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  1-ומך סמ

  והתגמיריםאור המבה ת
  כללי .1

  קיים, מבה ציבור דו קומתי הבה בחלקו על מבה לל ו כמתייחס לפרויקט ה התיאור הטכי     

 ורט בתוכיותת כמפמערכוועבודות גמר  –ביית שלד עפ"י התוכיות   תבצוע העבודה כוללבתוכיות 

  .  לרבות עבודות פתוח 

, ויפרקם שערים  מטר לרבות 2הקבלן יקיף את כל אזור העבודה בגדרות פח אסכורית חדש בגובה של 

  ל הרשות המקומית. פי החיות ש בודה. הכל עלסוף העב

קבלן להעסיק על חשבוו יועץ בטיחות אשר יחה אותו בטיבם ובסוגם של כל אמצעי הבטיחות ה על

 בודה. כל ה"ל כלול בתכולת העבודה ולא ישולם שום תשלום וסף.הדרשים בזמן ביצוע הע

  הג"א וכ"ו.  ה, כיבוי אש,ון: היתר בייות כגורים מהרשווף לאישיהיו בכפ כל העבודות הבייה 1.1

ט זה יהיו ע"פ התוכיות, פרטים, רשימות, תקים, תקות ו/או דרישות ו/או דות במפרכל  העבו 1.2

 שלם לשביעות רצוו המלאה של המזמין.החיות היועצים עד לביצוע מו

"הספר   ה ולפיהיתר הבי ד המצאתף בעת מועהחומרים והביצוע יהיו לפי התקן הישראלי התק 1.3

 המזמין והמחמיר מביהם.  ון ובייה, ע"פ החלטתצים, חוק ותקות התכ", מפרטי יועהכחול 

ה כזה, שהביצוע בכול היחס בין מפרט זה לבין מפרטים אחרים המצורפים למסמכי המכרז יהי 1.4

מפקח תהיה ו/או ל ה לאדריכלהמפרטים. בכל מקרושא לחוד יהיה ע"פ המפרט המחמיר מבין כל 

לושא ביצוע  דר עדיפות בין מסמכיםיהיה הביצוע בכפוף לסמי מהמפרטים להחליט לפי  הסמכות

 ותשלום כפי שיקבע בהסכם הביצוע. 

 י האדריכל ובאישור היזם.כל בחירה של גווים וצבעים בביין תהיה ע" 1.5

קת כל פשר אספ ן כזה שיאבחובתו של הקבלן לקבל את הצבעים והגווים מהאדריכל בזמ 1.6

ב חוסר זמן טעות מצד הקבלן שעק של המבה. לא יתקבלו ללו"ז לביצועיין  בהתאם רים לב המוצ

 ספק. מספיק תהיה חובה לבחור במגוון מאוד מצומצם של הצבעים הקיימים רק במלאי אצל ה

 הביה התבצע בהתאם לתקים האקוסטיים והתרמיים המחויבים.  1.7

לביצוע  מסירת תוכיותתיקבע לאחר  הפיתוחין עבודות ופית בגמצטברת הסמובהר כי התמורה ה 1.8

ים שיוגשו בהתאם להצעות מחיר של קבלי משה וספקים וע"פ  ת חישוב כמויות ומחירובהתאם לעריכ

 ן לבדיקת המפקח, היתוחים ייבדקו ויאשרו ע"י המפקח יתוח מחירים שיוגש על ידי הקבל
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  2-ומסמך 

  מיוחדים תאים כלליים
  

  

  מבוא  .1

 

ז פמ כללי  כהשלרט  בא  לתאיםה  למפרט  הכלליים    מה  א'),  (מסמך  למפרט לחוזה  ב')  (מסמך  הכללי 

  מיוחד (מסמך ג') ולשאר מסמכי החוזה כפי שמפורטים ברשימת מסמכי החוזה.  ה

את  הכלליים  המפרטים   מהווים  ב’)  במסמך  למכרז  צורפו  שלא  (מסמכים  המיוחדת  הועדה  בהוצאת 

  . סמך א')מהכלליים ( ותם בתאיםם כמשמערטים הסטדרטייהמפ

  עדיפות בין מסמכים לביצוע : 

        א. תכיות  ב. מפרט מיוחד   ג. כתב כמויות  מחה   ד. תקים ישראלים     ה. מפרט כללי .                  

  ו. חוזה זה.                   

  

היקר   ו/או, יגבר המחמיר  ו החוזה  א/ו  תירה בין דרישות המפרטים השוים ו/או התוכיות במקרה של ס 

 או על פי החלטת המפקח. ביהם

  

  עדיפות בין מסמכים לתשלומים :    

  תכיות . ה. מפרט מיוחד ו. כתב ם . ד. ישראלי ם. ג. תקי ב. חוזה זהמיוחד  א. מפרט               

 . כמויות מחה                  

 מוקדמות   2

 כללי  2.00

  ו סותר את ההוראות הבאות:מוקדמות במפרט הכללי יחול כל עוד אי 00פרק 

  

 פרשות   2.01

שהם   כפי  פרטיהם,  כל  על  המלאים  במפרטיםהתיאורים  החוזוביתר    מובאים  ה, מסמכי 

מציתיים שבכתבי הכמויות כל עוד אין הם סותרים אותם. הדגשת ורים התאת התיא  משלימים

הם הדגשה זו פרט מסוים בכתב הכמויות איה, גורעת מתוקף אותו הפרט בכל יתר הסעיפים ב 

בכל  התוות בהן, ות  ל מסמכי החוזה, לבקר את התכיות והמידוחסרה. על הקבלן לבדוק את כ

סמיק שימצא  ו/או  רה  התאמהאתירה  ד  י  התיאורים ו/או  בין  שוה  פירוש  ו/או  משמעות  ו 

בעיין תהיה סופית   והדרישות במסמכים השוים, יש להודיע על אי ההתאמה למזמין והחלטתו

  בת. ומחיי

אחרת עבור ריות  הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל אח  ישא  -אם הקבלן לא יהג כאמור לעיל  

א. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על  ין אם ל מראש וב  ין אם ראוהאפשריות בהוצאות  כל ה

סמך טעה שלא הרגיש בסטיות ה"ל. עדיפות בין המסמכים לצרכיי ביצוע תהיה כמתואר בסעיף 

  ק מוקדמות במפרט הכללי. שבפר 007
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 אותהכללת הוצ  2.02

עב שמספר  לעובדה  מופית  הלב  כתשומת  ארעיות  גידוודות  מסב  רגון  לאתר  מלא  מפח יב 

הוצאות חשמל, מים   , יקוז,מ' + שערים כל    2מ' לרבות זויתי פלדה כל  2  ת בגובה שלאסכורי

מהאתר לאחר הודעה בכתב  , לרבות יתוק וסילוקשמירה וכו'  לרבות חיבורים,  ותקשורת זמיים

המזמין, מדדים    של  לא  החוזה  מתאי  המתחייבים  ושירותים  אחרות  עבודות  בסעיפים  וכן 

לכלול הקבלן  ועל  הכמויות,  כתב  של  ה מיוחדים  היחידה  במחירי  הוצאותיהם  על  את  מוצעים 

  ו. ידי

  

  יריםהרכב המח  2.03

 כלול מחיר כל סעיף את ערך:האמור לעיל י  מבלי לגרוע מן 

לרבו  א.  שלהם  והפחת  שבו  החומרים  וכיו"ב,כל  עזר  חומרי  מוכים,  מוצרים  אם   ת  בין 

 א.כללו בעבודה או ל

רש ו/או כל העבודה הדרושה לביצוע מושלם ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הזכרות במפו  ב. 

ממוהמשתמ עבודעות  אם  אי,  אלו  התוויה    בסעיף  מדדותן  ות  סיתות,  (כגון  פרד 

סדרי פסולת,  סילוק  ודרכים,  פיגומים  במשך   וסימון,  יקיון  ביטחון,  וסידורי  עבודה 

 הלת עבודה, גידור, מבי עזר ושאר הסידורים הדרושים.העבודה ובסיומה, שמירה, ה

מכ  ג.  עבודה,  בכלי  מכוותהשימוש  רכשירים,  כלי  פיגומי,  אב,  מבים  וכלרעים  ציוד    ים 

 אחר, הרכבתם, אחזקתם ופירוקם. 

 , החזרת הציוד, ובכלל זה העמסתם, פריקתםהובלת החומרים והציוד למקום, העבודה   ד. 

 ם לאתר וממו.ואחסתם, הסעת העובדי

בלו  ס קיה, מכס ודמי הביטוח למייהם ערבויות, מסים לקרות והטבות סוציאליות מ  ה. 

 הסיכום.  סף בדףף מתוומוס. מס ערך לים אחריםוהיט

תן ו/או הובעות מהן, כל יתר ההוצאות שתאי החוזה מחייבים אותן ו/או הקשורות א  ו. 

והמק המוקדמות  העקיפות,  והן  הישירות  של רהן  הכלליות  הוצאותיו  זה  ובכלל  יות, 

  הקבלן, הוצאות מימון ורווחיו. 

ספקה, הרכבה, כללו אירים יהמחה וחשמל, ום, תברואאלומיי  גרות, מסגרות,לעבודות   ז. 

  . אחרת)  התקה, חיווט וחיבור, וצביעה בשלמות. (אלא אם צוין בפרוש

  

  בדיקת חומרים  2.04

ם יש בדעתו להשתמש הן ביחס למקורות החומרים בה  -ין  הקבלן יהיה חייב לקבל אישור המזמ

החומרים. אותם  לטיב  ביחס  ב  והן  מוסכם  במפוראולם  בשוםזה  כי  אין  ש  מקאי  פים  ור שור 

המזמין  החו בידי  הרשות  מקור.  מאותו  המובאים  החומרים  לטיב  אישור  משמש  לפסול מרים 

לצורכי העבודה: עם התחלת   משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים

מסוים   בחומר  השימוש  לפי  שבוע  מאשר  יאוחר  ולא  לקבלהעבודה  הקבלן  המז  על  מין  מאת 

מקור    אישור בדמרים,  החועל  מאותם  אשר  דגימות  להגיש  זאת,  עם  וביחד  בהם  להשתמש  עתו 

בדיקה לצרכיי  המזמין, חומרים  להוראות  בהתאם  לבדיקה  ימסרו  המוצרים  ו/או  החומרים   .

 תוצאותיה ייקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע בעבודה. ו

מן   החומר  בטיב  סטייה  המאושרכל  תגרום  הדגימה  העת  ולסילהפסקת  המיילוקבודה  של ו  די 

חשבו על  מהמקום  הפסול  ח  ןהחומר  יהיה,  הקבלן  בו.  השימוש  לאחר  גם  להרחיק  הקבלן,  ייב 

תוך   העבודה  מעת,  48ממקום  ח  שעות  כל  המזמין,  העבודה דרישת  הפסקת  ידו,  על  שפסל  ומר 
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יביא שהוא  עד  ותימשך  הקבלן  אחריות  על  ו/אלמק תהייה  חומרים  מוצריםום  מאו  ו  שר מטיב 

דעתתקבלת  המ  ובכמות הבדיקות   על  בהוצאות  ויישא  החומרים,  כל  את  יספק  הקבלן  המזמין 

  . עצמן 

  

הבדלן  הקב דמי  את  לשלם  רשאי  יהיה  שהמזמין  לכך  הסכמתו  את  בזה  ומביע  חייב  ליקות 

  בתמורתן את חשבון הקבלן. 

  

 גידור ויקוז   2.05

מסביב כל שטחי   מ'  2ויציבה בגובה    חדש      פחמ  רצופה   על חשבוו גדרעל הקבלן לספק ולהקים  

על הקבלן לדאוג גם ליקוז   דותיו ושטחי אחסון החומרים, לפי הצורך וכפי שיאשר המזמין. עבו

ג עבודתו.  תקופת  כל  במשך  בפרד  ידורהמגרש  ישולם  לא  בחשבון  זה  לקח  ערכו  כי,  ורואים 

השו העבודות  של  היחידה  הבטבמחירי  גידור  יסוות.  גמריחות  עם  ו  לק   דרישת  או/העבודה 

  . וללא כל תוספת תשלום   ןהמזמי

 

ומ בוי   בשטח  היה  שעבודתו  לכך  מודע  ועליהקבלן  בשכים  פעילותו  וקף  אופן  את  להתאים  ו 

  לכך. 

 

 ל מים וחשמ  2.06

כמפורט לעיל ים  רים הזמיבוכל החילרבות  והחשמל  במפרט הכללי. הוצאות עלות המים  כאמור  

  ן. ו על חשבון הקבליהי

 

  שמירה   2.07

כל  במשך  השוות  העבודות   ועל  עבודתו  אתר  על  ולהגה  לשמירה  חשבוו  על  לדאוג  הקבלן  על 

  רה הסופית למזמין. תקופת עבודתו ועד למסי

  

  "מחיר יסוד"    2.08

קבע   שבו  מקום  במקום   בהסכםבכל  טו  מחיר  פירושו:  מוצר,  או  חומר  לגבי  יסוד",  "מחיר 

מוצר   או  חומר  אותו  של  , גזורת,  הובלה ,  הפריק,  העמסה  הוצאות  בחשבון   אבילה  מבלירכישתו 

האחרומימו  ,הקבלן  רווח,  פחת והוצאותיו  שאותן  כפי  וכיו"ב  או ת  הכמויות  בכתב  קוב  מחיר  ו 

  . ההסכםבכל מסמך אחר ממסמכי 

 

  ערך שווה   2.09

ם, הקובים  לחלופה, לחומר או למוצר מסויאפשרות    –המושג "שווה ערך"  מקום בו מוזכר  בכל  

מוצר השווה או    חומרפירושו    –ל המייצר אותם  המפע  ם בשם היצרן, או בשו  ם המסחרי, אבשמ

בטיבאיכותו בתפק,  אחר  ודובו,  פרמטר  שצוי   ובכל  במסמכיוסף  בלוח    ן  עמידה  לרבות  ההסכם 

  או למוצר הקוב כאמור.לחומר  –מים הז

יהיה   ערך"  "שווה  המוכיבשהק  לאחראישור  מתאימים  מסמכים  יגיש  תכוות  שה  חיםלן 

מתקהמ לעיל  המות  מייפורטות  לתחליף  עקיפות  השפעות  עבודות  ושאין  על  ידו,  על  , חרותאוצר 
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במב אחרים  חלקים  השפעות ועל    מגרש/ העל  המוצעת  לחלופה  אין  אם  החלטה  הזמים.  לוח 

  ו. פי שיקול דעת-פקח בלבד עלביה של המ מגרש/עקיפות או ישירות על המבה

  

 חשבוות   2.10

להבהרת דרכי התשלום ואישור החשבוות, מודגש כאן שהקבלן יגיש את חשבוותיו מדי חודש,  

הק המזמין,  במתכות  ע"י  חלקיהם  בועה,  או  המפורטים  התשלום  שלבי  אישור עפ"י  לאחר   .

  חוק.ית מס כיש הקבלן חשבו , יגפקחהמ

  בתאי   לחודש שאחריו וישולם  15הבצוע יבדק ע"י המפקח עד יוגש עד סוף חודש  החשבון              

  ההסכם .              

  

 תכיות ומסמכים  2.11

להחזי הקבלן  במקעל  העק  תמיד   בודהום  מוכים  המעודכות,  והתוכיות  המסמכים  כל  את 

כ במשך  הביילשימוש,  תקופת  התוכל  תהייה.  קבועות  יות  מ"מ.   4ת  דיקתאומערכת  על  ה 

הקבלן   על  זוהמו,  המסמכים  ו/או  התוכיות  אם  וקריאים.  קיים  להיות  צריכים  המסמכים 

קים ה"ל ייתו כאמור מכל ם. ההעתתשלו  ת ללאמערכות של תוכיו  2להחליפם. לקבלן יסופקו  

מאוש  מתוקת  תכית  ו/או  חדשה  כלתכית  לביצוע.  ו  רת  האהעתק  מעל  לעיל,סף  מסר יי  מור 

רקלק לצרכיי   בלן  לקבלן  שיימסרו  והמסמכים,  התכיות  כל  ההעתק.  הוצאות  תשלום  תמורת 

אל בהם  להשתמש  רשאי  הקבלן  ואין  המזמין  של  רכושו  הם  זה,  לצרחוזה  בא  חוזה כיי  של  יצוע 

בלן לא קבלן ולקטים המסרים להמזמין רשאי מעת לעת לשות את התוכיות או הפרזה בלבד.  

  גין ה"ל  בודה בפסקת עלה  א כל עילהתה

  

 קבלות ומסירות המבה   2.12

ציגי המתכים בלהשלמת האמור בתאים הכלליים לחוזה, מודגש כאן המזמין ייעזר בבדיקתו  

תקוהיועצי הם.  רקופת  תימה  מלאכות   בדק  לגבי  גם  המבה  לכלל  ההשלמה  תעודת  ממתן 

  קודם.  מסרו והושלמוומערכות ש

  

  רים אישו  2.13

לס אחראי  מיד  הקבלן  למזמין  על פק  הממוות  הרשויות  מטעם  שיידרש  אישור  כל  דרישתו,  לפי 

העבודה בביצוע  שיימשו  החומרים  ו/או  העבודה  ביצוע  אופן  על  ו/או  ים  האש  ו/או  העבודה 

המשמש והאביזרים  החומרים  את  מייצרים  ו/או  העבודה  את  העושים  ו/אוהציוד  לעבודה  ו ים 

ב העבואופן  ליצוע  וכו'  ודרתקדה  אות  הקבלן ישות  את  לפטור  אלו  באישורים  אין  רשויות.  ותן 

  מהאחריות המוטלת עליו לפי חוזה זה. 

  

המח הצעת  את  הגישו  לפי  עוד  ולדעת  להכיר  הקבלן  ה   ירים,על  הגישה,  את  דרכי  לרבות  אתר 

כן דות. כמו  חילת העבוו עוד לתבו ו/או יבוצעימים וכל עבודות ההכה שבוצעו  מבים וקירות קי

ת כל הפרטים לגבי הצרת והכבלים העיליים והתת קרקעיים, אשר עלולים להפריע השיג אעליו ל

חפיר  עבודות  לביצוע  הדרושים  האישורים  השגת  כל  בעבודתו.  מחבלו  בזה  חשמל רת  חברת  ק, 

  על חשבוו. ומחלקת הביוב, המים, הדרכים וכו'. ייעשו על ידי הקבלן ו
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ה אירו את  כאים  במחילקבלן,  בחשבון  לקח  כיו  העובדה,  את  לכבישים   ריו  קרוב  העבודה  מקום 

הקבלן  בידי  תשמשה  לא  מיוחדים,  בטיחות  לתאי  דרישות  כל  וכי  קיימים,  ולמבים  קיימים 

  ת, החורגות משיטת המדידה והתשלום של חוזה זה. וספויעות כעילה לתב

  

וכו' ש ות ודרישהן קיימות תקעבודות, אשר לגבי  2.14 לאותן  צעה ב ת, תבוסמכל רשות מוות  התאם 

דרישות, והקבלן אחראי למילוי המדויק של כל התאים המפורטים בתקות אלו. המפקח רשאי 

תו ועמידתה בתאים ובדרישות המפורטים  עבוד  ל טיבלדרוש, שהקבלן ימציא לו אישור בכתב ע

על קבלן,  ת הרה תביעו. לא תאושאם יידרשיא אישור זה בבתקות אלו, והקבלן מתחייב להמצ

טעה שלא יידע את התקות ה"ל, וכן לא תיתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור, שגרם   סמך

  על ידו מפאת אי מילוין של התקות ה"ל. 

  

 רעיותרכים אד  2.15

ולהח לו,  הדרושות  הארעיות  הדרכים  כל  את  לעצמו  להתקין  יהיה  הקבלן  תקיעל  במצב  ן זיקן 

יהיהומסודר כן  אח  .  הגישה   אישור  לקבלת  ראיהקבלן  לדרכי  ומהמזמין  המתאימות  מהרשויות 

או  חוק  לפי  הדרושים  והשלטים  התמרורים  ולהתקת  וכו',  מדרכות  כבישים,  חציית  לאתר, 

הרש הדרישת  ממשרד מוסמכוויות  אישור  קבלת  ובלילה,  ביום  החפירות  כל  סימון  כולל  ת, 

כים לשטח העבודה  מיות הדראחראי לא  קבלן יהיהן וכו'. הגה עליה עבודות והה הל  העבודה לכ

  ובתוכו גם בעות הגשמים.

  

  הוראות כלליות  .3

 המזמין   3.01

"המפקח",   "האדריכל",  על  שמדובר  החוזה,  במסמכי  מקום  או"המזמיבכל  "המהדס",   ן", 

המזמין, של  המוסמך  לציג  לב  הכווה  האחראי  להיות  העבודה.  שימוה  יקיצוע  בל הקבלן 

ד  הוראות ורק  ידי  המוסמךהציג  רך  אך  על  לקבלן  שתיתן  הוראה,  ידי  על  יחויב  לא  והמזמין   ,

  אחר.

  

 הכות למלאכות ולמערכות   3.02

י כל שגחה וטיפול בפי זקים, לגבידי לה אי היחעם מסירת צו התחלת עבודה הופך הקבלן האחר

ובס  בשטח  הקיימים  והמבים  כ המתקים  ולגבי  העבודוביבתו  בל  שעשו  כעבודת  הכה  ות  שטח 

  עבודתו ו/או בתחומים והדרכים בהם ישתמש לצרכיו. תחומי ב

 

בהן  דרכים  כל  לרבות  העבודה  תחומי  שטח  בכל  והטיפול  אחזקתו  את  תכלול  זאת  אחריות 

  ן. ש הקבל ישתמ

  

העבוד לאתר  בצמוד  המצויים  המבים  שלמות  על  אחראי  הקבלן  יהיה  כן,  אחראיכמו  ויהיה    ה 

ו הבייה. הקבלן יהיה גם אחראי לשלמות העצים פירה אדות החעבובים עקב שיגרם למ לכל זק

הקיימים בשטח, ויקוט כל פעולה דרושה, למיעת, פגיעה בהם במהלך עבודתו. עצים המפריעים 

העבודות  העבוד   לביצוע ביצוע  המזמין,  מאת  ובכתב  מראש  אישור  קבלת  לאתר  רק  יכרתו  ה 

  ישורים הדרושים מהרשויות. כל הא ל קבלתכול ל הקבלן, הבלעדית שאחריותו הכריתה יהיה ב
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פעם   בכל  הראשית  הדרך  וכן  הגישה  דרכי  ליקוי  לדאוג  הקבלן,  על  יהיה,  זו,  אחריות  במסגרת 

על ידי הקבלן, הקבלן יהיה גם האחראי בפי זקים לגבי כל    חומריםהובלת  שה"ל יתלכלכו עקב  

ו הקיימהמערכות  בתחוםהמתקים  עבוד  ים  והגישהשטח  ואל  תו  כלפיהם,  שיבוצעו כן  אלו  י 

באם  ה"ל,  הזקים  כל  אחרים.  ידי  על  או  ידי  על  אם  בין  הקבלן,  של  עבודתו  למהלך  במקביל 

  שבוו. ידי הקבלן ועל ח -יקרו, יתוקו מידית על

  

 הכרת התכיות  3.03

את הגישו  לפי  עוד  ולבדוק,  להכיר  הקבלן  המחירי  על  התאמת  הצעת  את  מתכיום,  ערכות ת 

ן לתכיות האדריכלות והקוסטרוקציה של הביין. בכל מקרה של יסטלציה למייההחשמל והא

אם הקבלן לא   עליו להפות מיד תשומת ליבו של המזמין.  -מציאת טעות או סתירה בין התכיות  

יי הוא  ה"ל,  החלטתו  אחר  יימלא  לא  ו/או  למזמין  מיד  האחרי יפה  בכל  ובשא  הכספית  כל ות 

  בין אם ראות מראש ובין אם לא.ת אחרת ובכל התוצאות האפשריות, ריואח

  

 קביעת אביזרים  3.04

על הקבלן לקבוע בביין, עם התקדמות העבודה ללא תשלום וסף ברגים עוגים וכו', או להשאיר 

תעל או  ציורות, כבלים  למעבר  הדרושים  שקעים  או  חריצים,  יורשה חורים,  או  יידרש  באם  ות, 

תוכיות והוראות המזמין. על הקבלן יהיה לבצע את החורים והחריצים ה"ל גם לגבי כך לפי הל

שלא עבודו וכו',  תקשורת  גז,  חימום,  מערכות  חשמל,  מסגרות,  גרות,  סיטרית,  איסטלציה  ת 

ביר לסימון ולביצוע  יבוצעו על ידו בזמן הבייה. הקבלן ייתן לקבלי המלאכות והמערכות זמן ס

היטב על מת   ןחייב לעיין בכל התכיות הוגעות למתקים הדוים ולבדוק אות  ההכות. הקבלן

  ות הצורך בפרוק או הריסה של עבודות שבוצעו, רואים את הקבלן כאילו  עיון ובדיק  את למוע

ת  חוסר  בגלל  כלשהן  וספות  הוצאות  ותיגרמה  ובמידה  ידו,  על  עשו  אמם  שכחה,  אלה  יאום, 

יישא הקבלן לבדו באותן הוצאות. כאמור לעיל לא ישולם עבור  -ות וכו' התעלמות מפרטי התוכי

אם אמר אחרת במפורש בכתב הכמויות. תשומת לב הקבלן מופית לאחריותו ה"ל בפרד אלא  

לכל  אחראי  יהיה  הקבלן  מדויק.  ולביצועם  והמתקים  לצרת  הדרושות  ההכות  לכל   הבלעדית, 

  כון של ההכות וכל התיקוים יבוצעו על חשבוו. זק ו/או תביעה בקשר עם אי ביצוע

  

  אי בטיחותואחר מהל עבודה ,מהדס האתר   3.05

 מהדס מטעמו של הקבלן יהא אחראי על בצוע השלד לרבות אישור המבה בפי הרשויות . 

"שיו השאר הקבלן האחראי היחיד לכל העבודה שמבצעים א ,ל ו/או לכל למרות האמור לעיל

  קים ומבצעים קבלי המשה שלו. העבודה והחומרים, שמספ

 

תעודות עם  עבודה  מהל  להעסיק  הקבלן  עבודה   על  ביהול  לפחות  שים  חמש  של  מוכח  ויסיון 

על מאושר  כמו-בביין,  המזמין.  לעבודות -ידי  ומתאימים  יסיון  בעלי  מקצועיים  פועלים  כן, 

חרת לידי בעל מקצוע  המזמין לסרב למסור עבודה זו או א  שעליהם להוציא לפועל. הרשות בידי

מקצועית. ראות  מקודת  מתאים  להצישאיו  הקבלן  על  .על .  המזמין  בפי  מ"ע  תעודות  את  ג 

  מצא ברציפות כל משך יום הבצוע באתר .ימ"ע לה 
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הוראות  ומתן,  המזמין  להוראות  בכפיפות  יעבוד  ומשה)  (ראשי  הקבלן  מטעם  עבודה  מהל  כל 

בכל   הקבלן.  את  מחייב  ל"ל  של המזמין  בהיעדרו  העבודה  ומהל  המזמין  בין  ברור  של  מקרה 

  ל העבודה בעל סמכות מלאה לייצג את הקבלן, וחתימתו מחייבת את הקבלן.יהיה מה  -הקבלן 

  

להע הקבלן  מוסמך  על  בטיחות  אחראי  חשבוו  על  הביצועכל  סיק  יוצזמן  הבטיחות  אחראי  א  י, 

שבועיידוח האתרם  ות  ולקבלן  לבטיחות  למזמין  יוגשו  ה  אשר  לפיהם.  ועל  לעבוד  אי  קבלן 

של   ומהמצאות  הבטיחות  העבאחראי  של הל  מידית  להפסקה  יגרום  הביצוע  בזמן  באתר  ודה 

  העבודה ועל חשבון הקבלן. 

  

 ארגון האתר   3.06

יות לארגון האתר, כולל שטחי אחסון, מתקי עזר,  הקבלן יכין ויביא לאישור המזמין תכים, מב

והרמה, שיוע  ולאחסן    אמצעי  לעבוד  האפשרות  וחוסר  הקטן  השטח  במגבלות  בהתחשב  הכל 

החצרו הובלות בשטחי  יחייבו  האתר  שמגבלות  בחשבון  יביא  הקבלן  הסמוכות.  והדרכים  ת 

 חומרים תכופות ובכמויות קטות.

  

 תכיות לאחר ביצוע-תכיות מצב קיים   3.07

העתקות מהן לפי הקבלה    3ור למזמין  , תכיות עדות לכל עבודותיו, וימסהקבלן יכין, על חשבוו 

  "ל, רשאי המזמין להכין ולחייב את הקבלן בהוצאות. הסופית. לא מסר הקבלן תכיות עדות כ

  

 תוספות ושיויים   3.08

אחת  תחול  ממו,  משתמעים  או  הכמויות  בכתב  כלולים  אים  אשר  ופריטים,  עבודות  עבור 

  טות התמחיר הבאות: י שישלושמ

 

  טרפולציה) בין שי מחירי יחידה בעלי אופי דומה. ביון (אי  א. 

מ  ב.  תחשיב  יגיש  קבלי הקבלן  רווח  בתוספת  הדון,  הפריט  לגבי  הוצאותיו  כל  של  פורט 

  , והמזמין יאשר תחשיב זה עם או בלי שיויים כראות עייו. 10%בשיעור 

  . 20%בהחה של   גדולותודות ג.              עפ"י מחירון דקל לעב

ות השיטות יבחר. גם לגבי העבודות הוספ  שלושהזכות הבלעדית לקבוע באיזו מ  למזמין  

  ה"ל יחשבו מחירי היחידה של הסעיפים השוים ככוללים את ערך ההוצאות הכלליות.

 

 היקף השיויים  3.09

(הגדלה ששיויים  בזה,  מודגש  השיויים  היקף  עם  ההתחשבות  של    להבהרת  בערך  הקטה)  או 

  עשו עפ"י מחירי כתב הכמויות . בלתי מוגבל  י

 

 דיוק וטיב העבודה   3.10

תבו העבודות  אישור כל  ללא  לשיויים  מוחלט  איסור  (תוך  והפרוטים  לתכיות  בהתאם  צעה 

האחרוים  הישראליים  התקים  לדרישות  בכפיפות  כון,  מקצועי  ובאופן  המזמין)  מאת  בכתב 

זכר הדבר  רצ  (באם  ולשביעות  לא)  או  המכרז  הקובע  במסמכי  יהיה  המזמין  המזמין.  של  וו 

טיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה, והוראותיו  היחיד בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס ל

הגיוי   המשך  יהיה  אבל  בפרוטים,  פורט  לא  אשר  תאור  כל  תשלמה  העבודה  תקופת  במשך 
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 דק מידי פעם בפעםט זה או בכתב הכמויות. העבודה תיבוהכרחי לביצוע כל עבודה הזכרת במפר

א פים,  בשום  תפטור,  לא  בדיקה  אותה  ואולם  המזמין  פגם ע"י  או  חסרון  כל  מלתקן  הקבלן  ת 

  שיתגלה תוך התקדמות העבודה או לאחר סיומה.

  

 ביצוע העבודה   .4

 תחולת המפרט הכללי  4.01

"ה של  ולהוראות  לתיאורים  בהתאם  תבוצע  הוועהעבודה  של  בין"  לעבודות  הכללי  דה  מפרט 

על-הבין ההכרעה  בהירות  אי  של  מקרה  בכל  והשיכון).  הביטחון  (משרדי  הביצוע   משרדית  דרך 

  תהיה בידי המזמין.

 

 פירושים   4.02

הגשת  מועד  עד  הופיעה  אשר  פרק  כל  של  האחרוה  למהדורה  בהתאם  יחול  הכללי  המפרט 

הכל המפרט  של  המדידה  אופי  דין  רשהמכרז.  ראה  עצמו.  הכללי  המפרט  כדין  הפרקים לי  ימת 

  הרלבטיים ברשימת המסמכים של חוברת זו.

  

 אישור בכתב   4.03

  קום שאמר שדבר צריך אישור המזמין, הכווה לאישור בכתב מאת המזמין.בכל מ

  

 גוון   4.04

  כל פריט בעל גוון יהא בגוון לפי בחירת המזמין.

 

 חומרים באתר הביין   4.05

אם   הכמויותפרט  ובכתב  במפרט  אחרת  צוין  הביין לא  באתר  שהיו  ועצם,  חומר  כל  יישארו   ,

או   העבודות  התחלת  לפי  רכוש  ובסביבתו  והחציבות,  החפירות  בעת  הקרקע  מתוך  שהוצאו 

  המזמין. 

  

אם ברצון המזמין שהקבלן ישתמש בכל חומר כזה לצרכיי עבודתו, יוסכם מראש בכתב על ערך  

יוכ זה  ודרך  עהחומר  עודפי  לקבלן.  שיגיעו  מהסכומים  מהשטח ה  תסולק  שהיא  פסולת  וכל  פר 

  חק שהוא. אל מקום שפיכה מאושר באחריות הקבלן, לכל מר

 

 טיב החומרים, הציוד והביצוע  4.06

המפרט  לדרישות  הבחיות  מכל  ויתאימו  ביותר,  ומשובחים  חדשים  יהיו  והמוצרים  החומרים 

יתאימו, כמו כן,   דבר זכר במסמכי המכרז או לא). הםוהתקים הישראליים העדכיים (באם ה

ידי המזמין או מכון התקים.   לדגימות אותם חומרים, אשר בדקו ומצאו כשרים לתפקידם על

או  המתאימים  הבריטיים  התקים  לדרישות  והחומרים  המוצרים  יתאימו  ישראלי  תקן  בהעדר 

 ומוצרים מהסוג המעולה, מתוך המבחרלתקי ארץ הייצור. כלל הוא שעל הקבלן לספק חומרים  

ל יתאימו  לא  אשר  חומרים  החוזה.  במסמכי  אחר  סוג  קבע  כן  אם  אלא  התקן  "ל, שמתיר 

יביא ובמקומם  חשבוו,  ועל  הקבלן  ע"י  מהאתר  שיסופקו   יסולקו  חומרים  מתאימים.  חומרים 

מ לאחר  עליהם  אחראי  יהא  והוא  מסירתם,  במועד  הקבלן  ע"י  ייבדקו  המזמין  ציוד, ע"י  כל  כן 

  ו לביצוע העבודה, טעון אישור המזמין לפי תחילת העבודה. שבדעת הקבלן להשתמש ב
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ולק על ידי הקבלן ועל חשבוו, ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר, לפי דרישתו  ציוד שלא יאושר יס

לצורך,   וכו')  מדידה  ציוד  (מכאי,  הדרוש  ציוד  כל  יימצא  הקבלן  ברשות  המזמין.  של  הראשוה 

וסדירה. כל העבודות תבוצעה בהתאם לתכיות, באורח    בצוע העבודה ובדיקתה בצורה המשכית

  וו הגמורה של המזמין. מקצועי כון ולשביעות רצ 

  

 דוגמאות   4.07

הקבלן יבה או יספק, על חשבוו דוגמאות של עבודות וחומרים לפי דרישת המזמין, ללא תשלום 

  ירשה לפרק או לסלק אותן. וסף. הדוגמאות יישמרו עד שהמזמין

  

 ומרים אשר יסופקו על ידי המזמין ח  4.08

מוצר   ו/או  חומר  כל  לקבלן  לספק  רשאי  בעד המזמין  הקבלן  מחשבון  ולכות  לכון,  שייראה 

  הספקת חומר זה את הסכום שצוין כמחיר החומר בכתב הכמויות. 

  

במקום ייצורו בארץ או במל  כל חומר ו/או מוצר שיסופק כ"ל, ייבדק ע"י הקבלן, והוא יקבלו

בעו  ל במקרה של ייבוא, יובילו למקום העבודה, יהיה אחראי לשמירתו ולשלמותו, וייקבישרא

במקום כדרש. הקבלן יודיע למזמין על כל חומר מיד עם הגיעו למקום העבודה. חומרים ו/או 

די הקבלן מחדש על  י-ידי הקבלן יסופקו על-כתחליף לאלה שיפגעו או ישברו על שישמשומוצרים 

יעות רצוו של המזמין. הקבלן יישאר אחראי לכל איחור שייגרם, בגלל ההכרח  חשבוו הוא, לשב

ליף מוצרים אלה. כל החומרים, שהקבלן לא השתמש בהם יוחזרו למזמין עם תום העבודה.  להח 

מהקבלן  הרשות בידי המזמין לבדוק באם חיתוך החומר והטיפול בו היו כוים, ולדרוש פיצוי

  בל על דעתו, בגובה התון להחלטתו הבלעדית של המזמין.באם יתגלה בזבוז בלתי מתק

 

 כללי  4.09

ההוצ  כל  תשולם  את  ולא  הצעתו  חישובי  בזמן  הקבלן  ייקח  לעיל  התאים  במילוי  הכרוכות  אות 

  כל תוספת או מחיר עבורם והן תהייה כלולות במחירי היחידה של עבודות הביין. 

  

 וע חלקי של העבודה ביצ  4.10

כתב בפרסום  בו.   אין  המתוארות  העבודות  כל  את  ולבצע  להזמין  התחייבות  משום  זה,  כמויות 

שומר לעצמו את הזכות, לשות ולבטל סעיפים ופרקים מתוך כתב כמויות זה, ולמסרם   המזמין

תבי או  זכות  תהיה  לא  לקבלן  בשלבים.  העבודה  את  לבצע  ו/או  אחרים  גורמים  ע"י  עה לביצוע 

ות לעבודה זו לרבות עבודות הגמר,  ציוד, מערכות ועבודות כלשהי לגבי המשך העבודות הקשור

  וספות כלשהן.

  

 לוח זמים  -תקופת הביצוע   4.11

. של  תקופה  במשך  זה  במסמך  המפורטות  העבודות  כל  את  ולסיים  להתחיל  הקבלן              ...... .על 

.....................חודשים) ת(  מיום  העבודהח,  ה     ילת  מיום  שבועיים  יגיש  תתוך  העבודה  חלת 

ביצוע כל העבודות הקשורות , לPROJCT ממוחשב בתוכת    הקבלן לאישור המזמין לוח זמים

וכוח  הציוד  ופירוט  שלב,  כל  של  הביצוע  ותקופת  הפעולות  סדר  לרבות  זה,  המוצע  -במכרז  אדם 

  ע"י הקבלן. 
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  יום. 14לת העבודה ע"י המזמין, בתוספת חתחילת העבודה תיחשב מיום משלוח צו הת

ת . לו"ז יעודכן אחת עלות הכת לו"ז לא תשולם בפרד והיא כלולה במחיר הכללי לבצוע העבודו

  לחודש ע"י הקבלן .

  

הזמים   לוח  על  בהסתמך  הכל  ביצועם,  וקצב  המבים  ביצוע  סדר  לקבוע  המזמין  בידי  הרשות 

בלו לעמידה  האחראי  שאר  הקבלן  תש  חשהוגש.  הביצוע.  לתקופת  בהתאם  לב והזמים  מת 

  הקבלן מופית בזה לאיסור ביצוע העבודה בשבתות ומועדי ישראל. 

  והקבלן לא יעמוד בלו"ז הקבלן ישלם קס עפ"י ההסכם  .  במידה 

  המזמין רשאי לקזז משכ"ט הקבלן את ה"ל מיידית  במידה והקבלן לא יעמוד בלו"ז

  

 י בטיחותשלט  4.12

י הקבלן  שה על  תוך  חשבוו  על  ולהרכיב  לספק  שלט  ביה  העבודה  התחלת  צו  מתן  מיום  ועיים 

ע"י ייקבעו  אשר  ובוסח  בגודל  יספק המזמין    בעברית,  .בוסף  העבודה  החיות משרד  עפ"י  הכל 

הקבלן  ע"ח שלט עם פרטי כל היועצים עפ"י רשימה שתועבר ע"י המפקח .גודל השלט לא יפחת 

  מ' .  2/2מ 

  

  ומהדס .  ם ברשם הקבלותוקבלן רש  4.13

הקבל  לביצוע   קבלן    להיות  ןעל  המתאים  סיווג  ובעל  הקבלים,  ברשם  רשום  כחוק,  רישוי 

עבודה. בעת הגשת הצעתו יצרף הקבלן צילום תעודת הרישום מאת רשם הקבלים. לא תתקבל  ה

  הצעת קבלן שלא ימלא אחר דרישה זו. 

  השלד כלפי הרשויות .  על הקבלן למות מהדס  אשר יהיה אחראי לבצוע

  

   משרד למפקח באתר 4.14

  

 ס"מ .  600/240במידות שלא יפחתו מ   מבה למפקח תהא מכולה שהוסבה למשרד                             

  המבה יהא מרוצף עם חיפוי גבס ותקרה אקוסטית  . חלוות אלומייום עם סורגים  ודלת פח .  

  תכולת המבה :   

ס"מ האחד . ארון עץ   120ים  עם מעול ברוחב דיארוות פח משר 2מקרר משרדי .   , מזגן 
  לתוכיות .  

  שולחן מהלים + כסא מהל . 

  כסאות .   6אשים + 6שולחן דיוים ל 

, מערכת אופיס מלאה , תוכה לקריאת   WINDOWS7מחשב ייד הכולל מערכת הפעלה  
ל חיבור לאיטרט לו". המחשב יכ15ל המסך לא יפחת מ וד. תוכת פרוגקט .  גPDF  שרטוטים 

  מהיר . 

  .A3 מכות צילום משולבת הכוללת פקס + סורק  ולמידות ייר 

על הקבלן  לדאוג לאספקת המבה ה"ל ולתחזוקתו השוטפת לרבות תשלום חשמל , מים 
המבה מהאתר.   אתותקשורת וכולל קיון יומי במהלך כל הביצוע. ובסיום העבודות יש להוציא 

  חידה וללא כל תוספת תשלום. היהכל כלול במחיר 
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                              ספר מתקן 4.15

) ממוחשבות                       AS  MADEה, על הקבלן לספק תוכיות עדות (במסגרת מכרז/חוזה ז

  הקבלן .  על התוכיות תבוצעה ותאושרה ע"י המתכן  עלות העדכון והכת התוכיות  תחול 

    

דכן את ביצוע המתקן על כל חלקיו ויסומו בהן כל השיויים והסטיות שעשו  עוהתוכיות תתארה  במ

  .DWGלתוכיות המקוריות, לרבות עדכון קבצי  בביצוע ביחס

  תוכיות העדות תאושרה על ידי המפקח בחתימתו.

תקן  ומערכות של תוכיות עדות מ ספרי  5העתקים ממסמכי והלי הפעלה והחזקה,    5הקבלן יספק  

בים  ל, עם עדכון קבצי המחשב כ"ל, לכל מבה בפרד למעט לאותן עבודות המתייחסות למספר המ"ה

  גם יחד. כל ה"ל על חשבון הקבלן. 

  תוכיות  מצב קיים  וספר מתקן  לא  ישולמו ומחירם כלול במחיר עבודות הביוי  וכתב הכמויות   .

  סוגי החיפויים , רצופים ופרוט כל חומרי הגמר לרבות מספרים       אתהמתקן לעבודות בוי  יכלול גם   פרס             

  ים , ספקים וכ"ו . כמו כן, יספק הקבלן לדיירים תעודות אחריות, הסכמי שירות של כל החומרים קטלוג              

  ה שביצעו עבודות.שוהציוד שיסופק, ועל כל העבודות של קבלי המ               

  

  והחיות לעריכתו ן תאור ספר מתק

  צבע הכריכות של ספרי המתקן עפ"י המקצועות יתואם עם המפקח .  

  ספר מתקן מוגדרת בכל פרק מפרקי העבודה .  תחולת

יום לפי מועד הסיום החוזי   40מועד ההגשה של מהדורה ראשוה של ספר המתקן תהיה 

  של הפרויקט.

והעברתו למזמין כולל הדרכה  קןרק לאחר אישור סופי של ספר המת חלתחולת האחריות ת

  של מפעילי המזמין  .

  

  רשימת המערכות בפרויקט 

       מערכות בפרויקט פרוט כל ה

  

  דף אזהרה ( דף בצבע אדום )

  פרוט כל הסכות מהמתקן

  

  : בדיקה והפעלת המערכת  1חלק 

  

  תוכן העייים :  1.1  

  

  פר  בסעמ'                              ושא       

  

  . תאור כללי של המערכת לרבות מיקומיםא. 

 מרכיבי המערכת .    

 מטרות המערכת .    

 עדכוים עתידים .     

  

13



  
  

  הוראות הפעלה ב.  

 בדיקות דרשות לפי ההפעלה בזמן ההפעלה ובסיומן. 

 תקלות צפויות ודרכי פתרון ערוכים בצורת טבלה .

 ודה בזמן חרום כאש וכ"ו . עב והל 

הה יצרן ורכל  הוראות  לרבות  בעברית  תהייה  אות 

 מקוריות באגלית .

  

 רשימת מסמכים מצורפים  1.2

  

  שרטוטים פרטיים של המערכת ושרטוטי מיקום . 1.2.1

 קטלוגים בשפת מקור ומתורגמים לעברית . 1.2.2

  ת    ותוכיות מצב קיים עפ"י תוכיות המכרז ומעודכ 1.2.3

 . עפ"י המצב הסופי          

  כל התרשימים והקטלוגים מוילים ומקופלים    1.2.4

  לגודל התיק .        

  ת ורשימת ספקי שירות.תעודת אחריו 1.2.5

 

 כללי  2.1

  תאור עקרוות אחזקת המערכת .           

  

 תאור מפורט של שלבי האחזקה  2.2

"י עפ  ליומי ,שבועי, חודשי שתי הכו   ולשלבי האחזקה  מוגדרים בטבלה ומחולקים לטיפ

  צרכי המערכת . 

  

  רכיבים לחלקי חילוף   2.3

  ים , זמן הזמה מימלי, שם  תאור רכיבים בטבלה הכוללים מספרים קטלוג           

 יצרים וספקי משה  כתובות ומספרי טלפון .            

  

  )מפרט מיוחד (משלים

  . ומדהבאכל הכמויות, שבכתב כמויות, זה יתו 

משום התחייבות להזמין ולבצע את כל העבודות המתוארות בו. המזמין שומר לעצמו ה אין בפרסום כתב כמויות ז

ו לשות  הזכות  את  את  לבצע  ו/או  אחרים  גורמים  ידי  על  לביצוע  ולמסרם  כמויות  כתב  מתוך  סעיפים  לבטל 

  העבודה בשלבים. 
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 2- גמסמך  
  טכיים מפרטים  

  
  

  מוקדמות   - 00פרק  
  

  . את הקבלן יחייבו הוראות המפרט הכללי לעבודות בין של הועדה הבין משרדית  
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2021.04.23  
 

            לכבוד
 אדריכל אבי ליזר      

 
 נ., א.

 מרכז לצעירים - איטום ובידוד תכנון
 

 . כפר יונה כתובת:
 אבי לזר. אדריכלים: 

  

 תחום מומחיותי.  •

 מלווה מוסמך בבנייה ירוקה.  מכון התקנים הישראלי: •

 אקוסטיים. נספחים ,  רעש סביבתי המשרד לאיכות הסביבה: •

 . גז רדון למבנים ודירות מגורים  המשרד לאיכות הסביבה: •

 תכנון ולווי מקצועי פרויקטים בבנייה, הכנת אוגדני חישובים תרמיים. יועץ תרמי:  •

 מערכות איטום מתקדמות, תכנון ולווי מקצועי פרוייקטים בבנייה.  יועץ איטום: •

 יפו. - ריית ת"אים ובקרקע, עחוות דעת מקצועית לגבי מזהמים סביבתיייעוץ סביבתי:  •
   
 תקנים )ת"י( בנושא מערכות איטום כמפורט בת"י.  מסמכים:

 
 התוספת השנייה, שיכונה "תקנות".  1970,  -תקנות התכנון והבנייה תש"ל  .1
 
 . 2חלק   1752  -ו 1430/3תקנים )ת"י( בנושא בידוד תרמי ומערכות איטום כמפורט בת"י   .2

 
 בדיקת אטימות קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים.  - 1476/2ת"י  .3

 
 חומרים לאיטום מישקים וסדקים במבנים.  - 1536ת"י  .4

 
 איטום.  –תוכניות לביצוע לבניינים    - 1547/13ת"י  .5

 
 בידוד תרמי.  -1045ת"י  .6

 

 תוכן העניינים
 
 . איטום תת קרקעי :1פרק  (1
 

 . 10  – 2עמ':        
 
 . איטום מרפסת: 2פרק  (2
 

 . 14 –  11עמ':        
 
 איטום חדרים רטובים. : 3פרק  (3
 

 . 16 –  15עמ':        
 
 . איטום גגות: 4פרק  (4
 

 . 25 – 17 עמודים:     
 
 הנחיות לקבלן ביצוע. : 5פרק  (5
 

 . 29 –  26עמ':        
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 1פרק 
 

 קרקעי. -מערכות איטום תת
    
  הבהרות:

 
 מערכות איטום. חובת יישום עצר מים בין יציקות הבטון בביצוע  .1
 
מ"מ ובטון    4X2דו שכבתיות בעובי של    SBSאיטום תקרות ושטחים מגוננים יבוצע עם יריעות ביטומניות   .2

 .(plasticizersמוספים פלסטיים )הגנה בהתאמה עם 
 
את עצר המים התופח יש למקם בצידה הפנימי של רשת הזיון כדי שלא יבקע את הבטון    -עצר מים כימי   .3

 תפיחתו. בזמן 
 
עד מעל    507בהיקף קומת קרקע בצמידות לאדמה גננית יש ליישם טיח צמנטי אוטם, דוגמת: אולטרה סיל   .4

 ס"מ.  10.0קו גובה של  
  

 חומר: עצר מים כימי המבוסס על גומי בוטילי + בנטונייט. 
  

 . X 25  15מ"מ  ו   X 25  20מידות סטנדרטיות  של:  מידות: 
   

הינו תפר כימי מתנפח המשמש לאיטום בין שתי יציקות כנגד  חדירת  מי תהום דרך קו  עצר המים   תכונות:  
שעות על מנת לאפשר לבטון    5" יש תכונות השהייה במים של כ  סטופסיל "   -התפר שבין שתי היציקות. לעצר ה  

 להתייבש לפני ההתנפחות האטם ולמנוע סגרגציה.  
 

 :ם משמש לאיטום הפסקות יציקההעצר מי
 

 . רצפה-רי קיריבו ח .1
 
 . קיר -קיר .2

 
 ראשי כלונסאות.  .3
 

, אולם הרצועה כלואה בתוך הבטון בנפח נתון ולכן תהליך התנפחות העצר יוצר לחץ  240%החומר מתנפח עד ל  
 גבוה האוטם ומונע מעבר  מים מצד לצד.להבדיל מהתנפחות במצב חופשי. 

 קרקעיים.-תתה ליישום מערכות איטום לקירות עצר מים פרטי איטום 
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 מערכת האיטום. תסריט לביצוע 
 
 יציקת שכבת בטון רזה.  .1

 
 מ"מ.  5בעובי של   SBSרצפת בטון באמצעות יריעה ביטומנית חד שכבתית  יציקה/ איטום   .2

 
לאיטום, .3 המיועדים  השטח  פני  על  מקריש(  ללא  )פלקסיגום  פלקסיגום"  "פריימר  של    התזת    300בכמות 

 דביקה על פני השטח.   דקות עד להתייבשות ראשונית וקבלת שכבה 30-20גר'/מ"ר. המתנה של  
 

 מ"מ.   4ק"ג למ"ר, עובי מינימאלי של   7התזת פלקסיגום במשקל של   .4
 

 לפני יישום שכבת הגנה.  מלאייבוש  .5
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 מגוננים. פרט איטום תקרות ושטחים   -חתך עקרוני 
 

מ"מ, בד   4X2דו שכבתיות בעובי של   SBS ת ושטחים מגוננים יבוצע עם יריעות ביטומניות ואיטום תקר 
 (. .(plasticizersמוספים פלסטיים  + גר' למ"ר בטון הגנה  400גיאוטכני במשקל 
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 מעברי צנרת דרך יציקות בטון.
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 סטופק.
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 סימון באדום מערכות איטום תת קרקעיות ותקרות.  –חתכים 
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 פרט עקרוני מערכות איטום וספי הפרדה פנים וחוץ. 
 

 קומת קרקע. 
 

 
 

 פרט עקרוני. 
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 מערכות איטום היקפיות קירות צמודי קרקע/מעטפת קירות.  –  507אולטרה סיל 
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 2פרק 
 

 איטום מרפסת. 
 

 בידוד תרמי ושיפועים: 
 
 ביצוע ניקיון יסודי.  .1

 
 גר' למ"ר.  250ואו שווה ערך במשקל של   101פריימר   -מריחת שכבת יסוד  .1
 
למ"ר, על פני כל השטח לרבות  ק"ג    1.5במשקל של כ    75/25מריחת שכבת ביטומן חם מנופח, )זפת(    .2

 בשיפולי הרולקות. 
 

 . מ"מ. 30בעובי של  פוליפאןהדבקת לוחות  .3
 

במשקל   קל-בט יציקת .4 בעובי  1200/400לשיפועים  עד   ק"ג/מ"ק  עובי  ס"מ   10ממוצע  הצמ"ג,  )בנקודת   ,
 מ"מ(  50  –קל, לא יפחת מ -שכבת הבט

 
 , לכיוון המצגים, )מרזבי הניקוז(.2%יפחתו מ קל ובלבד שלא  -השיפועים יבוצעו באמצעות שכבת הבט .5

 
 ס"מ.   4X4בחתך מינימאלי של  חול ומערב אקרילי+   קף המשטחים באמצעות צמנטייציקת רולקות בה  .6

 
 ימים והמתנה לייבוש מלא של שבועיים נוספים.   7ביצוע אשפרה במשך   –חובה  .7
 

 :מפרט למערכת איטום מערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות
 
 
 גר' למ"ר.  250ואו שווה ערך במשקל של   101פריימר   -מריחת שכבת יסוד  .1

 
פני כל השטח לרבות  ק"ג למ"ר, על    1.5במשקל של כ    75/25מריחת שכבת ביטומן חם מנופח, )זפת(    .2

 בשיפולי הרולקות. 
 

ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט. טיפול דומה יינתן    30הלחמת יריעות חיזוק ברוחב של   .3
 בפרטי המרזבים. 

 
 פרטי מירזוב מסוג דלמר. בפרטי המרזבים יישום  .4

 
 א אגרגט.  מ"מ, היריעה תהיה לל  4יישום שכבת האיטום הראשונה מיריעה ביטומנית בעובי  .5

 
ס"מ על פני האיטום האופקיים, יריעת    20יריעת חיפוי ראשונה תולחם על הקיר, מעל יריעת החיזוק ותרד עד   .6

 החיפוי תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום הראשונה. 
 

של    4R, או פוליפלסט  4Rכגון ביטומפלסט    4R/APPיישום שכבת איטום שנייה מיריעה ביטומנית מסוג   .7
 טום. חברת פזקר/בי

 
 יישום יריעת חיפוי עליונה מסוג היריעה הראשית כמצוין לעיל.  .8

 
 . או פזקרול  244יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו אלסטיק  .9

 
 חובה להתייחס לספי הפרדה מתחת לפני החיפוי העתידי במפתני היציאה.  .10
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 :הנחיות כלליות

 
ורק במצב אנכי ובשטח מוצל על מנת למנוע נטית גלילי היריעות בהובלה או   .1 ויאוחסנו אך  יובלו  היריעות 

בחבל קשירה בהיקף קבוצת גלילים,    גלילים   10באחסנה ועל מנת שלא לגרום להם לנזק, מומלץ לקשור כל  
 כמו כן, אסור להניח גלילי יריעות אחד על השני, הן בהובלה והן באחסנה.  

 
גלגול  הלח .2 אורכן,  לכל  היריעות  פריסת  לאחר  הקצוות,  כלפי  הגליל  מאמצע  תבוצע  ויריעה  יריעה  כל  מת 

 היריעות משני הקצוות למרכז וביצוע הלחמת היריעות. 
 
כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת גג רעפים בהתחשב בכיוון השיפועים, כאשר, כיוון הלחמת היריעות מעל   .3

הנטוי בשיפוע הנו כזה, שהצלע הארוכה של היריעות ניצבת לכיוון האנכי או השיפוע,  מישור אנכי או במישור  
כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו הנמוכה יותר. במידה והמערכת מורכבת מלמעלה משכבה אחת,  
יוזזו החפיות בשכבה העליונה כלפי אלה של השכבה שמתחתיה במחצית רוחב היריעה. בכל מקרה הלחמת  

 ות תבוצע מכיוון מרזבי הניקוז )בצמוד למרזבי הניקוז(.היריע
 

בין שתי יריעות סמוכות, להבטחת הלחמה מלאה   .4 יציאת ביטומן מותך באזור החפייה,  חובה להקפיד על 
ס"מ לפחות מכל צד. בחיבורים    20-ביניהן. במקרה של פגמים יש צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב

  15מטר, חובה לחמם רצועה ביטומנית ברוחב    1וון האורכי חיבור, שרוחבו כ  בין שתי יריעות עוקבות בכי 
ס"מ לפחות בקצה היריעה, עד שקיעת האגרגטים ורק אז להלחים את היריעה העליונה שהחפייה בקטעים  

 ס"מ.   15אלו תהיה ברוחב  
 
 קל. -של שכבת הבטגר' למ"ר, ביצוע המריחה רק לאחר יבוש סופי  250  -כ  שכבת הפריימר ]שכבת יסוד[ .5
 
 

 ת:וריצוף מרפס בנושא חיפוי הנחיות
 
 
על גבי מערכות האיטום וביצוע חיפוי עם אריחי קרמיקה    מדה ניתן כפוף למפרטים המצוינים, לבצע שכבת   .1

 . ע"י הדבקה
 
 . 1555ספסרים בהתאמה לת"י  –  בזמן החיפוי להשתמש בשומרי מרחק חובה .2

 
-, כגון:סיקהרכיבי-חד  לאטום סביבם עם חומרי איחוי גמישים על בסיס פוליאוריטן  : חובהאלמנטים קבועים .3

 לקס.  פ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

27



 

............................................................................................................................................... 
מומחה ויועץ איטום, בידוד תרמי ואקוסטי ומערכות גמר בבנייה, יעוץ ובדיקות גז ראדון,  -ס.דניאל 

 050-7652117פרויקטים בבנייה. נייד: ניהול ופיקוח  תכנון, 
 

 מתן שירותי ייעוץ בע"מ.  - ס.דניאל
ומערכות    איטום,  , בידוד תרמיאקוסטיויועץ    מתכנן

 תכנון, ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה., גמר בבנייה
 מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י. 

 077-7033-227, 050-5707338נייד      :
 04-6802824:     פקס 

 2610601מוצקין מ. , קרית 633ת.ד.     :  
 SOFIRD@ZAHAV.NET.ILדוא"ל   : 

13 

 . חתך
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. פרטי סף יציאה למרפסות  

 
 

 
 

 פרטי צמגים
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 3פרק 
 

 איטום חדרים רטובים 
  

 הכנת השטח ואיטום הקירות: 
 
לאחר קיבוע צנרת המים והניקוז. )חובה לבצע בדיקות מקדימות למערכת האינסטלציה  ניקוי יסודי של השטח   .1

 והסניטציה לפני קיבוע עם רולקות בטון(. 
 ס"מ.   5X5רצפה עם טיט צמנטי, בחתך של   -יצירת רולקות בכל מפגש קיר .2
ערך על  ס"מ ל  20או שווה ערך על הרצפה עם עלייה של      507אולטרה סיל  מריחת שכבת מערכת איטום   .3

 . גבי הקירות
 

 איטום הרצפה והרולקות: 
 

 
 
 .שטחים יבשיםביצוע ספי הפרדה עם בטונים במפתן היציאה/כניסה למניעת זחילת רטיבות לפנים  .4
 
 . 1555, בהתאמה לת"י מ"מ 3ביצוע חיפוי הקירות והרצפה עם ספסרים ברוחב מינימאלי של  חובת .1
 
 שעות לבדיקת תקינות מערכות האיטום.    48ביצוע טסט', מילוי עם מים ל  .2
 
 שעות.   48עבודות ההמשך יבוצעו לאחר ריקון המים והתייבשות לחלוטין, מומלץ על המתנה של  .3

 
 . 3/1חול + מלט בלבד בייחס של  –מצעי מילוי   .4
 
 בגמר ביצוע יש ליישם רובה על בסיס אקרילי.  .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 הכנת החומר 

  
 הינו חומר חד רכיבי. יש לנער את הפחים לפני הפתיחה.  P.B LV היפרדסמו

 ולערבב באמצעות מערבל חשמלי במשך כשתי דקות במהירות נמוכה. 
 החומר מוכן למריחה, כך שאין צורך להוסיף לו מדלל. 

 ליטר מדלל קסילן  1 -להוסיף כבמידה ונדרש לדלל, יש  
 .דקות לפני היישום 2-יש להמתין כ

  

  
  
  

 יישום
  

  
 למוצר כושר הדבקות טובה ללא פריימר. 

 50במידת הצורך ניתן להשתמש בפריימר אקוואדור או מיקרוסילר  
 ס"מ.  20-30יש להתחיל למרוח ראשית את הרולקות ולעלות עד לגובה של 

 ק"ג למ"ר  1.5-2.0חידה של  למרוח את המשטח בשכבה א
 ניתן למריחה בשכבה אחת בלבד! 

  
 שעות עד להצפה, או המשך העבודה.  6להמתין 

  

  
 כלים

  

  
 ניתן ליישם את החומר באמצעות מברשת, באמצעות רולר או בהתזה באיירלס. 
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 חדרים רטובים   –איטום פרטי 
 

ס"מ לערך מפני שטחי הריצוף של יתר שטח   0.5פני שטח הריצוף חיפוי בחדרים רטובים יהיה נמוך ב הבהרה: 
 הדירה. 
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 4פרק 

 
 ואדנית פרחים  איטום גגות

 

 
 

 .מערכות איטום ואפיון סוגי יריעות שונים
 

עם  של חברת ביטום,  "    5Rמ"מ כגון: "ביטומפלסט    5, בעובי  APPמערכת חד שכבתית מיריעות ביטומניות מסוג  
, או פוליפלסט של חברת פזקר  Rליריעות מסוג    1430/3ציפוי אגרגט בהיר. תכונות היריעות יתאימו לדרישות ת"י  

 עם תכונות זהות )ת"י(.  
 

 הנחיות כלליות 
 
ורק במצב אנכי ובשטח מוצל על מנת למנוע נטית גלילי היריעות בהובלה או   .1 ויאוחסנו אך  יובלו  היריעות 

בחבל קשירה בהיקף קבוצת גלילים,    גלילים   10באחסנה ועל מנת שלא לגרום להם לנזק, מומלץ לקשור כל  
 כמו כן, אסור להניח גלילי יריעות אחד על השני, הן בהובלה והן באחסנה.  

 
גלגול  הלח .2 אורכן,  לכל  היריעות  פריסת  לאחר  הקצוות,  כלפי  הגליל  מאמצע  תבוצע  ויריעה  יריעה  כל  מת 

 היריעות משני הקצוות למרכז וביצוע הלחמת היריעות. 
 
כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת גג רעפים בהתחשב בכיוון השיפועים, כאשר, כיוון הלחמת היריעות מעל   .3

בשיפוע הנו כזה, שהצלע הארוכה של היריעות ניצבת לכיוון האנכי או השיפוע,  מישור אנכי או במישור הנטוי  
כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו הנמוכה יותר. במידה והמערכת מורכבת מלמעלה משכבה אחת,  
יוזזו החפיות בשכבה העליונה כלפי אלה של השכבה שמתחתיה במחצית רוחב היריעה. בכל מקרה הלחמת  

 צע מכיוון מרזבי הניקוז )בצמוד למרזבי הניקוז(.היריעות תבו
 
בין שתי יריעות סמוכות, להבטחת הלחמה מלאה   .4 יציאת ביטומן מותך באזור החפייה,  חובה להקפיד על 

ס"מ לפחות מכל צד. בחיבורים    20-ביניהן. במקרה של פגמים יש צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב
  15מטר, חובה לחמם רצועה ביטומנית ברוחב    1ורכי חיבור, שרוחבו כ  בין שתי יריעות עוקבות בכיוון הא

ס"מ לפחות בקצה היריעה, עד שקיעת האגרגטים ורק אז להלחים את היריעה העליונה שהחפייה בקטעים  
 ס"מ.   15אלו תהיה ברוחב  

 
 בידוד תרמי ושיפועים: 

 
 ביצוע ניקיון יסודי.  .1

 
 גר' למ"ר.  250ואו שווה ערך במשקל של   101פריימר   -מריחת שכבת יסוד  .2

 
 ק"ג למ"ר.  1.5מריחת שכבת ביטומן חם מנופח, )זפת( במשקל של כ  .3

 
 מ"מ.  50קר( בעובי של -הדבקת לוחות פוליסטירן, )קל .4

 
במשקל   קל-בט יציקת .5 בעובי  1200/400לשיפועים  עד   ק"ג/מ"ק  עובי  ס"מ   10ממוצע  הצמ"ג,  )בנקודת   ,

יום נוספים    21מ"מ(, חובה ביצוע אשפרה לשבוע ימים והמתנה של    50  –   קל, לא יפחת מ -שכבת הבט
 קל. -להתייבשות שכבת הבט

 
 לכיוון הצמגים.   1.5%אחוז השיפועים לא יפחת מ  –חובה  .6

 
 ס"מ.   4X4בחתך מינימאלי של  חול ומערב אקרילי+   קף המשטחים באמצעות צמנטייציקת רולקות בה  .7
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 : שכבתית של יריעות ביטומניותמפרט למערכת איטום חד 

 
 
גר' למ"ר, וייבוש    300-בכמות של כ  GS 474או שווה ערך,    101מריחת פריימר ביטומני מסוג פריימקוט   .1

 שעות.   3-5למשך כ
 

 ק"ג למ"ר.   1.5במשקל של  25/ 75מריחת ביטומן  .2
 

ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט. טיפול דומה יינתן    30הלחמת יריעות חיזוק ברוחב של   .3
 פרטי ניקוז מסוג דלמר. בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג. א.בפרטי המרזבים מומלץ על יישום 

 
 יר. מ"מ היריעה תהיה עם ציפוי אגרגט בה 5יישום שכבת האיטום העיקרית מיריעה ביטומנית בעובי  .4
 
יריעת חיפוי תבוצע עם סוג היריעה העיקרית ותולחם החל מאף המים או פני המעקה במקומות בהם לא   .5

 ס"מ על פני האיטום האופקיים.   20ותרד עד כ    קיים אף מים או סרגל אלומיניום
 
לבצע את מערכת האיטום גם על בחלק האופקי של    ישס"מ,  20במקרים בהם גובה המעקות אינו עולה על  .6

 מעקות. ה
 
 .  שווה ערךאו  244במידה וקיים אף מים, יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו אלסטיק  .7

 
ס"מ לערך    40במידה ואין אף מים יש לקבע פרופיל אלומיניום בקצה היריעה ברולקה עם דיבל דפיקה כל   .8

 או שווה ערך.  244ולמרוח מעליו אלסטיק  
 
המקומות בהם נשאר הביטומן האלסטומרי גלוי וללא אגרגט,  יש לצבוע את פסי החפייה בין היריעות ואת   .9

בצבע אלומיניום על בסיס ביטומני כגון ביטום  ,  עיבודים שונים וכו'  מסביב למערכות מיזוג מערכות סולריות,
 סילבר, או סילבר פז.  
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 פרטי איטום גגות 
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 איטום מעברי צנרת. 
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 .איטום גינות ואדניותמערכות  

 . הכנת השטחעבודות 

קשירה   .1 חוטי  להסיר  רופפים,  בטון  מחלקי  ותחתית האדנית  דפנות  את  לנקות  בבטון,  בליטות  להוריד  יש 
 .3%ושיפועים שלא יפחתו מ    יש לדאוג לפתח ניקוז מתאים   , ים וקיני חצץ עם טיט צמנטי משופרולסתום חור 

 האיטום מערכות 

עד לגובה המיועד של   גר'/מ"ר על כל השטח הפנימי של האדנית,  300פריימר בכמות של מריחת מסטיגום   .1
 שעות לייבוש.  1-3המתנה של ו  פני המילוי

מריחת שכבה  ,  שעות לייבוש  2-4ק"ג/מ"ר. המתנה של    1.5מריחת שכבה ראשונה של מסטיגן בכמות של   .2
 שעות לייבוש. בהתאם לתנאי מזג האוויר.   2-4המתנה של ו  ק"ג/מ"ר 1.5של מסטיגן בכמות של שניה 

 . ימים לפחות לפני כיסוי באדמה  7ל ק"ג/מ"ר. ייבוש ש 1.5מריחת שכבה שלישית של מסטיגן בכמות של   .3

על כל דפנות האדנית וכן על התחתית,    גיאוטכסטיל לפרוש בד    ישלאחר הייבוש ולפני מילוי האדניות באדמה,   .4
האדני  תחתית  את  כלמלא  של  בשכבה  )שומשום(  דק  בחצץ  בבד    10  -ת  החצץ  את  לכסות  יש  ס"מ, 

 נוסף ועליו למלא את האדמה.   גיאוטכסטיל

, במידה ושטחי אדניות  בשכבה ראשונהאינטרגלס  רשת    ליישם  ישס"מ    80במידה ורוחב האדנית עולה על   .5
 עליונה נגד שורשים.מ"ר, מומלץ ליישם יריעות ביטומניות דו שכבתיות עם ירעה   12גינות עולה על 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ספק ביטום.

 04-8416219פקס: ,  04-8416217טל.:  
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 5פרק 
 

 הבהרות:
 
  2ומריחת  באמצעות סרט בוטילי עם גב לבד    איטום משקופים עיוורים  :םעיוורי משקופים  גליפים ואיטום   .1

 . שכבות טיח צמנטי אוטם, דוגמת: טורוסיל ואו איטומט
 

 .מערכות איטום ע"ב פוליאוריטני חד רכיבי, דוגמת: סיקה פלקסאיטום חלונות יבוצע עם  
 

ס"מ מקו הקיר, שיפוע כ    2.5, כולל בליטה כ ס"מ בצידי הגליפים  2.5אדני חלונות יש לקבע לפחות כ  חובה:  
 ואף מים תחתון.   1.5%

  
 מריחת חומר איטום משחתי ביטומני, דוגמת: מסטיגום עד לגובה פני  : וורים נגרותיאיטום משקופים ע .2

 ריצוף כללי. 
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 עבודות איטום
  

  : כללי - 05.01
 

עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתב הכמויות, התכניות המצורפות, תקנים ישראליים ותקנים אחרים  א.  
כמצוין במפרט. כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל  

 רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית. 
 
ו המוקדם של  כל עבודות האיטום  יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישור   ב.

 .  היועץ
 

 . היועץיבוצעו בדיקות מעבדה מוסמכת על פי כל תקן ו/או דרישת ג. 
 
הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתכניות ו/או במפרט  ג.

 ו/או בכתב הכמויות, יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח. 
 
 

 : הצעות שינוי ואישור דוגמאות 05.02
 

אם תוך כדי עבודה, ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום, יראו הצעותיו כמאושרות רק  א. 
 לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על ידו בכתב.  

 
חומרי איטום, שברצונו להשתמש  לפני תחילת הביצוע, יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של  ב.  

 בהם לרבות אישורי איכות ותקן. 
 

 :אחריות הקבלן  – 05.03
 

הקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים והאיטום של חלקי מבנה אשר צופו בשכבות אוטמות בפני חדירת רטיבות  
לפחות   של  הראשון.    8לתקופה  החורף  לאחר  המוחלטת  אטימותו  שהובטחה  מיום   שנים 

יאריך הקבלן את תקופת   יותר,  נותנת אחריות לתקופה ארוכה  חומרי האיטום  במידה והחברה המספקת את 
היצרן.   שנותן  האחריות  לתקופת  לפחות  הזהה  לתקופה  זה  בסעיף  האמורה   האחריות 

 
במשך תקופה זו יתקן הקבלן כל נזק העלול להיגרם לעבודות האיטום, פרט לנזקים שנגרמו מסיבות שאינן קשורות  

משבוע ימים  או בא כוחו ובתאום עמו, לא יאוחר    המזמיןבטיב עבודות האיטום וזאת לפי קביעתו הבלעדית של  
 לאחר קבלת הודעה על כך. 

 
 : דרישות כלליות - 05.04

 
 לקבלת הסברים והדרכה. היועץ  לפני התחלת עבודות האיטום על הקבלן להתקשר עם   .1

 
בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של איזה שהוא חומר אטום, יש לראות כאילו רשום לידו "או שווה   .2

 ערך". 
 
 , תקנים רלוונטיים והמפרט הבנימשרדי. ט זהייעשה בהתאם לדרישות מפרביצוע האיטום והכנת השטח   .3

 ום והגנה טאי תעבודו 05

  
הקבלן לביצוע עבודות האיטום יהיה קבלן רשום בעל סווג מתאים לעבודה שעליו לבצע, בעל ניסיון מוכח   .1

 שנים בעבודות דומות במבני ציבור.   5  -שלא יפחת מ
 
עפ"י  טות האיטום וכן פוליסת ביטוח  הביצוע, הדוגמאות, מפרטי החומרים ושיהקבלן יגיש לאישור את פרטי   .2

 הנדרש ע"י המזמין ולא יתחיל בביצוע שום עבודה טרם קבלת כל האישורים. 
 
פוליסה של חברת    הקבלן למזמין    עבירילשם כך  ,  שנים  8  -  אחריות הקבלן לכל עבודות האיטום לא תפחת מ .3

 ביטוח לפני תחילת הביצוע. 
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במידה ויהיה הכרח לבצע בחורף יש לבצע  רק לאחר ייבוש מוחלט   עבודות האיטום יבוצעו בחודשי הקיץ, .4
מישורית,    , כשהתשתית להדבקה או הלחמה של שכבות האיטום חייבת להיות יבשה לחלוטין, יםשל המצע

 חלקה ללא בליטות, שקעים חורים וחלקים רופפים. 
 
נקיים,חלקים וישרים ללא שקעים ובליטות. בליטות    ורק על משטחים יבשים,ביצוע שכבות האיטום ייעשה אך   .5

ינוקו ויסתמו בתערובת של     יסותתו, שקעים )  3צמנט,    1ואזורי סגרגציה  ו"סיקה לטקס"    15%חול, מים 
 מ"מ מתחת לפני הבטון והחורים יסתמו במלט צמנט כנ"ל.  15מכמות המים( או ש"ע. קוצים יקוצצו לעומק 

 
ם של חלקי המבנה תיבדק לפני ביצוע האיטום ואחריהן באמצעות לחץ מים ע"פ המפרט הכללי, או  אטימות .6

 .  היועץבדיקות אחרות שיקבעו ע"י 
 
תבוצע   .7 הבדיקה  מוחלטת.  אטימות  להשגת  עד  חשבונו  על  הקבלן  יתקנם  כלשהם  ליקויים  ויתגלו  במידה 

 . ה או התזה כפי שיקבע יועץ האיטוםבהצפה, המטר
 
 . שבוע ימיםתוך   -פת האחריות יבצע הקבלן כל תיקון שיידרש עקב חדירת רטיבות בזמן תקו .8
 
א  .9 להשלים  בא  עבודות האיטום  הפרטיםפירוט  ואת  הכללי  אי    ת האמור במפרט  כל מקרה של  בתכניות. 

 / היועץ.  ע"פ דעת האדריכל  -ו הגבוהה יותר ו/א בע תמיד הדרישה המחמירההתאמה מסוג כלשהו תק
 

, בהתראה סבירה, בעת הכנת עבודות האיטום, בעת ביצוע עבודות האיטום  היועץזמין את  על הקבלן לה .10
 ובעת ביצוע עבודות הגנת האיטום.

 
 

 אחריות הביצוע 
 

קבלת אחריות זו תקבל  ,  העבודה   מסיום  שנים החל    8הקבלן יהיה אחראי כאמור לטיב ביצוע עבודתו במהלך  
 העבודה. אחריות זו תכלול: ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר 

 
a.  .תיקון האיטום באזור הנפגע 
b. זור הנפגע  כגון: טיח, צבע וכו'תיקון הא . 
c.  .כיסוי כל הנזקים הנגרמים עקב כשל האיטום 
d.  אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות שונות לספק

הליקויים מיד לכשיתאפשר. אחריות  מחייב לתקן את  צועם, יהיה הקבלן  את התנאים הדרושים לבי
 האדם שבהם יעשה שימוש.  ח כוהקבלן תכלול הן את החומרים והן את 

 
 לוח זמנים

 
כח האדם הנדרש כלים וכו' הנדרשים להשלמת עבודתו בהתאם ללוח    הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים,

 הזמנים המוקצב.  
 

ים כדי למנוע מחסור כלשהו. הקבלן יוודא שעבודות ההגנה לאיטום המבוצע  דגש מיוחד יושם לגבי חומרים מיובא
את כל הערותיו להבטחת  היועץ    /לא יפגעו באיטום. לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו ויביא לפני המזמין  

 דרישה זו. 
 

 ביקורת  הביצוע 
 

 בגמר הביצוע תיבדק האטימות של האיטום המבוצע.  
 

דרך ביצוע הבדיקות,האיטום הנבחר ומשך זמן הבדיקה, הינה בחירה בלעדית של המזמין. בכל המקרים האיטום  
מים    ימנע רטיבותוחדירת  החומרים  או  כל  את  לשטח  להביא  חייב  הקבלן  יהיה  עבודה  שלב  כל  ביצוע  לפני   ,

 במקום, ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה. הנדרשים לאיטום ולאחסנם 
 

 הערות כלליות למפרט : 
 

 יועץ. לאשר את קבלן האיטום  ע"י ה   העבודות יבוצעו כאמור על ידי קבלן איטום מקצועי,יש •

עד    גורםמרגע הכנסתו של קבלן עבודות האיטום לשטח ייסגר השטח ולא יותר מעבר או  כניסה לאף   •
 וביצוע שכבת ההגנה.  טיבלגמר עבודות האיטום, בדיקת 
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 . 1חלק   1476פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י   - ביקורת האיטום ע"י הצפה
 
 . יבש לגמרי  היהידירות מגורים  הפנימי של    חלקה  הבדיקהביקורת האיטום תחשב כמוצלחת כאשר בגמר זמן   .1

 
כשלים,  לתקן את הפגמים במקומות שנתגלו  , חובה  נתגלו סימני רטיבות  הבדיקה כאשר במהלך או בגמר   .2

 ד קבלת איטום מושלם. ע הבדיקה לחזור על 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
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  גרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק  
  
  

  כללי   06.01
  

  כל העבודות יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לפרקים המתאימים .  .א

של האדריכל.   )3-והמפרטים ( מסמך ו יש לקרוא מפרט זה יחד עם רשימות הגרות והמסגרות   .ב

  האמור ברשימות ובתכיות מהווה חלק בלתי פרד ממפרט זה. לפי    כל

  ביצוע העבודה יבדוק הקבלן, בהתאם לתכיות ובאתר הביה, את מידות               

  כל הפתחים בהם יורכבו מוצרי הגרות והמסגרות ויודיע על כל אי              

  התאמה למפקח. בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתוכיות, יש לפות              

  פתרון מחייב. כמו כן ידוע על  למפקח. זכותו של המפקח להחליט             

  מידע לקבלן שהתוכיות, המפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים               

  ראשוי מחייב וכי מוצריו של הקבלן כפי שהם תוים ומתבטאים              

  ידו וירכבו בבין כך שיעו לכל -במחירי היחידה שבכתב הכמויות ייעשו על             

  הדרישות שיועלו ע"י האדריכל והמפקח.             

