגב קרמיקה או שוו"מסופק ע

  מריחת גב האריח  .2    

דבק "נוס, על כ. יש למרוח שכבה דקה של . יש לפזר את הטיט על התשתית      

  .לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצי,על גב האריח ,ללא סירוק" פורצל	

  .תית רטוב על רטוביש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התש      

למרוח את  גב האריח באמצעות תערובת הטיט העשויה : אפשרות נוספת      

  .המפורטת בסעי, זה,ע "או שו,"  460לטקס "חול ו , צמנט

    3.    הנחת האריחי

שעות מעת הערבול  6יש להניח את האריחי על שכבת המלט צמנט בתו.       

ול המיוצב לא יתערבב ע יש להקפיד שהח. וההשמה של שכבת החול המיוצב

יש להניח את האריחי על שכבת המלט צמנט . החול הנקי במהל. ההנחה

במקומות בה נקבעו מישקי ,תו. שמירה על מישקי במידות הנדרשות 

לכל עומקה וברוחב ,לאחר שהתייצבה,ביניי יש לחרו3 את שכבת הטיט 

יעו למפלס עד שיג,יש להקיש על האריחי באמצעות פטיש גומי, המישק

יש לנקות את שאריות הטיט . ועודפי המלט צמנט יצאו מהמישקי,המתוכנ	

  . מבי	 המישקי בכדי לאפשר יישו מאוחר יותר של הרובה

  .יש לוודא שפינות אריחי סמוכי יתלכדו באותו מישור      

  מ"מ 8�5מ ועבה בעובי "מ 5�3התקנה באמצעות שכבת דבק מסורקת דקה בעובי   .ג  

  תקנהה  .1    

" דבק פורצל	"התקנת האריחי בהדבקה נעשית באמצעות הדבקי   .א

  .ע"או שו, י נגב  קרמיקה"המסופקי ע" גרנירפיד"או  

  מריחת התשתית וגב האריח  .2

  ". המריחה הכפולה"את האריחי  יש להדביק בשיטת     .ב

שכבת , תו. הידוק אל התשתית,יש למרוח באמצעות כ, טייחי   .ג

כ. שתאטו פגמי , מ"מ 1 �אינו גדול מ שעובייה,דבק ראשונה

  .וחללי בתשתית

יש למרוח שכבת דבק נוספת בעובי הנדרש על גבי שכבת ההדבקה   .ד

יש לסרק באופ	 אחיד בעזרת מרית משוננת במידה . הראשונה

  .המתאימה

, על גב האריח,נוס, על כ. יש למרוח שכבה דקה של דבק ללא סירוק   .ה

  .צילשיפור ההיצמדות ולמילוי החרי

יש לוודא שגודל השטח הנמרח בדבק יאפשר הדבקת האריחי  כל   .ו

  .עוד הדבק טרי
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יש להצמיד ,יש להצמיד את גב האריח למקומו באמצעות פטיש גומי   .ז

כדי להבטיח שטח מגע מקסימלי של גב האריח ע , תו. לחיצה

  .הדבק ותו. שמירה על מישק אחיד במידות הנדרשות

  .כי יתלכדו באותו מישוריש לוודא שפינות אריחי סמו  .ח

  התקנה באמצעות מלט טיט על תשתית בטו	 או מדה  .ד  

  )הטיט(שכבת המלט צמנט   .1    

לא יהיו . מ"ס 3 –מ "ס 1.5עובי שכבת ההדבקה עשויה מלט צמנט יהיה       

  .אזורי מתחת לאריחי שלא תהיה בה שכבת טיט

  )טיט(התקנה באמצעות מלט צמנט   .2    

  .לעיל, 1תת סעי, ' י, בכמו האמור בסע      

  מריחת גב האריח  .3    

" דבק פורצל	"חובה למרוח את גב האריח והתשתית בשכבה דקה של       

  .ע"או שו,י נגב קרמיקה "המסופק ע

       דבק "שכבת ,תו. הידוק אל התשתית ,יש למרוח באמצעות כ, טייחי

  .בתשתית כ. שתאטו פגמי וחללי. מ "מ 1 �שעובייה אינו גדול מ" פורצל	

  .יש למרוח על הדבק הטרי שכבת  טיט בעובי הנדרש      

ללא " דבק פורצל	"בנוס, על כ. יש למרוח על גב האריחי שכבה דקה של       

  .לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצי,סירוק

  .יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב      

התשתית ואת גב האריח באמצעות יש למרוח את : קיימת אפשרות נוספת      

ע המפורטת בסעי, "או שו," 460לטקס "תערובת הטיט העשויה  צמנט חול ו

  .זה

    4.    הנחת האריחי

  .לעיל, 3תת סעי, ' כמו האמור בסעי, ב      

  הערות כלליות להנחת האריחי   .ה  

" החדרת"ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצ באופ	 שימנע התייבשות המצע ויאפשר    

אי	 , לפני הנחת אריחי גרניט פורצל	. שוריתו. כדי י, האריחי לשכבה שמתחת

, עוד, הטיט ינוקה מפני האריח תו. כדי התקדמות העבודה. צור. להשרות במי

, מ ובהתא להנחיות המפקח"מ 4רוחב הפוגות יהיה לפחות . י בד או ספוג רטוב"ע

מיד לאחר הנחת האריחי ולפני י שומרי מרחק מתאימי שיוצאו "המידה תשמר ע

  . ביצוע הרובה

  תפרי   .   ו  

היחס האופטימלי למידת תפר . לכל כיוו	 'מ 7 ' תפרי התפשטות יבוצעו כל כ    

 2:1אול בשו מצב לא יהיה יחס עולה על , בי	 רוחב לגובה 1:1התפשטות הוא  

, קומפוננטי מסטיק גמיש על בסיס פוליאוריט	 חד �חומר מילוי התפר יהיה גמיש 
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היבוא	 , "ווקר"' מתוצרת חב 410אלסטוסיל  סיליקו	 מיוחד לשימוש חיצוני כדוגמת 

  . ע"או שו,נגב קרמיקה 

  מילוי מישקי   . ז  

מילוי מישקי יעשה ברובה . ולכלו.דבקי פסולת , המישקי ינוקו משאריות טיט    

, רוחב המישקי: ההער. (ע"או שו,) נגב קרמיקה: יבוא	( MAPEIאקרילית מתוצרת 

י אביזרי "רוחב המישקי ישמר ע. מ"מ 4בא לא צוי	 אחרת בכתב הכמויות יהיה 

   ).שומרי מרחק

  

  גרניט פורצל� חיירחיפוי קירות בא  10.05

לקחת בחשבו	 על הקבל	 .  אדריכלה ירתחי בפעל   וגוונירקמ, וגמאדהחיפוי יהיה לפי   

  .הביצוע מסר לקבל	 לקראתייה שיל פי תרשי הנחע, ינווג ינשב פויחי

הרובה למילוי המישקי , מ"מ 4י יהיה קשימה ברוח, רי בשני הכווניבעוו יהי המישקי  

 תלצומלה היישו בהתא.  שור ובגוו	 לבחירת האדריכליג הטעו	 אוית מסטטנתהיה סי

  .נירצהי

  .ילכלה טרבהתא למפ קהבדהה תטישבה שיעחיפוי קירות   

ושכבה  ) חיר החיפוימל בוכל(כבת הרבצה של מלט צמנט ש עבוצתי האריחי מתחת למשטח  

  .05אוטמת  בהתא למפורט במפרט המיוחד פרק  

ע "או ש") שחל"של ( 215דוגמת טיט אקריל כ יבקד י"ע ל"משטח הנהההדבקה תעשה על   

  .מאושר

ניי בהתא גודל השי(משוננת  תירמ תופני שכבת ההרבצה באמצע על חמרי דבקהטיט הה  

  ).היצר	 תואהורל

 6�5 לי שבבעו היהתל טיט ההדבקה כ. ששכבות הטיט המהודקת אק דה יש ליאת האריח  

  .מ"מ

ל כב ,ע"לור של נגב קרמיקה או שכדוגמת אולטרה קווע רובה מלאה ציש להקפיד על בי  

  .פהצלחיפוי הר יהאריח י	כל תפרי החיבור בבו י החיפוייצחרי

 תודוקנקביעה של  ולכלשי, הודעבה ל אישור המפקח לסדריש לקב, הדולת העבלפני התח  

  .האריחי להיות שלמי ייבחי ת בהוקצוו, י התאמהות הטעונוצק, הלחתה

  .ריסותפבות עבודה וינבתכ י במפלסי שיתוארוהחיפוי יחל ויסתי  

ל הכיוריש הדובעה חטשמ תבחאחר הרלרק  צעבוי יבשירותחיפוי קירות   .  

  .קירות יופיחושקי בי	 ריצו, רצפה מית יוכשש להקפיד על המי  

צו, ריותו קליבר כמו או בהיי קירות יולחיפ יחשהארי דחומי 	פיד באופלצור. זה יש להק  

  .הצפהר

  

10.06   �  ותכולת המחירי� אופני מדידה מיוחדי

 � 10ק מחירי הסעיפי השוני שבכתב הכמויות כוללי בנוס, לאמור במפרט הכללי פר  

  :ג את העבודות הבאות, עבודות ריצו, וחיפוי
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ביצוע העבודות בשטחי קטני או גדולי ברצועות צרות או רחבות ובתוואי מעוגל   . 1  

  .בגודל ובצורת השטח, וללא כל הבדל במיקו

  .עיבוד פינות ומפגשי בעבודות החיפוי והריצו,  . 2  

לרבות חיתו. עיגולי , ות בזויות שונותבצורות שונ, ריצו,/חיפויחיתו. אריחי   . 3  

  .לרבות ליטוש החיתוכי, בקשתות על ידי מסור תעשייתי גדול

  .לפי דרישת המפרט והמפקח, והחיפוי הכנת דוגמאות לסוגי הריצו,   . 4  

י חיתו. מדויק של "שרוולי וכל פתח אחר ע, מעקות, עיבוד סביב פתחי של צינורות  . 5  

וסתימת הפתח בחומר מסוג החיפוי לאחר הרכבת , ר המפקח הכל לפי אישו, האריח

  .האלמנטי השוני

ובגמר שטחי  במקומות שוני לרבות בי	 שטחי ריצו, שוני ופסי פליז  ספי/פרופילי  .6  

  .ריצו,

, שימוש בלוחות במידות שונות בשילוב ע המידות הראשיות שבריצו,  ובחיפוי  .      7  

  ).נימדד וכלול במחיר סעיפי הריצו, והחיפוי השוני. (לרבות חיתוכי כנדרש 

  .הגנה על שכבות הריצו, לאחר הביצוע  .      8  

            9       .    .ריצו, בשיפועי לכיוו	 הנקזי

  .גווני שוני של האריחי על פי קביעת האדריכל  .10  

  ).ללא הבדל במחיר( ביצוע ריצו, וחיפוי בהדבקה או ע שכבת טיט ומילוי מיוצב  .     11  

ל הסעיפי שבכתב הכמויות כוללי את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט כ  .12  

  .הכללי
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  עבודות צבע  - 11 פרק

  

  עבודות צבע הכלולות במחירי יחידה של נגרות ומסגרות  11.01

עבודות הצבע והצביעה של כל הנגרות והמסגרות לרבות המשקופי תהיינה כלולות במחירי   

  .ותבוצענה כמצוי	 להל	, חידה של המוצרי עצמהי

  

  הוראות כלליות לביצוע עבודות הצביעה  11.02

כל עבודות הצבע תבוצענה תו. שימוש בצבע המעולה ביותר המיוצר באר3 מהסוג   .א

הנדרש ויכללו את כל עבודות ההכנה והרקע ואת כל צבעי היסוד הדרושי לביצוע 

  .עבודה מושלמת

  .בחרו ויקבעו על ידי האדריכל בכל מקרה ומקרהייוהגמר שלה  גווני הצבע  .ב

  

  פיקוח וביקורת על עבודות צבע  11.03

נקבע בזאת שבכל מקרה של חילוקי דעות בי	 הקבל	 והמזמי	 בנושאי טכניי של עבודות   

הפוסקי " טמבור"יהיו הנציגי המקצועיי המוסמכי של חברת , הצבע והצביעה

  .י וכל קביעה שלה תחייב את הצדדי ללא ערעורהבלעדיי והסופי

  

  "פוליאור"או /ו" סופרלק"צביעת עבודות נגרות במערכת   11.04

ייצבעו במערכת ) ושאינ ע3 טבעי לגמר לק שקו,(כל מוצרי הנגרות המיועדי לצביעה   

מודגש בזאת שהצבע והצביעה . כדלהל	) לבחירת האדריכל" (פוליאור"או /ו, "סופרלק"

  .להל	 כלולי במחירי היחידה של המוצרי עצמכד

  .החלקה ושיו,, של שמ	 לאיטו ע3 של טמבור) בבית המלאכה(שכבת יסוד   .א

וכ	 שכבת דבק שפכטל ע שיו, קל והסרת האבק  A.V.Pמלוי סדקי וחריצי במרק   .ב

  )A.V.Pבנגרות חו3 יש לבצע רק מרק (

  ).רק בנגרות פני" (טמבור"' שכבת צבע ראשו	 יסוד לפי הוראות חב  .ג

ע , בגוו	 לבחירת האדריכל" פוליאור"או " סופרלק"שתי שכבות צבע : גמר בפני  .ד

  .שפשו, עדי	 בי	 השכבות

ל בגוו	 לבחירת האדריכל ע שפשו, עדי	 בי	 "שלוש שכבות צבע כנ: גמר בחו3  

  .השכבות

  

  ע� גושני טבעי על פורנירה ועל" 2000הולצלזור "או /ו" דורלק"צבע   511.0

לרבות (מוצרי הנגרות המצופי פורנירה וכ	 כל האלמנטי העשויי ע3 גושני טבעי   .א

�דור"ייצבעו במערכות צבע ) 'קנטי וכד, סרגלי סוגרי, סרגלי זיגוג, סרגלי גמר

  ".2000הולצלזור "או /ו" לק
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ועל , אדריכלהינה בלעדית ל) לק�ודור 2000הולצלזור (הבחירה בי	 שתי האפשרויות   

כמו כ	 רשאי האדריכל להורות על צביעת חלק . הקבל	 למלא הוראותיו ללא ערעור

  .הכל לפי שיקולו הוא �  2000לק וחלק בהולצלזור �ממוצרי הנגרות בדור

לרבות האפשרות הניתנת לאדריכל להורות על (מודגש בזאת שהצבע והצביעה כדלהל	   

  .ולי במחירי היחידה של המוצרי עצמכל) ביצוע של כל אחת משתי מערכות הצבע

ע ) שכבות לפחות 3(כל שטחי הצבע ייצבעו בשכבות צבע כנדרש לכיסוי מושל   .ב

רשאי האדריכל להורות על " דורלק"במקרה של שימוש ב. שפשו, עדי	 בי	 השכבות

רשאי האדריכל " 2000הולצלזור "ובמקרה של שימוש ב) 'ביי3(ביצוע שכבת צרב 

  .הכל ללא תוספת מחיר �ו	 צבע הרצוי לו לבחור בגו

  

  )פלדה מגולוונת וכדומה, פלדה(עבודות צביעה על מסגרות אומ�   11.06

  :הערות מקדימות לכל עבודות הצביעה של המתכות  .א

תבוצענה באתר הבניה עצמו ) והמפורטות להל	(כל עבודות צביעת המתכות   .1

או צביעת יסוד כלשהי /עה ואי	 לבצע כל עבודת צבי. על ידי צבעי מקצועי

וזאת בכדי למנוע (י המפקח "בבית המלאכה אלא א אושר מראש אחרת ע

  ).ביצוע לא נכו	 וכושל של העבודות

  יפסלו , מוצרי שיגיעו לאתר כשה צבועי או צבועי בצבעי יסוד כלשה

   .הכל על חשבו	 הקבל	 �לאלתר ויהיו חייבי להיות מוחלפי באחרי

קיו	 יסודי של כל מעטה השומני שעל הפלדה מיידית לפני ביצוע יע ניש לבצ  .2

  .צביעת היסוד

שעות  24שינוקה מהשמני , ל"קיו	 יסודי מקדי כניכל מוצר שייצבע ללא נ  

הכל על חשבו	  �ייפסל לחלוטי	 ויוחל, באחר , או יותר לפני צביעת היסוד

  .הקבל	

ועש יבוצעו כנדרש כשמחיר מוצרי שלגביה נדרשת צביעה בתהלי. מת  .3

  .הצביעה כלול במחירי היחידה של המוצרי עצמ

  או אב�/על פח מגולוו� ו" פוליאור"או /ו" סופרלק"מערכת צבע   .ב

 100�4 קוי במדלל יונ', שמני וכד, ניקוי יסודי של כל שטחי המתכת מלכלו.  .1

  ".טמבור"של 

  .80. חספוס קל של כל פני המתכת בבד שמיר מס  .2

  ).ביבש(מיקרו	  40של טמבור בעובי " ZNאוניסיל "שכבת יסוד   .3

מיקרו	 לפחות  60בעובי כולל של " פוליאור"או " סופרלק"שכבות צבע  2  .4

מבוצע בהתזה או בהברשה כנתו	 , לבחירת האדריכל כולל בחירת הגוו	

  .בתכניות

  )האדריכללבחירת " (פוליאור"או /ו" סופרלק"צביעת מסגרות אומ� במערכת   .ג

צביעה על פלדה רגילה כדלהל	 תבוצע רק לפי הוראה מפורשת של האדריכל   :הערה

  .מיועדות להיות מגלוונות ומערכת הצבע לכ. בפרויקטמאחר וכל עבודות המסגרות 
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נרלי יבטרפנטי	 מ' שמני וכו, לכלו., ניקוי יסודי של המתכת מחלודה  .1.1

  ).ט"מח(חלודה של טמבור  וצביעת כל השטחי ע חלודה קבועה בממיר

שתבוצע מיד לאחר ) ביבש(מיקרו	  45�של טמבור בעובי כ" בזק"שכבת צבע   .1.2

  .ל"הניקוי כנ

לפני ביצוע שכבות הגמר יש לחזור ולתק	 שטחי שנפגעו על ידי צביעת יסוד   .1.3

  .ל"כנ

בעובי ) לבחירת האדריכל" (פוליאור"או " סופרלק"שתי שכבות צבע  �גמר   .1.4

מבוצע בהתזה או , בגוו	 לבחירת האדריכל) ביבש(מיקרו	  60�50כולל של 

  .בהברשה כנתו	 בתכניות

  

  הנחיות כלליות לצביעה  11.07

  :שתתבטא, נדרשת מ	 הקבל	 עבודה מעולה. הדגשה על ביצוע קפדני של עבודות צביעה  

  .בהכנת הרקע  .1

  .כל שכבה ושכבהבי	 , במילוי קפדני של תהלי. השכבות והייבוש הנדרש  .2

או כל אביזרי , צנרת, נגרות, מסגרות, פרטי אלומיניו: בהגנת המוצרי כגו	  .3

י קבלני משנה שיעבדו בעת ובעונה אחת בבני	 בזמ	 שיבצעו "אחרי שיוכנסו בבני	 ע

הקבל	 חייב לכסות כל פריט על מנת למנוע התלכלכות . את עבודות הצביעה

  .ווצרות כתמייוה

  .מסרנה כשה	 גמורות ובמצב ניקיו	 למופתית העבודות  .4

5.    .לשביעות רצונו של המפקח, הקבל	 חייב לנקות את הזכוכיות ניקוי מושל

  

  או שווה ער% "  סופרקריל"צביעת שטחי� חיצוניי�  ב  11.08

  :הצביעה תיעשה בצורה הבאה  

  .שומני ואבק, ניקוי השטח מלכלו.  �

    .החלקת הקירות בשתי  שכבות מרק  �

טרפנטי	 או שכבה אחת של  20%עד  30%�מדולל ב" בונדרול"צביעה שכבה אחת של   �  

  .מי 30%�מדולל ב" סופרקריל"

  .שעות לבונדרול או שלוש שעות לסופרקריל 24המתנה לייבוש   �  

עד לכיסוי מלא ,מי 10%עד  20%�מדולל ב" סופרקריל"שכבות לפחות של  2צביעת   �  

  .אדריכלי ה"בגווני שייבחרו ע

   

11.09  �  ותכולת המחירי� אופני מדידה מיוחדי

מדד בנפרד והיא כלולה יההגנה נגד קורוזיה על כל מוצרי ואביזרי ע3 ומתכת לא ת  . 1

חוזה זה ג א הדרישה הזאת /במחירי היחידה של הסעיפי בכל הפרקי של מכרז

  .או בתכניות/לא צוינה במיוחד במפרט ו
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 2ולפחות (א "ר כ"מ 1בשטח של  י של צבע והכנת דוגמאות שונותהביצוע בגווני שונ  . 2

יעשו על ידי הקבל	 ללא כל תשלו נוס, והוא ) דוגמאות מכל אב טיפוס גוו	 שיבחר

  .כלול במחירי היחידה השוני שבכתב הכמויות

כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד כדרוש לקבלת גוו	   . 3

  .ל שו תוספת"על חשבונו של הקבל	 ולא תשול עבור הנאחיד יהיו 

4 .   מעוגלי , שטח נטו לרבות על גבי שטחי קטני �המדידה של סעיפי הצבע השוני

  .ובגבהי שוני

5 .   צביעת אלמנטי נגרות ומסגרות כלולה במסגרת מחירי האלמנטי השוני ולא תשול

  .בנפרד

י שבכתב הכמויות עבור צביעה במספר גווני לא תשול כל תוספת מעבר לסעיפ  . 6

  .הכל לפי הוראות המפקח, ולפי צורות גיאומטריות שונות

  .כל המחירי שבכתב הכמויות כוללי את כל האמור במפרט מיוחד זה  . 7
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  עבודות אלומיניום - 12פרק 

  

  כללי  12.01

רטי האדריכל וכמו כ� כל  הפריטי�  יכללו את כל האמור והמפורט ברשימות ובפ:     הערה

בחלקי� (את כל המתואר בבהנחיות תכנו� לביצוע דלתות וחלונות במחלקות לפסיכיאטריה 

 �  ). הרלוונטיי

איטו ושילוב ע אלמנטי הציפוי , כל עבודות האלומיניו יעשו תו. תאו פרטי חיבור  

  .החיצוני

  

12.02   �  מאולגני�פרופילי

  .לגניכל פרופילי  האלומיניו יהיו מאו  

  

12.03  �  תקני

עבודות מסגרות אלומיניו יעמדו ברמת הדרישות הגבוהה ביותר הנדרשת במפרט או   

, ל"במקרה של סתירה בי	 הדרישות הנ. DINבתקני המפורטי מטה או בדרישות תקני 

  .יעמדו העבודות ברמת הדרישות הגבוהה יותר

  .חלונות אלומיניו �  1068י "ת  

  .לונות ודלתות בבנייניזיגוג ח �  1099י "ת  

  .לוחות זכוכית שטוחי ושקופי לשימוש בבנייני � 938י "ת  

  .עומס הרוח: עומסי אופייניי בבנייני � 414י "ת  

  .ציפויי אנודיי של אלומיניו � 325י "ת  

  

  תכנו�   12.04

  כללי  .א  

ורי אילרבות כל הפרטי והת, והתכנו	 המפורט של חלקי מסגרות האלומיני    

, המצורפי לחוזה, הטכניי יוכנו על ידי היצר	 על יסוד התכניות והדרישות במפרט

  .ויוגשו לאישור האדריכל והמפקח

האדריכל רשאי לשנות ולהשלי את הדרישות כל עוד לא אושרו סופית תכניות     

  .הקבל	

הקבל	 רשאי להציע שינויי בדרישות המפרט ולהשלי את הדרישות במסגרת     

א. דרישות המפרט מחייבות את הקבל	 כדרישות , אור הטכני שיוכ	 על ידוהתי

  .מינימו כל עוד לא אושרו שינויי במפרט

או /י מהנדסי ו"הקבל	 מתחייב לבצע את התכנו	 ע, הקבל	 אחראי לטיב התכנו	    

  .סיו	 בתכנו	 עבודות אלומיניוימומחי בעלי נ
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י מהנדס רשוי ומנוסה ג את "ל	 לתכנ	 עבמסגרת תכנו	 קירות המס. אחראי הקב    

  .החיזוק והחיבור,קונסטרוקציית התלייה

  .הקבל	 אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב תכנו	 לקוי    

המפקח רשאי לדרוש מהקבל	 להגיש חוות דעת של מכו	 בדיקות מוסמ. להתאמת        

טיב , עבודהחוות דעת על שיטת ה, עמידות בדרישות החוזה, היחידות למטרת

  .חומרי וטיב התכנו	

ל "אלא לאחר שאושרה חוות הדעת הנ, הקבל	 אינו רשאי להתחיל בייצור או בהרכבה    

  .י המפקח"ע

י המפקח לא יהיה בו כדי "החומרי ושיטות העבודה ע, אורייהת, אישור התכניות    

  .'אי התאמה וכד, לטעות, לגרוע במאומה מאחריותו של הקבל	 לטיב העבודה

  נוהלי תכנו�  .ב  

י הקבל	 יכלול תאו פרטי התכנו	 וביצוע ע המפקח "התכנו	 המפורט שיוכ	 ע    

  .והאדריכל

  .הקבל	 יגיש את התכניות לאישור האדריכל ויסייע לאדריכל בביקורת התכניות    

האדריכל יאשר את התכניות או ידרוש שינויי והשלמות או שיבטל או שידרוש     

יות הסופיות המאושרות בחתימת הקבל	 והמזמי	 יהוו חלק התכנ, תכנו	 מחודש

  .מהחוזה בי	 הצדדי

  תכניות ומסמכי�  .ג  

     התכנו	 יכלול את כל הנדרש לצור. בדיקת כל הפרטי והתאמת לדרישות ותאו

  �:בי	 היתר יכלול התכנו	, ביניה לעבודות סמוכות המבוצעות על ידי קבלני אחרי

  .אור הנדרש ביחס לכל פריטידות לפי התתאור טכני של העבו   �

  .מפרט טכני מפורט ומשלי למפרט זה  �

  .תכנית סכמטיות של כל פריט   �

�     .תאור פרטי מיוחדי

  .חישובי סטטיי של היחידות ומבנה עזר לתמיכת במידת הצור.   �

  .פריסות ופרטי, חזיתות, לכל פריט לרבות חתכי 1:1מ "תכניות עבודה בקנ   �

, פרטי ואביזרי החיבור, הסרגלי, מידות ומשקל הפרופילי: הפרטי יכללו   �

  .'אביזרי הפרזול וכו, האיטו

ופרטי ' ציפויי וכד, הסמוכי לכל פריט כמו בטו	 1:1מ "י	 בקניפרטי הבנ   �

  .קיו	יההתחברות ליחידות האלומיניו כולל פרטי הכנות למערכת אחזקה ונ

  .צר	פרוספקטי והוראות הי   �

�   הפרזול ושאר , האטמי, הסרגלי, הפרופילי, דוגמאות של החומרי

  .האביזרי והגימור

�     .תאור שיטת ההרכבה וסדר ההרכבה של היחידות בפתחי

  .ופעולתו, אור כל פריטיכל חומר טכני הדרוש לת   �

  .רשימת התקני בה יעמדו חומרי האיטו והציפוי   �
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יוגשו , ולאחר אישור, עותקי 4 �י הקבל	 למפקח ב"גשו עכל התכניות והמסמכי יו    

4    ).עותקי מאושרי 8כ "בסה(עותקי נוספי

הקבל	 מסכי כי כל המסמכי אשר יסופקו על ידו יישארו בבעלות הבלעדית של     

  .אשר יהא רשאי להשתמש בה לכל מטרה שהיא הקשורה בביצוע העבודות, המזמי	

מנת �לאיטו על, לפרטי הקצה והחיבור לסביבתג ייחסו התוכניות והפרטי ית    

  .לקבל מערכת מושלמת אטימה של קירות החזיתות

  

12.05   �  )טיפוס'אב(דגמי

לפי הזמנה בכתב של , יבצע הקבל	, לאחר האישור העקרוני של התכנו	 המפורט כאמור לעיל  

ות כפי שיקבע דגמי של חלק מהיחיד, המפקח ובהתא לתכניות ולמפרטי המאושרי

כל דג יכלול את המלב	 הסמוי ואמצעי החיבור למבנה ואת היחידה קומפלט . המפקח

איטו כל הפריטי בינ לבי	 עצמ ואיטו היחידה , וחיבורה למלב	 הסמוי או למבנה

הזיגוג וכל שאר העבודות הכלולות במחיר , הגימור, כל דג יכלול את כל הפרזול. עצמה

  .היחידה

בצע בדיקות במפעל ובמעבדה מאושרת ויגיש למפקח תעודה על הבדיקות שנעשו הקבל	 י  

  .דרש על ידי המפקחיכנדרש בתקני וכ	 כל בדיקה אחרת אשר ת

, אשר לדעת המפקח, או שיפורי/א יתגלה הצור. במהל. הבדיקות לתכנ	 ולבצע שינויי ו  

הקבל	 את השינויי יבצע , או לאישור כל דג/יש לבצע כתנאי להמש. הבדיקות ו

השיפורי הנדרשי מיד לאחר דרישות המפקח ותו. תיאו מלא עמו וע האדריכל ויעדכ	 

  .במקביל את תכניות העבודה

   הקבל	 ירכיב כל דג במבנה במקו שיקבע על ידי המפקח ויפרקו ויסלקו במועד ולמקו

  .שיקבע המפקח

  .ה כרצונושארו רכוש המזמי	 והוא רשאי להשתמש ביהדגמי י  

שתבוצענה לפי דרישות המפקח במהל. , בדיקת הדגמי אינה תחלי, לבדיקות בקרת איכות  

  ).'עובי שכבות צבע וכד, אילגו	, כדוגמת בדיקות התזה(הייצור וההרכבה 

  