  . ויבוצעו עפ"י החיות המפרט הכללי .  1212דלתות האש יעמדו בתקן             

  כל הדלתות והפתחים יעמדו בתקים הישראלים ובמידה ואין תקן כזה בתקים             

  אמריקאים או אירופאיים .              

       אשר לפי הבצוע את קבלי המשה  לושאי גרות ומסגרות אומן . קבלן על הקבלן ל             

  וללא כל תאי . אין המפקח חייב משה שיפסל  על הקבלן יהא להחליפו באחר              

  להסביר את פסילת הקבלן .              

   כיות בצוע מפורטות על הקבלן לקבל אישור  לפרטי הגרות והמסגרות  ולהציג תו             

  לאישור  המפקח .             

  .   מפקדת פיקוד העורף העדכיות מוצרים למרחב מוגן יבוצעו עפ"י החיות              

  
  .  מידות הפתחים הין מידות פתח ביה. על הקבלן להתאים את מידות ג        

  ה. הפתחים לפי ביצוע לפתחי ביה שבוצעו במב            
   -+ 10שיוי והתאמה במידות הפתחים ( אורך, רוחב, שטח ) בגבולות של %             
  לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי.             

  
  דוגמאות  06.02

  
  פריטים  3על הקבלן יהיה לבצע, לפי תחילת הייצור השוטף "דוגמאות" של          
  האדריכל ). מכל סוג הדרש ע"י האדריכל . ( יקבעו בהתאם לדרישות           
  לרבות   גם שרטוטי יצור והתקה  של המוצרים .          
  הפריטים יהיו מושלמים לרבות פרזול ואביזרים.           

  
  על הקבלן יהיה לקבל אישור המפקח לחומרים, מוצרים, פרזול ואביזרים          
  לפי תחילת ביצוע הדוגמאות. , זיגוג ושיטת עיגון המשקופים         

  
  ידי המפקח (פסיקת המפקח היה סופית ) תפסל ועל -דוגמה שלא תאושר על          
  הקבלן יהיה לבצע את כל השיויים הדרשים להתאמתה לדרישות.            
  ידי המפקח תתקבלה בגמר העבודה (במצב תקין ) -דוגמאות שתאושרה על         
  ט מושלם המהווה חלק מהזמת עבודה זו. כפרי         

  
  לא תשולם שום תוספת כלשהי עבור ביצוע הדוגמאות.         
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          גרות אומן  06.03
  

  וכוללות כאמור,   והמפרטים דלתות העץ יהיו עשויות עפ"י פרטי האדריכל הרשימות         
  בס הכל כמפורט בתוכיות .לקירות ביה / בטון וג טון משקופיםיעיגוים וב         

  ,משקופים וכפיים לרבות קטים , פרזול זיגוג    למשקופים ומשקופים   הלבשות ,צבע        
  הובלה   פזור במקום והרכבה לרבות בשלבים .          

            
  מסגרות  06.04

  
   חדשה  ללא פגמים, ST - 37הפלדה שתשמש לעשיית המסגרות תהיה פלדה          
  מוצרי    המסגרות יוכו ע"י ריתוך רציף וחיבור בצורה קיה.           
  כל מוצרי   המסגרות   יסופקו לבין כשהם מוכים, קיים ומשוחים בצבע          
  יסוד. גמר  הדלת יהיה   בצבע או בכל גימור אחר עפ"י התוכיות .         

  
     משקופים  06.05

  
  תות (אם לא דרש אחרת ) יהיו מפח ברזל מגולון מכופף כל משקופי הדל         
  מ"מ מעוגים למחיצות הגבס ו/ או לקירות הביה .   2.0בעובי           
  יש לקבל את אישור המפקח לעיגון  לפי הבצוע .          
           
   עיגוים   06.06

  
  דרש אחרת ) כל עיגוי המשקופים והמסגרות  בקירות הביה ( אם לא          
  ס"מ. במשקופים   20משוץ בקצהו באורך   5/35יהיו פימיים, מברזל   שטוח            
  עיגוים בחלק העליון. המירווח   2 -עיגוים      בכל צד ו 3יהיו לפחות           
  ס"מ.  60המירבי בין עוגים יהיה           
            
  פח בקיר גבס יותקן כחיזוק    וסף למלבן בשתי  בכל מקום בו מותקן מלבן           
  למלוא הגובה עד התקרה. 70/45/3מזוזותיו פרופיל פח           
  על הקבלן לבדוק ולהתאים מידות רוחב פרופיל המלבן לקיר אליו הוא            
  מותקן ולבצע בהתאם (גבס/בטון ).          
  ם ביטון במידת הצורך . עבודת העגון המשקופים כוללת ג          

  
    פרזול   06.07

  
  באופן כללי, כל חלקי  הפרזול  יהיו כמתואר ברשימות הגרות ומסגרות          
  ויתאימו לגודל הפריטים ומשקל בהתאם לדרישות התקים ו/או הוראות          
    היצרן ( הדרישה הגבוהה קובעת ). כל חלקי  הפרזול יהיו מאיכות מעולה        
  בהתאם לדרישות ברשימות.        

  
  על הקבלן להציג לאישורו של המפקח דוגמאות של חלקי הפרזול לא  יאוחר         
  לאחר צ. ה. ע. רק לאחר אישור המפקח יוכל      חודשים 4מאשר         
  הקבלן  להזמין את חלקי הפרזול. לא תוכרה שום תביעות לתוספת תשלום,          
  או     הארכת תקופת ביצוע בגין החלפה חלקי פרזול שהובאו לאתר ( יחד /ו        
  עם    פריטים גמורים ) ללא אישור המפקח.         

  
  

    גילוון  6.08
  

  הפריטים, אשר עבורם צויין במפורש ברשימות ו/או בכתבי הכמויות, יעברו           
  מיקרון 80מזערי הוא גילוון בחום בטבילה באמבט, שעובי הציפוי ה         
  .  918בהתאם לדרישות ת"י           
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  משקופים מפח 

  
   06.09      

  צביעת פריטי מסגרות. - 06.10גמר משקופי דלתות יבוצע כמפורט בסעיף          
  

  צביעה   06.10
  

  כלליא.          
  רות ומסגרות .עבודות הצבע יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לצביעת חלקי ג             
  עבודות הצביעה תבוצעה בהתאם להחיות ודרישות ההכה והיישום של               
  היצרן .             
  גוון הצבע יקבע ע"י האדריכל וגוון שכבת הצבע העליוה יהיה שוה               
  מת לאפשר בדיקה יעילה של הצבע. -מגוון השכבה התחתוה, על             

  
  יש לשייף ולהחליק את כל הריתוכים עד פי המתכת ולסתום את כל              

  החורים במרק אפוקסי ולשייפם לקבלת משטחים אחידים וחלקים.הכל              
  באישור האדריכל והמפקח.              

  
  לתשומת לב הקבלן , לכל חלקי  המבה תיתן מערכת צבעים שבה יצבעו              

  חלקים שוים בגווים שוים לפי תוכית צביעה מיוחדת. לא תשולם               
  תוספת עבור הגוון, ו/או צביעה במספר גווים.              

  
       צביעת פריטי מסגרותב.          

  
  פריטים ללא גילוון:)  1             

  
  לפי  SA - 2.5חול לרמה  א.  הפריטים ייצבעו ( לאחר יקוי בהתזה,                

  א' שבמפרט הכללי   11053התקן השוודי ) לפי המפרט בסעיף                       
  ארבע שכבות כמפורט להלן: שתי שכבות של  -לעבודות צביעה                       
  מייום סיטטי ושתי שכבות של לכה סיטטית  -צבע יסוד                      

  תוצרת "טמבור" ), בעלת גוון וגמר ( מט או מבריק ) -("סופרלק"                       
  מיקרון לפחות,  30לפי בחירה האדריכל. העובי של כל שכבה יהיה                      
  מיקרון.  120סה"כ עובי בכל השכבות                      

  
  הברקה בשתי שכבות צבע יסוד מסוגב.  כפי פח ייצבעו כ"ל לאחר ה                  

  " בזק" ושתי שכבות צבע עליון כ"ל עובי של כל השכבות כמתואר                       
  לעיל.                       
  עבודות הצביעה תבוצעה בהתאם להחיות יצרן הצבע ורק לאחר                      
  י אלמטי המתכת, כמתואר לעיל. כל שכבה אישור המפקח ליקו                      
  צבע וספת תבוצע רק לאחר ייבוש גמר של השכבה שקדמה לה,                        
  תיקון הפגמים ואישור המפקח.                     

  
     פריטים עם גילוון:)  2             

  
  צבע לפלדה מצופה   כל הפריטים ייצבעו לאחר הגילוון במערכת                  
  במפרט הכללי. ביגוד לאמור לעיל שכבת 11057כמפורט בסעיף                   
  פריימר).  -היישום ע"ג הפלדה המגולוות תהיה " מגיול " ( במקום ווש                  

  
  טפט  / פורמאיקה )    3            

  
  גרות או  המשמש כגמר לדלתות  פורמאיקה או טפט  העל הקבלן לאשר את סוג וגוון                   
  לפי הבצוע .    פלדה                     
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  תברואה  מתקני   -   07פרק  
 כללי  07.01

 :עבודות מתקני  התברואה ואופני המדידה  יבוצעו לפי  . א

פרקים     במיוחד  המפרט הכללי שבהוצאת משרד הבטחון/ההוצאה לאור . 1
07 ,16 ,57 . 

 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם  ת"י 1205 . 2
 ) כולל  העדכון( הוראות למתקני  תברואה ,  ההל"ת . 3
 מפרט מיוחד זה  . 4
 כתב הכמויות  . 5
 תכניות עבודה  מאושרות  לביצוע  . 6
 כל התקנים הישראליים הרלוונטיים . 7

 לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  החוזה  שבין ' כל המצוין בסעיף  א  . ב
 . המזמין והקבלן

 . דרישות המפרט המיוחד  עדיפות בכל  מקרה על דרישות המפרט הכללי   .ג

 מפרט  מיוחד זה ,כתב  הכמויות ותכניות ף)שאינו  מצור(    המפרט הכללי   .ד
 . המזמין והקבלן מהווים  חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין , העבודה

 העבודה הינה למדידה וכוללת את מתקן האינסטלציה הסניטרית במבנה  .ה
 ציבוריות ,עפ"י  התוכניות  ומערכת המים  והביוב  במגרש ,כולל  חיבור  לתשתיות

 .המצורפות

 דרישות מפרט  מיוחד  זה  ואופן התשלום  כפי  שפורט בכתב  הכמויות ,עדיפים  .ו
 . בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי

 במידה והקבלן מניסיונו המקצועי רואה צורך לחרוג מהתכניות המצורפות יציע   . ז
 את השינוי למפקח ויקבל  אישור בכתב על השינוי המוצע ,בכל מקרה רואים 

. את הקבלן כאחראי לפעולה תקינה של המערכת
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 מדידות   07.05 

 :  לפני תחילת העבודה 07.05.3

 הקבלן יסמן  בכל  המקומות בהם יבצע עבודות ביוב  ותיעול  את  הרום  . ב
 .לו על  ידי המפקח  שצוינו האבסולוטי מנקודת  הקבע

 העברת הרומים תעשה על ידי מודדים מוסמכים  שיוזמנו על ידי הקבלן ועל
 . חשבונו

 הגמורה בכל  חדר בהם יורכבו קבועות הרצפה הקבלן יסמן את רום פני  .ג
 קבועות ואביזרים שיורכבו בגובה  לא  נכון יפורקו ויורכבו מחדש על ,תברואתיות

 . ידי הקבלן ועל  חשבונו

 במהלך  שיידרש קבלן יחדש את המדידות בהתאם  להוראות המפקח בכל עת 07.05.4
 . העבודה

 : שלאחר ביצוע אשר  יכילו תכניות  הקבלן יכין סט 07.05.5

 .חתך אורך של  תנוחות צינורות  . א

 . כל השינויים והתיקונים אשר בוצעו במהלך  ביצוע העבודה  . ב

 יעביר  הקבלן את  התכניות  שלאחר ביצוע לידי המפקח לצורך,עם סיום  העבודה   .ג
בפורמט   DISK ON KEYעל גבי    התכניות ימסרו.  עדכון התוכניות וההתחשבנות

 . טים מלאים חתומים ע"י מודד מוסמךס D.W.G  +2 דאוטוק

 על הקבלן .כל ההוצאות למדידה ,יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורן 07.05.6
 . לכלול הוצאות אלו  במחירי היחידה לסעיפים ברשימת הכמויות

 חפירה  07.06 

 לקליטת מי  בנית שוחות ,תיעול ,ביוב ,מים קווי עבודות החפירה להנחת  כל 07.06.1
 סגירה ,בורות שאיבה ,תאי שוחות , וספיגה גשם ,מחסומי  שומן ,חול ,בורות רקב 

 לנקזים  עד לחיבורים לתאי הבניין   בקרה למגופים ,כמו כן כל החפירות בפנים
 /לכל סוגי הקרקע עבודת חפירה מתייחסים'  ביקרות תת קרקעית ליסודות וכו

 חציבה החזרת מילוי ,הרחקת עודפי אדמה וע בודות עזר לא ימדדו בנפרד
 . וכלולות במחירי היחידה  השונות שעבורן נעשתה  החפירה

 איו לפני ביצוע  כל חפירה ,על הקבלן לוודא ברשויות המתאימות אם בתו 07.06.2
 חשמל ,דואר ,מים  או ביוב ,ועליו לסמן  אותם קווי   החפירה לא  נמצאים 

 בתוכניות .הקבלן בלבד  יהיה אחראי לכל  נזק שיגרם לאחרים  בעת  ביצוע
 . החפירה/חציבה

  הקבלן לוודא את  עומק  היסודות  או  על לבניינים,    לפני ביצוע חפירות סמוך 07.06.3
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 .קורות יסוד

 בחפירה בכבישים או בשולי כבישים ציבוריים ,חצית כבלים וצינורת וכו 'יהיה 07.06.4
 . על הקבלן לקבל רשיון מראשות מוסמכת

 . על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות של  עובדיו ושל עוברי דרך 07.06.5

 . ציפוי דפנות התעלה בקורות על מנת שתמנע  התמוטטות קירות התעלה  . א

 . הקרקע החפורה תערם  כך שעם  תתמוטט ,לא תוכל לכסות את התעלה  . ב

 . התעלה תסומן בסרט אדום לאזהרה  .ג

 . התעלה תסומן באורות מהבהבים  בלילה  כדי למנוע נפילה לתוכה  .ד

 הקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבור נקיטת אמצעי זהירות ועליו לכלול אותם  .ה
 . במחירי היחידה  שלו

 אדמה    עודפי  07.06.6 

 אדמה חפורה חצובה אשר סווגו כבלתי מתאימים לכיסוי או  מילוי ,או חומר עודפי
 עודף ,יסולקו על ידי הקבלן מאתר העבודה למקום מאושר על ידי הרשות 

 .המקומית .הדרך לאתר הפזור היא  באחריות הקבלן

 ציוד  ושמירת הגנה 07.7

 כהגנה מפני טיח  ,ה הקבלן ידאג  להגן על ציוד שיותקן על ידו  במבנה  תוך כדי העבוד
 שיגרם לציוד ולקבועות  או כל לכלוך אחר כתוצאה מעבודות הבנייה .כל נזק

 ברזים  או כל  ציוד אחר המסופק ע״י המזמין במהלך  העבודה  עד למסירתה ,סניטריות
 . יתוקן ע״י הקבלן  ללא כל  תשלום מהמזמין

 מוצרים  - חומרים 07.8

 . כל הכלים הסניטריים יותקנו במקומות המסומנים  בתכניות האדריכל  . א

 כל הכלים יהיו כמופיע בכתב הכמויות או מתוצרת חרסה לבן או בגוון אחר סוג  . ב
 ). הקודם עדיף(  או שווה  ערך מאושר 'א

 כל הברזים בכיורים ומכלי  ההדחה  יהיו  כמופיע  בכתב הכמויות  או  מצופים כרום  .ג
 או ש״ע  מתוצרת הארץ  מאושרים מראש ע״י  המפקח  או" ניקל מתוצרת "חמת

 ).הקודם עדיף(  שווה ערך
 

 קצוות ,צבוע אמאיל לבן    קערות רחצה יותקנו  על גבי זיזים  מצנור מגולוון 1/2"  .ד
 . הגלויים יסתמו או שקוע  במשטח השיש  או מעוגן אליו הצינורות

 צנרת אספקת מים  מחוץ  לבניין בקרקע ומתחת הבניין תהיה מפלדה עם ציפוי  .ה
"  (APC4 )   פנים בטון ועטיפת טריו  ובטון דחוס   בקטריםומעלה.    2בקטרים 

 עם עטיפת טריו.  40הצנרת תהייה סקדואל  2" מתחת ל
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 צנורות לאספקת מים חמים וקרים בתוך המבנה  תהיה באחת האפשרויות  .ו
 : הבאות לפי  הוראת המפקח

 תוצרת מצר.  S.Pצנרת  . 1
 . צנרת נחושת . 2

ניסוי שליפה   . א"בתוך שרוולי פ  16צנורות פלסטיים מסוג "פקסגול " דרג   . 3
 יעשה לאחר היציקות בנוכחות המפקח  

 "ע. או ש GEBERIT של HDPE צנרת דלוחין תהיה מצנורות פוליפרופלן או  . ז

  . פוליפרופילן בלבדיוזרמו בצנרת   C 70° שפכים חמים מעל       .1ז

   צנרת נקזים ואוורים למי שופכין תהיה ממובילית (פוליאתילן בצפיפות גבוהה  .ח
HDPE.(  

ביוב מתחת לרצפת הבניין תהיה בתעלה עם תחתית מהודקת בקרקע    .ט צנרת 
טבעית, וכאשר הצינור מונח במילוי, תחפר התעלה עד לקרקע טבעית ויבוצע  

מודיפר   95%ק תוך הרטבה, לדרגת צפיפות  עם הידו 'מילוי בשכבות מצע סוג ב 
. צנרת ביוב מתחת ס"מ  20. הצינור יונח על ריפוד חול בעובי  ס"מ  20  אששו כל 

מ ורתומה לקורות יסוד "מ  110לרצפת הבנין תהיה ממובילית בקוטר מינימלי  
המשך הצינור עד שוחה ראשונה יהיה   . ם"' עם "שלות" מפלב מ  2ולרצפה כל  

מעל קדקד הצינור ולכל ס"מ    20לות" עטיפת חול בעובי  ש"כנ"ל אך במקום  
 . רוחב התעלה

 כל הצנורות יצוידו בביקורת במקומות המצוינים בתכניות ומתבקשים מכללי  .י
 . המקצוע

 קווי צנורות מתכתיים העוברים בתוך מילוי מתחת לרצוף הבניין יכוסו בבטון בין.   יא
 .סרגלים

 של  צבע  מגן תכל הצנורות המתכתיים הגלויים לעין ינוקו ויצבעו בשתי שכבו  . יב
 ה'.  07.11, לפי סעיף וכן בשתי שכבות צבע שמן לפני הרכבתם

  
עבה לביוב דרג   PVC מ"מ , או    160צנרת ביוב בגבולות המגרש תהיה ממובילית   . יג .

  . לפי הנחיית המפקח 6

  צינורות   07.09 

   )SP) SUPERPIPE  וחיצונינורות אלומיניום עם ציפוי פלסטי פנימי יא. צ

 תוצרת "מצרפלס"  SPנורות אלומיניום עם ציפוי פלסטי פנימי וחיצוני יהיו צנורות  יצ.  1
  . או ש"ע מאושר, מחוברים עם אביזרי לחיצה

מסופקים ע"י    ,כל האביזרים יהיו מקוריים, מפליז או מפלדה (אך לא מחומר פלסטי).  2
  . המפעל 

הצ.  3 בהיהתקנת  לבצע  יש  הקבלן  נורות  על  העבודה  בסוף  היצרן.  להוראות  תאם 
  .שנים 10 -לקבל אישור ייצרן, כולל תעודת אחריות ל
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 .לפני התחלת הביצוע על הקבלן להגיש לאישור תכנית מלאכה של היצרן  4.

 נחושת  צנורות  . ב

 658או בריטי   ASTM 88-4ו   - "TYPE "L  צנורות נחושת יהיו בהתאם לתקן האמריקאי
לא תורשה התקנת צנורות לפי שני תקנים שונים. כל החיבורים   .1786DINאו גרמני  

  לפחות  80% יהיו בהלחמה עם כסף,

 " נחושת בקטרים  בידוד חרושתי   3/4"ו    1/2צנורות  יסופקו כשהם מצופים בשרוולי 
 1988צנורות הנחושת יהיו מהסוג המיועד למי שתיה לפי   WICU"."  אורגינלי מטיפוס

DIN.  

  שת יהיו בעובי דופן כדלקמן : צנורות נחו
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  למי שופכים " HDPE" ג. צנורות פוליאטילן בצפיפות גבוהה

גבוהה   . 1 בצפיפות  מפוליאטילן  יהיו  והאביזרים  הספחים   HDPEהצנורות, 
  .1חלק     349בעלי תו השגחה של מכון התקנים הישראלי, לפי מפמ"כ  

מפמ"כ   לפי  תעשה  המערכת  להוראות    2חלק  349התקנת  ובכפוף 
ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן. על  

ובעל תעודת    , HDPEהקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב  
 הסמכה מאת נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים  

 
 

לרבות    .2חלק    349כפוף למפמ"כ  תהליך היצור והרכבת המערכת יהיה   . 2
שנים. על     10אחריות היצרן לתפקודה התקין של המערכת, לתקופה של

הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות הנושא את שם העבודה, מאת נציגו  
המורשה של היצרן. הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות,  

כחלק   היצרן,  נציג  ע"י  המבצע  לקבלן  הצנרת  שיסופקו  מאספקת 
הביצוע המפורטות   את תכניות  להמציא  הקבלן המבצע  על  והאביזרים. 

 .לאישור היועץ, לפני תחילת עבודות היצור וההרכבה
 

במכונת   -  WELDING BUTTחיבור הצנור וספחי הצנרת יעשה בריתוך פנים . 3
מחברי   לרבות  שיקוע  מחברי  עם  חשמליים,  ריתוך  ראשי  עם  ריתוך, 

מחברי או  המפורט.    התפשטות  התכנון  דרישות  לפי  הכל  הברגה, 
החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי מפמ"כ  

   .תוך ציונם ע"ג תכניות הביצוע המפורטות ,והוראות היצרן 2חלק  349

 
באחריות   . 4 הנושא  היצרן  מתוצרת  שאינם  צנרת  ואביזרי  בספחים  שימוש 

אחריותו הישירה של יצרן זה. הקבלן  לטיב העבודה, יעשה בהסכמתו וב 
ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים שונים,    ,המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת

בכל   היועץ.  או באישור מפורש של  הנושא באחריות  אישור היצרן  ללא 
יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד.    העבודה מהלך  

בודה, יש לקבל אישור  להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך הע 
  . מפורש של היועץ ובכתב 

הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ   . 5
הוראות היצרן ותכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקומם,    , 2חלק    349

סט כל  הצנרת.  לאורך  הקבע  נקודות  של  וחוזקם  מתכניות  יכמותם  יה 
ש להביא לידיעתו ואישורו בכתב  הביצוע המפורטות שאושרו ע"י היועץ, י

 . של היועץ

לעמוד   . 6 חייב  הצנרת,  ואביזרי  הספחים  הצנרת,  ספק  היצרן,  של  נציגו 
לרשותו של היועץ או הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה  

 . מקצועית בכל שלבי הרכבת המערכת

ביצוע   . 7 שלבי  בכל  הצנרת  פתחי  כל  על  להגן  אחראי  המבצע  הקבלן 
בפנ קצה ההרכבה,  ופקקי  מרותכים  קצה  פקקי  ע"י  הצנרת  סתימת  י 

 . פריקים לפי הצורך
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 קופסאות ביקורת ומחסומי רצפה    .ד

וקטאולים  במחברים  חיבור  הצינורות.  את  תואמות  יהיו  הביקורת  קופסאות 
(חבקים) דורשים את אישור המתכנן. המכסים של הקופסאות והמחסומים יהיו 

  . והפקק או הרשת יהיו עגוליםמפליז. המכסה יהיה מרובע 

  פלדה  צינורות  .ה

   . מגולוונים 40הצינורות בתוך המבנה יהיו סקדיול   1.

ציפוי פנימי    אטמ' עם   10הצינורות מחוץ למבנה יהיו מפלדה ללחץ עבודה    .2
 "ע. מבטון וציפוי חיצוני חרושתי של "אברות" או ש

 לצנרת  ותליות  קונסולים 7.10 

להכין   . 1 הקבלן  מתלים  על  חיזוקים,  קונסולים,  עבור  אופייניים  פרטים 
הדרושים   ומתלים  חיזוקים  הקונסולים,  מכל  דגמים  כן  וכמו  לצנורות 
ולאשרם ע"י המפקח עוד לפני תלית הצנורות. קביעת הקונסולים לקירות  

   ., או רול פלגים " ולתקרות וכו' תיעשה בעזרת ברגי "פיליפס

 . ם התלויותעל הקבלן לקבל אישור המפקח למיקו

כל אמצעי התליה, קונזולים, תליות וכו' יהיו אביזרים חרושתיים מגולוונים   . 2
  . מוכנים מתאימים לקוטר ומספר הצנורות

 . התליות יסופקו עם  אטם  גומי מחורץ ,למניעת  החלקה והעברת הראש 

 : מרחקים בין תליות לצנורות אופקיים יהיו כדלקמן . 3

  מיים  צנרת

  מטר.  1.00-ולא יותר מ 1"לצנורות נחושת בקוטר עד  -

ולא יותר   2"בקוטר עד ,לצנורות פוליבוטילן או חומר פלסטי אחר -
  מטר.  0.50-מ

ולא    3"עד    2"בקוטר  ,לצנורות פוליבוטילן או חומר פלסטי אחר  -
  מטר.  1.00-יותר מ

ולא יותר   3"  מעלבקוטר  ,לצנורות פוליבוטילן או חומר פלסטי אחר -
  מטר.  1.50-מ

  . המרחקים לפי צנורות פוליבוטילן HDPE לצנורות -

  צנרת ביוב 
פוליבוטילן – עד   HDPE צינורות  בתמיכה    3"בקטרים  יתמכו 

 .רצופה
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 . לפחות מטר 1.5שאר הקטרים יתמכו כל    –
  

  "ממ  5כל אמצעי התליה יבודדו למניעת רעש ע"י אטם גומי מחורץ בעובי  .   4
  . מינימום

  רקורדים ואוגנים    . ג
  כל שסתום הברגה המורכב על צנור מגולוון יורכב עם רקורד קונוס מגולוון מצד אחד 1.

אוגנים נגדיים למכשירים וברזים יתאימו במידותיהם לקטרי אוגנים של המכשירים     2.
לצנורות   גלוון  עם  שחורים  פלדה  לצנורות  חרוטים  פלדה  אוגני  ויהיו  הברזים,  או 

  ארד לצנורות נחושת, ומפוליבוטילן "גלרון" לצנורות פוליבוטילןמגולוונים, ומ

אוגנים נגדיים   ,כל אביזרי עזר לחיבור הברזים: רקורדים ", בושינגים , " אביזרי פליז3. 
  למיניהם, ברגים ואטמים כלולים במחירי הברזים 

קצה 4.  לסגירת  ידאג  הצנורות  של  הביצוע  שבכל שלבי  בחשבון  לקחת  על הקבלן 
  . ורות. הערה זו נכונה לגבי כל הצנורות שבבניןהצנ

  אקוסטיקה   -פעולות למניעת העברת הרעש   07.11
על הקבלן לבצע כל הפעולות הדרושות למניעת העברת הרעש/הרעידות אל חלקי  .   1

  : הבנין. פעולות אלה כוללות

   . אטם גומי בין חיזוקי הצנורות והצנורות עצמם-

   . המורכבים בקירות המבנהבידוד צנורות  -

   . אטימת מעברי צנרת ו/או שרוולים העוברים בין תקרות וקירות -

   . אטמים בין החיזוקים והכלים הסניטריים -

הברזים  - בין  במערכות,  שונים  חלקים  בין  רעידות  ובולמי  גמישים  חיבורים 
  בטונים, בניה וכו  :והחיזוקים למיניהם ובין החלקים הקשיחים של הבנין

ולא     2. השונים  הסעיפים  של  יחידה  במחירי  כלולות  הנ"ל  והעבודות  הפעולות  כל 
  . תשולם תוספת כלשהיא עבורן

 פעולות למניעת קורוזיה ועבודות צבע  07.12

למניעת    . 1 בפעולות  לנקוט  הקבלן  על  המתקנים,  הקמת  של  הביצוע  בזמן  בהתחשב 
עליו לב כך  צע את צביעת היסוד  קורוזיה בפרק הזמן עד להפעלת המתקנים. לשם 

  . הראשונה מיד עם השלמת חלקי המערכת

ויסודי של הצנורות מלכלוך,   . 2 יש לבצע לאחר ניקוי קפדני  את עבודות צביעת הצנרת 
 אבק ושמן 

כל חלקי המתכת כגון תליות לצנרת, חיזוקים, זויתני ברזל וכו', וכמו כן צנורות פלדה   . 3
 :שחורים, ייצבעו כדלקמן

  .במברשת פלדה והורדת שמנים בסולבנטיםניקוי  – 
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   .מקרון כל אחת 40ט צינקו שכבות יסוד של  - 

  .מיקרון  35גוון לפי הדרישה)  ( 333צבע עליון מגן  – .

עבודות הצביעה הן עבודות עזר ואינן נמדדות בנפרד, מחירן כלול במחיר יחידה של   . 4
צבעים מקצועיים בעלי   " ע יהצנורות ו/או הפריטים הצבועים. עבודות הצביעה תבוצענה  

 . ידע ביישום צביעה 

 : גוון צבע של שכבה העליונה לצנורות גלויים יהיה לפי הרשימה כדלקמן . 5

  )96תמרור" (גוון מס' -צנורות מים לכיבוי אש וספרינקלרים " אדום - 

  .תכלת –צנורות מי שתיה  - 

  זיהוי מערכות   07.13
  

לשרטט (לכתוב)    על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד, הברזים, הצנורות, וכן  .1
והסימנים על הצנרת יש לעשות    על כל צנור את תפקידו ואת כיוון הזרימה. את השילוט

ומחוץ לבנין. מיקום השלטים   לאחר הצבע הסופי, בכל החדרים, שכטים חללים בתוך 
יהיה ל  והסימונים  נוחים  הצנורות, במקומות  יהיה בהתאם לצבע      קריאה. צבע השלטים 

  הברזים או הציוד, או לפי דרישת המפקח . 

  לפי דרישת המפקח .   -גודל השלטים, צורתם והחומר ממנו הם עשויים  

זיהוי (מים קרים וכבוי אש) וחיצים לכיוון.  2 הזרימה במרחקים    לכל הצנורות יסופקו שלטי 
הסתעפות ומינימום אחד בכל חדר או    חרי כל זוית או ' מינימום בקו ישר, אחד א מ  6של  

  היטב לצנורות ע"י מהדקים .  חלל. השלטים יהיו מחוזקים

  . לכל ברז יסופק ויורכב שלט זיהוי עם מספר הברז המתאים למספר אותו ברז בסכמה  .3 
מ עם  ס"  7עגולים בקוטר      . בקוי כיבוי אש השלטים יהיו  ס"מ  5X5השלט יהיה במידות  

מחוזקים היטב לברזים. במקרים מסויימים בהתאם    . השלטים יהיוס"מ  5ם בגובה  מספרי
  תורשה תלית השלט לברז ע"י שרשרת פליז .  לאישור המפקח,

חץ ואותיות יהיה    השלטים והחיצים לצנורות יהיו מסרט פלסטי מודבק לצנור. צבע שלט או   .4
  "מ מ  3יהיו מברזל בעובי    ולברזים   בהתאם לטבלת הצבעים ולפי הדרישה. השלטים לציוד

  פלסטי בהתאם לאישור המפקח .  יצבעו בהתאם למפרט, או מחומר

   של עבודות   קבלת העבודה או קבלת חלק מהעבודה קשורה, בין היתר בביצוע מושלם  .5 
  הצביעה והזיהוי לשביעות הרצון של היועץ והמפקח . 

עבודות צבע וזיהוי כלולות במחירי היחידה של הצנורות, ברזים, מיכלים וכו' ולא תשולם    .6 
  תוספת כלשהיא בגין הנ"ל בכל המקומות הנדרשים בבנין . 
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  07.14בידוד   

  1אלט'  

  .פלסט או ענביד  רונדו מ"מ 4א. צנרת מים חמים מפלדה בקירות תבודד בבידוד  

  מ"מ   19אך עובי  כנ"ל    גלויה על הגג תהיה עם בידוד,צנרת מים חמים וצנרת סיחרור    ג.
  וסרט אלומיניום . 

  למים חמים תהיה עם בדוד מתועש במפעל .  S.Pד . צנרת .

  2אלט' 

"    ARMSTRONGתוצרת "  "   ARMOFLEX F / Aכל הצנורות למים חמים תבודד בקליפות "  .1
ו   OF SPREAD 1971 או שווה ערך מאושר. הבידוד יהיה בדרגת או "וידופלקס" (אנביך)

–CLASS FLAME CERTIFICATE   כן  ו כמו  והארציים.  המקומיים  האש  מכבי  בדרישות 
  מעלות צלסיוס .  105טמפרטורות הנוזל עד  יעמוד הבידוד

  עובי הקליפות יהיה כדלקמן :  .2 

  מ"מ.  19עובי   :1 1/4"  -  1/2לצנורות בקוטר " - 

הסתעפויות) יבודדו באותן    הקליפות תקשרנה בסרט פלסטי מדביק. האביזרים (זויות,  .3 
  קליפות הקשורות ומודבקות לבידוד הצינור . 

  , אך בעובי   יבודדו כנ"לצנורות מים חמים המונחים בחריצים, בקירות או בקירות גבס    .4
רשת אקספנדית  הקבלן את החריצים בקירות ב  , לאחר בידוד הצנורות יסגור מ"מ 10

  וטיח צמנט . 

  אספקה והנחה צינורות כוללת  15.07

  חציבה/חפירה   07.15.1

  מודיפייד ראשוני . 98%כיסוי הדוק תוך הרטבה להידוק  07.15.2

  . מכל צד  ס"מ 15ריפוד ומעטפת חול  07.15.3

  עפר מתאים למילוי חוזר .  07.15.4

  ריתוכים ישרים ובזויות הדרושות .  07.15.5

  חיתוכים ישרים ובזויות הדרושות .  07.15.6

  הרכבת אביזרים שונים .  07.15.7

מבנים לצורך    סביב צינורות מים המונחים ברצפת   -   150עשית מעטפת בטון ב  07.15.8
  הגנה מפני חומרים המכילים סיד . 
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מהקיר, ובצורה ס"מ    2יצוב צינורות מים על ידי שלות כך שהצינור יהיה במרחק    07.15.9
התפשטות תרמית וישמר קו ישר או שפוע    ימנע העברת רעידות, יאפשר תנועתש

  אחיד במדה ונדרש . 

יצבעו לפי סעיף    07.15.10 גלויים במבנה  צנורות מבודדים  '.  . ה07.11צנורות מגולוונים 
  יצבעו כנ"ל אך בשתי שכבות לפני הבדוד . 

  עשית הברגות מכל סוג .  07.15.11

  ץ . עשית בדיקת לח 07.15.12 

  עשית חיטוי צנרת .  07.15.13

במידה ויהיו כמה    סימון תוואי הצינור בסרט פלסטי צבעוני לכל אורך הצינור .  07.15.14
  לפי החלטת המתכנן .  צינורות במקביל, הם יקבלו צבעים שונים

  מפרט ראש בקרה מעל פני האדמה  16.07

  מפרט ראש גלוי מעל פני האדמה יבנה בתנאים הבאים : 

  המפרט לא יהווה מפגע בטיחותי . א. 

  המפרט יהיה בעל חזות נאה .  ב.

  ניתן לנקז את המים כך שלא יצרו מפגע .  ג.

בלא שיתר המפרט    המפרט יתמך כך שניתן יהיה לפרק ממנו כל חלק שיהיה צורך  ד.
  יתפרק .

המפורט להלן: ניקוי יסודי   כל חלקי המתכת הגלויים, הצנורות והאביזרים יצבעו לפי  ה. 
עד למתכת לבנה, צביעת יסוד עם יסוד אפוקסי   של המתכת במברשת או ריסוס חול

 400אפוקר    מיקרון. צביעת צבע עליון  200שכבות שעוביין הכללי יהיה    בשתי  6030
התשלום    בגוון לפי הנחיית המפקח .   קרון,מי  160בשתי שכבות שעוביין הכללי יהיה  

חלקי יהיה כלול במחיר הצנורות,  ולא    עבור הצביעה  ימדד  ולא  והאביזרים  המתכת 
  ישולם בנפרד . 

  מערכת סולרית למים חמים  17.07

ליטר, בעמידה ליום תקני.    200מערכת סולרית למים חמים בתפוקה מתאימה עבור דוד  
מזוית ההתקנה סטיה  ויש  התקן  הא  במידה  עפ"י  תפוקה  בתוספת  לפצות  יש  ופטימלית, 

).  (סטיה ומהאופק    המערכת תבדק ע"י מעבדה מוסמכת אשר תאשר התאמת  מהדרום 
הקבלן.  חשבון  על  לתקן  או    המערכת  לדרום  מסטיות  כתוצאה  כנ"ל  התפוקה  תוספת 

אם לא נאמר אחרת    והצללה תהיה על חשבון הקבלן ולא תשולם כל תוספת מחיר .   לאופק
ליטר + שני קולטים וגוף חימום חשמלי. הדוד    200תב הכמויות , המערכת כוללת דוד  בכ

.   מתוצרת "כרומגן "  והקולטים הם (כל המערכת תעוגן לתחתית    ההתקנה על גג שטוח 
    קירות המסתור ומעל האיטום ).

ושתי שכבות צבע סופרלק    כולל: מעמד לפי פרט לגג שטוח צבוע בשתי שכבות צבע יסוד
  האביזרים והספחים הדרושים לחיבור והצבה כמפורט .  ן לפי בחירת האדריכל וכלבגוו
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  סרט אלומיניום .  ועטיפת מ"מ  19צנרת גלויה תהיה עם בידוד רונדופלסט בעובי 

  מרכזת למים חמים וקרים  18.07

כולל קו ראשי עד    S  –  400  מרכזת למים חמים וקרים בתוך ארון תוצרת ענבר חמדיה דגם
. עליה לדוד שמש ו/או מרכזית    מ"מ  40  בשרוול  מ"מ    25קו הבנין מצנור פקסגול קוטר  

מדוד שמש ו/או מרכזית    . ירידה  מ"מ   40בשרוול    מ"מ   25בצנור פקסגול    S  –  300דגם    משנה 
, כולל : ברזי שגיב וכל האביזרים והספחים    מ"מ   32  בשרוול   מ"מ  20משנה בצנור פקסגול  

  בדיסקית מתכת .  להתקנה מושלמת לפי תכנית. סימון כל צינור עפ"י יעדו ושיםהדר

  תא בקרה לביוב וניקוז   19.07

מחוליות טרומיות מבטון    א. תאי הבקרה לביוב וניקוז יהיו שוחות בקרה מתועשות עגולות
והתחתית כיחידה אחת עם עיבוד סניטרי מתועש    ,החוליה הראשונה  658  לת"יבהתאם  

כניסות ויציאות  בצפיפות גבוהה, או חוליות כנ"ל עם עיבוד סניטרי במקום, מפוליאתילן
  החוליות ע"י אטומפלסט .  עם מחברי איטוביב. בשני המקרים אטום בין

  תאי הבקרה יבנו בהתאם לתקן הישראלי :  ב.

  מ'.   0.8עד עומק   60תא ביקורת קוטר 

  מ'.   1.25עד עומק   80תא ביקורת קוטר 

  מ'.  2.5עד עומק   100רת קוטר תא ביקו

  ומעלה.  2.5-מ עומק מ  120תא ביקורת קוטר 

  הפרוט הבא :  החדש ולפי 489התקרה והמכסה יותרו על פי התקן הישראלי  ג.

  . 1המתאים לקבוצה  A15בגינה תקרה ומכסה ממון 

  . 2המתאים לקבוצה  B125במדכות תקרה ומכסה ממין 

  . 4 המתאים לקבוצה  D400בכבישים וחניות תקרה ומכסה ממין 

  ס"מ   30במרחקים    631  י ..מ ' יוסדרו משלבי ברזל ת  1.25בכל תא ביקורת בעומק מעל    ד.
  מ' מהתקרה . 5.0לסרוגין, כאשר השלב הראשון יהיה 

  בהל"ת. ה. מפלים יבנו בהתאם לפרט הסטנדרטי 

  . עיבוד התחתית בשיפוע המתאים"י  מפלים עד גובה השווה לחצי קוטר התא יבוצעו ע )1

  המצורפים .  כל המפלים יהיו חיצוניים ויעשו עפ"י התקן והפרטים )2

  

פרט לתאי ביקורת שישמשו    תאי ביקורת בצנרת ניקוז יבוצעו בדומה לתאי ביקורת לביוב    .ו
  0.25  –עיבוד סניטרי של הקרקעות ויותקן שקע בעומק כ    כמחסומי חול והם יהיו ללא

  לשיקוע . 
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  0.15  אבנים או רגבים עד גובה  תאי ביקורת שעברו בדיקת אטימה יכוסו בעפר נקי ללא  ז.
  מפני התקרה . "מ ס

האחראים  באישור  תהיה  העירונית  למערכת  וניקוז  מים  חיבור  ברשות    ח.  המתאימים 
קרקעיות העלולות להנזק. בכל מקרה יש לבצע    המקומית, כולל בדיקת מערכות תת

  בזהירות, כאשר הקבלן יתקן על חשבונו כל מערכת שתינזק .   את החיבור

  בחינת המערכות, ציוד ואביזרים  20.07

  הדרושים .   א. המערכות ייבחנו ע"י הקבלן אשר יספק את הכלים והמכשירים

בחלקים מהן לפני הצביעה    את המבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או  ב.
  גלויים לעין .  והבידוד כיסוי וכו', כאשר הצנורות

  חזותית  בדיקה  ס 07.20.1

חזותית על מנת לוודא שלמות יבדקו  והאביזרים  ואי מציאת    הצנורות  והאביזרים  הצנורות 
וכו'  פיזיים סדקים  וכו' בצנורות. כל צנרת תהיה חייבת   פגמים    באביזרים, נקעים שריטות 

  לצנורות .  להיות נקייה מלכלוך ומבעלי חיים זעירים העלולים לחדור

  שיפועים  07.20.2 

  יש לבצע בדיקות שיפועים של הצנרת כל עוד הצנרת חשופה . 

  לחץ  בדיקת 07.20.3

  15  -באמצעות משאבה ל    יעלה   א. צנרת מים תנותק מכל מקור מים אפשרי, הלחץ בה 
  שעות ירידת לחץ משמעותה שיש נזילות . 24 -הלחץ כ   . הרשת תחזיק את 'אטמ

. הבדיקה  אטמ'  0.2  –בה יעלה ל    צנרת ביוב ניקוז תנותק מכל מקור מים אפשרי והלחץ  ב.
  תאי הביקורת .  תיערך קטעים קטעים בין

  שקיעה   בדיקת 07.20.4 

שבקצוות הצנורות יהיו בגבהים    עה של הצנור למרותבצנרת מובילית יכולה להיות שקי
  ליטר ולשפוך אותו לתוך פתח צנור ולראות האם   1.5בקבוק    המתאימים אי לכך יש לקחת

  קבוע .  המים מגיעים לקצה השני, אין לבצע את הבדיקה במקור מים
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  חיטוי ושטיפת מערכות  21.07

של   2.11בהתאם לסעיף   חיטוי ושטיפת מערכת מים תבוצע ע"י תמיסת מי כלור  07.21.1
  המים תכנס לשימוש .  . העבודה תבוצע לפני שמערכת הל"ת

שמוכרים לו אמצעי    בעת ביצוע השטיפה יהיה נוכח אישית מנהל העבודה ומומחה  07.21.2
  . הבטיחות

  הקו   חיטוי  07.21.3 

  ע"י משרד הבריאות .   חיטוי יעשה ע"י בעל מקצוע ויאושר

  א. רשת המים שתעבור חיטוי תנותק מכל מקור או צרכן .

ומעלה    12בצנרת בקוטר עד "  לליטר של כלור חופשימ"ג/  50תמיסת כלור בשיעור    ב.
הניקוז    באמצעות משאבת מים עד שדרך כל ברזי היציאה ופתחי  תוכנס לרשת המים

  המורכבים יצאו מים עם ריח כלור . 

  24היפוכלוריד לצנורות בקוטר עד "    ורינציה יש להעדיף תמיסה של טבליותכחומר כל  ג.
  ומעלה .  24לצנורות בקוטר "  וכלור בצנרת גז

החופשי בסוף הקו (המרוחק מנקודת    שעות חייבת שארית הכלור  24בתום תקופה של    ד.
בקו לתקופה    לליטר. יש להשאיר את מי הכלור   מ"ג   10להיות לפחות  ,  הכנסת הכלור)

  מ"ג   1  - משעות היא קטנה    24החופשי בתום    שעות אם שארית הכלור    24נוספת של  
  לשטוף ולחטא את הקו מחדש .  לליטר יש

שעות מסיבה כל שהיא, יש  24ה. כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בקו למשך  
ולהשאיר את מי הכלור בקו במשך  מ"ג    75  –להגדיל את שעור הכלור ל     6לליטר 

  הקו יישארו גם במקרה זה .  שעות לפחות, הדרישות לשעור הכלור החופשי בסוף

מי שיטפונות לתוך הקו בעת הנחתו או    ו. נכנסו  יש    לאחראם  מכן מכל סיבה אחרת, 
  לליטר בהתאם למידת הזיהום.   מ"ג  200של    למקסימום  להגדיל את שעור הכלור עד

  72 - לפחות ומוטב אפילו ל  שעות 48 -במקרה זה יש להאריך את משך הכלוריזציה ל 
  לליטר .  מ"ג 50שעות ושארית הכלורהחופשי בתום תקופה זו תהיה לפחות 

יהיה משביע רצון לפי המפורט    שעור הכלור החופשי בסוף הקובתום החיטוי לאחר ש  ז.
הצריכה   וימולא במים נקיים עד ששארית הכלור החופשי בנקודת  למעלה, ינוקז הקו

ויעשו בדיקות בקטריולוגיות כדי לעמוד על    לליטר,  תמ"ג  0.2הקרובה ביותר בקו תהיה  
מהדוגמא. יש להמשיך    החיטוי בבקבוקי הדוגמאות לבדיקות. אלו תהיה כמות  יעילות

הכלור בשארית  הבדיקות  מ"ג   0.2החופשי    בכלוריזציה  שתוצאות  עד    לליטר 
יש  מקרה  בכל  אולם  רצון,  לשביעות  הן  בבדיקות    הבקטריולוגיות  להמשיך 

  הבקטריולוגיות לפחות יומיים . 

במים נקיים כך שמכל ברז או    ח. עם תום הבדיקות יש לשטוף את מערכת מי השתיה
  דקות לפחות .  5בפתיחה מלאה במשך  וז יזרמו מים שסתום ניק
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  קבועות סניטריות ואביזרים  22.07

ומסופקים ע"י יצרנים    כל הכלים הסניטריים והברזים יהיו מטיב מעולה סוג א' ללא פגמים 
והברזים  הסניטרים  הכלים  המזמין.  ע"י  המופיעות    מאושרים  האדריכל  להגדרות  יתאימו 

לפני הבאת הכלים לאתר יש לספק פרוספקטים של    ובכתבי הכמויות.בתוכניות ברשימות  
  דוגמאות לאתר .  הכלים ו/או הבאת 

  האיחסון הזמני באתר יבוצע במקום מסודר כדי למנוע נזק לכלים .      

  ק הכלים. הרכבת הכלים תבוצע לפי הנחיות היצרן ו/או בהדרכת נציג טכני של ספ      

בקיאות בהרכבה    דא וקח נוהלי התקנה לאישור, וזאת כדי לולפני כל הרכבה יש להגיש למפ
  חיישנים אלקטרונים (לפי הצורך ). "י  הסניטרית (מים וביוב) והרכבת בקרת זרימת המים ע

  העבודה תחשב כגמורה רק לאחר בדיקת תקינות הפעולה של הכלים      

  הסתייגויות  07.23

מורידה ממנו את האחריות    לא  א. העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם לתכניות,
הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלות הנובעות    עבור פעולה תקינה של המתקנים,

  בתכניות שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן .  משגיאות

החוזה ולדרוש מהמתכנן    על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות המנחות לפני חתימת   ב.
נהירה שתהיה  עד  הסברים  פע  והמפקח  וההסברים  לו  במקרה  המתקנים,  כל  ולת 

לקבלן   לגביע"י  שינתנו  עוד ספקות  לו  ויהיו  הקבלן  על  מקובלים  יהיו  לא    המפקח 
ספקותיו במכתב רשום על שם    פעולתם התקינה של המתקנים חייב הקבלן לפרט את

  המפקח . 

והחומר או חלק מהמתקן    העובדה שהמתכנן והמפקח הביעו דעתם בזמן בחירת הציוד  ג.
בזמן  או העבודה  את  הקבלן    שיאשרו  את  משחררת  לא  הבדיקה  בזמן  או  הביצוע 

  . מאחריותו

  אופני מדידה ותכולת מחירים  24.07

  א. כללי  

היחידה  -  ומחיר  בלבד,  תמציתיים  הם  הכמויות  כתב  בסעיפי  העבודה  ייחשבו    תאורי 
במפרט הכללי    43,  בת"י    ככוללים את כל הדרוש בהתאם למתואר במפרט הטכני המיוחד, 

ובתכניות. מחירי היחידה המוצגים    הסטנדרטי של הועדה הבין משרדית בפרק המתאים
  ככוללים את ערך :  בסעיפים של כתב הכמויות ייחשבו

צבעים, ברגים,    כל החומרים בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר כגון: חומרי איטום,.  1
ווים, חומרי ריתוך, הפחת שלהם, חומ  . ' כמו כן    רי בניןקונסולים,  בטונים ברזלים וכו 

  מיסי קניה לפי הצווים של היום . 

כגון: חציבת    כל העבודה הדרושה לשם ביצוע מלא של תנאי החוזה לרבות עבודות עזר  .  2
פתחים עם בטון כך שהמצב    חריצים בקירות, בלוקים וקירות בטון, קונסולים סתימת

מרווח סתימת  וכל  לקדמותו  יחזור  עפ"י   יםהראשוני  בחומרים  וצתנרות  שרוולים    בין 
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הפתחים יהיו מלאים ומיושרים עם הקירות לאחר הכנסת    דרישות המפרט ו/או הרשויות.
  בכל המקומות בהם דרושים פיגומים להרכבת הצנרת והאביזרים מתחת   הצנרת, פיגומים 

יו מקום לצרכ  לתקרות, במידה ולא ניתן להשתמש בפיגומים שקבלן הבנין הכין באותו 
תהום, שאיבת מי התוןם,    הוא, עבודות העפר (הכוללות עבודות ח פירה, חפירה במי 

וגידור דיפון  והרחקת האדמההמיותרת  בחזרה, הידוק הקרקע  צבע,    ),המילוי  עבודות 
להרכבה סופית, הוראות אחזקה והפעלה, הכנת תכניות    מדידת העבודה, הכנת תכניות

MADE-AS,  . שרוולים עפ"י הדרישות  

  השימוש בכלי עבודה, מכשירים ומכונות .    .3 

שינועם וחלוקתם   הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו', ובכלל זה העמסתם ופריקתם,  .4 
  בבנין . 

  אחסנת החומרים, הכלים המכונות ושמירתם .  .5

וכל המסים    כולל כל המסים הסוציאליים לגבי עובדים, הוצאות הביטוח, מכס   . שכ"ע6 
  מרים . החלים על החו 

(הוצאות חשמל    הוצאות כלליות של הקבלן, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות.  .7 
  לסה"כ הצריכה בבנין ).  ומים הנדרשים לצרכי עבודתו יקבעו באופן יחסי 

  . עירוני מאושר  סילוק כל הפסולת הנובעת מעבודת הקבלן מחוץ לאתר ולמקום שפיכה   .8

מות בהם יעבוד הקבלן. הנקיון יבוצע מדי שבוע על מנת  ניקיון רצוף ותמידי בכל המקו  .9
  למנוע מלהפוך הבנין למזבלה . 

כל ההוצאות    הוצאות אחרות מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו, ובפרט  .10 
  הכרוכות באחזקת צוות ניהולי ופועלים מקצועיים 

  ומאומנים באתר העבודה במשך כל תקופת הביצוע .  

  רווח הקבלן .  .11 

  ב. הכמויות 

לשנות את    הכמויות בפרקים השונים של כתב הכמויות הן באומדן בלבד. המזמין רשאי
לבטל  וכן  וגודל  יחס  בכל  הקטנה,  הגדלה,  ע"י  סעיף  בכל  בכללם.    הכמויות  סעיפים 

  בפועל.   העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שבוצעו

  נקודות אינסטלציה  ג.

  נקודת מים וביוב לאסלה כוללת :  .1

  החיצונית . מ וספחיה מהקבועה עד שוחת הביקורת"מ 110כל צנרת הביוב קוטר  - 

  כל צנרת המים ואביזריה מהכניסה למבנה ועד הקבועה .  - 

  בקצה צינור המים .   1/2ברז ניל " - 
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  נקודת מים וביוב לכיור ו/או משתנה כוללת :  .2

מסגרת   , וספחיה, קופסאות הביקורת,  מ"מ  50  ו,  -מ"מ    110כל צנרת הביוב בקוטר    - 
  ומכסה פליז, מהקבועה עד שוחת הביוב החיצונית . 

ועד הקבועה,    כל צנרת המים החמים והקרים והבידוד, ואביזריה מהכניסה למבנה והדוד  - 
  . 1/2ברזי ניתוק "

  בקצה .  1/2ברז י ניל " - 

  וביוב למקלחת כוללת: .נקודת מים  3

מחסום רצפה,    וספחיה קופסאת ביקורת,   מ"מ   50ו    מ"מ110כל צנרת הביוב בקוטר    - 
  הקרובה .  רשת ו/או מכסה מפליז, מהמקלחת עד השוחה החיצונית

או  -  /ו  לבנין  מהכניסה  ואביזריה  והבידוד  והחמים  הקרים  המים  צנרת  ועד    כל  הדוד 
  המקלחת כולל החיבור לאינטרפוץ . 

  נקודת ניקוז למזגן  

קופסת הביקורת    כל צנרת הפי.וי.סי מיציאת המזגן עד הצינור המאסף הראשי או עד  -
  ברצפה כולל הסיפון. 

  נקודת מים וביוב למתקן מי קר

הקרובה כולל    מהמתקן עד שוחת הביוב  מ"מ  50ו    מ"מ  110הביוב בקוטר    כל צנרת  -
  קופסאות הביקורת ומחסום הרצפה. 

  כל צנרת המים מהכניסה למבנה ועד המתקן .  -

  ד. תוקף המחירים 

  מחירי היחידות בכתב הכמויות ישארו בתוקף בכל המקרים ובכל התנאים :  

  . בכל יחס שהוא  בלבד) בכל אחד מהסעיפים, בין אם בגלל שינוי בכמויות (שהן באומדן    - 

החיזוקים ו/או חומרי    בין אם בגלל הכנסת שינויים בתכנית, מספר הספחים, האביזרים,  - 
  העזר האחרים, שאינם נמדדים בנפרד, יוקטן או יוגדל בכל יחס שהוא . 

מכל סיבה      בכל אחד המקרים הנ"ל כאמור לעיל מחיר היחידה ישאר קבוע ולא ישתנה  
  היא . ש

  ה. כללי 

  כל המדידות תהיינה נטו, אחרי ההתקנה, בלי שום תוספת עבור פחת ושבר .  .1

כל דף מדידה חייב לקבל אישור המפקח לפני כיסוי הצנורות, כדי שתהיה לו אפשרות    .2 
  לבדוק את המדידות . 

מסודרים    המדידה תיעשה ע"י הקבלן על חשבונו הוא, ותירשם בתוך פנקסי מדידה  .3
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  לפי סוגי ומקום העבודה, עם ריכוזם לפי סעיפי החוזה . 

א  .4 בנוכחות המפקח  והעתק מאושר מכל דףבדיקת המדידות תיעשה  נציגו  מדידה    ו 
  יימסר למפקח . 

  ו. מדידה לפי יחידות 

מספר  לפי  ימדדו  למיניהם,  שסתומים  מגופים,  ברזים,  מכשירים,  היחידות    כלים, 
  המורכבות במקום . 

  מדידה לפי יחידות אורך  ז.

האביזרים, רקורדים,    צנורות לכל סוגיהם ולפי הקטרים ימדדו לאורך ציריהם כולל אורך  .1
אורך השסתומים והברזים יופחת    "ומעלה  2אוגנים ושסתומי הברגה. לצנורות בקוטר  

  מאורך הצנור הנמדד . 

לאורך ציר הצנור    לסוגי הבידוד ולסוגי וקטרי הצנורות המבודדים, ימדדו  -בידוד צנורות  .  2
  המבודד . 

  מחירי הרכבת כלים סניטריים וארמטורה  ח.

כוללים   סניטריים  כלים  הרכבת  עצמן    - מחירי  הרכבה  לפעולות  עזר   -בנוסף    חומרי 
  הדרושים, והפעלת הכלים וגם : 

עד מהמחסן  הכלים  הובלת  העבודה,  משך  לכל  ואחסונם  הכלים  בדיקת  למקום    * 
מסו "חומרים  הסעיפים  לתנאי  בהתאם  הכל  חדרים  -ו"  המזמיןע"י  פקים  הרכבתם,   "

  ומוצרים לדוגמה" לעיל . 

המזמין,  ע"י    * לקבלן לא יהיה רווח כלשהוא על הכלים והאביזרים השונים שיסופקו לו
יקבל אחוזים או תשלום אחר כלשהוא מערך הכלים, פרט למחיר הרכבתם    והוא לא 

  המופיע בכתב הכמויות . 

שהסעיף    לה אספקה או הרכבה, הכוונהבמידה ולא מצוין בהתחלת סעיף ברשימה מי 
  כולל גם אספקה וגם הרכבה של אותו פריט . 

  ט. תוספת מעל למדידה ושונות 

האביזרים, הספחים,    חירי הצנורות מכל הקטרים ומכל הסוגים כוולים בתוכם את כל מ  .1 
חומרי  רעידות, רקורדים, אוגנים, וכל  חיזוקים, תליות (באישור המפקח) חבקים, בולמי

  עזר האחרים הדרושים . 

וכו'  .2 חיזוקים  ספחים,  אביזרים,  עבור  כלשהיא  תוספת  לקבלן  תשולם  אם   לא  בין 
יגדל או יקטן   -    באופן מוחלט, ובין אם מספרם ישתנה  -יגדל או יקטן    -מספרם ישתנה  

  ביחס לאורך הצנורות .  -
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  עבודות ניקוז   - 57פרק  

הועדה  בהוצאת  הבנין  לעבודות  הכללי  המפרט  לדרישות  כפופות  אלו  הבין    עבודות 
  57פרק  – משרדית המיוחדת 

  כללי 

ניקוז (ראה סעיף    .1 ) העבודה תבוצע    5701עבודות עפר להנחת קוי  במפרט המיוחד 
במפרטזה, אולם התושבת מתחת    5701ובהתאם לסעיף    57בהתאם למפרט הכללי פרק  

  המפקח . ע"י היה חול דיונות שיאושר  ומסביב לצנור ת 

  המילוי החוזר יהיה בהתאם לפרט שבתכניות ולפי אישור המפקח .  

יש    התעלה עבור הצינורות תחפר בהתאם לגבהים המתוכננים. את קרקעית   התעלה 
אורכו לכל  מונח  יהיה  כך שהצינור  לשיפוע הדרוש,  יציבה    ליישר בהתאם  על אדמה 

  ובשיפוע דרוש . 

  י תהום ויצוב דפנות החפירה ראה פרק חפירה במפרט זה . עבודה במ 

  עטיפות בטון לצינורות  .2

  העטיפה תבוצע במקומות המצוינים בתוכניות .  

ב  מזויין  מבטון  תהיה  לפי  ס"מ   15בעובי    30-העטיפה  הצינור  של  צד  הפרטים    מכל 
או פח בצדדים.  ציקת העטיפה תבוצע עם תבניות עץ  י  שבתכניות, תוך ציון קוטר הצינור .

  דופן החפירה .  לא תורשה יציקה כנגד

  צינורות בטון  .3

וחלקם לפי תקן    ללא זיון  27צינורות הבטון יהיו צנורות מדויקים, בחלקם לפי תקן ישראלי  
A.S.T.M-C-76  כמסווג בכתב הכמויות .  4קלאס  

צינורות שלא    הצינורות יהיו מתוצרת מאושרת, מעולים, ללא סדקים, חריצים או פגמים. 
  יתאימו לדרישות הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן מהשטח . 

  הצינורות יונחו בהתאם לגבהים המסומנים בתכניות בקו ישר ובשיפוע רצוף .  

ופיע אחרת  מ  לעיל. אלא אם 3-1המדידה והתשלום במ"א ויכלול את המתואר בסעיפים  
  בכתב הכמויות . 

  תאי תפיסה ובקרה   .4

מתעלות עפר,    במסגרת עבודה זו יבוצעו תאי בקרה, תאי בקרה כולל מתקן תפיסת מים 
    תאי תפיסה ותאי בקרה עם תא תפיסה . 

מופרדים ע"י צינור    כסוג אחרון יוחשבו תא תפיסה ותא בקרה כשהם יצוקים יחד או כשהם
  '. מ 2.0עד מ ובאורך ס" 30בטון בקוטר 

  ביחידה אחת,   והפלדה מצולעת. התאים יהיו יצוקים באתר, או טרומיים   30-הבטון יהיה ב
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הזמנת  את  המתכנן  לאישור  להגיש  הקבלן  על  מוכרת.  והקולטנים    מחברה  השוחות 
  למיניהם . 

  יציקה באתר  4.1

ו עד  לעין, יוחלק  כל השטחים הפנימיים של התא וכן כל חלקיו החיצוניים שישארו גלויים
  היציקה תבוצע באמצעות תבניות שלמות ומוכנות מראש .   .לקבלת גמר חלק ונאה 

מטיפוס ב . ב.    המכסה יהיה מטיפוס המצוין בתכניות. אם לא צוין אחרת, יהיה המכסה 
  ס"מ.  50בקוטר  104.1.3טון) ממין  25כבד ( 

בהתאם לסוג    התשלום עבור שוחות בקרה ותאי קליטה מכל הסוגים יבוצע לפי יחידה, 
  התא ועומקו והתשלום כולל : 

  .  ו'חפירה מילוי חוזר, יצוב דפנות וכ -

  הידוק שתית .  -

  30-יציקת תא (או תא טרומי) מבטון מזוין ב -

  תקרה ומכסה כמפורט בתוכניות .  -

  התאמת פני השוחה .  -

  רשתות קליטה מיציקת לפי התוכניות .  -

  מתקני כניסה מבטון מזויין  .5 

  המתקן כניסה ייבנה מבטון מזוין בהתאם לפרט שבתכניות .  

יהיו מבטון    והפלדה מצולעת. הקירות, הכניסות והמעקה כולל הרצפה  30-הבטון יהיה ב 
  גלוי (עם תבניות מהוקצעות ). 

  חפירות תעלות עפר לניקוז .6

  תהיה בהתאם לפרטים שבתכניות . החפירה  

או  /ו  ס"מ   20  העבודה כוללת העברת החומר החפור למקומות מילוי ופיזורו בשכבות של  
  סילוקן מחוץ לשטח האתר למקום מאושר ע"י הרשויות . 

  ריצוף תעלות אבן (ריפ רפ)   .7

צמנט ביחס    , הקשורה בטיט  ס"מ  15הריצוף יהיה מאבן לקט, בשכבה בעובי ממוצע של  
זיון לפי הפרט.    עם   ס"מ   15שכבת האבן תונח על מצע שכבת בטון בעובי  .  1:2 רשת 

ובעל קיים גבוה. לא יאושר שימוש    האבנים שתאושרנה לשימוש תהיינה קשות, צפופות
או מאורכות. לא יאושר השימוש באבנים קטנות שאחת ממידותיהן  ו/  באבנים שטוחות

זו   ס"מ  8-מ  קטנה אחר  בזו  תונחנה  האבנים  האבנים    .  אחידה.  לשכבה  ותותאמנה 
  אטומה לחלוטין . תיקשרנה ביניהם בטיט צמנט באופן שפני שכבת האבן תהיה 
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  חיבור לקו קיים   . 8

  במסגרת עבודה זו כלולות העבודות הבאות :  

  זיהוי מקום החיבור ווידוי רומים .  - 

  קבלת אישור הגורמים המוסמכים לחיבור .  - 

  הטיית הזרם הראשי באופן זמני לפי הצורך .  - 

  עבודות עפר (חפירה והחזר מילוי )  - 

  חציבה בדופן התא .  - 

הקיים בכל    מ נוספים לעובי הקירס"   10התקנת הצינור ויציקה אוטמת מסביב כולל    - 
  שטח החציבה . 

  סטיות מותרות  .9

  מותרות מהמידות המצוינות בתכניות : להלן הסטיות ה

  ס"מ  10 - ה אפקית לקוי ניקוז יסטי

  מ"א. 10-מ ל "ס1  -ה אנכית לקוי ניקוז יסטי

  רק לכיוון הגדלת המידות .  -ה ממידות עטיפות וגושי עיגון מבטון יסטי

  מ"ס   0.5יה אנכית של פני שוחת בקרה בכבישים או מדרכות יסט

  עבודות מים, וביוב   - 57פרק  

  ודות אלו כפופות לדרישות המפרט כללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה עב

  57הבינמשרדית המיוחדת פרק .

  העבודה אורית  57.00.1

  מפרט זה מתייחס לבצוע קוים תת קרקעיים למים, ביוב לפי הפרוט כדלקמן :  

  עבודות הנחת קווי מים ראשיים ופנימיים כוללות :  א.

  חפירת תעלות להנחת צינורות ומילוי .

  בנית שוחות ומתקני בטון 

  חיבורי מבנים + סימון קצוות הצינורות
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  עבודות הנחת קווי ביוב כוללת:   ב.

  חפירת תעלות להנחת צינורות ומילוי .

  . הנחת צינורות לביוב כולל עטיפות ותושבות למינהן 

  בנית שוחות בקרה ומתקני בטון

  חבורים למבנים 

  עבודות קוי מים וביוב  01.57

  עבודות עפר להנחת קוים  57.01.1

  חפירה וחציבה  א.

  במצעים   בכל מקום בו מופיעה המילה חפירה היא כוללת חפירה בחומר מקומי, חפירה 
  מהודקים וחפירה במי תהום . 

  חפירה של תעלות להנחת צינורות ב.

תקשורות) חשמל,  ביוב,  (מים,  השונות  המערכות  של  הצינורות  בו  קטע  סמוכים   בכל 
  האופייניים בתוכניות .  ומקבילים תבוצע עבורם חפירת תעלה משותפת בהתאם לחתכים

שונה    בעומק  צנרת  של  הצנרת,(חבמקרים  הנחת  תחילה  תבוצע  מודרג)  המילוי    תך 
  והידוקו מעל לצינור התחתון עד לגובה תחתית ריפוד הצינור העליון . 

    ס"מ 50מרחק בין שירותים: בין צינורות לקווי חשמל לטלפון או תקשורת  

  ס"מ  50בין צינורות לקווי חשמל למים או ביוב  

  ס"מ  100בין צינורות מים לביוב  

  ס"מ  30בין צינורות תקשורת למים או ביוב  

  פרט מצורף .  ם מונח קו ביוב או קו מים בנפרד תבוצע חפירת התעלה לפיבמקומות בה 

  עטיפות ומצע חול לצינורות  ג.

הטיפוסי. החול    מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול מסביב לצינורות יבוצעו לפי החתך
אם יאשר זאת המפקח רשאי    יהיה חול דיונות נקי ללא חומרים אורגנים, אבנים או מלחים.

מאושרת בתנאי שחול המחצבה יהיה    להשתמש בחול מחצבה מדורג ממחצבההקבלן  
ולא יכיל כלל גרגירים שקוטרם    200גרגירים העוברים נפה    5%רחוץ ויכיל לא יותר מאשר  

  לא יאושר טוף וולקני או חול ים לעטיפת חול .  .מ"מ  2 עולה על 
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  עטיפות וגושי בטון בהנחת קוים 57.01.2

  עטיפות ותושבות לצינורות א.

וברשימת   בתכניות  המפורטים  בקטעים  יותקנו  מבטון  ועטיפות  או    תושבות  הכמויות 
מבטון ללא זיון או מבטון   בקטעים שיקבעו על ידי המהנדס. תושבות ועטיפות הבטון יהיו 

  מזוין לפי פרט שבתכניות .

  .  -466ו  188המתאים לתקן הישראלי מס'  20 –היציקות תהיינה מבטון ב  

והכסוי על מוטות    שבמפרט הכללי  02הכנת הבטון יציקת הבטון והרכבו יהיו כאמור בפרק  
  לפחות .  ס"מ  3הזיון 

יציקה או פח בצדדים.  או העטיפות תבוצע עם תבניות עץ  דופן    יציקת התושבות  כנגד 
  החפירה לא תורשה אלא באישור מפורש מהמפקח . 

לבין הבטון שכבת    תושבות לצינורות פי .וי.סי יש להתקין בין הצינור לפני יציקת עטיפות או  
חומר מפריד אחר באישור המפקח,    או גומי או   ס"מ   2הפרדה עשויה מלוחות קלקר בעובי  

  למתן אפשרות להתפשטות . 

  גושי עיגון מבטון ב. 

בקטעים  או  הכמויות,  וברשימת  בתכניות  המפורטים  בקטעים  ידי   יותקנו  על    שייקבעו 
תהיה בהתאם לתכניות. הבטון יהיה    המהנדס לפי פרט. צורת גושי עגון מבטון או בטון מזוין

ישראל    20  -ב   העיגון לפי סעיף    466  –ו    188בהתאם לתקני  גוש  במפרט    5702וביצוע 
  . הכללי

גוש העיגון יוצק  יציקת הגושים תהיה עם תבניות עץ או פח בצדדים כדי שמישור הלחץ של 
  רקע טבעית בלתי מופרת .  תמיד כנגד ק

גומי או חומר    או ס"מ   2ההפרדה בין צינורות פי .וי. . סי לבטון תבוצע בלוחות קלקר בעובי   
  מפריד אחר שיאושר ע"י המפקח . 

למבנה קיים או    במקומות בהם לא ניתן לבצע גושי עיגון ינתנו הנחיות בשטח דוגמת עיגון
  אחר . 

  המילוי החוזר   ג.

שוחות וגושים,    מעל קודקוד הצינור) או סביב  ס"מ  15המילוי המוחזר מפני עטיפת החול (   
עד תחתית המצע במקום שקיים    או מפני עטיפות הבטון במקום שקיימות ועד פני הקרקע או

פי סעיפים   יבוצעו על   . במפרט הכללי, תוך הידוק מבוקר בידיים    57014–ו    01024מצע 
  .    AASHO  MOD  מצפיפות מקסימלית  95%אופטימלית לדרגת הידוק    ובציוד מכני וברטיבות

מעל קודקוד  ס"מ    30החומר למילוי המוחזר בשכבה ראשונה שמעל עטיפות החול עד  
על הקבלן  .  1"   העולה על    הצינור יהיה ממיטב הקרקע המקומית ולא יכיל אבנים בגודל

  שות המפרט . למיין החומרים באתר לצורך המילוי החוזר כדישיעמוד בדרי
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 010242ו  -  010241לחילופים על הקבלן להביא חומר מושאל מבחוץ בהתאם לסעיפים  
במקומות בהם קיימת שכבת    במקרה זה לא תשולם כל תוספת מעל למחירי היחידה בחוזה.

הצינור  בתוואי  מובחר  מקומי  וחומר  הן    מצע  לקדמותה  המצע  שכבת  את  הקבלן  יחזיר 
סוג המצע והיציקה כנדרש במפרט הכללי. לא יותר שימוש    מבחינת עובייה והן מבחינת

  עבור השכבות העליונות .  במצע הקיים

או להקל  כדי  בהם  אין  להלן  המפורטים  והידוקו  החוזר  למילוי  הדרישות  להפחית    כל 
לצינור כתוצאה מהמילוי החוזר    מאחריות הקבלן לגבי שלמות הצינור המונח וכל נזק שיגרם

  ל חשבונו . יתוקן ע"י הקבלן וע

  חפירה במקומות מוגבלים ד.

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי או שהשימוש בכלים  
תבוצע חפירת התעלה בעבודות   ,מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא

מעבר למחירי  ידיים ותענה לכל הדרישות כמפורט לעיל. לא תשולם ע"כ כל תוספת כספית  
    היחידה בחוזה

  הסדרה סופית של פני השטח  ה.

אחר   מצב  לכל  או  הקודם  למצבם  השטח  פני  את  להחזיר  הקבלן  על  העבודה  בתום 
  . מתוכנן. כמו כן על הקבלן לסלק את כל הפסולת שנותרה עקב העבודה

  מים  צינורות 57.01.3

  מים להספקת קווים 57.01.3.1 

  הנחת הצינורות  א.

בפרקים    כמפורט  תבוצע  הצינורות  להתחיל    5704,    5703הנחת  אין  הכללי.  במפרט 
כל   רצון.  כמשביעת  החפירה  את  יאשר  שהמפקח  לפני  הקווים  הצינורות   47בהנחת 

לאספקת מים יונחו עם עטיפת חול כפי שיפורט להלן ובעומק אחיד לפי פרט שבתכניות.  
  : עומקים ושפועים יונחו דכלקמןצינורות שלגביהם לא צוינו 

  ס"מ  1.20בעומק מעל  2" צינור בקוטר העולה על  

  ס"מ  80בעומק עד   2"צינור בקוטר הנמוך מ  

  0.2%שיפוע מינימלי לצינור כלשהו  
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  הצינורות  ב.

  לאספקת מים ישמשו אחד מסוגי הצינורות כדלקמן :  

  צינורות פלדה  .1 

  .SCH-40  103"י עם הברגה ומופות לפי ת   2" - 1"צינורות פלדה מגולוונים בקוטר  

  של המפרט הכללי כדלקמן :   570402הצינורות יתאימו לדרישות של פרק  

  עטיפה חיצונית בסרטי פלסטיק .  - 

  . 570402גלבון פנימי וחיצוני רגיל עפ"י סעיף  - 

אופן לא יורשה  תוך שימוש בפשתן ובשום    570402חיבורי הצינורות יהיו בהרגה עפ"י סעיף  
   . שימוש בטפלון

לא יורשה שימוש בהברגות ארוכות ואילו רקורדים יורכבו רק במקומות המצוינים בתכניות  
  . או באישור המפקח. הביצוע יהיה בהשגחת שרות השדה של ספק הצינורות

בקוטר    ועטיפה    3"צנרת  בפנים  בטון  עטיפת  עם  שחורה  פלדה  צנרת  תהיה  ומעלה 
  . מבחוץ (עטיפת טריו) של מפעל "אברות" או ע"ש פלסטית חרושתית

לאטימת    אקספנדו  בתוספת  בריתוך  יהיה  השונים  והאביזרים  הצינורות  בין  החיבור 
  . התפרים

שרות    בפיקוח  תבוצע  העבודה  כל  רן   . היצ  הנחיות  לפי  יבוצע  מבחוץ  התפרים  בידוד 
  . השדה של ספק הצינורות 

ואופן  מנא   ההכנות לריתוך, הסמכת הרתכים  יבוצעו עפ"י מפרט  מס'  הריתוך  -SP-B"י 
XXX5   4סעיף .  

  צינורות פי .וי. סי .2

אטמוספרות     10י  צינורות פי .וי. (סי פוליויניל כלורי קשיח) למי שתיה ללחץ עבודה נומינל
מ  "מ  110וצינורות בקוטר  מ"מ    3.6מ בעובי דופן  מ"  75אטמוספרות בקוטר    16ולחץ בדיקה  
  .532המתאימים לתקן ישראל  ממ" 5.3בעובי דופן 

,הוראות היצרן ותקן ישראל מס'    5707ביצוע הקוים והחיבורים עפ"י המפרט הכללי פרק   
.לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע והנחיות ביהח"ר שעל פיהן    1083

   . הוא עובד ועליו לקבל אישור על כך 

צינור לאביזר יהיה באמצעות מצמדי פעמון עם אטמי גומי  חיבור אל הצינורות וחיבור בין  
ניטרילי המבטיחים אטימה מוחלטת. הביצוע יהיה בהשגחת שרות השדה של יצרן הצינורות 

  . שיהיו נוכחים במהלך ובעת ביצוע מבחני הלחץ 
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  שוחות מגופים ואביזרים ג.