12.06   �  פיגור בהספקת התכניות ובביצוע הדג

בהשלמת קבלת או /או ביצוע כל דג ו/א נגר עיכוב בהתקדמות ביצוע התכנו	 ו  

או עקב אי התאמת התכנו	 והדגמי או חלק מה /האישורי והבדיקות באשמת הקבל	 ו

ל ולהוצאות הנובעות "ישא הקבל	 באחריות המלאה והבלעדית לעיכוב כנ, לדרישות החוזה

מאותו עיכוב בי	 במישרי	 ובי	 בעקיפי	 וזאת מבלי לגרוע ביתר זכויות המפקח והמזמי	 

  .בהתא לחוזה

  

  אישור  12.07

אישור המפקח לתכניות ולדגמי אינו משחרר את הקבל	 מאחריותו המלאה והבלעדית   

לאי התאמות וליקויי העלולי להתגלות , לטעויות, או לתוצאות ושגיאות, לטיב המוצר

  .במועד מאוחר יותר
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 לרבות, היחידות והמוצרי שיסופקו על ידי הקבל	 יהיו זהי לדגמי שנבדקו ואושרו  

  .בפרטי המבנה ורמת הביצוע

  

  התאמת המסגרות לתכניות  12.08

יציע הקבל	 . כל עבודות אלומיניו יבוצעו בדיוק לפי התכניות והמפרטי ודוגמאות שאושרו  

יהיה עליו להגיש תחילה תכנית מפורטת , לספק מוצרי שהמבנה שלה שונה מ	 המתוכנ	

ני ביצוע דוגמאות ואישור התכניות וזאת לפ, של השינוי המוצע ולקבל אישור המפקח

  .והמפרטי

  

  אספקה והובלה  12.09

בהתחשב בהתקדמות , אספקת המוצרי לאתר תבוצע במועדי שיקבעו בהתא ע המפקח

עד לאספקת המוצרי לאתר אחראי הקבל	 , ביצוע הפרויקט ואפשרויות האחסו	 באתר

  .לאחסו	 המוצרי מחו3 לאתר

. מחוברי לפריט של' הפתחי וכו, לאתר כשכל הפרופילימסגרות האלומיניו תסופק 

י הקבל	 בדר. שלא תגלה את "יוחל, או יתוק	 ע, או לקוי, או חומר שיימצא פגו, כל מוצר

  .ביצוע ההחלפה או התיקו	 ולא תשנה את חזות המוצר

, יסופקו לאתר בחלקי, שלא נית	 לדעת המפקח להוביל בשלמות מפאת גודל, פריטי

כל מוצרי . או הקבל	 מתחייב מראש להכי	 מתקני מתאימי להרכבה נאותה באתר

ואמצעי מתאימי לשיטת , האלומיניו יובלו אל האתר מוגני ועטופי בעטיפה פלסטית

  .שיוצעו על ידי הקבל	 ויאושרו על ידי המפקח, ההובלה

  

  אחזקה ומסירה   12.10

מי	 לצרכי אחזקה שוטפת של מסגרות בעת סיו ביצוע העבודות ימסור הקבל	 למז

  �:האלומיניו את החומר הבא

  .העתקי 2 �תכניות כל העבודות כפי שבוצעו ב   �

  .ושיטת החלפת יחידות או מוצרי ביחידות, הוראות אחזקה מונעת   �

  .כ הכמויות שסופקו"מסה 3%מוצרי פרזול ואביזרי רזרביי בכמות של    �

  .כ הכמויות שסופקו"מסה 3%של אטמי מכל הסוגי בכמות    �

ל ישמשו את המזמי	 לצרכי אחזקה מונעת ותיקו	 נזקי שנגרמו שלא באשמת "החומרי הנ  

  .הקבל	 ואינ כלולי במסגרת עבודות האחריות לפי החוזה

  

  ייצור וגימור  12.11

  יהיו ה כ. שלא ייראו בחזית ומסוג , או מסמרות, במקרה ומחברי את הפינות בברגי

  .מעלות 45" גרונג"פרופילי האגפי יחוברו ב, לדה לא חלידהפ

בכל מקרה החיבור יעשה בעזרת אביזרי פינה מאלומיניו או מזמק אשר יוכנס למלב	 ולאג,   

  .אפוקסי: כשה טבולי בחומר איטו כגו	
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  כדי למנוע , יש לדאוג שמבנה אלמנטי האלומיניו יאפשר ניקוז מי החודרי בעת הגשמי

פוע כלפי חו3 וע חורי ניקוז יבפרופיל התחתו	 עליו להיות ע ש, חול ולכלו., טברות מיהצ

  .מתאימי

  

  כושר התפקוד לבדיקתו   12.12

במפרט  2תהיה בהתא לרמת , חדירת מי והעמסה מכנית, הדרישה לחדירת רוח  . 1

  .הכללי

  .ער. בדיקת שדה לטיב האיטו כמפורט לכל חלו	 מורכבית  . 2

  

  זיגוג  12.13

כ	 . פרט למצוי	 אחרת ברשימת האלומיניו, הזיגוג יהיה בהתא לרמה של המפרט הכללי  

  .938י "תתאי הזכוכית לת

  

12.14  �  פירזול ואביזרי

1 .  הפרזול , בכל מצב. כל אלמנטי הפירזול השוני מפורטי ברשימות האלומיניו

רת בתוכניות הפרזול יהיה במידה ולא צוי	 אח. יתאי לסוג החלו	 הנדרש ברשימות

י "מצופה בכל צדדיו הגלויי בצפוי אלקטרוליטי של כרו או ניקל בהתא לנדרש בת

258.  

לא יורשה . יחוברו לפרופילי החלו	 א. ורק בעזרת ברגי, ליוידיות סגרי ומנע  . 2

הקבל	 יגיש לאישור המפקח והאדריכל את כל מרכיבי .  שימוש במסמרות לצור. זה

  .ל והאביזריהפרזו

פרופילי השילוב באגפי הדלתות יהיו ע בליטות שילוב מאלומיניו אשר בתו. אחת   . 3

  .מה	 תורכב מברשת שעירה

  

12.15  �   ותכולת המחירי�  אופני מדידה מיוחדי

  .העבודה כוללת את כל האמור במפרט מיוחד זה  

  .חיר היחידהבמידות האלמנט לא יהיה כל שינוי במ ± 10%עבור שינוי של עד   

ידי הקבל	 ועל חשבונו לפי �או בטו	 יבודדו על/כל החיבורי בי	 אלמנטי אלומיניו וברזל ו  

  .הוראות המפקח
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  מתקני מיזוג אויר -15פרק 

  :מסמכי� הכלולי� במסמ% זה

  

  1חלק 

/ י הועדה הבי	 משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחו	 "מפרט כללי ואופני מדידה שהוצאו ע

  .צ ומשרד השיכו	"מע/ ד העבודה משר

  15פרק  � מפרט כללי למתקני מיזוג אויר ואוורור   1.1

  8פרק  �מפרט כללי למתקני חשמל   1.2

  11פרק  �מפרט כללי לצביעה   1.3

  .על כל חלקיו לבטיחות אש 1001תק	 ישראלי   1.4

  

  כללי של מערכות מיזוג האוירתאור   15.01

יחידות .  VRF HEAT PUMPמבוססת על מערכות מערכות מיזוג אויר לסחרור אויר  �

 .העיבוי יוצבו על הגג

בעיבוי ) פקגי(אספקה של אויר חיצוני מטופל תבוצע באמצעות יחידות מאוחדות   �

  .אויר

 .שרותי יאווררו באופ	 מאול3 �

 .יותקנו מפוחי להוצאת עש	 שיופעלו בזמ	 חרו) 'פרוזדורי וכד(מאזורי מילוט  �

  .י מערכות נפרדות מסוג מולטי אנוורטר"צמאי ישורת עהמבנה לאשפוז ע �

  �    תנאי תכנו	 אקלימיי

  :תנאי חו3 קי3    

  C33°  טמפרטורת אויר יבש    

  26°C   טמפרטורת אויר לח    

 C°3תנאי חו3 חור,     

 ) באזורי ממוזגי( 23±2°C: תנאי פני קי3    

  )באזורי ממוזגי(  21±2°C: תנאי פני חור,    

  

  / העבודההיק  15.02

  כללי  

תשלומי ביטוח , הובלות, העבודה כוללת את ההספקה של כח העבודה חומרי עבודה .1

, הפעלות, שרותי, תשלו מכסי ומיסי כלשה, להגנה על העבודה והעובדי

התקנת ציוד ובדיקות אשר דרושות להשלמת המתק	 עד להפעלה מלאה , ויסותי

  .וכמפורט במפרט הטכני

  : ישור נציג המזמי	הכנה והגשה לא    
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    1.    .ופרטי פתחי/הגבהות שרטוטי עבודה לביצוע כולל מערכי

  .בחירת ציוד  .2    

  .תוכנית בדיקת והפעלת מתק	  .3    

  .לרבות דוחות הפעלה תיקי הוראות אחזקה והפעלה  .4    

  .אספקת והתקנת ציוד מזוג אויר ומערכות נלוות  .5    

  .ולל הצגת מסכי גרפייכקרת מבנה תוכניות מפורטות של המערכות לב  .6    

    .תוכניות וסכמות חשמל לפיקוד ובקרה  .7    

  .תוכנית עבודה של הצבת ציודי ופרטי ביצוע  . 8    

  .ציוד לא יותק	 ללא אישור נציג המזמי	  *    

  

  :אחריות  .2  

במש. שלוש שני קבל	 מיזוג האויר יספק כחלק מחוזה זה שרות ואחזקה מונעת     

  .ות  אות	 התקי	 החל מקבלת המתק	מלאות למערכ

  .אחזקה תכלול בדיקה שגרתית וכיוונ	 היחידות לפחות פע אחת בחודש    

חומרי ועבודה במש. תקופת , קבל	 מיזוג האויר ישא בכל הוצאות חלקי החילו,    

  . האחריות

  

  :פרוט כללי של העבודות אשר יש לספק ולהתקי	 במסגרת מפרט זה  .3  

  .ניה ואמצעי שינועפיגומי למי  .א    

  .י המפקח"קוי חשמל זמניי לצור. עבודות הקבל	 מנקודה בבני	 שתוגדר ע  .ב

 ,מעבי אויר ,נחשוני קירור ,מנועי ,יחידות מיזוג אויר הכוללות מפוחי  .ג

   .אביזרי הפעלה וויסות , מסנני

  .תריסי אויר צח/ מערכות לכוו	 אויר, מערכות של תעלות אויר  .ד

אינסטלציה וחווט , לוחות חשמל,וויסות אוטומטימערכת הפעלה בקרה   .ה

חשמל מושלמת על כל אביזריה	 להפעלה אוטומטית של מערכות מיזוג 

  .האויר

הספקה והתקנה של חומרי אקוסטי ובולמי רעידות עבור היסודות של    .ו    

  .הציוד המותק	

  . שוניוהוצאת עש	 מפוחי איוורור   .ז

כולל צנרת גז קירור  ,ע בתוכניותמזגני מפוצלי בגדלי שוני כמופי  .ח

  .מבודדת מותקנת לפי הוראות היצר	

  .מערכות חשמל פיקוד בקרה ובקרת מבנה  .ט

מערכות אנוורטר מרכזיות לרבות מעבי מאיידי מערכות לפיזור אויר   . י

 .צנרת גז קרור ועבודות פיקוד ובקרה

 .VRFבקר מרכזי עבור מערכות   .יא

  



  

  בינוי ופיתוח מוסדות רפואה, המינהל לתכנו �משרד הבריאות 
  כפר שאול בירושלי�ח "ביה –סגורה ' שיקו� ושיפו� מחלקה א

 2017/94/כפר שאול   � 2363
 

156

    הגנה  .יב

נזקי או , מ למנוע מכשולי"מר יוגנו במש. כל הזמ	 עואו ח ציוד, כל עבודה      

ונזקי כימיי או , מי וחול, כל הציוד יכוסה ויוג	 בפני זוהמה. שבירה

ע השלמת העבודה ינקה הקבל	 את הציוד ביסודיות . טכניי אחרי

ל על אחריות הקבל	 וללא "כל הנ �והמתק	 ימסר במצב מושל ובלתי נזוק 

  .ותוספת תשל

, אישורי מכו	 התקני הישראלי לכל הציודי אות בכוונת הקבל	 לרכוש  .יג

  .'תעלות גמישות וכד, כולל דוגמאות של בידודי

  אמצעי בטיחות   .יד    

מ "ע )הדרושי אמצעי בטיחות(הקבל	 יספק ויתקי	 על כל הציוד הנדרש       

  .ממשלתיות/הערוניות לקבל אשור מהרשויות

   

   קבלת המתק	  .4  

האינסטלציות והמתקני , יפעיל הקבל	 את כל הציוד, ע גמר ביצוע העבודה    

  . תיקוני במידה וידרשו וכדומה, ויסותי, יערו. בדיקות תקינות, לסוגיה

לאחר מכ	 יפעיל הקבל	 כשלב הרצה את מערכת מיזוג האויר לרבות כל הציוד     

  .במש. כשבוע ימי, האינסטלציות והמתקני למיניה

    ח "דו, במש. זמ	 ההפעלות יכי	 הקבל	 דוחות של כמויות האויר לסוגיו השוני

ח של טמפרטורות "ח כווני מגיני יתרת זר וכמו כ	 דו"של כל המנועי ודו' אמפרז

  .אויר לסוגיו השוני

הבדיקות והרשומי כולל כל התיקוני אשר יתחייבו מתוצאות , לאחר גמר ההרצה    

  .י המזמי	"בע מועד לקבלת המתק	 עורק אז יק, הבדיקות

  . עותקי 3 � על הקבל	 להכי	 תיקי מתק	 ב, לקראת הבדיקה    

, י הקבל	 ואת תוכניות המכרז"כל תיק יכלול את כל תוכניות היצור שיוכנו ע    

תחזוקה ברמה , כמו כ	 יכלול התיק הוראות הפעלה. מועדכנות כפי שבוצע המתק	

  . שנתית והוראות לאיתור תקלות, ודשיתח�תלת, חודשית, שבועית, יומית

, המפקח והמתכנ	 יבדקו כל המתקני, בקבלת המתק	 אשר תער. בנוכחות הקבל	    

או /או ליקויי מכל מי	 וסוג שה	 ו/במידה וימצאו בעיות ו. האינסטלציות והציוד

  .י המתכנ	"י המפקח וע"י המזמי	 ה ירשמו ע"במידה ויהיו הסתייגויות ע

ר ההסתייגויות תו. שבועיי ימי לכל יהליקויי ולהסלתק	 את חייב הקבל	 מת    

  .לאחר מכ	 תער. קבלה חוזרת. היותר

שנות  3יחולו י המפקח והמתכנ	 "רק לאחר גמר התיקוני והסרת כל ההסתייגויות ע    

  .האחריות 

לגביו הסתייגויות ולגבי  לגבי ציוד שאי	" בחלקי"לא תהיה התחלת שנת אחריות     

אלא כאמור לעיל האחריות תחל מאותו יו בו יוסרו כל , ה שלגביו נשארוכז

  .ההסתייגויות עד לאחרונה שבה	
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  שווה ער.  .5  

ע שמאושר "ש �ע מאושר הכוונה ל"אביזרי וציודי שמצוייני התוצרת והדג או ש    

    . י היוע3"ע

  

  ניסיו	 מוכח   .6  

מערכות מיזוג  3וכח של ביצוע מינימו קבל	 מיזוג האויר שיבחר יהיה בעל ניסיו	 מ    

  .מערכת  לכל  TR60אויר מסוג אנוורטר בתפוקה שעולה על 

על הקבל	 להגיש רישו שיכלול מקומות בה ביצע מערכות אנוורטר כולל תפוקת     

  .המערכות אות	 ביצע

  

  מפרט טכני  15.03

  .VRF HEAT PUMPמערכות אנוורטר   3.1  

  .בעיבוי אויר)  'גפק(יחידות עצמאיות מאוחדות  .3.2

 .צנרת גז קירור .3.3

 .בידוד תעלות .3.4

  .והוצאת עש	 מפוחי איוורור .3.5

  .ותריסי מפזרי, תעלות אויר  3.6  

  .בידוד רעש ורעידות  3.7  

  .עבודות חשמל  3.8  

  .מערכת הפעלה בקרה וויסות   3.9  

    .שלוט סמו	 וספר הוראות הפעלה ואחזקה  3.10  

  .הפעלהניקוי בדיקות ניסויי והכנסה ל  3.11  

  

  

   VRF HEAT PUMPאינוורטר מערכות    1.3  

שני לפחות בייצור ציוד  10המערכת תהיה מתוצרת יצר	 ידוע ובעל וותק של   1.0    

  ".מיצובישי"או " דייקי	"או " טושיבה"דומה מתוצרת 

    2.0     ) .HEAT PUMP(היחידות יפעלו לקירור או לחימו

, דת עיבוי בודדת ומספר יחידות איודתהיה מטיפוס יחיכל יחידת עיבוי   3.0     

  .המחוברת אליה

  .כל יחידת איוד תכלול שסתו התפשטות אלקטרוני  4.0    

כאשר אחד מה יהיה , מדחסי הרמטיי 2כל מודול מעבה יכלול לפחות   5.0    

  .INVERTERמסוג   

  .ללא מברשות ע ליבת מגנט נאודיו DCמנוע המדחס יהיה מנוע   6.0    
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ולחימו  – C°5היה מיועדת לקירור בטמפרטורה חיצונית של עד היחידה ת      

  .�  C°20בטמפרטורת חו3 של עד 

  .לפחות 2.8של  COPהיחידה תהיה בעלת   8.0    

  .היחידה תסופק ע ציפוי הגנה אנטיקורוזיבי על צלעות סוללת העיבוי  9.0    

  .R-410" ירוק"היחידה תהיה מופעלת בגז   10.0    

מדוד במרחק של מטר  DB 60 –יחידת העיבוי לא תעלה על רמת רעש של   11.0    

  .אחד מהיחידה  

  .מטר 1במרחק  DB 35רמת הרעש של יחידות הפני לא תעלה עד   12.0    

  .המערכת תאפשר הקטנת רמת הרעש באופ	 אוטומטי בשעות הלילה  13.0    

  .O2H 6mmמפוחי המעבה יעמדו בלח3 סטטי של עד   14.0    

  .30%של עד ) DIVERSITY(ר דרגת גמישות המערכת תאפש  15.0    

  .שנות אחריות מלאות 3ע י היצר	 "המערכת תסופק ע  16.0    

ח הפעלה מפורט "המערכות יופעלו בשיתו,  ע הספק של היחידות שיוציא דו  17.0    

  .ומסודר בגמר ההפעלות

  .התפוקות של היחידות יהיו כמצוי	 בתוכניות  18.0    

  

  ) י'קגפ(יחידות מאוחדת    3.2  

שישמשו ) י'פקג(יחידות עצמאיות מאוחדות    2 ירכיב ויפעיל, הקבל	 יספק  1.0    

לקרור בלבד בעיבוי אויר היחידות תפעלנה .  לאספקת אויר חיצוני מטופל 

 )מושתקות( .S.Qמסדרת  "וריסא"י "כמיוצר ע היחידות תהיינה, ח"כולל גח

במפרט , ויני בתכניותאו שווה ער. מאושר בתפוקה בגודל ובמיקו המצ

  .הטכני ובטבלת הציוד

  .כנדרש במפרט כללי לעבודות מיזוג אויר היחידות יבנו   2.0    

  .ספק להגיש לאישור תכניות ייצור מפורטות כולל מידות וביצועי/על הקבל	  3.0    

על הקבל	 להגיש תכניות של הגבהות מבטו	 וכל הדרישות מקבל	 הבניה   4.0    

  .וקבל	 החשמל

  .ע פקקי ניקוז בקשתות 1.5"יתחבר סיפו	 ניקוז מגולוו	 בקוטר  לכל יחידה   5.0    

תהיינה מוגנות מי וצבועות בצבע עמיד לתנאי מזג אויר  היחידות כל חלקי  6.0

 .מדברי

תעוד  ARI/ ביצועי היחידות יהיו מתועדי ומאושרי לפי תק	 ישראלי        7.0

  :יכלול

חשמלי דרוש  כוללות תפוקת קרור והספקעקומות וטבלאות ביצוע ש    �      

  :בתחומי הטמפרטורות הבאות

  ºC�16÷30טמפרטורת אויר יבש בכניסה למאייד            

  ºC 14÷20 טמפרטורת אויר לח בכניסה למאייד             
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  ºC 50÷5   טמפרטורת אויר יבש בכניסה למעבה           

	 רצי, בתנאי התכנו	 מעגל הקרור בשלמותו ובקרת לח3 עיבוי יפעלו באופ  8.0    

  .ל"הנ

שינוי בספיקות האויר של מפוח מאייד ומפוח מעבה עקב עליית לח3 סטטי             

  .��15%חיצוני לא ישתנו ביותר מ

  _יחידה תכלול את האבטחות הבאותכל   9.0     

  .ריסט ידני � לח3 סניקה גבוה   .1      

  ריסט אוטומטי �לח3 יניקה נמו.   .2      

באופ	 ( C° +5ס בזמ	 קפיאת קו יניקה מטמפרטורה ניתוק המדח  .3      

  )אוטומטי

  ).ריסט ידני(עומס טרמי וכשל פזה   .4      

  שעו	 ריסיקל  .5      

  ספק יחידות המיזוג יגיש  10.0    

  .הכולל בדיקות והוראות הפעלה � תיק הפעלה   .1      

      2.    .הוראות הפעלה בשעת חרו

  .הנחיות במקרה של כשל  .3      

  .לשרות ואחזקההמלצות   .4      

  .תנאי אחריות  .5      

  .לא תרעד או תדלו, בכל תנאי עבודה כל יחידה   11.0    

מכללי , נחשו	, גישה, דלתות, בית: וכולל, כל מעבה מורכב אצל היצר	  12.0    

  .וכל האביזרי הדרושי, מפוחי

  .לא פחות מ	 המופיע בטבלת הנתוני הטכניי �ספיקות   13.0    

עשוי מקונסטרוקציה מגלוונת בשלמותה ומעטה פח מגולוו	 הבית בית מעבה   14.0    

  .בהתא לתכניות ולטבלת הנתוני הטכניי   �יהיה אפקי 

    15.0    . ציריי מתכתיי: מכללי מפוחי

         . לפי טבלת הנתוני הטכניי �דג המפוחי

    16.0  רות בנוי מצנו �. נחשו	 עבוי בעל מספר מעגלי לפחות כמספר המדחסי

  . נחושת וצלעות אלומיניו

    17.0  ולכל אבזר , רצועות, מיסבי, דלתות גישה תנתנה לגישה נוחה למנועי

ותהיינה ע נעילה , הדלתות תבנינה מפח מגולוו	 בעל כפו, כפול. פנימי

  .אט ניאופר	 וזוג ידיות לכל אחת, אקסצנטרית

א . את נחשו	 העבוילא תהיינה כל נזילות אויר העוקפות : אטימות   18.0    

תתגלינה נזילות  כאלה ע הפעלת המעבה בשטח יאטו הקבל	 כל נזילת 

  .מפקח/י המהנדס"אויר בכל אמצעי כפי שידרש ע
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: כולל(הספקת והרכבת המעבה המושל : מחיר מעבה מקורר אויר כולל  19.0    

, )'צביעה וכו, אטימות, דלתות גישה, נחשו	 עבוי, )י(מפוח) י(מכלל, בית

  .בולמי זעזועי

בלוח החשמל . יחידה יותק	 לוח חשמל מושל לכח פיקוד ולבקרהבכל    20.0    

וממסרי לחוסר פאזה  0.92 � בלי לשיפור מקד כופל הספק לכיכללו 

)NVR.( .ההתנעה תהיה לפי חוק החשמל מתנע כוכב משולש או מתנע ר.  

  . 2"י יבודד בבידוד פנימי בעובבכל יחידה תא האיוד   21.0    

  טבלת ציוד  22.0    

  2� יאצ  1� יאצ  סימו	
    גג מבנה   גג מבנה  מיקו

  
 100%אספקת   משרת  

אויר חיצוני 
מטופל לאזור 

  אשפוז 

אויר  100%אספקת 
חיצוני מטופל לאזור 
חדרי רופאי חדר 

  'אוכל וכו
  

חו3 ' בטמפ) (TR(תפוקת קרור  
35°C (  

4.0  7.5  

חו3 ' בטמפ) (TR(תפוקת קירור 
  )C°42 של

3.5  6.5  

מדחסי מסוג  2  כמות מדחסי וסוג
  סקרול

מדחסי מסוג  2
  סקרול

כמות אויר מפוח אספקה 
)CFM(  

900  1,600  

  מוער. חיצוני מפל לח3 * 
 )G.W INCH(  

0.75  0.75  

 1" �צלעות אלומיניו ל' מס
)FPI (מאייד  

12  12  

  4  4  )שורות עומק' מס(סוללת עיבוי 
 לצלעות אלומיניו' מס� "1  
  )סוללת עיבוי(

11  11  

  לפי יצר	 4÷6  לפי יצר	 4÷6  שורות עומק סוללת מאייד' מס
למרחק  DBA58   רמת רעש

  'מ 3
 DBA58  3למרחק 

 'מ
מדחס אחד ( 2  מעגלי נפרדי ' מס

 )בכל מעגל
מדחס אחד בכל ( 2

  )מעגל
  = KW 10  חימו

 )KW 2X 5 
  ח"גח) דרגות

KW 16 )        =KW 
8.0 2Xח"גח) ותדרג 

  

  :הערות

על הקבל	 להגיש לאישור היוע3 חישוב מפלי לח3 כנגד יעבדו מפוחי   .1

  .האספקה

במחיר  2"על בולמי רעידות קפיציי לשקיעה של  היחידות תוצבנה  .2      

  .היחידה
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יותק	 לוח חשמל פיקוד ובקרה מושל כולל כבלי  בכל יחידה   .3      

  .פי חוק החשמלהלוח יבנה ל לשיפור מקד כופל הספק

  .יכלל מפסק חשמל ראשי  כל יחידה במחיר   .4      

  . 2"הבידוד בתא מאייד יהיה בעובי   .5      

  

  צנרת נחושת לגז קרור 3.3  

  .יותקנו בהתא להנחיות היצר	 VRFצנרת גז קרור למערכות     

כל אביזרי וספחי הצנרת לרבות כל סוגי הבידודי צנרת " L"הצנרת תהיה מנחושת     

ה על הגג תותק	 בתו. תעלות מפח מגולב	 ע מכסי ניתני לפרוק מפח מגולב	  גלוי

  .בלבד יהיו מקוריי של יצר	 הציודי

    3.3.1  צנורות והרכבת

, נקיי ומיובשי היטב "L" צנורות הגז יהיו צנורות נחושת דג  .א      

" ירוק"הצנרת תותא לעבודה ע גז  .שעברו תהלי. דיאוקסידציה

R-410 	לפי הנחיות היצר 	ותותק. 

 .חבור הצנורות יעשה בהלחמת כס, סיליפוס  .ב   

 והחזרת  ללא רעידות , שקטה, הרכבת הצנורות תבטיח זרימה יעילה  .ג   

המינימלית  ובהתא לספיקה, במידת הצור.. השמ	 למדחס

 .בקוי היניקה והדחיסה העולי" זק, כפול"ירכיב הקבל	 , הזורמת

 והזקפי הכפולי יבחר בהתא לטבלאות קוטר הקוי  .ד      

או   CARRIER'  האחרונה של חב PIPING DESIGN שבחוברת  

  TRANE. 

כדי למנוע כניסת , בעת ההרכבה יש לסתו בהלחמה כל קצה צינור  .ה      

 .לכלו. ורטיבות לצנרת

. החלפה או טיפול, גישה נוחה תובטח לכל האביזרי לצור. הפעלה  .ו      

 .פתחי גישה ימסור הקבל	 על כ. מראש למהנדסא יש צור. ב

יהיה   השרוול . שרוול יורכב בכל מעבר צנור דר. קיר או תקרה  .ז      

מצנור ברזל בעל אוג	 לבטו	 ובקוטר שיאפשר בדוד התפשטות 

מ "ס 5 �תקרה ו  מ מקיר או "ס 1השרוול יבלוט . תרמית של הצינור

 .מהריצו,

פח ע  תעלתהגנה של לוח  צנרת נחושת גלויה לאטמוספירה תקבל  .ט

 .שיסתיר את הצנרת מהשפעת השמש, מכסה 

א צינור . הצנרת תתלה ותתמ. בצורה שלא תשקע ולא תכופ,  .י      

מסוי ישקע או יתרופ, תו. שנה אחת מקבלת המתק	 בגלל הרכבה 

 .לא נכונה הקבל	 יתק	 זאת על חשבונו בכל זמ	 שידרש

  



  

  בינוי ופיתוח מוסדות רפואה, המינהל לתכנו �משרד הבריאות 
  כפר שאול בירושלי�ח "ביה –סגורה ' שיקו� ושיפו� מחלקה א

 2017/94/כפר שאול   � 2363
 

162

 בדיקות לח3 ויבוש 3.3.2    

 בדיקות לח3 .א     

ר בלחצי כפולי מלח3 "כל האביזרי צריכי להיות בדוקי בביח     

הקבל	 יבדוק את אטימות מערכת הגז לאחר  .העבודה המקסימלי

כל המקומות שעלולות  .אול לפני יבושה ובדודה, חבורה והרכבתה

יבדקו א ) חבורי לאביזרי וכו, הלחמות(להיות בה נזילות גז 

   .ח3 ובעזרת מכשיר לגלוי גזלבה אטומי

ל העלושל שסתו ההתפשטות וכוו	 כל אביזר   EQUALIZER�קו ה      

 .להפג מהלח3 לא יחובר בעת בדיקה זו

 יבוש .ב    

המערכת תרוק	 עד . הבדיקה תעשה בעזרת משאבה לואקו גבוה     

ואז תופסק פעולת  ,F33°לקריאת טמפרטורת מדחו רטובה 

  . י הכנסת גז יבש"ע" ישבר"המשאבה והלח3 

 .F33°המערכת תרוק	 שוב עד לקריאת מדחו רטוב          

שעות מבלי שהלח3  23המערכת תחזיק את הואקו במש.        

 .מ כספית"מ 6 � האבסלוטי יעלה ביותר מ

 .מיבש יוכנס לאחר היבוש המוחלט של המערכת � מלוי חדש למסנ	         

הקבל	 להודיע עליה  המפקח ועל/בדיקה זו תער. בנוכחות המהנדס

 .שבוע ימי מראש

הלחות של הזכוכית המראה כי  א אחרי ההפעלה יראה אינדיקטור     

עד , המערכת אינה יבשה לחלוטי	 יבצע הקבל	 את היבוש פע נוספת

 .יבושה המוחלט

 בדוד 3.3.3    

 .הקבל	 יבודד את כל צנורות היניקה ואביזריה: כללי .א   

יבודדו הקוי המשמשי ליניקה בקי3 או " משאבת ח"במערכת     

   .הבידוד יעט, ע סילפס ואקרילפס .בחור,

  .בחבור מדחסי במקביל יבודדו ג קוי השואת לחצי היניקה    

האביזרי ומקומות ההלחמה והחבור יעשה רק , בידוד הקשתות    

 .המפקח/אחרי בדיקת הלח3 והיבוש ובאשור המהנדס

, 3/4"בעובי  ARMSTRONG 'של חב ARMAFLEX - חומר הבדוד .ב   

 .אקרילפסואו שווה ער. מאושר ציפוי הבידוד יהיה ע סילפס 

הדבקת . י השחלת שרוולי הבדוד לפני ההלחמה"ההרכבה תעשה ע        

' של חב 520חתכי לאור. והדבקת הקטעי זה לזה תעשה בדבק 

ARMSTRONG , או שווה ער. מאושר.  
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 	מילוי גז ושמ 3.3.4    

הקבל	 יספק וימלא את המערכת בגז קרור בכמות הדרושה ועד שלא   .א      

  . תראינה בועות כלשה	 בזכוכית המראה

 .בהתא לטבלת הנתוני הטכניי � סוג הגז         

 .במידת הצור. במש. שנת האחריות �כמו כ	 יוסי, הקבל	 גז קרור     

וסי, שמ	 בכמות הדרושה וי שמ	 הקבל	 יספק וימלא במדחסי .ב      

 .במידת הצור. במש. כל שנת האחריות

כולל , מערכת צנרת הגז כולל אספקת והרכבת הצנורות והאביזרי מחיר  3.3.5    

 סולמות, קונסטרוקציות, תמיכות, מתלי, צנורות ואביזרי שבתו. ציוד

, בדוד, צביעה, לוחות אסבסט להגנת צנרת גלויה, שרוולי, תליה והגנה

  .וכ	 ,מילוי גז קרור ושמ	, ש בהספקי המכשירי בעבור	לח3 ויבו  בדיקות 

בגמר הרכבת הצנרת הקבל	 יגיש אישור נציג היצר	 שהצנרת על כל מרכיביה   3.3.6    

  .הינה מקורית והותקנה לפי הנחיות היצר	

  

  בידוד תעלות   3.4  

מצוי	 כפי ש 1"בידוד התעלות יהיה בבידוד תרמי אקוסטי פנימי מצמר זכוכית  בעובי     

חור בצד שהבידוד יצופה בנאופר	  .2"מחו3 למבנה הבידוד יהיה בעובי . בתוכניות

 .זרימת האויר

, 755חומרי הציפוי והדבקי יהיו עמידי בפני אש מתאימי לתק	 הישראלי , הבידוד  

 . 931 � ו 921

" CORNING OWENS" ע ציפוי נאופר	 כדוגמת 1.5חומר הבידוד יהיה בצפיפות   

  .ווה ער. מאושראו ש

 הצמדה לתעלה/על הקבל	 להגיש לאישור המפקח דוגמא של הבידוד כולל הדבקה    

  .ואשור מכו	 התקני לבידודי בלתי דליקי

  

  והוצאת עש	 מפוחי איוורור  3.5  

אספקה והתקנת מפוחי איוורור והוצאת עש	 שוני לאיוורור ופינוי   כמפורט    3.5.1    

 .בתוכניות

  .או שווה ער. מאושר" שבח מפוחי"י יהיו מתוצרת המפוח  3.5.2    

  .התקניי מכו	  "מעבדה מוסמכת ומאושרת עהמפוחי יהיו מיוצרי ב  3.5.3    

  .להתקי	 על הקבל	 לספק עקומות עבודה לאישור של המפוחי שבכוונתו  3.5.4     

  .המפוחי יהיו מאוזני סטטית ודינמית  3.5.5    

  .תק בטחו	 חשמלילכל מפוח יותק	 מנ  3.5.6    

ישור על כ. א למש. שעתיי ע Cº 250�מפוחי להוצאת עש	 יהיו עמידי ב  3.5.7    

  .מכו	 התקני
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   תריסי אויר חוזר, מפזרי, תעלות אויר  3.6  

תעלות לאספקת והחזרת אויר ממוזג יבוצעו מפח מגולב	 כמפורט במפרט  -

כל ". סמקנה" הביצוע יהיה בהתא להוראות. הכללי וכמתואר בתכניות

מגולבני ומוטות תליה מגולבני בקוטר  -40Lהמתלי יהיו מפרופילי פלדה 

חיבורי . כל התפרי יהיו אטומי בחומר איטו אלסטי מאושר.  3/8"

בכל התעלות יבוצעו . ב או שווה ער."ארה" דיורודיי	"גמישי יהיו מתוצרת 

  . הארקות כנדרש בחוק החשמל

בחיבורי   מ "מ 1.25זמ	 חירו יהיו מפח מגולב	 בעובי תעלות להוצאת עש	 ב  �

  .אוגני ע אטמי תיקניי בהתחברויות

כולל  V24 �מדפי אש יהיו בעלי ת	 תק	 של מכו	 התקני הישראלי ויפעלו ב  �

  .מד, אש יכלול פתח גישה בתעלה וחיווט 

-  ו אלומינימתריסי אויר חוזר ותריסי יניקה יהיו , לפיזור אויר, מפזרי

לכל מפזר . משוח מאלג	 או צבוע בתנור בגוו	 לפי בחירת האדריכל או היוע3

מדפי ויסות יהיו מפח . ותריס יניקה יהיה מישר זרימה ווסת כמות אויר

המדפי , מגולב	 ע אוגני לחיבור לתעלה ובחת. נקי כחת. נטו של התעלה

מדפי . יווצרו בצורה יציבה שלא תשמיע רעשי וצלצולי בזמ	 העבודה

. לנעילה בכל מצב רצוי  לויסות ידני יצויידו בקוואדראנט ע בורג פרפר 

  .או שווה ער. מאושר" מטלפרס"ו מתוצרת יהמפזרי והתריסי יה

על הקבל	 להגיש דוגמאות של תריסי ומפזרי לאדריכל וליוע3 ורק לאחר   

  .אישור יותקנו המפזרי

ומיניו בעלי כפות מתכווננות יהיו מפרופילי אל) דמפרי(מדפי ויסות  -

  ". מטלפרס"י חברת"המדפי יהיו כמיוצר ע. בכיווני מנוגדי

�   כל התעלות הגמישות המתאמי והאביזרי יהיו בעלי תק	 של מכו	 התקני

  .הישראלי כולל דוגמאות שיוגשו לאישור

  

  בדוד רעש ורעידות  3.7  

על הקבל	 לנקוט באמצעי . תקבלמתק	 שיגרו לרעידות בחלק כלשהו של הבני	 לא י    

זהירות ולבודד את חלקי הציוד במבנה הבני	 ולמנוע בכל האמצעי רעידה או רעש 

אי לכ. יתכנ	 הקבל	 את היסודות . י הציוד שהותק	 על ידו"מיוחדי הנגרמי ע

נוס, לכ. יפקח הקבל	 על מבנה . והתמיכות בעבור ציודו כשמטרה זו לנגד עיניו

כל בולמי  הרעידות במערכת . בצורה שתמנע העברת רעידות למבנה � יסודות ותמיכות

או ,  VIBRATION MOUNTINGSיהיו משל חברת ) אלא א צוי	 אחרת בתכניות (

  .מאושרשווה 
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  עבודות חשמל  3.8  

 אינסטלציה חשמלית 3.8.1   

האינסטלציה חשמלית תבוצע כמפורט במפרט הכללי לעבודות   .1      

לי לעבודות מיזוג אויר ועל פי התקני והחוקי חשמל ובמפרט הכל

על הקבל	 להעביר את האינסטלציה החשמלית בביקורת . הקיימי

קוי ההזנה ללוחות  את. בביקורת חברת חשמלושל בודק מוסמ. 

עבודות קבל	 מיזוג אויר יכללו בי	 השאר . חשמל יכי	 קבל	 החשמל

 וההתחברות קוי ההזנה אל המנועי, את הלוח וההתחברות אליו

  . קוי ההזנה למנועי השוני והתחברות אליה. אליה

הקבל	 מתחייב מראש לקבל את הערות חברת חשמל או הבודק                              

  .המוסמ. ולתק	 ולשנות על פיה	

בחת. לא   NYY י  כבלי"חיבורי הכח בי	 הציוד ללוחות יהיו ע .2     

   .ר"ממ 2.5פחות מ 

צנרת . כבלי יונחו בצנורות מרירו	 או בתו. תעלות פח מגולוו	ה .3     

 .תתהיה משורינ .'מ 2חשמל עד לגובה 

חת. מוליכי , ל"מושחלי בצנורות כנ, י כבל"חווטי הפיקוד יבוצעו ע .4     

 . ר"ממ 2.5  � הפיקוד לא יפחת מ

  .י צנור מגולב	"כל היציאות מהרצפה למנועי יוגנו ע .5     

 .חשמל גלויי לאטמוספרה יועברו בצנורות מגולבניקוי  .6   

     7.  קופסאות חיבורי תהיינה מתכתיות או פלסטיות ע מכסה בהתא

 .לסוג הצינור

     8         . הקבל	 יגיש לאשור את כל התכניות החשמל והחווט ערוכות בהתא

  .לנוהל  המקובל לפני התחלת ייצור הלוח והנחת האינסטלציה

   .חיזוקי הצנורות הכבלי והברגי יהיו מחומר בלתי מחלידכל  .9   

   3.8.2  מנועי חשמליי

המתנעי יתאימו לסוג המנועי שיפעלו ללא רעידות וללא שריקה  .1     

 .מגנטית

או  HZ 50 �ו V 380למתח  TEFC כל המנועי יהיו מתוצרת אושפיז .2   

 .שווה ער. מאושר סגור לחלוטי	

 .שעות עבודה 50,000אימו לפעולה של המסבי ית .3     

 50C ומתאי לטמפרטורה סביבתית של F בדוד הליפופי יהיה .4   

  .100%ולחות יחסית 

והמניפה יהיו עשויי יציקת ברזל או פלדה צבועה  גו, המנוע .5   

 .צבעלעבודות כמפורט במפרט 
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ידה על היצר	 להמציא תו תק	 למנוע ואישור מכו	 התקני לעמ .6     

  .בדרישות המפורטות במפרט

 הארקות 3.8.3    

התעלות וציוד מזוג האויר חייב להיות מאורק , כל מער. הצנורות .1   

 כנדרש באמצעות מוליכי הארקות אל פסי השוואת פוטנציאלי

  . 	 החשמלי קבל"שיבוצעו ע

  .כל מולי. יצויד בתוית זהוי        

  .1982שמל מר3 הארקות יבוצעו בהתא לדרישת חוק הח .2   

  ולוח כבאי לוח הפעלה מרחוק  3.8.4    

. לוח ראשי להפעלה מרחוק   יותק	 במקו שיהיה מקובל על נציג המזמי	      

הלוח יכלול מפסקי ונורות סימו	 פעולה וותקלה לכל הציודי אות הוא 

  . משרת

  לוחות חשמל   3.8.5    

על שליטה ללוח יכלול את כל הרכיבי הנדרשי לפעולה תקינה כל  1.0

  .הציודי אות ישרת

          .כל לוח יהיו אטו למי ויכלול ג גגו	 נגד גש

כל . הפאזממסר פחת וחוסר , הלוחות יכללו בי	 השאר מפסק ראשי  2.0      

לכל המנועי יותקנו מבטיחי , המבטיחי יהיו חצי אוטומטיי

, חצי אוטומטיי ע מפסק יתרת עומס ובתוכו מגעי נוספי לפקוד

  . מתוצרת קלוקנר מילר או שווה ער. מאושר PKZMכדוגמת 

  ).אמפר ע השהייה 15,000זר קצר (        

בלוחות תהיינה נורות סימו	 לשלוש פזות נורה ירוקה ואדומה לכל   3.0         

  .נורות אדומות שונות לסימו	 תקלות, מנוע

4.0 של  150711' לפי ס' שעות פעולה וכו, שעוני מדידות מתח וזר

  .פרט הבי	 משרדיהמ

  .אביזרי הגנה בפני פזה והחלפת פזה וממסר פחת  5.0                          

  .בית תקע תלת פזי, הלוח יכלול בית תקע חד פזי  6.0      

  .  LEDנורות הסימו	 תהיינה מסוג   7.0      

  .תהיה נורה אדומה לסמו	 תקלה כל שהואלכל אביזר הגנה   8.0      

ההזנה . י קבל	 מזוג אויר"ע עשהלוח מזוג אויר יקו ההזנה ל חבור  9.0      

  .י קבל	 חשמל"עתעשה עצמה 

        10.0   . ע מאושר"או ש "איזומי"תוצרת  � כל הטיימרי יהיו אלקטרוניי

  כל הריליי . בכל מהירות  , אוטומט/לכל המנועי יהיו מפסיקי יד

  .יהיו ע נורות סמו	 וכפתור הפעלה ידני        

  .ע מאושר"או ש" קונטאל"יהיו מתוצרת ) בקרי(קוד ובקרה ציוד פי  11.0      

  . הציוד החשמלי יהיה תוצרת קלוקנר מילר או סימנס 12.0
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. ע מאושר"או ש "מולקס"או " ארדו"מכשירי מדידה תוצרת         

  .מתנעי בעלי שני דרגות יצוידו בהגנה בפני אי כניסת הדרגה השניה

לוח חשמל  .לי כרצוניש זכות להכתיב את סוג הציוד החשמ מזמי	ל 13.0

ל ציוד מיזוג האויר כ .גש ע דלת כפולה/חיצוני יהיה מוג	 נגד שמש

מחיר עבודה זו כלול . יארק לפס השוואת פוטנציאל ראשי של הבניי	

  .במחיר האינסטלציה החשמלית

      14.0    .בלוחות יותקנו מתנעי רכי לכל המפוחי

  

  בקרה וויסות, מערכת הפעלה  3.9  

  לליכ  3.9.1    

בקרה וויסות מושלמת על כל אביזריה , הקבל	 יספק ויתקי	 מערכת הפעלה      

  .כמפורט במפרט הטכני וכמתואר בתוכניות

על הקבל	 להגיש לאשור המהנדס תוכניות וסכמות חד קווית לכח ופיקוד       

  .כולל רשימות של ציוד חשמלי וציוד בקרה

  אינדיקציות ואזעקות  3.9.2    

נורה . ח הפעלה מרחוק תסמ	 הפעלת יחידת מיזוג אוירנורה ירוקה בלו      

  .ל"בלוח הנ" תקלה"אדומה משותפת לכל התקלות האפשריות תסמ	 

 O.C, יבש עבור כל תקלה כולל מגע O.Cעל הקבל	 לספק יציאות של מגע       

המצביעה על מערכת ) יציאה(המרכז את כל התקלות וכמו כ	 אינפורמציה 

כל האינפורמציה . OFF)מצב (מערכת מופסקת  או ) RUN(הקירור בפעולה 

  .ל תרוכז בפס מהדקי"הנ

  על יחידות אויר צח '  פיקוד ובקרת טמפ  3.9.3    

הרגש יפקד . ח"א�הפיקוד יהיה באמצעות רגש טמפרטורה שיותק	 בתעלת ה      

ח יכנסו לפעולה "בפעולת חימו גח.דר. בקר על כניסה ויציאת המדחסי

  ) .F.S+נגד שריפה מג	 ח( .U.Lהגנות לפי תק	 באופ	 מדורג בתנאי ל

  ציוד  3.9.4    

או  שווי3" לנדס אנד גיר"או " סטפה"ציוד לבקרת טמפרטורה יהיה מתוצרת       

" פ	"יהיו ' תרמוסטט בטחו	 וכו, ציוד לבקרה כגו	 פרסוסטט. ע מאושר"ש

 הקבל	 יבצע את החיבור בי	 פס המהדקי לבי	 אחד הלוחות. ב או יפ	"ארה

הכבל יהיה ע גידי  .)לפי הנחיית המהנדס(ל "שיקבל את האינפורמציה הנ

    .כמספר האינדיקציות

   VRFהפעלה בקרה למערכות   3.9.5    

שישלוט על תהיה דר. בקר מרכזי  שליטה מרחוק על כל המערכות      

יחידה חיווי פעולה ותקלה לכל סקה של יחידות קצה לרבות קבלת הפ/פעולה

  .ז"לוערכות לפי הפסקת מ/והפעלה
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  שלוט סמו	 וספר הוראות הפעלה ואחזקה  3.10  

למקצועות השוני  בהתאבגמר עבודות ההרכבה של המערכת יבצעו בדיקות     

  :כמפורט להל	

  .בדיקת עובי פחי בהתא לממדי התעלות  �תעלות       

  .בדיקת איכות החיבורי ואטימות        

  .בדיקת התאמת מידות לתוכניות        

  אזו	 כמויות אויר באספקה ויניקה לאחר הפעלת         

  .המערכת        

  בדיקת חתכי כבלי בהתא להספקי כמפורט   �חשמל        

  .בתוכניות        

  .בדיקת חיבורי בהתא לתוכניות        

          .בדיקת כיול הגנות לאחר הפעלה וחבור לזר

  .בדיקת הארקות בהתא לחוק        

  .ק מוסמ.י בוד"בדיקת לוח חשמל ע        

  .בדיקת חיבורי פיקוד בהתא לתוכניות  �  פקוד    

  .בדיקת כיולי כנדרש        

  .בדיקת תפקוד הגנות כנדרש        

יבדוק את כל ההגנות וכיולי ציוד הבקרה  ,הקבל	 יפעיל את כל המערכות שהתקי	    

  .להבטחת תקינות פעולה

	 ימלא את כל הנתוני הקבל	 יערו. בדיקות תקינות וניסויי לדרישות המפורטות וכ    

  .הנדרשי בדוחות ההפעלה

  

  ניסויי והכנסה לפעולה, בדיקות, ניקוי  3.11  

התיק יכלול את ,  הקבל	 יכי	 תיק הוראות הפעלה ואחזקה של המערכת  .א

  :הפרטי הבאי

  . (AS-MADE) שרטוטי המערכת ופרטי הציוד מעודכנות כמבוצע -

  .פעולת תאור פרטי המערכת וכולל נתוני          �

  .תאור מערכת הבקרה וערכי הכיול שלה  �      

  .הנחיות כיול הגנות המערכת  �      

  .תאור ההפעלה של המערכת  �      

  .קונ	יתאור תקלות אפשריות ואופ	 ת  �      

  .חדשי ותלת חדשי, הנחיות תחזוקה לפי פרקי זמ	 שבועי  �      

אוס, דפי קטלוגי של כל פרטי הציוד הסטנדרטי שהותק	   �      

 דודי תנורי  מאווררי, מדחס, ציוד בקרה, ציוד קרור(במערכת 

  .)'וכו
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      �   ריכוז נתוני צריכת זר של המנועי במערכת וכווני הגנת יתרת זר

)L.O(  

  

 מיוחדי� ותכולת המחירי� אופני מדידה . 15.04

 תעלות 2.1 

נטו בהתא המדידה היא , מדידת תעלות אויר תעשה נטו לאור. ציר התעלה הגמורה   

. לאור. לאחר ההרכבה בהפחתת אורכ	 של המכונות והאביזרי הנמדדי בנפרד

  . י הכפלת ההיק, הפנימי באור."חישוב השטח נעשה ע

מעברי מחת. גדול לחת. קט	 ימדדו לפי התעלה בעלת ההיק, היותר גדול ללא     

חיר התחברויות תעלות חדשות לתעלות לציוד קיי כלולי במ. תוספת נוספת

 .התעלות החדשות

במידה (אור. לפי ממדי הקשת ' מ 1מעלות תהיה תוספת של  46עבור כל קשת מעל     

והקשת היא קשת מעבר היא תמדד לפי ההיק, הגדול יותר וג התוספת תהיה לפי 

  ). היק, הצוארו	

עבור , התפלגויות בצורת קשת ימדדו לפי שתי הקשתות כל אחת לפי המידה שלה    

בצורת חצי קשת תהיה תוספת של חצי מטר מרובע של חת. התעלה בו הסתעפויות 

, התמיכות, החיזוקי, התליות, מחיר התעלה כולל את כל החיבורי. ה מותקני

חורי מדידה , פעמוני נגד גש, מכסי, פתחי ביקורת, מעברי בקירות ואטימת

וו	 אלא א הופיע מצערות פרפר וכנפי כ, מפלגי זרימה, חיבורי גמישי, ופקקי

 .פריט מסוי מהמצויני לעיל המפורש ברשימת הכמויות

 מפזרי גרילי ותריסי וויסות 2.2 

. ר"ר לפי מ"מ 0.1ובשטח מעל ' ר ימדדו לפי יח"מ 0.1מפזרי ותריסי בשטח עד    

 .ר"ר לפי מ"מ 0.25ובשטח מעל ' ר ימדדו לפי יח"מ 0.25תריסי ויסות בשטח עד 

 עלותת בידוד 2.3 

 ה	 א הבידוד הוא פנימי או, מדידת בידוד תעלות היא לפי מדידת התעלות דלעיל   

אמצעי ההדבקה וכ	 את האלמנטי , מחירי הבידוד כוללי את כל החומרי. חיצוני

  .הדרושי לביצועו בצורה גמורה ומושלמת בהתא למפרט

2.4  כל , הקונסטרוקציה ,מבדדי הרעידות, את החיבורי הגמישי �מחירי הציוד כוללי

המתחברי אל אותו הציוד וחיבור מנועי אלא א ' תעלות וכד, ההתחברויות לצנרת

 .מופיע הפריט ברשימת הכמויות
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  עבודות מסגרות חרש - 19פרק 

  :לסעיפי המתאימי במפרט הכללי להל	 מספר הערות הכלולות במחירי הסעיפי השוני סבהתייח

  

התוכניות יוגש . דה המפורטות לקונסטרוקציית הפלדה  חלה על הקבל	תכנו	 תוכניות העבו  19003

  .	י המהנדס המתכנ	 של הבניי"ויאושרו ע

  

  . לא יורשה לקבל	 לבצע חיבורי בריתו. באתר אלא באישור מוקד של המהנדס   19006

  

   622י "סיבולת  תהיה לפי האמור בת   19025

  

 10%, מריתוכי קצה מול קצה  100%: וסמכת  בכמות י מעבדה מ"בדיקות הריתוכי יעשו ע  190372

במידה ויתקבלו תוצאות שליליות יתק	 הקבל	 את הפגמי ויבצע בדיקות . מריתוכי פינה  

  . חוזרות עד לקבלת תוצאות חיוביות 

    

  כל הקונסטרוקציה  לא תהיה מגולוונת   19040

  

ושתי  HB13סופר עמיד של טמבור  י שתי שכבות של יסוד"צביעת הקונסטרוקציה תהיה ע  190522

  . מיקרו	 120עובי מערכת הצבע . שכבות עליו	 סופר עמיד 

  

  . על הקבל	 להכי	 תוכנית הקמה לקונסטרוקציה לאישור המפקח  19062

  

  'מדידת הקונסטרוקציה תהיה לפי אלטרנטיבה א –אופני מדידה   1900.00

  

גי במשקל הפלדה לרבות הברגי לחיבור ימדדו כל הבר, בניגוד לאמור בסעי, קט	 ג  1900.02

  .לאלמנטי בטו	

  . צביעת הקונסטרוקציה לא תימדד בנפרד ותהיה כלולה הקונסטרוקציה  
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  אלמנטים מתועשים בבניה  -  22פרק 

  

  גבס מחיצות    22.01

  כללי  . א

 22כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות גבס תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק   . 1

המחמיר מבי	 , בהתא להוראות היצר	ו תועשי בבני	אלמנטי מ �

  .המסמכי הוא הקובע

. 1490 שראליבהתא לתק	 י, מ "מ 12.5בעובי מזערי של לוחות הגבס יהיו   

  .האדריכלופרטי י תוכניות "כל העבודות תבוצענה עפ

מפגשי ואלמנטי  ,פרטי חיבוריכל הפרטי יבוצעו בהתא לחוברת   . 2

מוצרי  "מ"תעשיות גבס ומוצריו בע �אורבונד"' של חב, ת הגבסשוני במחיצו

, לק בלתי נפרד מהמפרטאשר איננה מצורפת א. מהווה ח, בניה בישראל

ולא ימדדו  במחירי היחידה השוני שבכתב הכמויות יכלול פרטי אלו

  .בנפרד אלא א צוי	 אחרת

תאמת	 לפריטי את גימור	 ואת ה, אספקת והתקנת מחיצותהעבודה כוללת    .3

המורכבי , )חלונות או פתחי אחרי, דלתות: כגו	(של מסגרות ונגרות 

   .בה או מהווי חלק מה) גובלי(בתו. קירות הגבס או נוגעי

4.   על הקבל	 לטפל בהזמנת החומרי במועד שיאפשר לו לעמוד בלוחות הזמני

  .של התקדמות הפרויקט

  שיטות ופרטי ביצוע  . ב

החומרי עצמ וחומרי העזר הדרושי להרכבת , ופרטי הביצועשיטות   . 1

ובהתא  כול חייבי באישורו המוקד של המפקח ובכתב �המחיצות 

  .להוראות יצר	 לוחות הגבס

  .מ"ס 120�122הלוחות יהיו ברוחב   .2

או פגמי בפניה או /לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקי ו  . 3

ומי שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו לוחות פג. במקצועותיה

  .באחרי ללא פגמי

  הביצוע  . ג

  מבנה הקונסטרוקציה  . 1

 0.6של מזערי השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוו	 מכופ, בעובי   . א

העוביי בהתא ( .645C  ASTMמתאי לתק	 אמריקאי , מ"מ

  ).למפורט ברשימות ובכתב הכמויות

האנכיי ייקבע בהתא לאמור במפרט זקפי המרחקי בי	 ה  . ב

  .מ"ס 40�א. לא יותר מ" אורבונד"הכללי ובהתא למפרט 

לדלתות מתכת ודלתות ) משקופי פלדה(הניצבי מצידי פתחי   .ג

מרובעי ברוחב הניצב   RHSפרופילי יהיו בנויי מאקוסטיות 
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פרטי י "עפ) וע טלסקופ לעיגו	 בתקרה וברצפה(מ "מ 3בעובי ו

  .י המפקח"י עהמאושר

  .ניצבי  במקו אחד 2לדלתות ע3 יהיו   

אספקת והרכבת חיזוקי בתו. המחיצות בהתא  כימודגש בזאת   .ד

כלולי במחירי היחידה של ,ע"או ש" אורבונד"שבחוברת  לפרטי

  .מחיצות הגבס השונות ולא ימדדו בנפרד

י "שלד הקונסטרוקציה יתוא ע קבלני אחרי שיעבדו באתר עפ  .ה

  .הנחיות המפקח

הקבל	 אחראי על , פתחי ושרוולי יתואמו ע קבלני אחרי  .    ו

 השרוולי והמסגרות (פתיחה והתקנת שרוולי ומסגרות למעברי

  .ואיטו לאחר העברת הצנרות) י אחרי"יסופקו ע

אלא א כ	 צוי	 , ל יהיה כלול במחיר היחידה של מחיצות גבס"כל הנ  

  .הכמויות אחרת במפורש בכתב

  לוחות גבס  .2

  בהתא לתכניות  מ"מ 12.5לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימלי של   .א

מ מסוג עמיד בלחות "מ 12.5לוח גבס ירוק יהיה בעובי מינימלי של   .ב

  .ודוחה מי ע ליבה עמידה בלחות ודוחת מי

   .מ"מ 12.5יהיה בעובי מינימלי של  עמיד אש לוח גבס   .ג

אות יחתו. , יפויי יורכבו מלוחות גבס שלמיהמחיצות והצ  .ד

אי	 להטליא מחיצות וציפויי גבס . המבצע למידות ולצורות הדרושות

ביצוע . חוי של מספר לוחות קטנייי שימוש בשיירי לוחות או א"ע

  .יפסול את המחיצה לאלתר) טלאי וכדומה(ל "כנ

  .אנכיתשיטת היישו של הלוחות תהיה   .ה

אלא א צוי	 , ה כלול במחירי היחידה של מחיצות גבסל יהי"כל הנ  .ו

  .בכתב הכמויות, אחרת במפורש

  טרמי/בידוד אקוסטי  .3

 24מרחבי של  משקל בו 2"זכוכית בעובי המחיצות תכלולנה מזרוני צמר   

  .ק"מ/ג"ק 80במשקל " 2או צמר זכוכית בעובי , ק"מ/ג"ק

פ מפרט "דיוק עבמתכת י ווי תליה מ"עיש לחבר לשלד הנושא  מזרוניהאת   

  .אורבונד

  ביצוע וגימור המחיצות  .4

  ".אורבונד"פ פרטי "ביצוע ע  

אור. , מ"מ 8קוטר מינימלי , ברגי הגבס יהיו ע ראש שטוח וחת. קונוס  

   .מ"מ 35�ו 25הברגי

   קוני  ע ראש 35X5את המסלולי יש לחברת לרצפה ולתקרה בעזרת ברגי

  .35X7לא ראש ל) דיבלי(ומיתדי " פיליפס"
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כל הפינות החיצוניות יהיו מוגנות בעזרת פינת מתכת שתותק	 לפי הנחיות   

  . מכוסי במרק, ע"אורבונד או ש' חב

י פס "כל מגע בי	 פרופילי הקונסטרוקציה לבניה קשיחה יופרד ע  

  ".קומפריבנד"