למג  שוחות  לפרט  בהתאם  טרומית  שוחה  בתוך  מותקנים  יהיו  תיבננה    ופיםהמגופים 
ישראלי   תקן  לפי  וטיב לפי סעיף    ,כולל   658  ת"ימחוליות בטון טרומיות המיוצרים  גימור 

  .489 ת"ישל התקן עם מכסי ב . ב. המיוצרים לפי  201.1

פני החצץ    כאשר  ס"מ  15כל השוחות תהיינה ללא רצפה ותוצבנה על מילוי חצץ בעובי   
המתכת בשוחה ובמערכות    י דבש, כל חלקימתחת לתחתית המגוף ובנית אבנ  ס"מ  5לפחות  

הכללי. בשוחות מגופים המיועדות להיות    במפרט  1106האביזרים ייצבעו כמפורט בפרק  
תושבות בטון במקום מילוי חצץ ואבני דבש. תושבת    בתחום כביש או מגרש חניה תותקן 

תורכב משני  במידות    הבטון  צידי הצינור  משני  הזהה  ובאורך    ס"מ   20+    ס"מ  50חלקים 
  ס"מ.  40השוחה בתוספת .  לקוטר

  בדיקת לחץ  ד.

של הקו    של המפרט הבינמשרדי, כל קטע  57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף   
אטמ', אם לא    16פנימי    המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ 

  צויין אחרת בתוכניות . 

הברגה ולעגנם    באגנים אטומים ופקקיאת הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור   
יש    אטמ' מבלי להיפתח בעת  16בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של   הכנסת הלחץ לקו. 

  להגיש למהנדס את פרטי העיגון לאישור . 

יש   ידי המזמין. אם תעשה הבדיקה בקטעים,  על  יסופקו  לעשות    המים לבדיקות אלה 
  כל האביזרים .  ת בשלמותה כוללעבור המערכ  כנ"לבגמר העבודה עוד בדיקה נוספת 

לחץ נוספות    המזמין רשאי בעת הביצוע ובמהלך תקופת האחריות לדרוש לבצע בדיקות 
אחראי לתקינות המערכת    מאת הקבלן של כל המערכות או לחלקים ממנה. הקבלן יהיה

  והאחריות .  ועמידתה בלחץ הבדיקה במשך כל תקופת הביצוע 

  בדיקות הלחץ יבוצעו בשלבי הביצוע כדלקמן :  

  בגמר הנחת הצנרת ואביזריה .  -

  בגמר כיסוי סופי של הצינורות . - 

  בעת מסירה סופית של המערכת .  - 

  בדיקה נוספת עם תום תקופת האחריות .  - 

החיבורים    על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של האיטום 
ה קצוותוהבדיקה  לסגירת  ואטמים  אוגנים  לרבות  ומשאבות    הידראולית,  הצינורות 

  ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו .

הביצוע.    שאר מלאים מים, במשך כל תקופתילה  םהקווילאחר הבדיקה הראשונה על   
  לעת. יהיה על הקבלן להשלימם מעת  םבקוויבמקרה של חוסר מים 

  

74



 

  שטיפת וחיטוי הקוים  ה.

ופתיחת    הקוים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקוים תוך הזרמת מים  עם גמר ביצוע 
שהמים היוצאים מכל    נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת המים. לאחר שהמפקח יבחין

  להלן :   נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקוים כמפורט

צינורות וכו'   פיםפעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון מגו 
  של המפרט .  57037בהתאם לסעיף 

המים והכלור    לליטר תמיסת   מ"ג  50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז   
הריכוז במספר נקודות, אם יהיה    שעות. בתום תקופה זו יבדק   24תוכנס לקוים ותושאר בהם  

שעות נוספות. אם הריכוז    24  -לליטר יש להשאיראת מי הכלור ל    מ"ג   10ל    -1הריכוז בין  
ולחזור על    מ"ג  1  -מ  שעות פחות  48או    24לאחר   יש להוציא את התמיסה  לליטר כלור 

  לליטר . מ"ג  1שעות יהיה גדול מ   24שהריכוז הנותר בתום  התהליך מחדש עד 

ומקצועי המורשה מטעם משרד הבריאות  מיומן  לבצע חיטוי    העבודה תבוצע ע"י אדם 
  לקבל את אישורו בכתב לביצוע החיטוי .מסוג זה ויש 

ימולא במים נקיים    בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותשטף המערכת והקו  
  לליטר . מ"ג  0.2תעלה על  עד ששארית הכלור הנותר בנקודת צריכה כשלהי לא

  הצינורות ישארו מלאים במים עד למועד הפעלת המערכת .  

  לפני השטח  .התאמת פני המכסה 57.01.4

  באזורי כבישים ומדרכות :  

העליונים ועליו    מפני התקרה  ס"מ  20-30  –על פתח התקרה יבנה "צווארון" מבטון בגובה   
  המתוכננים .  יותקן המכסה בגובה הסופי של פני הפיתוח הקיימים או

  מותרות  סטיות 57.01.5 

  להלן הסטיות המותרות מהמידות המצוינות בתכניות :  

  ס"מ.  10 -ית לקוי מים או ביוב סטיה אופק 

  ס"מ.  5  - סטיה אנכית לקוי מים  

  ס"מ.  0.5  –סטיה אנכית לקוי ביוב  

  מערך שיפוע הקו .  10% – ובכל מקרה לא יותר מ  

אנכית של פני    רק לכוון הגדלת המידות סטיה -סטיה ממידות עטיפות וגושי עיגון מבטון   
  ס"מ.  0.5שוחת בקרה למים או ביוב בכבישים או מדרכות 
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  עבודות חשמל ותקשורת -  08רק פ

  

 תאים כלליים 08.1

  

  העבודה  תיאור 08.1.01

לבצוע עבודות חשמל ,   מתייחסותכל העבודות המתוארות במפרט הטכי בכתב הכמויות ובתכיות,    

  ציבור מבה ב ותקשורת 

  העבודה  ףקיה   08.1.02

  ות.ש להשלמה והפעלה של המערכהעבודה כוללת את כל הדרו  

  בין השאר כוללת העבודה:   

 משותף לפי החיות חברת החשמל. חיבור חשמל מפילר   .א

 לפי אישור הרשויות  – . חיבור הזות בזק וטלויזיה בכבלים  .ב

 חשמל  הלוחות   חיווט   .ג

  רכת חשמל לתאורה ומכשירים, בתי תקע ומזגים.מע  .ד

  .לתקשורתקוים   . ה

  מערכת טלויזיה בכבלים.   .ו

  ה לתקרה תותבת.רקהא  .ז

 בדיקת המתקים כמפורט.   . ח

 

  התאמה למסמכים   08.1.03

  העבודות יבוצעו בהתאם למפרט זה והמפרט הכללי לעבודות בין:  

  . 2015מוקדמות, מהדורה  - 00פרק  -

  . 2015דות חשמל, מהדורת מפרט כללי לעבו - 08פרק  -

ש   המפרט  היו  הכללי  מיהמפרט  בימשרדית  הועדה  בהשבהוצאת  משוחדת  , הביטחוןרד  תתפות 

  ההוצאה לאור. /הביטחוןושהוצא לאור ע"י משרד  השיכוןמשרד העבודה ומשרד 

  המפרט הכללי, הכווה למפרט ה"ל.  שמצויןבכל מקום   

  

  עדיפות בין המסמכים   08.1.04

  דלקמן:של המפרט הכללי יבוא סדר העדיפויות כ  007מר בסעיף במקום הא  

  ).עדיף על האחרון הראשוןן (הכללי, הצעת הקבל תאי החוזה, המפרטבצוע:ל א.

המפרט   ב. החוזה,  תאי  התוכיות,  המיוחד,  המפרט  הכמויות,  כתב  המיוחדים,  לתשלום:התאים 

  ).הראשון עדיף על האחרון הכללי, הצעת הקבלן (

  

  שויים ותוספת תכיות    0508.1.

  מפרט אמם יבוצעו. בתוכיות ובב הכמויות, כל העבודות הרשומות בכתאין המזמין מתחייב כי   

  המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל, להקטין ולשות את כמויות העבודה.   

  המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור בהמשך העבודה תוכיות וספות, לפי הצורך.  
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  תאום עם גורמים אחרים   .0608.1

הע    בצוע  על  אחראי  המתאיםהקבלן  בזמן  וסיומה  הכל להתקדמות    בודה  תוך העבודה  באתר  לית 

עם   בוועדהתאום  אחזקה  זק  ,איש  גרימת  ללא  האחרים,  המקצוע  ובעלי  הראשי   ועיכוביםהקבלן 

  בעבודות השוות שיבוצעו בבין ובשטח סביבו.

  ע"י מתקים אחרים.  תיסתם בת הסתעפות או מעבר לא על הקבלן לדאוג בעיקר ששום תי  

  ושים עם חברות החשמל  ובזק. כן אחראי הקבלן לכל התאומים הדר מוכ  

  

    רתתוצ 08.1.07

  . מפקחהו המזמין אישורלפי  אביזרים יהיו מתוצרת "גוויס" 

  

    בדיקות  08.1.08

הבו   כל  ע"י  הסתייגות  ללא  המתקים  וקבלת  להלן  המפורטות  הבדיקות  כל  סיום  לאחר  דקים, רק 

  יחשבו המתקים כגמורים.

  רשימת הבדיקות:   

 בודק חיצוי. דס מה  .א

 ל. המפקח ומהדס החשמ  .ב

 מכון התקים למערכת גילוי וכיבוי אש.  .ג

 

  עדכון תוכיות לאחר ביצוע 08.1.09

הע   למזמין  בבסיום  להגיש  הקבלן  על  הביצוע  3ודה  לאחר  עדכון  עם  תוכיות  של   AS(   מערכות 

MADE (אי החוזהכמתואר בת .  

  

  לים וספיםקב 08.1.10

בי    עם  זמית  בו  כי  הקבלן  לידיעת  במבהמובא  מבוצעות  ידו  על  העבודות   ע"י  ע   צוע  דומות  בודות 

  קבלים וספים כגון: קבלי איסטלציה , קוסטרוקציה מיזוג אויר וכו'.

  הקבלן ישתף פעולה עם הקבלים הוספים ויתאם עמם כל הכרוך בביצוע המשותף של העבודות. 

  

  יצוע תקופת הב 08.1.11

ה   לוחות  בהתאם  העבודה  כל  את  לסיים  הקבלן  עדכעל  המפקח.  ע"י  שיקבע  לביצוע  לוחותזמים   ון 

הזמים יערך מפעם לפעם בהתאם לקצב הביצוע להתקדמות העבודה במבה, כך שעבודת הקבלן לא  

  תהווה עיכוב בבצוע עבודות אחרות.

תאומי כולל  העבודות  כל  את  לבצע  אחראי  שהקבלן  בזה  שתבטיח מודגש  מועד,  מבעוד  והכות  ם 

במהלך מוחלטת  לסיו  השתלבות  ותתרום  הביה  עבודות  המזמיהתקדמות  בהקדם.  רשאי מם  יהיה  ן 

  לבצע עבודות באמצעות קבלים אחרים במידה והקבלן לא ימלא אחרי תאים אלו.

  

  תאים טכיים  8.20

  

  אתור חלקי המתקן  08.2.01  

ים.  של האבזרים השו   המדויקיםהעבודה, אשור על המקומות    על הקבלן לקבל מהמזמין, לפי בצוע  

  האבזרים הסמוכים או הצמודים זה לזה. על צורת התקתם של ל הקבלן לקבל אשור וסף לכך ע

  אין להסתמך על מדידות בתוכיות ללא אשור המפקח. 
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  ותעלות   ציורות   08.2.02

  "פ". ה מאליו  כב מטיפוסיהיו ו/או גלויה בהתקה סמויה   הציורותכל  

  יפוס "כ". כל הציורות בהתקה גלויה יהיו מט

  השוות יהיו כדלקמן: גווי הציורות למערכות 

  חשמל     -ירוק  

  טלפויה    -כחול   

  מערכות מתח מוך מאוד   -צהוב    

  גילוי עשן     -אדום   

  מיעת פריצה או גיבה  -לבן   

  . שרשורים בציורותלהשתמש  אין

  מ"מ.  16יהיה  קוטר מזערי לצרת

  לכל אורכם. רצפה יבוטו  במילוישיוחו  ציורות

  מוטבע תו תקן.על כל סוגי הצרת יהיה 

  קרםבגוון  פלגל יהיו מתוצרתPVC  תעלות פלסטיות   

יהיו אבזרים המיוצרים לצורך כך   –, סגירת קצוות ומחזיקי כבלים  זוויותכגון    –כל אביזרי התעלות    

  אותה החברה.ע"י  

מומכת    תעלות   בתקרה  מאוד,  מוך  מתח  ומערכות  חשמל  רשת לכבלי  מתעלות  יהיו  ובפירים, 

בקוטרהעשויים   פלדה  הישראלי.    5  מתלי  לתקן  ובהתאם  מגולווים  מודפסים מ"מ  שלטים  יודבקו 

   מטר, ובהם ירשם מהות שימוש התעלה.   2.00מ"מ כל  80*40במידות 

רה, קשתות והסתעפויות יהיו מקוריים ויסופקו ע"י  חיבורי קטעי התעלות, החיזוקים לקיר או לתק  

  רן התעלות. יצ

המתכתיי   הכבלים  החשמליתבתעלות  הרציפות  תשמר  מחברים   ם  באמצעות  אורכם  לכל  (הארקה) 

  מתכתיים שיותקו בצידי התעלה, מחברים אלו מקוריים ויסופקו ע"י יצרן התעלות.

  

  כבלים ומוליכים  08.2.03  

  .N2XYט.ב.ט או  סמטיפוכל הכבלים יהיו   

  ט. מטיפוסמוליכים יהיו   

ללוחות, לתיבות ולשאר האבזרים ולאחר   וחיבורםתם  לאחר הרכב  הציורותלו לתוך  ים יושחהמוליכ  

  גמר הטיח והרצוף. 

  (כבים מאליהם).  N2XYFRאו  NYYFR מטיפוסיהיו  ציורותכבלים שאים מותקים בתוך   

  

  אבזרים וקופסאות  08.2.04 

מח  .א "גואבזרים  מתוצרת  יהיו  תה"ט,  להתקה  טרמוסטטי,  פלסטי  (סדרה  ומר  -GWויס". 

22 .(  

  ברגים לפחות.  2לרהוט באמצעות וזקו לקירות וכל האבזרים יח  .ב

  קופסות הסתעפות מעל תקרות תותב יהיו מתוצרת "גוויס".   .ג

 המיוחד לכך. מהטיפוסקופסות להתקה בקירות גבס יהיו   .ד
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  מהדקים    08.2.05

  . WAGOו עם הדוק משטח (לא הדוק קודתי ע"י בורג) מתוצרת כל המהדקים יהי  

  חברת בזק.מטיפוס "קרוה" מאושרים ע"י בסיסי החיבורים לטלפון יהיו 

  

  ושלוט  סימון    08.2.06

  יש להתקין שלוט כדלקמן:

  מספר המעגל המזין. –על כל אבזר חשמל (מפסק, ב"ת, ג"ת וכו')   .א

  שלט עם מספר המעגל. על כל קופסת הסתעפות שמעל תקרת תותב   .ב

  סה. הקופהסתעפות שלט עם מספר המעגל של על תקרת התותב, מתחת לקופסת ה   .ג

 על כל קופסת מעבר והסתעפות טלפון, שלט עם שם המערכת.  .ד

 יהיה חרוט מבקליט סדביץ' או מאותיות שיודבקו על האביזר. השילוטכל   . ה

  

  הארקה  08.2.07

  ממ"ר. 50 פס הארקות בלוח ראשי יחובר לפה"פ עם מוליך  .א

  ממ"ר מפה"פ.  10בחתך  הארקת מרכזת הטלפון תבוצע באמצעות מוליך  .ב

  ממ"ר וגשרים לפה"פ.  10תקרת התותב תוארק באמצעות מוליך בחתך  קוסטרוקציה   .ג

מתכתיים  תאורה  ,תעלות  .ד אביזרים  בחתך   ושאר  מוליך  באמצעות  יוארקו  תותב.  בתקרות 

 ממ"ר לפה"פ.  16

  

  לוח חשמל 08.3

  

 וח מבה הל 08.3.01

  הלוחות. עם אישור מפעל  61439ישראלי -מבה הלוח לפי תקן

  ורים ישירים למפסקי הזרם.דרך מהדקים. לא יאושרו חיבכל הכיסות והיציאות יהיו  

 

  )M.C.B(  מאזי"ם (מפסקים אוטומטים זעירים) 08.3.02

  . IEC 947תקן ק"א לפי  10המאזי"ם יהיו לזרם קצר של   

משטח    הידוק  עם  יהיו  המאזי"ם  מקרית  מהדקי  גיעה  של  אפשרות  ללא  מבם,  מעצם  ומוסתרים 

)FINGER PROOFיידר אלקטריק" ). המאזי"ם יהיו מתוצרתבלבד. ש "  

  

  ממסרי פחת 08.3.03

  .  Aק"א ומטיפוס  10מיליאמפר, לזרם קצר של  30ממסרי זרם פחת יהיו לזרם של   

 

  מוליכים ותעלות חיווט 08.3.04

  אין להקטין את חתך המוליכים בלוחות. 

  יהיו גמישים עם על כבל או שרוולים לחוצים.   כל המוליכים

  ות המאזי"ם ! את תעלות החיווט מאחורי מסיל התקיןאין ל

  

  שלוט 08.3.05

  בוסף לשלוט על גבי הפלים וכו'.  –כל הציוד המותקן בלוח ישולט   

  כולל מוליכי אפס והארקה. –כל קצה מוליך בלוח ישולט עם שלטי טבעות 
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  מהדקים  08.3.06

מודולריי   יהיו  שלהמהדקים  ועם  משטח  באמצעות  הדוק  בעלי  מסילה,  על  להתקה  כדוגמת  ם  וט, 

  ממ"ר לפחות.  4תך ס", למוליכים בחתוצרת "וילד" או "פיק

מהדקים השארים תחת מתח גם לאחר הפסקת המתח הראשי יהיו עם כיסוי ושלט הזהרה. במקרה 

  ויש יותר משורה את של מהדקים הם יסודרו בצורת מדרגה.

  

  זרמי קצר  08.3.07

  יוד בלוח יחושב לעמידה בזרמי הקצר הקובים. הצ  

  

  בה תאי סבי 08.3.08

  .וזאת בעומס מלא לחות יחסית, 85%מעלות ו 45הציוד יעמוד בטמפרטורה של   

  

  הגה בפי גיעה 08.3.09

  . מוגן בפי גיעה מקרית, עם ברגים שקועים  -FINGER PROOFכל הציוד יהיה מטיפוס   

  

  מקום שמור  08.3.10

  מקום שמור לתוספת ציוד.  30% הלוחות יתוכו כך שיהיה בהם  

  

  תאורה גופי  08.4

  

  לליכ 08.4.01

של המפרט הכללי, ומתייחסות לגופי    0808ת להוסיף על המפורט בפרק  הדרישות המפורטות להלן באו

  התאורה שיסופקו ע"י הקבלן.

בהערכה   מצויות  לשטח   –מידות  יסופקו  הגופים  כל  בשטח.  המדויקות  המידות  ימדוד  הקבלן 

  במלואם, מחווטים ובדוקים, כולל אביזרים וורות.מורכבים 

תאורה   יחגופי  עם  המסופקים  כיחידה פלורוסטים  מחווטים  כשהם  יסופקו  איטגרליות  חרום  ידות 

  אחת.

  

 קביעת שווה ערך  –ים תוצרת ודגמ 08.4.02

יסופק ויותקן בהתאם   –המפורט להלן, לרבות גופי תאורה, ורות, אביזרי גמר וכו'     XXXכל הציוד  

הסיר ע ציוד שווה ערך. על מת לל הקבלן להצי דגם ולתוצרת המפורטים במפרט ובתוכיות. זכותו של

מכיות,   –ספק   חשמליות,  פוטומטריות,  הבאות :  התכוות  מבחית  יישקל  חלופי  או  ערך  שווה  ציוד 

  פיזיות. 

  תשמר למתכן. –הקביעה הסופית של מידת ההתאמה לדרישות הציוד המוצע ע"י הספק 

  ביעתו תהיה סופית וללא עוררין. ק

  

 וורות אחריות לגופים  08.4.03

האח  א. וציוד  לגופים  הקבלן  כל   –דלקה  ריות  סיום  ולאחר  המתקן  השלמת  תעודת  עם  תהיה 

  הבדיקות.

  שים  5משך האחריות לורות תימדד מיום הפעלת התאורה ולמשך   ב.
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 עמידה בתקים  08.4.04

טלים,מת , ורות) לי בעלי תו תקן ישראום יהיו עים וכו') ויחידות החרכל גופי התאורה, ציוד הגופים

  המוצא. ארץאו של 

  

 טכית ותיעוד יסיון, עזרה   08.4.05

לשמירת   א. טכית  ליווי  ומערכת  הדסי  ידע  בעל  מתאים,  יסיון  בעל  יהיה  התאורה  גופי  ספק 

  איכות המוצר. 

  הציוד שיסופק יהיה מוכר, בעל חלפים בארץ, מהמדף.  ב.

יעמיד    .ג הציוד  עובד מקצועי בעל ידעספק  החשמל,  וקבלן  המזמין  שידריך  לרשות  על  ויפ,  קח 

  יקט ויוודא חיבור והפעלה כוים. התקת הציוד בפרו

של    ד. התחזוקה  עובדי  את  הציוד  ספק  ידריך  התאורה  גופי  הפעלת  בהרצת      המבה לאחר 

  המערכת ויעמוד לרשותם באתר באמצעות הקבלן או באופן ישיר. 

  

 דוגמאות  08.4.06

  ור המפקח. אישש דוגמא לתוג –ג של גוף תאורה, לובר, אביזרי גמר ומתלים מכל סו

  רת תישאר בידי המפקח עד להספקת כל הגופים. הדוגמא המאוש

לקביעת כמות   בשטח,  תאורה  יסיוות  לשם ביצוע  פועלים  דגמים  מספר  לספק  הקבלן  יידרש  כן  כמו 

  הגופים וסוגי הורות. 

  ועל חשבוו. ויורחק מידית מהאתר.ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הספק 

  

 מהדקים   08.4.07

  הדוק קודה באמצעות בורג) ויחוזקו למבה הגוף. פוס של הידוק משטח (לא מטיקים יהיו המהד

  

 ורות  08.4.08

   לא יתן אישור לגופי תאורה פלורוסטים ואחרים. –יהיו לד בלבד ורות 

  K4000 בגוון טמפרטורת צבע 

  

 יחידות לתאורת חרום   08.4.09

ית , עוצמה מיימל  2.22לק  ח   20  ישראלי  ויהיו בעלות תו תקןחד תכליתי      3Wלד מילוט  היו  היחידות י 

 דקות לפחות.  60לוקס בכל קודה ולמשך  1-של תאורת החרום לא תפחת מ

 

   של לעבודה  יהיו  יציאה)  (שלטי  עצמאיים  חרום  תאורת  ורות    60גופי  ויכיל  גוף לדדקות   .

ב לסימון מצ  LEDר הפסקת הורה בצורה ידית וורת  התאורה יהיה מצויד במפסק, שיאפש

 ו שילוט "יציאה" או כל הדרש. ה תקיים. הגופים יכילטעיחיבור ו

 ל יהיו  למשך    50%  -היחידות  אור  עם    60תפוקת  פרד  מתכתי  במארז  מזוודות  דקות,ויהיו 

  חריצי אוורור שיתחבר ע"י תקע שקע לתיבת הציוד של גוף התאורה. 

  

  בתקרות תותב  גופי תאורה 08.4.10

 העליוה.  קרה יחוזקו לתקרות תותב גופי התאורה השקועים בת 

    .פים לקוסטרוקציה של תקרת התותבאין לחזק הגו 
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  ופי תאורהגהתקה בשלבים  08.4.11

  פלטות לדבגופי התאורה מטיפוס 

למייהם  והכיסויים  התאורה  גופי  של  יקוי  עקב    ,כל  וצביעהשידרשו  טיח  לפי  ע"ח    ,התקה  יבוצעו 

  קבלן. ה

  

  מדידת כמויות ומחירים 08.5

  כללי  08.5.01

מפרט   -  -08מוקדמות, פרק  –  00המפורט במפרט זה ובמפרט הכללי לעבודות בין, פרק  כל המתואר ו

אים והוגע לסעיפים  המת   -י אש   מפרט הכללי למערכות גלוי וכבו  –  34ת חשמל, פרק  הכללי לעבודו 

  המתאימים שבכתב הכמויות, היו כלול במחירי היחידה הקובים בכתב הכמויות.

והעבודות    הפריטים  והעבודות תאור  הפריטים  כל  וממצה.  קצר  בלבד,  מחה  הו  הכמויות  בכתב 

ו/או   המשורטטים  ו/או  היהזכרים  אלו,   תכיות  המשלים  ובמפרט  בתכיות  כלולים הרשומים    ם 

  חירי היחידות שבכתב הכמויות.במ

  ים: כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השו

I .   יתה חצוימית והן להתקה פיהן הן להתקלעיל וכמסומן   –קופסות הסתעפות למי כמפורט 

  ושאין מפורטות בפרד בכתב הכמויות.  –תכיות ב

II. לגופי תאורה.  וחיזוקיםתמיכות  זוויותם, ברירועות, מחז  

III. .מהדקים  

IV. אחרי ע"י  (שיסופק  ובריהוט  בתקרה  קיימים,  אבן  בקירות  וחדירות  חציבות קידוחים  ם), 

  . והתיקוים

V.  קודותכמפורט.  -כבלים ל  

VI. ורותו צי "קודות.-"פכ" ל"  

VII . ורותופסות, שלוט כבלים, קואבזרים. צי  

VIII.  ים הוספים. התאומים עם הקבל  

IX. י הבצוע ושל הלוחות במפעל היצרן לאחר הבצוע.  יקהבדיות הלוחות לפשל תכ  

התק ומכון  החשמל  מתקן  את  הבודק  המהדס  עם  העשן, התאומים  גילוי  מערכת  את  הבודק  ים 

  ומים.כתוצאה מהתא להיגרם העלולים    והעיכוביםסיוע להם בעת הבדיקות 

X.  .יםבדיקת המתק  

XI.  .יות לאחר בצועעדכון תכ  

ע"י בתוכיות  המ  הספקה  שיויים  העלולים    ובהיקףזמין,  יגרמו  להיגרםהעבודה  לא  לעיל,  כאמר   ,

  לשוי מחירי היחידה. 

  אחרת.  צויןאלא אם  -הספקה, התקה וחבור  כל המחירים כוללים  

  3400.00י המדידה של מתקי חשמל וגם בפרק  אופ  -  0800.00מדידת הכמויות תבוצע כמוגדר  בפרק    

  מערכות גילוי וכיבוי אש. של פי מדידהאו –

  

  עבודות חריגות  08.5.02

יוצעו   בחוזה,  מחיר  עבורן  ושאין  כלולות  שאין  חריגות,  עבודות  עבור  ויאושרו   המחירים  הקבלן  ע"י 

מ יהיו  העדכי  "דקל"  במחירון  המופיעים  חריגים  מחירי  והמהדס.  המפקח  פחות  ע"י  "דקל"  חירי 

15% .  
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האחרון הפוסק  יהיה  ע"י  חרילמחירים    המהדס  שרשמו  עבודות  רק  יחשבו  חריגות  כעבודות  גים. 

ודה. עבודות שיש עבורן המהדס או המפקח ביומן עבודה שיוהל על ידי הקבלן, עם פרוט כמות העב

  בעבודות חריגות. להיחשבמחיר בחוזה אין יכולות 
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  עבודות טיח  09פרק 
  
  

  כללי  09.01
  :הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלןשל המפרט  09כל העבודות כפופות לתאי פרק   

  
  טיח פים רגיל  09.02

טיח פים רגיל יהיה בשלוש  שכבות (הרבצה , שכבה מישרת  , גמר שליכט לבן  , הטיח   
גמור יש להחזיק במצב לח גמר לבד. את הטיח ה -יבוצע לפי סרגל ישר בשי כווים 

  ימים לפחות, מחירי הטיח יכללו עבודות בכמויות קטות בכל מקום. 3במשך 
  

  הכת שטחים  09.03
  בכל המקומות שיידרשו יש להיח על הרצפות יריעות   א.

  פוליאטילן לפי ביצוע עבודות הטיח כהגה הכלולה במחיר  עבודות הטיח.  
  

ים, כגון בטון וביה יש לכסות את מקום הפגישה במקומות כיסוי של שי חומרים שו
ס"מ לפחות,  15מגולוות מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה  XPMברשת 

  מ"מ הכלולים במחיר הטיח. 0.7מ"מ ועובי החוט  12גודל החור יהיה 
  

השטח. במקומות שרוחב  ויכוסו עד לפי 3:1י יסתמו במלט חריצים לצרת כלשה  ב.
ס"מ מעל  10מ"מ יש לכסות את החריץ ברשת לולים, ה"ל ברוחב  50על  החריץ עולה

  רוחב החריץ לכל כוון, סתימת החריצים כלולה במחיר הטיח.
  
  פיות מתכת לכל גובה הקיר כלולים במחיר עבודות הטיח.  .ג
  

  דוגמאות טיח  9.04
ומן ע"י הקבלן יכין בעוד מועד דוגמאות של כל אחד ממיי הטיח השוים במקום שיס  

המפקח לאישור האדריכל לפי תחילת העבודה. ההוצאות בעד ה"ל יכללו במחיר 
  היחידה ולפיכך לא תשולם כל תוספת בגין הכת הדוגמאות.

  
  פיות וחריצי הפרדה  09.05

  הפיות בין קיר לקיר וכן פיות קיר לתקרה יהיו חדות כל  א.  
  פי סרגל בשי הקטים והגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ל    
  הכווים.    

  
  מ"מ וברוחב 10בין הקירות והתקרות יש לעבד חריץ בעומק   ב.  
  מ"מ לפי קביעת המפקח. 3 - 5    

  
  חיזוק פיות קיר עם זוויתי רשת מגלווים לכל הגובה (מרצפה עד תקרה) .ג.           

  
  תיקוים  .ד  
  י כל עבודות הטיח הדרשות לתיקוים לעבודות הגמר אחר    
  בעלי המקצוע השוים (כגון : גרים, מסגרים, מרצפים,     
  חשמלאים שרברבים) יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות     
  הטיח ללא תשלום וסף.    

  
  מחיר הפיות כלול במחירי היחידה של עב' הטיח.  

  
  

  אופי מדידה מיוחדים    09.6
  א. החיתוכים, החריצים וכו' יבוצעו כמסומן בתוכיות   

  ובפרטיהן כלולים במחירי הטיח השוים ולא ימדדו בפרד.   
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  עבודות ריצוף וחיפוי  10פרק 
  
  

  עבודות ריצוף וחיפוי   10.01
  

  כללי  
  

  של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד המפורט  10כל העבודות כפופות לתאי פרק   .א
  להלן.        
לפי סרגל ופלס בכל הכווים השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט ב.   
  פרט אם יצוין על שיפועים שיבוצעו בדיוק לפי המסומן בתוכית. -
פי השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות קיים מחומרים זרים     

והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח, התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים באותה 
הם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך קומה. במקומות ב

לבצע חלקים עגולים, יעשה החיתוך במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו (מחיר 
  החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודת החיפוי).

ג. על הקבלן להציג ולאשר את דוגמאות האריחים לפי הבצוע לרבות שם היצרן וספק , מקור 
  קרמיקה ותעודות מכון תקים לטיב האריחים .ה

מ' לאישור המפקח לרבות רובה .  2/2ד. על הקבלן להכין דוגמאות ריצוף וחיפוי בגודל של 
  דוגמאות אלו יסולקו בגמר העבודה וללא תוספת תשלום . 

. עבודות הריצוף והחיפוי כוללים במחירים גם ליטוש במכוה של הריצוף והברקה ("ווקס") ה
  פי מסירת הבין.ל
  . שקעים ופתחים בתוך ריצוף האריחים יעובדו בדיסק חיתוך  .ו

  מחיר עבודה זו לא ייחשב בפרד וייחשב כחלק מעבודת הריצוף.   
מכל סוג אריח שבו השתמש  3%כמות של למזמין  ז. על הקבלן למסור בגמר העבודה 

ספת זו לא תשולם בפרד וחתומות ומאותה סדרת יצור . עלות תו בקופסאות סגורות 
  ורואים אותה כחלק ממחירי היחידה .

  
  / גריט פורצלן   ריצוף במרצפות טרצו  10.02

  
  .תהייה עפ"י  דוגמה מאושרת ע"י האדריכל אריחים   /המרצפות - אריחים א.   

  
  מתחת למרצפות יהיה לפי הגודל בתוכיות, במחיר  -עובי מצע ב.   

  ס"מ. 15לעובי כולל של המצע והמרצפות עד  הריצוף יכלל עובי המצע עד  
  

  ג. בטיט של ריצוף שטחים לא מקורים יש להכיל ערב גד רטיבות. 
  

  שיפולים טרומיים   10.03
כמצויין  ס"מ  10או  ס"מ, 7יהיו מסוג המרצפות , ובגובה של  / האריחים  שיפולי הטרצו      

  בתוכית.
מ"מ מפי הטיח.  5השיפולים יוחו כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי המרצפות ויבלטו   

  (גרוג") הכלול במחיר היחידה 45 -בפיות יבוצע חיתוך ב 
  

  
   גריט פורצלן /חיפוי קירות בקרמיקה  10.10.04
    
 מיושר בטיח  א. אריחי קרמיקה בגווים שוים ובפזור עפ"י התוכיות  יוחו על הקירות  

   כמפורט במפרט 
  הכללי. החיפוי יבוצע בקווים עוברים ישרים בשי כיווים.                 
  בזמן החת האריחים יש לדאוג למילוי שכבת המלט לכל שטח המרצפת כך שלא ישאר אף   .ב

  מקום ריק. בגמר העבודה תעשה בדיקה במקומות שימצאו כריקים יפורקו האריחים       
  בו מחדש על חשבון הקבלן.ויורכ      
בשורה האחרוה ובמקצועות יש להשתמש בסרגלי פיה שאושרו ע"י המפקח והכלולים   

  במחיר היחידה.
יבוצע עפ"י ה"ל  הדבק יהיה  מסוג   או טיח  ג. חיפוי הקירות בהדבקה   ע"ג מחיצות הגבס          

  .מפקח מאושר לשימוש ע"י ה
הכלול ע"ג טיח מיושר  ריחי קרמיקה  בהדבקה כולל טיח בטון  עם ב.ג בוד ד. חיפוי קירות בא          

    במחיר היחידה .
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  באריחי קרמיקה או גריט פורצלן או הדבקה ריצוף   10.05
  

  לפי בחירת האדריכל ובאשורו.  -, הסוג והגוון מאושרת  אריחי הקרמיקה יהיו מתוצרת א.  
  

או סומסום  עם צמט הכל  יוצב (חול מעורב בצמטהריצוף בקרמיקה יעשה ע"י חול מ  .ב
   עפ"י 

   מ"מ כולל  8), הכלול במחיר    יחידת הריצוף ולרבות בצוע פוגות ברוחב עד החלטת המזמין       
  לבחירת המזמין.או אפוקסית  של מפאי או ש"ע  אקריליתרובה      

  
        

  משטחי כיורים  10.06
מסוג המאושר ע"י  כמפורט "י בחירת האדריכל  כולל הקטים משטחי כיורים יהיו   משיש עפ

האדריכל ללא סדקים, חורים וכו' וכולל עיבודים לכיורים וברזים. משטחי השיש יהיו מיחידה 
  ועם חיתוך בכיור .  אחת . לא יתקבלו משטחי  שיש  עם כתמים , סדקים וכ"ו 

  
  

  המחירים 10.07
  

 לפי מסירת הבין.   -במכוה והברקה מחיר עבודות הריצוף והחיפוי כולל ליטוש   .א
  לעיל . 10.01סעיף  ראה 

   מחירי עבודות החיפוי כוללים את מילוי התפרים במלט לבן "רובה" והברקה או רובה   .ב
  אפוקסית  בגוון עפ"י תוכיות האדריכל לפי מסירת הבין.      

  ת הדבקתן בשטח    לאישור האדריכל, לרבו -הכת דוגמאות של סוגי הריצוף השוים ג.  
   או החתם בשטח וסילוקם עפ"י דרישת המפקח.               
באריזות סגורות וחדשות וללא כל  3%י רזרבה מכל סוג שהוא בכמות של ד. מסירת חומר  

  תשלום וסף . 
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  עבודות צבע  11פרק 
  
  

  כללי    11.01
לעבודות צביעה אם לא צויין  11פרק  -כל העבודות תבוצעה לפי מפרט טכי כללי   

אחרת במפרט ובכתב הכמויות. עבודות הצביעה תבוצעה אך ורק ע"י בעלי מקצוע 
מאומים ומוסים ויש להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומות. צביעת הקירות 

והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורטות בכתב מהמפקח לביצוע צביעה 
שיורה המפקח במפורש. כל עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות היצרן, ובמקומות  -

  באישור האדריכל והמפקח.
  

  הכת שטחים לצביעה  11.02
עבודות טיח, יש לקות את השטח היטב מגרגירי חול, זבות  - 09בוסף לאמור בפרק   

מלט, כתמים, פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, ולסתום חורים, סדקים ופגמים אחרים 
  הכל מושלם כהכה לקבלת צבע.  -ולקות את השטחים מכל חומר רופף 

  
  צביעת קירות ותקרות מטוייחים  או מחיצות גבס  11.03

 -ייעשה ב צבע סופרקריל בשלוש שכבות טיח או גבס (קירות ותקרות ) צביעת קירות   
ל הכל בהתאם להוראות היצרן או עד לקבלת כיסוי מלא. הגוון עפ"י החלטת האדריכ

  לרבות שכבת יסוד וספת עפ"י החיות יצרן הצבע .
                       

הכל בהתאם  בשלוש שכבות לפחות  - כמפורט בתוכיות עשה ב צבע ת תקרותצביעת                             
עד לקבלת כיסוי מלא. הגוון עפ"י החלטת האדריכל לרבות שכבת ולהוראות היצרן 

  החיות יצרן הצבע .יסוד וספת עפ"י 
צביעת השכבות תעשה עפ"י החיות המפקח ובאישורו . אין להתחיל שכבה וספת עד                            

  לקבלת אישור מלא לגמר השכבה  התחתוה .
                        

  הגוון יהיה עפ"י  סופרקריל מיקס בגוון עפ"י האדריכל .                          
  
  

צביעת אלמטי פלדה עץ וכ"ו כלולה במחיר היחידה ולא תשולם בפרד . הגוון וסוג                   11.04
  הצבע עפ"י אישור האדריכל .  
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  עבודות אלומייום  12פרק 

  

עב' האלומייום יבוצעו ע"י מפעל בעל תו תקן ,עפ"י החיות המפרט הכללי  למבי ציבור  . 1

   ומפרטי האדריכל .   ועפ"י תוכיות האדריכל

 עבודות האלומייום כוללות במחירי היחידה : . 2

 מ"מ. 2אספקה, הרכבה וביטון משקופים עיוורים מפח מגולוון בעובי  2.1

 , יצור , הובלה והתקה בשטח לרבות איטום היחידות .  מדידה 2.2

 המזמין יבצע טסט לבדיקת עמידות  מים של היחידות ע"ח הקבלן .  2.3

 ברשימת אלומייום ורשימת התגמירים.כל היחידות ימדדו ביחידות קומפלט עפ"י תאורן  2.4

 :יםמחירי קבלן האלומייום כולל 2.5

 עלות תכיות הגשה וביצוע. 2.5.1.1
 ם.עלות כל החומרי 2.5.1.2
 עלות ייצור כולל כל המכשירים והכלים הדרושים: מסורים והמבלטים השוים.  2.5.1.3
 הובלות ושיוע באתר. 2.5.1.4
ההרכבה כוללת את אמצעי העזר לביצוע העבודה כגון: כלים, מעליות ומתקי  2.5.1.5

 הרמה לפי הצורך, כולל אישורים להפעילם.
  

  
מייום. הדבר לא המזמין רשאי להגדיל, להקטין, או לבטל, כל פריט ברשימות האלו . 3

 את מחיר היחידה של הפריט הדון.     ישה 

כל השטחים הרשומים ברשימות האלומייום הם שטחי הפים החשוף של המוצרים,  . 4
והם אים כוללים את השוליים ו/או כיפופים דרשים בהיקף. מודגש כי הקבלן איו 

 זכאי לכל תמורה בגין שוליים ו/או קיפולים אלה.

לומייום להגיש תכיות ביצוע מפורטות שיכללו: פרטי המוצר, פרטי על קבלן הא . 5
הרכבה, חזיתות, פריסות של הפריטים, חתכים אכיים ואופקיים, פרטי איטום, פרטי 

 עוגים, רשימת פרזול וכו'.

  

 .האדריכל ו הקבלן לא יתחיל בעבודות הייצור לפי שיקבל אישור מהמפקח . 6

  
בדיקה המעידות על עמידות המוצרים בדרישות קבלן האלומייום יציג תעודות  . 7

התקים הרלווטיים של הפרטים שבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת וגורמים רלווטיים 
 וספים. כל העלויות של בדיקות אלו הים כלולים במחיר העבודה.  

 לכל מוצר יגיש הקבלן תו תקן. . 8

בתקן גם אם על הקבלן לבדוק שהמוצר שיתומחר ויסופק לא יהיה פחות מהדרש  . 9
 איו מוזכר במפורש במפרט זה.

  חישובים סטטיים: .10
הקבלן יבדוק שכל המוצרים המסופקים עומדים בדרישות החישובים הסטטיים 

ויוכיח שכל האלמטים של חזית המבה כולו עומדים בדרישות הסטטיים של 
המוצרים. הקבלן הוא האחראי הבלעדי להשלמת החישובים הסטטיים בוגע 

  המותקים.למוצרים 
בהגשת המכרז, הקבלן מאשר שלקחו בחשבון את הצורה ואת גובה הביין, עומסי 

הרוח (החיוביים והשליליים) וכל הכוחות הפועלים על הביין לצורך החישובים 
  הסטטיים.

דרש להגיש חישובים סטטיים המאושרים ע"י קוסטרוקטור על פי דרישות 
הלקוח בכתב על חששות קוסטרוקטיביים האדריכל ויועץ האלומייום ולידע את 

  כגד הביצוע המתוכן בזמן הגשת המכרז.
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   והאדריכל.הקבלן יתקין בשטח פריטים על פי דרישת הפיקוח  .11
לאחר ההתקה של המוצרים לדוגמה, האדריכל רשאי לשות את גוון פרופילי 
שלום האלומייום והחלוקה המודולארית של הפריטים. על כך לא ידרוש הקבלן ת

  וסף.
  עמידותו בבדיקה תהווה תאי לאישור התקה של שאר הפריטים. 

 הרכבת החלוות והדלתות תתאים לדרישות: .12
 
 על כל חלקיו  1068חלוות ת"י  12.1
 . 4001ת"י  12.2
 1099זיגוג ת"י  12.3
 .414עומסים ת"י  12.4
 938זכוכית ת"י  12.5
 על חלקיו. 1509תריסים ורפפות לת"י  12.6
 ל חלקיו.ע 4068ההתקה תתאים לדרישות ת"י  12.7
 .1568ביצוע והתקת קירות המסך תתאים לדרישות ת"י  12.8
 .1142מעקה לת"י  12.9

 2חלק  4402גימור פרופילי אלומייום לדרישות ת"י  12.10
 1045-1בידוד טרמי יתאים לדרישות ת"י  12.11
 ציפוי אודייז על אלומייום (אילגון). 325ת"י  12.12

  
 

מיימום. טיפול תרמי  6063סגסוגת  -פרופילי האלומייום בהם ישתמש הקבלן יהיו מ .13
T5.  

) AW5005A, חצי קשיח (ALMg1פחי אלומייום בהם ישתמשו יהיו מסגסוגת 
 באיכות המיועד לגמר אודייז.

  

  זכוכיות: .14

 2 -ו 1חלק  938הזכוכיות שיסופקו יהיו באיכות בהתאם לדרישות ת"י  14.1

 הזכוכית שתתומחר ותסופק לא תהיה פחות מהדרש בתקן. 14.2

, שיבוצע במפעל 3חלק  938על פי ת"י   Aהזכוכיות המחוסמות יהיו ברמת חיסום  14.3
 אמריקאי מקביל.\תקן ישראלי, או במפעל בעל אישור תקן אירופאי-בעל תו

ועקוש כללי (כפף)   0.2בזכוכיות המחוסמות יותר עקוש מקומי (גליות) מקסימלי של  14.4
  מ"מ. 2מקסימלי של 

  ש יהלום בהיקף הזכוכיות, כולל הברקה.הזכוכיות החשופות יעברו ליטו 14.5

בידודית או רבודה על פי המוגדר ברשימת  הזכוכית בחלוות והדלתות תהיה 14.6
 .1068לפחות, עפ"י ת"י  Dהאלומייום העומדת לפי רמה 

חלק  938תקן לזכוכיות רבודות ע"פ ת"י  -הזכוכיות הרבודות ייוצרו במפעל בעל תו 14.7
 אמריקאי מקביל.\פאי, או במפעל בעל אישור תקן אירו3

עובי וסוג הזכוכית בהתאם לרשימות האלומייום ,מפרט אקוסטי ,מפרט טרמי  14.8
על חלקיו השוים, בהתייחס  לעומסי הרוח  1099ות"י  1068ויעה לדרישות ת"י  
  ), המחמיר שבייהם.   2008(משת  414המחושבים ע"פ ת"י 

איטום בוטילי פימי וחומר הזכוכיות הבידודיות יודבקו בהדבקה קרה, הכוללת  14.9
  קומפוטי.-הדבקה דו

  שים לזכוכית בידודית. 10-המפעל המדביק יספק אחריות בכתב ל 14.10

חומרי האטימה שיבואו במגע עם הזכוכיות יהיו בעלי תאימות מאושרת למגע עם  14.11
 זכוכית בידודית ועם זכוכית רבודה.

 דרש בתקן.על הקבלן לבדוק שהמוצר שיתומחר ויסופק לא יהיה פחות מה 14.12
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 :גמר פרופילים .15

, עובי 7700מסדרה  20צביעה בשיטה אלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר סופר דור  15.1
מיקרון, של חברת ירלט או ש"ע. הצבע בעל עמידות חיצוית גבוהה, יעמוד    60-80

.הצביעה באבקה תכלול טיפול מכין כדי למוע  2חלק    4402בדרישות ת"י 
  הפרופיל. קורוזיה בפי השטח של
 

  מ"מ בקירוב.  500-חותמת זיהוי תוטבע על הפרופיל הצבוע, ההחתמה תיעשה אחת ל 15.2
    החותמת תזהה את שם המצבעה וסוג הצבע. אין להסיר את חותמות זיהוי הצבע עד   

  למעמד קבלת עבודות האלומייום ע"י המזמין. גוון האלומייום יקבע ע"י האדריכל.         
  היזם שומרים לעצמם לשות גוון, או לבצע ציפוי אילגון במקום צבע האדריכל ו  

 פוליאסטר.         

שעות ועמידות של  2000הקבלן ימציא תעודת בדיקה של עמידות הצבע בתא מלח של  15.3
 .UVשעות  3000

הקבלן יקפיד להגן על הפרופיל מפי תקיפה קורוזיבית באמצעות יריעה ביטומית  15.4
החתכים, הפיויים והחורים יהיו מוגים. בחיבורים בין שי  שכל  וכמו כן יקפיד 

לסדקים צרים, בשאר הפיויים סיליקון וזלי, כמו   פרופילים יהיה חומר אטימה 
 או בהרכבה.  כן יש להקפיד לתקן כל פגם בצבע שייוצר ביצור 

 האלומייום יצבע ע"י מצבעה מאושרת ע"י מכון התקים ובאישור יועץ האלומייום. 15.5

במידה ויבחר הגימור באילגון: גוון האילגון יבחר ע"י האדריכל. האילגון יקיים את  15.6
גוון האילגון יהיה אחיד. חותמת זיהוי תוטבע על  AA20לסיווג של  325דרישות ת"י 

הפרופיל המאולגן. החותמת תזהה את שם מפעל האילגון ואת סוג האילגון. עובי הציפוי 
 ון.מיקר 15-20יעמוד בשיעור של  

  

  

 ייצור הובלה והרכבה: .16

הייצור יבוצע במפעל בעל תו תקן , השיוע וההרכבה יהיו באחריות הקבלן ויבוצעו 
על פי התקן, על הקבלן לעטוף ולהגן על כל הפריטים על למסירתם המוחלטת לידי 

  המזמין.

  

 איטום: .17

י על הקבלן לערוך בדיקה על ידי מכון התקים לכל הפריטים ולהוכיח עמידות בפ
  חדירת מים ורטיבות.

איטום פרטי האלומייום היו באחריות הקבלן, על הקבלן להציג לאישור המזמין את 
  פרטי האיטום לפי הביצוע.

  איטום היחידות כולל מיעת כיסת אוויר דרך הפתחים.

  

 אחריות הקבלן: .18

 שים. 7על הקבלן לתת אחריות לטיב המוצרים ולמיעת כיסת רטיבות לתקופה של 
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1202.5.16   

 מרכז לצעירים כפר יונה ואוורור אווירמזוג   –מיוחד  מפרט טכני 

 ]תקנים מעודכן[ מפרט טכני – 15פרק 

 כללי תנאים מיוחדים נוספים לעבודות מיזוג אוויר  .1

מפרט הכללי למתקני מיזוג אוויר וקירור, מהווה השלמה לנדרש במפרט מיוחד זה, לעבודות מיזוג אוויר, 

-הבין ידי הועדה-בפרט ועל המפרט הכללי בכלל, כפי שפורסמו על 15פרק  –משרדית -ןביה דהבהוצאת הוע

 של משרדי הממשלה, במהדורתו המעודכנת האחרונה שפורסמה.   לסטנדרטיזציהמשרדית 

המתוארות באופני המדידה   יהיו בהתאם להוראות המתייחסים לעבודות אלו, אופני המדידה והתשלום,

וכמפורט במפרט המיוחד הזה ובאופני   ידי אותה ועדה-על במפרט הכללי  ורסמו שפ כפי ותכולת המחירים

 .המחמיר מביניהם -המדידה המתוארים בו 

כל  רט מיוחד זה ו/או בתוכניות.פהוראות המפרט הכללי מחייבות, אלא אם נדרש אחרת במפורש, במ

הישראלים, לתקנים   ניםלתקהעבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי, למפרט המיוחד, לתכניות, 

. יש לראות את  תקנים במפרט הכללי -  15.01.01בסעיף  קאים ולתקנים מקצועיים אחרים כנדרש יהאמר

, המפרט המיוחד, 00,01,02,04,05,08,09,11,16,19,34,57,58,59ים: משרדי פרק-הבין המפרט הכללי

ים זה את זה. בכל מקרה של  לימכמש, כתב הכמויות והתכניות, האמריקאיםהתקנים הישראליים, התקנים 

סתירה בין האמור במסמכי החוזה השונים, הדרישה המחמירה היא זאת שקובעת. על העבודות להתאים  

הקבלן במתן הצעתו מאשר כי כל המסמכים הנ"ל נמצאים   ולתקנים המחייבים. מכל הבחינות לתקנות

 ברשותו והוא לקחם בחשבון בעת מתן הצעתו. 

ומחייבת   1001לקירורו או לאוורור, תתוכנן ותבנה בהתאם לת"י  המיועדות לחימום,יר אוומערכת מובילי ה

 פרוץ שרפה בחלק מחלקי המבנה.של במקרה  וסגירת דמפרים המערכת הפסקת פעולת

 צנרות, מובילי )תעלות( האוויר החיווט והציוד יהיו מחומרים בלתי בעירים בלבד. 

ויעמדו בכל דרישות תקני הבניה וחוקיה  ם מחומרים בלתי דליקים וייעש ציפוי יהיוהבידוד והחומרי  ד,והצי

 אקוסטי/ תרמי בידוד . V.3.3 -מ  לא יפחת 755וסיווגם על פי ת"י   ,755921

 .  M1 EUCEB   Soluble-Bio    בריאות תקן בעל לתעלות יהיה פנימי

עשן או מדפים  /מדפי אשין התקאש, יש ל מחיצותדרך  פינוי עשן /חדירת תעלות מיזוג אויר במקומות של

יש , ואו לתיקרות לפי הנחיית היצרן והתקן )דמפרים( אוטומטיים תקניים, מעוגנים אל הקירות משולבים

 . מדףבחומרים עמידים באש ברמת העמידות של המחיצה. הנ"ל כלול במחיר הסביבם לאטום 

ברמת העמידות של  יצת אש במח קן סביב כל אלמנט/אביזר החוצה או מותיש לאטום בחומרים עמידים באש 

 עבודה.אלמנט/אביזר / במחיר ה הכלולאטימה המחיצה. ה

 . 6 חלק  1001התקנה, ציפוי ותחזוקה של תעלות/ארובות ומנדפים תעשה עפ"י תקן ישראלי 

[, דרך קירות אש, תקרות ורצפות, יש לאטום בחומרים  ,ניקוז  ]גז, מים וירומיזוג א במקומות של חדירת צנרת

 עבודה.צנרת/ברמת העמידות של המחיצה. הנ"ל כלול במחיר הואו קולרים ש בא דיםעמי

הכלולים בעבודה תהיה בהתאמה  וכד'  ,תעלות, צנרת התאמת צורת התליה הצבה לציודים השונים

המבנה. על הקבלן להמציא אישורי מהנדס ופרטי ביצוע עבור ביצוע העבודה. הגג וקירות לקונסטרוקציית 

 .הציוד,מכלול וכד'יר במח  הנ"ל כלול
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בעלי   -הוא קבלן עצמאי וכי כל המועסקים על ידי הקבלן קבלן מזוג האוויר מוצהר בזאת כי 

, קבלני משנה יהיו עובדיו והם פועלים בשם הקבלן בלבד והוא  םמלאכה, ספקי ציוד, שירותי 

 עליהם. אחראי 

ריות מכל מין וסוג  אח היהלמען הסר ספק למזמין העבודה, ליועץ או לכל אחד מטעמם לא ת

שהיא והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים ו/או הטבות אחרות בהקשר עם מפרט  

   זה/חוזה.

חברת ניהול ופיקוח בתחום הבטיחות בעבודה שתעסיק מנהל עבודה, או  להעסיק מתחייב הקבלן 

מפקח  ל האצ מטעמו. מנהל העבודה יהיה מוסמך ורשום במשרד העבודהמנהל עבודה להעסיק 

יפקח בקביעות על  האזורי עבור ניהול הפרויקט  מההיבט הבטיחותי בעבודה. מנהל העבודה  

מנהל העבודה ימצא באתר במשך  עבודת כל העובדים והקבלנים מטעמו של קבלן מזוג האוויר.

 כל הזמן בו שוהים אנשים מטעמו באתר הן לצרכי עבודה והן לצרכים אחרים. 

 

בגובה בפרט, יבוצעו לפי פקודות הבטיחות בעבודה, לפי חוק ארגון ות בודכל העבודות בכלל וע

. קבלן מזוג האוויר יהיה אחראי על כל קבלני המשנה  18001 הפיקוח על העבודה, תקן בטיחות

כל העבודות בכלל ועבודות בגובה בפרט, יבוצעו לפי פקודות הבטיחות בעבודה,  שלו ועל עובדיו.

. הקבלן יוודא אישורי הדרכה לסוג  18001דה, תקן בטיחותעבול ה לפי חוק ארגון הפיקוח ע

 העבודה הנדרש ולעבודה בגובה בפרט.

 קבלן מזוג האוויר יהיה אחראי על כל קבלני המשנה שלו ועל עובדיו. 

ן גם ביתר  יאין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה ימצאו את ביטוי

 המסמכים.

במפרט המיוחד באופני מדידה מיוחדים, בתקנים  מפרט הכללי,, ביותכל המתואר בתכנ

 ובתקנות, משלים את הסעיפים בכתב הכמויות.

הוראות המפרט הכללי מחייבות, אלא אם נדרש אחרת במפורש, במפרט מיוחד זה ו/או 

 בתוכניות.

 תבוצע ברמה הגבוהה ביותר )טכנית, טיב החומרים, רמת ביצוע עבודות הגמר העבודה

 נה(. התקוה

וכד'(   הקבלן אחראי לתאם עבודתו עם כל בעלי המקצוע האחראים )אינסטלציה, חשמל, שלד

הקבלן אחראי   חדשים מבניםואחראי לביצוע עבודתו במועד ועפ"י קצב התקדמות העבודה. ב

בעת הביצוע )פתחים שלא  קונסטרוקציה הפתחים הנדרשים ע"י קבלן השלד/  לוודא הכנת

 ע"י הקבלן ועל חשבונו(.  מכןחר תואמו יבוצעו לא

 אישור קבלן המזוג וקבלני המשנה 

ימים ממתן צו התחלת עבודה יגיש הקבלן למנהל הפרוייקט את רשימת קבלני המשנה    14תוך  

לאישור. הקבלן אינו רשאי לשנות את הרשימה לאחר שאושרה ללא הסמכה מראש ובכתב של  
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  , תעלות, ירורקגדלי  מנפרד )צנרת,  בבלן  קכל  ל  השנמקבלני  לף  סנאי  ת הלן  ל.  מזמין/יועץ/מפקחה

 ידוד(:בשמל, ח

שור מרשם הקבלנים בדבר רשום בפנקס הקבלנים כקבלן מורשה לביצוע עבודות עבור  יא .1

 מתקני מזוג אויר.  - 170משרדי ממשלה בסווג ענף 

  תצהיר חתום ע"י עורך דין הכולל: נסיון קודם בפרוייקט דומה. מודגש שהכוונה לפרוייקט .2

קבלן נדרש להיות עם ניסיון של  ה בפועל ע"י הקבלן במתכונת המוצעת לפרוייקט זה. וצעשב

 .בתחום לפחות שנים 5

 . לפחות של חמש שניםמוכח עם ניסיון   -צורך הביצוע יועסק מנהל עבודה ל .3

 . (וכד'  נרתצמתאים )חשמל, הווג  י סבקבלנים הפנקס  ב ישום ר -קבלן מישנה  .4

 .  127ודת הסמכה בתוקף שעברו בהצלחה מבחן לפי ת"י תע עלירתכי הצנרת ב  -קבלן צנרת   .5

 .שנים בתחומו 10יהיה מהנדס חשמל רשום ומנוסה לפחות  מטעם הקבלן, מתכנן החשמל .6

קבלני  כן ל ו  ,ייקט וכו'ו, מנהל פרקבלן מזוג האויר שור היועץ והמזמין לצוות הטכני שליא  .7

   .המשנה שלו

 

 בודה עתהליכי ויוד צדיקות ב

היצור  ת  ק בדילות  ע בגמר  בדיקות  הדורש  הציוד  יחולוכל  מטעם    והביצוע  מפקח  הקבלן.  על 

יטאות,    משאבות,  הציוד הטעון בדיקה בתום היצור:  .המזמין יהיה נוכח במעמד ביצוע הבדיקות

 ., צנרת, בידוד, תעלות וכד'לוחות חשמל מזגנים, מפוחים,

מחירי  ב  לולה כ לו  אדיקות  בלות  ע   ה.ודבעה יב  טהוכחת  לוספות  נ דיקות  בבוצעו  יעבודה  ה מהלך  ב

הציוד. הקבלן יזמין מכון בדיקה מוסמך על פי בחירת המזמין ועל חשבון הקבלן. בין הבדיקות  

 הנדרשות: 

הצנרת   טיב  התקן    –בדיקות  בדרישות  לעמידה  המתכות/טכניון  מכון  לאישור  יועברו  דוגמאות 

 הרלוונטי הנבדק כולל מידות חוזק ואנליזה כימית.  

 . ללא הרס לאישור ריתוכים צנרת וקונסטרוקציה  ותיקדב

מערכת   האוויר הבדיקת  מיזוג  מתקן  של  כולו  חשמל  אינסטלציה    והאוורור  חשמל,  ]לוחות 

 .באמצעות בודק מוסמך –חשמלית, יחידות קצה ומערכת החשמל והפיקוד שלהן וכד'[ 

 . במפעל היצרן – וכד'  משאבותיטאות, מפוחים, בדיקות של ביצועי 

 . תרמו גרפיות ללוחות החשמל קותבדי

ישראלי   תקן  לפי  תותב  תקרת  האביזרים    -  1חלק    5103בדיקת  כל  התקנת  התאמת  בדיקת 

התותב/או   תקרת  שמעל  זו[  בעבודה  הכלולות  וכד'  האוורור  המזוג  למערכות  ]המשויכים 

את  המשולבים בה, מחוברים באמצעות מתלים נפרדים לתקרת המבנה או לקונסטרוקציה הנוש

 המבנה.את 

לבדיקות  מועד  ויקבע  להערות  תכניות  התקנים  למכון  הקבלן  יגיש  הביצוע  תחילת  לקראת 

זמין את מכון התקנים לעריכת בדיקת התאמת מערכות מיזוג יהקבלן  עתידיות. במהלך העבודה  

לת"י   תוספת     .1001האוויר  ללא  הנ"ל  לבדיקה  בהתאם  שיידרש  כל  לתקן  הקבלן  על 
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הקבלן נדרש להמציא עם סיום עבודתו   שידרש בבדיקות אינטגרציה.כל  ף כהקבלן ישתתמחיר.

 אישור בכתב שהמערכות שהותקנו על ידו עומדות בדרישות מכון התקנים הישראלי.

 

כלול    לעיל  כמפורט  התקנים/מוסמך   ממכון  בתקן  עמידות  על  אישורים  לקבלת  הבדיקות  כל 

  לן.ב הקן ועל חשבבמחיר העבודה והסעיפים השונים  ויעשו 

 

 מטעם היצרן. המורשה אך ורק על ידי  מתקין מוסמך באתר עשה תי ראשונה ההפעלה

ודא  וול   לידי היצרן  המתקין ידאג בסיום העבודה להחתים את  תעודת האחריות למוצר ולשגרה 

 נרשמה כנדרש.    האחריות למוצר ולתפעולו כי

 רתכים - צועמיקמיזוג ואוורור ולבעלי  ציוד/דרישות ותקנים למערכות

ידו, יהיו עפ"י כל התקנים הישראליים  -העבודות שיבוצעו ע"י הקבלן והציוד שיסופק על כל

  -כגון: תקני בטיחות, תקני רעש  והבטיחות העדכניים ביותר ועפ"י הנחיות משרד העבודה

-תקן מסגרות חרש ואינסטלציה עבור צנרת מים וריתוכים פרק חוק החשמל הישראלי,, 1004

בדיקת התאמת התקנת כל  , ביותר על כל פרקיו העדכניים 1001, 1001/6 ,755 ראלי יש תקן, 19

האביזרים ]המשויכים למערכות המזוג האוורור וכד' הכלולים בעבודה זו[ שמעל תקרת 

 .וכד' 1חלק    5103תקן ישראלי  -לבדיקת תיקרת תותב ,לפי תקן  התותב/או המשולבים בה

תאמה לתקן היצוע, תכנון ושרטוטים לעבודה זו יהיו ב, בריםכל החומרים, הציוד המכשי 

ויסופקו עם אישורי תקן  הישראלי ובהתאמה לדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות

 .ישראלי או אירופאי/אמריקאי

דרישות של "המדריך של האגודה  ותקנים מקומיים יחולו על הקבלן תקנים  בהיעדר

מדריך  ( במהדורתו האחרונה,  ASHRAEרור" )יוווא האמריקאית למהנדסי חימום קירור

הוראות האגודה האמריקאית להגנה   ,(SMACNAהאגודה האמריקאית של קבלני עבודות פח )

 .  דון יאו תקנים אמריקאיים אחרים המתייחסים לנ  , (NFPAבפני אש ) 

ים  כניהעד על כל פרקיו  1001עבודות מיזוג האוויר, קירור ואוורור ייעשו עפ"י תקן ישראלי 

. על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו, יישום כל הדרישות המופיעות ,755921,תקן  ביותר,

פי דרישות נציגי הרשויות גם אם לא הוגדרו במפורש במפרט, בכתב -בתקנים ובחוקים או על

 הכמויות, או בתכניות המכרז. במידה ויידרש, יהיה עליו להוסיפם ללא תמורה. 

קודמים לכל  הנאמר במפרט, בתכניות ובכתב הכמויות. בכל  יו,פ-לדרישות התקן והעבודה ע

מקרה של סתירה או השלמה בין דרישות התקנים השונים או בין התקנים לבין האמור 

 במסמכי החוזה השונים, הדרישה המחמירה היא זאת שקובעת.

של   0315-ו 1501, 1502ככלל היחידות, מפוחים ייבנו ויכילו לפחות את כל המפורט בפרקים 

 . םהמחמיר מביניה  -המפרט הכללי וכמתואר במפרט הטכני המיוחד 

בדיקה  תו  בעל מוצר מוגמר של יצרן מוכר והי, טיפול באוויר, מפוח נחשון וכד' ייחידות מזגן

 או תקן אירופאי,  ULתקן ארה"בבארץ ממכון התקנים הישראלי מת"י, או בעל תו  קובלהמ

EUROVENT  הנדרשים  בארץ ובחו"ל  ניםתקלות דריש,והעונה על ה : 

   .עמידה בדרישות הבטיחות, וירוצור והתקנת מזגני איי -  994תקן 

 . מבנים ומטבחים ומזוג, ורורוא בטיחות אש במערכות -על כל פרקיו  1001 תקן 

 איכות יצור והתקנה.  -  2002תקן 

 . לפחות V.3.3בסווג חומרים רמת עמידות   - 755 תקן
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 שרפה של חומרי בניה. בה ובגת 921תקן 

 . עמידות אלמנטי בניה באש 931 - תקן

 . המגדיר אלקטרודות 1340 –המסמיך רתכים,ת"י -127ת"י 

 .חוק התכנון והבנייה

 לוחות חשמל   1419תקן 

 איכות יצור והתקנה.  תקן

עמידה בדרישות  ו/או הצהרת תפוקות אנרגיה  994עמידה בדרישות היצור לפי תקן ת"י  ו צהובת

 ARI-   תקן אמריקאי  RIHAויר וקירור ותפוקות עפ"י המכון האמריקאי למיזוג אות אימ

 ירומיזוג או צרניאיגוד י EUROVENT עמידה בדרישות אימות תפוקות עפ"יו/או   240/210 -

    .5151באירופה, עפ"י תקן   ורורווא

נפילה  עת מניאבטחת כל מכלולי פיזור האוויר המותקנים בתוך חלל התקרה ועל התקרה ל 

באמצעות תמיכות מתועשות, מוטות הברגה, שרשראות וכד' כלולים במחירי התעלות כנדרש  

 .1חלק   5103בתקן ישראלי 

 . המגדיר אלקטרודות  1340 –המסמיך רתכים,ת"י -127ת"י  -רתכים בעלי תעודת הסמכה לפי

ובכל  רמל"ד  0020  גלאי עשן  בתעלות אספקת אוויר לכל מזגן מעל נת התק הקבלן יתאם ויוודא 

 ע"י מבצע ומתכנן מערכות גילוי אש. רמל"ד   2,000-תעלה/ענף בעל ספיקת אוויר הגדולה מ 

ככלל חומרי הבידוד התרמי/ אקוסטי פנימי בתעלות ובשאר הציודים המותקנים בפרוייקט יהיו  

 .M1 EUCEB  Soluble-Bioבעלי תקן בריאות    

 MERV 11 (F6 .) היהח ימסנן האוויר ביחידות המספקות אוויר צ

ככלל היחידות יבנו ויכילו לפחות את כל המפורט   םצנטריפוגליי \מפוחי סילוק עשן צירים

המחמיר   -של המפרט הכללי וכמתואר במפרט הטכני המיוחד  1503 -ו  1501, 1502בפרקים 

 .  1001/4.המפוחים לפי תקן  םמביניה

 מטעם היצרן. המורשה  סמךמו ידי  מתקין -אך ורק עלבאתר  עשה תי ראשונה ההפעלה

ודא  וול  לידי היצרן  המתקין ידאג בסיום העבודה להחתים את  תעודת האחריות למוצר ולשגרה 

 נרשמה כנדרש.    כי האחריות למוצר ולתפעולו

 הבטחת גישה ציוד: 

הקבלן יוודא אפשרות גישה נוחה לצורכי אחזקה וטיפול בציוד, לכל הציוד המותקן על ידו.   

פשרות שינוע של כל הציוד לצורך הבאתו לאתר והצבתו במקום ולצורך העתקתו  א אוודהקבלן י

 ממקומו לצורך תיקון או החלפה. 

 העברת חומרים ואפשרות לשינוע וציוד:

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם עליו להעביר את הציוד למקומו. במידה ותנאי המקום  

 חר הכנסתו למקומו. לא  רכבידרשו זאת, הציוד יובא למקום מפורק ויו
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הקבלן יעשה את כל הבדיקות הדרושות ויכיר את כל המתקנים והמערכות והדרכים להבאת  

ציוד, אחסנתו, טיפול בציוד וחומרים שידרשו לעבודתו ויכיר את כל הקשיים העלולים לנבוע  

 בביצוע עבודתו בהתאם לכוונות המפרט והתכניות המצורפות לו. 

נוע העברה והנפה של הציוד למקומו, יובאו על ידי הקבלן, על  לשיים  מכשירי ההרמה הדרוש

 חשבונו ובאחריותו. 

 הבאת הציוד למקום תתאפשר רק אחר בדיקתו ואישורו על ידי המפקח והיועץ. 

הקבלן יגן על הציוד המסופק או מותקן על ידו ממועד הבאתו לאתר ועד   הגנה על הציוד:

פוליאתילן עבות כהגנה מפני טיח, אבק או כל לכלוך  ות ריע למסירתו למזמין, לרבות כיסוי בי

 אחר כתוצאה מעבודות הבנייה במקום ותנאי המקום. 

 פתחים בצנרת ותעלות אוויר יש לאטום עד גמר עבודות ההרכבה. 

וצע על  הקבלן יתקן כל נזק שיגרם לציוד במהלך העבודה עד לקבלה הסופית. תיקון הנזקים יב

 . ידי הקבלן ועל חשבונו

 סיום הפרויקט: 

לפני הגשת בקשה למפקח לבצע ביקורת אישור סיום של החלק העיקרי של העבודה, הקבלן  

ישלים את כל העבודות, המטלות והתנאים המפורטים להלן, וכן ירשום בבקשה את הרכיבים  

 החריגים הידועים לו: 

שבוצע המתקן(,  ת כפי )תוכניו תיק מתקן הכולל שרטוטים ותרשימי עדות ספר/ .  הקבלן יגיש 1

  15.01.09האישורים והמסמכים כנדרש בסעיף תעודות אחריות וכן כל   חוברות שימוש בציוד,

 מידע נוסף המצוי ברשותו כולל מדיה מגנטית. במפרט הכללי וכל 

 .  הקבלן ימסור כלי עבודה, חלקי חילוף, עודפי חומרים ופריטים דומים למפקח, כפי שיידרש. 2

הפעלה, הבחינה וההדגמה של המערכות לשביעות רצון המפקח, כדי  ם את ה .  הקבלן ישלי3

 להראות כי ההתקנה נסתיימה, כי בוצע כוונון נכון, ותנאי הפעלה נכונים 

 .  הקבלן יבצע ניקוי סופי של האתר בהתאם לדרישות. 4

 ..  הקבלן יעביר את המערכת בביקורת חשמל של בודק מסמך5

 אישורים:  .6

האוויר, לדאוג לבדיקת המתקנים ע"י מכון התקנים או נציג מוסמך מיזוג באחריות קבלן 

מטעמו ולהמציא אישור בכתב שתכנון המערכות והביצוע בפועל הוא עפ"י דרישות בטיחות  

הבטיחות של הפרוייקט, כפי שאושרו ע"י גורמי כיבוי אש וכן בכפוף לדרישות    תאש, פרוגרמ

מזוג האוויר, שחרור העשן, הנידוף, על לחץ    מערכותל -על כל חלקיו  1001התקן הישראלי 

בחדרי מדרגות, אינטגרציה למערכות החרום. אשור לחומרים בהם נעשה שימוש בהתאם 

ועפ"י כל תקני    1419. אישור ללוחות החשמל בהתאם לת"י 921,931,755לתקן הישראלי, 

 הבניה, החשמל  והתקנים והחוקים הרלוונטיים למערכת זו.

כפי   -שורים לקבלת רמת הרעש הנדרשת מיחידות העיבוי ושאר הציודים  ציא איהקבלן ימ

   שנדרש מיועץ האקוסטיקה של הבניין והרשויות.
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כל   קט מטעםיהקבלן ידאג שיבוצעו כל הביקורות הסופיות ויינתנו האישורים הנדרשים לפרוי 

 , איכות הסביבה, מכבי אש ומכון התקנים.הממשלתיות, הרשויות המקומיות

 בודק מוסמך למתקן החשמל למערכות כולן.  אישור

  4, הפעלה, טופס שיון עסקיבאחריות הקבלן לקבל את האישורים המתאימים, לצורך קבלת ר

 . ותוי ולהתאים את הציוד המסופק לדרישות הרשוכד' 

 הגשת הציוד תכלול אישור על עמידה בתקנים המתאימים.

אנרגטי כנדרש בתקינה הירוקה לקבלת   י דרוגשיסופקו מזגנים בעלהקבלן ידאג לפי דרישה 

עבור הדירוג  האנרגטי לכל אחד  האישורים הנדרשים מציא את כל  יניקוד, הקבלן 

 מהמזגנים המסופקים על ידו  לפרוייקט.

-M1 EUCEB   Bioחומרי בידוד תרמי/ אקוסטי פנימי לתעלות יהיו בעלי תקן בריאות    

Soluble .ויר צח יהיה  קות או מסנן האוויר ביחידות המספMERV 11 (F6) . 

עבור הדרוג לבניה ויסופקו כל המסמכים הנדרשים שיבוצעו כל הביקורות  הקבלן ידאג

 ירוקה.

 הנ"ל כלול במחיר העבודה. 

 .המפקח הינו המחליט והפוסק האחרון בכל חילוקי הדעות
             

 תאם. ויש להתארגן בה  ויתואם מראש קבע ע"י הפיקוחילוח הזמנים י

 
 פה ילמניעת שר - נוהל ביצוע עבודות בחום    

לא תבוצענה "עבודות בחום" ללא תיאום מראש עם המפקח וקבלת אישור וללא נוכחות של  

 צופה אש בעל הדרכה וידע מקצועי בתחום.

 .חומרי פסולת יסולקו מהאתר מידי יום

לנוהל   ם אלא בהתמטר מחומר דליק כלשהו ש 10לא תבוצענה "עבודות בחום" ברדיוס של 

 המפורט להלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן תוך כדי שימוש בריתוך, ו/או חיתוך, 

 או כל פעילות הגורמת ליצירת ניצוצות או נתזים. ו/או תוך שימוש באש גלויה, ו/או השחזה

להלן )אחראי כל קבלן או קבלן משנה אשר ביצוע עבודותיו כרוך ב"עבודות בחום" ימנה 

"האחראי"(, אשר חובתו לוודא כי לא תבוצענה "עבודות בחום" שלא בהתאם לאמור בנוהל 

 זה.

בטרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע "העבודות 

מטר לפחות ממקום ביצוע  10בחום" ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של 

ר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה שאום", כה"עבודות בח

 בלתי דליק. 

ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן "צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי אש    האחראי

מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. 
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על ביצוע העבודות בחום ולכבות מיידית כל   ףיה להשקתפקידו הבלעדי של צופה האש יהי

 התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום. 

  180צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען ועד לפחות 

 דקות לאחר סיומן.

 במקומות סגורים יש להתקין מפוח הוצאת אוויר זמני. 

 

 תאור העבודה  .2

מערכות  ו  של מערכות מיזוג אוויר  התקנהאספקה ולרט זה, מתייחסת פמ לולה בהעבודה הכ

 םהממוק  למרכז לצכירים הכולל בית קפה וחללים נוספים לשימוש הקהילה – אוורור 

   .במבנה קיים בכפר יונה

ות תפשטההבשיטת  - ר וורטאינ בטכנולוגית מערכת  לעמבוססת זוג האוויר ימערכת מ

   .וכוללת מעבים ומאיידיםבמספר מעגלי גז   הישירה לקירור או חימום

   קסטה.או יחידות  ייעשה באמצעות מערך תעלות ומפזריםבחלל   רפיזור האווי

תספק אוויר  ש דרגות סינון 2 תאספקת האוויר הצח תתבצע באמצעות יחידת אינוורטר בעל

 סות. יו מפזרים ומדפי ו, באמצעות מערך תעלותל פומט

בתוך תא אקוסטי ומערך תעלות    על הקום מבוססת על מפוח י האוורור לשירות   ות/מערכת

 ותריסי יניקה.  

 רב תכליתי דו מפלסי ימוזג באמצעות יחידת פקג' ויחידות קסטה מתחת לגלריה. חלל

 סות. יו מפזרים ומדפי ו, מערך תעלותתתבצע באמצעות אספקת האוויר 

, ותאום פתיחת הפתחים  בשטחת המעבים והציוד הצב  . גגהעל יחידות העיבוי יוצבו ככלל 

 .  מזוג אוויר  קבלןועל ידי אחריות  וכד', ב

  ]מפקח [  פרוייקטדורשת תאום עם מנהלת ה יחת פתחיםופת ודיםשל הצי תליה/ההצבה

אישור קונסטרוקטור באחריות ועל חשבון הקבלן. במידת הצורך יוצב/יתלה המצאת ו

 .מתאמת לחלוקת המשקל קונסטרוקציית פלדה יבג-הציוד על

מכן להכין שטח ולאחר  ה לאחר ביצוע בדיקות והתאמה לעל  הקבלן להכין תוכניות עבוד

מפורט בצורת גנט יומי מתואם עם הקבלן הראשי והמפקח, ורק לאחר     ח זמנים לו

  שיאושר תתאפשר תחילת עבודתו. 