  יש לבצע ', ארונות וכד/כלי/באזורי בה ייתלו או יחוזקו אביזרי

 כל החיזוקי כלולי ,"אורבונד"ממתכת מגולוונת בהתא לפרטי חיזוקי

  .במחירי היחידה של מחיצות הגבס

קווי החיבור מכל הסוגי והמישקי בי	 לוחות הגבס יעובדו ע מרק תוצרת   

בגמר מוכ	 לצבע מבלי לראות , "קנאו,"של " רדיפיקס"או מרק " אורבונד"

  .'או ראשי הברגי וכו/את קווי האיחוי ו

  כאשר , עבודת הגבס תהיה בתאו ע עבודת קבלני המערכות השוני

האחריות לפתיחת חורי ופתחי בקירות וציפויי גבס עבור המערכות 

  .י הקבל	 לא כל תוספת מחיר שהיא"תהיה של הקבל	 ותעשה ע, השונות

ובהתא , י מקדח או משור"פתחי וקידוחי למעבר מערכות ייעשו ע  

  .להנחיות המפקח

' מ 2.5הקבל	 יבצע תמיכה אופקית בגובה ' מ 3.0במחיצות שגובה	 הינו מעל   

 2.0תמיכות אלכסוניות לתקרת בטו	 כל , לאור. כל המחיצה ובנוס,, לפחות

  .מהתמיכה האופקית' מ

  גימור המחיצות   .5

גימור המחיצות בציד	 החיצוני . גימור המחיצות יעשה בהתא למפרט הכללי  

ללא , ווצר ויושאר משטח אנכי רצו, וחלקייעשה באופ	 שי )פני השטח הגלוי(

יובטח איטו , כמו כ	. או חיבורי/כל סימני במקומות בה נעשו תפרי ו

בי	 , הקורות הקשיחות,  המשקופי,  מלא בי	 המחיצה לבי	 המלבני

  .או רצפה/ו מחיצה למחיצה ובי	 מחיצה לתקרה

    :האיטו יבוצע בשלושה שלבי

בי	 לוחות גבס , איטו תפרי וחורי במקומות שיקוע הברגי: שו	שלב רא  

האיטו יעשה באמצעות מרק , ומשקופי פתחי ובי	 לוחות והלוחות עצמ

  .ע"או שו "אורבונד"מתוצרת 

יש לבצע איטו של כל התפרי , ל"לאחר ביצוע האיטו הנ: שלב שני  

זה והמומל3 לשימוש מיוחד המותא לשימוש  TYPE)(  לסוגיה בסרט רצי,

 ,מג	 פינה ממתכתיש לשי לב שבפינות חיצוניות יהיה מותק	 , י היצר	"ע

  . ע מקצוע ממתכת" פינת טיח"היוצר מעי	 

התוצאה ". מרק סיו"ישמש המרק שבשלב ראשו	 בתור : שלב שלישי  

  .הסופית של ביצוע שלב זה חייב להיות משטח חלק מוכ	 לקבלת צבע
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או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שה , כל חומר או פתחמודגש בזה כי   

צידיה והרווח לאלמנט העובר בתו.  4�יוקפו באמצעות ניצבי ומסילות מ

ללוחות הגבס יהיה מינימלי ויסת באמצעות מסטיק ' חור וכו, הפתח

  .ולא ישול בנפרד, ל כלול במחיר מחיצות הגבס"כל הנ, אלסטי

  

  תקרות תותב   22.02

  לליכ  . א

 22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהל	 באות בנוס, לאמור במפרט הכללי סעי,   

  .אלמנטי מתועשי

, מערכות כריזה, גלאי, א"מפזרי מ, גופי תאורה, ישולבו אמבטיות תאורהבתקרות   

  .מתזי ומערכות אחרות

  דרישות כלליות  . ב

להתקנת , שירותי הדרויהש, הציוד, החומרי, על הקבל	 לספק כל העבודה  

בעת ההתקנה על המתקי	 . התקרה בהתא לתכניות עבודה מאושרות והוראות היצר	

על הקבל	 להגיש להשתמש בכפפות לשמירה על ניקיו	 האריחי ובגמר ההתקנה 

מרי בה הוא עומד להשתמש וכ	 דוחות ולאישור המפקח והאדריכל דוגמאות הח

התאמת ,)אש(דות בתקני בטיחות מבח	 ואישורי לגבי תכונות אקוסטיות ועמי

  .סוג גמר וגוו	, למפרטי ולכתב הכמויות

  תוכניות עבודה ופרטי�  . ג

עבודת הקבל	 כוללת הספקת והתקנת פרופילי גמר מאלומיניו מאולג	 או מפח   

מפזרי אויר , בחיבורי שבי	 התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, מגולוו	 צבוע

  .ואביזרי אחרי

  שיטת הביצוע  . ד

התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבי האחרי הותקנו במקומ ועבודת הגמר   

  .נסתיימו" רטובות"במיוחד עבודות  �

ויוודא מיקו מדויק של כל האביזרי החודרי דר. , הקבל	 ילמד את התכניות  

או את בזמ	 הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את התקרה . התקרה

כדי לעזור למיקו המדויק של אביזרי , בשלב מוקד יותרקציה עבורה הקונסטרו

  .אלה

על הקבל	 לנקות את האריחי ורשת התליה בתמיסה מאושרת , בגמר ההתקנה  

כלול במחירי היחידה השוני שבכתב הכמויות ולא יימדד ,י יצר	 התקרה"מוש עילש

  .בנפרד

המכלול יהיה קשיח וחופשי כל . ת יהיו חלקי ואחידיוהמוגמר ותפני התקר  

המערכת תהיה יציבה בכל הכיווני כשהאריחי מותקני . מרעידות ותנודות כל שה	

  .או מוסרי

להתאי את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה , על הקבל	 ובאחריותו  

צנרת ,תעלות כבלי או מיזוג אויר, קורות, שקעי, כולל בליטות,הקונסטרוקציה
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או אמצעי אחרי שעל הקבל	 לבנות כדי , "גשרי"ה,הקונזולי ,וכיוצא באלה

להתאי את מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית ורכיבי המערכות 

  .כלולי במחיר, העוברות מעליה מבלי לפגוע בה	

  ת תקרת תותב מאריחי�תליל קונסטרוקציה  . ה

 ואופ	רטי המערכת הנושאת מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פ י"יתכנ	 ע הקבל	  

הקבל	 יהיה האחראי הבלעדי , למרות התכנו	. או חיבורה לקונסטרוקציה\תלייתה ו

  . התקרה על כל מרכיביה לטיב

  .י מכו	 התקני"הקבל	 ימציא למפקח אישור בדיקת התקרות השונות ע  

ג צבוע בתנור מסוו מגולוו	 מפח  Tהאריחי תעשה על גבי מערכת פרופילי  תליית  

"CLIX "ע"ש או ,"אורבונד" בשיווק"  ריכטר"חברת  של.  

 4בקוטר  מוט הברגה או מוטות תלייה מגולווני� באמצעות תעשה Tפרופילי  תליית  

, ע"ש או, ריכטר' חב של  TWISTER מתכווננת תליה ממערכת חלק המהווי ,מ"מ

  .ג"ק 40  של מותר תלייה בעומס העומדי

   הבטחת כולל, באתר המפקח או היצר	 הוראות פיל במרווחי ימוקמו המתלי

 בה במקומות �) T�ה פרופיל לכוונו	 מחורר מתלה" (נוניוס" מתלי בעזרת התליה

 לא מהקיר הראשו	 המתלה מרחק. התקרה על נוס, עומס או שוני אביזרי תלויי

  . מ"מ 200 על יעלה

, היסוד ונסטרוקציתק\מתקרת עצמאית תהא, אחרות מערכות או תאורה גופי התקנת  

 תליה תותר לא.   התותב לתקרת ישירה תליה יאפשר התותב תקרות יצר	 א אלא

 המתלי את לקבוע אפשר אי א  .כפיפי� פח סרטי או דקי� פלדה חוטי באמצעות

 יש, אחרי מכשולי בגלל או שרות ציוד של הימצאותו בגלל המומלצי במרווחי

 למנוע מנת על היטב שיתמו., נאותי גישור צועיבי בעל משני נושא בשלד להשתמש

  .צידית תזוזה

 התותב תקרות את הנושאת המערכת לחיבור הקבל	 י"ע תינת	 מיוחדת לב תשומת  

 התותב תקרות את הנושאות המערכות בי	 החיבור אמצעי. הבניי	 של לקונסטרוקציה

 וקטיבייהקונסטר האלמנטי לבי	 עצמה הנושאת המערכת שבי	 החיבורי וכ	

 ובצורה באור.,")פיליפס" כדוגמת( עוג	 של מבנה בעלי ממתכת להיות חייבי בבניי	

 לבניה יוחדרו אשר התותבת לתקרה מתאי נשיאה כושר בעלי, למטרת המתאימי

 התליות כאשר, מפקחה באישור יעשה ל"הנ כל .מ"מ 40 לפחות) בלוק או בטו	( הקשה

  .היצר	 בהוראות כמפורט והחיבורי

 שמורכבות השונות המערכות לפי יותאמו התליה שנקודות בחשבו	 לקחת הקבל	 על  

 וחיזוקיו הנושא השלד של עקרונית תוכנית להציג הקבל	 על. אחרי י"ע באתר

 ומניעת התקרה יציבות יבטיח זה תכנו	. העבודות תחילת לפני ,המפקח לאישור

  .הפרופילי בי	 סטנדרטיי לא חיבורי

 יהיו הבניי	 של לקונסטרוקציה חיבורה או/ו תלייתה ואופ	 הנושאת רכתהמע פרטי  

 אי	 אול, ובאישורמטע המזמי	  האדריכל או/ו המהנדס לתכניות בהתא
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, התותבת התקרה לטיב הקבל	 של הבלעדית האחריות הסרת משו זה באישור

  .מרכיביה כל על ויציבותה חוזקה

אי	 לאפשר שימוש ( מאלומיניו Z+L  פרופילי יהיו) התקרה בהיק,( הגמר פרופילי  

 פינות חיבוריב. התקרה ומיקו לתכנו	 בהתא )העשוי מיחידה אחת L+Zבפרופיל 

 יהיה וכ	 רווחי ללא, מדויקי בחיבורי, )גרונג( מעלות 45 בזוית הפרופילי יחוברו

  .הפרופיל לחיזוק פינתי עיבוי בה

  ".ירייה"ב הפרופילי את לחבר אי	 .העי	 מ	 סמויי יהיו החיבורי כל  

 כל, התקרה ולפילוס לתמיכה הנדרשת הקונסטרוקציה כל את כוללת ההתקנה  

 יפרט פיל � הכל,  התכנית לפי קצה אריחי חיתו. וכוללת, הנדרשי  L+Z+T פרופילי

  .היצר	 של הביצוע

 כוללת ,כנדרש אחר וציוד שילוט, חורי, תאורה תעלות/תאורה לגופי פתחי הכנת  

  .'וכו אויר מיזוג גריל כגו	 שוני לאלמנטי התאמה לרבות, כנדרש וגשרי חיזוקי

  'ברגי� וכו, אמצעי חיבור  . ו

לרבות , כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבי באישורו המוקד של האדריכל  . 1

האביזרי יהיו בלתי מחלידי ובצבע התוא לצבע . אמצעי עזר אחרי

מודגש בזאת שהקבל	 חייב , מאיד..   ה נראי לעי	התקרה הספציפית א

) כולל אמצעי חיבור(לקבל אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט חיבור 

  .'מסמרות וכו, לרבות צורת השימוש בברגי, אותו מתכוו	 הקבל	 לבצע

  .לא יאושרו  אמצעי חיבור כלשה	 הנראי לעי	.         2

  פתחי� וחורי� בתקרות  .ז

במחירי ביצוע היחידה את תכלולנה י הקבל	 "ע שמבוצעות ת תקרות התותבעבודו  

, תקשורת, מיזוג אויר, לתאורה(חורי ואלמנטי אחרי ככל הנדרש , ביצוע פתחי

  ).מכניות�וכל יתר המערכות האלקטרו רמקולי,כיבוי אש

חי העבודות תכלולנה ג את כל הכרו. בהכנות ובחומרי העזר הדרושי לביצוע פת  

חיזוקי והשלמות בפרופילי , לרבות העיבודי מסביב לפתחי, ל"וחורי כנ

  .הכל כנדרש לביצוע מושל של העבודות �' אלומיניו וכו

   תאורה גופי  . ח

תוכניות ובפרטי בבתקרות ישולבו תעלות תאורה ואמבטיות תאורה כמפורט   . 1

  .יוע3 התאורה

רה וכל המערכת החשמלית תתבצע הרכבת גופי התאורה בתו. תעלת התאו  . 2

  .בתאו ע קבל	 המשנה של התקרות חשמלקבל	 המשנה לי "ע

   

  סגבלוחות תקרות תותב מ   22.03

  פרופילי , הכל קומפלט לרבות הגנת פינות ומילוי בשפכטל, העבודה כוללת חיזוקי וחיתוכי

, אלמנטי נגרות וכולל שילובי ע, או מגשי/ו בי	 תקרת גבס לתקרת אריחי" אומגה"

  .ב"זיגוג אב	 וכיוצ, מסגרות
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  לוחות הגבס  .א  

לוחות הגבס יהיו גבס קרטו	 לפי בחירת האדריכל המיועדי לקבלה ישירה   .1    

  .וכולל שיפשו, של צבע

ונושאי תו תק	 ישראלי בר  1490	 הישראלי הלוחות יתאימו לדרישות התק  .2

  . תוק,

3.     .התא לפרטיייעשו בסגירות התקרות והסינרי

יבוצע איטו , החוצי את התקרות והסינרי', תעלות וכו, סביב צנרת  

  ."אורבונד"בהתא לפרטי  מושל

ת השלד יונסטרוקציקהמרחק המקסימלי בי	 פרופילי המתכת הנושאי של   

  .מ"ס 40יהיה 

  איחוד מישקי�  .ב

  .	המישקי בי	 לוחות הגבס יטויחו במרק מיוחד על גבי סרט שריו  .1

מצופה בסרט , יתני מגולב	וי פרופילי פח זו"פינות התקרות והסינרי יוגנו ע  .2

  .שריו	 שיכוסה במרק

  .פינות חיבור לקירות ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה  

  קונסטרוקציה לתליית תקרת תותב מלוחות גבס  .ג

 ואופ	ת מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושא י"יתכנ	 ע הקבל	  

הקבל	 יהיה האחראי הבלעדי , למרות התכנו	. או חיבורה לקונסטרוקציה\תלייתה ו

  .התקרה על כל מרכיביה לטיב

גר  275בגלוו	 , מגולוונתעל גבי מערכת פרופילי פלדה   תיעשההתקרה   תליית  

 מגולוונתכולל אביזרי תליה מפלדה  , F-47כדוגמת פרופילי , מ"מ 0.6בעובי ,ר"למ

  .ע"או ש, "אורבונד" בשיווק" ריכטר"ת תוצר

 4בקוטר  מגולווני�מוט הברגה או מוטות תליה הפרופילי תיעשה באמצעות  תליית  

  .ע"ש או" ריכטר"' חב של TWISTERהמהווי חלק ממערכת תליה מתכווננת  ,מ"מ

  כולל הבטחת , באתרימוקמו במרווחי לפי הוראות היצר	 או המפקח  המתלי

בה תלויי  במקומות, )מתלה מחורר לכוונו	 " ( נוניוס"מתלי  התליה בעזרת

  .אביזרי שוני או עומס נוס, על התקרה

/  תקרת על עצמאית תלויי יהיו אחרות מערכות או תאורה גופי התקנת  

 תליה תותר לא. זאת יאפשר התותב תקרות יצר	 א אלא, היסוד תיקונסטרוקצי

 המתלי את לקבוע אפשר אי א.  כפיפי פח סרטי או דקי פלדה חוטי באמצעות

 יש, אחרי מכשולי בגלל או שרות ציוד של הימצאותו בגלל המומלצי במרווחי

 למנוע מנת על היטב שיתמו., נאותי גישור ביצועי בעל משני נושא בשלד להשתמש

  .צידית תזוזה

 התותב ותתקר את הנושאת המערכת לחיבור הקבל	 י"ע תינת	 מיוחדת לב תשומת  

 התותב תקרות את הנושאות המערכות בי	 החיבור אמצעי. הבניי	 של לקונסטרוקציה

 הקונסטרוקטיביי האלמנטי לבי	 עצמה הנושאת המערכת שבי	 החיבורי וכ	



  

  בינוי ופיתוח מוסדות רפואה, המינהל לתכנו �משרד הבריאות 
  כפר שאול בירושלי�ח "ביה –סגורה ' שיקו� ושיפו� מחלקה א

 2017/94/כפר שאול   � 2363
 

178

 ובצורה באור., ")פיליפס" כדוגמת( עוג	 של מבנה בעלי ממתכת להיות חייבי בבניי	

 לבניה יוחדרו אשר התותבת לתקרה מתאי נשיאה כושר בעלי, למטרת המתאימי

  . מ"מ 40 לפחות) בלוק או בטו	( הקשה

  .היצר	 בהוראות כמפורט והחיבורי התליות, מפקחה באישור יעשה ל"הנ כל    

 שמורכבות השונות המערכות לפי יותאמו התליה שנקודות בחשבו	 לקחת הקבל	 על    

  .אחרי י"ע באתר

 לפני מפקח לאישור וחיזוקיו הנושא השלד של ניתעקרו תוכנית להציג הקבל	 על    

 לא חיבורי ומניעת התקרה יציבות את יבטיח זה תכנו	. העבודות תחילת

  .הפרופילי בי	 סטנדרטיי

 יהיו הבניי	 של לקונסטרוקציה חיבורה או/ו תלייתה ואופ	 הנושאת המערכת פרטי    

 אי	 אול, ישורובאמטע המזמי	  האדריכל או/ו המהנדס לתכניות בהתא

, התותבת התקרה לטיב הקבל	 של הבלעדית האחריות הסרת משו זה באישור

  .מרכיביה כל על ויציבותה חוזקה

הלוחות וכיוו	  מספר, בי	 הפרופילי הנושאי יהיה בהתא לעובי הלוח המרחק    

  .חיבור הלוחות

 100ה על לא יעליהיה  בהתא לאמור בתקני א. המתלה הראשו	 מהקיר  מרחק    

  .מ"מ

  . הנחיות היצר	 בלבד י"התקנה עפ הוראות    

  

  תקרה תותבת עשויה מגשי פח   22.04

 30ברוחב של אטו על הקבל	 לספק ולהתקי	 תקרות תותבות עשויות ממגשי פח   .1

  .מ"מ 0.6עובי הפח יהיה . הכל בהתא לתכניות והפרטי, מ"ס

2.   הצבע יהיה עמיד לכיפופי . האדריכל בגוו	 לפי בחירתבתנור המגשי יהיו צבועי

  .ללא סדקי

מגשי הפח ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה   .3

  .עשויה מפח מגולוו	

מגשי הפח בתקרה ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה התותבת בלי   .4

המגשי ייקבע לפי  כיוו	 ומיקו. שייגר נזק לאלמנט עצמו או לסמוכי אליו

  .התוכנית ולפי הוראות האדריכל

      .מגשי הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמי לצור. הקשחת המגשי

   החיבורי בי	 המגשי יהיו נקיי ובצורה שלא יתגלו פרופילי חיבור או אמצעי

  .אחרי כשמגשי צמודי אחד לשני

סרגלי גמר וחיבור /רופיליעבודות התקרה התותבת תכלולנה ג אספקת והתקנת פ  .5

  .'מחיצות וכד, מאלומיניו צבוע בתנור לאור. קירות

התוא את התקרה ) גוו	(הפרופילי חייבי באישור מוקד של האדריכל ויהיו בצבע   

וכ	 על חיתוכי ) אחד למשנהו(יש להקפיד על חיבורי נאותי של הסרגלי . עצמה

  .מדויקי בהחלט) גרונג(ויות וז
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  .חורי ואלמנטי אחרי כנדרש, פתחי) חיתו.(ות התותבות תכלולנה עיבוד התקר  .6

עקומות , גלי, תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותי, כשה	 מושלמות, התקרות  .7

  .'וכד

  

22.05   �  ותכולת המחירי� אופני מדידה מיוחדי

ת יטרוקציקונס, עיבוד פתחי, כולל את החיתוכי הדרושי מחיר התקרות השונות  . 1

פרופילי גמר , לרבות קונסטרוקציית התליה הדרושה לתקרת הבטו	, חיזוק ותימו.

וכל האמור בפרטי שבתוכניות ולרבות ההכנות וכל לרבות פרופיל ניתוק מגבס 

  .'רמקולי וכד,מיזוג אויר, התליות הדרושות לאלמנטי תאורה

בי	 ' מ 2.2מרווח של עד קונסטרוקציית התימו. והחיזוק לתקרה הקונסטרוקטיבית ב(  

כלולה במחיר התקרות המונמכות ולא תימדד ,תקרת הבטו	 והתקרה המונמכת 

  ).בנפרד

סרגלי ואלמנטי תליה שוני הקבועי בתו. תקרות , פרופילי פח לחיזוק ולעיגו	  . 2

  .מונמכות יכללו במחירי התקרות השונות ולא ימדדו בנפרד

במחיר התקרות כל החיזוקי הדרושי בהתא לפרטי ולהנחיות  נכללי, כ	�כמו                   

   .המהנדס הרשוי מטע הקבל	

3 .  הקורות והתליות הנוספות , "גשרי"ה, במחיר התקרות כלולי כל השינויי

  .הדרושות במקרה שהמערכות ומתליה לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה

4 .  , וגמר ביצוע שפכטל כהכנה לצביעה כל עבודות הגבס כוללות את אטימת המישקי

  .או תקרה מוכני לצבע/קיר ו �כהגדרתו 

א "ר כ"מ 0.2ל וציפויי גבס ימדדו בניכוי פתחי בשטח של מעתקרות , מחיצות  . 5

  .ומחיר כולל את כל החיזוקי הנדרשי

פתיחת פתחי בהתאמה לגופי , מחירי התקרות השוני כוללי בנוס, להנחת פלטות  . 6

את עיבוד , כ	�וכמו, דרשיאויר ולכל פתח שי�לגרילי של מיזוג, רה לספרינקלריתאו

  .שולי הפתח

7.   מחיר המחיצות כולל את השלד ממתכת מגולוונת וכ	 כל האביזרי והחיזוקי

או כפי שיידרש בהתא להורות /ב בהתא לפרטי בתכניות ו"וכיו, לתקרה, לרצפה

מ או שווה "מ 5בעובי " פלצי,"תוצרת " מפריבנדקו"רצועות  המחיר כולל ג. היצר	

או לאיטו נגד אש כמתואר בי	 /ער. ואטימה במסטיק אקרילי כאיטו אקוסטי ו

או /המחיצות לבי	 התקרה והרצפות וכ	 איטו סגירה של חדירות בקירות אש ו

, מ כגו	 מסביב לפתחי עבור תעלות"ס 15/15או עד  6"אקוסטיי בגודל עד קוטר 

לאחר הרכבת בהתא לפרט ובתאו ע , ב"וכיו, שקעי חשמל, צינורות, ותסולמ

כל אחד  6"עד קוטר  ל מחייב ג במקרה של קבוצת צינורות"הנ. יועצי המערכות

 פתחי שגודל עולה על האמור לעיל /איטו מעברי. בפתח חדירה משות,מקובצי

  .מויות של פרק זהר לפי גודל הפתח בהתא לסעיפי כתב הכ"יימדד בנפרד במ

מחיצות למערכות השונות בכל גודל שיידרש /הכנה ועיבוד מעברי ופתחי בקירות  

  .ל לפי סטנדרט של היצר	"לרבות כל החיזוקי מסביב לפתחי הנ
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8 .   ,מחירי המחיצות השונות כוללות את פרופילי הפלדה הדרושי מסביב לפתחי

כמו כ	 ,ורי התליות של אלמנטי שוניבאזפרופילי ו RHSלרבות ניצבי מפרופילי 

  .את התמיכות האופקיות והאלכסוניות לתקרת בטו	

  .לשלד המבנהמחירי המחיצות השונות כוללות את שלד הפלדה הדרוש לתליה   . 9

במחיצות ו ה	 בתקרותע "או שו "אורבונד"של  ”J"או בפרופילי  ויתניוהגנת פינות בז  . 10

כלולי במחירי היחידה השוני.  

  .לא יימדד ויהיה כלול במחיר המחיצות,סגירת קצה חופשי של מחיצות בלוח גבס  .11

, ר מינימו כל אחד"מ 5מחירי התקרות השונות כוללי הכנת דוגמאות בשטח של   .12

  .לרבות אביזרי קצה

13.    .כוללת ג שטחי סינרי מעל ומתחת לפתחי, מדידת מחיצות וציפויי

מ באור. הנדרש "מ 2חיזוקי מפח מגולוו	 בעובי , י בפרוזדוריבאזורי שירות  .     14

  .כלול במחיר המחיצות השונות–י הקבל	 "מאחורי מאחזי יד ואביזרי יבוצעו ע

מחיצות יוגנו באמצעות מגיני פינה סטנדרטיי /כל הפינות החיצוניות בקירות  .15

  .חיצוניי מרשת מתכת

     .מחיצות/כלולי במחירי היחידה של הקירותמגיני אלה אינ נמדדי בנפרד וה

תוואי מעוגל וקשתי לא נמדדו בנפרד במחיצות ובתקרות השונות לרבות , גמר משופע  .    16

  .עירגול פרופילי

  .עיבוד שקעי בתקרות מונמכות לא יימדד ויהיה כלול במחיר התקרות השונות  .17

  .ר במפרט מיוחד זהכל הסעיפי שבכתב הכמויות כוללי את כל האמו  .18  

  

  : הערה

כל התקרות יבוצעו בהתא� למפרטי הספקי� השוני� כמצוי� בכתב הכמויות ויכללו במחיר   

  .עד לקבלת תקרות מושלמות,את כל הנדרש 

  



  

  בינוי ופיתוח מוסדות רפואה, המינהל לתכנו �משרד הבריאות 
  כפר שאול בירושלי�ח "ביה –סגורה ' שיקו� ושיפו� מחלקה א

 2017/94/כפר שאול   � 2363
 

181

  הריסהפרוק ו עבודות  – 24פרק 

  

  כללי  24.01

אספקה וי ונתק קליכללו ג חובת הקבל	 , או פירוק/מחירי היחידה לעבודות הריסה ו  .א

   .)'וכד, תקשורת גז, מי, חשמל(רותי יוש

או אלמנטי סמוכי שאינ מיועדי להריסה /אי	 לפגוע בכל צורה שהיא במבני ו  .ב

או אלמנטי /במידת הצור. יהיה על הקבל	 לתמו. זמנית חלקי מבני ו. או פירוק/ו

ק	 לאלתר על יתו, כל נזק שייגר שלא לצור.. או פירוק/שאינ מיועדי להריסה ו

  . חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח�ידי הקבל	 ועל

על הקבל	 לנקוט בכל האמצעי הדרושי , בעת ביצוע עבודות הריסה ופירוק שוני  .ג

על מנת להבטיח הריסה ופירוק בצורה , ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה

וללא פגיעות ונזקי מכל סוג , בטוחה לחלוטי	 ללא סכנה לעוברי ושבי ולעובדי

  . שהוא בשאר חלקי המבנה

או לפירוק וכ	 כל השטחי והאלמנטי והשטחי הסמוכי /האלמנטי להריסה ו  

יהיו תמוכי ומחוזקי היטב בכל שלב ושלב של , והגובלי שאינ מיועדי להריסה

ביצוע עבודות ההריסה באמצעי ובשיטות החייבות באשור מראש של המפקח 

  . ולשביעות רצונו המלאה

או הריסה כלשה	 אלא לאחר קבלת אישור המפקח /לא יחל הקבל	 בעבודות פירוק ו  

ל וכמו כ	 את אישורו של המפקח בהסתמ. על בדיקה באתר עצמו של האמצעי "כנ

  . והשיטות שבוצעו בעליל לצור. הריסה ופירוק בטוחי

, גגוני(כיסוי מג	 , הוראות המפקחאו לפי /כ יתקי	 הקבל	 בכל מקו שיידרש ו"כמו  

להגנה בפני נפילת חמרי ופסולת עקב , בנויי בצורה מסיבית ותמוכי היטב) 'וכד

  . ביצוע הריסה ופירוק

להפסיק את העבודות , פי שיקול דעתו המקצועי�שהמפקח רשאי על, מודגש בזאת  

טחו	 יהב בא ימצא שאמצעי) ועל הקבל	 למלא אחר הוראה זו(המבוצעות באתר 

העבודה תימש. רק לאחר שהמפקח ישוכנע כי . אינ מספיקי או שאינ מתאימי

כל . טחו	 הקהל והעובדייאמנ ננקטו כל האמצעי בצורה היעילה ביותר לב

י הקבל	 ללא תוספת "תתבצענה ע) 'וכד, כיסויי המג	, טחו	יאמצעי הב(ל "העבודות הנ

  . ל המפקחולשביעות רצונו המלאה ש, תשלו כלשהו

על הקבל	 לקבל , או פירוק מכל סוג שהוא/מודגש בזאת שבכל מקרה של הריסה ו  .ה

הוראות מדויקות מאת המפקח בכל הנוגע לצורת ההריסה או הפירוק וכ	 הוראות 

וזאת , באשר ליעד ולמקו אליו יעביר הקבל	 את הפריטי המפורקי פירוק זהיר

האחריות לביצוע הוראות , או בתוכניות/יות ואפילו א הדברי לא צוינו בכתב הכמו

סעי, זה חלות על הקבל	 בלעדית והוא חייב בנקיטת כל פעולות התאו ע המפקח 

  . לקבלת ההוראות המדויקות
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  ריהוט - 30פרק 

  