 

 תכניות עבודה ומפרטי ציוד    .3

 כללי יש להוסיף:המפרט ה  של 15.01.06  לסעיף       -

תכניות עבודה מפורטות ומתואמות של האזורים הממוזגים, חדר המכונות, לרבות ציוד,    -

 ניקוזי שמן, חשמל ופיקוד.  ,שמהלכי תעלות אוויר, מערכות כיבוי א

 תכניות עבודה מפורטות למנדפים למיניהם.    -

ם שם ומספר התכניות עליה  ה ציון עיזומטרית יהיתכניות איזומטריות. על כל תוכנית א   -

 היא שייכת. 
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מערך התעלות והצנרת, המצויין בתכניות, הינו דיאגרמטי. מיקום  הציוד ומידות ומיקום 

מידות תעלות האוויר, הצנרת ומפלסי הקו התחתון, חייבים למצוא את   המערכות הנ"ל וכן

 אתר. יקת התנאים ביות העבודה של הקבלן וזאת, לאחר בד בתכנ  ביטויים

הקבלן למדוד ולוודא את המרווחים והמעברים העומדים לרשותו למעשה ולעדכן את על 

ות, אשר אינן תואמות  כרידי הקבלן מע-תכניותיו בהתאם. בכל מקרה בו יסופקו ויבוצעו על 

רכיטקטוניות והקונסטרוקציה, את המרווחים והחללים המיועדים להן לפי התכניות הא

 ת המערכות המתאימות, וזאת ללא כל תשלום נוסף.ן מחדש אלפרק ולהתקי יחויב הקבלן

אישור המתכנן לשרטוטי העבודה ו/או פרטי ציוד, אינם משחררים את הקבלן מאחריותו  

 ו/או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי במפרט והתוכניות.   לטיב הציוד

 

 היקף העבודה  .4

 כללי:        .א

מסי נמל   רכישת ציוד, הובלה ימית, ביטוח, קניה, מכס והיטלים כלשהם, שחרור,  .1
, הנפה,  וקניה, הובלה למקום הביצוע, ביצוע, חומרים, מכשירי עבודה, מתקני הרמה

כמויות אוויר במערכות פיזור אוויר והיניקה, וויסות   למיניהם, ויסותוהובלה, פיגומים 
הכנת תוכניות העבודה, תוכניות העמדת ציוד, פרטי  תפוקת האוויר של יחידות המיזוג.

הצבה, תמיכה, תליה ואישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן לנ"ל, איטום בחומר תקני  
תכנון והכנת תוכניות לוחות   בעל עמידות אש זהה לקיר/מחיצה אותו/ה הוא חוצה.

חשמל ומערכת החשמל והבקרה, תוכניות הציוד. כל התוכניות יתוכננו ויבוצעו  
בהתאמה מלאה לשטח ולמפרט הטכני והכללי ויתואמו עם שאר הקבלנים. באחריות  
קבלן המזוג להגיש מסמכים ולוודא שכל ההכנות הנידרשות למבוצע על ידו ,הפתחים  

 חשמל,הבסיסים וכד'  ,הניקוזים ,הזנות ה

וכד' יכלל: הכנת תוכניות העבודה, תוכניות העמדת  , לוחותבמחיר הציוד, צנרת, תעלות   .2
ציוד, פרטי הצבה, תמיכה, תליה ואישור קונסטרוקטור לנ"ל, איטום בחומר תקני בעל 
עמידות אש זהה לקיר/מחיצה אותו/ה הוא חוצה. תכנון והכנת תוכניות לוחות חשמל  

ל והבקרה, תוכניות הציוד. כל התוכניות יתוכננו ויבוצעו בהתאמה  ומערכת החשמ
 מלאה לשטח ולמפרט הטכני והכללי. 

כל הציוד המסופק יהא מותאם לשטח, לאופי המקום בו הוא ממוקם ולאופי האזור בו    .3
 שנים לפחות.  3הוא יפעל. רמת הגימור של הציוד תאפשר הישרדותו למשך 

ביצוע, תכנון ושרטוטים לעבודה זו יהיו בהתאמה  כל החומרים, הציוד, המכשירים,   .4
 לתקן הישראלי ובהתאמה לדרישות ולהוראות של הרשויות המוסמכות. 

ת: הגשת מפרט טכני ותכניות  וכוללמזוג האוויר   -תואספקת והתקנת מערכ  .5
האישורים המתאימים, לצורך קבלת  כל  קבלת .במידת הצורךת יולרשו תליה/הצבה

  -תקן בניה ירוקה, רעש, ותויהציוד המסופק לדרישות הרש  טופס אכלוס והתאמת  
 , עמידות באש באחריות הקבלן.  המצאת דרוג אנרגטי כנדרש 

 

 :אלא באם צויין אחרת, והתקנה של  ה, מלאכהעבודה תכלול אך לא תוגבל בזה, אספקה .ב

בתי  , מטיפוס משאבת חוםבים ומאיידים , מעVRF  ות מרכזיותרכמע .1

 . לפי הצורך -מאייד להתקנה חיצונית

שקטות   מיני מרכזיות מטיפוס משאבת חום( X.Dמערכות מפוצלות )      .2

 . SQ -במיוחד 
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 . מטיפוס "משאבת חום" –במבנה פרופילי אלומיניום. D.X'[  מערכת מפוצלת/אחודה ]פקג .3

 פח להגנה. ך תעלות מותקנות בתו ערכות צנרת גז מבודדותמ .4

 צירי/על הקו בתא אקוסטי.  מפוח אוורור .5

 מערכות סילוק עשן.  -לפי דרישה .6

 וכד'[.וח ,מפ  ד,מאיילהצבת הציוד או תלייתו ]יחידות עיבוי  -קונסטרוקציה/גישטל וכו'  .7

 ודן.  הן ובידיזרי, אבמלבניות/עגולות  ירואו מיזוג   מערכות תעלות .8

 דוד חלונות מעל תיקרה תותבת. חומרי בידוד ופח לאטימת פתחים ובי .9

יפול באוויר, תעלות,  חידות הטי -אביזרי תליה/הצבה לקונסטרוקצית המבנה עבור  .10

 צנרת וכד'. 

, לוחות חשמל, אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח ולפיקוד, לוחיות  חשמל תקןמ .11

  4מתנע רך לכל מנוע בהספק מעל   ל מנוע,כלן  , מנתק בטחו[גלאי נפח]הפעלה, 

 . מושלמות , מערכותוק החשמלי חלפ קוו"ט

 חשמל. ולוחות  תכנון מתקן החשמל ולוחות החשמל, תוכניות חשמל .12

 מערכות בקרה לגיבוי עבור מחסן תרופות ואזור דלפק  מכירה.  .13

 . וכל הנכלל בסעיף הכנת מסמכים טרם תחילת ביצוע העבודה -תכניות עבודה .14

ים ומעברים למעבר תעלות  בקירות לבנים ובלוקים להכנת פתח ו קידוחים /בטוניםחציבות ב    .15

 . י קבלן הבנייןיד-ים יעשו על ן הפתח קותי, וירוא הזוג ייפתחו על ידי קבלן מ  והתקנת צנרת גז

תאום וביצוע התחברות לנקודות ניקוז שיוכנו ע"י המזמין,  -צנרת ניקוז כולל מעברי קיר. ניקוז  .16

 האוויר. האוויר באחריות וע"י קבלן מיזוג  ד מיזוגמכל ציו  הבנ או אל מחוץ למ

אם נכתב   צנרת אלהכלול במחיר התעלות וה והקירות )תעלות וצנרת( אביזרי מעבר דרך הגג  .17

 .אחרת

 איטום מעבר מערכות במחיצות אש כלול במחירי הציודים /מערכות החוצים.  .18

 מערכות פיקוד מושלמות.  .19

 . 'ווככל יתר הפריטים, האביזרים  .20

וכן   למיניהם פיגומים,  הובלהת, אמצעי במות הידראוליו מתקני הרמה כנדרש./ הנפה אמצעי .21

 והתקנה של כל פריטי המערכות.  מה, הצבהכל סידורי הבטיחות הנדרשים להובלה, הר

  בתוכנית את כל מהלכי הצנרת הקבלן אחראי לצלם ולתעד  - תיעוד  לרבות  אספקת תיק מתקן .22

כולל   עהביצוחר  לא AS-MADEתוכניות  וכן להכין (רותת וקיתקרו ה פ צי)ר סגירהלפני  והתעלות

 מדיה מגנטית וכל המתואר ונדרש במפרט הכללי.

 . ופינוי פסולת למכולה באתר מידי יום  ןות ניקיוהמחיר כולל עבוד  .23

 מנקודה שתסופק ע"י המזמין.והפעלה זמנית  חיבור זמני של כוח ומאור לצורכי עבודה  .24

של ציוד המנדפים   יים, מתלים וכו', הנדרשים להתקנהם אקוסט , חומרירזע אספקה של חומרי .25

 . ת השונותוחיבורם למערכו

 . VRF/VRVמערכות לושלש שנים אחריות הציוד לכלל  נהלש הפעלה, וויסות, שרות ואחריות  .26
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 פגישות שבועיות בנוכחות כל הקבלנים.  .27

 

 הכנת מסמכים טרם תחילת ביצוע העבודה   .ד

טרם הגשתם לאישור.לא   כל חומר או ציוד יתקין  אוודה ולא יספק  בעיצוע ה בבן יחל הקבל לא 

ציוד המאושר ע"י  למפרט ה ,כניות העבודהומתאים לת  ושאיניגיש הקבלן חומר לאישור 

 . יועץ/ המפקח

לפי   יועץ/עותקים ויגישם לאשור המפקח 3-הקבלן יכין תכניות עבודה, קטלוגי ומפרטי ציוד ב 

 ולפי לוח הזמנים של הפרוייקט.עבודה בתחילת ה עונהלי אישור שיקב

עם הערות  עותק אחד מכל מסמך לקבלן  , יוחזריבדוק את המסמכים יועץ/ המפקחר שלאח

 רמות: ה  שת שלמ אחת ב

 ו/או הזמנת החומרים.   יצור הציוד /ניתן להתחיל בבצוע העבודה - מאושר

החומרים בכפיפות  הזמנת ו/או    דוצייצור ה/ ניתן להתחיל בבצוע העבודה  - להערות כפוף מאושר 

המסמכים ולהעבירם    אם אינן מפריעות לפעולות אלה( ובמקביל לתקן אתלהערות הרשומות )

 י.לאישור סופ 

יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור. אין להתחיל בביצוע שום עבודה   - ושרלא מא

 .הקשורה לחומר בלתי מאושר זה

טיב  הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריותו ל וודה ו/אבעה לתכניות יועץ/ אישור המפקח

של  האחריות   תקופתוזאת עד לסיום    התקינה   תוופעול , תיפקודוהציוד, התאמתו לתפקידו

 המתקן. 

 :ולהגיש טרם תחילת ביצוע  של תכניות העבודה שעל הקבלן להכין עקרוניתלהלן רשימה  

תכניות המתכנן שעליהן   סיסעל ב ואל ותתכניות עבודה של כל הצנרת וכל התעלות. תכני 1

 לאישור כנדרש.   ויגיש השינויים הדרושים תאהקבלן יכניס 

ותלייתם  ת וההידוקים ודרכי חיזוקם ות,התליודור התעלייכללו את ס   הנ"לתכניות ה 2

חישובי משקל, חוזק הקונסטרוקציה, פרטי תמיכות,  לפי הצורך תוכניות יכללו ה  .למבנה

ח הקבלן לפי  החישובים הנ"ל יעשו ע"י קונסטרוקטור ע" , וכו'.תושטחישובי התפתליות,  

 דרישה ויכללו במחיר העבודה.

על בסיס    בוצעוציוד. שרטוטים אלה י ת ומערכישרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונו 3

 אושר. ש הציוד

תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות. תכניות אלה, לאחר שיאושרו,  4

 ין. נן הבני רו למתכ בעיו

מיד עם  . מכרזרות, אם יש שינוי לגבי תכניות הת ותקבקירוושרוולים תכניות פתחים  5

ניות כולל תכניות הבנין ויוודא שכל השרוולים וכל   ק את התכקבלת העבודה , הקבלן יבדו 

101



 12 

הבניין וזה יהפכן   קבלן/תכניות אלה יועברו למתכנןהפתחים מתאימים למערכותיו. 

 הבניין. ר קבלן צוע עבויבת לתכניו

כניות אלה יכללו את כל הפרטים טיפול באוויר והתקנתן. תתכניות בצוע של יחידות ה 6

 חלוקת הציוד לצורך שינועו למקום.מבנה/ חשבון אתויביאו ב  במפרטכנדרש 

תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים מפורטים על הרעש שהם  7

 יוצרים. 

 ניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים.גים ותכול קטפרטים , 8

 ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, גופי חמום משני ובתיהם.  9

.תכניות בצוע של לוחות  שהוכנו ע"י מתכנן/יצרן לוחות וחות חשמלל ל טות שמפור תוכניות 10

 . וחתכים דרך התאים החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות

אויר לתאום  כבלים מחוץ לחדרי המכונות של מזוג צנרת תוואי, יל שמתכניות החווט הח 11

 עליו.שיסוכם  כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד בהתאם לציודוביצוע ע"י קבלן החשמל 

פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי ותכנון לביצוע  12

מש בסיס  שור וישוגש לאיי שמ )חומרה ותכנה( לרבות תפ" DDC -בקרהמלא של מערכות ה

 רו.תיבת התוכנה לאחר אישו לכ

 פקח. תכניות עבודה וייצור נוספות כפי שיידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי הוראת המ  13

וגים מפורטים של ציוד קטלוגי. בדפים הקטלוגים יש לסמן בצורה ברורה את הציוד  קטל 14

 המוצע. 

בין הקבלנים.   שיבוצע מערכות םו תא תכניות העבודה שיוגשו על ידי הקבלן יהיו על בסיס 

ים שבהם יסומנו מיקומם של המערכות למיזוג אויר, חשמל,  חתכעל התכניות לכלול 

 ת וספרינקלרים. ה סניטריתקשורת,  אינסטלצי

  1:50ובקנ"מ  שרטוטי בצוע תכניות העבודה יהיו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י(  

יקט שגם יאשר את  דס הפרוישם מהנ היתר את  ןבייוסיף הקבלן את פרטיו ו  שעליהן 

 . התכניות

 או מתקדמת יותר.  2000יהיו בתוכנת אוטוקד גרסה   םשרטוטיה

על מנת להבטיח שהעבודה הזמן שהוקצב בלוח הזמנים יים תוך תהליך האישור יסת

 תבוצע ללא פיגורים. 

ור, ים לאישכ ממסהמפורטות בסעיף זה, של הכנת והפעילויות כל ההוצאות בגין העבודות 

 , יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחיריו. יועץ/ ם לפי דרישת המפקחל בצוע תיקוניכול
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 דוגמאותה.    

,  המפקח, דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה ואביזרים פי דרישתהקבלן יספק, ל

בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בבצוע   מפזרים, מסגרות, קופסאות פיזור וכד'

 . העבודה

ת וכן קטעי תעלות מבודדות  ות של חומרי הבידוד לצנרת, לתעלוק דוגמא בלן יספקה

גמאות ישמרו במשרד עיל. הדורים ואביזרים נוספים כאמור ל ומושלמות כמפורט, מפז

באתר עד לאחר גמר בצוע המתקן וישמשו להשוואה לחומרים ולמוצרים שיסופקו  

 ולמלאכה המבוצעת. 

ות של מפזרים וגרילים  ם ודוגמאות גלוייוד ומערכ יצ הקבלן יספק פרטים של חלקי

 ושא הגוון החיצוני שלהם. אדריכל לקבלת הנחיות בנל

 העבודה אינה כוללת:  .ו

חשמלנוהז - מערכות  פאזי-חד /פאזי -תלת   ת  האווירמערכות    אל    VRF/  X.,D  מיזוג 

 .לוחות החשמל ואל

 . למאיידים/מפוחיםפאזי -הזנות חשמל חד  -

 בנית יסודות הגבהה.  -

 ודה כן כוללת ב לעיל העב למרות הכתו

ויר, התחברות להזנות ע"י קבלן  ובאחריות קבלן מיזוג א   נהם ההז ומיקו  תאום גודל  -

   .אווירהמיזוג  

 לפי הצורך כאשר יש יותר ממעבה אחד במעגל.  VRFחלוקה למעבי  לוחות -

 תאום הפסקת מערכות מזוג האוויר בעת דרישה מרכזת גילוי. -

 גיבוי .  תמערכות הפעלה ליחידו -

מיזוג האוויר  כנו ע"י המזמין, מכל ציוד  התחברות לנקודות ניקוז שיווביצוע    תאום -

 באחריות וע"י קבלן מיזוג האוויר. 

 

 תכנון  תנאי .5

 מתקן מיזוג האוויר תוכנן לשמירת תנאי הפנים כדלקמן: 

 B .W.F 63 B.D .F 73  - 24ºCקיץ: 

 . B.D .F 72 - 22ºCחורף: 

 שבון חבתנאי חוץ שנלקחו  

 B.D .F 98  B .W.F 77: קיץ 

 B.D .F 40חורף:  

 

 מעברים בקירות פנימיים  .6

קבלן   של  ליבו  אוויר תשומת  שפתיח  מזוג  לכך  פתחים  מופנית  בקירות  ת  תעלות  למעבר 

הגבס   ובמחיצות  בקירות,  לביטון  עץ  מסגרות  אספקת  לרבות  במחיר  פנימיים  כלולים 
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תיקון הפתחים    י קבלן הבניין.יד  על  היעשת  ולבקירות מחיצות רגי תיקון הפתחים    .התעלות

י  על יד  תיקני,ייעשה בחומר עמיד אש,    בין אזורי אש  מחיצות המשמשות להפרדהבמעבר ב

 . וג האוויר ועל חשבונולן מיזקב

לרבות אספקת  ו/או חריץ,  פתיחת פתח ו/או קידוח    ,כנ"ל לגבי מעבר צנרת בקירות פנימיים

בקיר, לביטון  מגן  קע  השייע  שרוולי  ידי  מיזל  חשבונווג  בלן  ועל  הפת  .האוויר  חים  תיקון 

רגילות   מחיצות  הבניין.יד-על  היעשבקירות  קבלן  ב   י  במעבר  הפתחים  מחיצות  תיקון 

  אביזרים -טבעות איטום היקפיות/עמיד אש  ייעשה בחומר  משמשות להפרדה בין אזורי אשה

 . י קבלן מיזוג האוויר ועל חשבונויד -, עלםיתיקני -

 צנרת.י הסעיפים: תעלות ובמחיר ות כלול  הנ"ל   דותוב כל הע 

 

 בולמי רעידות  .7

יוצבו  ת  ויחיד  .א סינון  יחידת  מפוחים,  מעבים,  סהעיבוי,  רעידות    בולמי  טע"ג 

מסוג-מגומי "מייסון"   PADS -W-SUPERכריות  גבי  מתוצרת  ועל  מרצפות  , 

 כלול במחיר הציוד. . כל המפורט לעילרחוב  ואיזוצף

 ק הקבלן איזוצף. יחידה יספ  סעבור כל בסי .ב

תיתל  .ג המבנה  בתוך  באופןיחידות  מסדרה    נה  קפיציים  מתלים  באמצעות  גמיש 

"30N"  ה ערך.או שוו "מייסון"מתוצרת 

 .אליו הוא משוייך חיר בולמי הרעידות כלול במחיר הציודמ .ד

 

  דרישות –ציוד מיזוג האוויר  .8 .8

 רמת רעש

מבנה יהיו שקטות באופן  תוך ה המותקנות ב  ,  יחידות המפוח נחשון/ יחידות הטיפול באוויר  

מיוחד ומתאימות להתקנה בחללים בהן יותקנו. מפלס הרעש כתוצאה מפעולת היחידות לא  

 יעלה על הדרישות הבאות: 

 db 42-כ – הישיבהאזורי 

הצורך ספוג   במידת  באמצעות  הרעש  מפלס  השגת  לצורך  אקוסטית  היחידות  יטופלו 

SONEX מטר לפי סקלה  1. מפלס הרעש יימדד במרחקA   .במהירות הנמוכה 

על   יעלה  לא  העיבוי  יחידות  של  הקולי  הלחץ  בתפוקה    1במרחק  db[A]62[ [Lpמפלס  מ', 

עיבוי שרמת ההס ביחידות  יש להשתמש  כך  לשם  נמוכה ממלאה.     db 72-פק הקולי שלהן 

Lwa]                                                                        .] 

מבטיח    ידו,-כדי לוודא שהציוד המסופק על  באחריות הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים

 קבלת רמת הרעש הנדרשת. את
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 נצילות אנרגטית

  /ARI-המערכות השונות יהיו בעלות נצילות אנרגטית מינימאלית מוכחת בתנאי סטנדארט

EUROVENT   : כדלקמן 

 .   A-מינימאלי דרוג –מזגנים עילים רגילים  -

נצילות  יהיו המזגנים בעלי  -ט.ק.   5בתפוקות העולות על  מיני מרכזיות רגילות במערכות   -

    COP - 3.3.מעל של

יהיו  –ר מרכזיות מולטי ,מיני מרכזיות, מפוצלות/אחודות אינוורטר במערכות אינוורט -

    COP - 3.8.מעל נצילות שלבעלי המזגנים  

המזגנים יעמדו בדרישות תקן הבניה הירוקה לקבלת ניקוד ויסופקו עם כל התיעוד הנדרש  

 להוכחת העמידות הנדרשת.

 

 צנרת ניקוז  .9

 . צינור מאסף/נקודות שיוכנו ע"י אחריםהקבלן יחבר את כל היחידות הפנימיות אל  .א

 או אביזר איטום.גומיה לצנרת מאספת -חיבורבמחיר היחידה כלול סיפון ניקוז, מתאם  .ב

” בהדבקה בתוך  2קשיח בקוטר   P.V.C-צנרת הניקוז עבור יחידת הטיפול באוויר תהיה מ .ג

המבנה ומפלדה מגולבנת בחיבורי הברגה על הגג עם פקק שרות. הצנרת  תתחבר אל  

 היחידה באמצעות סיפון ומקשר. הצנרת והסיפון יהיו כלולים במחיר היחידה. 

יותקן אביזר מתאם וצינור פלסטי שרשורי גמיש     F.C/ מיני מרכזיות בחיבור ליחידות  .ד

ד לצנרת המאספת. הצינור יהודק באמצעות בנדים מנירוסטה. מחיר מ"מ ע 20בקוטר 

 הצינור כלול במחיר היחידה.

 צינורות הניקוז יובילו אל נקודות הניקוז הסמוכות שיוכנו ע"י אחרים. .ה

 בקיר אש תכלול קולר/מיגון במחירה צנרת במעבר  .ו

 

 ר ויו א תעלות  .10

ח כולל בידוד אקוסטי, לא כולל בידוד הרשומות בתכניות הן מידות חוץ הפ התעלותמידות 

 תרמי.

ב  לקחת  הקבלן  שעל  בזאת  שבמודגש  בנוי  חשבון  במבנה  מדובר  זה  פרוייקט 

כדוגמת   חרושתיים  יהיו  החיבורים  כל   . פלדה    ERICOאו  CADYמקונסטרוקציית 

לל לפרופילים  לחיבור/תליה  קי   אמתאימים  או  כל  דוח.  ריתוך  את  וירכיב  יספק  הקבלן 

לשם  ,  המקשרים    הפרופילים הדרושים  והתליות  החיזוקים  תמיכת  תליית/ התמיכות, 

המבנה.  לקו  וכד'הצנרת,   של  הפלדה  את  נסטרוקציית  וירכיב  יספק  כך  הקבלן  התעלות 

 כל הפרופילים יהיו חרושתיים מגולבנים .  שהמערכת תהיה חופשית מרעידות.

,  1505 לי בהתאם לפרקלסוגיהם השונים יהיו באופן כל בילי אויר נורות ומוצי תתעלו .א

 המפרט הכללי הבינמשרדי.  של

 ענה  בחתך ובמידה כמצויין בתוכניות  ותותקנהתבוצ    ןתעלות מפח פלדה  מגולב .ב
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 במפרט הכללי.   150511כמפורט בסעיף 

כמצו  .ג התעלות  כל  את  וירכיב  יספק  ובהתיהקבלן  בשרטוטים  במאין  למציאות  ין.  בני ה 

לות הן  , התליות, החיזוקים כנדרש. מידות התעהעבודה כוללת את התעלות, התמיכות

 מידות פנים הפח. 

באיכות כפוף   ,מיקרון מכל צד 20עובי מינימלי של הגלוון  במגולוון צעו מפח התעלות יבו

המדרי להוראות  ובכפיפות  בשרטוטים  שמצוין  כפי  יהיה  והמבנה  העובי  של   ךגבוהה. 

SMACNA .י הקשחה. עם כיפופ  התעלות תהיינה קשיחות, ואטומות 

נמוך  ר  וישל האו הסטטי  לחץ  בהן התעלות  ללחץ נמוך מוגדרות כתעלות אספקת האוויר  

עד    1-מ של  ומהירות  יהיו    9אינץ' מעל הלחץ החיצוני  לשנייה. התעלות   אטומות מטר 

 במידה סבירה ע"י אמצעי אטימה ]חיבורי שיבליסט[.  

  1-מ   י של האוויר גבוההטטהסלחץ  בהן התעלות  מוגדרות כנוני וגבוהה  ת ללחץ  ביולעת

. התעלות יהיו  המטר לשניי  9-מעל ל   אינץ' מעל הלחץ החיצוני ומהירות האוויר  עד או

 חיבורי אוגנים ואיטום סיליקון.    -היטב ע"י אמצעי אטימה   אטומות

   את עשן. צותעלות אלה ישמשו גם להולכת אויר ממוזג וגם לה

וצורת החיזוקים  וע יהיה בהתאם לנראה בתכניות  בי הפחים, מבנה התעלות  והתליות 

פרטים להוראות מדרי  ובגליון  אגודת  ובכפיפות  הוצאה אחרונה    SMACNAך  ארה"ב, 

 .  כדרישות מינימום

  30או שווה ערך בגובה    FLANGE-MEZ  םתעלות מלבניות יהיו מחוברות ביניהן באוגני 

ודקו זה אל זה ידרוש זאת. האוגנים יה   סטטי"מ אם הלחץ המ  40ובגובה      מ"מ לפחות

הידוקע"י   מהדקים  אביזרי  ידי  ועל  כדוגמת  מכונה  שווה   LATZ-MEZ  חרושתיים  או 

 . במידת הצורך בתוספת ברגי איסכורית. ערך

יבצע בדיקה לדליפות אוויר למערך תעלות ללחץ בינוני וגבוהה. הבדיקה תעשה  הקבלן  

בי ]ב ודטרם  התעלות  תרמי[.ד  א   ידוד  לאחר  במקטעים  תעשה  באופן  הבדיקה  יטומה 

מים עומד  מ  מ"  200ל  ליצור לחץ ש  שיסופק ע"י לצורך הבדיקה  מפוחעלת  זמני, ע"י הפ

הבדיקה תיעשה חזותית לאורך כל התעלות    בתוך התעלות ולוודא שכל הנזילות אותרו.

ל בין ספיקת האוויר המסופק  ע"י השוואה  כן  חריצים /הפתחיםך  דרוזולג    להע תוכמו 

המתוכנן  ולזה  אטומים  על    לא  יעלה  שלא  לחץ    3%כך  ו בתעלות  וגבוהה    5%-בינוני 

זו תיכלל במחירי  ה ארעפעל . הבתעלות ללחץ נמוך ולא תשולם התעלות של  ית  הקבלן 

 בנפרד. 

התעלות    קטעי  יפורקו  והאטימה,  הפחחות,  עבודת  איכות  על  יקפיד  לא  והקבלן  היה 

 קול המפקח. ל בהתאם לשימחודשת, הכ  הבלהרכ

לביטון   פחפתיחת פתחים בקירות בניה או גבס, מסגרת  לול בין היתרמחיר התעלות יכ   

, במעבר במחיצות אש  ן או גבס, ואטימה בין התעלה לבין המסגרתה או בטו בקיר בני

 תבוצע אטימה לפי התקן. 

איכות   על  יקפיד  לא  והקבלן  הפחחות,  היה  קמיטוהא   עבודת  יפורקו  התעלות ה,  טעי 

 יקול המפקח. להרכבה מחודשת, הכל בהתאם לש

  פחמסגרת או גבס,  פתיחת פתחים בקירות בניה   :מחיר התעלות יכלול בין היתר   

, במעבר  בקיר בניה או בטון או גבס, ואטימה בין התעלה לבין המסגרת לביטון

 במחיצות אש תבוצע אטימה לפי התקן. 
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 :ןמ קעובי הפח יהיה כדל  .ד

 ס"מ. 75בהן המידה הרחבה היא עד  בור תעלותמ עמ" 0.8  -

 ס"מ. 125בהן המידה הרחבה היא עד  מ"מ עבור תעלות 0.9  -

 ס"מ. 210תעלות בהן המידה הרחבה היא עד  מ"מ עבור 1.0  -

 ס"מ.  210  מעלמ"מ עבור תעלות בהן המידה הרחבה היא  1.25    -

ותמיכות   מ"מ 0.9ובי פח של ר עומד ובעפת  םס"מ רוחב, יבוצעו ע 100תעלות מעל 

 התעלה. אנכיות בתוך  

  וןמיקר  02  של בעובי מינימלי G,-90 דרגה ASTM525גילוון הפח יהיה לפי תקן   .ה

  LONG QUALITY FORM. ףמכל צד ובלתי ניזוק בכיפו

,  ק"ג למ"ק  32ובצפיפות של   אינץ' 1בעובי  תרמי אקוסטי התעלות יהיו בעלות בידוד  .ו

. מערכת 755מתאים לתקן  אינץ' כנ"ל,  2דדו בבידוד בעובי הגג יבו פות על חשו     תעלות

ארה"ב בהתאם  U.Lשל . עדכניות הבידוד )חומר + דבק( של התעלות תעמוד בדרישות ה

ארה"ב וכן בכל דרישות התקן הישראלי לפי דרישת   NFPAשל  90Aלסטנדרט 

יו בעלי תקן  יהת  י לתעלוימפנ תרמי/ אקוסטיהבידוד  החומרי   (.755)תקן   הרשויות

 .  Soluble-ioM1 EUCEB  B      בריאות 

 ים.בכל התפר  סילקונירותים יהיו אטומות במרק יתעלות פליטה מש .ז

ת עגולות יהיו כדוגמת ספירקל. התליות יהיו באמצעות מוטות הברגה שיעברו דרך תעלו .ח

פח התעלה.עובי  רטאינץ, שישמש כמרווח בקו 0.5התעלה דרך צינור בקוטר מינימאלי 

 מ"מ.  1מינימאלי  

.  בתחבושות סילפס בתפרים גד גשם ואבק יהיו בעלות אטימה כנ תעלות גלויות על גג  .ט

 " אקרילפזכדוגמת " בשתי שכבות ר עליון לבןבצבע גמ התעלות תצבענה

הקבלן ידאג להארקת התעלות בהתאם לחוקי החשמל. מחיר הארקה יהיה כלול    .י

 במחירי התעלות. 

 יותקנו פעמוני אטימה ]בכל היציאות[.   –ירותת /קו גגבחדירות   .יא

סילוק העשן יהיו תעלות ללחץ גבוה  וייעשו מפח מגולבן בעובי  ות תעל .יב

מ"מ. חיבורי התעלות ייעשו בחיבורי אוגנים עם אטם עמיד   1של ¼ ימינימאל

 או שווה ערך בעל תקן מאושר. º.800-בחום, אטם רחב עמיד ב 

י  חיבורי התעלות יהיו בריתוך לפמ"מ.   2בי  מרותך בעו רוחש תעלות הנידוף ייעשו מפח  . יג

לפי   - יבור תעלה בתוך תעלההתקן בכל היקף התעלה. חיבור התעלות יתאפשר רק בח 

תקן.  התעלות ייצבעו בצבע יסוד ובצבע גמר. התעלות יחוברו בחיבור קשיח ליחידת ה

                                                                         תיקני[.  מיקר הסינון/מפוח. התעלות יצופו בעטיפה תקנית עמידה באש ]ציפוי 

ס"מ  8וורוד שנחשב דליק ובמרווח של  לבין גבסס"מ בינה   15ווח התעלות יותקנו במר

 מרווח לחומר לא דליק לפי התקן.  

מטר   23-מ. תעלות באורך גדול 2%מטר יותקנו בשיפוע של  23-תעלות באורך קטן מ

                                                                                                                                                .  8%ו בשיפוע של יותקנ 

בהתאמה לתקן לפי פרט מצורף במידות שלא   -התעלות יצוידו בפתחי גישה לשירות 
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היות  אדם. פתחי השרות חייבים ל ת לאפשר כניסתס"מ, על מנ  50/50-יקטנו  מ

  על התקנהנגיש. חל איסור  מותקנים בצידי התעלה או בחלקה העליון היכן שיותר

למניעת נזילות. דלת פתח השרות תהיה בנויה מאותו חומר ממנו   –בחלק התחתון 

יד בטמפ'  מע  םבנויה התעלה ]ברזל שחור או נירוסטה[. אטימה תיעשה באמצעות אט

חורים לברגים בגוף התעלה/ארובה, ניתן  מעלות צלסיוס.  אין לקדוח   815ל לפחות ש

                                                                                                                                            פר. י פרבאומתעלה ולהשתמש להלחים ברגים ל

מטר    3.7בתעלות. יש להתקין כל ה לשרות ליד כל קשת/זווית התקין פתח גישיש ל

ית. חובה להקפיד שהמרחק בין  זוו-יקולפתחי השרות בכל עבתעלות אופקיות בנוסף ל

ס"מ. בתעלה אנכית  4-פתח השרות לקצה התעלה ו/או להלחמת חיבור לא יהיה קטן מ

ת בחלק העליון ביתר תוח פתח שירואדם יש לפ ת סינפי תקן[, מאפשר כ-אשר גודלה ]על

כניסת אדם, יש   ה. בתעלה אנכית אשר גודלה ]לא על פי תקן[ אינו מאפשר של התעל 

 שירות בכל קומה.                   תקין פתחלה

יש לוודא כי התמיכות לתעלות   -בתעלות אופקיות אשר מאפשרות כניסת אדם לתוכן        

  עי או ש"ע מאושר עם כל סדרתפרופיל מקצו  ונת כדוגמתו לוג חרושתיות מפלדה מ

ל  קלה גם משקל אדם בתוכה, ככך שתוכל לשאת בנוסף למש -האביזרים הנלווים 

ק"ג בכל נקודה.   363-תליה/מערכת תמיכה לתעלות תתאים למשקל של לפחות נקודת 

ר ו טקוטרם ביצוע ולהמציא אישור קונסטר ובכתב  מראשיש לתאם ביצוע עם הפיקוח  

 מקום התליה.         חס ליה והתאמה בי לפרט התל

ק  ות, המרחיש להתקין פתח שיר -בחיבורי תעלה למפוח בצד הכניסה ובצד היציאה         

ס"מ מהכניסה או מהיציאה. חיבור    92המקסימלי של פתח השירות לא יעלה על 

בסמוך  תורשאוגנים במנדפים אשר מותקן דמפר בפתח התעלה שלהם, יש לפתוח פתח 

-נדף לבין פתח השרות לא יהיה יותר מיש להקפיד כי המרחק בין המ   תר למנדף, אךביו

 רכות גילוי וכיבוי אש אוטו'.  שרות למעכון גם לגבי פתחי ס"מ. כלל זה נ 45

הידוק +   יחיבור התעלה למנדף ייעשה בריתוך או בחיבור לפי הפרט בתקן עם ברגי        

 "ל.ייעשה כנ וח משני ציידי למפו. החיבור 300סיוס+ סיל  ל צ תמעלו 850-אטם עמיד  ב 

פיל  ט או פרולתעלות תהיה חרושתית מפלדה מגולוונת כדוגמת יוניסטר ת כללי: התמיכו .יד

ש"ע מאושר עם כל  סדרת האביזרים הנלווים, מוטות הברגה, פיליפסים וכד', -מקצועי 

 אלא אם נדרש פתרון אחר לחסכון בגובה ע"י המפקח. 

נות בחללי תיקרה קווים עםקופסאות פיזור המותקיזור/מפזריםקופסאות הפ/תו להתע -

המפורטים לעיל   האביזריםישור קונסטרוקטור.  לא יותקנו על פרופילי התיקרה ללא א 

 יאובטחו לתיקרה במידה ותאושר הצבה על פרופילי התיקרה. 

לפי פרט   - יעוגנו/יאובטחו באופן קשיח למבנה  פיזור  ר שיוגש שואמ התעלות/קופסאות 

 ור טרם ביצוע. י הקבלן לאיש ע"

וויר המותקנים בתוך חלל התקרה ועל התקרה למניעת  ולי פיזור הא אבטחת כל מכל .טו
כות מתועשות, מוטות הברגה, שרשראות וכד' כלולים במחירי  צעות תמינפילה באמ

 . 1חלק  5103 התעלות כנדרש בתקן ישראלי

חלל התקרה ועל התקרה למניעת   מכלולי פיזור האוויר המותקנים בתוך ת כלאבטח .טז

אות וכד' כלולים במחירי גה, שרשרתמיכות מתועשות, מוטות הברנפילה באמצעות 

 . 1חלק  5103 כנדרש בתקן ישראלי התעלות
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 צוע.בים רטובכתב   מראשיש לתאם הביצוע עם הפיקוח 

 מפזרים/תריסים  .   11

י היצרן  אושרים ע"ומם ימהמפזרים יהיו מתוצרת "יעד"או "מטלפרס" ויהיו מתאי  .א

באחריות   -כמופיע בפרטים  -מוזנים  מנו הםציוד מש אליו הם נדרשים ול לשימו

 . הקבלן

טרם הזמנה  יסופקו    –עם/בלי שוליים, רוחב שוליים ם, סוג  גוון המפזרים, תריסי .ב

 לאישור האדריכל.  -דוגמאות 

 מה.מיישר זריו ותמ כמפזרים לתעלות עגולות יהיו בעלי מסגרת מתאימה ויכללו ווסת  .ג

להזמין  ד תוכניות אדריכל/אדריכל פנים. אין מידות סופיות לתאום בשטח, לתאום כנג .ד

 ח, יועץ. יכל, מפק מפזרים טרם קבלת אישור אדר

את כל הנדרש להתקנתו, מסגרת אלומיניום מקורית   מחיר המפזר/תריס יניקה כולל .ה

יזור  קופסאות פ , צרוטלמפזר, שתקובע לקיר או פרופילי תקרת/מחיצת הגבס, ש

תעלה גמישה, צביעת המכלול, קטעי הדמה  ם ווסת כמות ומתאם חיבור למקורית ע

                      .ור של התעלה והחלל בגב הגריל ביעה בשח כולל צ  -ים התעלה בצבע שחור ופנ 

 אבטחת כל מכלולי פיזור האוויר המותקנים בתוך חלל התיקרה ועל התיקרהכמו כן         

בירגי פח   4,ראות מוטות הברגה,שרש מתועשות,אמצעות תמיכות נפילה ב יעתלמנ

 וכד'.לחיבור לשטוצר 

 ור המתכנן טרם הזמנה. גשו לאיש זוויות להבי המפזרים הקווים יו .ו

שטוצרים, מסגרות קופסאות הפיזור עבור המפזרים, יהיו מבודדים תרמי למניעת גשרי  .ז

 קור והזעה. 

ר יהיה לפחות במידת מפזר   ר השטוצאליו מחובה עלתב מידת פתח יציאת האוויר   .ח

ר לתעלה יהיה אטום במרק  ולא קטן מזה. היקף השטוצר בחיבו האוויר

 סיליקוני. 

ציאת האוויר בתעלה אליו מחובר השטוצר יהיה לפחות במידת מפזר  פתח י דתמי .ט

במרק  הרמטי האוויר ולא קטן מזה. היקף השטוצר בחיבור לתעלה יהיה אטום 

 י. נ וסיליק 

 

                                               .ת חוםס משאבמטיפו –אינוורטר  -מרכזית VRFזוג אוויר ת מימערכ  .12

VRV/VRF – VARIABLE, REFRIGERANT FLOW     

 כדלקמן:  חוץתנאי ה ב יכולת פעולה  המערכת תהיה בעלת
 .  B.D.F 105:  לקירור קיץ

 B.D.F    - 22 B.D.F  72 בטמפ' שבין:לחימום חורף
אותו מעגל גז   ידות המזוג לאותו אזור לא יותקנו עלבמערכות אינוורטר יחידות הגיבוי ויח: רההע

 .לצורך אבטחת יתירות 

 כללי  .א
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פי הנחיות היצרן כדוגמת  -יש לדאוג לביצוע כלל העבודה על V.R.F-ו V.R.Vבהתקנת מערכות  

ביצוע יאושר  כן. )כל שלב יקוח הסובפו – הוראות כלליות להתקנה, הפעלה והדרכה של יצרן הציוד

על   צנרת שתוכן ותאושריש לקבל אישור בכתב של הסוכן לביצוע הצנרת לפי סכמת בכתב(. ובפרט   

ואישור ביצוע למכלול הצנרת    –שימוש באביזרים מקורים שיסופקו על ידו, ביצוע טסט לחץ  ידו,

למזמין דו"ח  רתף. ויימסבלן במשוהקו  ןכהפעלה של מערכות מיזוג אלו, יבוצעו ע"י הסוכולה. 

 שנים. 3ואחריות של הסוכן/הספק למשך הפעלה של הציוד 

 מערך צנרת גז  .ב

יש לקבל אישור בכתב של הסכן לביצוע הצנרת לפי סכמת צנרת   V.R.F-ו V.R.Vבהתקנת מערכות  

–ץ לחט סט מקורים שיסופקו על ידו, ביצוע  מפצליםשתוכן ותאושר על ידו, שימוש באביזרים, ו

 . וע למכלול הצנרת כולור ביצואישו

גל הגז  עמ מבנה הטיפול ויחידת העיבוי.  יחידות/צנרת גז מושלמת בין יחידת  כוללת המערכת      

מטר והפרשי גובה של   100יאפשר אורך צנרת בין יחידה חיצונית לפנימית המרוחקת ביותר של 

 ד. של ספק הציו מקוריים יםול צימ' ללא מלכודות שמן. פיצולים במעגל הגז יהיו פ 50

 הצנרת כוללת:     

ת  " )מתאימה ללחצי עבודה של הקרר,מבוצעת תוך כדי הזרמKמטיפוס " תושרת נח צנ .1

 תחת פיקוח סוכן הציוד ולאחר מעבר קורס מתאים(חנקן, 

מחוץ למבנה ובסרט פלסטי   תחבושת סילפסועטיפה  0.75"  בעובי של בידוד ארמפלקס .2

 ה. בתוך המבנ 755 מתאים לתקן

  –בהתקנה גלויה וסמויה  -צנרת הגז להגנה על  ,מ"מ 1.5 יבעובי מינימאל תעלות פח מגולבן .3

 ף על הגג. צפה וחשובעובי הקיר/מילוי ר

 מבודדים.  – מתלים .4

קולט נוזלים, שסתומי התפשטות, עין מראה, ברזים, ברז חשמלי ארבע דרכי, ברזים   .5

זי  , מפריד שמן, משתיקים, ברותד ומפריד טיפכיוון אחי ומתס חשמליים, מסנן, מייבש, ש

 ור יתר.ניתוק, מעגל נוסף לקיר 

 .סוג המערכתקופסת פיצולים ,בהתאמה ל, ם לפיצולעם אביזרים מקוריי צנרת גז מושלמת .6

 התקנה לפי הנחיות ספק הציוד ותחת פיקוחו. ה

 גז.  ויילמו וואקום מלחץ עבודה,   1.5טסט לחץ לפי  שטיפת הצנרת, .7

  תקרות/תיחה וסגירה של פתחים בקירותוסגירה של פתחים בקירות למעבר צנרת פחה פתי .8

ה לרבות ביטון לרבות קידוחים בבטון  צפה/תיקר ,פתיחת חריצים בקירות/רילמעבר צנרת

 למעבר צנרת . 

או ביציאה מהקיר   לקבלת צוואר אווז, במעבר צנרת הגז דרך הגג  8בקוטר " C.V .Pקשתות  .9

 ת. בתוכניו יםרטפה לפי 

דה ומחוץ לחלל הממוזג במידת הצורך מחוץ ליחי שסתומי ההתפשטות יותקנו  הערה:      

 יצרן הציוד. ורית של ויושתקו באמצעות השתקה מק

 במאיידים  – בקרת תפוקה .ג
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בכניסה לסוללה יחובר שסתום התפשטות פרופורציונאלי ליניארי מסוג מחט בעל יכולת ויסות  

 מיקרומטר.  1 –יעה פסיעה לפס בין מהלך –מדוייקת 

 מ"צ סביב טמפרטורה נדרשת.  0.5בתחום של  –בחלל הממוזג דרישה ליציבות טמפ'  

לה, יותקנו השסתומים בתוך ערכות השתקה אקוסטיות מחוץ לחדר,  זמן הפעו למניעת רעשים ב 

 באחריות הקבלן ובהנחיית סוכן הציוד כלול במחיר היחידה. 

   הזנות חשמל .ד

 יות. תלת פאזתהינה  בויהעי יחידות 

ובלוח חלוקה להזנת החשמל  בקבלים לשיפור כופל ההספק ון ,היחידות יצוידו במנתק ביטח 

 כלול במחיר היחידה .  -מעבה אחד עבור פיצול ההזנה מיותר מ  למערכת המורכבת

 גבולות רמות רעש  .ה

'   מ  1.5חק מרמ  שעיחידות מתועלות לא יעברו את רמות הרעש המפורטות בטבלה בעת מדידת הר 

מ'   1אוויר חוזר תעלה ישרה באורך מ'  וב 1אורך  דה כאשר באספקה תעלה ישרה במתחת ליחי

 .42[dB(A)הרעש המכסימאלית ]והה רמת כאשר המפוח במהירות הגב

 יחידה עיבוי חיצונית  . ו

  ףי: היחידה תהיה מטיפוס משאבת חום בתפוקת קירור/חימום משתנה באופן רצ סוג היחידה    

 ם ישר. וטין בזרחלל

 תוך המבנה. ורציפה אל יחידות מפוח נחשון בהיחידה תספק קרר בספיקה משתנה    

ית. תא המדחסים ביחידה יהיה סגור הרמטית מכל  קטרו סטט: פח מגלוון עם צביעה אלמבנה

הכיוונים באמצעות פנלי מתכת מבודדים אקוסטית. מבנה היחידה והסוללה יתאים להצבה  

 דרישה. י לפ  תבסביבה ימי

מתאים לעבודה  ללא  –באמצעות מים  ר ה לקירומחליף החום במעבה יהי במעבה מקורר מים:   

 מטר.  2מפל לחץ מכסימלי צלסיוס. מעלות  35פריקה בטמפ' של עד 

 המערכת תכלול הגנות ללחץ עבודה גבוה ולחוסר זרימת מי מיגדל. 

 .בחוסר זרימת מים לא תתאפשר כניסה לעבודה של המערכת

 פת אקוסטית. סקרול  ויכללו מעט -ו מסוג הרמטי  ים יהי: מדחס יםחסמד

 תפוקה.  100%ל  10%תפוקת מדחסי האינוורטר יאפשרו תפוקה משתנה ורציפה בין  

 המדחסים יכללו הגנת לחץ ראש גבוה, הגנה מפני התחממות יתר, הגנה מפני זרם גבוה.

ות זרם גבוה  כלול הגנ המדחס וית ולעפ: משנה המהירות יתאים ל משנה מהירות למנוע מדחסים

 RFלביטול הפרעות  (Chokes)תדר יצוידו במשנקים מהירות/משני ה . והגנת טמפרטורת יתר 

cos משני התדר יכללו קבלים לשיפור   (.  THD 5%)מקסימום    IECוהרמוניות לפי תקן אירופאי 

φ של המנוע המחובר אליו. משני התדר יחוברו ע"י כבלים עם סיכוך מאורק.   
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סיבוב מרבית  מהירות   צירי שקט במיוחד בעל: המפוח יהיה מפוח אוזן פיל ויר קורר או במעבה מ

סל"ד. כונס האוויר יהיה בתצורת פעמון. מנוע המפוח יהיה בעל מהירות משתנה   600של 

 יהיה כמספר המדחסים ביחידה.  פרופורציונאלית ללחץ העיבוי. מספר המפוחים

 

 : לוח חשמל

מפני התפשטות שרפה   וך מעטפת מתכתיתמוגן מפני גשם ומוגן בת  יחידה יהיהלוח חשמל של ה

 חשמלי בלוח. בעת קצר 

מעבד שיציג ע"ג תצוגה דיגיטאלית את סטטוס פעולת המעבה, ודיווח   לוח החשמל יכלול מיקרו

 על תקלות במידה ויתרחשו מעין אלו. 

 ל. כת בעלת שני מעבים ומעלה יותקן לוח חלוקה להזנת החשמ רעבמ

 

מפריד שמן    אבת חום,דחס, מעקף גז חם, מש: מעגל הגז יכלול משתיק קול ביניקת המגזמעגל ה 

 בקו הדחיסה, אקומולטור לקרר עודף. 

 . SUB COOLINGמעגל   –המעגל יכלול מעגל גז נוסף לשיפור ביצועי המערכת       

 : שון מכל טיפוס תתבצע כלהלןמפוח נח/דבקרת מאיי.  ז

 ור(. יש להגיש לאיש  –טי/חוטי )לבחירת הלקוח  ת שלט אלחוהפעלה באמצעו    

 עות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר.שלט באמצמהירות המפוח ת

טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין הטמפרטורה  

 דדת בחדר.מנהנדרשת לבין הטמפרטורה ה

ר באמצעות רגשי טמפרטורה כך  טורת הקירובכניסה לסוללת מאייד וביציאה , תימדד טמפר

 מ"צ.  6של  SUPER HEATעל  ום האלקטרוני תשמור שפתיחת השסת

בהתאם לכך יפוקד המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות באופן שיבטיח טמפרטורת איוד  

 קבועה. 

 ייסגר.   ורה הרצויה, השסתום האלקטרוניט רכאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפ

או באמצעות בורר  המערכת כולה,  ה באמצעות בורר ראשי עבורחימום תיעשהעברה מקירור ל

ת. היחידה הראשונה שתופעל, תקבע את אופי פעולת המערכת כולה קירור או  ט היחידובשל

 חימום. 

ג ויושתקו באמצעות זושסתומי ההתפשטות יותקנו מחוץ ליחידה ומחוץ לחלל הממ  הערה:

 השתקה מקורית של יצרן הציוד.

 : פיקודנוספות לאופציות    .  ח

עם    AMXמבנה כדוגמת מערכת  כת בקרת יקוד מבית חכם וממערניתן לחבר את המערכת לפ  

 . ,TOUCH  SMARTEC,  ,LON WORKS   BACNET, MODBUSשלטי 
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נים לחיבור לרשת מחשב עם  תיניתן לחבר את המערכת לשלטים מרכזיים, בכלל זה שלטים הנ  

 .WINDOWS WXPLORERבאמצעות תוכנת  ק אל השלט שתאפשר גלישה מרחו IPכתובת 

 

 מאייד  .   ט

בהתאמה למגבלות השטח ודגם היחידה שיבחר יבטיח יכולת קבלת   יד יבחרויחידות המאי 

 שרות.

 כל טרם הזמנה. יר בכלל החדרים יותקנו יחידות עיליות גלויות דקורטיביות שיאושרו אצל האד 

 בחלק מהחדרים יותקנו יחידות אופקיות. 

 וההפסדיםלחץ, אורך צנרת הגז רו בהתאמה לאורך התעלות ומפל ה מאייד יבחיחידות ה 

                                                                 הנובעים מאורכה. חישוב והתאמה באחריות הקבלן.

 מאייד להתקנה מחוץ למבנה יותקן בתוך תא יחידת טיפול באוויר מטיפוס קל מתאימה

ס"מ מעל הפנל   5גובה ן מוגבה בצויד בגגו ות כיפת השמיים אטומה לחלוטין  להצבה תחת 

                                                                         אינטש. 2י בעובי בודד בבידוד פנימהיחידה ת  . העליון

רים אפשהמ  מתפרקים ר יחידה מושלמת, בנויה ממסגרת פרופיל מכופף ופנליםחיר עבומה

  ,ידותם, בולמי רעיש, חיבורים גמיבידוד אקוסטי ,לשרותהכנסת והוצאת המאייד, גישה נוחה 

                                                                                                             . גישטל הצבה תליה

ננים  סממסננים הכוללת: בת  חטים עם סנניתא מלעיל  תכלול בנוסף למפורט יחידת אוויר צח 

גבי  -על  ניתנים לשליפה, המסננים 4בעובי " FARR-30-30,  2" בעובי "אמרגלס"  תי דרגות,שב

 . עם דלת חיצונית תאמסילות, בתוך מבנה ה

כדוגמת  ומרכיבימבנה   לסוגיהן  באוויר  ניקוז,  :יחידות הטיפול  בתי   מאיצים,  בריכות 

הב  ,מסננים  מאיצים, החיחומרי  בצוניידוד  יהיו  והפנימיים  לפחות   .33V.סווג  ים 

הקבלן ידאג להתאמתן   על כל פרקיהם העדכניים ביותר(  1001/    755  .)כמוגדר בת.י

 .לתקן ולהמצאת האישורים להתאמתן לתקן על חשבונו

של כל מאייד יכיל בנוסף למסופק ע"י היצרן מגעים להפסקה ממרכזת גילוי    ח החשמלול

 דפי  האש המשויכים לאותו מאייד. מהזנה ל הלוח ישמש כלוח .בויגי ה של מזגן מפנל הפעל/אש

 

 S.Qשקט במיוחד  .D.Xמערכת מפוצלת מיני מרכזית  31

או שווה ערך   מ.ק.מ."""הארגז"  "אוריס, ""תדיראן" תוצרת "אלקטרה",כדוגמת  היהי   מזגןה

 . S.Q דגם

 .בתנור וצבע אפוקסי חםמוגן בגלוון  ו יהיה  ומרכיביהמזגן  מבנה 

 . 410יתאים לפעולה בגז  מזגןה

 .Bרוג אנרגטי מינימאלי  יבעלי ד טון קירור יהיו  5יחידות בתפוקה של עד  

 נצילות אנרגטית מינימאלית  בעלי  טון קירור יהיו   5יחידות בתפוקה של מעל  

   . COP-3.2 מוכחת של      

   יחידת עיבוי א.
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יחידת העיבוי תהיה מוצר מוגמר של בית החרושת, דגם המהווה צמד תואם עם יחידת 

.  410A-היחידה מתאימה להצבה תחת כיפת השמים. גז   .SQשקטה במיוחד   באוויר  הטיפול

 .F.P.M 500-  ה על הסוללה לא תעבור את   אווירמהירות ה

  יםבתא פאזים מותקנים-ם, תלתיהרמטי  מדחסיםאחד/שני היחידה תהיה בעלת 

מערכת חשמל  , לוח חשמל ופיקוד, צנרת גז מושלמת ,אוויר, מעבה מקורר יםאקוסטי 

 והגנות.        

 .  מום בחורףיתבנה לפעול כמשאבת חום לח היחידה

 יחידת אוויר צח תפעל לקירור בלבד.

אפשר פעולה גם  מערכת הפיקוד תכלול פרסוסטט לבקרת ספיקת האוויר/לחץ עיבוי כדי ל

 בטמפרטורת חוץ נמוכה. 

 . בתנאי התכנון F  40/120היחידה תתוכנן לפעול בלחצי עבודה המתאימים לטמפרטורה 

צלעות לאינץ'. בקרבת הים או   12יה בעלת צפיפות עלים שלא תעלה על  סוללת המעבה תה

 . לפי דרישה תהיה הסוללה  עשויה מחמרן ימי

כך   ותותקן ופנלים מבודדים אקוסטית לי פלדהמקונסטרוקציית פרופיהיחידה תבנה 

וצבע אפוקסי.   חםמוגן בגלוון  ו יהיה ומרכיביהיחידה  מבנה . שתתאפשר גישה קלה לשירות

התקנת מערכת החשמל תהיה מסודרת ותבוצע עפ"י  . IP-54- לוח חשמל  היחידה תכלול

או   חוקי חברת החשמל, תוך נקיטת אמצעי אבטחה למניעת התחשמלות של אנשי השירות,

 המשתמשים. כל יחידת עיבוי תצוייד במנתק ביטחון חשמלי. 

   .י ניקוזעם חור   היחידה תיבנה עם בסיס שישמש כאגן ניקוז

מדחסים ויכולת פעולה בתפוקה  1/  2הכולל: כל מערכת מיזוג תהיה בעלת מעבה אחד 

 חלקית. 

הזנה לכל    –. לוח החשמל באחת היחידות ישמש כלוח כוח I.P. 54לוח החשמל יהיה אטום 

 שאר היחידות במערכת אליו תחובר ההזנה. כל רכיב  במערכת יוגן ע"י מאמ"ת וכד'. 

לפי    כ"ס 4מתנע רך לכל מדחס מעל /בוררים, נורות, מתנעים  : מפסקים,לוח החשמל יכיל

ורים, קבלים לשיפור כופל ההספק, אביזרי פיקוד  טקונטק  מבטחים לכל מנוע, ,חוק החשמל

לחוק החשמל  ובקרה, פרסוסטטים לשמירת לחץ ראש וכו'. לוח החשמל יבוצע בהתאם 

 הקבלן. לוחית ההפעלה תשמש כלוח הפעלה מרחוק. . חיבור הכוח ייעשה ע"י ויהיה בעל תקן

 . גבי בולמי רעידות-על תוצב ההיחיד

רעידות מגומי   גבי בולמי-על גישטל, – היחידה תוצב על גבי קונסטרוקציית פלדה מגולוונת

 כלול במחיר היחידה. -  מחורץ

מ', בתפוקה   1במרחק db[A]62[[Lpמפלס הלחץ הקולי של יחידות העיבוי לא יעלה על 

  db 72-מלאה. לשם כך יש להשתמש ביחידות עיבוי שרמת ההספק הקולי שלהן נמוכה מ

Lwa].] 

 היחידה תצויד במנתק בטחון.

 

   יחידת טיפול באוויר  .ב

ופנלים מבודדים, מכופפים בעלת מבנה פרופילים  , מטיפוס קליחידת הטיפול באוויר תהיה  

השלדה והפנלים    מרבית. הבנויים לפירוק בקלות, אולם מהודקים למקומם לקבלת אטימות
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חם בכל חלקיהם וצביעה אלקטרוסטטית בצבע אפוקסי ברמת גימור    יעברו גילוון  ביחידה

 גבוהה. 

קדימה, שקט בפעולתו, סוללת  כל אחת מהיחידות תכיל מפוח צנטריפוגלי בעל כפות נטויות 

ומסננים מטיפוס אלומיניום לשטיפה או  מינימאלית שורות עומק  4קירור/חימום בעלת  

פיקוד   לוח חשמל  עם דלת.  ניתנים לשליפהמותקנים על מסילות   1" בעובי "אמרגלס"

התקנת מערכת החשמל תהיה   ובקרה עם הכנה לחיבור לרכזת גילוי אש ולגלאי נפח.

וצע עפ"י חוקי חברת החשמל, תוך נקיטת אמצעי אבטחה למניעת התחשמלות  מסודרת ותב 

 יד במנתק ביטחון חשמלי. טיפול באוויר תצושל אנשי השירות,  או המשתמשים. כל יחידת 

התאמת צורת   על גבי בולמי רעידות מגומי במאמץ גזירה. יוצבו/היחידות יתלו 

 היה כלולה במחיר היחידה.המבנה ות  התליה/הצבה תהיה בהתאמה לקונסטרוקציית

 התעלות באמצעות חיבורים גמישים שיכללו במחירן.  להיחידות יתחברו א

, ותנאי  F 40/120בכתב הכמויות תתאים לתנאי עבודה: טמפ' עבודה   רגילה יחידה תפוקת  

 .            F 95, תנאי חוץ  B .W.F  65 -ו  B.D.F  78כניסת אוויר למאייד   

  בשתי דרגות,מסננים תכלול בנוסף למפורט לעיל חטיבת מסננים הכוללת:  יחידת אוויר צח

 גבי מסילות,-על ניתנים לשליפה , המסננים  4בעובי " FARR-30-30,  2" בעובי "אמרגלס"

שורות עומק עשויה  6סוללת קירור/חימום בעלת  .בתוך מבנה היחידה עם דלת חיצונית

        מחמרן ימי.

,  F  40/120בכתב הכמויות תתאים לתנאי עבודה: טמפ' עבודה  אוויר צח  ת יחידתפוקת  

וכמתואר   רגל לדקה  400.מהירות אוויר B .W.F  78 -ו  B.D.F 93ותנאי כניסת אוויר למאייד  

 . בטבלת הציוד

 

בתי   מאיצים, בריכות ניקוז, :יחידות הטיפול באוויר לסוגיהן כדוגמתומרכיבי מבנה 

לפחות )כמוגדר  V.3.3חומרי הבידוד החיצוניים והפנימיים יהיו בסווג  מסננים, מאיצים,

ולהמצאת   הקבלן ידאג להתאמתן לתקן על כל פרקיהם העדכניים ביותר(  1001/   755בת.י 

 .האישורים להתאמתן לתקן על חשבונו

 

  5ה יצוידו בגגון מוגבה בגוב  יהיו אטומות יחידות שיוצבו חשופות תחת כיפת השמיים,

. לוח החשמל ביחידה  ץ'אינ 2יבודדו בבידוד פנימי בעובי היחידות  .ס"מ מעל הפנל העליון

יתלו על גבי בולמי רעידות מגומי מחורץ על  \היחידות יוצבו יתאים לאזור בו היא מוצבת.

גבי קונסטרוקציית פלדה מגולוונת. היחידה תוצב על גבי מרצפות רחוב על גבי איזוצף או 

 .תיתלה לקיר

  לוח החשמל של היחידות ייתלה בסמוך ליחידה על הקיר, או לתיקרה ולא על גוף היחידה

 .                                                                                                                       על פנל מתפרק

 

 כללי  .ג

מושלמת, לוחית הפעלה מרחוק, הכנה לחיבור המזגן יכלול מערכת חשמל בקרה ופיקוד  

 לרכזת גילוי אש, לגלאי נפח ולמדפי אש. 

  –על ידי לחצני הפעלה שיוכנו ע"י קבלן החשמל וינתקו את הזנת החשמל  ככלל המזגן יופעל

 לתאום ע"י קבלן המזוג עם קבלן החשמל. 
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 . Bהמזגן יהיה בעלי דירוג אנרגטי מינימאלי 

מאייד[  ייתלה בסמוך ליחידה על הקיר, או לתיקרה ולא על גוף  לוח החשמל של היחידות ]

היחידה. השלדה והפנלים ביחידות יעברו גילוון חם בכל חלקיהם וצביעה אלקטרוסטטית  

 בצבע אפוקסי ברמת גימור גבוהה. 

 כל המפורט לעיל כלול במחיר היחידה/מערכת. 

 

 טר ינוורם אדג מערכת מפוצלת מיני מרכזית. 41

פורט לעיל בסעיף מערכת מיני מרכזית ,אך בעלת  למ זהה  טר תהיהדגם אינוור מיני מרכזית

מערכת מיזוג אוויר מרכזית ומיני מרכזית לקירור   12מערכת בקרה ומדחס כמפורט בסעיף  

 . פוס אינוורטרי טוחימום מ

 

   ת אוויר צח ויחיד. 51

ובי  " בע אמרגלס" ,דרגותבשתי מסננים :  הכוללת תכלול בנוסף למפורט לעיל חטיבת מסננים     

"2 ,FARR-30-30  " גבי מסילות, בתוך מבנה היחידה עם  -על ניתנים לשליפה, המסננים 4בעובי

   . דלת חיצונית

 שורות עשויה מחמרן ימי. 6 לי שלמינימא תומספר שור סוללת הקירור/חימום בעלת     

        

 עילי   מזגן מפוצל  . 61
 . בישי"צו, "מי", "תדיראן"אלקו" ",תוצרת "אלקטרה  כדוגמת היהי   מזגןה

יחידת העיבוי תהיה מוצר מוגמר של בית החרושת וצבועה בתנור, דגם המהווה צמד תואם  

,  מותקן בתא אקוסטי פאזי -חד י ת מדחס הרמטלעם היחידה הפנימית. היחידה תהיה בע

לעות  צ  12מרבית של   בצפיפותיר עם צינורות נחושת וצלעות אלומיניום, ומעבה מקורר או 

 ת ומערכת חשמל והגנות. מלגז מוש, צנרת ץ'לאינ 

הקבלן יגיש את כל  [.B-Aויהיה בעלי דירוג אנרגטי טוב ] 410המזגן יתאים לפעולה בגז  

 ה.האנרגטי של המזגנים לקבלת דרוג בבניה הירוק   גוהאישורים הנדרשים להוכחת הדר

(  DE ICERנגנון הפשרה )ף, ויותקן בה מ ום בחורהיחידה תיבנה לפעול כמשאבת חום לחמ

 שר פעולה גם בטמפרטורת חוץ נמוכה. אפשי

 מפוח המעבה יהיה צירי, בהנעה ישירה, מטיפוס "אוזן פיל", ויהיה שקט בפעולתו. 

 בתנאי התכנון.  F  40/120טורה עבודה המתאימים לטמפר  יצ היחידה תתוכנן לפעול בלח

ה נת מערכת החשמל תהי קלה לשרות. התקר גישה היחידה תבנה ותותקן כך שתתאפש

, ותבוצע ע"פ חוקי חברת החשמל, תוך נקיטת אמצעי אבטחה למניעת התחשמלות  רתמסוד

 חון חשמלי.ט יתצויד במנתק ב  איוד/של אנשי השירות, או המשתמשים כל יחידת עיבוי

  פלדה יתיחידת העיבוי תוצב על גבי בולמי רעידות מגומי מחורץ על גבי קונסטרוקצי 

 על גבי מרצפות רחוב על גבי איזוצף. ב או תוצשתיתלה על הקיר  ל, גישט -לוונת מגו
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 עילי לתליה.  היחידה הפנימית תהיה מטיפוס

,  ץ עיבויבקרת שמירת לח  לשם כך במערכת תצויידיחידה לפעולה לקירור כל עונות השנה ) 

 יחידות לחדרי מחשב ותקשורת(.

סטט, מו באופן עקרוני: תר. השלט יכיל טיחו-לא ט עשה באמצעות שליהפעלת היחידה ת

ר קירור חימום, בורר שלש מהירויות למפוח, מפסק הפעל הפסק, מפסק חיסכון למפוח,  ורב

 . הפשרה אוטומטית, השהיית מדחס אוטומטית בין פעולות עוקבות

ך לפי דרישה היחידה תצוייד בגלאי נפח או תקושר לגלאי נפח שיסופק  ע"י אחרים ולשם כ 

 חלל הממוזג.ב  תנועה שר את הפסקתו בחוסרבמגע יבש שיאפ יצויד

       ותנאי כניסת אויר  F  40/120תפוקת היחידה בכתב הכמויות תתאים לתנאי עבודה: 

B.D.F 80   ו-  B.W.F  67  תנאי חוץF  95 . 

 (.C 42בתנאי התכנון ) היחידה תתאים לפעולה גם בתנאי חוץ גבוהים מאלו המופיעים

מ', בתפוקה  1במרחק db[A]62[[Lpעל ת  העיבוי לא יעלה  חידו הקולי של ילחץ  ס ה מפל

  db 72-מלאה. לשם כך יש להשתמש ביחידות עיבוי שרמת ההספק הקולי שלהן נמוכה מ

Lwa].] 

 ן ]מאייד,מעבה[. וחכל יחידה תצויד במנתק בט 

 כל המפורט לעיל כלול במחיר היחידה/מערכת. 

 

בטכנולוגית רגיל או  מטיפוס "משאבת חום" – .D.Xמערכת מפוצלת/אחודה ]פקג'[  .  71

 ]לפי טבלאות ציוד[  אינוורטר

אחוד במבנה  הרכיבים  כל  את  תכלול  מפוצלת.-המערכת  כמערכת  או   המערכת   פקג', 
אחת   כחטיבה  בנויה  הבחינות.  מכל  מושלמת  יחידות  תהיה  משתי  כל  הכוללת  או  את 

מבנה היחידות יהיה מטיפוס קל  של המפרט הכללי.   1503-ו  1502,  1501המפורט בפרקים  
 ד ובכתב הכמויות. או מפרופילי אלומיניום כמוגדר בטבלאות הציו

יחידות    המפקחתהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מאושר ע"י    ות/היחידה בעל וותק בייצור 
ותאושר רק לאחר    ,"טריין"    אוריס", "יוניק", "מ.ק.מ."  "תוצרת  , כדוגמת  מטיפוס זה

הכללי המפרט  להוראות  בהתאם  תהיה  היחידה  מפורטים.  ובחירה  קטלוג  דפי    , הצגת 
 יפת השמים. היחידה תובא לאתר טעונה בגז קירור. מתאימה להצבה תחת כ

    COP -3.2.המזגנים/מערכות יהיו בעלי נצילות אנרגטית מינימאלית מוכחת של 

היחידות ]בטכנולוגית אינוורטר[ יכללו נחשון קירור/חימום עם שסתומי התפשטות 

.מכלול מושלם של   אלקטרוניים שיסופקו ע"י יצרן המעבים ומערכת בקרה תואמת

יצרן ציוד כדוגמת אל גי ,היטאצי ,מיצובישי, פוגיטסו וכד'.המערכת תכלול מתאם  

 תקשורת לבקרת מבנה. 

 תבוצע רק לאחר קבלת הרצת מחשב למכלול ואישור יצרן הציוד בחו"ל.  המערכת 

 מעבה מקורר אוויר -עיבוי ות/יחידת א.
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יחידת העיבוי תהיה מוצר מוגמר של בית החרושת, דגם המהווה צמד תואם עם יחידת 

באוויר. מבנה יחידת העיבוי יהיה תואם וזהה למבנה יחידת הטיפול באוויר אליה   הטיפול

   וייך.הוא מש

 היחידה תהא מתאימה להצבה לאזור בה היא מוצבת ולהתקנה תחת כיפת השמים.  

 .  410A-גז

  1ב מרחק =70db   Leq [A] מפלס קול מרבי נדרש בתפוקה מלאה של היחידה לא יהיה גבוה

  פאזים-מטר וללא טונים בולטים. היחידה תהיה בעלת שני מדחסים הרמטיים, תלת

לפחות בתדר  15db -אשר יספקו הפחתת קול בשיעור של כמותקנים בתוך תאים אקוסטיים 

יד י על גבי בולמי רעידות על מסגרת היחידה. כל מדחס יצו  ויוצב  המדחסים.  HZ500של 

 באביזרים הבאים: 

 ברזי ניתוק בקו היניקה ובקו הסניקה.  .1

 זכוכית מראה לגובה שמן.  .2

 ויוגן נגד עלית טמפרטורה.  ר ע"י גזי היניקהרומנוע המדחס יהיה מק  .3

 השמן. קו החזרת שמן בין אגן השמן למפריד .4

כדוגמת  מפוחי המעבה יהיו ציריים  עם מפוחים שקטים במיוחד לפחות, -מעבה מקורר אוויר

כלפי מעלה. המנועים   " ובעלי רשת מגן. זרימת האוויר תהיה דגם אוזן פיל תוצרת "זיל אבג

יוצבו על גבי בולמי רעידות ויניעו את המפוחים בהנעה ישירה. יהיו שני מפוחים לפחות לכל  

עם בקרת  .I.P.-65בדרגת הגנה בזרם ישר מעגל. מנועי המפוחים יהיו מטיפוס סגור לחלוטין 

 מהירות רציפה. 

  אוויר מטיפוס נחשון מצולע עם צינורות נחושת לא תפר בקוטרהיחידה תהיה בעלת מעבה 

 . 'צלעות לאינץ 12של עד   וצלעות אלומיניום בצפיפות 

"  Lתהיה עשויה נחושת קשה מטיפוס " גז מערכת צינורות ה -צנרת גז מושלמת 

. מערכת הצנרת תהיה מושלמת על כל אביזריה  כסף בהלחמת כשהחיבורים נעשים 

הישירה מספר מעגלי הגז יהיו    לפי עקרון ההתפשטותוחימום ומותאמת לפעולת קירור  

 לפחות(.  גז מערכות  בהתאמה למספר המדחסים )שתי

תכניות מערכת הצנרת תהיינה בהתאם להמלצת יצרני הציוד המוצע למתקן. כל  

יהיו מחומר ואופי המתאימים   –וקים, הבידוד וכו'  השסתומים, המסננים, המתלים, החיז

 למערכת הנדונה. 

מפלר חיצוני, גמישים, מערכת של שסתומי   :מדחס/תכלול בין השאר לכל מעגל גזצנרת ה  

שסתומים סולוניאידים, מייבשים, מסננים עם צינורות עוקפים,   רסיבר, התפשטות,

 וברזי ניתוק על כל מדחס.   שסתומים, עין ביקורת

פעולה גם   ותהיה בעלת יכולתמום בחורף,  ייחידה תבנה לפעול כמשאבת חום לחה

 בטמפרטורת חוץ נמוכה. 

 . בתנאי התכנון F  40/120היחידה תתוכנן לפעול בלחצי עבודה המתאימים לטמפרטורה 
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מקונסטרוקציית פרופילי פלדה/אלומיניום ופנלים מבודדים אקוסטית  היחידה תבנה 

. התקנת מערכת  IP-55-שה קלה לשירות. היחידה תכלול לוח חשמלותותקן כך שתתאפשר גי

החשמל תהיה מסודרת ותבוצע עפ"י חוקי חברת החשמל, תוך נקיטת אמצעי אבטחה  

למניעת התחשמלות של אנשי השירות, או המשתמשים. כל יחידת עיבוי תצוייד במנתק 

 ביטחון חשמלי. 

היחידה תיבנה עם בסיס שישמש כאגן ניקוז עם חורי ניקוז ויהיה מוגן בגלוון חם וצבע 

 אפוקסי.  

. לוח החשמל הראשי של המערכת יזין יפעיל ויבקר את I.P. 55לוח החשמל יהיה אטום 

המערכת והמאייד  וישמש כלוח כוח לחלוקה להזנה לכל שאר היחידות/מעבים במערכת. כל  

 יוגן ע"י מאמ"ת וכד'. רכיב/מנוע במערכת 

לוח החשמל יכיל: מפסקים, בוררים, נורות, מתנעים, משנה מהירות/מתנע רך לכל מדחס, 

, קונטקטורים, קבלים לשיפור כופל  פאזה היפוךחוסר  הגנתמאמ"ת לכל מנוע,  -מבטחים

ההספק, אביזרי פיקוד ובקרה, פרסוסטט הגנה ללחץ גבוה ונמוך, הגנת לחץ שמן ,הגנה כנגד  

יחת גז והפסקת מערכת ,פרסוסטטים לשמירת לחץ ראש באופן רציף, מגע להפסקה בר

מרכזת גילוי אש, בקר ,חיבור תיקשורת לבקרת מבנה וכו'. לוח החשמל יבוצע בהתאם 

למפרט הכללי. במידת הצורך יסופק לוח חלוקה שיזין את כל יחידות העיבוי המשויכות  

   ליחידה .חיבור הכוח ייעשה/ו ע"י הקבלן.

 . גבי בולמי רעידות-על תוצב ההיחיד

עבור פילוס/חלוקת משקל באזור   –היחידה תוצב על גבי קונסטרוקציית פלדה מגולוונת 

 כלול במחיר היחידה.  -ההצבה במידת הצורך  

מ', בתפוקה  1במרחק db[A]62[[Lpמפלס הלחץ הקולי של יחידות  העיבוי לא יעלה על 

  db 72-עיבוי שרמת ההספק הקולי שלהן נמוכה ממלאה. לשם כך יש להשתמש ביחידות 

Lwa].] 

 במבנה פרופילי אלומיניום  יחידת טיפול באוויר .ב

אלומיניום מדגם המונע גשרי קור,  יחידת הטיפול באוויר תהיה בעלת מבנה פרופילים 

', הבנויים לפירוק בקלות, אולם מהודקים למקומם לקבלת  אינץ 1בעובי   ופנלים מבודדים

 אטימות מרבית. היחידה תיבנה ותבודד למניעת גשרי קור. 

  5ותצוייד בגגון הגנה מוגבה   2בבידוד בעובי " -תבודד  ,יחידה להצבה תחת כיפת השמים

 ס"מ מעל הפנל העליון ביחידה.

מנוע, הנע    תכיל מפוח צנטריפוגלי בעל כפות נטויות קדימה, שקט בפעולתו, הכל יחיד

, סוללת קירור/חימום רצועות. המכלול מוצב על קונסטרוקציה משותפת על גבי קפיצים,

גבי מסילות, בתוך מבנה היחידה עם -על  לשליפה ןנית , המסנן  2בעובי "  "אמרגלס " ן מסנ

קונסטרוקציית פלדה   לע  תוצב ההיחיד ואוויר חוזר. מדפי וויסות לאוויר צח  . דלת חיצונית

שוקולדים, עבור  – גבי בולמי רעידות מגומי במאמץ גזירה-על במידת הצורך, מגולוונת 

 פילוס היחידה/הצבה. 
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מ"מ ושכבה  1.5בעובי  נירוסטה  בריכת הניקוז תבנה משתי שכבות, שיכבה עליונה מפח 

אינץ' עשוי מחומר   0.75ניהן לוח בידוד בעובי של ובי מ"מ, 1.5תחתונה מפח מגולבן בעובי של 

בידוד קשיח. הבריכה תותקן בשיפוע מתאים לניקוז בכיוון זרימת האוויר, כשמוצא המים  

 בחלק התחתון. חיבור צינור הניקוז יעשה באמצעות סיפון.

בעלי עובי דופן   ASTMלפי תקן  ללא תפרקשה  הסוללה תהיה עשויה מצינורות נחושת 

בעובי   אל הצינורות יהיו מקושרות באופן מכני צלעות אלומיניוםאינץ'.  0.02י של מינימאל

   אורך צינור. ץ' צלעות לאינט 10מ"מ ובצפיפות של  -0.2של לא פחות מ

 מ"מ.  1.5מסגרת הסוללה תהיה מפח מגולבן בעל עובי דופן של 

רגל לדקה ותפוקתה תהיה   500יר במהירות אשר אינה עולה על ו הסוללה תתוכנן לזרימת או 

 בהתאם למפורט ברשימות הציוד ובתנאי הטמפרטורה המפורטים בהן. 

 AMERמטיפוס  A.A.Fויר מטיפוס הניתן להחלפה, מתוצרת ועם כל יחידה יסופקו מסנני א

GLASS PAD 2בעובי של "  או שווה ערך מאושר.   
.  עם רשתות תמיכה  פח דקופירט מצופה אבץ באלקטרוליזהמסגרת כל מסנן תהא עשויה מ

מסגרות המסננים יקבעו בתוך מסילות בית המסננים. הוצאת המסננים תהיה ע"י משיכה  

לאורך המסילה, ולשם כך יותקן פס משיכה עם טבעת אחיזה. המסננים יצוידו ברשת בצד 

 F.P.M 400יציאת האוויר לכיוון היחידה.מהירות אוויר לא תעלה על 

שעות. המסבים יותקנו בתוך בית מיסב על גבי   50,000-מסבי מנוע המפוח יהיו ל

 קונסטרוקציה נושאת ויאפשרו גישה נוחה לפרוק ואחזקה.