30.01   �   האביזרי� והפריטי�, טיב ואיכות החומרי

  כללי  .א

ולתקני  1271אל מכל הבחינות לתק	 ישר מויתאי ושיסופק פריטיכל ה  .1    

 מפרט הטכני וכ	 לדוגמאות אשר סטנדרטי הקבועי בל ,במסמ.המצויני

  .והאדריכל מפקחי "נבדקו ונמצאו כשירות לתפקיד	 ע

       בהעדר תק	 ישראלי יתאימו החומרי לדרישות תק	 אר3 מוצא החומרי

  .והאדריכל המפקחי "שאושרו ע) במקרי של יבוא(

    2.  חומרי העזר וחומרי הציפוי יעשו , הפרזולי, לקיהח, כל חומרי הגל

הכל כנדרש , מסוג מעולה ובאיכות מתאימה, חדשי, מחומרי מתאימי

  .והמפקחועל פי הנחיות ודרישות האדריכל , במפרט הטכני

, מבלי שיהיו פגמי בחומר או בציפוי, החומרי יעובדו לפי כללי המקצוע  .3    

 בלתי מעובדי כהלכה ובאופ	 שתמנע ללא בליטות או שקעי או חלקי

  .פגיעה במשתמש ונזק למוצרי

צוינה תוצרת מסוימת לגבי המוצרי עצמ או לגבי , ובמפרטא בתוכניות   .4

, לספק מוצרי וחלקי אלה מ	 התוצרת הנדרשת קבל	על ה, חלקי מה

, שר תוצרת אחרת כשוות ער.יפרט ע המפקח בשיתו, ע האדריכל א

  .מכתב אישור פורמליבאמצעות 

הכוונה היא שא , ע או דומה לו"כי בכל מקו שרשו ש, מובהר בזאת  

  .יאושר אזי האישור יהיה בכתב מהמפקח

שיש להציג בפניה דוגמאות של חומר או דגמי של  פקחקבעו האדריכל והמ  .5  

לעשות כ	 וזאת על פי לוח הזמני אשר  קבל	מחויב ה, פריטי מוגמרי

  .המפקחי "ייקבע ע

הדיוק , החיבורי, החוזק, יהיה אחראי לכל המוצרי מבחינת הטיב קבל	ה  .6    

  .והגמר נגד דפורמציות

  הע3  .ב  

. שטרייפ � סוג הע3 לשימוש ביצור הפריטי השוני יהיה אלו	 אירופאי   .1    

הקבל	 יכי	 מספר דוגמאות לחלופות שונות ולגווני שוני לפי הוראת 

  .לבדיקה ולאישור, האדריכל והמפקח

יש להקפיד על כד שחומרי הע3 בה ישתמש הקבל	 לייצור הריהוט יהיו   .2    

ללא סימני רקבו	 , ללא בקיעי, ללא כתמי, ללא עיניי, יבשי לגמרי

  .חופשיי מפטריות מתולעי ומכל סימני מחלה ומזיקי אתרי, ועובש

 14% � 10%ל הע3 תהיה ההדבקה וההרכבה תכולת הרטיבות ש, בעת העיבוד  .3    

 כאשר ההפרש בי	 תכולת הרטיבות של כל חלקי הע3 באותה מנה של מקבעי

  .3% �לא יהיה גדול מ
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  .מסיקוסי  חופשייכל חומרי הע3 פרט לע3 לב	 וע3 אור	 פיני יהיו   .4    

סיקוסי בע3 לב	 או בע3 אור	 פיני מותרי בתנאי שלא ימצאו יותר מאשר       

 �גודל הסיקוס שיעבור על שני . על מטר רבוע של חומרשלושה סיקוסי

ר "ר לכל אחד מה וחומרי ע3 שגודל הסיקוסי שבה יעברו על שני סמ"סמ

  .רבועי יפסלו על ידי האדריכל והמפקח

  .בדיקת האדריכל והמפקח תעשה טר התחלת הייצור      

    5.  את . היש להרחיק לפני תחילת העבוד, מעורערי, סיקוסי מתי קטני

  .סיבי החפי צריכי להיות בכוו	 סיבי הע3. החורי יש לסתו בחפי

. ר"סמ 2אי	 להשתמש בע3 המזיל או המכוסה שר, ושמקו השר, עולה על   .6    

מקומות קטני יותר יש לנקות משר, ולסתו בחפי בדומה לאמור 

  .בסיקוסי קטני

  העבודה בע3  .ג  

חיבורי הע3 יהיו עשויי לפי מיטב העבודה . דיוהע3 יהיה מעובד ומהוקצע מכל צד    

. 'זנביו	 וכד, המקצועית ועל הקבל	 להשתמש בחיבור זיז וחרי3 סי	 וגרז שיניי

או בהתא להוראות , החיבורי יעשו כ. שיהיו סמויי וידבקו בדבק נגרי מעולה

  .בשו פני ואופ	 לא ישתמש הקבל	 במסמריא. , האדריכל והמפקח

 וחפי שגמי  .ד  )  מע3) דיבלי

בהרכבת חלקי ריהוט בעזרת שגמי יעשה שימוש בשגמי מותאמי במדויק   .1    

חוזק החיבור בעזרת שגמי לא יפחת . למידות החריצי בחלקי הריהוט

  .מהחוזק הנדרש של חלק הריהוט השל

, בהרכבת חלקי ריהוט בעזרת חפי מע3 יעשה שימוש בחפי מע3 אשור  .2    

 מדויקי אור. +) 0.1,  �0.0(מדויקי קוטר , ע פזות בקצה, בסלילימחורצי

)0.5±.(  

    3.  החפי וחלקי הריהוט המיועדי לחיבור יהיו ללא , בעת ההרכבה השגמי

  .אבק ובלחות תואמת

  לבידי  .ה  

, 1/3ללבידי מסוג  37י "הלבידי יתאימו לדרישות תק	 ישראלי רשמי ת  .1    

אשר לגביה יינת	 היתר מפורש במפרט הייחודי  למעט אות חלקי מקבעי

  .של אותו מקבע לשימוש בלביד מסוג אחר

  . יש להשתמש א. ורק בלבידי הנמצאי בהשגחת מכו	 התקני הישראלי  .2     

יהיה ע סיקוסי פנינה וסיקוסי בריאי במידות ובכמות  1פ	 לביד מסוג   .3    

  .המוגדרי בתק	

אסורי חורי סיקוסי  .4     ,קליפת ע3 המכוסה , חורי אחרי, חורי תולעי

חורי תולעי , סימני ריקבו	, פטרייה, שינוי גוו	 לא בריא, חלקית בעצה

, התנפחות הלביד, חיבורי ע חפיפה בי	 קליפי של אותה שכבה, קטני
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חלקי מתכת לרבות , פגמי ליטוש, ליטוש חודר, חספוס, שקעי, בליטות

  .סדקי וחיבורי פתוחי, פס שחור, טלאי, מהדקי וסיכות

סדקי וחיבורי : מותרי בכמות ובמידות שאינ	 עולות על המותר בתק	  .5    

  .שינויי גוו	 בריא, סגורי

    6.    .לרבות חורי תולעי קטני, חיות או חורי תולעי, לא יהיו בלביד תולעי

  .מ"מ � 0.7+ 0.2: מ"מ 4�15הסטיות המותרות בעובי לביד שעוביו   .7    

  :מ"מ 15 �הסטיות המותרות בעובי לביד שעוביו גדול מ      

  .מ"מ �0.9+ 0.2      

 10%�14%ההדבקה וההרכבה תכולת הרטיבות של הלביד תהיה , בעת העיבוד  .8    

הלביד באותה המנה של  כל חלקיכאשר ההפרש בי	 תכולת הרטיבות של 

  .3 % � המקבעי לא יהיה גדול מ

ללא פגמי ומד, אחד , בי הנדרש בתכנית ובפרטי שלמיהדיקטי יהיו בעו  .9    

אלא א כ	 מידות הפריט המיוצר גדולות ממידת הדיקטי המיוצרי , של

  .באר3

  לבידי מכופפי וע3 כבוש צורתי  .ו  

ניתני לשימוש למשטחי בחלקי , מכופפי, לבידי בכבישת שתי וערב  .1    

  .ריהוט

חד כווני בכוו	 , מ"מ 1.5) בוק(קילופי ע3 אשור ע3 כבוש צורתי בכבישה של   .2    

  .נית	 לשימוש כתחלי, לחלקי ע3 גושני, הסיבי

  לוחות נגרי  .ז  

פרט א נדרש , מ כל אחד"מ 3הלוחות יהיו מורכבי משני דיקטי בעובי של   .1    

  .עובי הלוח הכללי יהיה בהתא למסומ	 בתכניות. במפורש אחרת

הדיקטי . י יהיה לצד האור. של לוחות הנגריכוו	 סיבי הע3 בדיקט  .2    

  .חדש מאיכות מעולה, יודבקו למילואות על ע3 לב	

משטח לוח  100%יהיו מילואות הע3 הלב	 על שטח של , אלא א נאמר אחרת  .3    

  .הנגרי אותו ה ממלאי

אלו	 אירופאי או אשה , לוחות הנגרי יהיו מוקפי לזבזבי שפה מע3 אשור  .4    

  .מודבק ומחוזק בעיבוד ובחומרי מעולי, מסומ	 בפרטילפי ה

  פורנירי  .ח  

. בעל סיבי ישרי ומקבילי בגוו	 אחיד, הפורנירי העליוני יהיו מסוג מעולה    

  .הפורנירי יבחרו על ידי האדריכל בתאו ובהתייעצות ע  המפקח

  .דריכלאו בוק או דובדב	 לפי בחירת הא, הפורנירי יהיו מסוג מייפל    

  .כיוו	 הפורנירי יהיה בהתא לתכניות    

  פורמאיקה  .ט  

יש להשתמש א. ורק בלוחות פורמיקה העומדי בדרישות תק	 ישראלי   .1    

  או עומדי בדרישות תק	, 507י "רשמי ת

      )P.2.6:>650revs;P.2.14>2N;P.2.15:f>grade4 DIN-EN-438(  
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או קנט , מ"מ 1.5שטוח בעובי  PVC ציפוי הרהוט יהיה בפורמאיקה ע קנט    .2    

י פרטי "הכל עפ, גוו	 לפי בחירת האדריכל או ע3 קשה  PVC –נעיצה מ 

  .בתכנית

בפרטי , והגוו	 יהיו לפי המפורט ברשימות) 'טאפ וכד(סוג הפורמאייקה       

  .או לפי בחירת המפקח בשיתו, ע האדריכל/ובכתבי הכמויות ו

, קווי, מריחות, כתמי, יי מטביעות אצבעותכל חלקי הפורמאיקה יהיו נק  .3    

על הקבל	 לדאוג שלא יהיו . שריטות ופגמי אחרי, קילו,, חלקי זרי

  .הבדלי גווני בפורמאיקה

    4.    .הניסור בהיק, יהא ישר וחלק ללא סדקי וללא שברי

    5.  ההדבקה . הדבקת הפורמאיקה תהיה באיכות מעולה בדבק עמיד בפני מי

  .שריטות או פגמי כלשה, ללא בועות או גלי, וחהתהיה שט

  ) .ראה להל	( PVAהדבקת הפורמיקה תעשה בדבק   5.1      

יש ללטש את הלביד לפני ) סנדבי3, דיקט(בהדבקת פורמיקה על לביד         

  .ההדבקה

לפני הדבקת פורמיקה על חומר נושא כל שהוא יש לנקות היטב את         

  .פני השטח של החומר הנושא

. ר"מ/ג 120בכבישה בקור יש למרוח דבק בשכבה אחידה בכמות של   5.2      

) ר"סמ/ג"ק 2(ר "ממ/נ 0.2הכבישה תהיה בלח3 אחיד מזערי 

  .בטמפרטורת החדר

  .הזמ	 הפתוח וזמ	 הכבישה בהתא להוראות יצר	 הדבק        

י מכונת מריחת "בכבישה בחו יש למרוח דבק במריחה אחידה ע  5.3      

  .ר"מ/ג 100דבק בכמות של 

בחו ) ר"סמ/ג"ק 2(ר "ממ/נ 0.2אחיד מזערי  �הכבישה תהיה בלח3         

  .בהתא להוראות יצר	 הדבק, מעלות צלסיוס 60�80

זמ	 . הזמ	 הפתוח לא יעלה על המותר לפי הוראות יצר	 הדבק  5.4      

  .הכבישה לא יפחת מהנדרש לפי הוראות יצר	 הדבק 

שתי דפנות ניצבות יהיה תמיד חתו. בגרונג הגמר בי	 פורמאיקות המצפות   .6    

  .לפי המסומ	 בתכנית

  .יתואמו ע האדריכל , במידה ולא צויי	 מיקומ בתכניות, תפרי פורמאיקה  .7    

  . דוגמאות פורמאיקה יסופקו לפני תחילת העבודה לאישור האדריכל  .8    

טי שקופה או מותזת לפי פר 1099י "זכוכית מחוסמת לפי ת –זכוכית   .9    

  .בתכנית

  התאמת סיבי וצבע הלוחות  .י  

     בשטחי אשר יצופו בציפוי שקו, יש להתאי את הסיבי ואת צבע הלוחות השכני

  .בריהוט כדי שלא ייווצר ניגוד או אי התאמה
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  דבקי  .יא  

על הקבל	 להשתמש בדבק העומד יפה בתנאי רטיבות והמתאי לדרישות התק	     

יגרו להרחקת הריהוט ופסילת ) חיבורי פתוחי(כל פג בהדבקה . הישראלי

  .העבודה

לדבק פוליוניל  391י "יתאי לדרישות התק	 הישראלי ת) PVA(דבק לב	   . 1    

, פורמיקה, לבידי, ע3: אצטתי לע3 המותא להדבקת ע3 לחומרי כגו	

  .כל חומר אחר על בסיס ע3, קליפי

 ייצורוחודשי מיו 6מותר להשתמש בדבק רק עד   . 2    .  

  .הדבק יאוחס	 ויישמר אצל הקבל	 בהתא להוראות האחסו	 של יצר	 הדבק      

  .ללא חלקיקי גסי או גושי, ללא חומרי זרי, הדבק יהיה אחיד       

  .לפני השימוש יש לערבב היטב את הדבק במיכל בו הוא נתו	      

  .יש להקפיד על זמ	 פתוח וזמ	 כבישה בהתא להוראות יצר	 הדבק      

  ).ר"סמ/ג"ק 100(ר "ממ/נ 10 �חוזק ההדבקה לא יפחת מ  .3    

למניעת היווצרות כתמי על פני , יבוא במגע ע מתכת PVAאסור שדבק   .4    

  .הע3

    5.   יהיה בהתא לדרישות ומפרטי ) EVA(השימוש בדבק ח למכונת קנטי

  .יצר	 הדבק

  הדבקת מסגרות  .יב  

תו. הקפדה על סגירה מוחלטת של כל הדבקת ארגזי תעשה במכבש ארגז   .1    

  .חלקי הארגז ותו. שמירה על דפנות ניצבות זו לזו

    2.   או בעזרת חפי ) צינקי(מסגרות למגרות תעשנה בשיטת מחברי שיניי

)  ).דיבלי

תו. , מ"מ 15 �16 –מ יהיה הקדח בפני המשטח בעומק "מ 18במשטח בעובי   .3    

  .שטח הנגדייהקפדה שחוד המקדח לא יפגו בפני ה

מ מאור. הח, פחות "מ 2 �עומק הקדח בשפת המשטח הניצב יהיה גדול ב  .4    

  .עומק החור שבפני המשטח הנגדי

קוטר החורי במשטחי הע3 יתאי לקוטר החפי כ. שאלה יוכנסו בלח3   .5    

  ).מ ביחס לקוטר הנומינלי של הח,"מ+ 0.1, �0.0קוטר (

    6.  יש . יש למרוח דבק בתו. החור ועל גדע הח, בהכנסה ידנית של חפי לחורי

אי	 לחרוג מהזמ	 הפתוח ומזמ	 הכבישה . להקפיד שלא תהיינה נזילות דבק

  .י יצר	 הדבק"הנדרש ע

, אי	 לבצע חיבורי בעזרת סיכות או מסמרי למעט גב של ארו	 ארונית  . 7    

  .י האדריכל והמפקח"רק במקומות שיאושרו ע –כוננית 

  ).3/4("מ "מ 19 �ת או המסמרי לא יפחת מאור. הסיכו      

  .הסיכות תוחדרנה לכל עומק	 כד שלא תבלוטנה מהמשטח דרכו ה	 מוחדרות  .8    

  



  

  בינוי ופיתוח מוסדות רפואה, המינהל לתכנו �משרד הבריאות 
  כפר שאול בירושלי�ח "ביה –סגורה ' שיקו� ושיפו� מחלקה א

 2017/94/כפר שאול   � 2363
 

187

  צורניי  P.V.Cקנטי   .יג  

       .צורניי יהיו בגוו	 הפורמאיקה ובאישור האדריכל והמפקח P.V.C.קנטי

  פנל  .יד

  .כדוגמת הריצו, בחדר מחופה באריח) אלא א צוי	 אחרת(מ "ס 10פנל בגובה     

  מתכות  .טו  

    1 .   לחלקי הריהוט העשויי מתכת יש להשתמש בפרופילי וצינורות חדשי

  .בכל מקרה בו קיי תק	 כזה, בעלי תק	', מסוג א

לפני , חלודה ושמ	, כל חלקי המתכת יהיו ישרי לגמרי ונקיי מכל לכלו.  .2    

  .צביעה או לפני ציפוי אלקטרוליטי

ויבוצעו , ריתוכי וההלחמות יהיו במלוא ההיק, ולפי כללי המקצועכל ה  .3    

  .כאשר עובי הריתו. יהיה כעובי דופ	 הקט	 שבחיבור, בריתו. חשמלי

תפר הריתו. . ללא נקבוביות או שלקה, מלאות, ההלחמות תהיינה שלמות      

  .הצינור/ יהיה חלק ואחיד ולא יבלוט מהפרופיל 

ועובי הפרופילי מכל הסוגי וכ	 מידות חלקי עובי הדפנות בצינורות   .4    

או בהתא לחוזק הדרוש באשור /המתכות יהיו בהתא למסומ	 בתכניות ו

  .האדריכל והמפקח

    5.    .כל הברגי יהיו מצופי וחיבורי ברגי יהיו נקיי ומותאמי

יהיו מוצרי תעשייתיי בעלי ' כל מוצרי המתכת כגו	 רגלי השולחנות וכו  .6    

  .י האדריכל והמפקח"לפי דוגמאות שיאושרו ע, גימור גבוהה רמת

לפחי מנוקבי " מ"שגב תעשיות מתכת בע"פח מנוקב יתאי למפרט   .7    

  .ע"לריהוט או ש

  פרזול ואבזרי שוני  .טז  

יתקי	 וירכיב הקבל	 בצורה , לפריטי הרהוט המופיעי בכתבי הכמויות יספק  .1    

, צירי, מנעולי, ידיות: פרזול הדרוש כגו	ובדר. מקצועית מעולה את כל ה

מכסי למעבר , סגרי מגנטיי, סגרי, מספריי, בריחי, צירי סמויי

הכל מאיכות מעולה ולפי דוגמאות שיאושרו על ידי האדריכל ', כבלי וכו

  .והמפקח לפני תחילת הביצוע

     2.  , ולימחומרי מע, חומרי הפרזול והאביזרי למיניה יהיו חדשי

מותאמי לייעוד מבחינה פונקציונלית ולעומס , אסתטיי, בטיחותיי

Duty Heavy ויש לקבל מראש את אישורו של האדריכל , בהתא לתפקוד

  .והמפקח לכל אחד ואחד מה

    3.    .ישראליי ואירופאי �הפרזולי יעמדו בדרישות תק	 ומפרטי

יציקת , חלד�פלדת אל,  מפלדהא לא צוי	 אחרת יהיו הפרזול והאביזרי  .4    

הכל לפי , ניקל או פליז אוקסיד, כרו: פליז או נחושת ע גמר מתאי כגו	

  .אישור האדריכל והמפקח

  .מחזיקי המדפי בארונות יהיו מותאמי לעומס המד,  .5    
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    6.   כל הפרזולי העשויי ממתכת יהיו מצופי נגד שיתו. למעט אלה העשויי

הציפוי יהיה בהתא לדרישות התק	 . מ"כגו	 פלב, הממתכת בלתי מחליד

  .הרלבנטי ועמיד לכל מש. תקופת השימוש הצפויה למקבע

ידיות לדלתות נפתחות ומגרות יהיו  בהתא לרשו בפרטי  ולפי בחירת   .7    

  .האדריכל

  סוג הצירי בא לא רשו אחרת ברשימות יהיה לפי הרשו להל	  .8    

, ע סגירה עצמית, עשויי כול ממתכת, היו פנימייצירי דלתות אנכיות י      

ממדי ומותאמי למשקל כנ,  3� ניתני לכוו	 ב, 32עדיפות לפרזול שיטה 

 160בכנ, דלת בגובה עד . צירי 2מ יותקנו "ס 90בכנ, דלת בגובה עד . הדלת

  .צירי 3מ יותקנו "ס

ה או 'פליצ בלו או, צירי סמויי לארונות יהיו מתוצרת אייטש  8.1      

  .בדלתות צדדיות º90בדלתות אמצעיות ופתיחה   º180פתיחה , ע"ש

הצירי ) ארונות מצופי דיקט ע פורניר(מ "מ 30בדלתות בעיבוי         

  .ל"מ תוצרת כנ"מ 30יהיו מיוחדי לעיבוי 

  .כיסוי+ צירי לזכוכית         

  .כל הצירי והפרזולי יובאו לאישור האדריכל והמפקח  8.2      

    9.   כל המנעולי יהיו צילינדרי ע רוזטות לפי בחירת האדריכל במשות, ע

  .המפקח

  .נעילה יחידנית או מרכזית לפי דרישת המפקח      

וכוללת חלוקה לאזורי  MASTERKEYהמערכת הינה בשיטת רב מפתח       

  .בעזרת מערכות מפתחות זהי

והמפקח עד גמר  בידי האדריכל, יש להשאיר דוגמאות פרזול לביקורת  .10    

  .העבודה וקבלתה

  ברגי  .יז  

פרט למקרי בה לא נית	 , כל הברגי בה ישתמש הקבל	 יהיו עגולי ראש  .1    

  .הדבר

    2.  א הקבל	 ירצה להשתמש . הברגי יהיו מפלדה בלתי מחלידה ומצופי

  .בברגי מסוג אחר עליו לקבל את אישור האדריכל והמפקח 

שארי גלויי יהיו מצופי ניקל ויוברגו לתו. טבעת הברגי להרכבה שנ  .3     

  .מותאמת לראש, לחוצה

יחדרו לפחות ' ברגי שישמשו לחיבור אלמנטי נושאי אל לוחות נגרי וכד  .4    

  .למחצית עובי הלוחות

חל איסור . ברגי או מחברי אחרי יקבעו בתו. חורי שנקדחו מראש  .5    

  .י וחלקי ריהוט לצור. חיבור והרכבהמוחלט על קדיחת חורי בשטח בפריט
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  רגליות  .יח  

או מגומי קשה ותותאמנה  P.V.Cהרגליות א לא צוי	 אחרת תהיינה מחומר   .1    

החלק . בחלק שקועי בתו. הפרופיל ובחלק בולטי, לפרופיל המקבעי

הצינור ויהיו במישור אחיד /הבולט יהיה במידות החיצוניות של הפרופיל

  .איתו

  ) .פרקר" (פטנט"את הרגליות יש לחבר לפרופיל באמצעות בורג   .2    

הקבל	 יתקי	 רגליות פילוס לפי דרישה ללא תוספת תשלו והאביזר יובא   .3    

  .לאישור האדריכל והמפקח

  פינויי למעבר כבלי  .יט  

יהיה עיבוד הפתח , י האדריכל לעשות פינויי למעבר כבלי"במקומות שיידרש ע    

  .בפורניר

כאשר דג וגוו	 , יש לסגור במכסי פלסטיק ע פתחי למעבר כבלי" פינויי"את ה    

  .המכסי יובאו לאישור האדריכל והמפקח

      .'חורי לכבלי השוני וכו, מעברי, כל מחירי הפריטי כוללי פינויי

  דלתות ומגירות  .כ  

  .דלתות ומגירות תהיינה ברות הסרה לצור	 ניקוי וחיטוי  .1    

  .מסילות מגירות וצירי דלתות יהיו ברי החלפה בקלות  .2    

  .נעילת דלתות ומגירות תיעשה רק לפי דרישה  .3    

    4.  ע , בעלי נעילה עצמית, דלתות תותקנה ע צירי מתכת נסתרי וקפיציי

מספר הצירי והעומס לכל ציר יותאמו . כיווני 3 �אפשרות התאמה ל

  .וילעומס הכולל של הדלת ולשימוש הצפ

" GRASS"מתוצרת  , כל המסילות תהיינה טלסקופיות מטיב יציב ומשובח  .5    

  .ע"או ש" HOEFFLE"או 

הגלגלי  .לחלוטי	דלתות הזזה ינועו על גלגלי בתו. מסילות שקועות   .6    

  .יתאימו למשקל דלת ההזזה

    7.  לפי הקיי בשטח  וכ	 לפי , בלי מסילות אינטגרליות/מגירות מתכת ע

 בתוכניותהפרטי.  

  גימור  .כא  

  כללי  .1    

כל החלקי הנראי לעי	 וכל החלקי הנגישי יהיו , כל משטחי הריהוט      

, שקעי, גבשושיות, ללא בליטות,נקיי ומלוטשי ופניה יהיו חלקי

  .שריטות או סימני אחרי כלשה, סימני עיבוד, שברי

יהיו מעובדי בצורה לא יהיו במקבע פינות חדות והמקצועות והשפות       

  .לא יהיו פגמי בחומר או בציפוי. ולא חדי) לפי הקיי בשטח(מעוגלת 

        .ללא קמטי וללא סדקי, משטחי קטעי מכופפי יהיו חלקי
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  ע3  .2    

        .חלקי ע3 יהיו בגוו	 אחיד בכל החלקי של אותה קבוצה של מקבעי

ופה בלכה בכל החלקי הע3 יהיה מעובד ומלוטש היטב מכל צדדיו ומצ      

הגלויי והנגישי ובכל החלקי המפורטי במפרט הייחודי של המקבע או 

  .בשרטוטי המתאימי

    3.    לכה, צבע, ציפויי אלקטרוליטיי

  .פני השטח יהיו לפי בחירת האדריכל והמפקח, הברק, הגוו	      

, צופימקומות לא מ, אחיד ולא יהיו בו פגמי, משטח הציפוי יהיה גלוי      

  .או מקומות שהציפוי בה מתקל,, י פעולת הציפוי"חספוס הנגר ע

  .המוצר יהיה נקי ולא יהיו בו סימני של נזק כלשהו      

  ציפויי  .כב  

  ציפוי משטחי ע3  . 1    

העובי של כל שכבת ציפוי והעובי הכולל של הציפוי לא יפחתו   1.1      

פוי או הוראות מדרישות התק	 המתאי או הוראות יצר	 חומר הצי

  .מפרט זה או דרישות האדריכל והמפקח והכל לפי המחמיר ביותר 

ושכבות , ר"מ/'ג 120 �שכבת הציפוי העליונה לא תפחת מ, בכל מקרה        

  .ר בשכבה אחידה וחלקה"מ/'ג 180 �הציפוי הכוללות לא תפחתנה מ

  .לפני הציפוי יש ללטש את הע3 עד קבלת משטח חלק ואחיד  1.2      

שאריות , פני כל שכבת ציפוי יש לנקות היטב את משטח הע3 מאבקל        

  .לכלו. וגופי זרי, אבק מהליטוש, שבבי

         הליטוש יעשה על ידי בעלי מקצוע מומחי לעבודה זו ובחומרי

  .משובחי

סנדונג "כל חלקי הע3 הגלויי לעי	 והנגישי לרטיבות יהיו מוגני ב  .1.3      

מונע , בלתי רעיל, ת הע3 בפני ספיגת מיחומר המחס	 א �" סילר

  .הכתמה ועמיד בפני חומרי חיטוי וניקוי למיניה

בי	 כל שכבת ציפוי יש להמתי	 להתייבשות מספקת של שכבת הציפוי   1.4      

  .הקודמת וללטשה בהתא לכללי המקצוע

מאט משי בגוו	 אחיד על פי  121יהיה הגמר דור , א לא צוי	 אחרת  .1.5      

  .שתאושר על ידי האדריכל בתאו ע המפקח דוגמא

  ביי3  .1.6      

י דוגמאות אשר "הביי3 יהיה בגוו	 אשר ייקבע על ידי האדריכל עפ        

  .יוכנו על ידי הקבל	 לשביעות רצונ של האדריכל והמפקח

שטחי בעבודות הע3 אשר אינ גלויי כלל וכלל לעי	 ימרחו   .1.7      

  .בשכבת שמ	 פשת	

  ":דור" לכה  .1.8      

מאט ישתמש " דור"או המפקח צביעה בלכה /ידרוש האדריכל ו        

ע המיועד לציפוי מעולה לרהיטי ע3 "הקבל	 בדורלק של טמבור או ש
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, גמישה, הצבע יהיה בעל חוזק רב ויש לייצר שכבה חזקה. ופרקטי

י "הצביעה תבוצע במספר שכבות עפ. ועמידה בפני שחיקה ומי

ליטוש וניקוי , מריחה בצבע יסוד וכ	 שפשו,הנחיות היצר	 לרבות  

  . מושל בי	 שכבה לשכבה

  .מחיר הציפויי כלול במחיר של כל פריט אשר נדרש לציפוי  1.9      

  ציפוי מתכות  .2    

יצופו , כל חלקי המתכת פרט לחלקי שעשויי מחומר עמיד שיתו.  2.1      

בפני מונע הכתמה ועמיד , שאיננו רעיל, בחומר מג	 מפני שיתו.