 .F.P.M 1,800מהירות יציאת האוויר מהמפוח לא תעלה על 

 פאזי. -. מנוע היחידה יהיה תלת.B.H.P-מה 35%-מנוע המפוח יהיה גדול ב

  מבודדים תרמית עם ציפוי פח התעלות באמצעות חיבורים גמישים לא היחידות יתחברו

 כללו במחירן. ישי

. בדרישה חלקית לקירור, תיפסק  מדחסמעגל עבור כל  מעגלים, מספר נחשון הקירור יחולק ל

  פעולת המעגל העליון בסוללה.

שורות עומק וצלעות אלומיניום בצפיפות של עד    4/6/8סוללת המאייד תהיה בעלת לפחות 

F.P.I.  10  . 

 במבנה קל  יחידת טיפול באוויר  .ג

 מטיפוס קל ויכללו את כל הרכיבים כמפורט לעיל. מבנההיחידות במערכת תהינה ב 

, הבנויים לפירוק מטיפוס קל  בעלת מבנה פרופילים ופנלים מבודדים נהי יתהות יחידה

 מהודקים למקומם לקבלת אטימות מרבית.בקלות, אולם 

כל אחת מהיחידות תכיל מפוח צנטריפוגלי בעל כפות נטויות קדימה, שקט בפעולתו, סוללת  

שורות עומק ומסננים מטיפוס אלומיניום לשטיפה או "דורלסט"   4/6/8קירור/חימום בעלת  

  על גבי בולמי רעידות מגומי במאמץ גזירה.  / יוצבו ניתנים לשליפה. היחידות יתלו 1בעובי "

התאמת צורת התליה/ הצבה תהיה בהתאמה לקונסטרוקציית המבנה ותהיה כלולה במחיר  

 היחידה. 
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 התעלות באמצעות חיבורים גמישים שיכללו במחירן.  להיחידות יתחברו א

  B.D.Fד   , ותנאי כניסת אוויר למאייF 40/120תפוקת היחידה לתנאי עבודה: טמפ' עבודה   

78  ו- B .W.F  67  תנאי חוץ ,F 95  או בטבלאות הציוד. בכתב הכמויות  או כמצויין 

ק"ג למ"ק   73היט"אות יבודדו בלוחות פיברגלס חצי מוקשה בצפיפות מזערית של  

 . , וציפוי נאופרן1ועובי "

 כל המפורט לעיל כלול במחיר היחידה/מערכת. 

                                   דה על הקיר, או לתיקרה ולא על גוף היחידה.                                                                                     לוח החשמל של היחידות ייתלה בסמוך ליחי

חם בכל חלקיהם וצביעה אלקטרוסטטית בצבע  השלדה והפנלים ביחידות יעברו גילוון

 .אפוקסי ברמת גימור גבוהה

   צח יחידת טיפול באוויר .ד

תכלול בנוסף למפורט לעיל בשתי החלופות ]מבנה פרופילים/קל[ חטיבת מסננים הכוללת: 

 MERV 4  ,MERV, 4בעובי " FARR-30-30, 2" בעובי " אמרגלס" בשתי דרגות,מסננים 

11 (F6.) עם רשתות   מסגרת כל מסנן תהא עשויה מפח דקופירט מצופה אבץ באלקטרוליזה

.  מסגרות המסננים יקבעו בתוך מסילות בית המסננים. הוצאת המסננים תהיה ע"י  תמיכה

משיכה לאורך המסילה, ולשם כך יותקן פס משיכה עם טבעת אחיזה. המסננים יצוידו 

 F.P.M 400ירות אוויר לא תעלה על ברשת בצד יציאת האוויר לכיוון היחידה.מה

   .גבי מסילות בתוך מבנה היחידה באמצעות  דלת חיצונית-על ניתנים לשליפההמסננים יהיו 

שורות עומק עשויה מחמרן ימי מוצבת במגש ניקוז   6/8סוללת הקירור/חימום בעלת 

 מנירוסטה. 

 היחידה תצויד במנתק בטחון לפי הצורך. 

 מערכות הפעלה בקרה בטכנולוגית אינוורטר .ה

היחידות יכללו נחשון קירור/חימום עם שסתומי התפשטות אלקטרוניים, לוח פיקוד  

מכלול מושלם בקרה של יצרן המעבים כולל רגשים לצינור יניקה , דחיסה ואוויר חוזר ,

יסיון מוכח של יצרן ציוד כדוגמת חברת אל גי ,היטאצי ,מיצובישי, פוגיטסו  וכד' בעל נ

של שלש שנים לפחות ביצור מערכות בתפוקות כנדרש במפרט. המערכת תבוצע רק לאחר 

טמפרטורת  קבלת הרצת מחשב למכלול ואישור יצרן הציוד בחו"ל הסוכן בארץ והיועץ .

אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין הטמפרטורה  

 חדר.הנדרשת לבין הטמפרטורה הנמדדת ב

בכניסה לסוללת מאייד וביציאה , תימדד טמפרטורת הקירור באמצעות רגשי טמפרטורה  

 מ"צ.  6של  SUPER HEATכך שפתיחת השסתום האלקטרוני תשמור על 

בהתאם לכך יפוקד המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות באופן שיבטיח טמפרטורת 

 איוד וטמפ אספקה קבועה. 

טמפרטורה הרצויה, השסתום האלקטרוני ייסגר  כאשר טמפרטורת החדר משתווה ל

 בהדרגה. 

 העברה מקירור לחימום תיעשה באמצעות בורר ראשי. 
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הפעלת היחידה תתאפשר מלוח היחידה, מלוחית ההפעלה מקומית ]תרמוסטט חדר 

בקר  של יצרן המעבים או -מקומי[ שישמש כלוח הפעלה מרחוק  ומפנל הפעלה מרכזי

 מבקרת מבנה/מחשב.

משנה מהירות לכל מדחס ולכל מפוח  מערכת הבקרה תכלול בין השאר בקר מתוכנת ,  

רגשי טמפ',רגשי לחות לבקרת רמת הלחות בחלל אליו מסופק האוויר ,רגש פנים מעבה 

 .,פרוטקול תיקשורת לחיבור לבקרת מבנהוחוץ 

רגש על קו    עבור כל מעגל קירור יותקן פרסוסטט לחץ רציף עם   -מערכת שמירת לחץ עיבוי  

לשמירת לחץ    -הסניקה שיפקד על מפוחי המעבה אחד אחד באופן הדרגתי ]ווסת מהירות[  

 עיבוי.

פי הנחיות היצרן -יש לדאוג לביצוע כל העבודה על V.R.F-ו V.R.Vהתקנת מערכות יצור ו ב

ובפיקוח הסוכן. )כל שלב   -כדוגמת הוראות כלליות להתקנה, הפעלה והדרכה של יצרן הציוד 

צוע יאושר בכתב(.  הפעלה של מערכות מיזוג אלו, יבוצעו ע"י הסוכן והקבלן במשותף. בי

 שנים.                           3יימסר למפקח/מזמין דו"ח הפעלה של הציוד וכתב אחריות של הסוכן/ספק למשך 

במערכת מופסק כתוצאה  מהמעבים גם במצב בו אחד חלקימערכות המזוג יתפקדו באופן 

שימנע הפסקתה  הגנה התקן  / יאו ניתוק  מהזנת החשמל. המערכת תסופק עם אביזר מתקלה

. התקן זה כלול במחיר המערכת ולא תשולם  ויגן על מערכות העיבוי והבקרה כמפורט לעיל 

 בעבורו תוספת . 

 כללי לכל היחידות המפורטות לעיל  .ו

וצבוע כנ"ל ויכיל את האביזרים הנדרשים. הלוח יבוצע   IP-55לוח החשמל יהיה אטום למים 

בהתאם למפרט הכללי. לוח החשמל הראשי של המערכת יזין יפעיל ויבקר את המערכת 

ויחידת הטיפול באוויר  וישמש כלוח כוח לחלוקה להזנה לכל שאר היחידות/מעבים 

לוח הפיקוד  כו גם את במערכת. כל רכיב/מנוע במערכת יוגן ע"י מאמ"ת וכד'. הלוח יכיל בתו

 ושסתומי ההיתפשטות ווהרגשים. והבקרה של יצרן המעבים

הגנת טמפרטורה גבוהה באוויר חוזר  הלוח יכלול מגע יבש להפסקה מרכזת גילוי אש ,

 לניתוק במקרה של שריפה, ניתוק בעת קבלת סיגנל מגלאי עשן בתעלות.

  אם יותקן גם ,נדרש גוף חימום חשמלי, מחיר היחידה יכלול את גוף החימום ןביחידות בה 
הגנה עם   תרמוסטטו דיפרנציאלי, פרסוסטט חשמלי יותקןהחימום  הגוף  להגנת  בתעלה. 

. היחידה תצוייד בלוח חשמל  ויר נמוכהוא  מום בפני ספיקתי להגנה על גופי ח ריסט ידני 
ות, קונטקטורים עבור גופי חימום, לוח חיבורים, אינטגרלי תיקני שיכיל:   הגנות חשמלי

 קבל למנוע וכו'. 
  1ק"ג למ"ק ועובי  73היחידות יבודדו בלוחות פיברגלס חצי מוקשה בצפיפות מזערית של  

 . אינץ וציפוי נאופרן 2או 

ס"מ   5יצוידו בגגון מוגבה בגובה  יהיו אטומות יחידות שיוצבו חשופות תחת כיפת השמיים,

ץ'. לוח החשמל ביחידה  אינ 2יבודדו בבידוד פנימי בעובי . היחידות  ליוןמעל הפנל הע 

  יתאים לאזור בו היא מוצבת.

SUPER-כריות מסוג-רעידות מגומי גבי בולמי-על יתלו \יוצבומאייד/מעבה/פקג' היחידות 

PADS -W  - מרצפות רחוב על גבי איזוצף/גבי קונסטרוקציית פלדה מגולוונת על . 
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                                                                        לוח החשמל של היחידות ייתלה בסמוך ליחידה על הקיר, או לתיקרה ולא על גוף היחידה.                                                 

רוסטטית בצבע השלדה והפנלים ביחידות יעברו גילוון חם בכל חלקיהם וצביעה אלקט

 .אפוקסי ברמת גימור גבוהה

 במפרט.  52בסעיף   צבע וגימור כמפורט 

בתי   מאיצים, בריכות ניקוז, :יחידות הטיפול באוויר לסוגיהן כדוגמתומרכיבי  מבנה

לפחות )כמוגדר  V.3.3חומרי הבידוד החיצוניים והפנימיים יהיו בסווג  מסננים, מאיצים,

, הקבלן ידאג להתאמתן לתקן ולהמצאת  על כל פרקיהם העדכניים ביותר( 1001/   755 בת.י

 .האישורים להתאמתן לתקן על חשבונו

 כל המפורט לעיל כלול במחיר היחידה/מערכת. 

 

 צנרות גז . 18

 צוע.בי ן טרםמזמי/המפקח עםבכתב מראש ואמו יתו גז  נרתמהלכי צ

 כל מקטע צנרת ייבדק לנזילות טרם סיום העבודה.  

 מלחץ עבודה. 1.5סוג הצנרת יהיה בהתאמה לסוג הגז במערכת ויעמוד בלחץ בדיקה של פי 

, בעלת עובי דופן  עם חיבורים בהלחמת כסף", Kדרג " קשהעשה מנחושת י הצנרת ת .1

. כל האביזרים עבודהה  מלחץ 1.5בדיקה הגבוה פי  ז והעומדת בלחץלסוג הגהמתאימה 

. לא יהיו חיבורים לאורך  מקוריים של יצרן הציוד  יהיו מנחושת או סגסוגת נחושת

 הצנרת. 

של  רכה, להבטחת תפקוד אופטימלית הקירור ולאקובחרו בהתאם לתפיקטרי הצנרת י .2

 וד. ה ע"י סוכן הצי ז, תיעשבחירת הקטרים בהתאם למעגלי הג המערכת.

 -על הגג, מהלכי צנרת בתוך מילוי ריצפה/קירות  והאופקיים  יםהאנכי   מהלכי הצנרת .3

 . בתוך הקומה לפי דרישה. , כלולות במחיר הצנרתלבנותמגועשו בתוך תעלות פח יי

מהירות הזרימה   ע"י סוכן הציוד.שמן   יתוכננו להחזרת אופקית /מהלכי צנרת אנכית .4

לכודות שמן ושיפועים  מ לתכלו  הצנרתרגל לדקה.  1,000-לא תיפול מ היניקה,בקווי 

 מתאימים לאבטחת פעולת המערכת.

לרבות קידוחים    העבודה כוללת קידוח והתקנת שרוולים, כולל איטום למעברי צנרת. .5

 . ןבבטו

ים  , פתיחת חריצלמעבר צנרת תקרות/ פתיחה וסגירה של פתחים בקירות :העבודה כוללת .   6

 . בכל מעברמגן  יל שרוו אספקת ,למעבר צנרת ות/ריצפה/תיקרה בקיר

 . ןביטון וטיח יבוצע ע"י קבלן הבניי        

או ביציאה   , במעבר צנרת הגז דרך הגגמקל סבאלקבלת   4בקוטר " C.V .Pקשתות  .7

נית. מעברי  הצנרת יבוצעו  "במקלות סבא" ממתכת )לטובת לפי הפרטים בתוכ מהקיר

–והמשכו מ  ןלן הבניי קבי ע ע"יבוצר לן מזוג אווייסופק ע"י קב ג בג רינוהצ  –האיטום( 

P.V.C    .יבוצע ע"י קבלן מיזוג אוויר 
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או ש"ע ואומגות תמיכת הצנרת  תהיה חרושתית מפלדה מגולוונת כדוגמת יוניסטרט   .8

 ל  סדרת האביזרים הנלווים. ר  עם כשומא

 פחות. מ"מ ל  5בעובי  "י גומיכל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים למניעת רעש ע  

 ומי מחורץ בנקודות ההשענה. בג אוכף והצנרת תוגן ב

 בידוד הצנרת  .91

  תבודד לכל אורכה בקליפות גומי ספוגי "ארמפלקס" בעוביבכל המערכות צנרת הגז ככלל 

במפוצל עילי.   מ"מ 13 – 5 .0"במיני מרכזי ובעובי מינימלי מ"מ    19  - 0.75"  מינימלי

לפחות, לכל   30%פה של בחפי [,755]תקן  מו תיקניכבה מעצ  פלסטי טף בסרטהבידוד ייע

 בור הצנרת. יאורכו. הבידוד יותקן בהשחלה, לפני ח

  על הגג  יצופו  הי, קטעי  צנרת גלו לבנותמגובתוך תעלות פח ככלל תותקן הצנרת על הגג  

 בתחבושת ואקרילפז. 

 מפוחים לאוורור: .   02

נה על  ק תלה יםגלי הקיר או צנטריפו יים להתקנה על  היו צירמפוחים לאוורור השירותים י

עם תא   ויותקנו במקומות כמצויין בתכניות,מבנה מתכת ,שקטים באופן מיוחד הקו 

 . אקוסטי לפי דרישה

   המפוחים יצוידו בחיבורים גמישים.

 המפוחים יהיו לספיקה ומפל לחץ כמצוין בתוכנית, שקטים במיוחד. 

 קח. פמידי ה-על שווה ערך מאושר ין בתכניות או גם כמצוהמפוחים יהיו מתוצרת וד

 המפוח יהיה בעל עמידות מתאימה לסביבה בה הוא מותקן. 

 מטר לשניה.  9מהירות יציאת האוויר לא תעלה על 

חוזר, רשתות מגן, תריס נגד גשם, -ם גמישים, אלריוב: חימחיר המפוח יכלול בין השאר

 וכד'.   תליה/הצבה, מנתק ביטחון ת קונסטרוקציי

 
 
 

 לוק עשןסי לאוורורמפוחים  . 21
 

פי הנחיות  -ות כמצוין בתכניות ובמקומות הנדרשים עלמורישה במקתקנו לפי דים יומפוח  

 הבטיחות. 

  וד. י צמפוחים ציריים/צנטרפוגלים יסופקו  ויותקנו כמופיע  בתכניות ובהתאם לדפי ה .א
מ         ישיר  הינע  בבית,  מובנה  גישה  פתח  ארוך,  בית  בעלי  יהיו  ציריים  ותאמים  מפוחים 

 חיצונית.  קנה פנימית או להת
ככלל יבנו ויכילו לפחות את כל המפורט  םצנטריפוגליי \סילוק עשן צירים רוורוי אי מפוח  .ב

 -ני המיוחד כטשל המפרט הכללי וכמתואר במפרט ה 15.01-15.02  -ו 15.03.01בפרקים 

 המחמיר מבניהם. 
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חים  באזורים השונים תותקן מערכת סילוק עשן, המבוססת על מפו .ג

 כניסה יחידה.  םצנטריפוגליי/ציריים

להוצאת עשן, או המסווגים כמפוחים להוצאת עשן, לרבות החיבורים    מפוחיםה כל .ד

-ו , לפחות למפוחים ציריים,250ºC  הגמישים שלהם, יהיו עמידים בטמפרטורות של

400ºC .למפוחים צנטריפוגליים , 

ידתם בתנאים אשרת את עמ מכלול המפוחים יצוייד בתעודה מתאימה מאת היצרן, המ .ה

המפוחים יהיו בעלי אשור של מכון   וצאת עשן. מכלולהלכמפוחים  ו ואת   סיווגם אל

 . התקנים בארץ

גירוז    המפוחים יהיו בהנעה ישירה, בעלי מנוע הנמצא בזרם האוויר החם ומסבים אם .ו

 מתאים לתנאים. 

ים  יהיו מתאימהמפוחים יסופקו עם מנוע מתאים כיחידה אחת ע"י היצרן. המנועים   .ז

להוצאת עשן, המשמשים גם כמפוחי    םימפוח בק.דות לאש, מים ואלהגדרת העמי

בהתאם פליטה בפעולה רגילה, יצוידו במתנע מהירות משתנה או במנוע שתי מהירויות. 

הזנת הכוח למפוחים תבוצע ישירות ממערכת החירום  . למפורט בטבלאות הציוד

ו, תנאים אלו ייבחר רות הנמוכה, ולפוחים במהיהמרכזית. במצב פעולה רגיל יופעלו המ

 של פינוי עשן יופעלו המפוחים במהירות הגבוהה.  ובמצב

 ידי המפקח. -המפוחים יהיו מתוצרת ודגם כמצוין בתכניות או שווה ערך מאושר על           

 מטר לשניה  9לא תעלה על מהמפוח מהירות יציאת האוויר      .ח

משתיקים    .ט עם  יסופקו  חוזר,המפוחים  אל  מס  ,  מגן,  וקונסטרוקצי רשתות  תליה    תיגרת 
קרה או למסגרת החלון. כבל החשמל וכל האביזרים יהיו חסיני אש, בהתאם לדרגת תל

 העמידות הנדרשת. 

 נור. ת בהמפוח יהיה צבוע בצבע אפוקסי קלוי         .י

כמציל     .יא ]מוגדרים  אליהם  הקשורים  האש/עשן  ומדפי  וכד'  ,דחוס  העשן  הוצאת  י  מפוחי 
יו שאותו הוא משרת. כבלי ההזנה    ה זש שונה משימוקם באזור א  זנו מלוח חיוני חיים[ 

     דקות.   180למשך   C °800למפוחים אלו יהיו חסיני אש 

ם מחוץ למבנה/קומה. כבלי יא הפעלת והפסקת המפוחים תאופשר גם ישירות מפנל כב .יב

 . קותד 180למשך  C  °800 ל יהיו חסיני אש. הפיקוד בין הלוח לפנ

יוזנו מנועי המדפים בכבלי    –הנ"ל   המפוחים אש/עשן  בתעלות תקנו מדפי ה ויו במיד  . יג

 .דקות 180למשך  C  °800חשמל העומדים בטמפרטורה של 

שי .יד מרובע  חוזר  אל  מדף  השאר:  בין  יכלול  המפוח  פלנג  תומחיר  הסניקה,  בפתח  קן 

מעבר בעובי    תואם,  מרובעת  לתעלה  מגן,    1.25מעגול  רשתות  מסגרת מ"מ, 

 ד'.כות החלון ה או למסגרלתקר   תליה תסטרוקצייוקונ

 

האינסטלציה החשמלית למפוחי סילוק העשן,מדפי עשן ולכל מנוע המיועד למטרות      טו.

 דקות.  180למשך  C °800 חירום יהיה ע"י כבלי חשמל העומדים בטמפרטורה של

ם בכבלי חשמל פינועי המד יוזנו מ –במידה ויותקנו מדפי עשן בתעלות המפוחים           

דקות. בסדיר ובחרום יהיו מוזנים מנועי   180למשך  C °800ה של עומדים בטמפרטורה

בזרם חיוני. במצב אש סביב   –המדפים למצב פתוח כל הזמן מלוח הזנת המפוחים 
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ליית הטמפ' תגרום לנתיך לסגור באזור החיצוני אותו משרת המפוח, ע הל התעלה/בתע

 את המדף. 

 

עמידות מתאימה   תתעלה ברמותקנו בתוך קטע רשו יבמידה ויד המשתיקים  טז.   

 במחיר המשתיק.  ללנדרש.ציפוי זה ייכל

 
הפעלת והפסקת כל אחד מהמפוחים תתאפשר גם ישירות מלוח/פנל כבאים מחוץ           

 ה. נבלמ

 

השאר          בין  יכלול  המפוח  אל מחיר  מסגרת  -:  צידיו,  משני  מגן   רשתות  חוזר, 
 . ת החלון וכד'רגאו למסה ריצפ/לתקרה/קיר , הצבהתליה תייוקונסטרוקצ

 

 משולבים / מדפי אש/עשן   . 22
 

יותקנו בכל מקום בו התעלה חוצה מחיצת אש כפי שהיא מוגדרת ע"י הרשויות  םמדפי א.

 ין ובכל מקום בו נדרש בתכנית.י הבטיחות של הבנ ו/או יועץ

 ת. שעות לפחו 1.5ל בעלי עמידות ש מדפים יהיוהעדכני, ה 1001המדף יהיה לפי ת"י   ב.

 מ"מ.  2יותקן בתוך שרוול מפח מגולבן בעובי   ףדהמ ג.

מ"מ מצד אחד ובליטת  50השרוול יהיה באורך של עובי הקיר/תקרה +  במדף ממונע 

 של הקיר.  המנוע מצד שני 

 בשני הצדדים. Lלקיר עם מסגרות מפרופיל   יחובר/ השרוול יבוטן 

, המדף  ןה לתקתאמבה משולב בנתיך  ע"י מנוע חשמלי פים תהייה  הפעלת המד ד.

כנדרש בתקן  בחוסר מתח ע"י קפיץ מחזיר, הנתיך יהיה לטמפרטורה  יפתח/ רייסג

 אש או עשן.  -ובהתאם ליעוד 

 תיקני.  ילהב -המדף יהיה מטיפוס רב ה.

 מספר ודגם המנועים בהתאם לשטח המדף. ו.     

בלוח   ורה ירוקהדליק נואשר י ח לגמרישהמדף פתו  המדף יכיל מפסק גבול המציין .ז

 ל. משהח

  X 30לכל מדף תותקן דלת גישה בתעלה. הדלת תהיה מוצר מוגמר של ביח"ר במידות   ז.

 , או ש"ע מאושר. BHדגם  ",מטלפרס "ס"מ מתוצרת  40

 ל מנוע המותקן מתחת לציפוי עמיד אש יותקן פתח גישה תיקני כלול במחיר המנוע.כל ח.

 היועץ. התקנים ו  ןמכו ע"י  ל מדף אש שיאושרנה שדוגמת התק בשטח תבוצע  ט. 

 

 תמיכה ותליות לציודים  . 32

הקבלן יספק וירכיב את כל התמיכות, החיזוקים והתליות הדרושים לשם תמיכת הציוד,  

 בצורה שהמערכת תהיה חופשית מרעידות. 'דהצנרת, וכ

, יחידות  פוחי שחרור עשן, תעלות, מעבור כל  תמיכות/תליות הציודים השונים, צנרת

כות מזוג וכד' לקירות/תקרות,גגות יידרש הקבלן לפתרון תליה  רעבאוויר מ טיפול 
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 ךמתאים שיתוכנן, ייבדק ויאושר ע"י הקונסטרוקטור, או מהנדס קונסטרוקציה מוסמ 

 מטעמו. 

גים  תמיכות/תליות ציודים שונים,צנרת, תעלות  לקירות/תקרות, יהיו אך ורק ע"י בר 

 ל. עמ מרותכים אומים  2-דיות ו, עם פלטקות נג עוברים

יתקבלו ברגי עיגון מסוג "פיליפס" באישור  במקומות בהם לא ניתן להתקין ברגים עוברים, 

ין ברגים מסוג פיליפס, יידרש קת הקונסטרוקטור של המבנה. במקומות בהם לא ניתן לה 

מהנדס   ור, אוסטרוקט הקונהקבלן לפתרון תליה מתאים שיתוכנן, ייבדק ויאושר ע"י  

                   ך מטעמו.ונסטרוקציה מוסמק

 יחידות אשר בהן יש רעידות עקב פעולתן, ייתלו אך ורק עם בולמי רעידות.  

תעלות לקונסטרוקציית מבנה עשויה   במידת הצורך תתאפשר תלית ציודים שונים, צנרת,

וח או ריתוך.  דורשים קיד ת אביזרים מתועשים המיועדים לכך ואינם פלדה באמצעו

. יש לקבל אישור לתליות. יש לתת שימת לב  CADY תוצרת חברביזרים כדוגמת ת א

מיוחדת לתליית הציוד, התעלות והמערכות לקונסטרוקציה. במידת הצורך יותקנו  

בין האגדים  עבור ריתום נכון לקונסטרוקציה ואליה ייתלה   םפרופילים מקשרי

 שים.הציוד/תעלות במרווחים הנדר

אגדים", יש לקבל -"פלדה"או  ן "בטויית שויה מקונסטרוקצ ת המבנה עותקר במידה

אישור לתליות. יש לתת שימת לב מיוחדת לתליית הציוד,התעלות והמערכות  

 לקונסטרוקציה.  

ה מגולוונת כדוגמת פרופיל מקצועי או  יהיו חרושתיות מפלד   רוהתמיכות לתעלות  פח שח 

קל שמ בנוסף ל כך שיוכלו לשאת  ויתוכננו  –וים יזרים הנלו ש"ע מאושר עם כל סדרת האב

התעלה גם משקל אדם בתוכה, כל נקודת תליה/מערכת תמיכה לתעלות תתאים למשקל  

 ק"ג בכל נקודה. 363-של לפחות 

ן" מיוחדת,יש לקבל אישור  ו בעל קונסטרוקציית "בטונ יבמידה ותקרת המבנה הקיים ה

  רה. במידת הצורךד והמערכות לתקתליית הציולתליות. יש לתת שימת לב מיוחדת ל

 ופילים מקשרים עבור רתום נכון לקונסטרוקציה ואליה ייתלה הציוד. ר פיותקנו 

ת  עיאבטחת כל מכלולי פיזור האוויר המותקנים בתוך חלל התקרה ועל התקרה למנ

במחירי  נפילה באמצעות תמיכות מתועשות, מוטות הברגה, שרשראות וכד' כלולים

מכלולי פיזור האוויר  לבטח את כ. הקבלן יא1חלק  5103ן ישראלי כנדרש בתק התעלות

המותקנים בתוך חלל התקרה התותבת ועל התקרה למניעת נפילה. האבטחה תעשה  

 ות וכד'. ארבאמצעות תמיכות מתועשות, מוטות הברגה, שרש

רון הקבלן נדרש לתכנן את פרטי התליה/הצבה ולהתאים את הפת עבור כל תליה למבנה 

ס קונסטרוקציה מוסמך מטעמו ועל דנו ע"י מה, ייבדקו ויאושרהפרטים יתוכננולשטח. 

 חשבונו ויוגשו לאישור טרם ביצוע.

 לציוד לתמיכה ותליה  קונסטרוקציית פלדה מחיר             

 רוקציה מוסמך )התכניות יהיו חתומות ע"י מהנדס(. נדס קונסטה מתתוכנן ע"י  .1
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 חיבורים ע"י ברגים.  .2

 ם. ולווניפלדה מג  פרופילי – מבנה .3

 . L/500מכסימלית של  הלפי שקיע התכנון יהיה   .4

 הקבלן יעביר תכנית לבדיקה ואישור מוקדם.  .5

 עפ"י משקל נטו לפי טבלאות יצרן. אופני מדידה לקונסטרוקציית פלדה:  .6

 דת הצורך לפי מאגר מחירי דקל. במי ר יתומח 

 רט לעיל. כל המפורט לעיל כלול במחירי הציודים השונים כמפו

 לכלל הציוד - צבע וגימור .42

ד, האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע נגד  וי לקי הצח כל

ודות בע"מפרט כללי ל  - 11קורוזיה ויצבעו בהתאם להוראות המפקח, כמפורט בפרק 

 ה.צביעה" ולמתואר בסעיף זה. בכל מקום בו נדרש גלוון הוא יהיה בשיטת הטבילה החמ

רים בתוך המבנה יהיו מגולוונים. זילויה ואבתמיכות, צנרת ג רוקציה,הקונסט כל חלקי

  100 -בעוביבארבע שכבות צבע   לחילופין לפי אישור  מראש יצבעו לאחר ניקוי חול יסודי

 מיקרון.

ת, חלקים מפח שחור  יעברו ניקוי חול לדרגת נקיון גבוהה. לאחר מכן  ם, תעלויחציוד, מפו

 רון.מיק 150  -בעוביבע אפוקסי יצבעו בצ

 . ם שחורים המשמשים להעברת אויר יצבעו פנים וחוץיל ות ושרוותעלות שחור

השלדה והפנלים ביחידות  הטיפול באוויר, מעבים, מפוחים וכד' יעברו גילוון חם בכל 

וצביעה אלקטרוסטטית בצבע אפוקסי ברמת גימור גבוהה. כל תהליך הצביעה    םהחלקי

 גמר הגילוון והצביעה.  רורשה לאחשום קידוח לא י יצור.תהליך הי לאחר גמר הוהציפוי ייעש 

כל ברגי ההידוק יהיו מגולבנים. כל המכלולים הפנימיים כגון: בית מאיץ, מאיץ מנועים, 

 ים וצבועים. נבקונסטרוקציה וכו' יהיו מגול 

 כל המפורט לעיל כלול במחירי הציודים השונים כמפורט לעיל. 

 מנועים  .25

ה .א יהימנוע כל  יצרןים  מתוצרת  המנועים    ו  הגאחיד.  "   IP-55  נהבדרגת  בידוד  " Fעם 

   .C  °50חוץ של  לתנאי

יהיו   .ב המנועים  גבוהה  כל  נצילות  אושפיז   .EFF1/IE-3ברמת  מתוצרת  המנועים 

ABB, .או ש"ע מאושר 

 . ומכון תקנים  ועים לטמפ' גבוהה יסופקו ע"י יצרן המפוח עם אישור היצרןנמ .ג

 

 אינוורטר עם מדחסי ת או ביחידו  רויוד מיזוג אמשני תדר לצי .26
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תוצגמכדו  יהיו  רהתד  משני מערכות    או   ABBאו    דנפוס  ,סימנס  רתת  יצרן  מתוצרת 

 .האינוורטר הנבחר

או   שלהם  אינטגרלי  חשמל  לוח  בתוך  מפעילים  הם  אותו  הציוד  ליד  יותקנו  תדר  משני 

ה  ח תהיה תצוגלול. בחזית הלחילופין בתוך לוח החשמל הכללי אך בתא מאוורר היטב כנ"

 .  דרה התמשנ יוויים של של פנל הח 

של או  סיגנל  לפי  יופעל  התדר  מתח    או  ma 20÷4 זרם    משנה  ממערכת   0-10של  וולט 

במשנקים  הבקרה.   יצוידו  התדר  הפרעות    (Chokes)משני  לפי   RFלביטול  והרמוניות 

יכללו קבלי  (.  THD  5%)מקסימום    IECתקן אירופאי   לשיפור  משני התדר  של   φ oscם 

נכון וכלול    ם סיכוך מאורק.חוברו ע"י כבלים עאליו. משני התדר יהמחובר    המנוע הנ"ל 

 במערכות יחידות עיבוי אינוורטר.

 תקן בתא נפרד בלוח החשמל. קוד יויוהפ   בקרההכל ציוד  

 

 צנרת ניקוז      .27

ם  ע 0.5בקוטר " ניקוז מפלסטיק שקוףת בצנרת  הקבלן יחבר את כל היחידות הפנימיו .א

נקודות ניקוז שיוכנו ע"י המזמין או  אל   קשיח מאספת  PVCצנרת  אל ה חבק מנירוסט 

 מחוץ למבנה.  דרך מחיצות או קירות אל

 בחיבור ליחידת טיפול באוויר יותקן סיפון הכלול במחיר היחידה.  ב.

ורי הדבקה. הצנרת  בחיב יחה קש .P.V.Cהצנרת המאספת תיעשה באמצעות צנרת  ג.

ית וכד'. עבודה  זרי קצה לחיבור צנרת שרשורסתעפויות, אבימאספת תכלול הה

 מת. מושל

  

 עבודות חשמל .28

   מזמין:/החשמללן בק עבודות שתבוצענה ע"י א. 

יש לוודא הזנות חשמל  למערכות השונות ממעגל מזוג אוויר לצורך הפסקה לחיסכון 

 באנרגיה ובעת גילוי אש. 

 .  ון, איוורור וסינ אוויר ת מזוגלמערכומל תלת פאזי הזנת חש   .1

 .כולל שקע למזגן מפוצל זיפא חדהזנת חשמל   .2

 י אוורור שירותים. ק תאורה למפוחספ+ זרם פיקוד ממ פאזי חדהזנת חשמל   .3

 .    הזנת חשמל חיוני מציל חיים למפוחי סילוק עשן. 4

 

 :אוויר עבודות שתבוצענה ע"י קבלן מיזוג.   ב
ת ההפעלה, ו ת, יחידת העיבוי, לוחיומי הפני  ותהיחידן בי פיקודוט החיו  ,חיווט הכוחכל  .1

לרבות  מרכזות גילוי אש, חפגלאי נ  מערכות פיקוד ובקרה,  ,החשמל ותלוח רגשי טמפ',  

 מערכת מושלמת פועלת.   .החיווט
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 .מערכות/לכל אחד מהמזגנים מערכות הפעלה בקרה וויסות מושלמות על כל אביזריהן  .2

 אש. גילוי ך מרכזת הפסקה/הפעלה דרה/לוח חשמל להכנה בכל לוח יחיד .3

 ידות מזוג אוויר להזנת מדפי אש.  לוח יח הכנה ב  .4

 הזנות החשמל באחריות קבלן מיזוג אוויר. ן פאו חיבור כל הציוד ותאום .5

קשיחים או תעלות חשמל להעברת החיווט עבור כל הסעיפים תיקנים צינורות פלסטיים   .6

 . הנ"ל

 ם.ההספק למדחסיקבלים לשיפור כופל  התקנת  .7

 קוואט"ש 4.4שלהם עולה על שצריכת החשמל  –פאזיים -תלתרך למנועים  התקנת מתנע  .8

לפי דרישות חברת  קוואט"ש 3ם עולה על  כת החשמל שלהיר שצ –פאזיים -חדולמנועים  

 חשמל. 

 . לפי חוק החשמל לכל היחידות והציודים  התקנת מנתקי ביטחון .9

 . VRF ים משותפים במערכותוקה למעבלוחות חל  .10

      ומערכות השוואת פוטנציאלים. בהתאם לחוקי החשמל ת וצנר תעלות כל הציודהארקת  .11

 .תכלכל מער הגנת חוסר היפוך פאזה .12

 הצבת הציוד ולוחות החשמל בהתאמה לחוק החשמל.  .13

 ל .לא רק ללוחות החשמ   .כולוהמזוג והאוורור למתקן  העברת ביקורת של בודק מוסמך  .14

 

 לוחות חשמל  .92

 י כלל   

יעשה  יצור הלו   ע"י המזמ   יצרןע"י  חות  ושעבר את אישורי מכ לוחות מאושר  ון התקנים  ין 

  22ובנוסף קיבל הסמכה לפי נוהל ת"ת    ISO  2000  י פהישראלי כמוסמך לאבטחת איכות ל 

 מכון התקנים הישראלי.  של

 אחרונה: ם, במהדורתם התקפה הנות הבאיכל הלוחות ייבנו בהתאם למפרטים, חוקים ותק          

 המיוחד. פרט המ -

 המפרט הכללי הזה.  -

)מפרט  הכללי    המפרט - חשמל  המיוחד 08למתקני  משרדית  הבין  הועדה  בהוצאת   ת( 

 . האחרונה

המעודכן ותקנותיו, ובין היתר: התקנת לוחות במתח עד   1954  –חוק החשמל התשי"ד   -

 וולט.  1000

ת לוחו   -  1חלק    (IEC 439-1)  1419המוביל הוא ת"י  שר התקן  התקנים הישראליים, כא -

 ות מתועשים. דרישות ללוח למתח נמוך, מיתוג ובקרה  

 מבנה הלוחות כללי                

יותקנו מחיצות הפרדה בין התאים בצורה שתמנע העברת קשת  250Aלוחות מעל  רועב  

 חשמלית או שריפה מתא אחד למשנהו. 

שונים, תותקן  ים או תדרים ר משדה אחד, ז"א מתח כם יות תוב ים בלוחות הכולל 

גובה הלוח. המחיצה תהיה בנויה ין השדות לכל עומק ומחיצת הפרדה פנימית מלאה ב

 ממנו בנוי הלוח.  רממאותו סוג חו
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הארגזים לתליה על קירות של מבנים, עמודים או על גבי מסגרות מוכנות ייבנו, בנוסף  

 ק.תונים הניתנים לפירוכיסוי תח לאמור לעיל, גם עם פחי 

 כניסות אטומות עםה מתפרקים ניסי כאו התחתונים יוכנו פתח /ים וסוי עליונבפחי הכי 

 ם יוכנסו הכבלים ללוח. כרד בדרגת אטימות הכללית של הלוח,

מידות הפתחים, או מספר הכניסות, יבטיחו כניסה נוחה של כל הכבלים ותוספת של   

 דיים. בלים עתימקום פנוי לכ 30%לפחות 

 חברו ללוח. מו לכבלים שיתהכניסות יתאיסוגי ומידות  

ה ובטוחה, תפעול נח ואפשרות טיפול לכל האביזרים  אפשרו גישה נוחמבני הלוחות י 

 לי שיהיה צורך להפסיק את המתח ללוח או לפרק אלמנטים אחרים. במ

יהיה    סף שניתן, לפחות, ציוד נו30% -הגודל הפיסי של כל לוח יכיל מקום פנוי ל 

 יד. להתקין בו בעת

שטוח, מחורצים במידת  ברזל ית ומקין מבנים מפלדה צורתיש להתאו תא  בכל שדה 

ס"מ יש להתקין    60בתאי לוחות ברוחב מעל  .הצורך, לחיזוק מכשירי הלוח וכל חלקיו

 .DINחיזוקים מיוחדים נוספים לשם התקנה יציבה של פסי 

ופיל  יש להתקין פר הכבלים ייכנסו משם, יון, אם  בתחתית כל לוח, או בחלקו העל 

 ם מן הלוח.לים הנכנסים והיוצאיכל הלוח, לחיזוק הכב  ורך אל  מחורץ,

מגע מקרי גם   אים תחת מתח יהיו מוגנים בפניצמהלוחות ייבנו כך שכל החלקים הנ 

 פתוחות. על פני החלקים החשופים יש להתקין מגינים מחומר מבדד.   כשהדלתות

ל הלוח, יש  חלקו התחתון שנם מותקנים ב וד או מהדקים, אם אי בזרי פיקמתחת לא 

נוע נפילת ברגים, חלקי ציוד או כל דבר אחר חומר מבדד שמטרתו למ להתקין הפרדה מ

ר עלול לגרום לקצר או תופעה חשמלית בלתי רצויה אחרת, בשעת טיפול בציוד  שא

 המותקן בלוח. 

או בהתאם למופיע   לפחות   מ"מ 50בגובה לוחות להעמדה על הרצפה יצוידו בבסיס  

 במפרט המיוחד. 

 מ"מ.  65, יהיה לפחות עבור הלוחות להתקנה חיצונית, להעמדה על הרצפה סיסהב 

ל אחת  בחלקה הפנימי ש ,ןבכל לוח יש להתקי  

מדלתותיו או על דופן צדדית  )בלוחות ללא דלתות(,  

תא לתוכניות מפח או מפלסטיק קשיח, כבה מאליו.  

חזית הלוח יש להתקין  דלת או על   דמת אותהעל קי

מצאות  ידל מתאים, המצביע על שלט סנדביץ', בגו

 .תוכניות חשמל בחלקה הפנימי של הדלת

ך להתחברות למערכת/מרכזת גילוי  עם מהדקים במתח נמו  דבכל לוח יותקן תא נפר

לפחות.   30%אש. במצב גילוי אש תופסק פעולת המערכת. בלוח תשמר רזרבה של 

 . 981הלוחות תעשה לפי ת"י   האטימות של  דיקת רמתב

 אמפרמטר וולטמטר.  תקןיו בכל לוח 

 מדפי האש יוזנו במתח נמוך. 

 . הלוחות יתוכננו להפעלה אוטומטית מלאה ולהפעלה ידנית של ציוד מיזוג האוויר
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 כלול במחיר הלוח.  Cos Ø = 0.92-הלוחות יכללו קבלים ל
 

 : שילוט לוח  
 

עגל גם תיאור חרוט ויכללו בנוסף למספר המ  יץ' פלסטימשלטי סנדוו  שילוט לוח יעשה

זה שילוט  המעגל.  וסוג  הייעוד  של  נשוא   קצר  של  הסופי  לעדכון  בהתאם  יעודכן 

 השילוט באתר.  

אביזרי לוח ישולטו גם בחלקו הפנימי של מבנה הלוח, כאשר השילוט ישא את מספר 

 יצרן של הלוח.  האביזר כפי שמופיע בתכנית ה

ורית סימון עם מספר המעגל חברים למהדקים יסומן ע"י צינ ליכים המתכל אחד מהמו

אמורים   הדברים  ומוליכי המתאים.  הכניסות  היציאות,  של  הפאזות  מוליכי  לגבי 

 פיקוד.  

 ד:תכולת מחירי לוח וציו

 מגנטית. תכנון לוח החשמל ותוכניות הלוח משורטטות במחשב כולל מדיה  .1

 מחיר לוח כולל הובלה, פריקה העברה התקנה חיבור והפעלה במקום המיועד באתר.   .2

ומחובר בלוח, תואם , משולט  מחיר ציוד שבהצעת הקבלן יינתן עבור ציוד מורכב מחווט .3

 את זרם הקצר הדרוש. 

קבלן מיזוג האויר יכלול בעבודתו את כל ההכנות לשילוב מכלולי גילוי אש שיבוצעו ע"י  .4

בלן החשמל ו/או קבלן גילוי ויאפשרו שליטה ואידיקציה על המערכות והמכלולים  ק

השונים    ]מדפי אש/עשן ,מפוחי סילוק עשן ,מערכות פיצוי אוויר וכד'[ מהרכזות 

 לפי דרישה[   ULומפנל כבאים .] פנל 

להזנה והפעלה של מדפי אש/עשן/משולבים במתח נמוך וקבלת   כנות הנידרשותהכל ה .5

 אינדיקציה למצב המדף. 

כלול  במפרט הכללי  08ופרק מחירי כל המתואר בסעיפי פרק "לוח חשמל" דלעיל  .6

אלה באם צוין במפורש  במחיר לוח או אביזריו ולא ישולם עבורם בנפרד או במיוחד

 בכתב הכמויות.

 

 יד. -מופסק-מצבים אוטו-ם החשמליים יהיו מתגי פקוד תלתלכל המנועים והאלמנטיככלל 

יהיו   המתגים  כלל  בדרך  וטפולים,  אחזקה  ולמטרות  ניסוי  להפעלות  בעיקר  ישמש  יד  מצב 

במצב אוטומטי שבו האלמנטים יופעלו לפי סדר מסוים בהתאם לפעולתה של מערכת הבקרה.  

 ה בתכניות.חלק מהמתגים יהיו בחזית הלוח וחלקם בתוך הלוח כפי שנרא

והבקרה   החשמל  בלוח  ותקלה  לפעולה  אינדיקציות  יכללו  השונים  והאלמנטים  המנועים  כל 

 המקומי ובמערכת הבקרה המרכזית. 

המנועים והאלמנטים יופעלו מהלוחות המתאימים וממרכז הבקרה כפי שנראה בתכניות החד  

 קוויות. 

תחת כיפת השמים יהיו מוגנים  למנועים מרוחקים מהלוח יהיו מנתקי כוח לידם, מנתקי הכוח  

 תמיד מלמטה.  -לפחות, משוריינים, אטומים והכניסות אליהם  IP65בדרג 

 לוחות החשמל יכללו את פונקציות הפקוד, הבקרה והתפעול. 
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 מציוד הכוח. על ידי מחיצה  יהיו בתא נפרד CPU-ציוד הבקרה ויחידות ה 

 לכבלי התקשורת. כל גיד ימוספר כנדרש לצורכי ביצוע ההתחברות  

הלוחות יהיו קשורים בקשרי פיקוד בינם לבין עצמם ועם מרכז הבקרה, כפי שהדבר מתבקש 

מסעיף זה ומהתכניות, ראה להלן ובסכמות הבקרה של מערכות מזוג האוויר. יש לכלול את  

 מחיר החיבורים הללו במחירי מערכות הבקרה. 

 

         
 שירותייםמפוחי אוורור לוח/ית  

 
בדלת חיצונית עליה  הלוח  יצויד .  המפוחיםהפעלה לכל אחד מ הלוח ישמש להזנה ו

עבור כל אחת   נו הנורות. הבוררים יותקנו בתוך הלוח. ככלל יכיל הלוחיותק

 מהיחידות/מפוחים בורר "מופעל" "מופסק" "שעון" ונורת פעולה. 

שבועי   שעון  דרך  היחידה  תתאפשרהפעלת  שעון  לתכנותבמצב  תידלק  ניתן  פעולה  במצב   .

 ה ירוקה. נור

א ]הזנהמדפי  א  ש  גם  מדף[  לציודלכל  מקושרים  שאינם  יוזנו     לו  ספיקות  השוואת  עבור 

 מהלוח. 

   ה ממרכזת גילוי אש.הלוח יתוכנן להפסק

   בתוך המבנה.  ותקן על הקירי ש הלוח יותקן בחדר אחראי /מחסן/דלפק

   הזנת כל אחד מהמפוחים, תיעשה מלוח החשמל אל המפוח דרך מנתק ביטחון.

 

 אינסטלציה חשמלית:    . 92

, בין חלקי המתקן  בקווים כמתואר להלןיים מחומרים תקנ צע החשמלית תבו   האינסטלציה

תהיה מושלמת על כל אביזריה ופרטיה,  ו  השונים, לרבות מנועים, פיקוד, לוחות חשמל וכו'

 כנדרש.

סיומת הצינורות לאביזרים השונים תהיה בצינורות גמישים. כל היציאות מהרצפה  

גנה ואיטום בין הכבלים  האביזרים לה כל גולבן, כולל ידי צינור מים מ-לאביזרים תוגנה על 

מחומר בלתי מחליד   וקצוות הצינורות. כל חיזוקי הצינורות, הכבלים והברגים שלהם יהיו

 או יצופו בציפוי המונע חלודה.

המוליכים יהיו בצבעים שונים וצבעם יסומן בתכניות החווט החשמלי. חתך כל מוליך לא  

 באמצעות דיגלון. שני קצותיו ן מכל חוט יסומ  ממ"ר. 1½-מ     יהיה קטן

או בא האינסטלציה החשמלית  תתוכננה בתאום עם דרישות החשמל של המזמין  תכניות

, חוק החשמל ופרק  כוחו, ותכלולנה את כל האביזרים בהתאם לדרישות החשמל של המזמין

 . במפרט הכללי 08

 צוע. הבילאישור לפני יועץ /כל תכניות האינסטלציה החשמלית תימסרנה למפקח

-תתקבל עלור את ביקורת חברת החשמל הישראלית אחראי שהאינסטלציה תעבוהקבלן 

ידי חברת  -ידי הקבלן ותעודת האישור על קבלת המתקן על-תיעשה עלידה. העברת הביקורת 

 הסתייגויות, תימסר למפקח.  אלל מכון התקניים, או   החשמל או בודק מוסמך,
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החשמל   המפורטות במפרט לעבודות ם ולדרישות  קניוע עבודתו לתהקבלן יהיה כפוף בביצ 

 של המבנה, בין אם צורף למפרט זה ובין אם לא. 

סטלציה החשמלית תבוצענה בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי בעל רישיון,  עבודות האינ

 מתאים לעבודה זו לפי החוק.

 עם המפקח. ידי חברת החשמל או בודק מוסמך, ייקבע בתיאום-המועד לביקורת על 

  עמיד אש:   טלציה לציודינסא

פעולה    - כגון מפוחי עשן,מדפי עשן , עבור המנדף/יחידת סינון-מצילות חיים  עבור מערכות

בזמן שריפה, אזי הכבילה למערכות אלו תהא מכבלים עם בידוד עמיד באש המאפשרת 

 . 800ºcדקות בטמפרטורה של  180 -לפריטי הציוד לפעול באופן תקין ל 

ובהתאם לתקן   HALOGEN FREE, מסוג NHXHX – FE 180( 20) וס ים יהיו מטיפהכבל

VDE 0472 – 0207. 

יתר  לרבות כל האביזרים, הנורות ו רכות קווי ההזנה והפיקודהקבלן יספק ויתקין את כל מע

ליחידות למערכות השונות והנדרשים וההזנה  חלקי הציוד החשמלי, וכן כל קווי הפיקוד  

 יקוד השונים.הקצה ואביזרי הפ

 

  יקודהפעלה ופ .03

ת  וירכיב מערכות הפעלה, בקרה וויסות חשמליות אלקטרוניות אוטומטיו  הקבלן יתכנן יספק

 עבור מערכות מזוג האוויר, החימום והאוורור. 

תכניות מערכת ההפעלה הבקרה והויסות יהיו בהתאם לדרישות יצרני הציוד המופעל ויאושרו  

 ויסות.ע"י יצרני ציוד הבקרה וה

הזמנהביצ לפני   או  ההפעלה, הבק  וע  עבודה  של מערכות  תכניות  ימסור הקבלן  והוויסות,  רה 

 לאישור היועץ והמפקח.  מפורטות של המערכות הנ"ל 

מתוצרת יהיו  הפיקוד  תוצרת  ציוד  כדוגמת  או  הציוד  באוויר    יצרן  טיפול  ליחידות  "סימנס" 

 ותוצרת "מיטב" ליחידות מטיפוס קל. 

 ורמטור נפרד. הפעלה ויוזנו ע"י טרנספ יתר מעגלי הם מיהיו מובדלי  מעגלי הפיקוד

 כל ההפעלות מרחוק יהיו במתח נמוך.  

 אש יהיו במתח נמוך. -ערכות גילוי כל הסיגנלים למ

 הפעלת כל הלוחות תהיה אוטומטית והדרגתית בחידוש הזרם.

וק בפיקוח  כל מערכת החשמל מנקודות אלה והלאה תבוצע ע"י חשמלאי מורשה בהתאם לח 

האווירלן  קב יבוצעו  מזוג  החשמל  עבודות  לפרק  .  הכללי  8בהתאם  לסעיף    ,במפרט  ובהתאם 

 ם לחוקי החשמל. במפרט הכללי ובהתא  1508

 לוח החשמל ולוחית ההפעלה יהוו מכלול הפעלה, בקרה ופיקוד. 

 

 מטיפוס משאבת חום או קרור  וחמום בו זמנית.    -טר אינוור -מערכת מיזוג אוויר מרכזית א. 

 במפרט 12כמתואר בסעיף          
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 כללי  -

. הפעלתם  VRFמחשב תתאפשר הפעלת כל מערכות ה-באמצעות מערכת בקרת המבנה
מחשב באמצעות פרוטקול   -תתאפשר גם מפנל מרכזי של ספק הציוד וגם מבקרת המבנה

 תקשורת כדוגמת קולמאסטר.
 
 יחידת טיפול באוויר אופקית אנכית -     

כל יחידה תופעל באמצעות שלט חוטי שקוע בקיר. טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן  
מפרטורה הנדרשת לבין הטמפרטורה הנמדדת פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין הט

בכניסה לסוללת מאייד וביציאה , תימדד טמפרטורת הקירור באמצעות רגשי   בחדר.

 מ"צ. 6של  SUPER HEATטמפרטורה כך שפתיחת השסתום האלקטרוני תשמור על 
בהתאם לכך ייפוקד המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות באופן שיבטיח טמפרטורת 

 איוד קבועה. 
כל יחידה תכלול  כרטיס / מגע יבש / יחידת קונטרול שיאפשר חיבור המאייד למערכת פיקוד  

גלאי נוכחות/נפח ]שיסופק ע"י אחרים [ ויאפשר הפסקת המאייד  –לחיסכון  באנרגיה 
בחוסר נוכחות משתמש בחדר. גלאי הנוכחות יכיל מגע יבש שיפתח או יסגר בהתאמה למצב 

 חשמל וישלוט גם על התאורה. בחדר ויסופק ע"י יועץ ה 

עבור הזנת מדף אש ובמגע יבש עבור יכולת התחברות למרכזת  12Vכל יחידה תצויד בשנאי 
גילוי אש ,שיאפשר הפסקת פעולת המאייד בעת קבלת התראה.הנ"ל יותקנו במידת האפשר 

 בלוח היחידה או בתוספת ללוח שתותקן בסמוך ללוח היחידה. 
 
 יחידה עילית דקורטיבית -

 כל יחידה תופעל כנ"ל אך באמצעות שלט אלחוטי . 
 
 יחידת אויר צח  -

 כל יחידה תופעל כנ"ל באמצעות שלט חוטי שיותקן בקומה כמופיע בתוכניות. 
חימום, בורר שלוש מהירויות למפוח -השלט יכיל באופן עקרוני תרמוסטט, בורר קירור

 מפסק "הפעל", "הפסק,שעון הפעלה יומי. 
  הטמפרטורה יותקן בחלל הקומה/או בתעלת אספקה.רגש 

 
ובכל    יתוכננו להתקנת רגשי עשן בתעלת הסניקהרמל"ד ומעלה  2000בספיקה של יחידות 

בכל כניסת אוויר צח לפי  כניסת אוויר רמל"ד , בכל  2000 ענף מסתעף בספיקה העולה על 
 התקן. 

 

 אינורטר /רגילה -מרכזית-ית מינערכת מפוצלמ .ב

מלוחית הפעלה מטיפוס תרמוסככלל הי ותופעל  תוזן מלוח החשמל של המערכת  טט  חידה 

חדר, שתותקן על הקיר בסמוך/כמופיע בתוכנית. הלוחית תכיל בורר "מופעל" "מופסק" עם 

תרמ מהירויות,  בורר  המדחס,  של  עוקבות  הפעלות  בין  והשהייה  עצמית  וסטט  אחזקה 

]כמספרדרג-תדו/תל ע  תי  חימום[  הקיר/תעלת  המדחסים/גופי  על  להתקנה  טמפ'  רגש  ם 

 ום, מפסק חיסכון למפוח. אספקה/אוויר חוזר, בורר קירור חימ

בימים   עיבוי    קרים.מע' שמירת לחץ ראש המאפשרת פעולת קירור  יחידת  כל    –בכל  עבור 

פוחי  יפקד על מיקה שהסניקה/ינ  מעגל קירור יותקן פרסוסטט לחץ הדרגתי עם רגש על קו

 המעבה אחד אחד. 

 ותו מחיר. מערכת תופעל באמצעות תרמוסטט חדר או שלט אלחוטי לבחירת המזמין בא כל
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בהתייחס להפרש  במע' אינוורטר  טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי

  דות רגילותביחי ON OFF/ דרשת לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר,שבין הטמפרטורה הנ

 תאמה למס' המדחסים. דרגות בה במס'

שמירת לחץ   השהייה בין פעלות עוקבות של המדחס, מע' -כת הפיקוד תכלול בין השארמער

 קרים ראש המאפשרת פעולת קירור בימים 

עבור הזנת מדף אש ובמגע יבש עבור יכולת התחברות למרכזת   12Vכל יחידה תצויד בשנאי 

האפשר ראה.הנ"ל יותקנו במידת ת קבלת הת יד בעפעולת המאי גילוי אש, שיאפשר הפסקת 

 בלוח היחידה או בתוספת ללוח שתותקן בסמוך ללוח היחידה. 

ורגש טמפ' שיותקן בתעלת האספקה   בהתאמה כנ"להטמפ' ביחידות אוויר צח תיעשה  בקרת

היחידה.   בלוח  יותקן  התרמוסטט  כנ"ל.  בחימום  העיבוי.  ביחידת  המדחסים  על  ויפקד 

פעל", "מופסק", בורר "קירור",  מרחוק הכוללת בורר "מו  ית ההפעלהמלוח   פעלה תיעשההה

 ומאייד. "חימום". נורת פעולה ותקלה לכל מעבה

 גופי החימום יוזנו מלוח היחידה דרך קונטקטורים במספר דרגות.  -יחידות עם גופי חימום

סט ידני.  עם ריבול עליון  פרסוסטט דיפרנציאלי ותרמוסטט ג  גופי החימום יוגנו ע"י מאמ"ת,

 מפ' בתוך היחידה בסמוך לגופי החימום. תתאפשר רק התקנת רגש הט

יים, יופסק גוף החימום תחילה, ורק לאחר השהיה יופסק  ביחידה בעלת גופי חימום חשמל

 מנוע המפוח. 

הם   אליה  היחידה  מלוח  יוזנו  מדף[  לכל  הזנה  ויש,  ]במידה  ליחידה  הקשורים  אש  מדפי 

 מקושרים . 

 ולות הבאות: לוי אש ועשן יבוצעו הפעממרכזת גי יגנל בעת קבלת ס 

 .  יכיםויסגרו מדפי האש השי, תופסק פעולת מערכת מיזוג האוויר
 בכל מקרה, כל סיגנל ממערכת בקרת המבנה.  (over-ride)הפעולה הנ"ל תעקוף 

עת תרמוסטט הגנה נגד אש )פיירסטט( יותקן באוויר החוזר ויפסיק את פעולת המפוח ב 

 וסטט יהיה בעל ריסט ידני. מעלות פרנהייט. התרמ  125ורה מעל  טמפרטעליית ה

של  יחידות   הסניקה  יתוכומעלה  רמל"ד    2000בספיקה  בתעלת  עשן  רגשי  להתקנת  ננו 

באחריות   לוח היחידה יתוכנן להפסקת היחידה בעת גילוי.  וכניסת אוויר ביחידת אוויר צח,

 אש. הקבלן לתאם מול מבצע מערכות גילוי 

 

 כדלקמן: הראש תעשהלחץ  שמירת

עיב יחידת  קו    –וי  בכל  על  רגש  עם  הדרגתי  לחץ  פרסוסטט  יותקן  קירור  מעגל  כל  עבור 

 סניקה/יניקה שיפקד על מפוחי המעבה אחד אחד. ה

 אך לרבות ברז עקיפה בגז חם והפסקת מדחסים בצורה מדורגת. כנ"ל גם במערכת אוויר צח  

 

 אינוורטר VRFמערכות  כללי. ג 

תתאפשר גם מפנל מרכזי של ספק הציוד אינוורטר   VRF מערכות בטכנולוגיתהפעלת כל 
 מחשב באמצעות פרוטקול תקשורת כדוגמת קולמאסטר. -וגם מבקרת המבנה
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 מזגן מפוצל עילי ד. 

מטיפוס תרמוסטט חדר ויכלול  או לוחית הפעלה    חוטי-ות שלט אלבאמצעידה תופעל כל יח 

 את כל הנדרש לתפקוד עם לוחית הפעלה.

קירורהש בורר  תרמוסטט,  עקרוני  באופן  יכיל  למפוח    -לט  מהירויות  שלוש  בורר  חימום, 

 מפסק "הפעל", "הפסק". 

ן פעולות  ית בידחס אוטומטמערכת הפיקוד תכלול בין השאר הפשרה אוטומטית, השהיית מ

 עוקבות, בקרת טמפ'. 

רים ופעולתה  היחידה תצויד בגלאי נפח או תקושר לגלאי נפח שיסופק  ע"י אח דרישה  לפי

תופסק ולא תתחדש בחוסר תנועה בחלל הממוזג. היחידה תחזור לפעולה רק בהפעלה 

 היחידה תכלול את כל הנדרש לתפקוד עם גלאי הנפח. מחדש.

 

 אינוורטר או רגיל  .D.Xמערכת מפוצלת/אחודה ]פקג'[  .  ה 
שתותקן על  מרחוק    -ככלל היחידה תוזן מלוח החשמל של המערכת ותופעל מלוחית הפעלה  

הקיר כמופיע בתוכנית. הלוחית תכיל בורר "מופעל" "מופסק" עם אחזקה עצמית והשהייה  
המדחס,   של  עוקבות  הפעלות  או    -בקרבין  דו/תלתבאינוורטר  ]כמספר  -תרמוסטט  דרגתי 

חימום קירור  בורר  הקיר,  על  רגש טמפ' להתקנה  עם  לכל    המדחסים[  פעולה תקלה  ונורות 
 מנוע. 

שנאי    לול מגעים להפסקה ממרכזת גילוי אש, הגנות וקונטקטורים למנועים,לוח היחידה יכ
 , מתנע רך לכל מדחס, קבלים לשיפור כופל ההספק.והזנות למערכת הפיקוד במתח נמוך

יחידת   בכל  קרים  בימים  קירור  פעולת  המאפשרת  ראש  לחץ  שמירת  במע'  תצוייד  היחידה 
פרסוסטט    –עיבוי   יותקן  קירור  מעגל  כל  קו הסניקה/יניקה  עבור  על  רגש  עם  הדרגתי  לחץ 

 שיפקד על מפוחי המעבה אחד אחד. 
 מדפי אש הקשורים ליחידה ]הזנה לכל מדף[ יוזנו מלוח היחידה אליה הם מקושרים. 

 בעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש ועשן יבוצעו הפעולות הבאות: 
 תופסק פעולת מערכת מיזוג האוויר, ויסגרו מדפי האש השייכים. 

 בכל מקרה, כל סיגנל ממערכת בקרת המבנה.  (over-ride)פעולה הנ"ל תעקוף ה
בעת   המפוח  פעולת  את  ויפסיק  החוזר  באוויר  יותקן  )פיירסטט(  אש  נגד  הגנה  תרמוסטט 

 מעלות פרנהייט. התרמוסטט יהיה בעל ריסט ידני.  125עליית הטמפרטורה מעל  
של  יחידות   ומעלה    2000בספיקה  הסניקהיתוכננו להתק רמל"ד  בתעלת  עשן  רגשי  ובכל    נת 

 . כניסת אוויר ביחידת אוויר צחרמל"ד .בכל  2000 ענף מסתעף בספיקה העולה על 
גילוי  בעת  היחידה  להפסקת  יתוכנן  היחידה  מבצע    .אש  לוח  מול  לתאם  הקבלן  באחריות 

 מערכות גילוי אש. 
 גופי החימום יוזנו מלוח היחידה דרך קונטקטורים במספר דרגות.  -יחידות עם גופי חימום

ידני.    פרסוסטט דיפרנציאלי ותרמוסטט גבול עליון עם ריסט  גופי החימום יוגנו ע"י מאמ"ת,
 תתאפשר רק התקנת רגש הטמפ' בתוך היחידה בסמוך לגופי החימום. 

ביחידה בעלת גופי חימום חשמליים, יופסק גוף החימום תחילה, ורק לאחר השהיה יופסק  
 מנוע המפוח. 

 שמירת לחץ העיבוי תעשה כדלקמן:
עיבוי   יחידת  על    –בכל  רגש  עם  הדרגתי  לחץ  פרסוסטט  יותקן  קירור  מעגל  כל  קו  עבור 

 הסניקה/יניקה שיפקד על מפוחי המעבה באופן רציף להפחתת ספיקת האוויר. 
 ובנוסף: מערכת אינוורטר תכלול את המפורט לעיל 

טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין  
 הטמפרטורה הנדרשת לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר. 

מדד טמפרטורת הקירור באמצעות רגשי טמפרטורה כך  בכניסה לסוללת מאייד וביציאה , תי

 מ"צ. 6של  SUPER HEATשפתיחת השסתום האלקטרוני תשמור על 
בהתאם לכך ייפוקד המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות באופן שיבטיח טמפרטורת 

 איוד קבועה. 
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 ולבים מש/מדפי אש/עשן  . ו

]הזנה  מדפי  ככלל וגם  אש  המקושרים  מדף[  מלוח    לכל  יוזנו  לציוד  מקושרים  שאינם  אלו 
 נועים יוזנו במתח נמוך. המ היחידה/ציוד הקרוב אליהם. 

 בעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש ועשן יבוצעו הפעולות הבאות:  

 תופסק פעולת מערכת מיזוג האוויר, וייסגרו מדפי האש השייכים.

 יסגרו מדפי העשן  ויפתחו אוערכת  ו תופסק המתופעל א

 המערכת או חלקי מערכת יהיו בתאום עם יועץ הבטיחות.    הפעלת/הדממת

 בכל מקרה, כל סיגנל ממערכת בקרת המבנה.  (over-ride) הנ"ל תעקוף  הפעולה
 

 תא מפוח/מפוחי אוורור מפוח אוורור שירותים . ז

פסק  ממ זרם פיקוד  ההפעלה תיעשה באמצעות  לתא שירותיים  ]על הקו[  במפוחים מקומים    -

מפוח   פעולת  המשך  תתאפשר  בשירותים  התאורה  כיבוי  לאחר  השירותים.  של  התאורה 

 דקות. משך הזמן יהיה ניתן לכיוון באמצעות טיימר.  -20-האוורור למשך זמן של כ

 הפעלה מרחוק וטיימר ניתן לכיוון.  ית/ במפוחים מרכזיים באמצעות בורר בלוח-

 אל המפוח דרך מנתק ביטחון.   ית/ הזנת כל אחד מהמפוחים, תיעשה מלוח

 

 כללי:

המיזוג/אוורור  כל  ממערכות  גילוי    אחת  ממרכזת  להפסקה  יתוכננו 

 .במצב גילוי אש  - אש

 :לות הבאותבעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש ועשן יבוצעו הפעו

הקבלן יתאם   .ויסגרו מדפי האש השייכים,  אווירת מיזוג הומערכהמזגנים ו ק פעולת  תופס
 עם קבלן  

 ת או חלקי מערכת יהיו בתאום עם יועץ הבטיחות.  הדממת המערכ

 בכל מקרה, כל סיגנל ממערכת בקרת המבנה.  (over-ride) הפעולה הנ"ל תעקוף 

 
 רכזת אש במצב גילוי אש להפסקה מכננו אוורור יתוהערה: ככלל מערכות המזוג וה       

 

 אינסטלציה חשמלית:    .13

 חוק החשמל. האינסטלציה החשמלית תבוצע בהתאם למפרט ול 

הפקוד   ציוד  לכל  החשמל  מלוחות  ופקוד  הזנה  והחווט,  המוליכים  כל  את  כוללת  העבודה 

כל החיבורים אל הלוחות, אביזרי הפקוד למיני בבנין, לרבות  ם,  בקרי  הם, רגשים,והבקרה 

 ורת  וכל הנדרש. קצה, מערכות בקרה ותקש אביזרי
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לרבות מנועים, פקוד, לוחות חשמל, האינסטלציה תבוצע בקווים בין חלקי המתקן השונים,  

 לוחות גילוי אש וכו', ותהיה מושלמת על כל אביזרי ופרטיה כנדרש. 

כ גמישים.  בצינורות  תהיה  השונים  לאביזרים  הצינורות  היציאות  סיומת  ה  מהרצפל 

מלאביזרי צינור  ידי  על  יוגנו  הכבלים  ם  בין  ואיטום  להגנה  האביזרים  כל  כולל  מגולבן,  ים 

יהיו מחומר בלתי מחליד  וקצוות הצינ והברגים שלהם  כל חיזוקי הצינורות, הכבלים  ורות, 

 או יצופו בציפוי המונע חלודה.

החו בתכניות  יסומן  וצבעם  שונים  בצבעים  יהיו  החשמלי. המוליכים  מוליך  חתך    וט  לא  כל 

 . ממ"ר 1½  -יהיה קטן מ 

ידי    הקבלן אחראי שהאינסטלציה תעבור בקורת בודק מוסמך. העברת הביקורת תעשה על 

תימסר   הסתייגויות,  ללא  מוסמך,  בודק  ידי  על  המתקן  קבלן  על  האישור  ותעודת  הקבלן 

המפורטו ולדרישות  לתקנים  עבודתו  בבצוע  כפוף  יהיה  הקבלן  המפלמפקח.  בפרק  רט  ת 

 מל של המבנה. בודות החשלע

 הקבלן:  לתשומת לב

ת  או  מגשים  סולמות,  גבי  על  יהיו  האינסטלציה החשמלית  ידי  מהלכי  על  יוכנו  עלות, אשר 

הקבלן. על הקבלן לתאם ולקבל אישור המפקח לכל תוואי של מהלך צנרת החשמל מכל סוג  

 שהוא. 

לרכזות  התחברות  לרבות  החשמלית  האינסטלציה  ו  כל  ו  מתאמיתקשורת,  קוי  תקשורת 

האז לרשת  עד  אש  תקשורת  גלוי  לרכזת  התחברות  לרבות  הבקרה  למרכז  המקושרת  ורית 

 קבלן מזוג האוויר.תבוצע ע"י 

תכניות האינסטלציה החשמלית  תתוכננה בתאום עם דרישות החשמל של המזמין או בא 

ופרק  חשמל מין, חוק הכוחו, ותכלולנה את כל האביזרים בהתאם לדרישות החשמל של המז

 מפרט הכללי. ב 08

 האינסטלציה החשמלית תימסרנה למפקח/יועץ לאישור לפני הביצוע. כל תכניות 

-אחראי שהאינסטלציה תעבור את ביקורת חברת החשמל הישראלית ותתקבל על הקבלן

ידי חברת  -ידי הקבלן ותעודת האישור על קבלת המתקן על-ידה. העברת הביקורת תיעשה על

 יות, תימסר למפקח. הסתייגו אן התקניים, לל, או  מכומוסמךל או בודק  החשמ

המפורטות במפרט לעבודות החשמל    הקבלן יהיה כפוף בביצוע עבודתו לתקנים ולדרישות

 של המבנה, בין אם צורף למפרט זה ובין אם לא. 

עבודות האינסטלציה החשמלית תבוצענה בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי בעל רישיון,  

 לפי החוק.ה זו תאים לעבודמ

 חברת החשמל או בודק מוסמך, ייקבע בתיאום עם המפקח.ידי -המועד לביקורת על 

לרבות כל האביזרים, הנורות ויתר   קין את כל מערכות קווי ההזנה והפיקודהקבלן יספק וית

חלקי הציוד החשמלי, וכן כל קווי הפיקוד וההזנה הנדרשים למערכות השונות וליחידות 

 ד השונים.הפיקוה ואביזרי  הקצ
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 ערכות החשמל התקנות חוץ של מ.  23

א לוחות,  חשמל,  מנועי  שהוא,  סוג  מכל  ציוד  בו  מקרה  יהיו  בכל  חשמלית,  ינסטלציה 

מותקנים בצורה גלויה בחוץ, יהיו אלה בנויים ומותאמים באופן מיוחד לעמידה בתנאי חוץ,  

 מוגנים בפני חדירת מי גשם, לחות, אבק וכו'.

לפחות ויצוידו כל    IP  -  54לתקן  רמטי, עם אטימה בהתאמה  וס סגור המטיפ   נועים יהיוהמ

. אלמנטי הקישור של הכיפה יהיו מגולבנים בטבילה  אחד בכסוי כיפתי חופף עשוי פיברגלס

 חמה. מחיר הכיפה יכלל במחיר המנוע. 

 הארקות  .  33

הציוד פריטי  גבי  על  המותקנים  המקוריים  הארקה  לברגי  ית  בנוסף  ההשונים  קבלן  קין 

 ת כדלקמן: הארקו

 ם/ גז צנרת מי א. 

מקום   בכל  המים/גז  לצנרת  מפלדה/נחושת  הארקה  ברגי  ירתך  נתק הקבלן  יש  בו 

 ס"מ מחוץ לבידוד.  5במוליכות )גמישים(. קוטר כל בורג יהיה "½,  ויבלוט  

 הברגים ירותכו ניצב לצנרת ובמפלס אחיד לכל מערכת צנרת.

ר, במפלס אחיד  ברגים, בורג לכל צינו  רכת אחת של ות מעות תהא לפחבכל אזור של מכונ

קומה ירותכו הברגים לכל צינור  אופקי או אנכי. לצנרת האופקית העוברת על הגג ו/או ב 

 במפלס אופקי אחיד. בתחילת הצנרת ובסוף כל הסתעפות.

 מקום נקודות ריתוך הבורג חייב לקבל אישור מהנדס החשמל. 

 תעלת אוויר  ב. 

יתקיןה כנ"  ברגי  קבלן  האוו הארקה  מזוג  יחידת  בכל  אספקה, ל  תעלת  ובכל  מפוח,  יר, 

 בו יש נתק במוליכות )גמישים(. החזרה, יניקה או פליטת אויר בכל מקום 

 מיקום ברגי הארקה חייב לקבל אישור מהנדס החשמל. 

 

 סימון ציוד ואביזרים   . 43

 כל הציוד והאביזרים יסומנו כמפורט להלן:

 שים חרוטים. יץ' עם כל הפרטים הנדרלוחית סנדווצמד ריט ציוד תולכל פ

 עות סימון. צינורות יסומנו בצבעים וחצים ואביזרי צנרת על ידי טב 

 לוחות חשמל יסומנו בשלטים. לכל לוח יסומן מקור הזנת הכוח. 

)חרוזים(. סימון  בטבעות  יסומנו  החשמל   בלוחות  והמוליכים  הכבלים   המהדקים    כל  כל 

האב ימוס כל  החשמיזריפרו.  בלוח  סנדווים  בשלטי  יסומנו  בברגים  ל  ומחוזקים  חרוטים  ץ' 

 לאביזר או בקרבתו. 

 . ס"מ 20/10ציודים השונים  ישולטו באמצעות לוחיות בגודל  וההיחידות המערכות  
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 בדיקה, כיוון והפעלה  .  53

הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים והעבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות ופעולות  
 הכיוון המתוארות להלן. 

כל הבדיקות    הנדרשים.  םוהוויסותיעם גמר התקנת המתקן יערוך הקבלן את כל הבדיקות 
   .סוכן הציודמוסמך מצד  טכנאיוהכיוונים ייעשו בפיקוח 

על בצוע הבדיקות. המפקח רשאי    הקבלן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי בפני המפקח
יו, חורף, אביב וקיץ, עד לדרוש מספר בדיקות של המתקן בעונות שנה שונות, לאמור סת

 ארבע בדיקות. 
סוג הבדיקות, סידרן ומועדי ביצוען יאושרו מראש על ידי המפקח. תוצאות הבדיקות ירשמו  

יאשר את   בטפסים ובטבלאות מסודרות שיכין הקבלן וימסור עם סיום הבדיקות. המפקח 
 הבדיקות בחתימתו. 

  טרם התקנתה.ההתקנה תבוצע תחת   תישטף להוצאת לכלוך ושיירים  גזמערכת צנרת ה  .1
 הזרמת גז. 

גז ושמן יהא רק לאחר פעולת    גז צנרת ה .2 נזילה תאותר ותתוקן. מילוי  תיבדק בלחץ, כל 
 שטיפה בחומר מתאים, הורקה וייבוש באמצעות משאבת ואקום. 

וכו' .3 האוויר  פיזור  מערכת  שה  –    המפוחים,  להבטיח  ויכוונו  המתקבלת  ייבדקו  תפוקה 
 המפקח.   הינה בהתאם לתכניות ולנדרש במפרט. מהלך הבדיקה יאושר תחילה ע"י 

על   .4 המורה  השונים,  חוזר  אוויר  ותריסי  האוויר  מפזרי  כיוון  תוצאות  את  המציין  דו"ח 

 –כמויות האוויר ומהירות היציאה לכל מפזר ומהירות הכניסה של כל תריס לאוויר חוזר  
 יימסר לאישור המפקח. 

לאישור  .5 יימסר  מלא  בעומס  המנועים  של  אמפרז'  בדיקת  תוצאות  את  המציין  דו"ח 
 המפקח. 

מנוע,   כל  עבור  ורישום  תפקידם  השונים  המנועים  יצוינו  בה  טבלה  בצורת  יוגש  הדו"ח 
 הכולל: הספק המנוע, אמפרז' נומינלי, אמפרז' בעומס, וכיוון בטחונות ליתר זרם. 

 דגם ,תפוקה, קירור או קירור/חימום .  –טבלת ציוד עבור כל המזגנים שסופקו  .6

 תעודות אחריות לכל ציוד . .7

והביטחון    .8 המדידה  הפיקוד,  אביזרי  של  פעולתם  בדיקת  תוצאות  את  המציין  דו"ח 
בה   סימון  טבלת  בצורת  יוגש  הדו"ח  המפקח.  לאישור  יימסר  האוויר,  מיזוג  במערכת 

 ויצוינו ערכי הכיוון. יפורטו כל האביזרים 

 במסגרת הבדיקות והוויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות:  .9

 

 דקו וירשמו: יב  למפוח .1
 מפוח.   הספיקת האוויר של  

 צריכת זרם המנוע של המפוח.  
 כיוון יתרת הזרם של המנוע.  

 

 למערכות מזוג יבדקו וירשמו:  .2
   גז בדיקת נזילות מצנרת

הידרוסטטי    גזצנרת   בלחץ  בידודה  לפני  העבודה    X  1.5של  תיבדק  לחץ 
מאשר   פחות  לא  אך  יאותרו    40במערכת.  הנזילות  כל  אטמוספירות. 