  .חומרי חיטוי וניקוי למיניה

  .י צבע או ציפוי אלקטרוליטי"הציפוי יעשה ע  2.2      

  .ציפוי יעשו לפי כל כללי המקצוע ובהתא להוראות היצר	/הצביעה  2.3      

העובי של כל שכבת ציפוי והעובי הכולל של הציפוי לא יפחתו    2.4       

י או הוראות מדרישות התק	 המתאי או הוראות יצר	 חומר הציפו

  .מפרט זה או דרישת האדריכל והמפקח  והכל לפי המחמיר ביותר 

, פסי, ולא יהיו בו כתמי, משטח הציפוי יהיה מלא אחיד וחלק  2.5      

י "חספוס הנגר ע, מקומות ללא ציפוי, גבשושיות בועות וחורי

מקומות שהציפוי בה מתקל, או פגמי אחרי , פעולת הציפוי

  .כלשה

, צביעת מתכת תעשה באבקת אפוקסי בשיטה אלקטרוסטטית  2.6      

. בקלייה בתנור בטמפרטורה ובזמ	 שהייה לפי הוראות יצר	 האבקה

הצבע יוצמד לפריט באופ	 מושל לש הגברת כושר העמידה בפני 

  .פגעי אקלי ופגעי מכני

         הופעת סימני היסדקות בצבע והופעת פגמי אחרי יחשבו פג

  .חריותו של הקבל	 לצביעה מחדש תמש. שנה אחת לפחותבייצור וא

  .מיקרו	 80 �עובי שכבת הצבע לא תפחת מ        

ההכנה לצבע תכלול ניקוי מוקד של חלקי המתכת בניקוי כימי או         

  .בניקוי חול להסרה מוחלטת של שומני וסימני שיתו. קורוזיה

) בונדר(זל פחי פלדה יעברו טיפול מוקד של ציפוי בפוספט בר        

  .למניעת חלודה

  ציפוי אלקטרוליטי  2.7      

         יתאי לדרישות התקני הישראליי המתייחסי לו ויהיה מתאי

  .2למקומות מקורי בתנאי סביבה דרגה 

  כרו�ציפוי אלקטרוליטי של ניקל  2.7.1        

לרבות , 258י "הציפוי יעמוד בדרישות התק	 הישראלי ת          

  .ולטיפול תרמידרישות לסוג הפלדה 

  h Crr20 Fe/Ni: הציפוי יהיה לפי כינוי          

  .לפחות 6דרגת העמידות בשיתו. תהיה           
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 � מיקרומטר ו 20 � כרו לא יפחת מ�עובי שכבת ציפוי ניקל          

  .מיקרומטר בהתאמה 0.3

הציפוי  ציפוי אלקטרוליטי של אב3 על מתכות ברזליות  2.7.2        

לרבות דרישות , 265י "י תיעמוד בדרישות התק	 הישראל

  .לסוג הפלדה ולטיפול תרמי

  15B I Fe/Zn: הציפוי יהיה לפי כינוי          

כינוי , 150 4520הפסיבציה על בסיס מלחי כרו לפי תק	           

B1 ,	שקו, מתנוצ3, מסוג לבנב 	מיקרומטר 0.8בעובי , בגוו.  

  .שכבת הפסיבציה תהיה רצופה ותכסה את כל ציפוי האב3          

  .265י "הדרישות לגבי הפסיבציה ה	 בהתא לת          

עובי שכבת הציפוי האלקטרוליטי אב3 ופסיבציה לא יפחת           

  .מיקרומטר בהתאמה 0.8 �מיקרומטר ו 15 �מ

אי	 לצפות חלקי מתכת בציפוי אלקרוליטי המכיל כספית או   2.8        

  .ואי	 להשתמש בצבעי המכילי עופרת, קדיו

י האדריכל "פי של חלקי המתכת יקבע עהגוו	 הסו  2.9        

בהתייעצות ובתאו ע המפקח ובהתא לדוגמאות שיוכנו 

  .י הקבל	 לאישור"ע

מיקרו	 לפחות לפי  80האלומיניו יהיה בעל אנודייז עבה   2.10        

  .בחירת האדריכל והמפקח

    דוגמאות  .כג  

  : הבניה דוגמאות ממוצרי המיוצרי בבית המלאכה של הקבל	 או באתר  .1    

או קטע מה /הקבל	 חייב להכי	 דוגמא אחת מכל המוצרי ו  1.1      

  .וזאת לפני המש. ביצוע של כל ההזמנה, לאישור האדריכל והמפקח

הביצוע וטיב , הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנו	  1.2      

  .החומר

 על הקבל	, במידה והדוגמא לא תקבל אישור מאת האדריכל והמפקח  1.3      

  .ללא תוספת תשלו לקבל	, להכניס בה כל שינוי שיידרש על יד

כל הדוגמאות תבוצענה לאחר שהקבל	 יקבל הודעה בכתב כי עליו   1.4      

י המפקח "להתחיל בעבודה או בהתא ללוח הזמני שיקבע ע

  .ז הכללי של הפרויקט"בהתחשב בלו

      1.5  עד  קבלת  הדוגמא תשמש לצור. השוואה בגמר ייצור כל הפריטי

בהתא לכ. רשאי המפקח להחזיר לקבל	 פריטי שימצאו . הסופית

  .בלתי תקיני ולדרוש החלפת באחרי

על הקבל	 להמציא תכניות עבודה והרכבה המייצגות באורח מלא   1.6      

לצור. קבלת מוצר  �' החומרי וכד, הרכבה, ומושל את דר. הייצור

  .מושל וסופי
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    2.   , צבע, פרזול: כגו	(או פריטי שהינ מוצרי מוגמרי /ודוגמאות מוצרי

  �). 'מתקני תליה וכו

שהינו מוצר מוגמר הנרכש ממקורות אספקה  �' מכל מוצר צבע וכו  2.1      

 על הקבל	 להמציא , )'מפעלי וכו, חנויות, ספקי: כגו	(אחרי

דוגמא אחת לאשור האדריכל והמפקח לפני הביצוע וזאת ללא כל 

  .ות הנקובה בכתב הכמויותקשר לכמ

על הקבל	 לחזור ולהמציא , במידה והדוגמא לא תקבל אישור  2.2      

עד לקבלת ) לפי הנחיות האדריכל והמפקח(דוגמאות נוספות 

  .האישור

      2.3    .הדוגמא תשמש לצור. השוואה בגמר ייצור כל הפריטי וקבלת

  פיקוח  .כד  

יש לקבל (, ל"רי המיובאי מחובנוס, לאמור לעיל יש לקבל אישור על המוצ    

  ).י לבדיקת"דוגמאות ואישור מת

               לרבות , כל המוצרי יבדקו על ידי האדריכל והמפקח תו. שלבי הייצור השוני

הקבל	 יזמי	 את האדריכל והמפקח במועדי . בדיקת חומר הגל ותהליכי הייצור

  :ז הכללי של הפרויקט"חלק מהלוכ, ז הקבל	 לביצוע המקבעי"שישולבו בלו, הבאי

  .מועד לבדיקת החומרי לפני הייצור  .1    

  .'הציפוי וכו, מועד לבדיקת המוצרי בתו הייצור ולפני הצביעה  .2    

  .מועד לבדיקת המוצרי לפני המשלוח לאתר הבניה  .3    

הקבל	 מתחייב בזה להודיע על שלבי התקדמות העבודה ולאפשר ביקור האדריכל     

האדריכל והמפקח רשאי . או בא כח במקו הייצור וההרכבה לש פיקוחהמפקח 

 לדרוש מהקבל	 לשנות את דרכי הביצוע שאינ מתאימי לחוקי המקצוע או שאינ

כ	 רשאי האדריכל והמפקח לפסול את . מתאימי לתכניות או למסמכי המכרז

ה ימציאו לקבל	 ו, החומרי אשר לפי ראות עיניה אינ מתאימי לביצוע העבודה

  .את הערותיה בכתב

האדריכל בשיתו, פעולה ע המפקח רשאי לפסול את כל חלקי המוצרי שלא     

לא ישול . יתאימו לדוגמאות המאושרות או כל פריט שאינו מתאי למסמכי המכרז

פסילה או הערות מטע , כל אישור. עבור מוצרי או עבור חומרי שנפסלו על יד

  .קח יינתנו לקבל	 בכתב על ידי המפקחהאדריכל והמפ

  תיקוני והחלפות  .כה  

    1.  א ימצא , כל מוצר או חומר. המוצרי והפריטי יסופקו במצב גמור ושל

בדר. שלא תגלה את , י הקבל	 ללא דיחוי"פגו או לקוי יוחל, או יתוק	 ע

  .ולא תשנה את צורת המוצר המושל, ביצוע ההחלפה או התיקו	

  .ורק הוא, או ההחלפות ישא הקבל	/ת התיקוני ובהוצאו      

או ההחלפות יעשו לשביעות רצונ המלאה של /כל עבודות התיקוני ו      

  .האדריכל והמפקח



  

  בינוי ופיתוח מוסדות רפואה, המינהל לתכנו �משרד הבריאות 
  כפר שאול בירושלי�ח "ביה –סגורה ' שיקו� ושיפו� מחלקה א

 2017/94/כפר שאול   � 2363
 

194

מובהר בזאת כי המפקח והאדריכל יהיו הפוסקי הבלעדיי לעניי	 חוזה זה   .2    

 בכל הקשור לאיכות והתאמת של פריטי הריהוט וה יהיו רשאי לדרוש

וא, לעכב , לבצע מחדש עבודה שבוצעה בציוד לא מתאי, מהזוכה להחליפו

ביצוע העבודות מחמת סיבה הכרוכה באיכות ובסוג הציוד וזאת על פי שיקול 

  .דעת הבלעדי

  התאמות  .ל  

יכללו עבודות , במידה והקבל	 יידרש לבצע התאמות של פריטי הרהוט למצב בשטח    

  .בל	 כל תוספת בגי	 ההתאמות שתידרשנהאלו במחיר הפריט ולא תשול לק

  

30.02  �  אופני מדידה מיוחדי� ותכולת המחירי

ברשימות  , כל הסעיפי שבכתב הכמויות כוללי את כל האמור במפרט המיוחד  .  1

כמו כ	 כוללי  את כל הרכיבי הדרושי לביצוע מושל של , ובפרטי המצורפי

  .במפורש במפרט או בפרטיג א אינ מופיעי  ,הפריטי השוני

ביצוע הדוגמאות לא יימדד בנפרד ויהיה כלול במחירי היחידה השוני שבכתב   .  2

  .הכמויות

  פיזור בקומות והחלפה , הנעה, הגנה, שינוע, אחסו	 זמני במחסני הקבל	  .     3

  .מפקח  לא ימדדו בנפרד ויהיו כלולי במחיר יחידה/לפי דרישת האדריכל  

אלמנט ספציפי  , מחייב החלפה של יחידה, אביזרי, אלמנטי, יעה בפריטיכל פג  .   4

  .נושא זה לא יימדד בנפרד ויהיה כלול במחיר היחידה' וכו

5      .�חירור, מחיר היחידה יכלול את התאמת פרטי הריהוט לחללי השוני כולל חיתוכי

  .המיועד לה כל זה לקבלת עמדה מושלמת למקו, להעברת כבלי במידת הצור.

  .מחיר היחידה יכלול אספקת תכנית עדות לכל הפריטי שבוצעו .6

. המפרט והביצוע תואמי לקיי בשטח, מחיר היחידה כולל ווידוי הקבל	 כי הפרט .7

במקרה של סתירה על הקבל	 להתריע על כ. והאלמנט יבוצע בהתא להנחיות 

  .המפקח

בכל מצב , יט המתואר ברשימותהתיאור שבכתב הכמויות איננו כולל א. מתייחס לפר .8

התיאור שברשימות הוא המחייב והנכו	 והמחיר של הפריט כולל את כל האמור 

שולחנות המקובעי , מדפי, בתיאור לרבות משטחי עבודה כיורי אינטגרליי

 .'זכוכית וכד, וכחלק מהפריטי
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  פיתוח נופי -  40פרק 

ובהתא� לפרקי� רלוונטיי� אחרי�  40כללי פרק ככלל כל העבודות יבוצעו ויימדדו בהתא� למפרט ה

  עבודות בטו� יצוק באתר '02עבודות עפר ופרק  '01כגו� פרק 

  

   כללי  40.1

  מסירת הג	

במפרט  41042יו  מגמר ביצוע לפי סעי,  90תבוצע לאחר תקופת אחריות של , מסירת הג	  

  .הכללי

  מי

ורכי ביצוע העבודה וכל עבודות הקבל	 ידאג בעצמו ועל חשבונו לאספקת מי לשטח לצ  

  .לרבות אספקה בטנקרי המצוידי במערכת התזה, העזר

חלה על הקבל	 , שאספקת המי להשקית הגינו	 בתקופת ההקמה והתחזוקה, מודגש בזאת  

  .בלבד

ורק לאחר , ו או המרכז הגריאטרי  על הקבל	 להזמי	 חיבור ושעו	 מי מהרשות המקומית  

, יהיה הקבל	 רשאי להתחבר לרשת המי העירונית, הגור המוסמ. ידי על , ביצוע חיבור זה

  .בנקודה אשר סופקה לו

   הקבל	 מתחייב להתקי	 את כל המיתקני כדי למנוע תקלות באספקת מי בגי	 חוסר מי

  .ברשת או לח3 בלתי מספק

  

וראות הפרק העבודות שלהל	 הכלולות בפרק עבודות פיתוח האתר וסלילה יבוצעו לפי ה 40.1.01

ל מהוות "הנחיות הפרקי הנ. המתאי במפרט המיוחד בנוס, להנחיות המפורטות בפרק זה

  .חלק בלתי נפרד מהנחיות פרק זה

  

  עבודות הכנה  40.2

או עקירת גדמי עצי או כל פגיעה בעצי /או עקירת עצי ו/לא תבוצע  כל עבודת כריתה ו   40.2.01

פ חוק "הוראה מפורשת של המפקח והוצאת היתר ע ,קיימי ללא אישור מפורש מהמתכנ	

  .צויי	 כ. בתכניותלא ג א   ו אצל פקיד היערות, במחלקת גני� ונו/ של הרשות

  

על הקבל	 להימנע מריסוס קוטלי עשבי מעבר לשטחי שצויינו ולמלא בדייקנות הוראות    40.2.02

בשל שימוש לא נכו	 או שלא הקבל	 אחראי לכל נזק שייגר , יישו חומרי הדברת העשבי

  .כמפורט בחומרי ההדברה

  

יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבי לפני תחילת   40.2.03

  .העבודה
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40.2.04   החלקי , כל עבודות הפירוק תבוצענה בזהירות מירבית תו. שמירה על שלמות החומרי

  .או המתקני הקיימי/האביזרי ו

  .לאופ	 הפירוק המוצע על ידו, ומראש, הקבל	 לקבל אישורו של המפקח על  

  .מ"מ 5המידה המרבית לסטייה מ	 הממוצע שצויי	 לגבי קרצו, משטחי אספלט הינה    40.2.05

  

40.2.06    עבודות פיתוח וסלילה על שטחי מילוי יבוצעו רק כשהמילוי בוצע על פי דרישות המפרטי

  .עומד בצפיפות הנדרשתוהתכניות ונבדק שהידוקו 

  .ל לפני תחילת ביצוע כל עבודה"יש לקבל  את אישורו של המפקח לנ  

הקבל	 יפרק ויסלק על חשבונו כל עבודת פיתוח וסלילה שתבוצע ללא אישור מוקד של   

  .המפקח לטיב המילוי

  

  ריצופי� ומדרגות  40.06

  כללי

  חציבה ליסודות לצינורות ולמתקני/חפירה

העפר . לצינורות ומתקני תבוצע בהתא למידות שבתכנית, ליסודותחציבה /חפירה  

קרקעית החפירה תעוצב לפי המפלסי . מהחפירה יאוחס	 זמנית בערמות בקרבת מקו

אשר לדעת המפקח , מיטב העפר החפור. והשיפועי הנדרשי ותהודק כמפורט בסעי, הידוק

א . וה	 למילוי בכל מקו אחר באתר, כמפורט להל	, ישמש ה	 כמילוי חוזר, מתאי למילוי

 יסולקו מה אבני רופפות או רגבי עפר מעורערי בכדי � צידי החפירה ישארו ללא דיפו	 

המילוי המוחזר יבוצע . החזרת המילוי תעשה רק לאחר אישור המפקח. למנוע התדרדרות

רות לרבות לקירות מתקני וצינו, החפירה המיועדת ליסודות. כמפורט בסעי, מילוי להל	

, ויכללו במחירי היסודות, ב לא ימדדו בנפרד"טיפול בעודפי העפר וכיו, החזרת המילוי החוזר

  .יש לראות הוצאותיה ככלולות במסגרת הפרקי המתאימי. 'המתקני וכו, הצינורות

  

40.06.350   רחבות מדרגות ושבילי באב	 משתלבת, מדרכות, ריצו, כבישי

מ בגוו	 לפי "ס 8או /ו 6כות ושבילי באב	 משתלבת מסותתת  בעובי מדר, ריצו, של רחבות  

ג האב	 צרי. להיות בגוו	 אחיד וללא כתמי סיד "הצבע ע. התוכנית ודרישות האדריכל

ולא (חיתו. האבני הנדרש יבוצע במשור . צורת ההנחה שלד דג או בניה. המופרש מהמלט

גמר הנחת האבני המשתלבות בצורת רבוע מסביב למכסי שוחות עגולי יהיה ). בגיליוטינה

  .מ מהמכסה"ס 5המרוחק לפחות 

, בי	 המכסה לגמר הריצו, תבוצע יציקה של בטו	 ע פיגמנט וגמר זהי לאבני המשתלבות  

הוראות מדויקות . מ"מ 6מ ביציקה יונח ברזל זיו	 בקוטר "ס 8עובי היציקה יהיה לפחות 

מכסה השוחה יצופה א, . בל אצל יצר	 המרצפותלתערובת צבעונית ולגמר מחוספס יש לק

יש , בקצה משטחי ושבילי שלא ליד קירות תומכי או אבני שפה. ל"הוא בבטו	 צבעוני כנ

מידות . מ"מ 6בתוספת ברזל אחד בקוטר  �20החגורה תהיה מבטו	 ב. לצקת חגורה נסתרת

  .מ"ס 15x20החגורה 

  .או המזמי	/י יוע3 הנו, ו"וני ברצו, יקבע עגווני הריצו, ויחס הכמויות בי	 הגווני הש  
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צמנט בהתא  20%מ מיוצב ע "ס 5האבני יונחו על גבי שכבת חול דיונות נקי בעובי   

  .למפורט בתוכניות

  

  :להל	 הדרישות לבצוע והנחה למרצפות משתלבות  

  .8י "כל האבני יתאימו לדרישות ת  . 1

  .מ"ס 5יונות נקי ויבש בעובי לאחר קבלת התשתית יש לפזר שכבת חול ד  . 2

ללא (חול הדיונות הנקי יפוזר בשכבה אחידה ). מ"ס 6. מ ועובי מקס"ס 3. עובי מינ(    

  ").שבלו	("י מתק	 מתאי "ע) הידוק

הכל לפי " סופיות", בצוע הריצו, יתחיל בכל מקרה מאלמנטי שפה באבני שלמות  . 3

  .הדוגמא של אדריכל הנו,

י "תהיה לעבר אלמנט השפה ובמידת האפשר יש לשאו, עההתקדמות של הריצו,   

יש לחתו. את אבני  � ובמידה ואי	 הדבר נית	  �תאו כי הגמר יהיה באבני שלמות 

יש להקפיד כי האב	 החתוכה תשאר ללא פגמי , הריצו, בעזרת משור דיסק בלבד

אבני , ותהשלמה בבטו	 צבעוני של מרווחי סביב למכסי שוח. וע דופ	 ניצבת וישרה

 3 � קט	 מ כאשר החלק הדרוש להשלמה � תורשה רק במקרי מיוחדי ' שפה וכו

  .וג זאת לאחר אישור המפקח, מ"ס

הרווח . מ"מ 4הרווח המכסימלי בי	 אבני הריצו, או לבי	 אלמנטי השפה הוא   . 4

  .מ"מ 2המינימלי 

שטח (רציונית י פלטה ויב"לאחר גמר ההנחה יש לבצע הדוק ראשוני של המשטח ע  . 5

. הר3 100�75טו	 וחדירות  1.5�2.0בעלת כח צנטרפוגלי של ). ר"מ 0.5�0.35הפלטה 

  .מעברי לפחות 3י "הדוק זה יבוצע ע

תו. הקפדה על , יש לפזר חול טבעי נקי על המשטח בעזרת מטאטא, לאחר ההדוק הזה  . 6

י "עזרת הפלטה עע גמר הפזור יש להמשי. בהדוק ב. מלוי כל המרווחי בי	 האבני

3 לאחר ההדוק יש לבדוק ולוודא שכל המרווחי בי	 האבני מולאו . מעברי נוספי

  .בחול

  .טאטוא עודפי החול מעל המשטח יתבצע מספר ימי לאחר גמר העבודה  

  .מ"מ 10:  סטיה מותרת בבצוע מהגובה המתוכנ	  . 7

מ הפרש גובה "מ 7לה על לא תע' מ 5.0לאור. " שבלו	"הסטיה מותרת לאור. סרגל או     

  .הנחת האבני תהיה בהתא למוכתב בתוכנית. מ"מ 2. בי	 אבני סמוכות מקס

ריצו, שאינו תחו באב	 שפה יש לתחו את השטח  �בקטעי התחברות אספלט   . 8

  .המרוצ, בחגורות בטו	 סמויות

  הוראות כלליות  .9

בהיעדר סעי, . תהכנה והידוק שתית ותשתיכל העבודות בפרק זה כוללות   9.1

  .כלול מחיר השתית והתשתית במחיר העבודה, נפרד בכתב הכמויות

  :העבודה כוללת

בגבהי הסופיי בתכניות  הכנת השתית לגבהי הדרושי בהתחשב  .א  

 .שצויינו/חול וחומרי הריצו, הבניה, ובהפחתת שכבות תשתית
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כל מטר מ 1.00הודק לפי מידות הריצו, או הבניה בתוספת תהשתית 

  .צד

  .מ"ס 30או מילוי שכבה שגובהה עד /הכנת השתית היא בחפירה ו  

צפיפות לפי  96%הידוק השתית תו. הרטבה אופטימלית עד   .ב

מ "ס 15הידוק מילוי לשתית יהא בשכבות של ". מודיפייד אשהו"

  .מקסימו

מ לאחר הידוק "ס 15שעוביה  שכבת תשתיתאספקה והכנה של   .ג

סוג ". מודיפייד אשהו" 100%יפות של בהרטבה אופטימלית לצפ

מידות שכבת התשתית יהיו כמידות . 'צע סוג אמהתשתית הינו 

  .מ מכל צד"ס 50הבנייה בתוספת של /הריצו,

כל עבודות הריצו, בפרק זה כוללות שכבת חול נקי או שווה ער. באישור   9.2

  .מ לפחות"ס 5המפקח בעובי 

הטפסות  .של כל פינה 1.5/1.5לסטיק כל היציקות כוללות קיטו בסרגלי פ  9.3

בטו	 "הכל לפי הנחיות סעי,  �תהיינה מלוחות ע3 חדשי מרוחי בשמ	 

  .של המפרט המיוחד) עבודות בטו	 יצוק באתר( 02בפרק " חשו,

י היצר	 וניסור "שיוצרו ע במרצפות שלמות וחצאיעל הקבל	 להשתמש   9.4

לא יותר  יבוצע בניסור בלבד חיתו. מרצפות. ל"מותר רק במידות שונות מהנ

  ".בגליוטינה"  שימוש 

בריצו, שטחי בעלי שוליי מעוגלי יש לרצ, מעבר לשטח המתוכנ	 באופ	   

הסטייה המירבית . שיתאפשר ניסור במקו של קו השוליי המתוכנ	

  .מ"מ 5המותרת מהקו הישר או העיגול שצויי	 בתכניות או מפרטי תהא 

או שהסטייה בה	 מעל המותר תפורקנה ותוחלפנה  מרצפות שחורגות מהקו      

  .על ידי הקבל	 ועל חשבונו

יצו, רבעבודת  ,חגורת בטו	 סמויהבהיעדר סעי, נפרד בכתב הכמויות תיכלל   9.5

 200 �מ ויהא מבטו	 ב"ס 20X10חת. החגורה יהא . ללא מדידה ותשלו נפרד

פני החגורה יונמכו מפני . 6@20וברזל קושר  8ברזלי אור. בקוטר  2כולל 

  .כלפי חו3 10%מ ויהיו בשיפוע של "ס 3 �הריצו, הסמו. ב

בפרטי על הקבל	 לקבל הוראות המפקח ביחס /במידה שלא צויי	 בתכניות  9.6

כמו כ	 על הקבל	 לקבל הנחיות המפקח . קווי להתחלת דוגמת הריצו,/לקו

, מ בי	 הריצו, לאלמנטי כגו	 קירות"ס �3לגבי אופ	 סגירת מירווח הקט	 מ

המפקח רשאי לדרוש שהסגירה תהיה בבטו	 . 'ספסלי וכו, ערוגות מוגבהות

הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות ולא יהיה לכ. תשלו נפרד מסעי, 

  . 9.7כאמור בסעי,   או במרצפות מנוסרות, עבודת הריצו,

 1.00הפרטי ברוחב מזערי של /לפי התכניות על הקבל	 לבצע דוגמת ריצו,  9.7

בפרטי /א לפי הדוגמא שצויינה בתכניות"מ 3.0א ובאור. מזערי של "מ

במידה  שימצא המפקח שאי	 . המש. העבודה לפניולקבל אישור המפקח 
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ות /הדוגמא ויבצע דוגמא הביצוע תוא את הדרישות יפרק הקבל	 את

  .עד קבלת אישור המפקח, על חשבונו, נוספות

עד , ולפזרו על פני המרצפות במטאטא לפזר חול נקי ויבשר הריצו, יש לאח  9.8

על פעולה זו יש לחזור אחרי הרטבה . שיתמלאו כל המירווחי בי	 המרצפות

  .קלה של המשטח המרוצ, עד שלא ייכנס יותר חול בי	 המרצפות

) צפרדע( יהודק במהדק ויבראציונימדרכה של מרצפות משתלבות /משטח  9.9

  .או לפי הנחיות המפקח/ר ו"מ 0.1 � 0.062ח המהדק שלו הינו שגודל שט

בהיעדר הגדרה נפרדת בכתב הכמויות יכלול מחיר הריצו, התאמת גובה    9.10

י יציקת בטו	 או תוספת "מכסי שוחות של צנרת תת קרקעית כולל הגבהה ע

חציבה או פירוק חוליה הכל בהתא להנחיות , י ניסור"או הנמכה ע/חוליה ו

  .פקח במקוהמ

על הקבל	 לנקוט את כל אמצעי הזהירות כדי למנוע פגיעה במערכות   

יש לקבל את הנחיות המפקח לגבי הצור.  ).ב"סתימה וכיו, ניתוק(שבשוחות 

  .בהחלפת מכסי ואופ	 גמר הריצו, סביב המכסה

או מדרכות מכל חומר שצויי	 /או יציקה של משטחי ו/כל עבודות ריצו, ו  9.11

כבלי חשמל ותקשורת א. לא , מי, לצנרת השקייה הנחת שרווליכוללות 

, המדרכה בצבע/על הקבל	 לסמ	 בדופ	 המשטח. חומר השרוולי את מחיר

  .את מיקו השרוולי, בהטבעה או בסימו	 מוסכ אחר לפי הוראות המפקח

 עבודות יציקת מדרכות בטו	בהיעדר סעי, נפרד בכתב הכמויות כוללות כל   9.12

  :מדידה ותשלו נפרד את ביצוע העבודות כדלקמ	ללא 

פי �הפרטי או על/מ לפי התכניות"ס 2בעובי " קלקר"פס הפרדה מ  .א

סילוק ; הוראות המפקח בי	 יציקת המדרכה לאלמנטי אחרי

א צויי	 , סתימת התפר; לאחר התקשות מלאה של הבטו	" הקלקר"

�סיקה"סוג בתכניות או בפרטי במסטיק אפור מ, בכתב הכמויות

  .או שווה ער." פלקס

  .או מוס, אחר כמפורט/הוספת פיגמנט לצבע ו  .ב

בהיעדר דרישה אחרת יהיה הגימור . גימור פני המדרכה כמפורט  .ג

  .סירוק במטאטא בניצב לקו האור. של המדרכה

כולל השלמת אדמת ג	 מאושרת וישור עד , טיפול בשולי המדרכה  .ד

  .משולי המדרכה' מ 1.0למרחק של 

, הפסקות יציקה, תפרי קונסטרוקטיביי, סדיקה, תפרי התפשטות  .ה

  .הכל כמפורט –תפרי מדומי מע3 או אלומיניו או ניסור 

  .זיו	 הברזל כמפורט  .ו

השקיה חמש פעמי  � אשפרה כמפורט או בהעדר הנחיות אחרות   .ז

  .ימי לפחות 10ביו במש. 
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מטר לאישור המפקח  3.00ביצוע קטע לדוגמא באור. מינימלי של   .ח

  .חשבו	 הקבל	 עד קבלת אישור המפקח ופירוקו וביצועו מחדש על

  

, בכ, בנאי כולל חגורות בטו	 סמויות בבטו	 הגלוי יוחלקופני כל העבודות   9.13

פרט לשטחי שנדרש בה , )ודפנות גרמי מדרגות, שלחי, רומי(דרגות מ

  .כלשהו גימור אחר

ישתמש הקבל	 בטיט על , כמפורט, מוש במרצפותשישייעשה בה	  מדרגות  9.14

על הקבל	  .מוס, לשיפור ההידבקות של המרצפות לבטו	+חול+בסיס מלט

לקבל אישור המפקח מראש לסוג המוס, והרכב הטיט שבכוונתו להשתמש 

  .בו

פני עבודות  לשמור מפני פגיעה או לכלו.בכל העבודות בפרק זה על הקבל	   9.15

על פי הוראות המפקח יהיה על הקבל	 להחלי, . בודההפיתוח תו. תהלי. הע

. קטעי שנפגעו באופ	 שלפי שיקול דעת המפקח לא נית	 לתיקו	/אלמנטי

  .או התיקו	 תהא על חשבו	 הקבל	/או הניקוי ו/ההחלפה ו

לעצי מבטו	 טרומי מכל ) קטעי(אבני תעלה וסגמנטי , אבני ג	, אבני שפה  9.16

, והעבודה כוללת ג את המסד 150 �בי מסד בטו	 ביונחו על ג, סוג שצויי	

  .ללא מדידה ותשלו נפרד, בטו	 בגב אבני השפה

מ לפחות מתחתית "ס 10גובה גב הבטו	 עליו נשענות אבני שפה ואבני ג	 הינו   9.17

רוחב  .מ לפחות במקו הצר ביותר"ס 10רוחב גב הבטו	 יהא . האלמנטי

א. א לא צויי	 אחרת לא פחות , בפרטתחתית מסד הבטו	 תהא על פי החת. 

  .מ לאב	 ג	 טרומית"ס �30לאב	 שפה טרומית ולא פחות מ, מ"ס �40מ

או משטחי מכל סוג שהוא כוללות השלמת /כל עבודות בניית מדרכות ו  9.19

או /אדמת ג	 מאושרת בכל שטחי הגינו	 הצמודי לשולי המדרכות ו

  .המשטחי

רוחב הפס . חת לפני הריצו, הסמוכימ מת"ס 1גובה אדמת הג	 יהא       

  . מ"ס 1.0להשלמת אדמת הג	 יהא 

תבוצע רק לאחר שאישר המפקח שסולקו כל שאריות  � השלמת אדמת הג	       

  .חומרי הבניה ופסולת אחרת מ	 השטח המיועד לכיסוי באדמת ג	

  

  מדידה ותשלו

ההובלה הפזור  ר נטו ובנכוי רוחב אבני השפה ותכלול את האספקה"המדידה תהיה במ  

, התשלו יהיה בגי	 הספקת האבני המשתלבות .ההידוק וכל הנאמר לעיל ובמפרט הכללי

  .חגורות הבטו	 הסמויות וכל שאר הדרישות המפורטות, שכבת החול המוצע והצמנט

  .הידוק השתית ושכבות המצע תשול בנפרד  

ת משטחי ביציקת בטו	 לא ישול תשלו נוס, בגי	 העבודות המצוינות לעיל כגו	 השלמ  

  .ומחיר יכלל בשטח המחושב עבור האב	 המשתלבת' וכו
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  מדרגות בטו	 40.06.480

היסוד מונח על , )30�ב(ג יסוד ומשטח מבטו	 מזויי	 "יציקת ובניית מדרגות בטו	 מונחי ע  

  ).הכל לפי פרט(מ "ס 20מהודק בעובי ' שתית מהודקת ומצע סוג א

  .או המדרגות הקיימות במגרשי/	 המדרכה המתוכננת לשבילי והמדרגות מהוות חיבור בי  

יש לבצע את המדרגות בהתא לנתוני של כל כניסה כולל השלמות של צפוי המדרגה   

  .בהתא לקיי

  

  : מדידה ותשלו

  .א נטו מדוד באתר"המדידה לפי מ  

השלמת הצפוי בנית המדרגות ו, בטו	 וברזל, מצע, הדוק שתית, עבודות עפר: המחיר כולל  

  .בהתא לקיי

  

  עבודות אב	 שפה    40.06.510

  :סוג האב	  . 1  

  :לפי הפרוט הבא 19י "כל אבני השפה יתאימו לת    

  .למדרכות שוליי ולמפרצי חניה  .א

  .לאיי תנועה  .ב

  .לשוליי של שבילי וחצרות  .ג

  .אב	 שפה מונמכת למעברי חציה  .ד

  .אב	 תעלה   .ה

  .19י "ר יהיה בהתא לתדרישות החוזק והגימו    

  אב	 שפה כביש

 1/2', מ 1מ באור. "ס 25x17הספקה והתקנה של אב	 שפה כביש בגוו	 אפור במידות     

יסוד בטו	 לביסוס אב	 השפה , אור. אבני השפה לפי הדרישה בשטח. 'מ 1/4', מ

  .1:2ומילוי המשקי בטיט צמנט ביחס 

  :אב	 השפה תונח באתר בשלוש צורות

  .מ ממפלס סופי של הכביש"ס 17�15בגובה   . 1

  .מ ממפלס הכביש בכניסות לחניות"ס 5�3בגובה   . 2

קצוות האב	 המשופעת ינוסרו . מ"ס �3ו 15במעבר בי	 הגבהי , בשיפוע  . 3

  .במפגש ע האבני האופקיות

  .בכל הפינות ינוסרו האבני כ. שלא יהיה צור. להשלי חלקי של אב	 בטיט    

  אב	 ג	

. רחבות וסביב לערוגות צמחיה, התקנה של אב	 ג	 צבעונית בצידי שביליהספקת ו    

ומילוי , יסוד בטו	 לבסוס אב	 השפה לפי פרטי, מ"ס 100x20x10מידות האב	 

במפגש של שתי אבני בזוית ינוסרו שני קצוות האב	 . 1:2המשקי בטיט צמנט ביחס 
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בלו השלמות בטיט צבעוני לא יתק. בשיפוע שגודלו חצי מהזוית שבי	 שתי האבני

  ).ראה גליו	 פרטי(בפינות 

  יסוד בטו	  . 2  

 x 10 10מ ע גב בטו	 במידות "ס 10כל אבני השפה תונחנה על גבי יסוד בטו	 בעובי     

  .או לפי התכניות/מ ו"ס

 אבני תעלה .3

  .מ"ס 10אבני תעלה יבוצעו על יסוד בטו	 בעובי     

  .ק תערובת בטו	 מוכ	"ג למ"ק 250כמות הצמנט בבטו	 תהיה לפחות     

  .יציקת גב הבטו	 תיעשה בתבניות    

  .1:2אבני השפה יחוברו ביניה	 בטיט צמנט ביחס של     

  הנחה בקשתות  . 4  

באור. (בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבני קצרות מהאור. הסטנדרטי     

לא . תותלא תשול תוספת עבור אבני קצרות והנחה בקש). מ"ס 25מ או "ס 50

  .יורשה השימוש בשברי אב	 שפה

  5 .    הנחת אב	 השפה באזורי אספלט קיי

האספלט . באזורי אספלט קיימי באיי תנועה יתבצע ניסור בקו אב	 השפה המתוכננת    

תחפר תעלה במידות הדרושות להנחת אב	 השפה ויסוד . הקיי בשטח האי יפורק

בגמר הנחת אב	 השפה יסת . תחתית התעלה תיושר ותהודק. ומשענת מבטו	

  .המירווח בי	 אב	 השפה לאספלט הקיי בבטו	 אספלט דק ומהודק

  מדידה לתשלו

א מדוד באתר והעבודה כוללת בצוע יסוד ומשענת "הנחת אב	 שפה טרומית תמדד במ  . א  

חיבור בטיט , ניסור האב	, הנחת האב	, אספקה, ראש אי תנועה מבטו	 מזויי	,  מבטו	

  .דרוש לבצוע מלא של העבודהצמנט וכל ה

יסוד , א מדוד באתר והעבודה כוללת אספקה והנחת האב	"הנחת אבני ג	 תמדד במ  . ב  

  .חיבור בטיט צמנט וכל הדרוש לבצוע מלא של העבודה, ניסור האב	, ומשענת מבטו	

כולל המחיר בנוס, ג את , במקומות בה אב	 השפה תונח באזורי אספלט קיימי  . ג  

  . 5דות שפורטו בסעי, כל העבו

  

40.06.900 �  השלמות בבטו� צבעוני בשטחי� מלבני� צרי

, קירות, ספסלי: יבוצע בשטחי שבי	 משטחי ריצו, באב	 משתלבת לאלמנטי שוני כגו	  

  .שטחי גינו	

  השלמות בבטו	 צבעוני סביב אלמנטי עגולי שוני

  .'תאי ביוב וכו, גובי, תמרורי, הידרנטי, יבוצע סביב עמודי תאורה  . א  

ל בגמר ישר "ההשלמות בבטו	 צבעוני יבוצעו מסביב למכסי וסביב האלמנטי הנ  . ב  

י סרגלי ברוחב מינימלי הנדרש להשלמת דוגמת הריצו, "המוגדר לצור. יציקת ע

  .מ"ס 3 �א. לא קט	 מ
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ועל גבי  מ"ס 10 �מ בעובי שלא יקט	 מ"ס 20כל  8ע ברזל זיו	   �20הבטו	 יהיה ב    

  .המצע הקיי

  מדידה ותשלו

  .היחידה של העבודות השונות ההשלמות בבטו	 צבעוני לא ימדדו בנפרד ומחיר	 כלול במחירי  

  

  קירות תומכי� סלעיות  40.07

  

  קירות   וקירות גדר    40.07.330

  הוראות כלליות  .1

  לא א א, כל העבודות בפרק זה כוללות התקנת שרוולי לצנרות שונות  1.1      

  מיקומ ואופ	 הנחת של . נכללו בסעי, נפרד למדידה בכתב הכמויות   

      השרוולי יהא כמפורט ובהתא להנחיות המפקח וכולל סימו	 מיקו

     מחיר עבודה זו כלול בסעיפי השוני והיא . השרוולי בסימו	 מוסכ

  .לא תימדד ותשול בנפרד    

  היינה כלולות במחיר העבודה של בניית אלא א צויי	 בכתב הכמויות ת         

  :ללא מדידה ותשלו נפרד, העבודות הבאות, קיר מכל סוג שצויי	   

  חפירת מסד הקיר לעומק הנדרש וחפירת מרחב עבודה תקי	   .א       

  .ובטוח בגב הקיר     

  .יציקת המסד כמפורט  .ב      

  .כל ברזל הזיו	 כמפורט  .ג        

  .המישקי וכיחולבניה כנדרש כולל עיבוד   .ד      

כולל התקנת פלטות או צינורות לעיגו	 מעקה  � נדב. ראש כמפורט   .ה      

  .תפרי התפשטות, בניה בקשת, זויות, וכ	 גמר פינות

על הקבל	 להשתמש בתבניות ע3 לבוד או מתכת  �בגב הקיר   .ו      

  .מחוברי אנכית אלא א נדרשת בניה לשתי חזיתות

ובמרחק  עי צינור מעוגני בתבניות כמפורטהתקנת חורי ניקוז מקט  .ז      

א. לא , קוטר הצנורות כמפורט. מטר בי	 חור לחור 2.00מירבי של 

 20בגב חורי הניקוז יש להניח צרורות חצ3 גס בשיעור . 2" �פחות מ

  .ליטר לכל חור ניקוז תו. כדי מילוי גב הקיר

אלא א  ,מ"מ 90הנחת צינור שרשורי לניקוז בקוטר מינימלי של   .ח      

  .כולל כיסוי הצנור בחצ3 גס, צויי	 אחרת

ובתנאי שחומר , מילוי בגב הקיר של חומר גרנולרי או מילוי מקומי  .ט      

גובה , י המפקח לשימוש כמילוי בגב הקיר"המילוי אושר מראש ע

  .מ מראש הקיר אלא א צויי	 אחרת"ס 10המילוי בגב הקיר עד 

) 1%(פוע אורכי של אחוז אחד לפחות בגב הקיר על הקבל	 להסדיר שי  .י      

  .בכיוו	 מוצא הניקוז העילי
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מטר ובגובה מלא של הקיר  3.00על הקבל	 לבצע קטע קיר לדוגמא באור. מזערי של   .2  

במידה שלדעת המפקח הקיר אינו תוא . ולקבל אישור המפקח לפני המש. העבודה

י נוספי עד קבלת /קטע על הקבל	 לפרקו על חשבונו ולבנות, את כל הוראות המכרז

  .אישור המפקח

בכל עבודות בניית קירות תמ. וסלעיות שיש בה אב	 טבעית או מעובדת על הקבל	   .3  

לספק דוגמא לחומר שבכוונתו להשתמש בו ולקבל את אישור המפקח לדוגמא לפני 

  .ק"מ 0.15 �אב	 למסלעה לא תהיה קטנה מ. תחילת העבודה

  

  מדידה ותשלו

  .ר קיר מושל כולל היסודות"או מ/ק ו"י מהמדידה לפ  

, או חציבה בעומק וברוחב הנדרש לבנית הקיר/המחיר כולל עבודות הכנה עבודות חפירה ו  

, תכניות/י דרישת הפיקוח"פני עפ�הכל בהתא לתכניות כולל בניה דו, לרבות היסודות

  מלוי. כולל שמוש בקומפרסורי או בעבודת ידיי לפני תנאי המקו

לפי  96%י המפקח כולל הידוקו לצפיפות "מאחורי הקיר בחומר גרנולרי מנקז מאושר ע  

ASTIM 7/1556 נגד חדירת נגר עילי. לכל הנפח הממולא סדור , את פני השטח מומל3 לאטו

סדור חורי למעקה בראש , מסננות, צנורות נקוז: אספקת והתקנת, סדור', מ 7מישקי כל 

  .החפור אל מקו שיבחר הקבל	 ובאשור המפקחהרחקת עודפי החומר , קיר

בחזית הפונה לריצו, כלול במחיר הקיר " פוגות"ועיבוד , נדבכי ראש הקיר הקופינג ועיבודו  

  .ולא ישול בנפרד

  

  קירות תומכי� מבטו� מזויי� ע� ציפוי  40.07.370

	 כמפורט מידות וזיו, או הגבהת קירות קיימי/יבוצעו קירות תומכי מבטו	 מזויי	 ו  

תנאי הבקרה , 20 �הבטו	 לקירות התומכי ב. ח יוע3 הקרקע"בתוכניות לביצוע ולפי דו

  .739י "מוטות פלדה מצולעי או עגולי העומדי בת: הזיו	, טובי

  של המפרט הכללי ולפי תכניות קונסטרוקטור 02כל עבודות הבטו	 יבוצעו בכפו, לפרק   

. מ"ס X 1.5 1.5בכל הפינות יבוצע קיטו . מ"ס 5בעובי ג שכבת בטו	 רזה "הקירות יוצקו ע  

התבניות יהיו מלוחות חדשי . בשטחי בטו	 גלויי כמפורט בתוכניות יבוצע בטו	 חשו,

  . התבניות יונחו אופקיות, מ לפחות"מ 23וישרי בעובי 

 1.5 � מטר לאור. ו 1.5כל  ∅ 3"יש לבצע פתחי ניקוז מצינורות . מ"ס 12�15רוחב הלוחות   

המילוי החוזר לקיר יבוצע כמפורט . מטר לאור. 10יש לבצע מישק כל . מטר לגובה לסירוגי	

  ).מילוי חוזר לקיר כובד(לעיל 

ובהתא לדרישות המפקח ואדריכל הנו, יבוצע , בשטחי בטו	 גלויי כמפורט בתוכניות  

  . או טיח שליכט כורכרי /או באב	 ו/ציפוי  חזיתות וראש קיר בבטו	 ו

י קידוח יהלו "יש להכי	 פלטקות שיעוגנו בראש הקיר או ע, מקומות בה מתוכנ	 מעקהב  

ציפוי הקיר יהיה לפי . פני חזית ציפוי הקיר יהיה לפי הפרט ובאישור האדריכל .ברו הקיר
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חיפוי + הקבל	 יבצע קטע קיר .הוראות היצר	 והנחיותיו כולל התאמת הדבק לסוג החיפוי 

  .ות ויקבל את אישור המתכנ	 להמש. העבודהר לפח"מ 5בגודל של 

  

  מדידה ותשלו

  .ק"התשלו עבור הקירות במ  

, נקזי, מישקי, קיטומי, התבניות, הזיו	, 20 �הספקת ויציקת הבטו	 ב: המחיר כולל  

את האב	 בחזית הקיר ואת , מילוי חוזר, עבודות העפר ליסודות ולגו, הקירות, בטו	 רזה

  .הנדבכי

  .ודות לקיר ישול בנפרדעבור יס �  

  .א"עבור מעקה על ראש הקיר ישול בנפרד לפי מ �  

  

  תוספת עבור ציפוי דו פני� באב�  40.07.460

לעיל עבור צפוי הקיר באב	  370, 330או הבטו	 שבסעיפי /תוספת מחיר לקירות האב	 ו   

  .מצידו  השני

  

  מדידה ותשלו

מתחת למפלס סופי מתוכנ	 בתחתית הקיר  מ"ס 10ר מדוד באתר מראש הקיר ועד "לפי מ  

  .מוכפל באורכו

  .הצד הדו פני בקיר יחשב לצד בעל השטח הקט	 יותר  

  

  מסלעות 40.07.570

  .יבוצעו מסלעות מאב	 קשה  

סלעי שיפסלו , הנו, והמפקח�צורתה וגודלה טעוני אישור אדריכל, סוג האב	, אופ	 הבניה  

  .ירחיק הקבל	 על חשבונו

וכ	 שאר עבודות העפר שיידרשו , חפירה לפי הצור. להכנת תושבת למסלעה: לולהעבודה תכ  

לרבות מילוי אדמה , או בעזרת ידיי, לרבות מנו, בעל זרוע מתאימה, בעזרת כלי מכניי

  .גננית בי	 סלעי

כאשר לפחות שליש , יונחו הסלעי על ציד הרחב, בשורת הסלעי התחתונה: אופ	 הביצוע  

, הסילעיות תונחנה בעורקי מתמשכי. 	 בקרקע לצור. אבטחת היציבותמגובה יוטמ

צרורות האב	 בגב הסלעי ומאחורי פתחי . בהתא לנדרש בתכנית הפיתוח ותנאי המקו

תו. ביצוע . כיסי שתילה ימולאו באדמת ג	, בתי גידול לצמחיה. הניקוז יהיו סמויי

  .המסלעה ולא לאחר גמר העבודה

  תהוראות כלליו  .1

במי עד ) טבעיות או מעובדות(על הקבל	 לשטו, את כל האבני שבשמוש    1.1

האבני תהיינה לחות א. לא . אדמה ולכלו. אחר, שה	 תהיינה נקיות מאב	

  .רטובות לפני השמוש בה	 לבניה
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י "מטר אור. ובגובה מלא לדוגמא שתאושר ע 8.00על הקבל	 לבצע קטע מסלעה של    1.2  

במידה שלדעת המפקח הדוגמא אינה תואמת את כל . . העבודהלפני המש, המפקח

הוראות הסכ זה על הקבל	 לפרקה ולבנות קטע דוגמא נוס, עד קבלת אישורו של 

  .המפקח

בי	 הסלעי , י המפקח"על הקבל	 למלא תו. כדי בניית מסלעה אדמת ג	 שתאושר ע   1.3  

  .פי הנחיות המפקח�ובגב הסלעי כמפורט ועל

בגב , או שימדדו בסעי, נפרד, י המזמי	"שיסופקו ע, קבל	 להניח צנורות טפטו,על ה   1.4  

עבודת הנחת צינורות הטפטו, , לפי הנחיות המפקח, תו. כדי בניית המסלעה, הסלעי

  .אינה נמדדת בנפרד פרט לחומרי

י "תיקבע בלעדית ע, מנו, או עבודת ידיי, כלי מכניי �שיטת העבודה במסלעות    1.5  

  .פקחהמ

  

  מדידה ותשלו

ר מדוד במישור המסלעה מקצה האב	 התחתונה עד לקצה העליו	 של האב	 "המדידה לפי מ  

הספקת כל החומרי : המחיר כולל). לא כולל המשטח האופקי של הסלע העליו	(העליונה 

  .וביצוע מושל לשביעות רצו	 האדריכל והמפקח

  

   ה בטיחות מעק 40.07.600

או " מ"אי א שגב תעשיות בע"תוצרת " שיבולי"כדוגמת מעקה  מעקה הבטיחות יהיה  

  .י המועצה באישור יוע3 הנו,"ע או דג שיקבע ע"ש

ג קירות תומכי "או ע/המעקה יבוצע בכל מקו שידרש להגנה ולבטיחות ה	 על גבי הקרקע ו  

  .'וכו

  מדידה ותשלו

  .לשביעות רצו	 המזמי	 א ותכלול את כל הנאמר והנדרש לביצוע המעקה"המדידה לפי מ  

  

  עבודות מסגרות  40.7.900

  .במפרט המיוחד 19כל עבודות המסגרות יבוצעו לפי הנחיות פרק   .1  

  :ותשלו נפרדי עבודות המסגרות כוללות את כל העבודות שלהל	 ללא מדידה  .2  

  .הכנה לעיגו	 והתקנה ועיגו	 באתר  .א

  .השחזה וצביעה, ריתו.  .ב

  .תסגירת קצות צנורו  .ג

  .בא נדרש �גילוו	   .ד

  עי אלקטרו סטטית אבקה בתנור   מפרט אפוכולצביעת עבודות מסגרות לפי   .3  
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  עבודות שונות   40.08. 5

1  .�  שרוולי� מתחת לאספלט ושטחי� מרוצפי

ק ומיקומ	 יעשה לפי "התקנת השרוולי תבוצע כהכנה לחציות מתוכננות של קווי תת  

  .הנחיות המפקח

הספקה והנחת צינורות , מ מפני הגובה המתוכנ	"ס 50תכלול חפירת תעלות בעומק  העבודה  

  .אספלט מתחתיה	 הוא עובר/מ מקצוות הרחבה"ס 60הצינור יבלוט  . 4"סי .וי.פי

  .כיסוי הצינורות יעשה במצע תו. הידוק השכבות כנדרש  

  .על הקבל	 להבטיח המש. זרימת התנועה בכל זמ	 עבודות החציה  

  ה להולכי רגלמעק. 2

הקבל	 יספק ויתקי	 , במקומות המסומני בתוכניות ובמקומות נוספי שיורה המפקח  

או /ע ו"מתוצרת גדרות אורלי או ש" חיפה�מעקה הולכה"מעקות להולכי רגל לפי התכניות 

  .פרט המזמי	 שיאושר מראש על ידי המפקח בכתב

מוטות הקישור . מ"מ � 3איננו קט	 מובעובי דופ	 ש 2"המעקות יהיו מצינורות פלדה בקוטר   

  .ל"מ כנ"מ 3ובעובי דופ	  1.5"האופקיי יהיו בקוטר 

  .מ מעל פני מדרכה מתוכננת"ס 110רו ראש המעקה יהיה   

 40שמידותיה	  � 20מ לפחות בקוביות בטו	 ב"ס 40יסודות המעקה יבוטנו בקרקע בעומק   

  .מ לפחות"ס X 40מ "ס X 40מ "ס

לפי  SA2.5או  CST3דרגת הניקוי תהיה . קו בבית המלאכה בניקוי חולכל חלקי המעקה ינו  

  .SSPC-SP �6�63הסקלה השבדית או מפרט 

  המעקה ייצבע לפי מפרט אפוכול   

  .סוג וגוו	 הצבע ייקבעו על ידי המתכנ	  

הקבל	 יסמ	 תחילה במדוייק מקו הצבת המעקות ורק אחרי אישור המפקח תבוצע ההצבה   

  .עצמה

או " מ"אי א שגב תעשיות בע"תוצרת " שיבולי"יחות יהיה כדוגמת מעקה מעקה הבט  

  .י המועצה באישור יוע3 הנו,"ע או דג שיקבע ע"ש

ג קירות תומכי "או ע/המעקה יבוצע בכל מקו שידרש להגנה ולבטיחות ה	 על גבי הקרקע ו  

  .'וכו

  מדידה ותשלו

  .צוע המעקה לשביעות רצו	 המזמי	א ותכלול את כל הנאמר והנדרש לבי"המדידה לפי מ  
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  גינון והשקייה – 41רק פ

  

  כללי

. העוסק בנושא גינו	 והשקיה 41מפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי הבי	 משרדי פרק 

תבוצע , א לא נאמר אחרת במפרט. הוראות המפרט מהוות תוספת למפרט הכללי ואינ	 באות במקומ	

  .העבודה לפי המפרט הכללי

  

, אביזרי, בודה כוללת את כל התאומי וההכנות הנדרשות לביצוע וכ	 אספקת כל החומריהע

  . לפי פרטי ומפרטי, צביעה, מסגרות, בניה, הברגה, שרברבות, ריתו., הלחמה, עבודות קרקע

ניתנת הבחירה לקבל	 בתאו . ובמפרט זה ישנה התייחסות לציוד של יצרני שוני, בתוכנית ההשקיה

   .להשתמש בציוד שווה ער. ,ח או המתכנ	ר המפקואישו

  

  :תאומי� והכנה לעבודה 

  .לתא חיבור ראש המערכת למקור מי, על הקבל	 בתאו ע המפקח בשטח והמתכנ	 .1

2. קוי שלה עלולי להיות /על הקבל	 לבצע תאומי מקדימי ע כל הגורמי שמתקני

). קווי צינורות , ראש מערכת, שרוולי( נחצי בזמ	 חפירה לש הנחת ציוד השקיה 

 ביוב של /מחלקת המי, מפקח העבודה:הגורמי שיש לתא את התחלת עבודה ה

  .חברת חשמל וכבלי, )בזק(דואר הנדסה , מהנדס הרשות המקומית, הרשות המקומית

ק "לפני תחילת ביצוע עבודות כלשה	 על הקבל	 לוודא מיקו מדויק של מערכות וכבלי תת .3

  .לרבות גילויי	 הזהיר בעבודות ידיי קיימי

או עיליות כלשה	 ללא קבלת אישור מהרשויות /ק ו"או להעביר מערכות תת/אי	 לפרק ו .4

  .בכתב

  

  :מחשב וארגז הגנה, ראש מערכת

 .או המתכנ	/מיקו מדויק של ראש המערכת יקבע בתאו ע המפקח ו  .א

   י מגו, אלכסוני ממתכת "ע ראש המערכת יחובר למוצא שיועד  לכ. מראש החיבור יבוצע  .ב

 אספקת החומרי וביצוע העבודה . 63/10א .והתחברות לראש המערכת ע צינור פ 1.5"

 .בכתב הכמויות 41.1.001כמתואר בסעי, זה כלולי במחיר הקבל	 לסעי, 

לא פורטו ולא נמדדו , ..)שלות וכו, צינוריות פיקוד, מופות, ניפלי: כמו( אביזרי החיבור   .ג

 .  מחיר העבודה כולל אביזרי אלו ,בנפרד

 . 'אטמ 10ללח3 . ס.ו.כל אביזרי החיבור בראש המערכת יהיו  מפ  .ד

 .י הנחיות היצר	"הרכבת ארגז ההגנה לראש המערכת תהיה עפ  .ה

העבודה כוללת אספקה והתקנת כל האביזרי הרשומי במקרא לראש מערכת כולל מחשב   .ו

 .מלאה בי	 ראש המערכת למחשב ההשקיהההשקיה ואביזרי חיבור להפעלה באינטגרציה 
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 .φ 50/4. א.יונח שרוול פ, בי	 ארגז ראש המערכת ובי	 ארגז ההגנה למחשב ההשקיה  .ז

יורכב על משטח בטו	 ע מנעול ומפתח מסטר               ארגז ההגנה של חברת ענבר חמדיה  .ח

 ושרות לשנההתקנה , רישוי לשנתיי, הגנת ברקי, תקשורת למרכזי אנטנות, שמונה .לק

 .ראה הנחיות למערכת השקיה של עיריית ק.(בריח להגנה על הארו	�ופס מתכת ע מנעול רב

 .)שמונה

 

  :שוחות בקרה 

. טו	 8מכסה לעומס בינוני של + מ "ס 50העבודה כוללת אספקה והרכבת שוחת בקרה מבטו	 בקוטר 

  .אדריכלי ה"י המפקח בשטח או ע"האיפיו	 החיצוני של המכסה יקבע סופית ע

   .ע"או ש" כרמל"השוחה תהיה טרומית מדג

  .את השוחה יש להתקי	 כ. שפני המכסה יהיו בגובה פני השטח המתוכנני

  .   מ אל תו. השוחה"מ 110יש לקדוח פתחי להשחלת השרוולי בקוטר 

  .מ"ס 20תחתית השוחה תנוקז בשכבת חצ3 של 

  

 �  :שרוולי

  :פ תוכנית ובהתא להנחיות כדלהל	"ע העבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולי

  .חפירת התעלה והנחת השרוולי תבוצע  לאחר הידוק התשתיות 

  .ע ציפוי פנימי וחיצוני 5/32x"4בקוטר   פלדהבמעבר בתוואי כבישי  יונחו שרוולי 

  .)תכניתהפ "ע( מ"מ 75מ או "מ 110בקוטר   .א.יונחו שרוולי פ  מדרכותבמעבר בתוואי 

  .מ נמו. מפני השכבה העליונה המתוכננת"ס 40 –ה לשרוולי אלו עומק החפיר

  .בכל שרוול יעבור צינור אחד  . בכל שרוול יותק	 חוט משיכה שיקשר היטב בקצותיו

  .ג המדרכה או אב	 שפה"י צבע או יתד או סימו	 אחר ע"מיקו השרוול יודגש באופ	 בולט ע

  

  As madeתוכנית 

ומסירת התוכנית , )As madeתוכנית (ג תוכנית לאחר ביצוע "שרוולי עעל הקבל	 חלה  חובת סימו	 ה

  .עירייה הרלוונטית/ למתכנ	 ולמחלקת הגינו	 במועצה

  

  :צנרת פוליאתיל� ושלוחות טיפטו/ 

פ תוכנית ובהתא "שלוחות טיפטו, ומחברי ע, העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאתיל	

  :להנחיות כדלהל	 

, יהיו חדשי, מכשירי  וחומרי עזר אשר יותקנו במערכת, אביזרי, ינורותצ, כל החומרי  .א

 . ותקיני

 . הנחת הצנרת תתבצע ביו החפירה, מ"ס 40א יונחו בתו. הקרקע בעומק של .צינורות  פ  .ב

 . מ"ס 20קוי מחלקי  יונחו בתו. הקרקע בעומק של   .ג
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מ מעל לצינורות "ס 10עד  מ ירופדו התעלות"ס 5בקרקע שבה אבני הגדולות בקוטר מ   .ד

 .א בקרקע מקומית או מובאת ללא אבני.הפ

, ג הקרקע כמתואר בתוכנית"שלוחות טיפטו, יהיו מסוג אינטגרלי מווסת  רב עונתי ויונחו ע  .ה