ירידה בלחץ  דליפה  ו/או  ויתוקנו. הבדיקה תוכר כמוצלחת אם לא תובחן  
 וואקום. כעבור שעה מגמר הפעלת משאבת ה

לחץ    X 1.5בדיקת לחץ נוספת עם אביזרי/יחידות הקצה תעשה ללחץ של 
 גז.  העבודה במערכת

 
     ראשונה ההפעלה
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 מטעם היצרן.  המורשה אך ורק על ידי  מתקין מוסמך באתר  עשה תי
  המתקין ידאג בסיום העבודה להחתים את  תעודת האחריות למוצר ולשגרה 

הקבלן  נרשמה כנדרש.   ולתפעולו ודא כי האחריות למוצר וול    לידי היצרן
יוודא תאימות סוג המערכת שסופקה לנדרש בכתב הכמויות ובמפרט  

 ליכולת קירור וחימום ולתפוקה הנדרשת. 
 

 יבדקו וירשמו:    קירורעיבוי/ליחידות  .3
    כל מדחס קירור. ריכת זרם המנוע של צ

 מנוע.  כל כיוון יתרת הזרם של 
 דחיסה בכל מדחס. לחץ 
 יניקה בכל מדחס. לחץ 

  לחץ שמן )אם קיים(.
   .בדיקת רמת הרעש

 . עבהבכניסה לסוללת המאויר טמפרטורת 
 . מעבהביציאה מסוללת ה אויר  טמפרטורת 

 .עבהמפל לחץ לאורך סוללת המ
 טון קירור.  –חישוב תפוקת המתקן 

 

 וירשמו:   יבדקוח' מאייד במזגן  לי .4
 היחידה.ספיקת האוויר של מפוח מדידה ואיזון 

 צריכת זרם המנוע של המפוחים.   
 כיוון יתרת הזרם של המנועים.  

 לחץ סטטי ודינמי של המפוח. 
   .בדיקת רמת הרעש

 . בכניסה לסוללת הקירורגז קירור טמפרטורת  
   .ביציאה מסוללת הקירורגז קירור טמפרטורת  

 לח/יבש לסוללת הקירור. -בכניסה  טמפרטורת אויר
 לח/יבש מסוללת הקירור. -ביציאה  טמפרטורת אויר

 

 דקו וירשמו:יב למפוח .5
 ספיקת האוויר של מפוח היחידה.  מדידה ואיזון 

   .מדידה של סיבובי המנוע ושל סיבובי המפוח )בהינע רצועות(
 צריכת זרם המנוע של המפוחים.   מדידת 

 כיוון יתרת הזרם של המנועים.  
 לחץ סטטי ודינמי של המפוח.  מדידת 

 בדיקת רמת הרעש. 
 

  מים/גז בדיקת נזילות מצנרת .6

הידרוסטטי  גז/צנרת   בלחץ  בידודה  לפני  תיבדק  לחץ    X  1.5של  המים 
אטמוספירות. כל הנזילות יאותרו    40העבודה במערכת. אך לא פחות מאשר  

תובחן   לא  אם  כמוצלחת  תוכר  הבדיקה  ו/או  ויתוקנו.  בלחץ  דליפה   ירידה 
של   לחץ  ירידת  ומקסימום  הדחוס  משאבת  הפעלת  מגמר  שעה    5%כעבור 

 השעות הבאות.  4במשך 
ולאחר  עם גמר הבדיקות תישטף במים   עם חומרים ממיסים  תחילה במים 

עד   נקיים  במים  לכלוך   להוצאתמכן  חומרים    שיירי  שאריות  ריתוך  סיגי 
וכו'. ציוד    זהים  וחלקי  נחשונים  בלבד.  הצינורות  בתוך  תיעשה  השטיפה 

  יאטמו ויעקפו כדי למנוע כניסת לכלוך לתוכם. 
והוספת   פסיבציה  לצורכי  שטיפות  בצנרת  לבצע  יש  נקייה  שהצנרת  לאחר 

 . בתוך הצנרת םכימיקלים למניעת קורוזיה והתפתחות חיידקי
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של   ללחץ  תעשה  הקצה  אביזרי/יחידות  עם  נוספת  לחץ    10בדיקת 

למשך   מים  במערכת  הידרוסטטי  ו  שעות  24אטמוספרות    X  1.5של  בלחץ 
 גז.  לחץ העבודה במערכת

 בדיקת מערכת הניקוז. 

 

 תעלות, גרילים ומפזרים -מערכות אויר  .7
 בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל התעלות, בכל המפזרים, כל הגרילים, 

  כל הפתחים, כל המסננים, כל החדרים וכל האלמנטים בהם או דרכם זורם
 אויר. 

 

 למערכת החשמל והפיקוד ייבדקו וירשמו:   .8
 בעומס מלא.    מכסימלי צריכת זרם

 כיוון מגן טמפ' גבוהה.  
 שעוני הפעלה והשהיה.    ימרים,י כיוון ט

 תקלה למצב חוסר זרימת אוויר )מפסק דגל(.   
 .)אם יש( חימום חשמליים צריכת זרם גופי

 . תקלה למערכת גילוי אש/עשן. )אם יש(
 . . )אם יש(גלאי נוכחות לכל למזגן תיפקוד 

למרכז הבקרה. )אם  והקישור ממוחשבת הבקרה המערכת  רישום תיפקוד
 .יש(

 לחץ.  ממסר רישום פעולה לכל 
 רישום פעולה לכל ממסר טמפרטורה.  

 

 בדיקות אינטגרציה של מערכות גילוי אש / עשן ומערכות ניהול עשן  .9
לאורך פרק הזמן של הקמת והרצת מערכות האוויר יבוצעו במבנה בדיקות  

 .  שילוב פעולה של מערכות הקשורות לגילוי לכיבוי ולניהול עשן –אינטגרציה 
הקבלן   ע"י  ינוהלו  השונות  המערכות  של  והאינטגרציה  התפעול  בדיקות 
ידי יועץ הבטיחות/כיבוי   בהתאם לטבלת האינטגרציה/מטריצה שתוגדר על 

 אש.
איתם   ולהתקשר  התקנים  למכון  תוכניות  את   להעביר  אחראי  הקבלן 

,  םעל כל פרקיו הרלבנטיי  1001לבדיקת המתקן כולו לעמידה בתקני  בהסכם  
ולהעברת   הערות  לקבלת  מקדימות  לביקורות  התקנים  מכון  את  לזמן 

 המערכת בביקורת נציגי המכון התקנים וקבלת אישור התאמה לתקן. 
 

 להשלמת הבדיקותמפקח אישור  .10
כמפורט  לאחר השלמת סידור הבדיקות, האיזון, הכיול והויסות כנדרש ו

בפרק זה ובמפרט הטכני כולו בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים להוכחת  
, יחשבו העבודות האלה כגמורות  מפקחהשלמה כזו לשביעות רצון ה 

 .המפקחבכפיפות לאישורו של 
 

 הרצה והדגמה .11
 הרצה

הקבלן יריץ את המערכות והמתקנים כאשר עבודת ההתקנה וההרכבה   
 המפקח.  בהתאם לאשור  -שלהן הסתיימו 

( יממות  שלוש)  3כהרצה מוצלחת תיחשב פעולה שוטפת של המתקנים במשך  
סיום   מתאריכי  שיתחייב  וכפי  הצורך  במידת  תקלות.  ללא  רצופה  פעולה 
יבצע   הפרוייקט(,  של  הזמנים  בלוחות  ביטוי  לידי  שבא  )כפי  העבודה  קטעי 

רק באשו יהיה  הפיצול לחלקי מערכות  של חלקי מערכות.  ר  הקבלן הרצות 
 המפקח.  

   בשום מקרה לא תיחשב הרצה של רכיבים בודדים כהרצה של המערכת.
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המתקניםיהקבלן   הרצת  את  גם    –החיונים    בצע  חיים  כמצילי  המוגדרים 
 . גנרטור  -בזרם רגיל וגם בהפסקת זרם רגיל 

 

 והדרכה   הדגמה .12
הדגמת פעולתם של המתקנים תיעשה ע"י צוות מקצועי של הקבלן שיכלול  

לפחות טכנאי בכיר מיומן ועוזר. במהלך ההדגמה ידגים צוות הקבלן  בכל עת 
לפני צוות התפעול של המזמינה וידריך אותו בהפעלת המתקנים, התגברות  

 על התקלות ובצוע פעולות שרות שוטפות. 
ואחרי   המפקח  באשור  רק  תקבע  הזו  וההדרכה  ההדגמה  תקופת  תחילת 

 שההרצה הסתיימה! 
להיות מומחה בתפעול אותו מתקן שאת פעולתו    הטכנאי המדריך יהיה חייב

ל יוצג  הצורך  במידת  ומדריך.  מדגים  אחר.  כהוא  טכנאי  מערכת  של  סוג  ל 
 טכנאי מתאים וכו'.   -מומחה לבקרה, למפוחים    -לדוגמא, לבקרה  

 ההדרכה תיעשה בהסתמך על הרשום בטיוטת ספר המתקן.
ותיקונים כפי שיידרש  לאחר תקופת ההדרכה יוכנסו בספר המתקן שינויים  

בנוסף לשנויים ולתיקונים שיוכנסו בהתאם להערות המפקח! במידה וסיום  
ההדגמה   פעולות  יהיו  מועד,  באותו  יהיה  לא  השונים  במתקנים  העבודות 

 וההדרכה מפוצלות. 
המפקח   להוראות  בהתאם  יקבעו  הימים  של  הפיצול  ומידת  הזמנים  הפרש 

 . ולסיום העבודות בחלקי המתקן השונים
שהפעלתם   ויבטיח  המערכת  חלקי  כל  את  הקבלן  יפעיל  העבודה  סיום  עם 

יום לפחות, בתקופת הקיץ, כמו    14תהא בהתאם לנדרש למשך תקופה של  
 כן, יהיה מוכן לביצוע הפעלה לתקופה דומה גם בתקופת החורף. 

ניתן יהיה לזמן את המפקח  לאחר הרצת המתקן כאמור לעיל וללא תקלות  
 ור סיום.  לבצע ביקורת איש 

 
 

 

 :סיום הפרוייקט.  63

לבצע ביקורת אישור סיום של החלק העיקרי של העבודה,    לפני הגשת בקשה למפקח 
להלן, וכן ירשום את לעיל ו הקבלן ישלים את כל העבודות, המטלות והתנאים המפורטים 

 . הרכיבים החריגים הידועים לוכל 
 ביקורת קבלת מתקן לאישור על סיום הפרויקט תבוצע רק לאחר השלמת המפורט להלן:

כאשר .1 כגמורות  יחשבו  יאוזנו,    העבודות  יבדקו,  זה  חוזה  נשוא  שהם  המתקנים 
  , ויספקו את תנאי הפנים המתוכננים  פקח  יווסתו, יופעלו ויורצו לשביעות רצון המ

כל  הדו"חות    ויוגשו  ע"י  ההפעלה  יעשו  הכיולים  לתיק המתקן.  ויצורפו  מתאימים 
 ספקי הציוד. 

ויינתנו   .2 הסופיות  הביקורות  כל  שיבוצעו  יוודא  הנדרשים  הקבלן  האישורים 
 לפרויקט מטעם כל הרשויות המקומיות והממשלתיות. 

  )כפי שבוצע המתקן(,   ותוכניות עדותשרטוטים  תיקי מיתקן המכילים:  הקבלן יגיש   .3
חוברות שימוש בציוד, תעודות אחריות וכן כל מידע נוסף    תוכניות  לוחות חשמל,

ברשותו  ל  המצוי  המפורט  כל  את  המכילה  מגנטית  מדיה  של  עיל.  וכן  מלא  סט 
התוספות   השנויים,  כל  את  יסמן  שבהם  "כמבוצע"  מעודכנות  התקנה  תכניות 

בב שנעשו  הקיים. יוהסטיות  הציוד  של  ולתכניות  המקוריות  לתכניות  ביחס  צוע 
ממולאים  מסודרים  טפסים  ומסודרים.  נאים  תיקים  בתוך  ימסרו  ,  התכניות 

מט הבדיקות  מבצע  ע"י  גם  וחתומים  מאושרים  נציג  בדוקים,  ע"י  וגם  הקבלן  עם 
                     המזמינה שנוכח בבדיקות.

 ספר המתקן יכיל: 
הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת תקלות  ,  אור המתקניםית
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והט  בהן.יאפשריות  אחזקה  פול  קבוצות:    ,הוראות  לפי  יחולקו  אלה  הוראות 
נועים ואלמנטים חשמליים עם  רשימת מ  אחזקה שבועית, חודשית ועונתית כנדרש.

מודל,   סוג,  תוצרת,  כמו  הנוגעים  הפרטים  כל  ועם  אלמנט  כל  השתייכות  סימון 
כנדרש. וכו'  אוברלואד  כוון  בשלט,  כמופיע  וכו'  בדוד  מתחים,  קטלוגים    זרמים, 

שסופק. המסוים  לציוד  השייכים  הפרטים  כל  יצוינו  שבהם  מכונה  רשימת    וספרי 
לרכיש מומלצים  חלוף  המזמינה.חלקי  ע"י  בתוכנת    ה  המערכות  שרטוטי 

AutoCAD-2000  שרטוטי חשמל  ,  )תוכניות כמבוצע(.שרטוטי יחידות מיזוג אוויר

חשמל   פעולתה  ית  .AutoCAD-2000בתוכנת  ולוחות  אופן  המערכת  בקרת  אור 
 . ותחזוקתה

 כל השרטוטים והתוכניות על מדיה מגנטית.
המסודר   המתקן  ספר  מגנטיתבשלשה  מסירת  ומדיה  לקבלת    -העתקים  תנאי 

 המתקן. 

הקבלן ימסור כלי עבודה, חלקי חילוף, עודפי חומרים ופריטים דומים למפקח, כפי   .4
 שיידרש. 

רצון   .5 לשביעות  המערכות  של  וההדגמה  הבחינה  ההפעלה,  את  ישלים  הקבלן 
הפעלה   ותנאי  נכון,  כוונון  בוצע  כי  נסתיימה,  ההתקנה  כי  להראות  כדי  המפקח, 

 ים. נכונ 

 בביקורת חשמל של בודק מסמך. מתקן/הקבלן יעביר את המערכת .6

 הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה ודלעיל. .7

על כל פרקיו    1001הקבלן הזמין את מכון התקנים לבדיקת התאמת המערכת לת"י   .8
 וקיבל את אישורו. 

בכפיפות   .9 נעשו  שהותקנו  המערכות  שכל  מאשר  הוא  ובו  מסמך  הגיש  הקבלן 
 . ולפי התוכניות בפרט  1001  -ת"י בכלל ות"י  להוראות 

תהא   .10 שהפעלתם  ויבטיח  המערכת  חלקי  כל  את  הקבלן  יפעיל  העבודה  סיום  עם 

יום לפחות, בתקופת הקיץ, כמו כן יהיה מוכן    14בהתאם לנדרש למשך תקופה של  
 לביצוע הפעלה לתקופה דומה גם בתקופת החורף. 

הנ"ל   התנאים  שמולאו  הקבלה  לאחר  צוות  את  יזמן  וזה  למפקח  הקבלן  יודיע 
 לבדיקות מסירה וקבלה. 

מ  הקבלן  מטעם  במקום  יהיו  המסירה  שעסקו    נהלבעת  וטכנאים  הפרוייקט 
 בהתקנת והרצת המתקנים בהתאם למערכות הנמסרות. 

תאריך קבלת המתקן יקבע על ידי המפקח לאחר בצוע כל הטעון תיקון ע"י הקבלן  
 וי בדוחות בדיקות הקבלה. וכפי שיבוא לידי ביט 

תחילת   הסתייגויות.  יהיו  לא  הקבלה  שבבדיקת  לאחר  רק  יתקבל   תקופתהמתקן 
 השרות והאחריות תהיה במועד קבלת המתקן. 

 

 

  לפרויקט זה לסעיפים בכתב הכמויות מדידה מיוחדיםוכללי אופני  73
 
 

של המפרט הכללי בהוצאת     1500סעיף    15כללי מדידת הכמויות הם אלה המפורטים בפרק  
הכמויות בכתב  או  זה  במפרט  במפורש  אחרת  נאמר  אם  אלא  הביטחון,  באופני    משרד  או 

 .המדידה המפורטים להלן .הדרישה המחמירה היא הנדרשת
הכמויו בכתב  הסעיף  בתיאור  המופיעה  בקרה  מערכת  או  מכלול  במחיר  פריט,  ישולם  ת, 

 הסעיף  בלבד, וזאת  גם אם יש פריט דומה בכתב הכמויות בסעיף נפרד. 
הסעיפים השונים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים את כל המפורט ומתואר במפרט המיוחד, 

פרק   הכללי  המדידה  15במפרט  אופני  בסעיפי  זה  והמתואר  לכתב    לפרויקט  בהתאמה 
 הכמויות. 
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 סופיות הוראות הפעלה ואחזקה תוכניות א.    
עם גמר העבודה והפעלת המערכות לשביעות רצונם של המזמין ו/או בא כוחו והמתכנן, יספק  
הקבלן תכנית עבודה סופיות ומדויקות "כפי שבוצע", של כל מערכות מזוג האוויר בשלמותן.  

תומים ואביזרי  , מקום ברזים, מגופים, שסרתהתכניות יכללו מקום היחידות, מהלך תעלות וצנ
סט   פיקוד.  וסכמת  חשמל  לוח  חשמל,  תכניות  הקטלוגי,  ומספרם  היצרן  שם  סוגם,  לרבות  גז 

סמי   מנייר  יהיה  תכניות  של  הוראות    –אחד  חוברות  הקבלן  ימסור  לכך  בנוסף  חוץ.  תוצרת 
ודרכי הטיפול   רשימת תקלות מקובלות  שגרתיות,  בדיקות  פרוט  תוך  מונעת,  ואחזקה  הפעלה 

הן. רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי היצרן, קטלוגים ועקומות עבודה של הציוד  המיידי ב
  מדיה מגנטיתעותקים, כמו כן יספק הקבלן    3  -המותקן. התכניות וחוברות ההוראות ימסרו ב 

 מעודכנת.  "אוטוקאד"עם כל תכניות מערכות מזוג האוויר הממוחשבות, מותאמות לתוכנת  
הקבלן את צוות האחזקה של הלקוח לטיפול יעיל של המערכות, יכיר  בנוסף לאמור לעיל, ידריך 

 לצוות הנ"ל את הציוד ומיקומו.
 הנ"ל ללא תוספת מחיר למזמין. 

 

 שנת שרות ואחריות  .ב
ללא כל תוספת    ]הסעיפים השונים בכתב הכמויות[  שנת שרות ואחריות כלולות במחיר המערכת

 מחיר למזמין. 
אחראי   יהיה  של  הקבלן  לתקופה  המערכות  כל  של  התקנה  אישור    12לפעולתן  מיום  חודשים 

בא ו/או  המזמין  ידי  על  המתקן  קבלת  של  כל  -בכתב  לתקן  מתחייב  הקבלן  והמתכנן.  כוחו 
תקלה, פגם או פעולה לקויה של מערכות מזוג אויר אשר יקרו בתקופת שנת האחריות. אלא אם  

עקב הפעלה לקויה של המערכת שלא בהתאם  כן הוכח שהתקלה היא של מערכות מזוג אויר ו
להוראות. הקבלן מתחייב לשלוח צוות שרות מייד עם קבלת הודעה על תקלה. הקבלן מתחייב  
לבצע את עבודות התיקון והחלפת החלקים במהירות, ללא השהייה ובשעות בהן תגרם הפרעה  

להחל מתחייב  הקבלן  בעבודתם.  המשרדים  ולסדרי  המתקן  לפעולת  חלק  מינימלית  כל  יף 
של   פגום בחלק חדש. תקופת אחריות  חלק שהוחלף    12שנמצא  כל  על  יחולו  נוספים  חודשים 

מ  קבלן  באם  הפעלתו.  תוך  ימיום  יופיע  לא  האוויר  רשאי    24זוג  ההודעה,  מסירת  מעת  שעות 
על   אך  הקבלן,  של  עובדיו  שאינם  אחרים  מקצוע  אנשי  באמצעות  התיקון  את  לבצע  המזמין 

 ג האוויר. חשבון קבלן מזו
לבצע   האוויר  מזוג  קבלן  מתחייב  האחריות  תקופת  לבדיקת    4במשך  תקופתיות  ביקורות 

מערכות מזוג האוויר. ביקור באתר עקב תקלה לא ייחשב כביקורת תקופתית. הקבלן מתחייב  
בנוסף   האחריות.  שנת  תקופת  במשך  במערכת  שתוקנה  תקלה  כל  על  למתכן  בכתב  להודיע 

לעיל. בעת מסיר ובו העמודות  לאמור  ת המערכות ימסור הקבלן למזמין ספר לרישום תקלות 
 הבאות: 

תאריך ההודעה, מהות התקלה, פירוט התיקון, שם הטכנאי, חתימת הטכנאי, תאריך התיקון,  
 שם מלא של האחראי מטעם המזמין וחתימתו.

 במחברת זו על הטכנאי לרשום כל תקלה ותקלה כנדרש. המחברת תישאר בידי המזמין. 
 במסגרת השרות לתקופת האחריות מתחייב הקבלן לבצע את הפעולות הבאות: 

 במסגרת השרות לתקופת האחריות מתחייב הקבלן לבצע את הפעולות הבאות: 

 תיקוני צבע לאחר ניקוי החלודה לפי המפרט.  .1

 חיזוק ברגים ואומים. .2

 תיקון בידוד כנדרש.  .3

ביחידות טיפול באוויר, .4 יחידות   מפוח יחידות    אספקת והחלפת מסננים  ובשאר  נחשון 
 קצה.

 החלפת מסנני השמן והגז.  .5

 החלפת מסנני אויר ו/או ניקויים.  .6

 סיכה, בדיקה ומילוי שמן למדחסים.  .7

 מילוי גריז או שמן למיסבים.  .8

 בדיקת ומילוי גז במערכת הגז. .9
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 מתיחה ו/או החלפת רצועות.  .10

 ניקוי נחשוני יחידות מפוח נחשון במערכות קירור.  .11

 נחשוני המעבה ושטיפתםניקוי  .12

 תיקון בידוד כנדרש.  .13

 כיול וכיוון אביזרי פיקוד.  .14
 העבודה כולל חלקי החילוף.    -כל הנ"ל כלול במחירי הסעיפים בכתב הכמויות

בתום תקופת האחריות יזמין הקבלן את המתכנן והמזמין ו/או בא כוחו וימסור את המערכות  
יום לפני מועד    30להודיע בכתב לכל הגורמים    לאחריותו של המזמין ו/או בא כוחו. על הקבלן

המסירה הסופית של המערכת. תוארך תקופת האחריות והשרות עד למועד בו ימסרו המערכות  
 כולן לשביעות רצונם המלאה של המזמין והמתכנן. 

תגובה אחריות הקבלן באחריות סוכן הציוד למשך שנה אחת   ,VRF/VRVבמערכות אינוורטר 
 כמפורט לעיל.

תימשך   הסוכן  שנים אחריות  ותכלול    ארבע  הראשונה  האחריות  שנת  תום  לאחר  נוספות 
הצורך.]ההתייחסו במידת  חילוף  וחלקי  תקלות  בגין  הסוכן   תקריאות  ע"י  המסופק   לציוד  

 נים אחריות סוכן ציוד. ש 5בלבד[.יש לגבות בכתב אחריות סוכן. סה"כ 
 

 תעלות ובידוד .ג
תעלות האוויר ימדדו לפי שטחן המחושב ביחידות מ"ר, על ידי הכפלת אורך ציר התעלה בהיקף        

פנים   מידות  יהיה  פנימי  אקוסטי  ובידוד  חיצוני  תרמי  בידוד  התעלה,  מדידות  התעלה.  חתך 
התעלה כמצוין בתכניות. מידות תעלה עם בידוד אקוסטי פנימי יהיו מידות פנים נטו של התעלה  

 יות ובתוספות עובי הבידוד. כמצוין בתכנ

 המדידה תעשה נטו לאורך הציר המרכזי של התעלה הגמורה.  .1

 למעברים לא תשולם כל תוספת. מעברים יחושבו לפי היקף המעבר הגדול ביותר.  .2

 מעלות יחושבו לפי אורך הציר בתוספת אחד מטר אורך תעלה.  30  -קשתות החל מ .3

 קשתות מעבר יחושבו כנ"ל לפי ההיקף הגדול ביותר. .4

למפזרים .5 יציאות  עבור  תוספת  כל  תשולם  למפזרים  לא  בתעלה  פתחים  יציאות  ופתיחת   .
רגילה. יחושבו לפי מדידת תעלה  מהתעלה    –לתעלות גמישות  עבור יציאות    כנ"ל אך  למפזרים 

 שית /קופסת פיזור.הרא

 לא תשולם כל תוספת עבור התפלגויות או צווארונים למסעף. .6

חד  .7 כמויות  ווסתי  במסעפים,  מפצלים  למדפים  תוספת  כל  תשולם  כמויות -לא  ווסתי        להבים, 
 להבים בתעלה ומכווני זרימה, בין אם מסומנים בתכניות או לא. -רב

ומ   לא תשולם  .8 ליחידות  תוספת עבור חיבור תעלה  ידי  כל  על  וכד',בין אם הציוד מסופק  פוחים 
 הקבלן או לא. 

 לתעלה קיימת .   כל תוספת עבור חיבור תעלה לא תשולם .9

 פעמוני אטימה, אלא אם יופיע בנפרד בכתב הכמויות.  לא תשולם כל תוספת עבור .10

 . יחידת מזוג אוורור/( יכללו במחיר התעלהתקנייםחיבורים גמישים ) .11

 התעלה בין אם מסומנים בתכניות או לא.  פתחי גישה בתעלה יכללו במחיר .12

 מעלות.  45 -" ייחשב כקשת אחת בלבד. זאת במידה וכל זווית קטנה מלמדחיבור " .13

במעבר   .14 עץ  מסגרות  קפיציים,  מתלים  התומכים,  החיזוקים,  התליות,  כל  כולל  התעלות  מחיר 
 קירות וכל אביזרי העזר הדרושים. 

 לפי התקן. -הכנת פתחים עבור רגשי עשן  .15

זהה  במ .16 אש  עמידות  בעל  תקני  בחומר  איטום  התעלה  מחיר  כולל  אש  בקירות  תעלות  עבר 
 לקיר/מחיצה. 

 בידוד תרמי חיצוני יחושב בנפרד. .17

 בידוד אקוסטי פנימי יחושב בנפרד.  .18
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  יכללו במחיר  ציפויפתחי גישה ב ציפוי בחומר תיקני בעל עמידות אש לשעה או שעתיים .    .19
 בין אם מסומנים בתכניות או לא. ציפויה

 הארקת כל תעלה ותעלה כלולה במחיר היחידה לתעלות.  .20

 אישור קונסטרוקטור לפרטי התליה ולמשקלים כלול במחיר התעלות.   .21

אבטחת כל מכלולי  - 1חלק  5103תקן ישראלי העברת המערכת בביקורת מכון התקנים לפי  .22
ועל התקרה למניעת נפילה באמצעות   מערכות מיזוג האוויר המותקנים בתוך חלל התקרה

 תמיכות מתועשות. 

, כלולים  כגון סיכות להידוק הבידוד לתעלה וכד' DURA-DYNEכאמור אביזרי עזר תוצרת  .23
 במחיר התעלות.

עגולות יימד  –  תעלות  הכמויות  בכתב  בנפרד  אביזר  מופיע  ולא  במידה  לעיל,  כמפורט    דיימדדו 
 כמתואר במפרט הכללי. 

יימדדו כמפורט לעיל, פתחי גישה ימדדו בנפרד. במידה ולא מופיע אביזר בנפרד    –  תעלות פח שחור
 כמתואר במפרט הכללי.  דבכתב הכמויות יימד

 הערה: •
במידת הצורך יותקנו פרופילים מקשרים עבור רתום נכון לקונסטרוקצייה ואליה ייתלה 

 הציוד/תעלות/צנרת/וכד'. 
 ., יחידה וכד'של התעלהמ.א  /חיר אביזרי התליה הנ"ל כלולים במחיר מ"רמ     
 

 תריסים /מפזרים   ד.    
 מחיר המפזר כולל את כל הנדרש להתקנתו כמפורט להלן:

 מסגרת מקורית לתריס קווי להתקנה: בקיר, בתקרה, במחיצת גבס. שטוצר. •

 כולל קופסת פיזור מקורית עם מדפי וויסות של יצרן המפזר.  SLOTמפזר  •

 צביעת פנים המכלול בצבע שחור/פח צבוע שחור מאחורי מפזרי הדמה וכו'.  •

 פתיחת פתח מתאים עבור המפזר בתעלה. •

 ביקורת מכון תקנים.  •
 

  אינוורטר-מרכזית / מיני מרכזיות   V.R.F. מזוגמערכת .   ה
מעבה, מאיידים, שלטים, מכלול צנרת גז על כל   :התקנת  מערכת כוללכל  מחיר 

אביזריה, מערכת/מתקן חשמל,מנתקי ביטחון, מערכת הפעלה. מערכת מושלמת  
 פועלת עבור כל קומה. כל מערכת כוללת את כל הרכיבים כמפורט להלן: 

 מאייד/יחידה/יחידות טיפול באוויר 
 היחידה כוללת: ככלל  

 שורות עומק עם בריכת ניקוז.  4סוללת קירור בת  .1

 . מהירויות  5 מפוח ומנוע .2

 ופיקוד. בקרה לוח חשמל  .3

, עם דלת על  ניתנת לשליפה  לשטיפהחטיבת מסננים שטוחה השלמה למאייד של  .4
 צירים.

 חיבורים גמישים.  .5

 למבנה/נקודת ניקוז.  צנרת ניקוז משורשרת אל מחוץ .6

 . שוקלדים-בולמי רעידות .7

 הובלה ותליה.  .8

 ית פלדה מגולבנת, צבועה. יגישטל תליה/הצבה, עשוי מקונסטרוקצ .9

 מדף אוויר צח, לרבות רשת נגד זבובים ותריס נגד גשם.  .10

 פנל תחתון מתפרק לצורך גישה לשירות. .11

 יחידות עיליות גלויות יהיו בעלות מעטה דקורטיבי.  .12

 מנתק ביטחון.  .13
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  יחידת עיבוי מקוררת אוויר/מים

 היחידה כוללת: ככלל 
 מחליף חום מים גז./סוללת עיבוי .1
 .ים, מנועםצירי מפוחים /מפוח .2
 עם עטיפה אקוסטית.   תא מדחס מבודד אקוסטי לרבות מדחס .3
מכיל: פרסוסטטים, קונטקטורים, טיימרים,  ה  תיקנילוח חשמל, פיקוד והפעלה  .4

 וכו'.   , משני תדרמבטחים, קבלים לשיפור כופל ההספק, מפסקיםמתנעים 
 מנתק ביטחון. .     5
מרצפות רחוב  ,גישטל הצבה/תליה עשוי מקונסטרוקצית פלדה מגולבנת, צבועה .6

 ואיזוצף. 

 מתוצרת מייסון.  'SUPER-W-PADS' –בולמי רעידות מגומי  . 7
 לפי דרישה.  -.     מיגון לסביבה קורוזיבית 8
 גישטל הצבה/תליה עשוי מקונסטרוקצית פלדה מגולבנת, צבועה.   .  9

מערך צנרת מים מקשרת לרבות כל האביזרים כמופיע בסכמה. לרבות       -במעבה מים  .10
 הגנות לחוסר זרימת מים. 

 
 צנרת גז 
  ויחידת העיבוי  מאייד,/הטיפול יחידות/ מושלמת בין יחידתמבודדת צנרת גז מכלול 

 . חימום קירור או קירור וחימום בו זמנית  –כת בהתאמה לסוג המער
 הצנרת כוללת:ככלל 

" )מתאימה ללחצי עבודה של הקרר, מבוצעת תוך  Kקשה מטיפוס "  תושצנרת נח  .1
 כדי הזרמת חנקן, תחת פיקוח סוכן הציוד ולאחר מעבר קורס מתאים(

מחוץ למבנה ובסרט פלסטי   תחבושת סילפסועטיפה   0.75בידוד ארמפלקס "  .2
 . או תחבושת  סילפס לבחירת המפקח בתוך המבנה 755מתאים לתקן 

 : צנרת הגז להגנה על  ,מ"מ 1.5 יבעובי מינימאל תעלות פח מגולבן .3
 על הגג.-בהתקנה גלויה            

 בעובי הקיר/הרצפה.  –בהתקנה סמויה           
מטר בין   2.5-יותקנו במרווחים של כ-אוכפיםאומגות עם –מבודדים  – מתלים .4

 אחד לשני. 
יוניסטרטים לרוחב הפיר ואליו  -בפירים יותקנו פרופילים חרושתיים מגולבנים          

 להגנה על הצנרת.-תיתפס הצנרת עם אביזרי אומגה מבודדים
ין  , שסתומי התפשטות, עאקומולאטור לקרר עודף -קולט נוזליםמעגל הגז יכלול:      .5

מראה, ברזים, ברז חשמלי ארבע דרכי, ברזים חשמליים, מסנן, מייבש, שסתומי  
, מפריד שמן,מלכודות שמן, משתיקים, ברזי ניתוק, מעגל  כיוון אחד ומפריד טיפות

  נוסף לקירור יתר, מעקף גז חם.

 . SUB COOLINGמעגל  –המעגל יכלול מעגל גז נוסף לשיפור ביצועי המערכת         
עם אביזרים מקוריים לפיצול, חלוקה, איחוד יציאות, שלשה   גז מושלמתצנרת  .6

 התקנה לפי הנחיות היצרן וספק הציוד ותחת פיקוחו. -צינורות, מחלקים וכד'
 וואקום ומילוי גז. מלחץ עבודה,   1.5טסט לחץ לפי  שטיפת הצנרת, .7

פתיחה וסגירה של פתחים בקירות למעבר צנרת פתיחה   .10
,  למעבר צנרת  תיקרות/ קירותוסגירה של פתחים ב

שרוולים,פתיחת חריצים בקירות/ריצפה/תיקרה לרבות ביטון  
 לרבות קידוחים בבטון למעבר צנרת . 

לקבלת צוואר אווז, במעבר צנרת  8בקוטר "  C.V.Pקשתות  .11
   או ביציאה מהקיר לפי הפרטים בתוכניות. הגז דרך הגג

 כל המפורט לעיל כלול במחיר הצנרת.  
קונסטרוקטור לפרטי התליה/הצבה למשקלים כלול במחיר הציוד אישור 

,צנרת. במידת הצורך יותקנו  פרופילים עבור רתום נכון לקונסטרוקציה 
 ולחלוקת משקל של הציוד.הנ"ל כלול במחיר הציוד. 
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 חיווט חשמלי 
 החיווט כולל: 

בין  ותקשורת בקרה   ,אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח, פיקוד .1
עם   הטיפול באוויר, יחידת העיבוי ותרמוסטט חדר  יחידות/יחידת 

רגש / לוחיות פיקוד והפעלה ,מערכת בקרת מבנה ,גלאי נפח,  
 רכזת אש, מדפי אש/עשן. 

 מערכת הפעלה 
 המערכת כוללת: 

-תרמוסטט חדר חוטי עם בקרה הדרגתית או שלט אלחוטי  -VRFבמערכות   .1
ול מתאם למערכת בקרת  למאייד, לוחית הפעלה מרכזית ,או תקשורת עם פרוטק 

 מבנה/דירה . 
המאייד למערכת פיקוד   חיבוריחידת קונטרול שתאפשר  כרטיס / מגע יבש /  .2

  נוכחות/נפח ]שיסופק ע"י אחרים [ להפסקת המאיידגלאי   –    באנרגיה  לחיסכון
 בחוסר נוכחות משתמש בחדר

 . ,בקרת לחץ עיבוי מערכת הפשרה. 3
 

 רגיל או אינוורטר במבנה מטיפוס קל  QS  מיני מרכזית .D.Xמערכת מפוצלת  .ו

 
 : את כל המפורט להלן כוללבסעיף זה מחיר המערכת  
 הכוללת  יחידת טיפול באוויר              

שורות עומק עם בריכת ניקוז.]כמתואר במפרט/כתב כמויות   6/4סוללת קירור בת  •
 טבלאות ציוד[ 

לפי מפל  -ישיר/רצועות מכלול מפוח ,מנוע ,הנע   •
 לחץ. 

 לוח חשמל ופיקוד. •

 לוחית/פנל הפעלה מרחוק.     •

 אינץ, ניתנת לשליפה על מסילות עם דלת על צירים.  2חטיבת מסננים שטוחה בעובי  •

 חיבורים גמישים.  •

 למבנה/נקודת ניקוז.   בהדבקה אל מחוץ   .P.V.Cצנרת ניקוז משורשרת או       •

 בולמי רעידות.  •

 הנפה, תליה/הצבה. –הובלה  •

ישטל תליה/הצבה/מוטות הברגה/קונסטרוקציה מתאמת ג •
 לתליה. 

 מדף אוויר צח ואוויר חוזר.  •

 מנתק ביטחון.  •

 צבע אפוקסי בצביעה אלקטרוסטטית.  •
 הכוללת   יחידת עיבוי מקוררת אוויר 

 סוללת עיבוי.   ▪

 מפוחי מעבה ציריים. ▪

 מדחס/ים ותא מדחס/ים אקוסטי מבודד.  ▪

לוח חשמל, פיקוד והפעלה מכיל: פרסוסטטים , קונטקטורים,  ▪
טיימרים, מתנעים,   מבטחים, קבלים לשיפור כופל ההספק, 

 מפסקים, הגנת חוסר היפוך פאזה וכו'. 

 מנתק ביטחון.  ▪

 הנפה, תליה/הצבה. –הובלה  •
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 בולמי רעידות.  •

הצבה עשוי מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת, צבועה,   גישטל ▪
 מותאמת לבסיס הקיים כולל אמצעי נעילה ומנעול. 

 צבע אפוקסי בצביעה אלקטרוסטטית.  ▪

הזנת החשמל למעבה השני    -מערכת הכוללת יותר ממעבה אחד ▪
וכו' תעשה מלוח היחידה המובילה. לא יסופקו שתי הזנות חשמל  

 למערכת אחת.
 ויחידת העיבוי עבור שני מעגלי גז. בין יחידת הטיפול מושלמתצנרת גז כוללת  צנרת גז  

" )מתאימה ללחצי עבודה של הקרר, Lמטיפוס " תושצנרת נח  ▪
מבוצעת תוך כדי הזרמת   חנקן, תחת פיקוח סוכן הציוד ולאחר  

 מעבר קורס מתאים(. 

מחוץ למבנה   תחבושת סילפסועטיפה   0.75בידוד ארמפלקס "  ▪
 בתוך המבנה.  755מתאים לתקן  סטי ובסרט פל 

 : צנרת הגז להגנה על  ,מ"מ 1.5 יבעובי מינימאל תעלות פח מגולבן ▪
 בעובי הקיר/הרצפה.  –על הגג.בהתקנה סמויה  -בהתקנה גלויה    

יותקנו במרווחים של    -אומגות עם אוכפים  –מבודדים  – מתלים ▪
מטר בין אחד לשני. בפירים יותקנו פרופילים חרושתיים   2.5-כ

יוניסטרטים, לרוחב הפיר ואליו תיתפס הצנרת עם   –מגולבנים 
 להגנה על הצנרת.  -אביזרי אומגה מבודדים  

המערכת תכלול בין השאר קולט נוזלים, שסתומי התפשטות, עין   ▪
ברז חשמלי ארבע דרכי, ברזים חשמליים, מסנן,   מראה, ברזים,

 .,מלכודות שמן  מייבש, שסתומי כיוון אחד מפריד טיפות

 ויחידת העיבוי. מאייד,  /הטיפול יחידות/ מושלמת בין יחידתמבודדת צנרת גז מכלול  ▪

 שטיפת הצנרת, וואקום ומילוי גז.  ▪

פתיחה וסגירה של פתחים בקירות למעבר צנרת פתיחה וסגירה   ▪
, שרוולים,פתיחת  למעבר צנרת תיקרות/בקירות  חים  של פת

חריצים בקירות/ריצפה/תיקרה לרבות  ביטון לרבות קידוחים  
 בבטון למעבר צנרת . 

לקבלת צוואר אווז, במעבר צנרת   8-4בקוטר "  C.V.Pקשתות  ▪
או ביציאה  מהקיר לרבות קידוחי בקוטר   הגז דרך הגג

 מתאים,לפי הפרטים בתוכניות.
 מערכת הכוללת שני מעבים, תהיה בעלת מערכת צנרת גז כפולה, כמפורט לעיל. הערה:  

 :מתקן חשמל כולל ככלל מערכת הפעלה/

דרגתי  -לוחית/פנל הפעלה כדוגמת תרמוסטט חדר חד/דו ▪
תוצרת "מיטב", עם רגש טמפ' להתקנה על הקיר ויכולת  

 חיבור לגלאי נוכחות.

 מערכת הפשרה.      ▪

 . מערכת שמירת לחץ ראש לפעולת קירור      ▪

 מתנע רך למדחס לפי חוק/דרישת חברת חשמל.     ▪

  הטיפול באוויר,  יחידות/ יחידת בין  ,אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח, פיקוד ▪
עם רגש, רגש טמפ', לוחיות פיקוד והפעלה, לוחות חשמל,לוח גילוי אש,  תרמוסטט חדר 

צינורות, תעלות חשמל, קופסאות  כבלי תקשורת, , , חוטים, כבליםמדפי אש וכו', לרבות
ביצוע החיבורים בלוחות  כולל חיבורים, מהדקים, חיזוקים וכל האביזרים  הנדרשים 

 ובאביזרי הקצה כגון רגשים, לוחיות, וכד'. החשמל 

 . לוחות חשמל מקומיים, לוחיות הפעלה מרחוק לכל יחידה וציוד, שנאים ▪
 , המתנעים  כלול במחיר המערכת.  קומפלט–כיחידה אחת מושלמת    לוח החשמל יחושב

זרם ומתח,   זמן, מדי  סימון, לחצנים,    מנורותשנאיים,מגענים, ממסרי הפיקוד, ממסרי 
וכל אביזר העזר הדרושים לפעולתו התקינה של   מטפי כיבוי אש אוטומטי בתוך הלוח. 
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הכל בשלמות. בנוסף לכך   –בתכניות ובמפרט הטכני ובן אם לא    צוינוהמערכות בין אם  
 .יכלול המחיר תכנון לוח החשמל 

 בביקורת חברת החשמל.  כולה העברת המערכת ▪

 חות . חיבור וחיווט לגלאי נוכ ▪

 מערכת פועלת.-מתקן חשמל מושלם ▪

 

 אוויר צח טיפול בלאו במבנה מטיפוס קל   מיני מרכזית  .D.Xמערכת מפוצלת  .ז
 המערכת תהיה כמפורט  בסעיף ו'  לעיל  בתוספת: 

אלומיניום ופנלים   פרופילי  תיחידת הטיפול באוויר תהיה עשויה מקונסטרוקציי ▪
 אינץ להצבה תחת כיפת השמיים.  2אינץ' בתוך המבנה,  1מבודדים בעובי  

 לפי מפל לחץ. -מכלול מפוח ,מנוע ,הנע  ישיר/רצועות  •

 שתי דרגות סינון.  ▪

 שורות עומק במאייד.  6–מאייד מחמרן ימי סוללת  ▪

 מגש ניקוז מנירוסטה.  ▪

 לוחית הפעלה מרחוק.  ▪

שתי מערכות צנרת גז. לוח החשמל באחד המעבים    –במערכת בעלת שני מעבים  ▪
 ישמש כלוח חלוקה ויזין את כל המערכת. 

 כמוגדר במפרט ובטבלת הציוד. ▪

 . תריס נגד גשם ורשת נגד זבובים מנירוסטה  ▪

 מערכת שמירת לחץ ראש לפעולת קירור בחורף.  ▪

 .  כמויות בנפרדכל האביזרים הדרושים אלא אם מופיע הפריט ברשימת ה ▪

 גופי חימום חשמליים ,לרבות הגנות וקונטקטורים בלוח החשמל.  ▪

 הגננות לגופי החימום הכוללות מפסק זרימה ותרמוסטט עם ריסט ידני.  ▪

 
 

 רגיל או אינוורטר -בשיטת "משאבת חום"עילי  מזגן מפוצלח. 
 המחיר כולל: 

 יחידת מפוח נחשון פנימית עם מעטה.  .1
שקטה במיוחד הכוללת תא אקוסטי וכיסוי אקוסטי למדחס ומפוח שקט  יחידת עיבוי .2

 . במיוחד
 מערכת פיקוד ובקרה הנשלטת באמצעות שלט על חוטי.  .3
  חיווט חשמלי.   .4
 כבל חשמלי ותקע ליחידה הפנימית.  .5
 מנתק ביטחון. , קבלים לשיפור כופל ההספק. למעבה  6
הכולל   ית פלדה מגולבנת צבועהיי מקונסטרוקצגישטל הצבה/תליה ליחידת העיבוי, העשו .   7

מוטות הברגה העוברים את כל עובי הקיר ומוט אבטחה לנעילת יחידת העיבוי למניעת 
 נפילה/גניבה כולל אמצעי נעילה ומנעול. 

 בולמי רעידות.  .8
 מערכת הפשרה. .9

 . לפי צורך מרצפות רחוב ואיזוצף .10
 הנפה, תליה/הצבה.–הובלה . 11

 :צנרת גז 
 הפנימית ויחידת העיבוי, המחיר כולל:  הצנרת גז מושלמת בין היחיד 

 .  צנרת נחושת .1
 ועטיפה בסרט פלסטי.   0.75בידוד ארמפלקס "  .2
מטר בין אחד לשני.   2.5-יותקנו במרווחים של כ -אומגות עם אוכפים   –מבודדים  –. מתלים 3

יוניסטרטים, לרוחב הפיר ואליו תיתפס    –בפירים יותקנו פרופילים חרושתיים מגולבנים 
 להגנה על הצנרת.   -הצנרת עם אביזרי אומגה מבודדים 
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 . לרבות מלכודות שמן מערכת צנרת גז מושלמת  .4
 טיפת הצנרת וואקום ומילוי גז. ש .5
 . צנרת ניקוז שרשורי. 6
 כבל חשמלי ותקע. .7
 תעלות וכיסוי לצנרת הגז מפח צבוע.  .8

 ,פתיחת חריציםלמעבר צנרת תקרות/פתיחה וסגירה של פתחים בקירות .9
 בקירות/ריצפה/תיקרה, לרבות   ביטון לרבות קידוחים בבטון למעבר צנרת. 

או   לקבלת צוואר אווז, במעבר צנרת הגז דרך הגג 4-8בקוטר "  C.V.Pקשתות   .10
 ביציאה מהקיר לפי  הפרטים בתוכניות,לרבות קידוח. 

 פרסוסטט ושסתום זינגר.  -מערכת שמירת לחץ ראש לפעולת קירור בחורף .11
מטר כלולה במחיר ההתקנה ,אורך מעבר  2מכלול צנרת מבודדת ,חשמל וניקוז באורך 

 למדידה . 
 
 
 

מקונסטרוקצית פרופילי או  מטיפוס קל –.D.Xמפוצלת/אחודה ]פקג'[ מזוג מערכת  .ט
   אלומיניום / פלדה

 כמוגדר בטבלת הציוד              

 
   טיפול באווירהיחידת   
 מחיר היחידה כולל:  

 פרופילים ופנלים מבודדים.  יחידת הטיפול באוויר תהיה עשויה מקונסטרוקצית ▪

  מכלול מפוח ,מנוע הנע רצועות לפי הלחץ על בסיס משותף וקפיצים. ▪

 שורות עומק מחמרן ימי עם בריכת ניקוז מנירוסטה.  6סוללת קירור בת        •

 גופי חימום והגנות לפי דרישה . •

 לוח חשמל ופיקוד. •

 לוחית הפעלה מרחוק.  •

 חטיבת מסננים שטוחה דורסלט ניתנת לשליפה על מסילות עם דלת על צירים.  •

 חיבורים גמישים.  •

 בהדבקה אל מחוץ למבנה/נקודת ניקוז. .P.V.Cצנרת ניקוז משורשרת או  •

 בולמי רעידות.  •

 הובלה ותליה/הצבה.  •

 גישטל תליה/הצבה/מוטות הברגה/קונסטרוקציה מתאמת לתליה למאייד/ פקג'.  •

 ואוויר חוזר עם תריס נגד גשם ורשת זבובים מנירוסטה. מדף אוויר צח  •

 מנתק ביטחון.  •

 צבע אפוקסי בצביעה אלקטרוסטטית.  •
 או מים[ מקוררת אוויר פרופילים ופנלים.] תמקונסטרוקציי   יחידת עיבוי מקוררת אוויר 

 מחיר היחידה כולל:  

 סוללת עיבוי/מחליף חום מים גז. ▪

 מפוחי מעבה ציריים. ▪

 .] עטיפה אקוסטית לפי דרישה[. מבודד אקוסטי לרבות מדחסתא מדחס  ▪

לוח חשמל, פיקוד והפעלה מכיל: פרסוסטטים, קונטקטורים, טיימרים, מתנעים,   ▪
 מבטחים, קבלים לשיפור כופל ההספק, מפסקים, הגנת חוסר היפוך פאזה וכו'. 

 מתוצרת מייסון.  'SUPER-W-PADS' –בולמי רעידות מגומי  ▪

 מנתק ביטחון.  ▪
 עבה מקורר מים תכלול המערכת בנוסף:במ
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 הגנות לחוסר זרימת מים.  ▪

 מערכת בקרת לחץ עיבוי.  ▪

גישטל הצבה/תליה  עשוי מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת, צבועה, מותאמת לאתר/   ▪
 לבסיס הקיים על הגג/למבנה הגג. 

 מערך צנרת מים מקשרת לרבות כל האביזרים כמופיע בסכמה. ▪

 סטטית. צבע אפוקסי בצביעה אלקטרו ▪

מערכת הכוללת שני מעבים הזנת החשמל למעבה השני וליחידת הטיפול באוויר   ▪
 תסופק הזנת חשמל אחת למערכת. תעשה מלוח היחידה המובילה. 

 
 צנרת גז 

כמפר   ויחידת העיבוי  מאייד,/הטיפול יחידות/ מושלמת בין יחידתמבודדת צנרת גז מכלול 
 . מעגלי הגז

 הצנרת כוללת:ככלל 

קשה. )מתאימה ללחצי עבודה של הקרר, מבוצעת תוך כדי הזרמת חנקן,  תושצנרת נח  ▪
 תחת פיקוח סוכן הציוד ולאחר מעבר קורס מתאים(

מתאים  מחוץ למבנה ובסרט פלסטי  תחבושת סילפסועטיפה   0.75בידוד ארמפלקס "  ▪
 .או תחבושת  סילפס לבחירת המפקח בתוך המבנה 755לתקן 

 : צנרת הגז להגנה על  ,מ"מ 1.5 יבעובי מינימאל תעלות פח מגולבן ▪
 על הגג. -בהתקנה גלויה

 בעובי הקיר/הרצפה. –בהתקנה סמויה   

מטר בין אחד   2.5-יותקנו במרווחים של כ-אומגות עם אוכפים–מבודדים  – מתלים ▪
 לשני. 

יוניסטרטים לרוחב הפיר ואליו תיתפס -בפירים יותקנו פרופילים חרושתיים מגולבנים ▪
 להגנה על הצנרת. -גה מבודדיםהצנרת עם אביזרי אומ

, שסתומי התפשטות, עין  אקומולאטור לקרר עודף  -קולט נוזליםמעגל הגז יכלול:  ▪
מראה, ברזים, ברז חשמלי ארבע דרכי, ברזים חשמליים, מסנן, מייבש, שסתומי כיוון  

, מפריד שמן,מלכודות שמן, משתיקים, גמישים,ברזי ניתוק, מעגל אחד ומפריד טיפות
  ור יתר, מעקף גז חם.נוסף לקיר

 . SUB COOLINGמעגל  –המעגל יכלול מעגל גז נוסף לשיפור ביצועי המערכת  ▪

התקנה לפי  -עם אביזרים מקוריים לפיצול, חלוקה, איחוד יציאות צנרת גז מושלמת ▪
 הנחיות ספק הציוד ותחת פיקוחו. 

 ויחידת העיבוי. מאייד,  /הטיפול יחידות/ מושלמת בין יחידתמבודדת צנרת גז מכלול  ▪

 שטיפת הצנרת, וואקום ומילוי גז.  ▪

 וואקום ומילוי גז. מלחץ עבודה,   1.5טסט לחץ לפי  שטיפת הצנרת, ▪

פתיחה וסגירה של פתחים בקירות למעבר צנרת פתיחה וסגירה של פתחים   ▪
, שרוולים, פתיחת חריצים בקירות/ריצפה/תיקרה לרבות למעבר צנרת תיקרות/בקירות

 חים בבטון למעבר צנרת . ביטון לרבות קידו 

או ביציאה   לקבלת צוואר אווז, במעבר צנרת הגז דרך הגג 8בקוטר "  C.V.Pקשתות  ▪
 מהקיר לפי הפרטים בתוכניות.

 כל המפורט לעיל כלול במחיר הצנרת.  

 מערכת הכוללת שני מעבים, תהיה בעלת מערכת צנרת גז כפולה, כמפורט לעיל. הערה:
 מתקן חשמל  מערכת הפעלה/ 

 :  כולל ככלל המערכת/מתקן

  בין  ,אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח, פיקוד ▪
עם רגש, רגש  תרמוסטט חדר הטיפול באוויר,  יחידות/יחידת 

', לוחיות פיקוד והפעלה, לוחות חשמל, לוח גילוי אש, טמפ
צינורות,  כבלי תקשורת, , חוטים, כבלים, מדפי אש וכו', לרבות

תעלות חשמל, קופסאות חיבורים, מהדקים, חיזוקים וכל 
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ביצוע החיבורים בלוחות החשמל  כולל האביזרים  הנדרשים 
 ובאביזרי הקצה כגון רגשים, לוחיות, וכד'. 

ל מקומיים, לוחית הפעלה מרחוק לכל יחידה  לוחות חשמ ▪
 . וציוד

יחושב החשמל  המגענים, ממסרי    ,המתנעים  .קומפלט-כיחידה אחת מושלמת    לוח 
ומתח,   זרם  מדי  הזמן,  ממסרי  לחצנים,שנאיים,הפיקוד,  סימון,  מערכת  מנורות 

הגנה  טמפ',תרמוסטט  טמפ',רגש  בתוך    פיירסטט,-בקרת  אוטומטי  אש  כיבוי  מטפי 
ו אם  הלוח.  בין  המערכות  של  התקינה  לפעולתו  הדרושים  העזר  אביזר    צוינו כל 

הכל בשלמות. בנוסף לכך יכלול המחיר תכנון    –בתכניות ובמפרט הטכני ובן אם לא  
 . לוח החשמל 

 לוחית הפעלה מרחוק.  ▪

 מערכת הפשרה. ▪

 . מערכת שמירת לחץ ראש לפעולת קירור  ▪

 מערכת שמירת טמפרטורה.  ▪

 קורת חברת החשמל. בבי כולה העברת המערכת ▪

השלמת מתנע רך למנועים לפי דרישת חברת חשמל במידת  ▪
 הצורך. 

 מערכת פועלת מושלמת.  ▪
המערכת כולה מתאימה להתקנה תחת כיפת השמים כמתואר 

 במפרט.
 כללי:         

 יחידת אוויר צח תכיל שתי דרגות סינון.  ▪

 אינץ.  2בבידוד בעובי  יחידה להצבה תחת כיפת השמיים תבוד  ▪

 פקג' –אחודמזגן מושלם   –אופן מדידה  ▪
  אלומיניום המחיר הוא עבור יחידה מושלמת עשויה מקונסטרוקציית פרופילי        

  מפוצלת/אחודהמערכת אינץ' כמפורט לעיל בסעיף     2מבודדים  בעובי    ופנלים

D.X מפוצלת/אחודהמערכת ואת כל המפורט לעיל בסעיף  במפרטו D.X  
 ( פרופילי אלומיניום תמקונסטרוקציי)

 
 

 הערה כל הסעיפים הנ"ל  כוללים :        

בציוד בתפוקות   A/B–כל מתקן יסופק עם אישור תקן לדרגת הנצילות האנרגטית  -

  4-ליחידות בתפוקה גדולה מ  COP-  3.3טון קירור ואישור יצרן לנצילות  4-של עד 
 טון קירור. 

אישור קונסטרוקטור לפרטי התליה/הצבה למשקלים כלול במחיר הציוד ,צנרת.   -
במידת הצורך יותקנו  פרופילים עבור רתום נכון לקונסטרוקציה ולחלוקת משקל  

 במחיר הציוד. של הציוד הנ"ל כלול 

 

 

 אביזרים    .י
כל אביזרי העזר לתליה, הצבה, תמיכה, קיבוע, לרבות מוטות הברגה, פרופילים מגולבנים,  

עלות  ברגים, אומים, ברגי פטנט, יהיו מצופים קדמיום אלא אם נדרש אחרת במפרט .
 האביזרים כלולה במחיר הציוד אליו הם קשורים/נידרשים/שייכים. 

 
 

 מערכת/מתקן חשמל   .יא
 :ת את כל הסעיפים הבאיםכולל ככלל המערכת/מתקן
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הטיפול   יחידות/בין יחידתותקשורת בקרה   ,אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח, פיקוד  1
', לוחיות פיקוד  עם רגש, רגש טמפ תרמוסטט חדר, יחידת העיבוי מאיידים,  באוויר,

צינורות, תעלות  כבלי תקשורת, , חוטים, כבלים, והפעלה, גלאי נוכחות וכו', לרבות
ביצוע  כולל חשמל, קופסאות חיבורים, מהדקים, חיזוקים וכל האביזרים  הנדרשים 

 ובאביזרי הקצה כגון רגשים, לוחיות, גלאי נוכחות וכד'. החיבורים בלוחות החשמל 

 ,לכל יחידה וציוד, שנאים  שלט אל חוטי/, לוחיות הפעלה מרחוקלוחות חשמל מקומיים  2
 . גלאי נוכחות

  כולה העברת המערכת התאמת המערכת לחוקים, לתקנים ולדרישות חברת החשמל.  3
 בביקורת חברת החשמל 

 בנוסף לכך יכלול המחיר בדיקת ואישור המערכת ע"י בודק מוסמך.   4

 מערכת פועלת מושלמת.   5
 מערכת הפעלה 

 המערכת כוללת: ככלל 

 בקרה רציפה. -כוללת את הבקרה המתוארת במפרט למעבה ולמאייד-VRFמערכות  .1

 לכל מאייד. –תרמוסטט חדר חוטי עם בקרה הדרגתית   .2

 לחיסכון באנרגיה. -גלאי נוכחות .3
 למעבה. -ובקרת לחץ עיבוי ערכת הפשרהמ .4

 

 אינסטלציה חשמלית   .יב
וכד'              מפוחים  מזגנים,  האוויר,  מיזוג  ממערכות  אחת  כל  עבור  חשמלית  אינסטלציה 

כמפורט לעיל, תחשב כיחידה אחת מושלמת  הכוללת את כל האביזרים צינורות, חוטים, 
כל   המערכת,  מרכיבי  כל  של  חשמליים  חיבורים  מפסקים,  הסתעפות,  קופסאות  כבלים, 

הסדירה של מערכת בין אם צוינו במפרט הטכני והתכניות  חומרי העזר הדרושים לפעולתה 
 או לא, הכל בשלמות. 

 בנוסף לכך יכלול המחיר בדיקת ואישור המערכת ע"י בודק מטעם חברת החשמל.           
 תכנון המערכת ותכניות המערכת משורטטות במחשב כולל מדיה מגנטית.           

 

 על הקו יפוגלי/צנטר צירי/ - אוורור / מפוח  מפוחתא  . יג
 מחיר המפוח כולל: 

לשטח .1 להתאמה  הנדרשת  תליה  הצבה  עשויה    ,קונסטרוקציית 
 מפרופילים מגולבנים וצבועים.

 , מתאמי חיבור לתעלות. חיבורים גמישים .2

 מנתק ביטחון.   .3

 . אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח, פיקוד  .4

 . פיקודו  לכוח   -אינסטלציה חשמלית התחברות ל .5

ה .6 חשמל/לוחית  מבנה/לוח  לוח  תאורה/בקרת  למפסק  /חיבור  פעלה 
 מבנה . 

יכלול   .7 תאורה  ממפסק  המפוקד  שרותיים  לתאי  הפעלה.]מפוח  מערכת 
אחרי   להפסקה  וטיימר  מושלם  חשמל  כיבוי    20מתקן  מעת  דקות 

 האור[. 
  מרצפות רחוב ואיזוצף.  .8

 תא אקוסטי ומסנן בתא מפוח לפי דרישה.  .9

לפרטי התליה/הצבה למשקלים כלול במחיר    אישור קונסטרוקטור .10
הציוד ,צנרת. במידת הצורך יותקנו  פרופילים עבור רתום נכון  

 לקונסטרוקציה ולחלוקת משקל של הציוד הנ"ל כלול במחיר הציוד. 
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 בולמי רעידות . יד
 בולמי הרעידות יכללו תמיד במחיר היחידה אליה הם שייכים. 

 
 מדפי אש  . וט

מדפי האש ימדדו לפי מ"ר שטח נטו של המדף, )מידת הצוואר(. המחיר יכלול את המדף  
והרכבתו   מסגרת  צווארון,  יצרן/תקןלרבות  התקנת  פרט/פרט  לפי  למעט  במקומו  אך   ,

 המנוע. מנוע  המדף יימדד בנפרד, לפי  יחידות. 
 מ"ר.  0.25-כמ"ר תימדד  0.25-מ"ר. כל מידה קטנה מ 0.25מידה מזערית למדידה תהייה 

המדף,   של  והסגירה  הפתיחה  מצב  לציון  קצה  מגעי  שני  גם  בנוסף  יכללו  האש  מדפי 
אינסטלציה חשמלית חסינת אש, עד ללוח החשמל המפעיל את המדף לרבות חיבור קצוות  

 הכבלים למגעים בשני הצדדים.

 
 אביזרים  ז.ט

, הצבה, תמיכה, קיבוע, לרבות מוטות הברגה, פרופילים מגולבנים,  כל אביזרי העזר לתליה
עלות  ברגים, אומים, ברגי פטנט, יהיו מצופים קדמיום אלא אם נדרש אחרת במפרט .

 האביזרים כלולה במחיר הציוד אליו הם קשורים/נידרשים/שייכים. 

 

 עבודה נוספת ומסירת העבודה  .יז

מתחייב   .1 לעיל.  לעבודות המפורטות  המזמין  בנוסף  דרישת  לפי  לבצע  בזה הקבלן 
עבודות   כי  זה בתנאי  נשוא מקום  עבודה  נוספות במקומות  עבודות  ו/או המפקח 
נוספות אלו תהינה בתחום מומחיותו של הקבלן ובמסגרת העבודה נשוא הסכם  

 זה.

וכל   .2 הנוספות  ביצוע העבודות  לפני  המחירים  ייקבעו  נוספות  עבודות  של  במקרה 
יחו זה.  הסכם  והעבודות  תנאי  במידה  כי  בתנאי  הנוספות  העבודות  על  גם  לו 

העבודות   מחירי  יהיו  אזי  זה.  הסכם  לנושא  דומות  או  זהות  תהיינה  הנוספות 
 הנוספות זהות למחירי היחידות המתאימות. 

.  הקבלן לא יהיה רשאי למסור את העבודה או כל חלק ממנה לקבלן אחר מבלי לקבל 3
 תב. את הסכמתו של המזמין מראש ובכ
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 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני 

 יחידות מיזוג אוויר 

 מיזוג אוויר   -פקג'  – 15-סימון מא

 מינימום  COP.3=3 מערכת אחודה/פקג' רגילה  לקירור או חימום

 משאבת חום -טיפוס 

 . 2פרופילי אלומיניום ופנלים מבודדים בעובי " –מבנה 

   גג   –מיקום  

 . - תא יחידת טיפול באוויר

 cfm 5,000 ספיקת אוויר 

 cfm 1,000 אוויר צח 

  DB F 77.72   לסוללה  תנאי כניסת אוויר

   WB  F 64.40                    I -29.5 

 .F.D.B ° 55.0 לסוללה  תנאי יציאת  אוויר

            I -22.6             54.0° F.W.B   

 

   -תפוקת קירור 

 BTU/H – QS 122,700חום כמוס                                                

                                                    BTU/H – QT 155,300חום כולל 

 R410A סוג גז 

 סוללת קירור מאייד 

 40F   -טמפ' איוד 

 2 -מעגלי גז

 ft 5.12 2מינימאלי:  שטח פנים

    – 6מינימאלי   שורות עומק מס 

 max– 10 FPI חומר חמרן  ,  -צלעות

     AT18-18או     fpm1800 [ AT12-12x2 -מפוח מאייד גודל מינימאלי ]מהירות יציאה מקסימלית
  - "1.6.עומד 

 IP ; TEFC   ;V 400  ;Hz 50  ;PH 3 – 55 מנוע: קוו"ט   1.75 –הספק מינימאלי        -מנוע   

 רצועות        -הנע    

   12%נצילות: .  -   "2אמרגלס עובי מסוג:  חטיבה שטוחה עם מסגרת ורשת תמיכה -   מסנן
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   תא יחידת עיבוי 
 פרופילי אלומיניום/פלדה/פח מכופף. מדחסים בתאים אקוסטים צבע אפוקסי.  -מבנה 

 2/1 -מעגלי גז

 .טנדםסקרול     -סוג 2כמות     -מדחסים 

 R.D.max 12 FPI 4   סוללת עיבוי 

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

 120F                          -טמפ' עיבוי  

       45F  -טמפ' איוד מקסימלית

 95F תנאי חוץ קיץ 

 32F תנאי חוץ חורף 

 14Fחורף  105Fיכולת עבודה גם בתנאי חוץ של קיץ  

 

 מטר.  10במרחק של  56DB-UND PRESSUREOS -נדרשת רמת רעש נמוכה של 

לוחות חשמל ופיקוד, לוחית הפעלה מרחוק, אינסטלציה חשמלית  -המערכת כוללת בין השאר
בודדת על כל  מושלמת לכוח ולפיקוד, מערכת פיקוד ובקרה מושלמת, מערכת צנרת גז מושלמת מ

מדף וויסות אוויר   ,לכל מדחס, מערכת שמירת לחץ עיבוי, מגש ניקוז מנירוסטה אביזריה, מתנע  
צח ,מדף וויסות אוויר חוזר ממונע. כמתואר במפרטים ,באופני מדידה מיוחדים ובכתב כמויות  

 מערכת מושלמת פועלת. 
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 ותכתב כמוי טז.
 

 לכתב הכמויות   הערות
 

 
כל הסעיפים כוללים את כל המתואר במפרט הטכני המיוחד מסמך א', אופני   ( 1

משרד   וצאת הספר הכחול בה  -ב, מפרט כללי –מדידה מיוחדים מסמך  

תוכניות פרטים לביצוע, פרטי   תוכניות מזוג האוויר,ל כל פרקיו, ון ע הביטח

ל סתירה בין המסמכים  יחשב כנכון  ג' כתב כמויות. במקרה ש  -ציוד, מסמך

 המחמיר מביניהם. 

 
מחיר הסעיפים כולל את כל האביזרים הנלווים המפורטים באופני מדידה מיוחדים    ( 2

 ובמפרט.

כמויות ,  להוסיף סעיפים בכתב הת להשמיט או  הזכור לעצמו את  שומ  המזמין  ( 3

העבו את  ,לבצע  עיניו  כראות  הכמויות  את  להקטין  או  בשלבים  להגדיל  דה 

 ולקבלן לא תהיה זכות לסרב או לשנות את מחירי היחידות בכתב הכמויות.

כמפורט במפרט ובאופני מדידה .מערכות העבודה כוללת שרות ואחריות   .3

VRF  3 וד. ן ציאחריות סוכ שנים 

        התקנה מתקן מושלם פועל.ים מתייחסים לאספקה ו כל הסעיפ  .4
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מעליות  -  17פרק   

   03-6502650טל':  | 515896280ח.פ חולון    3החרש 

 
 

 2:1יחס העה :  . 1
 ק"ג 385עומס :   . 2
 באותו צד   2מספר תחות :  . 3
 מטר  3,300עה : יגובה ס . 4
 מ/ש 0.15מקסימום מהירות :  . 5
 מ"מ  150מיימום בור :  . 6
 )  דלת תא אטומטי מ"מ (  2700מיימום גובה קומה עליוה :  . 7
 מ"מ  2,000מ"מ , גובה  1,400מ"מ , עומק  1,100מידות תא : רוחב : . 8
 מ"מ (לפי מדידה סופית ) 1,890מ"מ , עומק  1,650מידות פים פיר : רוחב  . 9

  SKINPLATEקירות התא בגמר:     תיאור התא: 

  :מאחז יד בתא בצדC  

   י קומה+ לחצן עצור+ לחצן אזעקה+ חיוויים הכולל לחצלוח לחצ

  Cעומס ייתר, ימוקם בצד 

 תאורת חירום להפסקת חשמל  

  הטרקום לתקשורת עם ארון המכואי  

  יתמכשיר טלפון לתקשורת חיצו  

  רצפת התאVinilic 

  תקרה דגםST.ST.LED  

  שלד התא כולל מגון הגה מפי קריעת כבלי ההרמה 

  

  ST.STדלתות טלסקופיות אוטומטיות שי חלקים, גמר   דלתות   בתא:  .10

  טור תאים להגה מפי סגירת דלתות והתגשות במשתמש

, הבוכה כוללת שסתום הגה מפי Bהידראולית, הבוכה תמוקם בצד   מערכת ההרמה: .11

  "פיצוץ" הציור ההידראולי, הגה מפי עומס ייתר 

  

  ארון מכוה: .12

  

ארון מכוה בו יותקו מערכת ההרמה הכוללת מוע ומשאבה מסופק 

הידראולית כולל מגון להורדה ידית לצרכי חילוץ, לוח הפיקוד. הארון 

  מטר מהפיר 3ימוקם עד 

  ק"ואט 2.8וולט, זרם חילופין, עד  220  הזה: .13

  ות ואפיון סופי של גמרידהמפרט לפי הורדת מד.  .14
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  עבודות מתועשות במבה -22פרק  
  
  

  קטיביותרתקרות אקוסטיות ודקו -אלמטים מתועשים   22.01
  

  כללי א.           
  

  .  המפרט בא להחות לגבי טיב ורמת החומרים והעבודה שעל הקבלן 1              
  ת לבצע במקום. בכל מקרה  כוללת עבודת הקבלן את ייצור ואספק                  
  התקרות במקום והרכבתן במקום באופן מושלם, כולל כל החומרים,                   
  האביזרים, והעבודות הדרושים להשלמתן וקבלת העבודה הסופית ע"י                  
  האדריכל והמפקח מצד המזמין.                  

  
  צעו ויימדדו בהתאם .  כל עבודות התקות התקרות האקוסטיות יבו2             

  של המפרט הכללי אלא אם צויין  2204פרק -, תת22לכתוב בפרק                  
  אחרת במפרט זה או בכתב הכמויות.                 

  
  לדרגת  755.  כל אביזרי התקרות הדקורטיביות יעמדו בדרישות ת.י. 3             

  . 4דליקות                   
  

  .  עם גמר העבודה יש לקות את התקרות מכל שאריות לכלוך ואבק או4             
  כתמים, אלמטים פגומים יוחלפו.                     

  
  .  מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את כל 5             

  לרבות:החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של התקרות                  
  

  א.  מערכת תליות וקוסטרוקציה לתקרות, כולל כל החיזוקים                 
  הדרושים .                     

  תקרות  או    מירליות / פח  ב. תקרות מסוג                  
  גבס, הכל לפי המפרט להלן.                      

  ואומגה מאלומייום לאורך  L ,Z -ר והשעה ג.  זויתי ופרופילי גמ                 
  הקירות , הפתחים, גופי התאורה וכד'.                    

  ד.  חיתוך והתאמה של התקרות סביב פתחי תעלות התאורה, פתחי                  
  אוורור , גופי תאורה בודדים, רמקולים, גלאי עשן, תעלות                      

  ומרכזי מ"א   וכד'.                      
  ה.  תעלות תאורה שקועות בתקרות, כולל לוברים.                
  ו.  שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכוות, פיגומים וכד'.                
  ז.  הובלות כל החומרים והעבודות הגמורות אל מקום ההרכבה, כולל                

  עמדה ופריקה כולל הובלת עובדים אל מקום ההרכבה וממו.ה                    
  ח.  במהלך העבודה ובסיומה יפה הקבלן את כל הפסולת מעבודתו                

  למקום המורשה לכך עפ"י החוק.                    
  כמוכן, כוללים  המחירים כל דבר אשר אף אם איו זכר באפן מפורש                

  בתאור  הטכי ו/או התכיות אך דרוש לביצוע מעולה של העבודה.                
  

  .  על המבצע להקפיד לא לפגוע בשעת ההרכבה בפריטים שוים או6            
  בעבודות  שכבר בוצעו ע"י אחרים, באם ייגרמו עקב עבודתו זקים                 
  או יחול עליו התשלום בגין התיקון.יהיה עליו לתקם על חשבוו                

  
  .  הקבלן רשאי להציע לאדריכל שיויים באופן ביצוע התקרות זאת 7            

  בתאים הבאים:                
  א.  שלא ייפגע המראה של התקרה/ התעלה/ הפיזור.                
  יכל.ב.  השיוי המוצע יאושר מראש ובכתב ע"י האדר                
  ג.   שלא ייגרם עיכוב בלוח הזמים לביצוע העבודה.                
  יאושרו מראש -במידה וישו  -ד.  שההפחתה או התוספת הכספית                 

  ובכתב ע"י האדריכל והמזמין.                     
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  י מחלידים, תבה מפרופילים וזויתים בלת - קוסטרוקציה ותליות.  8            
  מותאמים לתקרה, פרטי קוסטרוקציה יוצעו ע"י הקבלן ויקבלו את                  
  אישור המפקח לפי התחלת העבודה. אין באישור המפקח כדי לפטור                 
  בכל מקרה בו  את הקבלן מאחריות לטיב הקוסטרוקציה ויציבותה.                 

  יה מפורשת של הספר הכחול כמות החיזוקים תקבעאין תקן או הח     
    ע"פ חוברת  ההחיות של "אורבוד"   

  
  על הקבלן לקבל את אישור הקוסטרוקטור לפרטי תליות התקרה .                 
  פרטי התליות תהייה חתומות ע"י מהדס מטעמו של הקבלן .                 

  
  ה יותאמו למעבר הכבלים, הציורות והתעלות וכלפרטי הקוסטרוקצי                 
  יתר המערכות העוברות  בחלל התקרה.                 

  
   גמר   .  9            

  גמר התקרות , הזויתים ופרופילי הגמר והסיורים יהיה צבע שרוף                  
  בתור, בגווים לפי בחירה האדריכל. המבצע יכין דוגמאות צבועות                  
  ,Lבגווים המבוקשים לאישור האדריכל לפי צביעת כל החומר. זויתי                  
                 Zאומגה ייצבעו בגוון התקרה באותו אזור, אלא  אם צויין אחרת. -, ו  

  
  בה הרכ.  10         

  הרכבת התקרות תיעשה בצורה מדויקת ומפולסת  במכשיר לייזר               
  בכל הכיווים.              
  ההרכבה תיעשה בכיווים משכים וחיבור לאורך בין הפסים ייעשה               
  בצורה סתרת ע"י תותב.               

  
  יורכבו בקווים משכים בכל הכיווים)אחוד  L+Z(ׁ◌ׁ◌או  ,Z-, וLזויתי               
  מעלות.  45יהיה החיבור בחיתוך  ויפולסו בפלס. בפיות   

  
  היטים יצבעו בגוון התקרות בהתאמה.              

  
  החיתוכים החוצים.והעבודה כוללת את כל ההתאמות               

  
    שילוב מערכות.  11        

  ובתקרות עצמן בין המפלסים השוים משתלבות,  בתוך חלל בתקרות              
  מערכות שוות, כגון: תעלות ומרכזי מיזוג אורי, יחידות מיזוג אויר,               
  צרות  למערכות חשמל ותקשורת, מערכות גילוי אש ועשן וכריזה.              

  ת מחיר את עבודת המבצע של התקרות האקוסטיות כוללת, ללא תוספ               
  כל ההתאמות והחיתוכים החוצים ועיבוד הפתחים עבור מפזרי מיזוג               
  אויר, רמקולים, גלאי עשן , גופי תאורה שקועים וכד'. עליו לתאם את               
  עבודתו עם מבצעים    אחרים מבלי שיהיה זכאי לתוספת מחיר עבור כך.               

  
   ידות  מ.  12       

    לפי תחילת העבודה.על קבלן התקרות לבדוק את כל המידות בשטח              
  במקרה של אי התאמה גדולה או ספקות יש  המבצע אחראי למידות.             
  לפות למפקח ו/או לאדריכל לשם קבלת החיות להמשך ביצוע.             

  
    קטעי דוגמא  22.03
  ין לפי תחילת העבודה , לאישור המפקח והאדריכל קטעי דוגמאהקבלן יכ         
  מ"ר. 2מכל  סוג של תקרה כמפורט לעיל. כל דוגמא תהיה בשטח של          

  
  

  תכולת המחירים      22.04
אדריכל. בצוע תקרות מסוגים שוים  לרבות סירי גבס ה תבוצע עפ"י תוכיותעבודות התקרות 

  בהם הכל קומפלט . וגופי תאורה המשולבים  
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  מחיצות גבס  522.0

  

  ביית מחיצות הגבס תבוצע לפי המופיע בתכיות ובהתאם לדרישות במפרט הכללי.  א

  על הקבלן יהא להכין דוגמא מכל סוג קיר לפי הבצוע לאישור המפקח .         

  

ת יש להתקין סביב קוסטרוקציית המתכת של קירות הגבס לאורך רצפות, קירות ותקרו  ב.

  פס ספוגי תקי. גמר העבודה לצבע לרבות שפכטל.

  

  עד התקרה, ולכן: תשומת לב הקבלן מופית לכך שגובה מחיצות הגבס היו   ג.

  

הכל  ס"מ. 20ס"מ (עובי כולל של הקירות  20עובי הקוסטרוקציה לקירות אלה הוא  . 1

ידים באש (ורודים) משי לוחות הגבס יהיו דו קרומיים עמעפ"י התוכיות  והמיקומים . 

מחיצות חוץ יבוצעו עם לוחות אקווה פל דו קרומיים כמפורט בתוכיות  צידי המחיצה.