יש להקפיד לא ( מטר  4מ מכופפי בצורת וו יעגנו את השלוחות כל "מ 3יתדות ברזל בעובי 

העבודה כוללת את אספקת היתדות כחלק ). העיגו	 לשנוק את השלוחה תו. שימוש ביתד 

 .בלתי נפרד משלוחות הטיפטו,

ובהתא , פ תוכנית"יש לפרוש אות במרווחי ע, שלוחות הטיפטו, מסומנות סכמתית  .ו

שלוחות קיצוניות בחלקה יפרשו בחצי מרחק מגבול . למרווחי המתוכנני לנטיעת הצמחיה

 .החלקה

 .אי	 להשתמש ברוכבי  .ז

 . תעלות יהיה רק לאחר מדידה  ואישור המפקחכיסוי ה  .ח

  

�  :השקית עצי

  .ו, מחובר טבעתית סביב הע3פטי צינור טי"עצי מתוכנני להשקיה ע

  .פ פרט בתוכנית"העבודה כוללת אספקת והתקנת החומרי והאביזרי  ע

  

  אדמה גננית  41.2.06

, עשבי בר אחרי אדמת הג	 למילוי שטחי הנטיעה תהיה נקיה לחלוטי	 מדגניי ומכל  

האדמה שיספק הקבל	 תהיה מהחלק העליו	 של הקרקע . אבני וכ	 כל חומר זר, שורשי

   .גינו	 של העיריה' י המפקח ומח"ושתאושר עמ "ס 40עד עומק של , בלבד

  :בדיקות קרקע   

  .יש לקחת דגימות מכל משלוח של אדמה  *  

לפני קבלת תוצאות  ה לאתראי	 להביא את האדמ, הבדיקות יבוצעו באתר הקריעה  *  

  .בעיריה גינו	' מח/בדיקת הקרקע ואישור המפקח

  .הבדיקה תבוצע במקדח תיקני המשמש לבדיקות קרקע  *   

יאוחדו , יעורבבו היטב דגימות מחלקה 20לפחות , הבדיקה תילקח באופ	 מייצג  *  

  .ג למעבדה"ק 1 � של כ למדג אחד ממנו תילקח דוגמא במשקל

  .בקרקע לחה את הדיגו יש לבצע. מ"ס 30 – 0מעומק של  הבדיקה תילקח  *  

  .יש להקפיד שכל עומק הדיגו יהיה מיוצג במידה שווה  *   

  .במקרי של ערמות קרקע יש לדגו את הערמות באופ	 אחיד  *   

 י המפקח"י דוג קרקע שיאושר ע"הדגימה תילקח ע  *   

  .על פי הצור. תבוצע אנליזה מכנית של הקרקע  *   

יש להבטיח שהקרקע דומה , מ"ס 40 �כאשר מוסיפי שכבת קרקע בעובי קט	 מ  *  

  .בהרכבה המכני לקרקע הטבעית הקיימת בשטח

  :)צ"לפי מפרט מע( רמות הס, לאישור הקרקע או לתוספת יסודות תהינה לפי הטבלה  
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  נטיעות

41.2.08  �  טיב השתילי� ואחסונ
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חופשיי , ללא מחלות, שלמי, דל הכלי הנדרשעל הקבל	 לספק שתילי מפותחי ביחס לגו  

  . וללא עשבי בר, ממזיקי

  השורשי החורגי מהמכל . השתילי יובאו בתו. מיכל השומר על שלמות גוש השורשי

של ' כל השתילי יענו לסווג א. הורדי למיניה יהיו חשופי שורש או במכלי כנדרש. יגזמו

  .המשתלות

  

  נטיעות  41.2.09

אי	 לטעת ביו שרבי או ביו של . חייבת להתבצע במזג אויר מתאי ובאדמה לחההנטיעה   

שתילי חשופי שורש יינטעו מיד לאחר הוצאת ממקו האחסנה או . רוחות עזות

  .או מיד לאחר הבאת מהמשתלה כששורשיה רענני ושמורי בלחות מתאימה, מהאריזה

המיכלי מבלי לפורר את גוש האדמה יוצאו השתילי מהמיכלי מבלי מ, בעת הנטיעה  

. כדי שהחת. יהיה חלק, יש לגזו במזמרה חדה, שורשי החורגי מהגוש. סביב השורשי

שיעור הקיצו3 בשורשי . שתילי חשופי שורש ייגזמו בעת הנטיעה בהתא לצרכי הצמח

סומ	 המ, יש להקפיד על כ. שכל שתיל ינטע במקומו. עצי נשירי יותא לגיזו נופיה

כ. שצוואר השורש יהיה , עומק הנטיעה יתאי למצב השתיל במיכל או במשתלה. בתוכנית

  .בגובה פני הקרקע

  .כשהשורשי או גוש האדמה שלה במצב תקי	, הנטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע  

  .השתילי יובאו ככל אפשר מהמשתלה באזור בה האקלי דומה לאקלי באתר הנטיעות  

  

  שתילה וזריעה

  בור נטיעה  41.2.10

  , פרט לשתילי קטני הנשתלי בדקר, לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל ע שורשי חשופי

  .שנפחו יכיל את כל מערכת השורשי של השתיל ללא קיפול, ייחפר בור

  .לא יוחל בנטיעה אלא לאחר שהמפקח בדק את הבור  

  :מידות הבור יהיו כדלקמ	  

  .מ"ס 100/100/100 – 7צמח ממיכל גודל   

  .מ"ס 50/50/50 – 4צמח ממיכל  גודל   

  .מ"ס 30/30/30 – 3צמח ממיכל גודל   

  

41.2.11    טיב השתילי ואיחסונ

חופשיי , ללא מחלות, שלמי, על הקבל	 לספק שתילי מפותחי ביחס לגודל הכלי הנדרש  

. יהשתילי יובאו בתו. מיכל השומר על שלמות גוש השורש. וללא עשבי בר, ממזיקי

. הורדי למיניה יהיו חשופי שורש או במיכלי כנדרש. השורשי החורגי מהמיכל ייגזמו

  .של המשתלות' כל השתילי יענו לסווג א
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  צורת הנטיעה  41.2.12

אי	 לטעת ביו שרבי או ביו של . הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאי ובאדמה לחה

נטעו מיד לאחר הוצאת ממקו האחסנה או השתילי חשופי שורש יי. רוחות עזות

  .או מיד לאחר הבאת מהמשתלה כששורשיה רענני ושמורי בלחות מתאימה, מהאריזה

בעת הנטיעה יוצאו השתילי מהמיכלי מבלי המיכלי מבלי לפורר את גוש האדמה סביב 

. קכדי שהחת. יהיה חל, יש לגזו במזמרה חדה, שורשי החורגי מהגוש. השורשי

שיעור הקיצו3 בשורשי . שתילי חשופי שורש ייגזמו בעת הנטיעה בהתא לצרכי הצמח

המסומ	 , יש להקפיד על כ. שכל שתיל ינטע במקומו. עצי נשירי יותא לגיזו נופיה

כ. שצוואר השורש יהיה , עומק הנטיעה יתאי למצב השתיל במיכל או במשתלה. בתכנית

  .בגובה פני הקרקע

  .כשהשורשי או גוש האדמה שלה במצב תקי	, וצע לפי כללי המקצועהנטיעה תב

  .השתילי יובאו ככל אפשר מהמשתלה באזור בה האקלי דומה לאקלי באתר הנטיעות

  

41.2.13    :עצי

השורשי יהיו . 1"ועובי הגזע  ' מ 2.50גובה הגזע עד הסתעפות ראשונה יהיה לכל הפחות   

  .שתיל ששורשיו נגזמו עקב פריצה מהכלי בו ה מצויי לא יתקבל. בהתא לגודל המיכל

    .השתילי יהיו נקיי ממחלות ומזיקי

  

  :נטיעה  41.2.14

מגובהו בקרקע גננית מהאזור מעורבת  1/3ולמלא ' מ 100/100/100יש לחפור בור בגודל   

  .נפחי בקרקע 4נפח קומפוסט לכל  1בקומפוסט יבש מפורר בשעור של 

  .למלא בתערובת קרקע עד הצוואר השורש ולהשקות, עמיד ישראת השתיל יש לה  

  

  :השקיה  41.2.15

יש להשקות מיד לאחר השתילה השקיית רוויה בזר מי חלש ולחזור על השקיה זו עוד   

  .פעמיי במש. השבוע הקרוב

במש. החודש השני והשלישי פע , במש. החודש הראשו	 יש להשקות לפחות פע בשבוע  

  .כ פע בחודש עד עונת הגשמי"חוא, בשבועיי

חודשי כל ע3 שלא יקלט יהיה על קבל	  12הקבל	 יהיה אחראי לקליטת עצי למש.   

  .ל"ע3 חדש ולטפל בו לפי ההוראות הנ, על חשבונו, לשתול

  

41.2.16    תמיכת עצי

אחיד , מ"ס 6וקוטרה לפחות ' מ � 2.50שאורכה כ, י סמוכה עגולה"תמיכת העצי תעשה ע  

יש לתקוע את הסמוכה לפני , קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר, אורכו ככל האפשרלכל 

קשירת . בצד הפונה אל כיוו	 הרוח השכיחה, סמו. לגזע הע3, הנטיעה לתחתית בור הנטיעה
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ולאחר שעברו שלושה שבועות לפחות , הע3 לסמוכה תבוצע אחרי שקיעת האדמה שבבור

  .גומי בחלקי שנוגעי בגזע י חוט מתכת מצופה"ממועד הנטיעה ע

  

  נטיעת ע3 בוגר  41.2.17

א הע3 לא טופח . י המפקח"י הקבל	 רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"ע3 בוגר יסופק ע  

הוא יבחר בי	 עצי שנית	 להעביר בגוש אדמה מוצק ע , במשתלה להעברה לגיל גבוה

כ	 יש . 	 הגוש יש לגזואת השורשי החורגי מ. מערכת שורשי נאותה לקליטה וצמיחה

ההובלה , את עבודת ההעתקה. לגזו את כל השורשי שנשברו או שנתקלפו בעת ההעתקה

לא יינטע ע3 שגזעו נקל, במידה העלולה לסכ	 . והנטיעה יש לבצע בזריזות ובזהירות מירבית

  .את סיכויי קליטתו

גיזו הנו, של . מפקחאופ	 הגיזו לקראת ההעברה והנטיעה יותא לסוג הע3 ולהוראות ה  

הקיצו3 . ע3 מבוגר בעת נטיעתו במקו החדש ייעשה בשיעור התוא את הפחתת השורשי

  .והגיזו הסופיי ייעשו בזמ	 הנטיעה עצמה

ראה סעי, (בור הנטיעה לע3 מבוגר יהיה בגודל נאות לקליטה באדמה תחוחה ומועשרת   

בעת הנטיעה יש להחזיק את הע3  .של כל גוש השורשי ויאפשר הידוק סביבו) 41.1.06

לבל יישברו או יימעכו השורשי , תו. מניעה מפגיעה בע3 או בגזעו, בגובה הדרוש, במנו,

  .שמתחת לגוש

, תו. מהל. הנטיעה יושקה הבור לרווייה כדי למנוע היווצרות כיסי אוויר בגוש האדמה  

  .מתחתיו ובי	 השורשי

וגודל בור הנטיעה לא יהיה ' מ 1.20/1.20/1.00 �	 מא. גוש השורשי לע3 מבוגר לא יהיה קט  

  .'מ 2.00/2.00/1.50 �קט	 מ

      

  

  מסירת העבודה ואחריות  41.2.18

  .הקבל	 אחראי לקליטת כל השתילה והנטיעות במש. תקופת הביצוע התחזוקה  

בשתילי , על הקבל	 להחלי, את כל השתילי אשר לא נקלטו, בתו תקופת הביצוע  

  . חדשי

  .מקור ואופ	 שתילת יהיה בהתא למפרט, ב השתילי שיוחלפוטי  

  והשטח יתקבל רק לאחר כיסויו , שאינ מכסי את מלוא השטח ישתלו מחדש, דשאי

  .המוחלט

  .יו 90תחל תקופת האחזקה ואחריות של , ע סיו הביצוע בשלמותו ואישור העבודה  

 41041הג	 ולבצע אחזקה על פי סעי, על הקבל	 לשמור על שלמות , במהל. תקופת האחזקה  

  .הוראות מפרט זה והוראות המפקח, במפרט הכללי

  מנווני או בלתי , חולי, שתילי אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או יהיו פגומי

  .מפותחי יחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשי לפי הוראת המפקח

יחס לכל עבודות העפר ולמערכת ההשקיה תקפה ב, לפי החוזה, אחריותו של הקבל	 לשנה  

  .ותיחשב החל מתארי. גמר העבודה
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ואחריות חוזרת לאחר נטיעת , ג לעצי בכל צורת השתילה ודקלי תהיה האחריות לשנה  

  .מחדש

  

  תחזוקת הנטיעות עד למסירת העבודה  41.2.19

יטפל , יו לפרק זמ	 של ששי, החל מתארי. זה. י המפקח"תארי. גמר העבודה יאושר ע  

  .השתילות ושטחי המזרע, הקבל	 ויתחזק את כל הנטיעות

הדברת מחלות , סידור צלחות לעצי ועידור	, עידור השטח, התחזוקה כוללת עישוב  

י "ישור שקעי ע, דישוני, כיסוח המדשאות וחיתו. שוליה	, השקייה לפי הצור., ומזיקי

 כנדרש להתפתחות וצמיחתוגיזו העצי והשיחי, מילויי באדמה ג	 פוריה.  

  .שטח הנטיעות יהיה עדור ונקי מעשבי. בתו ששי הימי תהיה מסירת העבודה  

  

  מחירי ואופני מדידה  41.2.20

, המחירי הנקובי בכתב הכמויות כוללי את עבודות הלוואי והעזר כגו	 מדידה וסימו	  

וכ	 הכנת , המצויינות במפרט בתקופות. 'תיקוני וטיפולי בשתילי והגנה עליה וכו

  .תוכניות עדות ואחריות לקליטת הצמחי

  

  טחחישו, הש  41.2.21

בא לא . במטרי רבועי נטו, כמצויי	 בכתב הכמויות, יישור גנני ועיבוד קרקע ימדדו ביחד  

צויי	 בכתב הכמויות סעי, מיוחד לישור גנני ועיבוד קרקע יש לראות את מחיר עבודה זו 

  .חיר הנטיעותככלולי במ

  

  עשבי והדברה  41.2.22

יכללו במדידה רק השטחי בה סומנו , ר"י ריסוס או איוד ימדדו לפי שטח במ"הדברה ע  

  .השטחי להדברה יסומנו על גבי התוכנית. העבודות לפי הוראה בכתב מהמפקח

  

  יבול ודישו	ז  41.2.23

מחירי העבודות הנטיעה השונות כוללי , בא בכתב הכמויות לא יפורט סעי, מיוחד לזיבול  

  .את הזיבול הדרוש

דישו	 בדשני כימיי ימדד , ק מובא לשטח"זיבול בזבל אורגני או בקומפוסט ימדד במ  

  .רק בא  מופיע סעי, כזה בכתב הכמויות. ג"בכמות הדש	 בק

  .עבודות הזיבול והדישו	 כוללות פיזור והצנעה בכל שיטה שהיא  

  

41.2.24    צמחי

המחיר כולל . נטיעה ושתילה ימדדו ימדדו לפי גודל הצמחי במיכלי ומספר עבודות  

  .השקייה שלאחריה הסמיכה ואחריות לשנה, אדמה גננית לבור הנטיעה, פתיחת הבור

  

41.2.25    עצי מבוגרי
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העבודה כוללת גיזו  והכנת ). מעל פני האדמה' מ 1מדוד (קוטר הגזע , המחיר לפי סוג הע3  

חפירת בור הנטיעה , העברתו לשטח במשאות ומנופי, הוצאתו מהקרקע, הע3 להעברה

תמיכה וכל הטיפול הדרוש , השקייה, דישו	, זיבול, נטיעה, והאדמה חקלאית למילוי הבור

  .לקליטתו

על כל ע3 שינטע מחדש . האחריות לקליטה תהיה במש. שנה לאחר קבלה סופית של הנטיעות  

  .במש. שנה נוספתבתקופת האחריות תחול האחריות 

  

  האדמה  41.2.26

  :האדמה תמדד לפי אחת השיטות הבאות שהופיעו בכתב הכמויות  

  .בציו	 עובי שכבת האדמה –לפי שטח   

  .י המפקח"לפי נפח המוביל ואישור תעודות המשלוח מאושרת ע  

ומדידה לאחר ביצוע העידור , י מודד מוסמ. לפני האדמה"מדידת השטח ע. לפי נפח ממולא  

  .דמהבא

  .המחיר כולל את הפיזור וישור על פי התכניות  

  

  אחריות לקליטה  41.2.27

, שתילי שלא יראו סימני צמחיה וגידול או שיהיו פגומי או שבורי, שתילי שלא נקלטו  

ההחלטה . חולי או מנווני או בלתי מפותחי יחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשי

  .בנדו	 תהיה בידי המפקח בלבד

  .החלפת השתילי תבוצע לפני הקבלה הראשונה וכ	 לפני המסירה הסופית של השטח הנטוע  

  

  נטיעת ע3 מבוגר  41.2.30

א הע3 לא טופח . י המפקח"י הקבל	 רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"ע3 מבוגר יסופק ע  

הוא יבחר בי	 עצי שנית	 להעביר בגוש אדמה מוצק ע , במשתלה להעברה לגיל גבוה

כ	 יש . את השורשי החורגי מ	 הגוש יש לגזו. מערכת שורשי נאותה לקליטה וצמחיה

ההובלה ,, את עבודת ההעתקה. לגזו את כל השורשי שנשברו או שנתקלפו בעת ההעתקה

לא יינטע ע3 שגזעו נקל, במידה העלולה לסכ	 . והנטיעה יש לבצע בזריזות ובזהירות מירבית

  .את סיכויי קליטתו

גיזו הנו, של . 	 הגיזו לקראת ההעברה והנטיעה יותא לסוג הע3 ולהוראות המפקחאופ  

הקיצו3 . ע3 מבוגר בעת נטיעתו במקו החדש ייעשה  בשיעור התוא את הפחתת השורשי

  .והגיזו הסופיי ייעשו בזמ	 הנטיעה עצמה

בקומפוסט בור הנטיעה לע3 מבוגר יהיה בגודל נאות לקליטה באדמה תחוחה ומועשרת   

. נפחי קרקע של כל גוש השורשי ויאפשר הידוק סביבו 4נפח קומפוסט לכל  1בשעור של 

, תו. מניעה מפגיעה בע3 או בגזעו, הגובה הדרוש, בעת הנטיעה יש להחזיק את הע3 במנו,

  .לבל ישברו או ימעכו השורשי שמתחת לגוש

, רות כיסי אוויר בגוש האדמהתו. מהל. הנטיעה יושקה הבור לרווייה כדי למנוע היווצ  

  .מתחתיו ובי	 השורשי
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וגודל בור הנטיעה לא יהיה ' מ 1.20/1.20/1.20 �א. גוש השורשי לע3 מבוגר לא יהיה קט	 מ  

  .'מ 2.00/2.00/2.00 �קט	 מ

  בחוברת נפרדת כתב הכמויות -' מסמך ד
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  רשימת תכניות –' מסמך ה
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  תנאי� מיוחדי� '' מסמ% ו

  

  2005 'ה "נוסח התשס 3210לחוזה מד/ 

  

  ' ____________________חוזה מס/ המהווה  חלק בלתי נפרד ממכרז 

  .'תחולת הסעיפי המפורטי במסמ. ו

  .הכותרות אינ	 מחייבות ואינ	 מהוות חלק של הסעיפי עצמ', להל	 כותרות הסעיפי של מסמ. ו

  .תיקוני ושירותי, בדק .1

  .עבדהבדיקות מ �טיב החומרי והעבודה  .2

3.    .ריבית עבור הקדמת תשלומי

   .או עבודה נוספת לפי עבודה יומית/תשלומי בעבור עבודה נוספת ו .4

 .נוסח והצמדת ערבויות .5

6.  .וצמצו היק, העסקת עובדי זרי עידוד העסקת עובדי ישראלי

 .מקו השיפוט .7

 .ביטוח .8

  

  

�  :עדיפות בי� מסמכי

) 3210מד, (' או לשנות את האמור במסמ. ב/סי, ולהו, בא להחלי,' מוסכ ומוצהר בזה כי מסמ. ו

ובכל מקרה . החוזה/או במסמ. אחר ממסמכי המכרז")  'מסמ% ב: " להל	( 2005 � ה "נוסח התשס

, או במסמ. אחר' או אי  התאמה בי	 האמור במסמ. זה לבי	 האמור במסמ. ב/שתיווצר סתירה ו

  .תינת	 עדיפות להוראות במסמ. זה

  

  

  

                           

  

                                                              

  ___________________חתימת הקבל	  
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1.  �  בדק תיקוני� ושירותי

הבדק לפרקי� הבאי� של  להל	 תקופות �' של מסמ. ב 55בהסתמ. על האמור בסעי,   .א

  .דקלרבות התחייבויות הקבל� בתקופות הב, המיפרט הכללי

  עבודות איטו  05פרק  .1

שני מיו השלמת העבודה כמצויי	 בתעודת ) חמש(5תקופת הבדק היא   

 .ההשלמה למבנה

 מתקני מיזוג אוויר 15פרק  .2

תקופת הבדק היא שנתיי מיו השלמת ביצוע המתק	 כמצויי	   .א

 .בתעודת ההשלמה למבנה

שירות ותיקוני , על הקבל	 לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה  .ב

  ). המיוחד והכללי(תא למיפרטי בה

  מתקני הסקה 16פרק  .3

תקופת הבדק היא שנתיי מיו השלמת העבודה כמצויי	 בתעודת   .א

, למעט לגבי מחממי מי סולאריי וחשמליי, ההשלמה למבנה

  .כמפורט להל	

על הקבל	 לבצע בתקופת הבדק תיקוני בהתא למיפרטי   .ב

  ).המיוחד והכללי(

דירתיי היא � סולאריי וחשמליי חדתקופת הבדק למחממי מי  .ג

לתקופות שלהל	 החל מיו השלמת העבודה כמצויי	 בתעודת 

  .ההשלמה למבנה

  :                     במחמ מי סולארי

  שני  5 �  )למעט גו, החימו החשמלי(לאוגר 

  שני  5 �  לקולט

  שנה אחת  �  לגו, החימו החשמלי

  שנתיי   �  )לרבות בידוד הצינורות(לצנרת 

  שנתיי   �  לעבודות ההתקנה

  שני  5 � ):למעט גו, החימו החשמלי( במחמ מי חשמלי

  שנה אחת  �  לגו, החימו החשמלי

, יבוא	 מחמ המי/ הקבל	 ימסור למנהל תעודת אחריות של יצר	         

ויהיה אחראי לביצוע , וכ	 תעודת אחריות של מתקי	 מחמ המי

ל במש. כל תקופות "בתעודות האחריות הנ ההתחייבויות המפורטות

המיוחד (כפו, להתחייבויות בהתא למיפרטי , הבדק שלעיל

  ). והכללי
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   מעליות 17פרק   .4

תקופת הבדק היא שנה אחת מיו השלמת העבודה כמצויי	 בתעודת   .א

  .ההשלמה למבנה

שירות ותיקוני , על הקבל	 לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה  .ב

  ). המיוחד והכללי( בהתא למיפרטי

, להחלי, חלקי פגומי, בתקופת הבדק או בסיומה, נדרש הקבל	  .ג

תואר. תקופת הבדק לגבי  כל אחד מאות חלקי בשנה אחת 

  .נוספת מיו החלפת

  עבודות גינו	 והשקיה 41פרק   .5

תקופת הבדק היא שנה אחת מיו השלמת העבודה כמצויי	 בתעודת   .א

ביצוע הצמחיה יהיה בתו שישי יו יו השלמת (ההשלמה למבנה 

  ). מיו השלמת העבודה

על הקבל	 לבצע בתקופת הבדק טיפולי בהתא למיפרטי   .ב

  ). המיוחד והכללי(

  

 :הקבל� ימציא למזמי� ערבויות לתקופות הבדק כאמור להל�  .ב

 .'של מסמ. ב) 7( 60לשנת הבדק הראשונה ערבות צמודה על פי הוראות סעי,   .1

  עבודות איטו  05פרק   .א  .2

 10%ל בגובה של "לארבע שנות הבדק הנוספות ערבות צמודה כנ        

  .כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה מער. עבודות האיטו

  חוזי לעבודות איטו  .ב

בחוזי לביצוע עבודות איטו ימציא הקבל	 למזמי	 ערבות צמודה         

  .'מ. בשל מס) 7( 60לחמש שנות הבדק על פי הוראות סעי, 

  מתקני מיזוג אוויר 15פרק   .ג

  .'של מסמ. ב) 7( 60לשנה השנייה ערבות צמודה על פי הוראות סעי,         

  מתקני הסקה 16פרק   .ד

 10%ל ל בגובה ש"ערבות צמודה כנ, לשנות הבדק השניה והשלישית         

  .ההסקה כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזהמער. עבודות מתקני  

  תקני הסקהחוזי למ  .ה

בחוזי לביצוע מתקני הסקה ימציא הקבל	 למזמי	 לשתי שנות         

 60הבדק ולשנת הבדק השלישית ערבות צמודה על פי הוראות סעי, 

  .'של מסמ. ב) 7(

  מעליות  17פרק   .ו 

לתקופות הנוספות שלאחר תקופת הבדק לעבודה כמצויי	 בתעודת         

כל אחד מהחלקי  ההשלמה למבנה ועד תו תקופות הבדק לגבי
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ערבות  צמודה , ג 4' הפגומי שהוחלפו כאמור לעיל בסעי, קט	 א

  .ל בגובה של ער. החלקי ביו החלפת"כנ

  

  בדיקות מעבדה ' טיב החומרי� והעבודה  .2

כל הבדיקות במעבדות לטיב ' במסמ. ב) 11( 35מודגש בזאת כי בניגוד לאמור בסעי,   

, ש בתקני הישראליי או בתקני זרי הרלוונטיהחומרי והציוד בהתא לנדר, העבודה

   בהתא להוראות המפקח וכ	 הוצאות לקבלת אישורי , )המיוחד והכללי(או במיפרטי

מכו	 התקני או מעבדות אחרות למתקני השוני יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבל	 

בכתב הכמוית  ומחיר כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות אלא א נקבע סעי, מיוחד

  .לבדיקה מסויימת

  

3. �  ריבית עבור הקדמת תשלומי

יהיה המשרד רשאי מהתשלומי , א תשול לקבל	 ריבית עבור תשלומי ששולמו באיחור  

  .ריבית זו תהיה ריבית החשב הכללי. ל לקזז ריבית עבור תשלומי שהוקדמו"הנ

  

  ומיתאו עבודה נוספת לפי עבודה י/תשלומי� בעבור עבודה נוספת ו .4

   או עבודה /ניקבע שעבודה נוספת ו', של מסמ. ב  50 –ו  49,48א על פי הוראת סעיפי

הוחל, " (המאגר המשולב"תתומחר  לפי מחירו	  –נוספת לפי עבודה יומית שביצע קבל	 

לא יילקחו בחשבו	 לעני	 זה תוספת המקדמי המצויני  –") המאגר המאוחד"במחירו	 

  .במחירו	 זה

  

  )'לפי מסמ%  ב –' ביצוע וכו(מדת ערבויות נוסח והצ .5

בכל מקו בו כתוב כי הערבות תהא צמודה למדד המחירי לצרכ	 ', על א, האמור במסמ. ב  

– , )1(58, )ב)(1( 36, 8ראה סעיפי . (תהא הערבות צמודה למדד  תשומות הבניה למגורי

  ). 1ונספח ) 7(60

  .כחוק מ"בתוספת מעהחוזה /מער. ההצעה ' גובה הערבות יהיה בשיעור הקבוע במסמ. ב  

   .ב"המצנוסח הערבות יהיה בהתא לנוסח ', על א, האמור במסמ. ב  

  

6. �  עידוד העסקת עובדי� ישראלי� וצמצו� העסקת עובדי� זרי

של החשב הכללי ) 16.05.2010בתוק, מיו (  7.12.9' על התקשרות זו תחול הודעה מס  

הניתנת לעיו� , ראלי� במסגרת התקשרויות הממשלהעידוד העסקת עובדי� יש : שכותרתה

  .http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf  :באתר  האינטרנט
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  מקו� השיפוט .7

יהיה לבית , ולרבות הפרת, )3210מד, (' מסמ. ב/בכל הקשור למכרז  הייחודימקו השיפוט   

  .אביב� המשפט המוסמ. בתל

  

  ביטוח .8

יחול האמור בנספח נוסח אישור ) 19סעי, (בנוגע לביטוח  3210בנוס, לאמור בחוזה מד,   

  .עריכת ביטוח המצור, למכרז זה

  

  

      

                                                                       

  

  

  

  

  

  ___________________חתימת הקבל	   
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  ערבות ביצוע

  כתב ערבות

  

  לכבוד

  ממשלת ישראל

  באמצעות משרד הבריאות

  

  

  ' ____________________________ערבות מס: הנדו�

  

  

  7            אנו ערבי בזה כלפיכ לסילוק כל סכו עד לס.

)) .                      :במילי

. נקודות    '    שנת    :חודש, שיוצמד למדד תשומות הבניה למגורי

                    :תדרשו מאתאשר 

    

                                                                                 '/                              'חוזה מסבקשר ע ") החייב"להל	 (

  ./                      מכרז                                                                                                                 

  

יו מתארי. דרישתכ הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15ל תו. "אנו נשל לכ את הסכו הנ

 מבלי שתהיו חייבי לנמק את דרישתכ ומבלי לטעו	 כלפיכ כל טענת הגנה כל שהיא, בדואר רשו

  .או לדרוש תחילה את סילוק הסכו האמור מאת החייב, שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכ

  

  __________________עד תארי. ________________ ערבות זו תהיה בתוק, מתארי. 

: הביטוח שכתובתו' חב/דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסני, הבנק

__________________________ 

  הביטוח' חב/ש הבנק    

  

    ___________________                      _______________________________________ 

  חברת הביטוח/כתובת סני, הבנק                       הסני, ' הבנק ומס' מס 

  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

__________________             __________________             __________________ 

   חתימה וחותמת            ש מלא               תארי.   

  