.  

אפקיים, אכיים, אלכסויים על מת לייצב הקירות  -עליו לבצע כל החיזוקים הדרשים  . 2

  .באופן מוחלט

חות הגבס ע"ג לוחות הגבס   יהיו שלמים . לוח גבס שבור יפסל  לשימוש . החת  לו  . 3

הקירות הדו קרומיות תהיה במדורג  במחצית הלוח . בצוע הקירות יהא בצוע שכבה 

ראשוה ולאחר מכן קבלת אישור מהמפקח לבצוע שכבה שיה  אשר תבוצע עם חפיה של 

מ'  או שגובהן  3מחצית הלוח ביחס ללוח שמצא מתחתיה . במחיצות גבס גבוהות מעל 

ס"מ האחד מהשי וללא כל  40ה   היצבים יבוצעו במרחק מ' וללא חיזוק לתקר 2עד 

 תוספת תשלום למחיר המחיצה . 

כל בצוע קירות הגבס יהא עפ"י פרטי האדריכל לרבות  איפיון מספר הלוחות ופרטי  . 4

 מזרוי צמר הסלעים . 

על קבלן הגבס לדאוג לתאום מיוחד עם קבלן החשמל  שבצוע  קודות חשמל לא יהיה   . 5

  ס"מ לפחות .  30השיה  בקירות הגבס אלא בתזוזה של האחת מול 

  אופי מדידה ומחירים  ג.  

של המפרט הכללי ולכל המפורט לעיל, גם  22ת יכלול, בוסף לדרישות בפרק ומחיר הקיר  

גופי תאורה צרות תעלות  , הכת פתחים עבור מלא עם כל מערכות המבה ם עם ותא

וכן תאים עם כל המערכות המותקות בתוך התקרה  שקועים, מפזרי מיזוג אוויר וכד'.

  לא תשולם כל תוספת בגין ה"ל . ומעליה.

  

ולרבות כל החיזוקים הדרשים להכת  מדידת שטח מחיצות הגבס תתבצע טו ביכוי פתחים
  .פתחים מכל סוג שהוא 
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  פירוקו עבודות הריסה – 24 פרק
  

  כללי  24.01

  
בזהירות מירבית על מת שלא  יבוצעועבודות ההריסה והפירוק  כל  24.1.01

את הזק, על  הקבלןלפגוע בקיים. בכל מקרה של פגיעה בקיים יתקן 

  חשבוו הבלעדי, לשביעות רצון המפקח.

מצעי הפיוי הדרשים לרבות כל א ןהקבלהפסולת תורחק על ידי  כל  24.1.02

שיאושר על ידי המפקח והרשות  מורשה ועל חשבוו למקום שפך 

 השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן. ומקוםהמקומית. השפיכה 

ה"ל כלול במחיר יש להמציא אישורי הטמה מכל משאית פסולת . 

  תוספת תשלום.כל  היחידה וללא

החיזוקים והפירוק כוללים את כל  ההריסההיחידה של עבודת  מחירי  24.1.03

לרבות כל הציוד הדרש לבצוע  הזמיים הדרשים לצורך בצוע העבודה

  וכל אמצעי הפיוי מהאתר . 

על הקבלן להציג לאישור המזמין את תוכית ההריסה לרבות הציוד   24.01.04

  שבצוו להשתמש .

אות של מהל עבודה מוסמך ובעל סיון המצ כוללת ביצוע ההריסו 24.01.05

בזמן ההריסות, כל  ם הקבלןטעבביצוע הריסות לרבות יועץ בטיחות מ

אי המצאות מהל   לא כל תוספת תשלום.ה"ל כלול במחיר העבודה ול

  ריסות תגרום להפסקה מידית של העבודה.העבודה בזמן הה

24.01.06 קיון מלא לאחר ביצוע כל עבודות ההריסה לרבות יעל הקבלן לדאוג ל

  הגובלים במבה. כל דרכי הגישה והאזורים הציבוריים

וולי פיוי על חשבוו לאורך כל ת פסולת ושרדאוג למכולעל הקבלן ל 24.01.07

  תקופת הביצוע.

  

  פריצת פתחים /בטוים הריסת  24.02

   על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך  מאושריםתבוצע בכלים  ההריסה  24.2.01

  שאים להריסה ותוך מיעת הפרעה  אלמטיםבהימעות מפגיעה                

  לפעילות השוטפת במבה ובסביבתו.               

לפי  הסמוכיםהקבלן לדאוג לתמיכה אותה של כל האלמטים  על  24.2.02

ההריסה, בעת ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שיתן להסיר 

  .התמיכותאת 

   י לגרוע מאחריותו התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבל תוכית  

  לתמיכות. הקבלןהבלעדית של             

 עליש לשמור  -עליהם המפקח שיורהו/או   בתכיותשבהם צוין  במקומות 24.2.03

  שלמות הזיון הקיים.
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  השקייה -  41 פרק

  כללי:  -  41.1.01

מציורות    . 1 המבוצעות  וי  גות  לשטחי  השקייה  מערכות  לביצוע  רק  מתייחסות  ההחיות 
  פוליאתילן. 

לצורך זה חשבת המערכת החל מקודות החיבור לרשת אספקת המים המיועדת לשטחי הוי    
  והיא כוללת את כל הציורות והאביזרים השוים הדרושים להשקייה.

הישראלי    . 2 בתקן  ועומדים  תקיים  חדשים,  יהיו  והציורות  האביזרים  או   449כל  המעודכן 
  מפרטים של מיא"מ.

  ון, יש לקבל מהמתכן אישור מחודש לתכון לפי ביצוע. אם חלפה שה מגמר התכ  . 3

לפי תחילת העבודה בשטח על המבצע למדוד ולאמת שלחץ המים במקור המים זהה לדרש    . 4
  בתוכיות. על כל סטייה מהלחץ המצוין בתוכיות, יש להודיע למתכן.

המתכן, אשר תשא   התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת תוכיות מעודכות ומאושרות ע"י   . 5
  את החותמת "לביצוע". 

  המבצע יתחיל בעבודה רק לאחר קבלת אישור לתחילת ביצוע.   . 6

בשטח   . 7 קיים  מצב  תכית  כלומר  אימות,  תכית  העבודה  בסיום  למזמין  להגיש  המבצע  על 
  לאחר ביצוע. 

מערכת    . 8 המתכן  את  להזמין  המפקח,  באמצעות  הקבלן  על  באתר  העבודות  תחילת  לפי 
  השקיה בוכחות בא כוח הרשות המקומית לקבלת הסבר מפורט על תכון המערכת.ה

  תיאום לקבלת אישור לשלושת השלבים באים:

  לפי כיסוי מערכת ההשקייה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון.

  בדיקת צרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מאימות. 

  רכת שלם ללא חיבורים סופיים). ביית ראש מערכת יבש (מומלץ להביא לשטח ראש מע

  הגדרות 

  בכל מקום שמצויין "חפירה" יש לקרוא גם "חציבה" ולא תחול תוספת מחיר בשל כך.

  הוראות כלליות

במפרט   ו/או  ובפרטים  בתוכיות  המתכן  להחיות  בהתאם  יבוצעו  ההשקייה  עבודות  כל 
  הטכי המיוחד להשקייה, ועפ"י המפרט הבימשרדי. 

  בין המסמכים השוים יהיו העדיפויות לגבי הביצוע כדלקמן: במקרה של סתירה

  המפרט הטכי המיוחד   . 1

  תוכיות ההשקיה  . 2

  כתב הכמויות  . 3

  המפרט הבימשרדי.   . 4

  במקרה של סתירה בין המסמכים השוים לגבי תשלום יהיו העדפות כדלקמן: 

  כתב הכמויות.  . 1

  מפרט טכי ואופי מדידה מיוחדים.   . 2

  התוכיות.   . 3
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  המפרט הבימשרדי.   . 4

  מדידה וסימון לצורכי פריסת מערכת השקיה  -  41.1.02

  המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכת הקרקע, כולל יישור סופי.  . 1

הקבלן ימדוד ויסמן את תוואי ומיקום הציורות: אי דיוק בין התכיות לשטח יובא לידיעת    . 2
  המפקח והמתכן.

  תוואי החפירה יסומן ע"י אבקת סיד.   . 3

  סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע.   . 4

בשטח,   . 5 קבע  מקודות  ההשקיה  רשת  ותוואי  הממטירים  מיקום  את  ולסמן  למדוד  יש 
כקו  ישמשו  בתכית  הקורדיטות  קבע  קודות  ואין  במידה  למדידות.  כמוצא  המשמשות 

  הצבת הממטירים.בסיס ל

  עבודה שבוצע על סמך סימון לא מדויק תפורק ותבוצע מחדש.   . 7

  המדידה לתשלום: ציורות לפי מ"א   . 8

  שלוחות טפטוף לפי מ"א. 

  שרוולים לפי מ"א.

  ראש מערכת לפי יח' קומפלט.

  מחשב לפי יח' קומפלט.

  ארוות הגה לפי יחד קומפלט.

כל   את  כולל  ה"ל  המדידה  ליח'  במפרט  המחיר:  למפורט  בהתאם  והדרישות  העבודות 
  המיוחד והכללי וכן כל האביזרים הלווים כולל לקבלת מערכת גמורה ומושלמת להפעלה. 

  חפירה -  41.1.03

לפי תחילת העבודה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים   . 1
רות וכו' ולקבל מהם אישור עבדוה בכתב ביוב וכו'. בחברת חשמל, בזק, כבלים, עירייה, מקו

או ממזמין העבודה. עליו להכין את הדרוש על מת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן 
  החפירה. 

  חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכיים, או בעבודות ידיי. מומלץ להשתמש מתעל.  . 2

  כדלקמן:עומקי החפירה, למעט עומקי שרוולים, יהיו   . 3

 עומק חפירה  קוטר ציור 

  ס"מ  60  מ"מ ומעלה 75

  

  ס"מ  40  מ"מ                                             40-63

    

  ס"מ  30  מ"מ ומטה  32

  

הצרת הפלסטית  על  ה"ל, יש להגן  לעומק  לחצוב  לחפור, או  במקומות בהם אין אפשרות 
  ע"י שרוול. לאחר תיאום עם המתכן.

ב תועמק  התעלה  חדים  או  קשים  עצמים  אבים,  מכילה  הקרקע  בהם  ס"מ   15- במקומות 
  ס"מ.  15מהעומקים ה"ל ותרופד באדמה קייה מאבים בעובי  
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רוחב החפירה יאפשר החה וחה של צרת. ציורות המסומים בתכית כמוחים זה ליד זה,   . 4
להעמיק את החפירה בדרגה אחת    יתן להעביר באותה תעלה ע"י הגדלת רוחב החפירה, או

  לפחות. 

בכל מקום בו חוצה הציור שביל, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר   . 5
צר להחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו (ע"י מילוי מהודק של מצעים, ציפוי אספלט, 

  החזרת מרצפות, אבי שפה ועוד) כלול במחיר השרוול. 

ובקוטהשרוול    . 6 לתכון  בתוכו   ריהיה בהתאם  דרכו,  המושחל  הציור  מקוטר  כפול  מיימום 
  מ"מ.  8מושחל חוט משיכה מיילון בעובדי 

יבלטו   באדמה  הטמוים  לסמן   50שרוולים  יש  מוחים.  הם  מתחתיו  המעבר  משולי  ס"מ 
  במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י יתדות סימון.

ס"מ מתחת למצע    70מ"מ. עומק    12.5יהיה מפי.וי.סי. לחץ מים דרג    -חוצה כביש  שרוול ה   . 7
  ס"מ מתחת לפי הכביש הסופיים. 120הכביש (קרקע מקומית), כלומר 

ס"מ מתחת למצע מדרכה (בקרקע מקומית) כלומר   35עומקו יהיה    -שרוול החוצה מדרכה  
  ס"מ מתחת לפי המדרכה.  60

  לשטח מגון, או שיוח עד בריכת הגה הכל בהתאם למצוין בתכית.  שרוול יוח משטח מגון  . 8

ממשיכים   . 9 ולא  במידה  יסגרו  והשרוול  הציור  קצוות  השרוול,  בתוך  יושחל  השקיה  ציור 
  בביצוע המערכת.

  שרוול קיים יחשף בקצוות וציור ההשקיה יושחל דרכו.  . 10

ס"מ עם   80או    60ת בטון (ביוב) בקוטר  הסתעפות בצרת השקיה בשטחי מדרך תוגן ע"י בריכ  . 11
  מכסה בגובה הריצוף. במכסה יוטבע סימון רשת השקייה. 

  צרת ומחברים  -  41.1.04

  . 449ציורות מחומרים פלסטיים כדרש בתקן הישראלי   . 1

  יש לאטום את פיתחי הציורות בעת העבודה, כדי למוע חדירת לכלוך פימה.   . 2

  טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרית שמש.יש למוע חשיפת   . 3

אטמים.   . 4 עם  פלסטיים  חיבורים  יהיו  ולטפטוף  להמטרה  הפוליאתילן  לצרת  המחברים  כל 
  מחברים לשלוחות הטפטוף יהיו בהתאם להחיות בתכית.

  כל המחברים יעמדו בלחץ הדרש של המערכת.  .. 5

  את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון.   . 6
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  פריסת צרת וחיבורה  -  41.1.05

  החת הצרת תיעשה ביום החפירה.   . 1

  הצרת תוח בצורה רפויה (ללא מתיחה).   . 2

אין ליצור זווית חדה בצרת פוליאתילן, בכל מקרה של זווית יש להשתמש באביזר פלסטי   . 3
  מתאים.

  שעות מפרישתו.  24לא תיעשה כל עבודה בציור פוליאתילן אלא בתום   . 4

רות המוחים באותה תעלה יוחו אחד ליד השי, או שהציור התחתון הוא בעל הקוטר ציו  . 5
  הגדול והעליון הוא בקוטר קטן יותר.

  ציורות זהים בקטרם, המוחים באותה תעלה, יש לסמן בפרד ע"י סרטי סימון בכל צומת.  . 6

  וולים. ציורות העוברים בתוך השרוולים יהיו שלמים, ללא כל מחבר בתוך השר  . 7

בהרכבת מחברים לצרת פוליאתילן יש לדאוג לחתך חלק ואכי בקצה הציור. יתן ליצור    . 8
  זווית (פאזה) בקצה ולמרוח במשחת סיכה צמחית שאיה על בסיס פט. 

על הציור לעבור במחבר דרך טבעת האטימה ולהגיע עד למחסום במחבר. סגירה והידוק המחבר      .9
    מתאימים. יעשה באמצעות מפתחות

  אביזרים ליציאות המסומים על קודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר       . 10

  מטר מאביזר היציאה       2.0הגדול יותר. מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק           

  אין לחבר קווי הארקה כלשהם לקווי המערכת.  . 11

  יוגו ע"י בריכת הגה מוקזת.ברזים, ווסתים, שסתומים וכו' בשטח,   . 12

  כיסוי ראשוי, שטיפה ובדיקה  -  41.1.06

את   . 1 ולספור  הציורות  אורכי  את  למדוד  יש  החיבורים  והרכבת  הציורות  החת  גמר  לאחר 
  האביזרים. על המצבע לסמן במפת התכון את הסטיות בביצוע. 

ע"י    . 2 לפי סדר  ראשיים וסופי שלוחות  שלוחה אחר תבוצע שטיפת קווים  וסגירה של  פתיחה 
לסילון   בעצמתו  וזהה  סביר  בזרם  יהיה  משלוחה  היוצא  המים  שסילון  להקפיד  יש  שלוחה. 

  המים בשלוחות האחרות.

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוי באדמה קייה מעצמים קשים וחדים. בכל מקום בו יש   . 3
כן יש לאטום את כל הפתחים    מטר מכל צד. כמו  1.0אביזר, יש להשאיר תעלה פתוחה באורך  

  כך שהאביזרים יעמדו בלחצי העבודה המתוכים. 

 15באדמה המכילה אבים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הציור בשכבת חול בעובי  
  ס"מ בהתאם להחיות המתכן.

יהיה    . 4 בלחץ  העמידה  משך  מתוכן,  סטטי  בלחץ  בדיקה  תיערך  הראשוי  הכיסוי    24לאחר 
מידה שתתגלה זילות יש לתקן ולבדוק שית, כיסוי סופי של התעלות רק לאחר שעות. ב

  קבלת אישור המפקח. 

  מבוטל - 41.1.07

  כיסוי סופי  -  41.1.08

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכן, יבוצע הכיסוי הסופי. הכיסוי ייעשה באדמה 
לדאוג   הקיי יש  השטח.  פי  גובה  עד  הרטבה  כדי  תוך  ולהדק  למלא  יש  התעלות  את  אבים.  ללא 

  למילוי כל שקיעה בעתיד, עד שיתקבלו פי השטח ישרים.
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41.1.09  

  ראש בקרה (ראש מערכת) - 

  מיקום מדויק של ראש הבקרה יקבע עפ"י התאים במקום ובתיאום עם המזמין והמתכן.  . 1

  בקרה וסדר הרכבתם יבוצעו עפ"י פרט בתכית.האביזרים בראש ה  . 2

הפעלה    . 3 גישה,  שתאפשר  בצורה  תיעשה  ההרכבה  קומפקטית.  בצורה  יורכבו  הראש  אביזרי 
  ופירוק של כל אביזר בצורה וחה. 

של    . 4 בזוית  מטה  כלפי  יופו  המחלקים  מהברזים  +    90היציאות  בזוית  שימוש  ע"י  מעלות 
) יוכסו לקרקע 6ומר קשיח (פי.וי.סי או פוליאתילן דרג  מתארם (רקורד). הזקיפים יהיו מח

של   ויתחברו בזוית  הציור  לקוטר  הדרש בהתאם  עד לעומק  לציור   90בקו מאוך  מעלות 
  העשוי מחומרים פלסטיים ע"י זווית. 

  בראש בקרה יותקו רקורדים.  . 5

  ארגז ראש הבקרה ייעל במעול.   . 6

  בסוף ראש הבקרה יורכב פקק.  . 7

אש הבקרה והארגז יוחו במקביל לאבן שפה, או לקיר ו/או לפי כל דרישה והחיית הפיקוח.  ר  . 8
  על כל מקרה על הקבלן לקבל אישור למיקום הארגז.

  קרקעי-ראש על  . 9

  הראש יוגן כ"ל, ע"י גידור, ע"י ארגז פלסטי, או שיותקן ללא הגה בכלל הכל בהתאם לתכון.

+ מעול חצי צילדר    OR" או שווה ערך. דגם  בלום גארדמתוצרת "הראש יוגן ע"י ארוות  
  יח'). 2+ מסגרת ליציקת בטון + פסי מתכת פימיים ( 333

  20מידות הארון יילקחו לאחר השלמת הראש. מידותיו יקבעו כך שדופותיו יהיו רחוקות  
  ס"מ לפחות מכל אביזר שבמערכת.

  רש ישולבו מס' ארוות. אביזרי הראש יהיו במרכז הארון. במידת הד

  ארון הגה עילי  -  41.1.10

  "אורלייט " או ש"ע –הוראות ליציקת בסיס בטון עם מסגרת מתכת לארוות מדגם 

בעומק    . 1 בור  להשאיר    80חפירת  לזכור  (יש  הארון  מידות  עפ"י  ורוחב  ובאורך  לפחות  ס"מ 
  בדפות הבור מקום לתבית).

  ס"מ לפחות.  6טון רזה עובי יישור תחתית הבור ויציקת שכבת ב  . 2

הכסת תבית מתאימה למידות הארון אל הבור. גובה התבית מפי הבור (לאחר שלב מס'    . 3
כ2 תבלוט  מ  20-)  יותר  ולא  החלק    40-ס"מ  את  להעמיק  יש  אחרת  הקרקע,  פי  מעל  ס"מ 

  שמתחת לקרקע.

  בכסת ברזל זיון לתוך התבית בהתאם לגובה הבטון.   . 4

  רות הכיסה עבור החשמל (או כל צורך אחר).הכסת ציו  . 5

  . 20-יציקת הבטון לתוך התבית. הבטון מסוג ב  . 6

ברגים מגולווים כולל אומים ודסקיות. לאחר סגירת האומים יש למרוח בגריז   4בכל מסגרת    . 7
  לצורך פתיחתם בעתיד.

וג שהמסגרת  החת מסגרת בסיס הארון מפולסת על הבטון ויציקת שארית הבטון. יש לדא  . 8
לפחות   הבטון  פי  מעל  ברוחב    5תבלוט  מגולוון  מזוויתן  עשוייה  (המסגרת  מ"מ   40ס"מ. 

  כמצוין בשרטוט).
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על המסגרת להיות מפולסת במדויק. אם לא יבוצע פילוס עלולות להיווצר בעיות   חשוב מאד:
  בפתיחת דלת הארון לאחר הרכבתו על הבסיס.

הבטון  . 9 התקשות  לאחר  התבית  הרווח מסביב  פירוק  הציורות, מילוי  הכבלים אל  הכסת   ,
ימים והידוק מסביב    7לבטון באדמה, בחול מחצבה, או בחומר דומה, אשפרת הבטון למשך  

  לבסיס.

ברגי    4ובמידה ואין אפשרות לקבע את הארוןל קרקע/ מצע, הארון יוצמד לקיר ויקובע באמצעות  
  ג'מבו. 

  או ש"ע  "אורלייטליסוד יצוק בטון תוצרת "הוראות לחיבור ארון  -  41.1.11

  מקים את שאריות הבטון מהמסגרת.   . 1

"מלבישים" את הארון על גבי המסגרת מלמעלה כלפי מטה. (לוחיות ההרכבה יתן לפתוח   . 2
את הסף הקדמי של הארון). ארבעת הברגים הבולטים מן המסגרת צריכים להיכס לחורים  

  הארון.המתאימים בתחתית 

  הארון חייב "לשבת" במדויק על המסגרת, כך שיחבוק אותה מכל צדדיה.  - חשוב  

סביר    . 3 בכוח  האומים  את  מהדקים  הברגים.  על  האומים  את  ומבריגים  דסקיות  מכיסים 
  למיעת שבירה או סידוק רגלית החיבור. במידה ופורק הסף יש להחזירו למקומו בשלב זה. 

מפ   . 4 שהארון  עתה  לוודא  שהדלת יש  להקפיד  יש  כן  כמו  המסגרת.  על  במדויק  ו"יושב"  ולס 
  פתחת בחופשיות ואין מכשול כל שהוא המפריע במסלול פתיחתה. 

  הארון מוכן עתה להרכבת החלקים הפימיים.   . 5

  טפטוף -  41.1.12

כל ההוראות המתייחסות להתקת צרת ואביזריה, כולל ראש בקרה, כוות גם כאן. מטרתו    . 1
  זה להוסיף להוראות אלה את אופייי לטפטוף.  של סעיף

מרחקים בין הטפטפות ובין השלוחות וכן האורך המכסימלי המותר של   - סוג צרת הטפטוף    . 2
  השלוחות יהיה עפ"י תכית ההשקייה. 

יש לשטוף ציורות מחלקים ואחר לחבר לקו המחלק את שלוחיות הטפטוף   -שטיפת הצרת    . 3
שלוחית יצא זרם מים זהה בעוצמתו לזרם שבשלוחיות האחרות.   ולשטוף. יש לדאוג שמכל

  רק לאחר שטיפה יש לחבר לקו מקז ולשטוף.

להחיות    . 4 בהתאם  טפטוף  צרת  לסוג  המתאימים  במחברים  להשתמש  יש  טפטוף  במערכות 
  בתכית.

ק צרת מובילה תוח ותיטמן בהתאם לתכון. בעומק שצוין בסעיף הדן בעומקי החפירה בפר  . 5
זה. הציורות המחלקים והמקזים יהיו, לרוב, באותו קוטר ויוטמו כשהם צמודים לשולי 

  הערוגה (לחגורת הבטון).

שטיפה    . 6 בבריכת  יסתיים  המקז  הציור  מקז.  לציור  יתחברו  הטפטוף  שלוחות  קצות  כל 
  (הגה). ציור שטיפה ללא בריכת הגה יסתיים במצמד + פקק (ללא קיפול ציור). 

קווי   -בשיחים    . 7 אחרת.  צוין  אם  אלא  לשיח,  טפטפת  השורות,  לאורך  השלוחות  תוחה 
  הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שי. הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.

  

  המרחק מציור מחלק לטפטפת ראשוה לא יעלה על מחצית המרחק בין הטפטפות.   . 8

רפוי בצורה  הקרקע  ע"ג  תוחה  טפטוף  ברזל שלוחות  ביתדות  ותיוצבה  מתיחה,  ללא  ה 
  מטר. 2.0ס"מ, או ע"י מייצבים סטדרטיים כל  30מ"מ בצורת "ח" באורך  3מגולוון 
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בשטח המיועד לשיחיה חדשה תוחה שלוחות הטפטוף לפי ביצוע השתילה. בשיחיה קיימת   . 9
  תוחה שלוחות הטפטוף כד שכל צמח יקבל טפטפת. -

מדרויים    . 10 מעל   -בשטחים  בשיחים  הגובה,  לקווי  במקביל  הטפטוף  שלוחות  את  להיח  יש 
  שורת השיחים.

מטר מיימום בצורת טבעת המקיפה   2.0מסביב לכל עץ תצא לולאה מציור שאורכו    -עצים    . 11
  יתדות ברזל כ"ל.  3-את הגזע ובה יהיו הטפטפות, יש להשתמש ב

  ם העצים ע"י מתכן הצמחייה. ביצוע הטבעות לעצים יהיה רק לאחר סימון מיקו  . 12

  לכל עץ במדשאה יש להגיע עם שלוחת הטפטוף בהתאם לסעיף ה"ל. -עץ במדשאה   . 13

  המחשב -  41.1.13

יש לדאוג שהמחשב יהיה מעוגן כיאות, בין אם הוא מחובר לקיר, לעמוד או באמצעות ארון מתאים. 
יתר הקפדת  להקפיד  יש  מערכת  ראש  בארגז  מורכב  והמחשב  (מיעת   במידה  הארגז  יקוז  על 

המים  שפתיחת  כך  ומהמסן  הגן  מברז  המרוחקת  ארגז  בדופן  יהיה  המחשב  מים).  הצטברות 
  באביזרים אילו לא תגרום להרטבת המחשב.

  תוספת דגשים עבור גיות גג  41.1.14

  .מעל כמות ההשקיה המומלצת 20%מומלץ להשקות כך שכמות מי הקז תהיה 

      מי קז, בכל ביקור תיבדק  20%-15% -שטף מצע הגידול בישבכל השקיה ייש לדאוג  -יקוז

  מערכת היקוז כל עליה במי הקז תטופל מידית ע"י פתיחת הסתימות.           

  וזלי על ידי מיכל הדישון אשר ימוקם ליד משאבת הדישון. יש לדשן בדשן  –דישון 

    לדשן אין  פעם בשה יש לבצע בדיקת מז"ח ע"י מתקין מוסמך , ללא בדיקה זאת           

  מערכת ההשקיה.דרך           

  מערכת הדישון תוחזק ותתופעל בהתאם להוראות היצרן.          

  כיסוי הצרת וקבלת העבודה  -  41.1.15

שטיפת הקווים ובדיקת לחצי   הקבלן ירכיב את כל המערכת כאשר התעלות לא מכוסות. רק לאחר
  עבודה וזילות יורשה הקבלן לכסות את התעלות. 

  הכיסוי ייעשה באדמה קיה מעצמים קשים.

  כיסוי התעלה ע"י הידוק ייעשה אך ורק לאחר בקורת ההפעלות ע"י המפקח. 

הקוטר   בעובי    40צורת  חול  ריפוד  על  תוח  ומעלה  שלא   5מ"מ  חול  בשכבת  ותכוסה  לפחות  ס"מ 
  ס"מ. 8-מ תפחת

  אופן המדידה  -  41.1.16

ההסתעפויות    א. המחברים,  האביזרים,  כל  כולל  מ"א,  לפי  קרקעיים  ותת  עיליים  ציורות 
  הדרושים להתקת המערכת.

  התחברות למקור מים תימדד כיחידה קומפלט הכוללת כל האביזרים המפורטים בפרט.  ב.

כיחידה קומפלט הכוללת כל הדרש במפרט. כלול במחיר ראש מערכת,   ימדד  -ראש המערכת    ג.
אם לא מופיע כיח' למדידה בפרד, ארגז מבטון או חומר אחר, רצפה מוקזת ודלתות כיסוי 

  צבועות כדרש כולל סידורי עילה. 

אביזרים.   ד. להתקת  הדרש  כל  כולל  קומפלט  כיחידה  הכמויות  בכתב  המופיעים  אביזרים 
שאים מצויים בכתב הכמויות והדרשים לביצוע העבודה לא ימדדו בפרד ויכללו   אביזרים

  בסעיפי הצרת.
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כוללת    ה.  המדידה  תומך  קיר  בתוך  או  כביש  קיימת,  מדרכה  העובר  קרקעי  תת  בציור 
פרוק/יסור המדרכה (ריצוף גרוליט או אספלט) החת הקו והחזרת השטח לקדמותו. כולל  

  ם בריצוף, באבים, גרוליט ו/או אספלט.כל התיקוים הדרושי

מ"מ ומעלה הה תת קרקעית (אלא אם צוין אחרת) ובמחירי הצרת   20כל הצרת בקוטר    ו.
  כלול חפירה ו/או חציבה, החה וכיסוי. 

  

  מסירה ראשוית, אחזקה ומסירה סופית 

  אישור שלבי העבודה (בפרויקט) -  41.2.25

  אישור המפקח בכתב, לפי ביצוע השלב הבא ואחריו.כל שלב ושלב בעבודה טעון  

  אולם, מתן אישור חלקי בין השלבים, לא ישחרר את הקבלן מאחריות מלאה, בהתאם לחוזה. 

  מסירה ראשוה ליזם -  41.2.26

בגמר העבודות כולן באתר ועפ"י אישור המפקח, יימסר השטח מסירה ראשוה ליזם ותחל תקופת 
שוה בכתב. בעת המסירה תהייה כל העבודות גמורות. החל מתאריך האחזקה. אישור מסירה רא

  חודשים. יטפל הקבלן ויתחזק את הגן. 3זה במשך פרק זמן של 

להתפתחותם  סילוק  כולל  קי,  ומזיקים,  מחלות  ללא  מעודר,  מעושב,  יהיה  השטח  המסירה  בעת 
צימוח, יוחלפו ע"י הקבלן וצמיחתם. (שתילים אשר יראו סימים שהם חיים אך לא הראו כל סימי  

  כדרש במסמכי המכרז). -בשתילים חדשים. טיב השתילים שיוחלפו מקורם ואופן שתילתם 

  שטחי הטיעות יהיו עדורים וקיים ומלאים בכל הצמחים בהתאם לתוכיות עפ"י הוראות המפקח.

ן בגלל חוסר כל שאר העבודות בתכית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. אם היזם לא יקבל את הג
במרכיב מסוים, הקבלן ימשיך לתחזק ללא תשלום את השטח, בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, 

  עד למסירה ראשוה. 

כביש  כדוגמת  ברור  פיזי  באופן  מוגדר  השטח  אם  בשלבים  שטחים  של  מסירה  לבקש  יכול  הקבלן 
  מפריד, מערכת השקיה פרדת וכו'.

  אחריות  -  41.2.27

 ה, החל ממסירה סופית של השטח ליזם. אחריותו של הקבלן לש  

אחריות כוללת החלפת כל השתילים שלא קלטו. שתילים אשר לא יראו סימי צמיחה וגידול או 
תיעשה   ההחלפה  קלטו.  לא  כאילו  יחשבו  מפותחים,  בלתי  או  מווים  חולים,  פגומים,  שיהיו 

כד הוא  גם  ייעשה  השתילה  ואופן  במפרט  כדרש  וטיב  מסוג  תקופת בשתילים  בתוך  במפרט.  רש 
  האחריות החלפת השתילים, מכל סיבה שהיא כלאמור לעיל תיעשה על חשבון הקבלן. 

של   בתקופה  אחראי,  יהיה  עליו   12הקבלן  ההשקייה.  מערכת  של  המתמדת  לתקיותה  חודשים, 
תוך   באבדן   12לתקן  הכרוכות  רצייות  תקלות  ובאביזרים.  בצרת  דליפות  התקלה,  מגילוי  שעות 

יות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי או להספיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. חלקי כמו
ע"י  מאושר  מסוג  יהיו  הקבלן  שיספק  והציורות  כשאביזרים  בחדשים,  יוחלפו  פגומים  מערכת 

  המפקח. מוצרים שאין להם תקן יתאימו לדרישות מפרטי מיא"מ דרישות היזם. 

רא קבלה  בין  האחריות  לקבלן בתקופת  תשולם  לא  הגן  את  הקבלן  יתחזק  סופית  לקבלה  שוה 
במשך   הגיון  שטחי  אחזקת  עבור  הסעיפים   90תוספת  של  היחידה  במחירי  כלול  התשלום  יום. 

  השוים. מבלי לגרוע מאחריות לקליטה סופית למשך שה של עצים. 
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  תחזוקת הגן  -  41.2.28

האחזקה והטיפול על הקבלן. לא ישולם לקבלן בפרד חודשים ראשוים של האחזקה, הוצאות    3-ב
ב והטיפול  האחזקה  במחירי   3- עבור  מכך  הובעות  הוצאותיו  כל  את  לכלול  עליו  אלו.  חודשים 

  היחידה של פרטי העבודה השוים. 

האחזקה כוללת: עישוב שיתבצע ע"י עידור או קלטור או ע"י בהרביצידים. עיבוד השטח, הדברת 
ומזיקים,הש ע"י מחלות  שקעים  יישור  המפקח,  הוראות  עפ"י  או  הפעלה  לתכית  בהתאם  קייה 

שתילת  וצמיחתם,  להתפתחותם  כדרש  ושיחים  עצים  ועיצוב  גיזום  פורייה,  גן  באדמת  מילויים 
מילואים והגתם, הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם להתפתחות וצמיחת העצים, תקיותם 

דישון עפ"י הדרש ע"י היזם ושמירה יומיומית על יקיון ואחזקתה של מערכת היקוז, זיבול או  
  האתר.

הקבלן ידאג ליקיון של כל השטח. איסוף פסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, פיוי סלי אשפה והרחקת 
למקום שפכים מאושר. עבודה זו תבוצע מדי יום ביומו בכל ימות השבוע. הקבלן ידאג לתקיות כל 

מ מתקי  כגון:  בגן.  עבור  המתקים  תשלום  כל  ישולם  לא  וכד'.  פרגולות  ספסלים,  ברזיות,  שחק, 
  עבודות אחזקה המחייבות מאחריותו של הקבלן לקליטה וצמחייה של הצמחים. 

סמוכות,  והגבהת  תוספות  כולל  סמוכה  עיצוב,  גיזום,  השיקה,  כוללת:  במדרכות  עצים  תחזוקת 
ו פגיעות רכב ו/או חבלה בזדון על הקבלן הדברת עשבים ומחלות, אם פגע הצמחייה ע"י ודליזם ו/א

  לתקן את הזקים, הקבלן רשאי להעביר לתשלום לחברת הביטוח. 

  תשלום עבור מים  -  41.2.29

ישולם ע"י הקבלן ועל חשבוו ואחריות הקבלן עד   השטחים תשלום עבור צריכת המים להשקייה
  לשלב המסירה הראשוה. 

  תחזוקת שטחי ריצוף  -  41.2.30

המרוצפים  את  עשבים  קוטל  בחומר  הקבלן  ירסס  המפקח,  הוראות  לפי  האחזקה,  תקופת  במשך 
  באבים משתלבות, עד להדברה מלאה. על הריסוס יחולו כל ההוראות ה"ל. 

  מסירה סופית  - סיום עבודה -  41.2.31

יימס האחזקה  תקופת  יתקן   רבגמר  היזם,  רצון  את  ישביע  לא  הגן  מצב  אם  ליזם.  סופית  השטח 
הקבלן את הדרוש. משך הזמן לתיקון הוא על חשבון הקבלן, והיזם לא יארך לשם כך את תקופת 

  התחזוקה. 

את הבורות חודשים מיום כיסוי תעלות רשת ההשקיה, על הקבלן לסתום    3לאחר תקופה של    . 1
והתעלות שוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. בגמר ביצוע 
העבודה על הקבלן לעדכן את תכית ההשקיה בהתאם לשיויים שעשו בשטח בזמן ביצוע 

  מערכת ההשקייה. 

 ) שיוגשו ע"י תכיות מדידהAs Madeעל הקבלן להכין על חשבוו תכיות "לאחר ביצוע" (  .. 2
שימסרו לקבלן ע"י המזמין, ובאין כאלה ע"ג תכיות מדידה שיכין הקבלן, על חשבוו, ויכלול  

יום לאחר גמר העבודה, לפי   14למזמין    הקרקעית .התכיות תימסר-גם את הצרת התת
  הוצאת תעודת גמר. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפי שיגיש את התכיות ה"ל. 

  י מדידה אופ  -  41.2.32

  כללי  . 1

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים, בכל התאים המפורטים בחוזה זה על 
הכרוכות  ההוצאות  כל  ערך  את  ככוללים  ייחשבו  להלן,  המוצגים  המחירים  מסמכיו.  כל 
תוכר  לא  כלשהו,  הבת תאי  אי  פרטיהם.  על  המסמכים  באותם  הזכרים  התאים  במילוי 

קוב בכתב הכמויות, או כעילה לתשלום מכל סוג שהוא. כסיבה מספקת לשיוי במחיר ה  
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תימדד לפי פח, שיטת המדידה לפי בחירת המפקח, אין בשטח לאחר פיזור, או   -אדמת גן  
  בכלי ההובלה. המדידה לא תכלול אדמה למילוי בבורות הטיעה, אך אדמה זו כלולה במחיר.

יחידות כולל חפירת הבור בכל קרקע שהיא וכלל הסמכה. כל השתילים ישולמו לפי    -שתילה  
  המדידה הסופית לתשלום, תעשה בסוף תקופת האחזקה. 

המדידה במ"ר של שטח מכוסה בכיסוי מלא בדשא ללא כל מרווחים, שקלט  - שתילת דשא 
  בתום תקופת האחזקה. 

  מחירי היחידה כוללים: 

וחומרי    . 2 מוצרים  זה  ובכלל  והמוצרים  החומרים  כללים  כל  ושאים  בעבודה  (הכללים  עזר 
  בה) והפחת שלהן. 

  כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתאי החוזה.   . 3

המפרט    . 4 לדרישות  בהתאם  מוסמכות,  מעבדות  ע"י  והמוצרים  החומרים  בדיקת  הוצאות 
  הטכי. 

של    . 5 השוים  בסעיפים  כמפורט  שוות,  עבודות  של  דוגמאות  להכת  הדרושות  ההוצאות 
  פרט הטכי.המ

  שימוש בציוד, מכוות, כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמיות, מבים זמיים וכו'.  . 6

העמסתם   . 7 העבודה,  למקום  העבודה  וכלי  המכוות  הציוד,  המוצרים,  החומרים,  כל  הובלת 
  ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממו. 

  הכלים ושמירתם וכן שמירת העבודות והמבה.אחסון החומרים, המכוות,    . 8

המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאומי, ביטוח העבודות, מס' קיה, בלו, מכס וכל יתר   . 9
  המסים מכל סוג שהוא.

  עבודות המדידה והסימון.   . 10

המוקדמות    . 11 הוצאותיו  זה  ובכלל  העקיפות  והן  הישירות  הן  הקבלן,  של  הכלליות  ההוצאות 
  יות. והמקור

  הוצאות אחרות, מכל סוג שהוא, אשר תאי החוזה מחייבים אותו.  . 12

  רווחי קבלן.   . 13

  יקוי השטח המבה עם סיום העבודה, לשביעות רצון המפקח.   . 14

מודגש בזה כי הכמויות בסעיפי החוזה הן באומדה. העבודות תשולמה לפי מחירי היחידה    . 15
  שתבוצעה ותימדדה בגמר הביצוע.  המפורטים ולפי הכמויות הסופיות, כפי

יחידת המידה היא זו המפורטת להלן ותוה בכתב הכמויות. מחירי היחידה כוללים את כל   . 16
  המפרט בתכיות, בפרטים ובמפרט הטכי, אלא אם צוין אחרת באחד מסעיפי כתב הכמויות. 

השלמה, או תיקוים   יהיו  -אופי המדידה המיוחדים המצורפים למכרז זה, באם מצורפים    . 17
  גיון והשקיה.  -  41לגבי האמור במפרט הבין משרדי פרק 

ככלול  אותו  רואים  הכמויות,  בכתב  בפרד  מופיע  ואיו  ובמפרט  בתכיות  המופיע  הערה  או  סעיף 
  בסעיף הביצוע המתאים. לאחר חתימת החוזה, לא יתקבלו כל טעות והערות בעיין זה.
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26/07/2021 זרכמ
דף מס':     001 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ל ב ק  ת ו י ר ח א ו  ם י ל ל כ  ם י א נ ת  00 ק ר פ       
י ש א ר       
      
ת ו י ר ח א ו   ם י ל ל כ  ם י א נ ת  10.00 ק ר פ  ת ת       
י ש א ר    ן ל ב ק       
      
םייק    הנבמ /    הנוי רפכ   אצמנ טקיורפה      
.   גורדש רבועו   וקלחב סרהנש      
      
תופתתשה :זרכמב תופתתשהל ףס יאנת      
םיעיצמ רובע קר תירשפא הז זרכמב      
:םיאבה םיכמסמה םתושרבש      
.ףקותב השרומ קסוע תדועת .1      
.םינלבקה םשרב םושר ןלבק רושיא .2      
לוהינ לע ח"ור וא הסנכה סממ רושיא .3      
.קוחכ םירפס      
תויומכה בתכב םוקמ לכב :קפס רסה ןעמל .4      
וחוכ אב וא/ו חקפמל הנווכה "חקפמ" םושר וב      
!הדובעה ןימזמ לש      
      
ךכל ףופכב  ותדובע עצבי   ןלבקה      
םאתהב  ליעפה  הנבמב עגפי אלש      
ןימזמה תויחנהו ז"ול יפל דובעי , תויחנהל      
ןימזמה תויחנהל עמשהל ןלבקה לע . חקפמ/      
תנגה + הדובע ידעומ יבגל עוצבה ךלהמ לכב      
דרשמל םיליבומה םיירוביצה םירוזאה לכ      
לכ לע הנגהל גאדי ןלבקה  . תוילעמה תוברל      
תויחנה י"פע תילעמה + םיירוביצ ה םירוזאה      
תונגהה לכ תא קרפל ןלבקה לע , ןימזמה      
םיחטשה לכ תא רוסמלו תודובעה םויסב      
תלוכתב לולכ ל"נה לכ . םיפוטשו םייקנ םהשכ      
. ףסונ םולשת לכ אללו הדובעה      
      
,הדובעה תוינכותל םאתהב ועצובי תודובעה      
טרפמ ,תויומכה בתכ ,םיינכטה םיטרפמה      
ףנעב םימייקה םיגהונהו םינקתה ,יללכה      
ןיב הריתס לכ .רתאב חקפמה תויחנה י"פעו      
קרו בתכב ןימזמה תטלחהל אבות םיכמסמה      
לע וטילחי ) חקפמה ( וחוכ אב וא אוה      
תוכז לכ אללו  םהל תיארנה תונשרפה      
.רוערע      
      
תויורשפא תאו  רתאה תא  קודבל עיצמה לע      
תשגה ינפל ,םוקמב הדובעה יאנתו השיגה      
היהי עוציבה יכ תאזב שגדומ .ריחמ תעצה      
אל.רתויב הלועמ רומיג תמרל םאתהב      
.הדובעה תלבק רחאל ןודנב הנעט לכ לבקתת      
      
      
      

10.00.10 קרפ תתב הרבעהל        
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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26/07/2021
דף מס':     002 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
להנמ לש ומש תא ןימזמל עידוהל ןלבקה לע      
טקייורפה ךלהמ לכב אצמהל בייחש הדובעה      
םג תויהל הדובע להנמ לע . םויה ךשמ לכבו      
ןלבקה לעש וא קוחה י"פע תוחיטב ךמסומ      
ומש לע עידוהלו תוחיטב יארחא תונמל      
להנמ תודועת תא גיצהל ןלבקה לע. ןימזמל      
. ןימזמה ינפב תוחיטבה יארחאו הדובעה      
      
םוי ידמ םוקמב תלוספה תא הנפי ןלבקה      
דרפנ יתלב קלח וניה  תלוספה יוניפ . ומויב      
. דרפנב ךכ לע םלושי אלו ןלבקה תודובעמ      
י"ע השרומ הכיפש רתאל עצובי תלוספה יוניפ      
יוניפה יעצמא לכו  הפשאה תולוכמ . תויושרה      
. הדובעה ריחמב תולולכו ןלבקה ח"ע הנייהת      
      
לכב טלחומ ןויקינ לע רומשל ןלבקה לע      
. ומויב םוי ידמ םיירובצה םירוזאה      
      
לכמ ענמהל ןלבקה לע ליעפ רוזאב וניה ןינבה      
תודובע  . םוקמב םייחה ךלהמב העיגפ      
רקובה תועשב ועצובי שער עוצבב תוכורכה      
. הנבמה יריידל הערפה עונמל תנמ לע  דבלב      
. ףסונ םולשת לכ אלל ל"נה לכ      
      
ןוגכ הנשמ ינלבקל םיתורש ןתי ישארה ןלבקה      
גוזימ תוכרעמ, ואידיו וידואה , יאלמשח :      
-  ו"כו  תורגנו םוינימולא  הקעזא , ריוא      
, םתריגסו םיחתפ תחיתפ ויהי םיתורשה      
, הנשמה ינלבק ירחא ןויקינ ללוכ ןוטב יתותס      
ו"כו תורנצ ןוטיב עבצ ינוקת , םינומיסב הרזע      
לש הדיחיה יריחמב הלולכ םיתורשה תולע.      
ןלבקה לע  .םולשת תפסות לכ אללו ןלבקה      
ירמוח תמרה ןוגכ ןימזמה תודובעל עייסל      
תוירטינס תועובק , םהיגוסל יופיחו ףוציר      
ריחמ תפסות לכ אללו המוקל ו"כו תונורא,      
.הדיחיה יריחמל      
      
םיחוטבה לכ תא ןימזמל איצמהל ןלבקה לע      
. הדובעה עוצב ךרוצל םישרדנה      
      
יאוותב םיטנמלא עוציב :ינוסכלאו יתשק יאוות      
לש הדיחיה יריחמב הלולכ יתשקו ינוסכלא      
.ריחמ תפסותל הליע היהת אל ,ןלבקה      
      
      
      
      
      

10.00.10 קרפ תתב הרבעהל        
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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26/07/2021
דף מס':     003 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תושרדנה תונגהה לכ תא - תונגה      
'וכו תותלד ,תונולח,תורקת,תוריק,טוהיר,דויצל      
תקוזחת תוברל חטשב חקפמה תויחנה י"פע      
!הדובעה םויסב םקוריפו ולא תונגה      
      
יארחא ןלבקה -ותומדקל בצמה תרזחה      
םיירוביצה םיחטשה תא ותומדקל ריזחהל      
לכ תוברל לפוטמה הנבמל םיכייש םניאש      
לכ ללוכ תושרדנה תונכהו תולועפה      
םישרדנה םינוקיתה לכו םימייקה םירימגתה      
!ותדובע תובקעב      
      
ונכתיש ויתויולע ןובשחב תחקל ןלבקה לע      
םואת בקע ןימזמה י"ע תומוזי תוקספה      
י"פעו ןלבקה תודובע ןיב  ןימזמה תודובע      
תפסות לכ םלושת אל .חקפמה םע םואית      
. ל"נה ןיגב      
      
ךרוצל םישרדנה םימוגיפה לכ תא - םימוגיפ      
,תוכרעמ, חיט ןוגכ תונושה תודובעה      
םויסב םקוריפ תוברל ,'וכו תונירטוו תונולח      
.הדובעה      
      
םיתוריש תנקתהו הקפסא - םיליגר םיתוריש      
,הפוקתה לכ ךרואל קוזחת ללוכ , םיליגר      
.הדובעה םויסב םקוריפ תוברל      
      
טנמלאו טירפ לכמ תואמגוד תגצה :תואמגוד      
םיינכטה םיטרפמהו תויומכה בתכב טרופמה      
הלולכו הדובעהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ      
.תודיחיה ריחמב      
      
ישאר ןלבק לש תולטמהו  תודובעה לכ      
ומלושי אלו םינושה  הדיחיה יריחמב תולולכ      
דרפנב      
      
    ..................................................  
ןלבקה תמיתחו תמתוח      

ישאר   ןלבק תוירחאו  םיללכ םיאנת 10.00 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      

ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 כ"הס          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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26/07/2021
דף מס':     004 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע   ת ו ד ו ב ע   10.10 ק ר פ  ת ת       
      
רתאל תלוספ יוניפ תוללוכ תודובעה לכ      
ועצובי תודובעה לכ    .תויושרה י"ע רשואמ      
תויחנה פ"עו םינושה םינקתה תויחנה פ"ע      
.חקפמה      
      
ללוכ תונגראתהה תינכת פ"ע רדוגי רתאה      
תא ללוכה לכירדאה תויחנה פ"ע טלש תבצה      
יריחמב לולכ לכהו םיננכתמה לכ תומש      
. הדיחיה      
      

                    1.00 'פמוק .םילושכימ תרסהו חטשה ינפ ףושיח 01.01.0010
      
ףוצירה קוריפ  ץוח תוריקו תוציחמ תסירה     01.01.0040
תותלדו תונולח קורפ תויטסוקא תורקית      
לכה      סניאו א"מ למשח תכרעמ קורפ      

                    1.00 'פמוק תוינכותה י"פע  טלפמוק  
      
רקלקה יזגרא תיתחת דע תיללכ הריפח     01.01.0050

                  125.00 מ"ס 54 -כ יבועב ר"מ   
      

                   16.00 מ"ס 03-52 בחורב דוסי תורוקל הריפח ק"מ  01.01.0060
      
הפצירל תחתמ ןיכס ךתח רקלק יזגרא     01.01.0070

                  125.00 מ"ס 04-52 םיבחורב דוסיה תורוקלו ר"מ   
רפע  תודובע  10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     005 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב   ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
קמועל  03- -ב ןוטב תואסנולכ הקיציו חודיק     02.01.0001

                  165.00 .מ"ס 05 רטוקב רטמ 11 דע רטמ   
      
תופצרל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.0002

                  125.00 .דוסי תורוקו ר"מ   
      
לע קוצי מס 02 יבועב הפצירב 03 ב ןוטב     02.01.0003

                   25.00 .דרפנב דדמנה הזר ןוטב יבג ר"מ   
      
ג"ע דוצי  מ"ס 52 יבועב הפצירב 03 ב ןוטב     02.01.0004

                  100.00 .דרפנב דדמנה הזרה ןוטבה ר"מ   
      

                   15.00 .מ"ס 06-52  בחורב דוסי תורוקב 03 ב ןוטב ק"מ  02.01.0005
      

                  167.00 .מס 02 בחורב  ןוטב תוריקב 03 ב ןוטב ר"מ  02.01.0006
      

                   25.00 .מ"ס 53 יבועב לבא ל"נכ ר"מ  02.01.0007
      

                    1.00 .מ"ס 02  בחורב םידומע 03 ב ןוטב ק"מ  02.01.0008
      
תרקיתב מס 32 -02 יבועב 03 ב ןוטב      02.01.0009

                   23.00 .עקרק תמוק ר"מ   
      
טלקמ תרקיתב מס  82 - 03יבועב לבא ל"נכ     02.01.0010

                   71.00 .עופישב הפמרו ר"מ   
      
הרקית יבג לע קוצי  מ"ס 5 יבועב 03 ב ןוטב     02.01.0011
לכ מ"מ 01 רטוק םיצוק תרדחה ללוכ תמייק      
םייקה דודיבו םוטיא קורפ ללוכ מ"ס 05\05      

                  120.00 .תורבחתה ךרוצל גגה ינפ סופסיח ללוכ ר"מ   
      
בחורב  תונותחת תורוקב 03 ב ב ןוטב     02.01.0012

                    2.00 .מ"ס 02-04 ק"מ   
      
ואו תוקעמ ואו  תונוילע תורוקב 03 ב ןוטב     02.01.0013

                    7.00 .מ"ס 02- 04- בחורב םינוילע  ןוטב תוריק ק"מ   
      

                   60.00 .מ"ס 01 יבועב הירלג תרקיתב  03 ב ןוטב ר"מ  02.01.0014
      
02 יבועב  ןוגגו תילעמ תרקיתב לבא ל"נכ     02.01.0015

                   14.00 .מ"ס ר"מ   
      
ןויזל תוכתורמ תותשרו עלוצמ ליגר  לזרב     02.01.0016

                   14.50 .ל"נה םינוטבה ןוט   
רתאב  קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     006 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
קפס תויחנה י"פע תוילעמ יפוקשמ ןוטיב      02.02.0010

                    2.00 תוילעמה 'חי   
      
י"פע קורפו הנקתה הקפסא תוילעמל םוגיפ     02.02.0020
לכלו טלפמוק לכה   תוילעמה תרבח תויחנה      

                    1.00 'פמוק עוצבה י"פע   שרדיש ןמזה ךשמ  
תונוש 20.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     007 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
הינב תודובע  40 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע   40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
תויקפוא  ןוטב תורוגח   ללוכ תוציחמה עוצב      
ירוביח לכו םהבש ןויזה לזרב  תוברל תויכנאו      
.  םייפקהה תוריקל  םיצוקה      
      
מ"ס 22 יבועב ,םירוח 8 סימופ יקולב תוריק     04.01.0010
דודיב ,ס"פגמ 5 קזוח ,)מ"ס 05/02/22(      

                   40.00 r=0.90 ר"מ   
      
מ"ס7- 01 יבועב ןוטב יקולבב תוציחמ תינב      04.01.0020

                   35.00 .ןקת ות ילעב ר"מ   
      
מ"ס 02 יבועב ןוטב יקולבב תוציחמ תינב     04.01.0021

                   25.00 .ןקת ות ילעב ר"מ   
הינב תודובע 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע  40 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     008 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ן ו י ל ע  ג ג  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
רצוימ ןרטסילופ תוחול י"ע ימרט דודיב     05.02.0005
. מ"ס 4 יבועב  ןפודנור תמגודב לוחישב      

                  300.00 . יקפוא לטה י"פע הדידמ ר"מ   
      
מ"ס 71 לש עצוממ יבועב 0021 /05  לקטב     05.02.0010
5/5 תודימב ןוטב תוקלור תוברל. םיעופשב      
ריחמב תולולכה  תוקלורה עוצב ללוכ . מ"ס      

                  300.00 . יקפוא לטה י"פע הדידמ , הדובעה ר"מ   
      
ריחמב הלולכה ןויז תשר םע ןוטב  הדמ     05.02.0015
םיעופשב מ"ס 71 לש עצוממ יבועב8#@02      
ללוכ . מ"ס 5/5 תודימב ןוטב תוקלור תוברל.      
, הדובעה ריחמב תולולכה תוקלורה עוצב      

                  300.00 . יקפוא לטה י"פע הדידמ ר"מ   
      
תיתבכש וד תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.02.0020
רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא  תועירי לש      
    SBS, ןוירש  םע  , תחא לכ מ"מ 4 יבועב  
םע ,ר"מ/רג 052 לקשמב רטסאילופ דבל      
תומחלומ תועיריה .ןוילע  טגרגא יופיצ      
תוברל  .מ"ס 01 לש  הפיפחבו תיתשתל      
וא "101 טוקמיירפ" גוסמ  ינמוטיב רמיירפ      
ןמוטב תבכש .ר"מ/רג 003 לש תומכב ע"ש      
תוהבגה תוברל . )ר"מ ' ג"ק 52/57 (  בשונמ      
ההובגה הדוקנה ינפ לעמ מ"ס 53 לש תוחפל      
ללוכ הדובעה ריחמב תולולכה גגב רתויב      
לטה י"פע הדידמ , םוינימולא לגרס םע עובק      

                  300.00 . יקפוא ר"מ   
ןוילע גג םוטיא 20.50 כ"הס          

      
ם י ת ו ר ש  י ר ד ח  ם ו ט י א  'ב ע  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
ידי לע   םיתורש ירדח תפצר םוטיא     05.04.0050
תובכש עברא תחירמ, םיעופישב ןוטב הדמ      
ג"ע מ"ס 03 תוברל ."701 פוט הקיס"      
היהת הבכש לכ .ףוצירה ינפ לעמ תוריקה      
. הבכשל ר"מ / ג"ק 5.2 תומכ . הנוש ןווגב      
םימי 5 לש הפצה תקידב םג ללוכ םוטיאה      
אלל עוצבב ךישמהל ןיא -. תודובעה םויסב      

                   25.00 .בתכב רושיא תלבק ר"מ   
      
ידי לע , חבטמו םיתורש ירדח תוריק םוטיא     05.04.0060
הקיס" תמגודכ שימג ילוארדיה חיט תחירמ      
ןווגב היהת הבכש לכ.  תובכש 4 ."701 פוט      

                   85.00 . הבכשל  ר"מ / ג"ק 5.2 תומכ  . הנוש ר"מ   
      

40.50.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     009 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירדח ףקיהב  מ"ס 5/5 תודימב ןוטב תוקלור     05.04.0070
הקיס" תמגודכ םוטיא תוהבגה ללוכ . םיבוטר      
ןווגב היהת הבכש לכ.  תובכש 4 ."701 פוט      

                   40.00 . הבכשל ר"מ / ג"ק 5.2 תומכ  . הנוש רטמ   
םיתורש ירדח םוטיא 'בע 40.50 כ"הס          

      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב ןוטב תקיצי תוברל שא ירבעמ םוטיא      05.09.0010

                    2.00 . םיצוקו ןויז לזרב  תוברל . מ"ס 51 לש ר"מ   
      
, ר"מ 2.0 דע םיחתפב  שא ירבעמ םוטיא     05.09.0020
יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ ללוכ םוטיאה      
05-747B גוסמ 2" יבועב ק"מ / ג"ק 061      
תוקידבב דמוע  ERIFILLUN 'בח תרצות      
    674SB ףקיהב קיטסמ תוברל תועש עבראל  

                    2.00 . תולעתה 'חי   
      
תרושקת ו/וא למשח תורוניצל םירבעמ םוטיא     05.09.0210
יבועב "שאירגא" ללוכה שא תוטשפתה דגנ      
טלפמוק . החנהל תשר תוברל מ"ס 01 לש      

                    2.00 .ר"מל ר"מ   
שא ירבעמ םוטיא 90.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     010 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע מ"ס 012/07 תודימב תיפנכ דח תלד     06.01.0010

                    3.00 10-גנ טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 012/08 תודימב תיפנכ דח תלד     06.01.0020

                    1.00 2-גנ טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח תלד     06.01.0030

                    1.00 3-גנ טירפ 'חי   
      
012/09 תודימב םיכנ יתורישל תיפנכ דח תלד     06.01.0040

                    1.00 3-גנ טירפ י"פע מ"ס 'חי   
תורגנ תודובע 10.60 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע מ"ס 001/901 תודימב מ"ממל ףדה ןולח     06.02.0010

                    1.00 10-סמ טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 002/09 תודימב מ"ממל ףדה תלד     06.02.0020

                    1.00 20-סמ טירפ 'חי   
      

                    3.00 30-סמ טירפ י"פע ןגומ בחרמל 8" רטוק א"צ 'חי  06.02.0030
      

                    1.00 40-סמ טירפ י"פע ןגומ בחרמל 4" רטוק א"צ 'חי  06.02.0040
      
הדידמ (  50-סמ טירפ י"פע הפמרל די זחאמ     06.02.0050

                    6.00 ) הכימת ידומע  ודדמי אל / יקפוא לטהב רטמ   
      

                   11.00 60-סמ טירפ י"פע הדלפ תוגרדמל הקעמ רטמ  06.02.0060
      
י"פע ץעמ ףדמ תוברל הטסורינ תשר הקעמ     06.02.0070

                    8.00 70-סמ טירפ רטמ   
      
הדלפ  סנוק תוברל  הדלפ תוגרדמ     06.02.0080

                    1.00 'פמוק 80-סמ טירפ י"פע  יפוסו דוסי עבצ + תנלווגמ  
      
ץעמ די זחאמ םע הטסורינ ילבכ תשר הקעמ     06.02.0090

                   22.00 90-סמ טירפ י"פע רטמ   
      

                   20.00 01-סמ טירפ י"פע הרואת םע רשג הקעמ רטמ  06.02.0100
      

                   35.00 11-סמ טירפ י"פע הפמרו רשג הקעמ רטמ  06.02.0110
      
י"פע מ"ס 012/691 תודימב יפנכ דח רעש     06.02.0120

                    1.00 21-סמ טירפ 'חי   
      

20.60.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     011 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
י"פע מ"ס 081/521 תודימב יפנכ דח רעש     06.02.0130

                    1.00 31-סמ טירפ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 06/03 תודימב הפפר ןולח     06.02.0140

                    1.00 41-סמ 'חי   
      
י"פע מ"ס 502/021 תודימב תיפנכ דח תלד     06.02.0150

                    1.00 51-סמ טירפ 'חי   
      
טירפ י"פע חותיפ תוגרדמו הפמרל די זחאמ     06.02.0160
ודדמי אל / יקפוא לטהב הדידמ ( 61-סמ      

                   17.00 ) הכימת ידומע רטמ   
      
י"פע מ"ס 03/08/08 תודימב שא יוביכ ןורא     06.02.0170
לעמ חפ יפדמ 3    תוברל  71-סמ טירפ      

                    1.00 ןוראה 'חי   
      
י"פע מ"ס 03/08/08 תודימב שא יוביכ ןורא     06.02.0180

                    1.00 81-סמ טירפ 'חי   
      
טירפ י"פע דומעל תנגועמ תכתמ תינדא     06.02.0190

                    2.00 91-סמ 'חי   
תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס          

      
ת ו ר ג נ  י ט נ מ ל א  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
שיש חטשמ    ללוכה   לכירדאה י"פע חבטמ     06.03.0010
םינוש םיבחורבו   0833   רסיק      

                    7.00 . םיזרבו םירויכל םישרדנה םיחתפה לכ תוברל רטמ   
תורגנ יטנמלא 30.60 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
063 תולגע 2 רובע רוזחימ תדמעל רותסמ     06.04.0010
ןווגב רונתב עובצו ןוולוגמ חפמ יושע רטיל      
אמגוד יפל רזייל ךותיח ללוכ לכירדא תריחבל      
תרצות .םייק ףוציר ג"ע הנקתהו הלבוה ללוכ      

                    1.00 'פמוק לכירדא רושיאל תוכתמ בגש וא ביבא  
תונוש 40.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     012 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
70 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.70 ק ר פ  ת ת       
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ       
      
םא - ישאר ןלבק יזוחאל תויללכ תויחנה .1      
ינקתמ ןלבק יריחמל תפסותב( טקיורפב םייק      
- 'ג קלח תליחתב האר - )ןלהלש האורבת      
שמתשמה בל תמושת .הינב תויולעו םיחפסנ      
רגאמ ריחמתל דוסי תוחנה?ל תינפומ      
ומכ ;תרבוחה תליחתב תוטרופמה "םיריחמה      
יפל תפסות רובע 'ג קלח תליחתב בושיחל ןכ      
תופסותו )הינבה לש ללוכה ריחמל( םירוזא      
.הדובעה ףקיה ןיגב תותחפה וא      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ .3      
וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ ,עקרקב      
קצומ עלסל טרפ ,עקרקה יגוס לכב הביצחה      
,ףוצר קצומ עלסב הביצח יריחמ רובע .ףוצר      
0790.110.75 ףיעס האר      
      
,תוריקב םיצירחב תנקתומה תרנצ .4      
הניה ,הפצרב יולימב וא תוציחמב ,תופצרב      
תוריק לע תנקתומה תרנצ .היומס תרנצ      
.היולג תרנצ הניה ,תורקתו      
      
,םייולגה תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .5      
.שרדנכ העיבצה תא םיללוכ ,םירזיבאו תרנצ      
      
יללכה טרפמה ןוכדעל םאתהב :בל םיש .6     07.01.0006
:תורוניצל הדידמה ינפוא ונתשה ,70 קרפ      
םיחפסה ,2" לעמ םרטוקש תורוניצב      
םיבכור ,תויופעתסה ,רטוק ירבעמ ,תותשק(      
וכוני אל םהיכרוא ךא ,דרפנב ודדמי )ידכו      
טעמל( תורוניצ ןיב םירבחמ .רוניצה ךרואמ      
םילולכ )םינוש תורוניצ יגוס ןיב םימאתמ      

ש"טוק                         .דרפנב ודדמי אלו תורוניצה ריחמב  
      
םיחרוא יתורישל תיכוכז יחטשמ ,תונורא .7     07.01.0007

'פמוק                         210.03 קרפ תת האר - היטבמאל תונוראו  
      
קרפ תת האר - םידיינ םיימיכ םיתוריש .8     07.01.0008

'פמוק                         .59.070  
      
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     013 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רתוי םילודג םירטקב םירזיבאו תרנצ רובע .9     07.01.0009

'פמוק                         .לועיתו בויב ,םימ יוק - 75 קרפ האר -  
      
האורבת ינקתמ תודובעל םירמוח תויולע .01     07.01.0010
ירמוח יריחמ רגאמ"ב 78 08, םיקרפ האר -      

'פמוק                         .תדרפנ תיטנרטניא הרודהמ ,"הינב  
      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .11      
)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
.האורבת ינקתמ ןלבק יריחמ םניהו      
      
:תוללוכ תונושה האורבתה תודוקנ יריחמ      
,רורוויא יעבוכ ,םינטלוק ,ריוא תורוניצ      
ימוסחמ ,הפצר ימוסחמ ,תרוקיב תואספוק      
ילוורש ,רכמ טרפמ יפל גוסמ הסכמ םע יפות      
רחאל ונוקיתו ריקב הביצח ,םיחודיק ,רבעמ      
תנקתה ,םיגוס ינימ לכמ תורוניצ תנקתהה      
,תוינכתל םאתהב יומס וא/ו יולג ןפואב תורוניצ      
,ףסאמ בויב וק דע ןיכפושו ןיחולד תורוניצ      
םימ דודו ישאר יתמוק םימ רזיירמ םימ תורוניצ      
תורוניצ ,תונוש האורבת תודוקנ ןיב קלחתמ      
הנקתהו השיכר ,לינ יזרב ,םימחו םירק םימ      
.םיגוס ינימ לכמ םיזרבו םיירטינס םילכ לש      
      
י"ע היהי רתאב היצלטסניא תודוקנ ןומיס      
ותדובעב ליחתי אל ןלבקה .חקפמהו ןלבקה      
י"ע תוריקה לע ןומיס תודוקנ רושיא ינפל      
.חקפמה      
      
םיללוכ ינכמורטקלא דויצו םירזיבאה יריחמ      
םילכ.הנקתהו הקירפ ,הלבוה ,הקפסא      
םאב ,לכירדאה לצא רשאל שי ע"וש םיירטינס      
ללכ3841 ןקתל םאתוי אוה הקיפס תסו ןנכותי      
רטיל 6 לש תילמיסקמ הקיפסב ודמעי םיזרבה      
3-ל הלופכ החדה וללכי הנבמב תולסאה הקדל      
רטיל 6-ו      

האורבת ינקתמ 70 קרפל תויללכ תורעה 10.70 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     014 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ו ו ל ו ג מ  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ ל       
      
שדח רוניצ תורבחתה יפיעס .1 :תורעה      
ךותיח ,םייק וק קותינ :םיללוכ םייק רוניצל      
םילולכה( םיחפס תנקתה ,םייקה רוניצה      
,םייקל שדחה רוניצה רוביחל ,)ריחמב      
רוביח תוברל ,ףיעסבש םירטקל םאתהב      
םירטקב( ךותירבו )2" דע םירטקב( הגרבהב      
.2 .םימ ץחלל רוביחה תקידבו )2"-ל לעמ      
ןכו ,םירזיבאו םימח םימ תרנצל ימרת דודיב      
האר- תרנצה דודיבל לעמ תונוש תופיטע      
וק רוביח    .3 850-150.61. םיקרפ יתת      
קרפ תת האר - עקרקב םייק וקל שדח םימ      
    .57.014  
      
לא 1" דע רטוק שדח רוניצ לש תורבחתה     07.11.0100
וק קותינ תוברל ,1" דע רטוק םייק רוניצ      
םיחפס ,םייקה רוניצה ךותיח ,םייק      
,םייקל שדחה רוניצה רוביחל ,)םילולכה(      

'פמוק                         םימ ץחלל רוביחה תקידבו הגרבהב רוביח  
      
רטוק שדח רוניצ לש תורבחתה ךא ,ל"נכ     07.11.0130
,2" דע רטוק םייק רוניצ לא 2" דע 1" לעמ      

                    1.00 'פמוק הגרבהב רוביח תוברל  
      
רטוק שדח רוניצ לש תורבחתה ךא ,ל"נכ     07.11.0132
2" לעמ רטוק םייק רוניצ לא 2" דע 1" לעמ      

                    1.00 'פמוק ךותירב וא/ו הגרבהב רוביח תוברל ,4" דעו  
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0430
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
י"ע וא תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      
רטוק ,PU KCIUQ גוסמ םיריהמ םירוביח      

םיחפס תוברל ,1 4/1" רוניצה רטמ                           
      

                    6.00 2" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.11.0450
      
םע 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0500
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
    LAG CPA םימל ע"ש וא "תורבא" תמגודכ  
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
,2/1" רוניצה רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ      

םיחפס תוברל רטמ                           
      

4/3" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ                          07.11.0510
      

                   24.00 1" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.11.0520
      

                    6.00 2/11" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.11.0540
11.70.10 קרפ תתב הרבעהל        

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב

190



26/07/2021
דף מס':     015 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   24.00 2" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.11.0550
      
,תויופעתסה ,תותשק/םינוולוגמ םיחפס     07.11.1000

                    6.00 3" רטוק ךותירב רוביח ,ןידכו רטוק ירבעמ 'חי   
םימחו םירק םימל םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 כ"הס          

      
ם י מ ל  ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
ק נ י ר פ ס  ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ ל ו  ם י מ ח ו  ם י ר ק       
      
יטסלפ שדח רוניצ תורבחתה .1 :תורעה      
,םייק םימ רוניצ לא ,םימ יווקב םינוש םיגוסמ      
הדלפמ שדח רוניצ תורבחתהל תויולעב ההז      
0010.110.70 םיפיעס האר - תנוולוגמ      
," -מ ץחל תורוניצל םיחפס    .2 .האלהו      
- ןליתאילופ תורוניצלו "לוגסקפ" תורוניצל      
ימרת דודיב    .3 210.75. קרפ תת האר      
תופיטע ןכו ,םירזיבאו םימח םימ תרנצל      
םיקרפ יתת האר - תרנצה דודיבל לעמ תונוש      
וקל שדח םימ וק רוביח    .4 850-150.61.      
.410.75 קרפ תת האר - עקרקב םייק      
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0010
מ"מ 61 רטוק וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל      

                   50.00 םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      

                   40.00 מ"מ 02 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.12.0020
      

                   20.00 מ"מ 52 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.12.0030
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ     07.12.0211
,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
םע עקרקב םיחנומ ,51 גרד ,מ"מ 36 רטוק      
תפיטע תוברל ,מ"ס 08 לש ילמינימ יוסיכ      

                   60.00 םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,לוח רטמ   
      
תורוניצל דוקיפ יזרב םע זילפמ םיקלחמ     07.12.0676
ןליתאילופמ םימחו םירק םימל םייטסלפ      
ןקתומ ,םיקקפ תוברל ןליטובילופ וא בלוצמ      
םלושמה םיאתמ סלגרביפ זגרא ךותב םלשומ      

                    2.00 תואיצי 4 4/3," גירבת מ"מ 61 רטוק דרפנב 'חי   
      
,תודוקנ 9 דע )היזכרמ( םיקלחמל זגרא     07.12.0681
ךותב םלשומ ןקתומ ,מ"ס 61/55/56 תודימב      

                    1.00 ריק 'חי   
קנירפס םיזתמ תכרעמלו םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ 21.70 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     016 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ נ ס מ ו  ם י מ ו ת ס ש  ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  י ו ו ק ל       
      
םייושע הרשי תיווז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0010
2/1" רטוק ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

                    2.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      

                    3.00 4/3" רטוק םיזרב ךא ,ל"נכ 'חי  07.21.0020
      

                    2.00 1 2/1" רטוק םיזרב ךא ,ל"נכ 'חי  07.21.0040
      

                    2.00 4/3" רטוק ןג יזרב ךא ,ל"נכ 'חי  07.21.0110
      
,םורכ הפוצמ 2/1" וא 8/3" רטוק לינ זרב     07.21.0130

                   10.00 T תופעתסה חפס תוברל 'חי   
      
2/1" רטוק זילפמ םילכ חידמל רוביח זרב     07.21.0172

                    1.00 1/2"/ 3/4"/ 'חי   
םימחו םירק םימ יווקל םיננסמו םימותסש םיזרב 12.70 כ"הס          

      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ם י ח פ ס  32.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  י ו ו ק ל  ם י ג ר ב ו ת מ       
      
,2/1" רטוק םינוולוגמ םיליגר םידרוקר     07.23.0700

                    2.00 הגרבהב םירוביח 'חי   
      

                    3.00 4/3" רטוק םיליגר םידרוקר ךא ,ל"נכ 'חי  07.23.0710
      

                    2.00 1 2/1" רטוק םיליגר םידרוקר ךא ,ל"נכ 'חי  07.23.0740
םימחו םירק םימ יווקל םיגרבותמ םינוולוגמ םיחפס 32.70 כ"הס          

      
ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ ל  ת ו ר ו נ י צ  13.70 ק ר פ  ת ת       
      
וא םייולג םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     07.31.0300
04 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םייומס      

                   20.00 םיחפס תוברל ,מ"מ רטמ   
      
תוברל ,מ"מ 05 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ     07.31.0310

                   60.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0410
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

                   20.00 םיחפס תוברל ,מ"מ 36 רטוק ,םייומס רטמ   
      
      
      
      
      
      

13.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     017 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0450
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
תוברל םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
תוברל ,מ"מ 011 רטוק ,םיקוזיחו תוכימת      

                   40.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0500
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
קמועב עקרקב םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
,םירבחמ תוברל ,מ"מ 011 רטוק ,'מ 0.1 דע      

                   50.00 םיחפס אלל רטמ   
      
יולג ןקתומ ,שדח םשג ימ זוקינ רוניצ רוביח     07.31.0950
,)E.P.D.H( ההובג תופיפצב ןליתאילופמ      
,מ"מ 011 רטוק םייק רוניצל ,מ"מ 011 רטוק      

                    4.00 רוביחו ךותירל תילמשח הפומ תוברל 'חי   
      
שדח זוקינ/םיכפש רוניצ לש תורבחתה     07.31.1000
)E.P.D.H( ההובג תופיפצב ןליתאילופמ      
,מ"מ 011 רטוק םייק רוניצל מ"מ 05 רטוק      
,תופעתסה ,םייקה רוניצה ךותיח תוברל      

                    4.00 'פמוק רוביחו ךותירל תופומ ,רטוק רבעמ  
      
זוקינ/םיכפש רוניצ לש תורבחתה ךא ,ל"נכ     07.31.1020
061 רטוק םייק רוניצל מ"מ 011 רטוק שדח      

                    2.00 'פמוק מ"מ  
םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  ת ו ר ו נ י צ ל  ם י ח פ ס  33.70 ק ר פ  ת ת       
C.V.P ן ל י פ ו ר פ י ל ו פ  ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
,תויווז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0040
.א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
"תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
011 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" וא      

                   16.00 מ"מ 'חי   
      

                    6.00 4" רטוק רורוויא יעבוכ ךא ,ל"נכ 'חי  07.33.1010
C.V.P ןליפורפילופ ןליתאילופמ זוקינ תורוניצל םיחפס 33.70 כ"הס          

      
ם י נ ו פ י ס  ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ  ת ו ל ע ת ו  ם י נ ג ז מ ל       
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.34.0038
הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

קיטסלפ 'חי                           
      

43.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב

193



26/07/2021
דף מס':     018 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    2.00 זילפ תשר/הסכמ םע הפצר ימוסחמ ךא ,ל"נכ 'חי  07.34.0040
      
מ"מ 1 יבועב )הטסורינ( מ"בלפמ תשר ילס     07.34.0100
הפצר םוסחמב םינקתומ המרה תידי םע      

                    2.00 )דרפנב דדמנ םוסחמה( 8"/4" 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0200

                    6.00 זילפמ תשרו תעבט 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.34.0400

                   10.00 קיטסלפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
ךותב ןקתומ ,ןגזמל מ"מ 23 יכנא רתסנ ןופיס     07.34.0650

                    4.00 הסכמ תוברל ,ע"ש וא "רמלד" תמגוד ,ריקה 'חי   
זוקינ תולעתו םינגזמל םינופיס הפצר ימוסחמ 43.70 כ"הס          

      
ה ח ד ה  י ל כ י מ  ת ו ל ס א  14.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
- האורבת תודוקנל םיפיעס .1 :תורעה      
תבכרהו בויב תרנצ ,םימ תרנצ( טלפמוק      
האר - דבלב הנקתה ללוכ תועובקו )םילכה      
םיללוכ םיריחמה    .2 940.70. קרפ תתב      
,תועובקה לש תומלשב הנקתהו הקפסא      
םירזיבאה תוברל ,בויבו םימ תוכרעמל רוביח      
רוניצ ,םימ ירוביחל תורוניצ :ןוגכ םישורדה      
תויוז ,םיחפס ,החדה לכימל שימג ךיראמ      
יזרב ,םירויכל ןופיס ,ןיחולד רוביחל םייכרבו      
תחלקמב םירזיבא    .3 .הכימת תולוזנוקו לינ      
- )הטסורינ( מ"בלפמו םורכ הפוצמ תכתממ      
.110.03 קרפ תת האר      
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ םיכנ תלסא -שיגנ     07.41.0081
ךרואב ,ע"ש וא "הסרח" תמגוד "993 תקרב"      
החדה לכימ תוברל ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 96      
םע רבוחמ חישק הסכמו בשומ ,"קולבונומ"      

                    1.00 ע"ש וא "ןומרח" םגד מ"בלפ יגרב 'חי   
      
783" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     07.41.0103
החדה לכימ םע ,"הסרח" תמגוד "84 םטול      
בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס      
לכו דבכ םגד קיטסלפ הסכמו יטטסומרת      

                    3.00 םיקוזיחה 'חי   
      
      
      
      

14.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     019 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.41.0210
היולת הלסאל ,)דרפנב דדמנ( סבג ריק      
וא "ןואסלפ" וא "הסרח" תרצות תמגודכ      
ןוטב ^'ע ןוגיעו ןטס/לקינ ןצחל תוברל ,ע"ש      

                    3.00 החדהה לכימ ןקתמ תיתחתב 'חי   
תונתשמו החדה ילכימ תולסא 14.70 כ"הס          

      
ת ו ר ע ק ו  ם י ר ו י כ  24.70 ק ר פ  ת ת       
      
- האורבת תודוקנל םיפיעס .1 :תורעה      
תבכרהו בויב תרנצ ,םימ תרנצ( טלפמוק      
האר - דבלב הנקתה ללוכ תועובקו )םילכה      
םיללוכ םיריחמה    .2 940.70. קרפ תתב      
,תועובקה לש תומלשב הנקתהו הקפסא      
םירזיבאה תוברל ,בויבו םימ תוכרעמל רוביח      
רוניצ ,םימ ירוביחל תורוניצ :ןוגכ םישורדה      
תויוז ,םיחפס ,החדה לכימל שימג ךיראמ      
יזרב ,םירויכל ןופיס ,ןיחולד רוביחל םייכרבו      
מ"בלפמ דויצ    .3 .הכימת תולוזנוקו לינ      
דויצ - 13 קרפ האר - םיחבטמל )הטסורינ(      
ימינפ קוזיח לנפ    .4 .םיירוביצ םיחבטמ      
ףיעס האר - סבג ריקב רויכ תבכרהל      
    .22.011.3110  
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ -שיגנ     07.42.0035
,ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב      

                    1.00 מ"ס 71 'חי   
      
קבדומ 'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.42.0110
"רפונ" םגד "הסרח" תמגוד חטשמל תחתמ      

                    3.00 ע"ש וא 'חי   
      
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תורעק     07.42.0300

                    1.00 ע"ש וא "רוד לג" םגד ,מ"ס 04/06 'חי   
      
תודימב )הטסורינ( מ"בלפמ תולופכ תורעק     07.42.0361
תמגוד "הניו" םגד ,מ"ס 5.25/88 ץוח      

                    1.00 החוטש הנקתהל ,ע"ש וא "cificaP" 'חי   
תורעקו םירויכ 24.70 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     020 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ל ל ו ס ו  ם י ז ר ב  54.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירק םימל הללוס = הללוס .1 :תורעה      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה .2 .םימחו      
,םימ תוכרעמל רוביח ,םיזרבה לש תומלשב      
ןופיס :ןוגכ םישורדה םירזיבאה תוברל      
יזרבל שימג ךיראמ רוניצ ,לינ יזרב ,םירויכל      
.לינ      
      
תינוניב היפ םע ,הדימעב רויכל הללוס     07.45.0134
348203 ט"קמ ,"טסרווא" תרדסמ ,העובק      
ןקתומ םורכ רומיג ע"ש וא "תמח" תמגוד      

                    3.00 רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל םלשומ 'חי   
      
היפ םע ,הדימעב חבטמ תרעקל הללוס     07.45.0162
,"הכורא היפ 54 םתור" תרדסמ תבבותסמ      
רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 225009 ט"קמ      
לכו לינ יזרב תוברל ,םלשומ ןקתומ ,םורכ      

                    1.00 רזעה ירמוח 'חי   
      
הרצק היפ םע הדימעב רויכל הללוס -שיגנ     07.45.0350
ט"קמ "רילק" םגד קפרמ תידיו העובק      
,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 133503      

םלשומ ןקתומ 'חי                           
      
תינוניב היפ םע רויכל הללוס ךא ,ל"נכ -שיגנ     07.45.0352
ט"קמ "רילק" םגד קפרמ תידיו העובק      

                    1.00 305333 'חי   
תוללוסו םיזרב 54.70 כ"הס          

      
י ח ט ש מ  ן ב א  ש י ש  י ח ט ש מ  64.70 ק ר פ  ת ת       
ם י י ל י ר ק א  ם י ח ט ש מ ו  ר ס י ק  ן ב א       
      
הצובק( ע"ש וא "רסיק ןבא" לש ץרווק חטשמ     07.46.0051
56 דע בחורבו מ"ס 2 יבועב ,0202  םגד )4      
חטשמה יבועב רשי טנק דוביע תוברל ,מ"ס      
תודימב רויכל םיחתפ דוביע ,הנידע הזאפ םע      
רויכל ,הנותחת הנקתהב מ"ס 06/04      
תוברל  /)שישהמ זרב( "חרפ" זרבלו טרדנטס      

                    3.00 .םינולווגמ םילוזנוק רטמ   
םיילירקא םיחטשמו רסיק ןבא יחטשמ ןבא שיש יחטשמ 64.70 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     021 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ו ב ק ל  ה א ו ר ב ת  ת ו ד ו ק נ  94.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ו ב ק  ל ש  ד ב ל ב  ה נ ק ת ה ו       
      
.1 :תורעה טלפמוק - האורבת תודוקנ      
הדימב קר שמתשהל ןתינ ן להלש םיפיעסב      
המכסהב וא ןימזמה י"ע שארמ םכוסו      
תדידמ תטישל ,ןלבק/ןימזמה לש תפתושמ      
טרפמ"מ יפל אלו 'פמוק - תודוקנב תועובקה      
יפיעס .2 .)"לוחכה רפסה"( ידרשמ ןיבה      
לכ תא םיללוכ ,ןלהלש האורבתה תודוקנ      
םימ רוניצ( ,ףיעסב ןייוצמכ תשרדנה תרנצה      
ןיחולד תרנצ ,דדובמ םימחםימ רוניצ ,םירק      
לש ךרואב ,הנבמה לש ץוח ריקל דע )ןיכפושו      
וא ןוטב תפיטע תוברל ,דחא לכ 'מ 0.2 דע      
תבכרה ,ףוצירל תחתמש תורוניצה עוביק      
שרדנה לכו תוללוסה ,םיירטינסה םילכה      
,תומלשב - בויבהו םימה תכרעמל םירוביחל      
ויהיש ,ףיעסב טרופמכ םילכה תקפסא דבלמ      
.ןימזמה ןובשח לע      
      
תנוכמ וא םימ תייתש ןקתמל הנכה תדוקנ     07.49.0060
'מ 0.2 דע םירק םימ רוניצ תוברל ,הפק      
תוכרעמל םרוביח ,'מ 0.2 דע ןיחולד רוניצו      
רטוק הריגס זרבו םימייקה בויבהו םימה      

                    2.00 'פמוק "2/1דע  
      
תוברל ,שישה לע םימ ןקתמל הנכה תדוקנ     07.49.0070
הריגס זרב ,'מ 5.1 דע םירק םימ רוניצ      

                    1.00 'פמוק שישב חודיקו  
      
,ררקמל זרב וא םירק םימל ןג זרבל הדוקנ     07.49.0075

                    2.00 'פמוק זרבו ךרוא 'מ 0.2 דע םירק םימ רוניצ תוברל  
תועובק לש דבלב הנקתהו תועובקל האורבת תודוקנ 94.70 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  05.70 ק ר פ  ת ת       
      
האיצי םע הקיצי לזרבמ תוגגל םשג ימ טלוק     07.50.0200
םגד "HTIMS" תמגודכ 4" רטוק - תיכנא      

תשר תוברל ע"ש וא 0131 'חי                           
      

                    6.00 6" רטוק - תיכנא האיצי םע טלוק ךא ,ל"נכ 'חי  07.50.0210
םשג ימ זוקינ 05.70 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     022 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

- ב ו י ב ל  C.V.P ת ו ר ו נ י צ  16.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ה  ש ר ג מ  ת ו ל ו ב ג ב       
      
תמגוד NS-8 בויבל חישק C.V.P תורוניצ     07.61.0010
תוברל ,עקרקב םיחנומ ע"ש וא "תוילוח"      
8.0 דע קמועב מ"מ 011 רטוק ,לוח תפיטע      

                   20.00 'מ רטמ   
הנבמה שרגמ תולובגב - בויבל C.V.P תורוניצ 16.70 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ ל  ד ו י צ ו  ת ו ד מ ע  26.70 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ה  ך ו ת ב       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.62.0012
,ריק לע ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( חפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
רוניצ םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ      
וקל רוביח ,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג      

                    1.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו םימה  
      

                    2.00 ג"ק 3 השבי הקבא יפטמ 'חי  07.62.0049
      
תודימב חישק C.V.P-מ ןומיס יטלש     07.62.0490
ונכות יוהיזל מ"ס 03/5 וא מ"ס 02-51/51      
םאתהב םירזיבאו תורוניצ ,עובק דויצ לש      

                    1.00 956 י"תל 'חי   
ןיינבה ךותב שא יוביכל דויצו תודמע 26.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     023 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י נ ב מ ב  ת ו א ס פ ו ק ו  ת ו נ ז ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
) םיכילומ אל(דבלב םילבכב ויהי תודוקנה לכ      
      
תורוניצב ויהי הרקתב רואמ תודוקנל תונזה      
םיעובצ םג תולש םע רוחשב םיעובצ םייולג      
רוחשב      
      
הפצירה ךרד היהת םיעקשל הנזה      
      

                  100.00 .ר"ממ 5*01 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.01.0040
      

                   50.00 .ר"ממ 01 ךתחב רוזשו ףושח תשוחנ ךילומ רטמ  08.01.0050
      
ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ -דוקיפ     08.01.0060

                  180.00 ר"ממ 6*5.1 רטמ   
      
5.0*2*01 ךתחב ןופלטל רופא תוזכר לבכ     08.01.0070

                  200.00 .קזב ןקתב ר"ממ רטמ   
      
תודימ טוהירב תבלושמ םוינימולא הלעת     08.01.0080
    021X06 לכו תומויס הסכמ- למשח מ"מ  

                   20.00 טלפמוק -  תמלשומ הלעתל שרדנה רטמ   
      
מ"ס 06*051*03 תודימב מ"מ 2 חפמ ןורא     08.01.0090
תרושקת זוכיר.ץע בגו לוענמ םע תלד םע      

                    1.00 ישאר 'חי   
      

                    2.00 .תרושקת ןוראב קזב הנורק 'חי  08.01.0100
      

                   10.00 תינוציח םימ תנגומ IC תספוק 'חי  08.01.0110
      
תורוניצ :ןוגכ שרדנה לכ תקראה     08.01.0120
הנבמ גוזימ תולעת םילבכ תולעת,תכתמ      
יפל םיאתמ ךתחב לכה .'וכו תוכמנומ תורקת      

                    1.00 'פמוק תותיכה הנבמ לכל .ןקתה  
      
הנקתהו הקפסא ללוכ הנבמל דוסי תקראה     08.01.0130
תואספוק ,םילאיצנטופ תאוושה ספ לש      
תשוחנ ספ וא.'וכו ,טוליש םע ץוח תאיציל      

                    1.00 'פמוק הנבמל ביבסמ 53 ךתחב  
      
קדוב סדנהמ תקידב למשחה ןקתמ תרבעה     08.01.0140

                    1.00 'פמוק .)תוגייתסה אלל ןקתמה תלבק דע(  
םינבמב תואספוקו תונזה 10.80 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     024 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
שרדנה לכ תא ללוכ תודוקנ ריחמ :תורעה      
ןומיס:רתיה ןיב תמלשומ הנקתה םשל      
,םילבכ ,םיכילומ,הנזה ,רזיבא לכ לע םילגעמ      
יפל נ"פ וא ד"פ תורונצ י"ע תודוקנל תרנצ      
תודובעה לכ יריחמ .יולג וא ט"הת ,ךרוצה      
ינוקתו תומיתס ,םיתותס ,תוביצח םיללוכ      
.חיט      
      
) םיכילומ אל(דבלב םילבכב ויהי תודוקנה לכ      
      
תורוניצב ויהי הרקתב רואמ תודוקנל תונזה      
םיעובצ םג תולש םע רוחשב םיעובצ םייולג      
רוחשב      
      
הפצירה ךרד היהת םיעקשל הנזה      
      
3-7X5.1 םילבכ/םיכילומ םע רואמ תדוקנ     08.02.0050
וא ליגר ט"הע וא ט"הת "סיווג" רזיבאו ר"ממ      

                  153.00 םיזוכירב םינצחל ללוכ םימ ןגומ 'קנ   
      
3X5.2 םילבכ/םיכילומב עקת-תיב תדוקנ     08.02.0060
ליגר ט"הע וא ט"הת A61 ת"ב רזבאו ר"ממ      
תולעתב וא טוהירב , ריקב םימ ןגומ וא      

                   40.00 .םילבכ 'קנ   
      
ר"ממ 3X5.2 םילבכ/םיכילומב ת"ב תדוקנ     08.02.0070
םיליגר , תפתושמ תרגסמב A61 ת"ב 2 םע      
, ריקב , ט"הת וא ט"הע , םימ ינגומ וא      

                   45.00 טוהירב 'קנ   
      
הנזה םע תכתמ רזיבא םע לופכ ת"ב תדוקנ      08.02.0080

                    4.00 לכירדאה תויחנה יפל תינוציח 'קנ   
      
תרושקת ןוראב .קספמ םע םיעקש 6 לצפמ     08.02.0090

                    1.00 םיבשחמל םאתומ ישאר 'חי   
      

                    1.00 )רמייט( "דודמ" ללוכ םומיח דוד תדוקנ 'קנ  08.02.0100
      
ללוכ ילמשח עונמל  רובח תדוקנ-  ךסמ ןוליו     08.02.0110

                    5.00 'פמוק םיבצמ 3 קספמ  
      
.ילמשח טנמלא וא עונמ רובח- חופמ/ הטנו     08.02.0120
קספמ ללוכ  ר"ממ 3X5.2 דע לבכה ךתח      

                    2.00 'פמוק ריקב קתנתמ  
      
      
      
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     025 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"טקפ" תוינוציח/תוימינפ תודיחי -גוזימ     08.02.0130
לבכ םע wk2 דע  יזפ דח הנבמה גגב)יוביע(      
תודיחילו שא יוליג תכרעמל 01*5.1 דוקיפ      

                   15.00 'פמוק דרפנב דדמנ לבכה - תוימינפה  
      
גגב)יוביע( גגב תוינוציח הדיחי -גוזימ     08.02.0140
WK53 )יוביע( טקפב רוביח יזפ תלת הנבמה      
שא יוליג תכרעמל 01*5.1 דוקיפ לבכ םע      

                    4.00 'פמוק דרפנב דדמנ לבכה - תוימינפה תודיחילו  
      
רזיבא ללוכ ריחמה .ןיוולב היזיולט תדוקנ     08.02.0150
זוכיר דע ינקת ילאיסקאוק לבכו "סיווג"      

                    1.00 .הנשמ 'קנ   
      
םיעקש 6 תללוכה  A 02-D  "הדובע תדמע"     08.02.0160
הרקבו IMDH  ל תומוקמ  5ןופלט 1 תשר2        
רוניצ 52 רטוק  תורוניצ 4  תרושקתל ללוכ      
הינופלטלו םיבשחמל אלמ טוויחו 05 רטוק      

                    3.00 'פמוק למשחלו  
      
םיעקש 6 תללוכה  B 81-D  "הדובע תדמע"     08.02.0170
52 רטוק תורוניצ 2  תרושקתל ללוכ תשר2        

                    9.00 'פמוק למשחלו  םיבשחמל אלמ טוויחו  
      
זוכירל הספוק  R 41-D  " םילוקמר זוכיר"     08.02.0190

                    1.00 'פמוק םילוקמר  
      
דיל הרקתב/ריקב . המזלפ/ןרקמP  הדמע     08.02.0200
בשחמ תשר 1 םיעקש2    ןיקתהל שי ןרקמה      
זוכירל 2" תרנצו תומוקמ 4  הספוקב      

                    2.00 'פמוק תרושקת  
      
הצק תודוקנ - ןרקמל ריקב האיצי רוביחל     08.02.0210
םע םירוביח תספוק תוללוכה ריקב      
    IMDH/AGV ךומסב ןרקמ לכ רובע וידואו  
רוניצ עיגי הצקה תדוקנ לא .למשח יעקשל      
לכה.ןרקמהמ D-41 הספוקל 2" הרבוק      

                    1.00 'פמוק בושחימ יארחא םע םואתב  
      
תוכרעמ :ןוגכ ךומנ חתמ רזיבאל הנכה תדוקנ     08.02.0220
תרושקת ,שא יוליג , " הידמיטלומ "      
רעשב המלצמל הנכה רוניצ ללוכ םוקרטניאו      
טוח + מ"מ 02-52 "נפ" וא "דפ" רונצ,      
וא( מ"מ 55 רטוקב ט"הת הספוקו הכישמ      
+הכישמ טוח+ רונצ לכ.)תינבלמ הספוק      
ךומנ חתמ קרפ האר. הדוקנכ דדמי הספוק      

                   42.00 תומלצמו תוקעזא ןוגימ 'קנ   
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב

201



26/07/2021
דף מס':     026 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע קוחרמ הלעפהל םינצחל לנפ תפסות     08.02.0230
הרואתל   םלואבו הסינכב יוויח בצמל תורונ      

                    4.00 םלואב 'חי   
      
תיכוכז םע חותפ עגמ ללוכ םורח ןצחל תדוקנ     08.02.0240
דוקיפ תנזה ללוכ , םורח תקספהל הריבשל      
LIOCה תדיחיל דע YYN 5.1*3 לבכב      

                    1.00 למשח חולב PIRT 'קנ   
      
רטלוו - EV םיעוריאל תינוציח םיעקש תדמע     08.02.0250
הבוג תודימב לוענמ םע רטסאלופ ןורא ךותב      
חולהמ"ס 03 קמוע מ"ס 04 בחור מ"ס 04      
ליגר למשח יעקיש 3 :וכותב ללוכו םימ ןגומ      
תחפ רסממ  רפמא 61 ם"יזאמ 3  רפמא 61      
    52X4 הבוגמ הנקתה רפמאילימ 03 רפמא  

                    1.00 'פמוק .ןותחת הצק 05  
למשח תודוקנ 20.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ח ו ל  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
יפל -93416 ןקת יפל היהי חולה הנבמ      
-.למשח תודובעל דחוימה טרפמב תויחנה      
םירזיבאה יפל שדחמ וטווחל שי םייק חולה      
הטמ      
      
םרזב הדימעל   A08*3 קוצי קפסה קתנמ     08.03.0020

                    1.00 .דמצמ תידי םע AK01 לש רצק 'חי   
      
קוצי ת"מאמל )LIOC-PIRT( הדובע לילס     08.03.0030

                    1.00 80A*3. 'חי   
      

                    8.00 B.C.C.M( A04*3, AK01( דע קוצי ת"מאמ 'חי  08.03.0040
      
לש ק"זב הדימעל ,A04X3 דע   ז"אמ     08.03.0050

                    2.00 10KA. 'חי   
      

                   73.00 . םירשגה לכ ללוכ A52X1, AK01 דע ז"אמ 'חי  08.03.0060
      

                   10.00 .רפמאילימ A04X4, 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.03.0070
      
םע רצק םרז ליבגמ A4.2*3 א"ח ינדי ענתמ     08.03.0080

                    2.00 .חותפ רזע עגמ 'חי   
      

                    3.00 םינוש םיעבצב חולה תלד לע ןומיס תרונ 'חי  08.03.0090
      
םע רצק םרז ליבגמ  B.C.M (A1*1( ז"אמ     08.03.0100

                    1.00 .ספאה קותינ 'חי   
30.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     027 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    1.00 .רזע יעגמ 2 םע A52*3 3CA ןעגמ 'חי  08.03.0110
      
תיעובש/תימוי הלקס םע ירלודומ דוקפ ןועש     08.03.0120

                    1.00 .תועש 84 -ל הברזרו 'חי   
      

                    1.00 .2-0-1 "טקפ"-A61*2 דוקפ קספמ 'חי  08.03.0130
      
םירבעמ תרואת ינצחלל ירלודומ דעצ רסממ     08.03.0140

                   26.00 תוגרדמו 'חי   
      

                    1.00 E031MP-CETAS םגד ילטיגיד דדומ-בר 'חי  08.03.0150
      
LITNEV-NHED םגד רתי חתמו קרב ןגמ     08.03.0160
רזע עגמ םע .) ELOP (473009 4  ט"קמ      

                    1.00 .םיחיטבמה יקתנמ ללוכו 'חי   
      
וטוויח חולה תנקתהו הלבוה חולה טוויח     08.03.0170
יפל - אמיק רב טוליש םע םילגעמה ןומיסו      

                    1.00 'פמוק .ינכט טרפמ  
למשח חול 30.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש הנקתהו הקפסא םיללוכ הרואתה יפוג      
לכ .םיאתמ ילארשי ןקת םע ויהיו .ףוגה      
ע"ש וא בותכה םניה םיעצומה םיפוגה      
למשח ןנכתמה י"ע רשואמ      
      
לש הנקתהו הקפסא םיללוכ  הרואתה יפוג      
יטנא .םיאתמ ילארשי ןקת םע ויהיו .ףוגה      
5 -ל תוירחאו 0 יגולויבוטופ ןקת - רקילפ      
. ינכט טרפמ יפל םינש      
      
רדניליצ םימ ןגומ הרואת ףוג-ץוח ינוגג     08.04.0010
ml286 K0072 V43הרקתל דומצ הנקתהל      
    W4.11 DEL 82 :המולאמ"מ 95 :רטוק  
קחורמ םוקימב דרפנ דויצ    מ"מ 031 :הבוג      
ANULRO -םגד םימ ןגומו ררוואמ שיגנ      

                    6.00 טנגיר ןאובי 'חי   
      
הרואת ףוג-יתילכת בר ללח םינפ תרקת     08.04.0020
הרואתל . הרקת יבג לע הנקתהל רדניליצ      
. הדובעל םיאתמה 57 בחר רוזיפב תיללכ      
DEL.RGU 91 מ הכומנ רווניס תמר      
    NEMUL0081 K0003 V022 W51םגד  

                   18.00 הרואת תותשר ןאובי inizzugI 'חי   
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב
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26/07/2021
דף מס':     028 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרואת ףוג-יתילכת בר ללח םינפ תרקת     08.04.0030
הרואתל . הרקת יבג לע הנקתהל רדניליצ      
. הדובעל םיאתמה 54 בחר רוזיפב תיללכ      
DEL.RGU 91 מ הכומנ רווניס תמר      
    NEMUL0081 K0003 V022 W51םגד  

                    6.00 הרואת תותשר ןאובי inizzugI 'חי   
      
לע הנקתהל םימ ןגומ הרואת ףוג- ץוח ריק     08.04.0040
דויצ V022W71 .ץוח תספרמב ריק יבג      
םגד  ןמול 0021 כ  K0003 ילארגטנא      

                    6.00 םרוד ריאי  AGEB 'חי   
      
הרוצב םימ ןגומ הרואת ףוג גגה לע ןז ןג     08.04.0050
יוסיכ לש רוא ץיפמ יפוא םע המוד וא תירודכ      
הטלפ םע הנבל תיטטנס הרפס . יבלח      
רטוק . הרואתה ףוג ןוגיעל הדלפמ הנותחת      
תורשפאK0003 V022 W21 DEL מ"ס 55      
ףוג לש הזוזת לעינמל הפצרל ןוגיעו רוביחל      

םרוד ריאי  AGEB םגד הרואתה 'חי                           
      
הרוצב םימ ןגומ הרואת ףוג גגה לע ןז ןג     08.04.0060
יוסיכ לש רוא ץיפמ יפוא םע המוד וא תירודכ      
הטלפ םע הנבל תיטטנס הרפס . יבלח      
רטוק . הרואתה ףוג ןוגיעל הדלפמ הנותחת      
תורשפאK0003 V022 W21 DEL מ"ס 45      
ףוג לש הזוזת לעינמל הפצרל ןוגיעו רוביחל      

םרוד ריאי  AGEB םגד הרואתה 'חי                           
      
יראניל הרואת ףוג -הרקת ידומצ הדובע יללח     08.04.0070
יטמזרפ יוסיכ םע ליפורפ הרקתל דומצ      
רוונס תמר הדובע יללח תמאות הרואתל      
UV032 K0003 m/ml0844 W42  מ הכומנ      
    DEL  91RG םגד רוחש ןווגב  

                   12.60 תלכת ינרק ןאובי ENILITLUM רטמ   
      
יולת יראניל הרואת ףוג -הדובע יללח     08.04.0080
הרואתל יטמזרפ יוסיכ םע ליפורפ הרקתהמ      
מ הכומנ רוונס תמר הדובע יללח תמאות      
    LED24W 4480lm/m 3000K 230V  
    91RGU םגד רוחש ןווגב  ENILITLUM  

                   33.30 תלכת ינרק ןאובי רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב
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26/07/2021
דף מס':     029 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יראניל הרואת ףוג- הרקת ידומצ הדובע יללח     08.04.0090
הרואתל יטמזרפ יוסיכ םע ליפורפ  ריק דומצ      
מ הכומנ רוונס תמר הדובע יללח תמאות      
    LED 24W 4480lm/m 3000K 230V  
    91RGU םגד רוחש ןווגב  ENILITLUM  

                    1.05 תלכת ינרק ןאובי רטמ   
      
עוקש הרואת ףוג- םיתורישו תוכמנומ תורקת     08.04.0100
ןנווכתמ  קמוע מ"ס 01 דעל לבגומ הרקת      
ml378 תרונל 52 :הייטהב 063 :בוביסב      
    K0072 V43 W6.11 DEL23 :המולא  
רזיבא + מ"מ 09 :הבוג | מ"מ 08 :ףוגה רטוק      
לש ספא וקב םיילוש אלל לוטכיפשל הנקתה      

                   20.00 טנ'גיר ןאובי ANULRO םגד הרקת 'חי   
      
דומצ רוטק'זורפ הרואת ףוג- הנוילע הלוגרפ     08.04.0110
ינוציח וא הכותב דויצו הטזור םע ריק      
לע הנקתהל רווניס דגנ רזיבא ללוכ ןנווכתמ      
W81 0051 תורונל  הרוק / ריק יבג      
    DELV42 K0072 ml תינוניב המולא םע  
    52 76 תמרב םימ ןגומPI- םגד טיפרג ןווג  

                   10.00 - LED DESIGN 'חי   
      
K0004 W53 ילדנו-יטנא ינכט הרואת ףוג     08.04.0120
DEL LAPO  'מ 5.1 ךרוא טנוברקילופ      

                    3.00 .מ"עב םיטקיורפ טיילאדיאVBI 'חי   
      
קלח 02 י"ת יפל  W3  בונ םגד םורח תרואת     08.04.0130

                   13.00 קירטקלא-וק  74316  י"ת 2.22 'חי   
      
יפל  63  רטיפוי W6X3 םגד םורח תרואת     08.04.0140

                    2.00 קירטקלא-וק 74316  י"ת 2.22 קלח 02 י"ת 'חי   
      
סוינרוא םגד טורח האיצי טלש םורח תרואת     08.04.0150
74316  י"ת 2.22 קלח 02 י"ת יפל  דל ןוינק      

                    2.00 קירטקלא-וק 'חי   
הרואת יפוג 40.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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26/07/2021
דף מס':     030 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1      
    09  
      
חיטב ץירח תריצי )א :ללוכ חיטה ריחמ .2      
החותמ תשר יספ )ב .הרקתו ריק ןיב שגפמב      
טנמלא ןיב יכנא שגפמב מ"ס 01 -כ בחורב      
תפסות םלושת אל .תונולח יפסבו קולבו ןוטב      
.)םיטנק( חיטב תוניפ תריצי רובע      
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0010
עוצב רחאל חיט ינוקת ללוכ.םיירושימ םיחטש      

                  275.00 1ט ןומיס  . תוריק. תוכרעמה תודובע לכ ר"מ   
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0020
עוצב רחאל חיט ינוקת ללוכ.םיירושימ םיחטש      

                   20.00 1ט ןומיס. תורקת. תוכרעמה תודובע לכ ר"מ   
      
ןומיס. תוריק ,מ"מ 51 יבועב ד"ממב רגב חיט     09.01.0025

                   50.00 2ט ר"מ   
םינפ חיט 10.90 כ"הס          

      
ץ ו ח  ח י ט   20.90 ק ר פ  ת ת       
      
, הצברה תבכש : תובכש שולש ץוח חיט     09.02.0020
תבכשו מ"מ 51  יבועב הנותחת הבכש      
טכילש תבכש תוברל רוחש טכילש      

                  450.00 3-ט ןומיס . לכירדאה י"פע ןווגב ילירקא  ר"מ   
ץוח חיט  20.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     031 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ו צ ר ט ו  י ו פ י ח  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ט י נ ר ג  /ן ב א  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
ן ל צ ר ו פ       
      
קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1      
    10  
      
, ותקפסא םוקממ ףוצירה תא לבקי ןלבקה .2      
יולימ םעב תוגופ עוצב  תללוכ ןלבקה תדובע      
תודובע. ןימזמה י"פע ןווגב תילירקא הבור      
ריחמב םילולכה םילופש תוללוכ ףוצירה      
תוללוכ ףוצירה תדוובע  . ודדמי אלו הדיחיה      
. ןקתה י"פע  טלמ םע םוסמוס  / לוח עצמ      
      
תועירי :שימג ףוציר -  מ"ממו+ ישאר ללחב     10.01.0100
ETERCNOC,DILOS תרדסמ םואילוניל      
    MUELOMRAM תרבח לש OBROF וא  
.OBROF תרבח לש TVL  09/09 יחירא      
אוביבב 34 תיתיישעת המר - הקיחשב תודימע      
תרבח אוביב וא שימג ףוצירל תונורתפ      
לש דוסי ריחמ יפל לכירדא תריחבל טייבוניא      
1-צר ןומיס תומכה תיצחמ   ר"מ /חש 501      
םילולכו ודדמי אלש םימאות םילופש עוצב ללוכ      

                  125.00 ל"נל הדיחיה ריחמב ר"מ   
      
םירפת תוברל  קוצי ילכירדא ןוטב ל"נל הפולח     10.01.0110
תומכה תיצחמ - מ"ממו+ ישאר ללח   רליסו      

                  125.00 1-צר ןומיס ר"מ   
      
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב  ףוציר     10.01.0120
ר"מ/ ח"ש07 דוסי ריחמב R-01  מ"ס 06/06      

                   30.00 2-צר ןומיס   םיתורש  , ר"מ   
      
תודימב TVL יחיראב  ףוציר     10.01.0130
ר"מ/ ח"ש07 דוסי ריחמב R-01  מ"ס 06/06      
םילולכו ודדמי אלש םימאות םילופש עוצב ללוכ      

                   25.00 גג  , ל"נל הדיחיה ריחמב ר"מ   
      
םע    ןסחמ וא/ו   חיטש יחיראל דוסי תיתשת     10.01.0140

                  250.00 מ"ס 2 דע יבועב תסלפתמ הדמ ר"מ   
      
ףוציר יגוס ןיב לכירדאה י"פע םוינימולא ףס     10.01.0150

                   15.00 םינוש רטמ   
      
"קטוזקא " דרוב טנמצ חול רובע תפסות     10.01.0160

                   25.00 TVL ףוצירל  תיתשתכ ר"מ   
      
ינקית   ףוציר וא/ו      תוילעמל ליבומ ספ     10.01.0170

                    5.00 לכירדאה י"פע לכה  תושיגנל ר"מ   
ןלצרופ טינרג /ןבא יחיראב ףוציר 10.01 כ"הס          

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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26/07/2021
דף מס':     032 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ פ  -ת ו ר י ק  י ו פ י ח  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
רשיימ חיט תוללוכ תוריקה    יופיח תודובע      
.  יופיחה   תודובע לש הדיחיה ריחמב      
      
י"פע תוניפה לכ תא   ללוכ תוריקה יופיח       
םילולכ לבא ובשוחי אלש לכירדאה יטרפ      
םישגפמו תוריקה ימויס לכ  . הדובעה תלוכתב      
םע   לכירדאה יטרפ י"פע ועצובי חיט םע      
הדובעה תלוכתב םילולכו ודדמי אלש םיליפורפ      
      
תודימב  ןלצרופ טינרג  יחיראב תוריק יופיח     10.02.0010
ר"מ/ ח"ש 08 דוסי ריחמ  מ"ס 06/51  חירא      

                   85.00 )   םיתורש תוריק( - ר"מ   
םינפ -תוריק יופיח 20.01 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
תבט תרצות - הטסורינמ טלאוט רינ יקיזחמ     10.03.0020

                    4.00 . רשואמ ע"ש וא SS4021D םגד 'חי   
      
רטיל  6.0 תלוביקב ילזונ ןובסל הינובס     10.03.0030
,ריקה לע תנקתומ  ,מ"ס 01/02/21 תודימב      

                    2.00 . רשואמ ע"ש וא  1101D םגד תבט תרצות 'חי   
      
יבועב טקיד תיתשת ג"ע מ"מ 8 יבוע  תוארמ     10.03.0040

                    4.00 . תונוש תודימב תושטולמ תוזפ מ"מ 6 ר"מ   
      

                    1.00 טלפמוק    םיכנל    דיינו עובק די זחאמ 'חי  10.03.0050
תונוש 30.01 כ"הס          

      
ת ו ג ר ד מ  40.01 ק ר פ  ת ת       
      

                    2.00 לכירדאה יטרפ יפ לע הרהזא חטשמ  ר"מ  10.04.0011
תוגרדמ 40.01 כ"הס          

      
ק ד  50.01 ק ר פ  ת ת       
      
םגד  שק הנק 'בח  תרצות  קובמב  קד     10.05.0010

                  160.00 5-צר ןומיס גג / היצקורטסנוק ללוכOSOM ר"מ   
קד 50.01 כ"הס          

      
ה נ ב מ ב   ץ ע  י ו פ י ח  60.01 ק ר פ  ת ת       
      
עוציבו בוציע ללוכ ריקל רזחוממ ץע יופיח      10.06.0010
לכ ללוכ לכירדאה תשירד יפ"ע teloM וידוטסמ      
008 ר"מל דוסי ריחמ תושרדנה תויתשתה      

                   13.00 ח"ש ר"מ   
הנבמב  ץע יופיח 60.01 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     033 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח י ט ש  70.01 ק ר פ  ת ת       
      
םהניב  םיבלושמה םינווג  רפסמב אהי עוצבה      
לכירדאה תוינכות י"פע      
      
יפל 3-צר ןומיס 06/06 תודימב חיטש יחירא     10.07.0010
ttekrat תרצות ר"מ /חש 011 דוסי ריחמ      
    ossed תרדס sotarts ףוצירב תונורתפ אוביב  
erusopmoc תרדס ecafretni וא שימג      
33 הקיחש תמר טייבוניא תרבח אוביב      
    laicremmoc yvaehתוברל 3-צר ןומיס  

                   35.00 הדיחיה ריחמב םילולכה םילופש ר"מ   
      
3ב 4-צר ןומיס 06/06 תודימב חיטש יחירא     10.07.0020
ר"מ /? 011 דוסי ריחמ יפל םינוש םינווג      
אוביב sotarts תרדס ttekrat ossed תרצות      
תרדס ecafretni וא שימג ףוצירב תונורתפ      
    rekearbecI תמר טייבוניא תרבח אוביב  
4-צר ןומיס  laicremmoc yvaeh 33 הקיחש      

                   80.00 הדיחיה ריחמב םילולכה םילופש תוברל ר"מ   
םיחיטש 70.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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26/07/2021
דף מס':     034 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
/חיט לע   תובכש 3   לירקרפוס עבצב העיבצ     11.01.0020
רושיא י"פע ןווגב   הרקתו תוריק םינפ  סבג      

                  375.00 1צ ןומיס .ןימזמה ר"מ   
      
לע   תובכש 3   לירקרפוס עבצב העיבצ     11.01.0030
רושיא י"פע ןווגב   הרקתו תוריק םינפ  סבג      

                    5.00 2צ ןומיס .ןימזמה ר"מ   
      
3  ) הנרקה (/ קירבמ ילירקא  עבצב העיבצ     11.01.0040
ןווגב   הרקתו תוריק םינפ  סבג  לע תובכש      

                   35.00 3צ ןומיס .ןימזמה רושיא י"פע ר"מ   
      
הרקת לע   תובכש 3   דיסילופ עבצב העיבצ     11.01.0050

                   20.00 .ןימזמה רושיא י"פע ןווגב   ר"מ   
      
תויחנה י"פע טלפמוק מ"ממ ןומיסו העיבצ     11.01.0070

                    1.00 'פמוק . ףרועה דוקיפו א"גה  
סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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26/07/2021
דף מס':     035 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טירפ י"פע מ"ס 501/68 תודימב פיקירד ןולח     12.01.0010

                    2.00 10-לא 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 35/86 תודימב פיקירד ןולח     12.01.0020

                    2.00 20-לא 'חי   
      
י"פע מ"ס 35/25+25 תודימב פיקירד ןולח     12.01.0030

                    1.00 30-לא טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 522/542 תודימב פיק תונולח גוז     12.01.0040

                    1.00 40-לא טירפ 'חי   
      
)6-א טירפ ( תיפנכ דח תלד םע הנירטו     12.01.0050

                    1.00 50-לא טירפ י"פע מ"ס 522/825 תודימב 'חי   
      
י"פע מ"ס 501/041 תודימב כ"עכ הזזה ןולח     12.01.0060

                    2.00 70-לא טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 501/751 תודימב כ"עכ הזזה ןולח     12.01.0070

                    1.00 90-לא טירפ 'חי   
      
מ"ס 541/06 תודימב עובק קלחו פיקירד ןולח     12.01.0080

                    2.00 01-לא טירפ י"פע 'חי   
      
י"פע מ"ס 501/791 תודימב כ"עכ הזזה ןולח     12.01.0090

                    3.00 21-לא טירפ 'חי   
      
תודימב פיק ןולחו פיקירד תונולח 2 ךרעמ     12.01.0100

                    1.00 31-לא טירפ י"פע מ"ס 86/042 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 001/901 תודימב מ"ממ ןולח     12.01.0110

                    1.00 41-לא 'חי   
      
)6-א טירפ ( תיפנכ דח תלד תלד םע הנירטו     12.01.0120

                    1.00 51-לא טירפ י"פע מ"ס 822/175 תודימב 'חי   
      
תיפנכ דח תלד  תלד םע יתניפ ךסמ ריק     12.01.0130
מ"ס 017/973+408+556 תודימב )6-א טירפ(      
לכירדאה יפ לע ןווגב דנובוקולא יופיח תוברל       

                    1.00 61-לא טירפ י"פע 'חי   
      

                   14.00 71-לא תיכוכז  תציחמ / טירפ ר"מ  12.01.0140
      
81-לא טירפ י"פע םילגועמ םיבלש םע ןוליצ     12.01.0150

                   72.00 08C   XAMILC םגד ר"מ   
      

10.21.10 קרפ תתב הרבעהל        
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../036 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב
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26/07/2021
דף מס':     036 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   28.00 91-לא טירפ י"פע הציחמ ר"מ  12.01.0160
      

                   13.00 02-לא טירפ י"פע הציחמ ר"מ  12.01.0170
      
י"פע מ"ס 022/262 תודימב תיפנכ וד תלד     12.01.0190

                    1.00 12-לא טירפ 'חי   
      
י"פע  דרפנב תודדמנה תותלד םע הציחמ     12.01.0200

                   17.00 22-לא טירפ ר"מ   
      
ךותב מ"ס 962/09 תודימב תיפנכ דח תלד     12.01.0210

                    2.00 32-לא טירפ י"פע הציחמ 'חי   
      
ךותב מ"ס 962/49 תודימב תיפנכ דח תלד     12.01.0220

                    2.00 42-לא טירפ י"פע הציחמ 'חי   
םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס          

      
ת ו צ י ח מ  ט ו ר פ    20.21 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ר א ל ו ד ו מ       
      
הנקתהו הלבוה םיללוכ םיריחמ      
      
'בח תמגודב וניה ליעל םיטירפה רואת       
ע"ש םירצומ עיצהל יאשר ןלבקה , טייבוניא      
. לכירדאה רושיאל      
      
לש דדוב גוגיז ENILSSALG םגדמ תכרעמ      
BVP 83.0 מ"מ 5+5 סקלפירט הפוקש תיכוכז      
תקבדהב תיכוכזל תיכוכז ןיב יכנא רוביח ,מ"מ      
,ףוקש  טנוברקילופ H ליפורפ י"ע וא ןוקיליס      
םיעובקה םילודומה לכ לש ףקיהב םימטא      
22 וניה ללוכה תכרעמה יבוע .המיטא תריציל      
הבוג   ,LAR גולטק פ"ע םיעבצ , מ"מ      
SRAAM תרצות מ"ס 572-522  תכרעמה      
02-לא / 91-לא םיטרפ רובע  ע"ש וא דנלוה      
22-לא      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.21.10 קרפ תתב הרבעהל        
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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26/07/2021
דף מס':     037 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
:ROOD DEMARF MILS SSALG םגד      
הפוקש תמסוחמ מ"מ 01 תיכוכז ףנכ      
מ"ס 572/59 הדימב ,מ"מ 02 תרגסוממ      
ללוכ ,מ"מ 04 יבועב הציחמה לש אלמ הבוגבו      
ימטא ללוכה ,מ"מ 28 יבועב יפקיה ףוקשמ      
לוזרפו תיברמ הקיטסוקא םשל םיבע ןרפואינ      
בסמ יריצ 3  ןוגכ ןרציה לש יטרדנטס יתוכיא      
תלד רוצעמ/רדניליצ/לוענמ/תוידי /םיננוכתמ      
רוחש ןווגב ףנכ תרגסמ   .הטסורינ םייושעה      
.רוחש ןותחת יטסוקא םטאו רוחש לוזרפ ללוכ      
דנלוה SRAAM תרצות  תוילארגטניא תותלד      
32-לא /42-לא    םיטרפ רובע  ע"ש וא      
      
תיפנכ וד ROOD DEMARF SSALG םגד      
,תרגסוממ הפוקש תמסוחמ מ"מ 8 תיכוכז      
הציחמה לש אלמ הבוג , מ"ס 522/062 הדימב      
הדיחיו תיטננימוד הדיחי  ,מ"מ 04 יבועב      
,מ"מ 28 יבועב יפקיה ףוקשמ ללוכ ,העובק      
ללוכה ,תותלדה יתש ןיב רבחמה ליפורפ ללוכ      
תיברמ הקיטסוקא םשל םיבע ןרפואינ ימטא      
יריצ 3  ןוגכ ןרציה לש יטרדנטס יתוכיא לוזרפו      
רוצעמ/רדניליצ/לוענמ/תוידי /םיננוכתמ בסמ      
םוינימולא ליפורפ.הטסורינ םייושעה תלד      
וא ןורקימ 08 הקבאב העובצ תכתמ רמגב      
טרדנטסמ LAR גולטק פ"ע םיעבצ ,תיכוכז      
וא דנלוה SRAAM תרצות םינווג 22 ,ןרציה      
12-לא טרפ רובע  ע"ש      

תויראלודומ תוציחמ טורפ   20.21 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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26/07/2021
דף מס':     038 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןבא יופיח 41 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  י ו פ י ח  41 ק ר פ       
      
ן ב א  'ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
      

                   17.00 .  םיטרפה  י"פע  ןבא  יפס רטמ  14.01.0030
      
051   דוסי ריחמב םיטרפה י"פע ןבא גניפוק     14.01.0040

                   63.00 ..א"מ / ח"ש רטמ   
ןבא 'בע 10.41 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא יופיח 41 כ"הס          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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26/07/2021
דף מס':     039 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  51 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
הפנהו הנקתה ,הקפסא:ללוכ םיפיעסה ריחמ      
םיטרופמה םיוולנה םירזיבאה לכו דויצה לש      
םידחוימ הדידמ ינפואב ,תויומכה בתכב      
תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה.טרפמבו      
תויומכה בתכב םיפיעס ףיסוהל וא טימשהל      
וא ,ברסל תוכז היהת אל ןלבקלו ויניע תוארכ      
.תויומכה בתכב תודיחיה יריחמ תא תונשל      
=SQ שגרומ םוח -הנה םידייאמה תקופת      
    H/UTB, ריווא תסינכ יאנתב B.D.F37  
.שרדנה תרנצה ךרואבו .B.W.F16-ו      

תורעה 00.51 כ"הס          
      
ר י ו ו א  ג ו ז מ  ת כ ר ע מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ,רטרווניא הבעמ  לש הנקתהו הקפסא     15.01.0010
    VARIABLE REFRIGERANT FLOW  
    -FRV/VRV 005,59 לש הקופתל H/UTB  
תכרעמה .)41,31,1-אמ( םומיח וא רוריקל      
תכרעמה תקופת ,A014R זגב תלעופ      
ץוח 'פמטל המאתהב אהת דייאמה תודיחיו      
    F59, םידייאמל ריווא תסינכ 'פמטו  
    .B.D.F37 ו-.B.W.F16, קתנמ :תוברל  
תילמשח היצלטסניא - תודיער ימלוב ,ןוחטיב      
םינש 3 ,תרושקתו דוקיפל ,חוכל תמלשומ      
עוציבל תוירחאו תורש תנשו ןכוס תוירחא      
.)ןרציה לש הכמסה תדועת לעב( ןלבקה י"ע      
תרצותמ היהי וילא רשוקמה דויצהו הבעמה      
,"גנוסמס" ,"GL" ,"ןיקייד" ,"ישיבוצימ"      
םיאתמ .ע"ש וא "וצטי'גופ" ,"הבישוט"      
חוללו הנבמל הנגה ללוכו גגה לע הבצהל      
ראותמכ ,לעופ םלשומ הבעמ .למשחה      
,תוינכותבו םידחוימ הדידמ ינפואב ,טרפמב      

                    1.00 'פמוק )FRV-1( .םיסימה לכ תוברל  
      
H/UTB לש הקופתב ,יליע דייאמ     15.01.0020
    000,21=SQ, ריווא תסינכ יאנתב  
    .B.D.F37 ו-.B.W.F36, תרנצ תוברל  
הלעפה תיחול ,תודיער ימלוב ,ןנסמ ,זוקינ      
- קוחר/בורק שגר םע טטסומרת ,תיטוח      
דוקיפל ,חוכל תילמשח היצלטסניא      

                    1.00 )1-אמ( .תרושקתו 'חי   
      
      
      
      
      

10.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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26/07/2021
דף מס':     040 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
H/UTB לש הקופתב יקפוא דייאמ     15.01.0030
    005,61=SQ, ריווא תסינכ יאנתב  
    .B.D.F37 ו-.B.W.F16, תרנצ תוברל  
הלעפה תיחול ,הפילשל ןנסמ ,ןופיסו זוקינ      
- קוחר/בורק שגר םע טטסומרת ,תיטוח      
הרקב ,דוקיפ חוכל תילמשח היצלטסניא      
תכרעמ .תכרעמה יביכרמ לכ ןיב תרושקתו      
.תוינכתבו טרפמב עיפומכ תלעופ תמלשומ      

                    1.00 )31-אמ( 'חי   
      
H/UTB לש הקופתב יקפוא דייאמ ךא ,ל"נכ      15.01.0040
    000,53=SQ, ריווא תסינכ יאנתב  

                    1.00 )41-אמ( .B.W.F16-ו B.D.F37 'חי   
      
לש ךרואב תמלשומ "L" גרד זג תרנצ תכרעמ     15.01.0050
ץחל ,םומיח וא רוריקל תכרעמל רטמ 05-כ      
יבועב דודיבב תדדובמ ,ISP 056 - ילמיסכמ      
ץוחמ םייולג םיעטקל ספליס יופיצ םע 4/3"      
חפ תולעת ךותב תנקתומ ,עקרקב וא הנבמל      
,'וכו גגה לעו הפצר ,ריקה יבועב הנגהל      
ריקמ האיציב זג תרנצ רבעמל םילוורש      
תקידב ,םירוקמ םילצפמ ,טרפ יפל ,גג/ינוציח      
תמלשומ תרנצ לולכמ ,זג יולימ ,םוקאוו ,ץחל      
ןרציה תויחנה י"פע תרשואמו תעצובמ      
ןוינחב תבצומה יוביעה תדיחי ןיב ,ודי-לעו      
תוירחא םינש 3 .41,31,1-אמ םידייאמהו      
ןלבקה י"ע עוציבל תוירחאו תורש תנשו ןכוס      
תכרעמ ,)ןרציה לש הכמסה תדועת לעב(      

                    1.00 'פמוק .תלעופ תמלשומ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     041 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ELBAIRAV WOLF גוסמ ,רטרווניא הבעמ      15.01.0060
    TNAREGIRFER - FRV/VRV הקופתל  
םומיח וא רוריקל H/UTB 009,251 לש      
PMUP TAEH סופיטמ      
תכרעמה .)21,11,01,9,8,7,6,5,3,2-אמ(      
תודיחיו תכרעמה תקופת ,014A זגב תלעופ      
,F59 ץוח 'פמטל המאתהב אהת דייאמה      
B.D.F37. םידייאמל ריווא תסינכ 'פמטו      
,קפסהה לפוכ רופישל םילבק ,B.W.F16.-ו      
היצלטסניא - תודיער ימלוב ,ןוחטיב י/קתנמ      
הבעמה .תרושקתו דוקיפל ,חוכל תילמשח      
תרצותמ היהי וילא רשוקמה דויצהו      
,"גנוסמס" ,"GL" ,"ןיקייד" ,"ישיבוצימ"      
םיאתמ ,ע"ש וא "וצטי'גופ" ,"הבישוט"      
חוללו הנבמל הנגה ללוכו גגה לע הבצהל      
ראותמכ ,לעופ םלשומ הבעמ .למשחה      
,תוינכותבו םידחוימ הדידמ ינפואב ,טרפמב      

                    1.00 'פמוק )FRV-2( .םיסימה לכ תוברל  
      
לש הקופתב ,םינוויכ 4 הטסק דייאמ תדיחי     15.01.0070
    H/UTB 000,6=SQ, ריווא תסינכ יאנתב  
    .B.D.F37 ו-.B.W.F16, תרנצ תוברל  
תיחול ,תודיער ימלוב ,הפילשל ןנסמ ,זוקינ      
שגר םע טטסומרת ,תיטוח הלעפה      
,חוכל תילמשח היצלטסניא - קוחר/בורק      
תדיחי/שבי עגמ/סיטרכ ,תרושקתו דוקיפל      
תכרעמל דייאמה רוביח רשפאיש לורטנוק      
תמלשומ תכרעמ .היגרנאב ןוכסיחלו דוקיפ      
.תוינכתבו טרפמב עיפומכ תלעופ      

                    3.00 )21,3,2-אמ( 'חי   
      
הקופתב ,םינוויכ 4 הטסק דייאמ ךא ,ל"נכ     15.01.0080
ריווא תסינכ יאנתב ,H/UTB 005,8=SQ לש      

                    1.00 )11-אמ( .B.W.F16.-ו B.D.F37. 'חי   
      
הקופתב ,םינוויכ 4 הטסק דייאמ ךא ,ל"נכ     15.01.0090
תסינכ יאנתב ,H/UTB 000,11=SQ לש      
.B.W.F16.-ו B.D.F37. ריווא      

                    6.00 )01,9,8,7,6,5-אמ( 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     042 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש ךרואב תמלשומ "L" גרד זג תרנצ תכרעמ     15.01.0100
ץחל ,םומיח וא רוריקל תכרעמל רטמ 06-כ      
יבועב דודיבב תדדובמ ,ISP 056 - ילמיסכמ      
ץוחמ םייולג םיעטקל ספליס יופיצ םע 4/3"      
חפ תולעת ךותב תנקתומ ,עקרקב וא הנבמל      
,'וכו גגה לעו הפצר ,ריקה יבועב הנגהל      
ריקמ האיציב זג תרנצ רבעמל םילוורש      
תקידב ,םירוקמ םילצפמ ,טרפ יפל ,גג/ינוציח      
תמלשומ תרנצ לולכמ ,זג יולימ ,םוקאוו ,ץחל      
ןרציה תויחנה י"פע תרשואמו תעצובמ      
ןוינחב תבצומה יוביעה תדיחי ןיב ,ודי-לעו      
3 .2,21,11,01,9,8,7,6,5,3-אמ םידייאמהו      
תוירחאו תורש תנשו ןכוס תוירחא םינש      
לש הכמסה תדועת לעב( ןלבקה י"ע עוציבל      

                    1.00 'פמוק .תלעופ תמלשומ תכרעמ ,)ןרציה  
      
,"הרטקלא" תמגודכ יזכרמ-ינימ לצופמ ןגזמ     15.01.0110
רוריק תקופתל ,ע"ש וא ,"ןארידת" וא      
RH/UTB לש תילנימונ      
    000,82-000,52=TQ, א"מ 0.2 תוברל  
תיטרדנטס הנקתה ,זג תרנצ לש םינושאר      
'חיל תבשות ,היילת ירזיבא ,הלבוה תללוכה      
תיחול( דוקיפו למשח ,זוקינל רוביח ,יוביע      
רבעמל ריקב חתפ תחיתפו )יטוח הלעפה      

                    1.00 'פמוק )4-אמ(  .זג תרנצ  
      
ריווא גוזימל הטעמ םע ןגזמל זג תרנצ     15.01.0120
םידדובמ תשוחנ תורוניצ 2 תללוכה )א"מצ(      
בר לבכ םע למשח רוניצ ,8/5" ,8/3" םירטקב      
א"מ 2 לעמ( לוורשב וידחי דגואמ לכה ,ידיג      
)ןגזמה תנקתה ריחמב םילולכה םינושארה      
תרנצ תפסותל שרדנכ ןמשו זג יולימ תוברל      

                   20.00 .וז רטמ   
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26/07/2021
דף מס':     043 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תבאשמ ,לק סופיטמ תלצופמ .X.D. תכרעמ     15.01.0130
הקירזל םיחופמ םע הבעמ ,תיזאפ-תלת םוח      
ריווא תקיפסל יכנא דייאמו ,הלעמ יפלכ      
לש רוריק תקופתלו ד"למר 000,5      
    TQH/UTB 000,06=1, זג .גגה לע הבצהל  
    014A, למשח חול ,תרשקמ זג תרנצ :תוברל  
תמלשומ תילמשח היצלטסניא ,דוקיפו חוכל      
תזכרמל טוויחו חולב הנכה ,דוקיפלו חוכל      
תורשפא םע קוחרמ הלעפהתיחול ,שא יוליג      
,קפסהה לפוכ רופישל םילבק ,'פמט ןוויכ      
קוח פ"ע ןוחטיב קתנמו סחדמ לכל ךר ענתמ      
סירת ירחא הנקתהל 'פמט שגר ,למשחה      
דגנ סירת ,חצ ריוואל תוסיוו ףדמ ,רזוח ריווא      
,"קינוי" תורבח תרצות תמגודכ ,'וכו םשג      
ראותמכ ,תלעופ תמלשומ תכרעמ ,"סירוא"      
הדידמ ינפואב ,טרפמב ,דויצה תלבטב      
תיטגרנא תוליצ נ.תוינכותבו םידחוימ      

                    1.00 'פמוק )51-עמ(  POC -3.3.לש תילאמינימ  
      
יטסוקא וקה לע/ילגופרטנצ רורווא חופמ     15.01.0140
הרקית ללחב הנקתהל ינקית - דחוימב טקש      
דמוע דגנכ ,ד"למר 004 לש ריווא תקיפסל      
ףדמ תוברל ,)הרישי הענה( 'ץניא 0.1 לש      
תטילפ חתפב םשג דגנ סירת ,רזוח-לא      
ןיב ללוכה םלשומ למשח ןקתמ ,ריוואה      
רמייט ,הלעפהו הנזהל למשח תיחול ראשה      
תורשפא םע ,הלועפה ןמז ךשמ ןוויכל ןתינ      
תילמשח היצלטסניא ,הרואת קספממ הלעפה      
,ןוחטיב קתנמ ,דוקיפלו חוכל תמלשומ      
.'וכו הלעתל רוביח ימאתמ ,םישימג םירוביח      

                    1.00 'פמוק )1-פמ( .תלעופ תמלשומ תכרעמ  
ריווא גוזמ תכרעמ 10.51 כ"הס          

      
ר י ו ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב ,ןבלוגמ חפמ ,ךומנ ץחלל ריווא תולעת     15.02.0010

                  160.00 .מ"מ 8.0 ילאמינימ ר"מ   
      
תדדובמ 6" רטוקב םוינימולאמ השימג הלעת     15.02.0020
ימינפ יופיצ ,3m/gk 61 תופיפצב ,1" דודיבב      
תוברל .557 י"ת ןקתב תדמוע ,םוינימולא      

                    5.00 .חפ תולעתל רוביח ימאתמ רטמ   
      

                    5.00 .557 י"תב תדמוע ,8" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  15.02.0030
      

                    5.00 .557 י"תב תדמוע ,01" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  15.02.0040
      

20.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     044 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    5.00 .557 י"תב תדמוע ,21" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  15.02.0050
      
אלל ,6" רטוקב םוינימולאמ השימג הלעת     15.02.0060

                    5.00 .557 י"ת ןקתב תדמוע דודיב רטמ   
      
םאתמ רובע תוירושרש תולעתל תפסות     15.02.0070
,6"-41" לש םירטקב חפ תולעתל רוביח      

                   10.00 .קודיה קבח תוברל 'חי   
      
סרפלטמ תרצותל המודב יתרקת ריווא רזפמ     15.02.0080
    BH 580.0-מ לודגה חטשב רונתב עובצ  

                    1.10 .ריווא תומכ תסוו תוברל .ר"מ ר"מ   
      
עבצ ,םינוויכ ינשב הקפסא יריק ריווא רזפמ     15.02.0090
תוברל ר"מ 580.0-מ לודג חטשב ,רונתב      

                    1.00 .ריווא תומכ תסו ר"מ   
      
רוביחל ,ההובג הרקתל לוגע ריווא רזפמ     15.02.0100
רטוק ,מ"ס 05 ראווצ רטוקב ,הלוגע הלעתל      
תסווו תורבחתה םאתמ תוברל ,מ"ס 07 ץוח      

                    1.00 .מ"ס 05 ךרואב רצוטשו תומכ 'חי   
      
חטשב ,רונתב העובצ ,רזוח ריווא תכבש     15.02.0110

                    2.00 .ר"מ 580.0 -מ לודגה ר"מ   
      

                    2.00 .ריווא סירתל רטליפ תפסות ר"מ  15.02.0120
      

                    5.00 .6" רטוקב לוגע הקיני סירת 'חי  15.02.0130
      
- הפלק סופיטמ לוגע תוסיוול ריווא ףדמ     15.02.0140

                    5.00 .'ץניא 21-6 רטוקב 'חי   
      
1.0 דע חטשב רונתב עובצ םשג דגנ סירת     15.02.0150

                    2.00 .ר"מ 'חי   
      

                    0.50 .ר"מ 1.0-מ לודגה חטשב ךא ,ל"נכ ר"מ  15.02.0160
      

                    4.00 .ר"מ 52.0 דע חטשב תוסיוול ריווא ףדמ 'חי  15.02.0170
      
לודגה חטשב תוסיוול ריווא ףדמ ךא ,ל"נכ     15.02.0180

                    0.25 .ר"מ 52.0-מ ר"מ   
      
580.0-מ לודגה חטשב ריווא תומכ תסוו     15.02.0190

                    1.50 .ר"מ ר"מ   
      
      
      
      

20.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     045 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יביסמ יושע  ריווא תולעתל ימרת דודיב     15.02.0200
דידר י"ע ןגומ השקומ יצח סופיטמ  תיכוכז      

                   20.00 .1" יבועב קזוחמ םוינימולא ר"מ   
      
תיכוכז רמצמ 1" יבועב ימינפ יטסוקא דודיב     15.02.0210

                   80.00 .תמלשומ הדובע .FCP 2 םיכורא םיביס ר"מ   
      

                   50.00 .2" יבועב יטסוקא דודיב ךא ,ל"נכ ר"מ  15.02.0220
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     15.02.0230

                    1.00 .4" רטוקב םירוח עוציבל מ"ס 03 דע יבועב 'חי   
      

                    1.00 .8" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  15.02.0240
ריווא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס          

      
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןטק רטוקב תורוניצ רבעמב םיזג דגנ םוטיא     15.03.0020
השעי םוטיאה .םינגומ םיבחרמל מ"מ 07-מ      

                    1.00 .מ"מ 06-05 יבועב יתחשמ רמוח ידי לע 'חי   
םינגומ םיבחרמ 30.51 כ"הס          

      
י ל ל כ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
הטילפ תולעת תמיטא רובע תולעתל תפסות     15.04.0010
VTR ינוקיליס ימוגב םיתוריש/הנכה ירדחמ      

                   15.00 .םשגל הבוט המיטא תוברל ,םירוביחה לכב ר"מ   
      
ןומעפ - ריק/גגה ךרד רבעמב תולעת תמיטא     15.04.0020

                    1.00 'פמוק .המיטא  
      
המיטא - ריק ךרד רבעמב תולעת תמיטא     15.04.0030
ןיב קרמב החירמ תוברל ,]L ןתיווז[ תיפקיה      

                   10.00 .תועלצה ךרוא יפל דדמיי ,ריקל הלעתה רטמ   
      
,רטמ 2-כ ךרואב חתפמל טקש ריווא  ךסמ     15.04.0040
תוברל ,הפצירהמ רטמ 3 הבוגב הנקתהל      

                    1.00 'פמוק .ןוחטיב קתנמ  
      
תודימב רוקד תמגודכ יווק ריווא רזפמ     15.04.0050

                    5.00 .מ"ס 001X51 רטמ   
יללכ 40.51 כ"הס          

      
      
      
      

ריווא גוזימ תוכרעמ 51 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     046 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
הקסה ינקתמ 61 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק ס ה  י נ ק ת מ  61 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ר נ צ  ד ו ד י ב  25.61 ק ר פ  ת ת       
ס ק ל פ ו ד י ו  י ל ו ו ר ש  ם ע  ן ל י ת א י ל ו פ ו  ת ש ו ח נ       
י מ ו ג       
      
תא םיללוכ םניה ןלהלש םיריחמה .1 :תורעה      
,תותשקה דודיב תא ללוכ תורוניצה דודיב      
- םירזבא דודיב .2 .םיחפסה לכו תויופעתסה      
האר - דרפנב ודדמי 'דכו םיננסמ ,םימותסש      
.850.61 קרפ תת      
      
ימוג( "סקלפודיו" ילוורש םע תורוניצל דודיב     16.52.0010
הדלפ תורוניצל 2/1" יבועב ע?ש וא )ףצקומ      
ןליתאילופ ,8/7" רטוק תשוחנ( 2/1" רטוק      
הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 02 רטוק      

יס.יו.יפ-מ רטמ                           
      
1 4/1" רטוק הדלפ תורוניצל דודיב ךא ,ל"נכ     16.52.0040
04 רטוק ןליתאילופ ,1 8/5" רטוק תשוחנ(      

                   60.00 )מ"מ רטמ   
ימוג סקלפודיו ילוורש םע ןליתאילופו תשוחנ הדלפ תרנצ דודיב 25.61 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הקסה ינקתמ 61 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     047 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
תוילעמ 71 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמ י"פע  תיטמוטוא תלד םע  ןולעמ      17.01.0010

                    1.00 'פמוק הנקתהו הקפסא  
תוילעמ 10.71 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוילעמ 71 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     048 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
שרח תורגסמ תודובע  91 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע   91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתה פ"ע תונוש תודימב הדלפ תורוק     19.01.0001
םיעובצו הדולחמ םייקנ םיעוצקמ םיליפורפמ      
לכ ללוכ םינוש םינווגב םיימעפ דוסי עבצב      
הלבוה רוציי ללוכ  רוביחה יחפ      
תוינכת ללוכ רזע ירמוחב שומישוהבכרהו      

                   12.00 .הדיחיה יריחמב לולכ לכה רוציי ןוט   
      

                   50.00 םידומעה ןוגיעל ימיכ וא ינאכמ ןגוע 'חי  19.01.0002
      

                    6.00 םיתעשל שא דגנ עבצ ןוט  19.01.0003
שרח תורגסמ תודובע 10.91 כ"הס          

      
ד ד ו ב מ  ל נ פ  ר י ק  20.91 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכה מ"ס 7 יבועב דדובמ לנפ ריק     19.02.0010
לע לכה( הנבמל קוזיחל הנשמ תיצקורטסנוק      

                   22.00 לכירדאה יפ לע ןווגב )רוטקורטסנוקה יפ ר"מ   
דדובמ לנפ ריק 20.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ תודובע  91 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     049 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
)דרוב טנמצ וא קורי ( םימ דימע סבגב יופיח     22.01.0030
טלפמוק. ןגמ תוניפ ללוכ  תויומס תולסאל      

                    4.00 . הלסא תדיחיל 'חי   
      
םע     6" דע רטוקב םימ / בויב רונצ    יופיח     22.01.0031
הקיתשמ העיריי + םימל דימע קורי סבג תוחול      
ג"ק 06 לקשמב  2" יבועב םיעלס רמצ וא/ו      

                   12.00 . ק"מ/ רטמ   
      
מ"ס 01 יבועב    תימורק דח סבג תציחמ     22.01.0041
םיעלס רמצ +  מ"ס 04 לכ םיבצינ תוברל      

                   75.00 בלפ תפיטעב 2" יבוע ק"מ /   ג"ק 08 לקשמב ר"מ   
      

                  150.00 הציחמה לש דצ לכמ סבג חול תפסות ר"מ  22.01.0051
      

                    5.00 קורי  סבג חול תפסות ר"מ  22.01.0060
סבג תוציחמ 10.22 כ"הס          

      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ETALS KLIS 021/06 ,הקבדהב B סוקופ"     22.02.0010
spilc תייצקורטסנוק לע הרישי הקבדהב      
    ysae.  תריחבל ןופוקא תפינממ םיחירא ןווג  

                  190.00 1ת ןומיס  "לכירדאה ר"מ   
      
ETALS KLIS 06/06 ,הקבדהב B רטסמ"     22.02.0020
spilc תייצקורטסנוק לע הרישי הקבדהב      
    ysae.   תריחבל ןופוקא תפינממ םיחירא ןווג  

                   20.00 2ת ןומיס  "לכירדאה ר"מ   
      
ןומיס   6109לאר-51E-0021-006 חפ תרקת     22.02.0030

                   19.00 3-ת ר"מ   
      
םירוביחהו םישוטילה לכ ללוכ קורי סבג תרקת     22.02.0040

                    5.00 קלח הארמ תלבקל םישרדנה ר"מ   
      
ETALS KLIS 021/06 ,הקבדהב B רטסמ"     22.02.0050
spilc תייצקורטסנוק לע הרישי הקבדהב      
    ysae.  תריחבל ןופוקא תפינממ םיחירא ןווג  

                   65.00 11ת ןומיס  "לכירדאה ר"מ   
      
מ"ס 001 דע הסירפב יכנאו  יקפוא סבג ירניס     22.02.0090

                   30.00 דבלב ןיעל הארנה קלחה תונוש תודימב רטמ   
      
      
      

20.22.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     050 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוציחמ רובע   סבג ירניס  קוזיח תפסות     22.02.0095
קפסו סנוקה תויחנה י"פע טלפמוק לכה תיכוכז      

                   20.00 תיכוכזה תוציחמ רטמ   
      
דוקיפ תוייחנה י"פע םיציפק   םע הרקת קוזיח     22.02.0105

                   20.00 ףרועה ר"מ   
תויטסוקא תורקת 20.22 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  30.22 ק ר פ  ת ת       
      

                   34.00 היברשמ ר"מ  22.03.0010
      

                   36.00 ץע לנפ ר"מ  22.03.0020
      

                  190.00 ףטנס + ץעמ הלוגרפ ר"מ  22.03.0030
תונוש 30.22 כ"הס          

      
ת ו ל ל צ ה  40.22 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0010

                    1.00 תשר הלילג 10-לא ןולח מ"ס 511x68 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0020

                    2.00 תשר הלילג 40-לא ןולח מ"ס 511x542 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0030

                    1.00 תשר הלילג 50-לא ןולח מ"ס 962x885+88 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0040

                    2.00 תשר הלילג 70-לא ןולח מ"ס 511x041 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0050
    511x651 תשר הלילג 90-לא ןולח מ"ס +  

                    1.00 תימורד תיזחב הלפאה 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0060

                    2.00 תשר הלילג 01-לא ןולח מ"ס 051x06 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0070
    511x791 תשר הלילג 21-לא ןולח מ"ס +  

                    3.00 תימורד תיזחב הלפאה 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0080

                    3.00 תשר הלילג 51-לא ןולח מ"ס 822x054 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0090

                    2.00 תשר הלילג 81-לא ןולח מ"ס 08x042 'חי   
40.22.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     051 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0100

                    2.00 תשר הלילג 12-לא ןולח מ"ס 962x951+151 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0110

                    2.00 תשר הלילג 91-לא ןולח מ"ס 962x333 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0120
    962x062 962 ,מ"סx581 22-לא ןולח מ"ס  

                    3.00 תשר הלילג 'חי   
      

                   24.00 הנקתהו הלבוה 'חי  22.04.0130
תוללצה 40.22 כ"הס          

      
ה ל ו ג ר פ  50.22 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ יתוכיא יתבכש בר ןרוא ץעמ הלוגרפ     22.05.0010
doolf תרצות ץעה לע ןגמה ץוח עבצו לופיט      
יגרב תללוכ הלוגרפה .לכירדא תריחבל ןווגב      
םאתהב תנוולוגמ הדלפמ םילוזרפ ,דלח-לא      
י"ע sgniward pohs ןונכת ללוכ .םיטרפל      
.'טסנוקו לכירדא רושיאל הרבחה סדנהמ      
תרבח וא/ו םיקורי םימש תרבח ידי לע עוציב      

                  170.00 שקהנק ר"מ   
הלוגרפ 50.22 כ"הס          

      
ש א  ד י מ ע  ג י ר א  י ו ר ק  60.22 ק ר פ  ת ת       
      
םרג 034 םגד הללצהל שא דימע גיראב יוריק     22.06.0010
ברעו יתש תטישב הבכרה .הילרטסוא תרצותמ      
וא זירוטפ תרבח אוביב גירא .ץע תורוק ג"ע      

                  110.00 הבכרהו הלבוה ללוכ .ע"ש ר"מ   
שא דימע גירא יורק 60.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     052 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ךומנ חתמ תרושקת 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו מ נ  ח ת מ  ת ר ו ש ק ת  43 ק ר פ       
      
ן ש ע  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
םידוק אלל - החותפ  רייפלט ןשע יוליג תזכר     34.01.0010
,יוביכ סיטרכ ןעטמ,םירבצמ ללוכ תינקת -      
םע ןוראב.םירוביחו הנקתה ינופלט ןגייח      
תחיתפ אלל(דדוקמה לש האירקל תיכוכז      
יפל רייפלט RDA-0003 תמגודכ ).ןוראה      

                    1.00 'פמוק . תואבכ דקפמ 325 רכמ תוארוה  
      
ללוכ ןעוממ ירטקלאוטופ/היצזינוי ןשע יאלג     34.01.0020

                   13.00 .טוויח 'חי   
      
ןעוממ שא תקעזא/יוביכ תלעפה ןצחל     34.01.0040

                    2.00 .טוויח ללוכ "הלופכ הלעפה" סופיטמ 'חי   
      
ללוכ תימינפ הנקתהל ינורטקלא הקעזא רפוצ     34.01.0050

                    1.00 .טוויחו ץנצנ 'חי   
      
תינוציח הנקתהל ינורטקלא הקעזא רפוצ     34.01.0060

                    1.00 .טוויחו ץנצנ ללוכ 'חי   
      
תוכרעמ לכל םינקתה ןוכמ תקידב תרבעה     34.01.0070

                    1.00 'פמוק .שא יוביכ  
      
למשחה חולל זגב תיאמצע יוביכ תכרעמ     34.01.0080
יוביכה ינדי ןצחלו רוזיפ ריחנ ,לכימ : תוברל      
ןקת י"פע רשואמ ע"ווש וא 002MF זגב היהי      

                    1.00 'פמוק 1220  
ןשע יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס          

      
ר ו ר ח ש  ת ו נ ו ל ח  ת כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע       
      
בלושמ דוקיפ םע תיתבותכ ןשע יוניפ תכרעמ     34.02.0010
תלעפהל A5 דוקיפ תזכר םיאבכ לנפמ      
תללוכ תזכרה. ןשע רורחש תונולחל םיעונמ      
תוחפל תועש 27 לש הלועפל יוביג ירבצמ      
תמגודכ . תכרעמה בצמל יוויח תירונ תללוכו      

                    1.00 'פמוק רשואמ ע"ש וא מ"עב קטבש תרבח  
      
היצקידניאל יוויח תירונ םע ES םיאבכ ןצחל     34.02.0020
וא מ"עב קטבש תרבח תמגודכ .  תיתוזח      

                    1.00 'פמוק רשואמ ע"ש  
      

                    1.00 ןשע רורחש תונולחל םיעונמ 'חי  34.02.0030
      

                    1.00 תונולח יעונמל שא יניסח םילבכ 'חי  34.02.0040
ןשע רורחש תונולח תכרעמ 20.43 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     053 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ךומנ חתמ תרושקת 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
תועדוה רודישל W0001 דע קפסה רבגמ     34.03.0010
קפסו הקידבו רוטינ ירודיס ללוכ ,הקיסומו      
וא תשר חתמב תולועפל דעוימ רבגמה .חכ      

                    1.00 'פמוק V42 םירבצממ  
      
תביתב EGNAR LLUF "8- W21 לוקמר     34.03.0020
.יביטרוקד ןותחת לירגו וק יאנש ללוכ ,ץע      
וא תכמנומ הרקתב העוקש הנקתהל לוקמרה      

                    5.00 .טוויח ללוכ ריקה לע היולג 'חי   
      
םימ ןגומ EGNAR LLUF "8- W21 לוקמר     34.03.0030

                    2.00 .טוויח ללוכ תינוציח הנקתהל 'חי   
      
ןעטמו תועש 42 לש הלועפל םירבצמ תכרעמ     34.03.0040

                    1.00 'פמוק הזירכ תכרעמ רובע יוביגל  
      
תללוכה תינחלוש הנקתהל הזירכ תדמע     34.03.0050
ללוכ - םירוזא 2-ל גותימ תדמעו ןופורקימ      
הקיזומ הציחל היהת הזירכה תדמע .טוויח      

                    1.00 .רוביד כ"חא קרו 'חי   
      
םוריח ןופורקימ רובחל, הזירכ תכרעמל עקש     34.03.0060
תדוקנ םג  ללוכ  ,קנבלימ תרצות -ימוקמ      

                    1.00 .דוקיפו ךכוסמ לבכ םע ןופורקימל רוביח 'חי   
      
,סיסבה תוברל , רוביד ןצחל םע ןופורקימ     34.03.0070

                    1.00 .טוויח ללוכ- ןופורקימל שימג קרפמ 'חי   
      

                    1.00 'פמוק .םירוטילקת ןגנ 34.03.0080
הזירכ תכרעמ 30.43 כ"הס          

      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  40.43 ק ר פ  ת ת       
ר ו ג ס  ל ג ע מ ב  ת ו מ ל צ מ ו       
      
תוקעזאו תומלצמ ךומנ חתמה תכרעמ      
רושיאב !עוציב ינפל , םואתב ויהי טוויחהו      
. טוזח וקיש הרדח תייריע  ךומנ חתמ יארחא      
      
- םע רשואת הזירכו תומלצמ הקעזא תכרעמ      
הרדח תייריע ןוחטיב יארחא      
      
ןקת יפל - טנוקור וקסיר תכרעמ-הקעזא     34.04.0020
וא ןייל-ייקס פוט לש רשואמ םגד וא 7331      

                    1.00 'פמוק הרדח תייריע ןוחטיב יארחא יפל- המיפ םגד  
      

                    1.00 .טוויח ללוכ- תותלד דיל םישקמ חול 'חי  34.04.0030
      

                    1.00 PI/PCT דקומל תרושקת םדומ 'חי  34.04.0040
40.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     054 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ךומנ חתמ תרושקת 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ- טנוקור וקסיר תרצות טנגמ/ חפנ יאלג     34.04.0050

                   11.00 .טוויח 'חי   
      

                   19.00 .טוויח ללוכ- םיינרק יאלג 'חי  34.04.0051
      

                    1.00 ימינפ רפוצ 'חי  34.04.0060
      

                    1.00 . ץנצנ ללוכ תינוציח הנקתהל םימ ןגומ רפוצ 'חי  34.04.0070
      
תרבח  RVN: תומלצמל תכרעמ     34.04.0080
    23NOISIVKIH הרט 21 קסיד ללוכ תומלצמ  
RVN ילטיגיד הטלקה לנפ תללוכה תכרעמ      
י"ע הלעפה םינוטריס תדרוהל BSU תאיצי      
קוחרמ היפצל תורשפא .רבכעו קוחר טלש      
רשואיש םגד יפל-.תירבעב הנכות , טנרטיאב      

                    1.00 'פמוק ט"בק י"ע  
      

                    1.00 81" תומלצמל ךסמ 'חי  34.04.0090
      
PI תומלצמ תיתוכיא תינועבצ המלצמ     34.04.0100

                   12.00 ץוח יאנתל    לסקיפ הגמ NOISIVKIH  4 'חי   
      
52 רוניצב PI תומלצמל TAC 7 רודלט לבכ     34.04.0120
טלפמוק יפגא םיבשחמ זוכירמ המלצמ לכל      

                   12.00 'פמוק הדיחיל  
      
המלצמ דיל םימ תונגומ םירוביח תואספוק     34.04.0130

                   12.00 המלצמל CNB םירוטקנוק ללוכ 'חי   
      

                  500.00 הצירפ יוליג תכרעמל לבכ רטמ  34.04.0140
רוגס לגעמב תומלצמו הצירפ יוליג תכרעמ 40.43 כ"הס          

      
ם י ב ש ח מ  ת כ ר ע מ  60.43 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 08 קמוע U 04 ןורא תנקתהו הקפסא     34.06.0010
םאתהב הבוגה תוחפל מ"ס 55 בחורו תוחפל      
יונב חולה - המוק התואב תרושקתה תומכל      
,הדיחיל תודוקנ 42 לש  גתמו םילנפ 4-כ      
JR-54 ירבחמ לעב בותינ לנפב תומויס      
םירשגמ ןוראב - ךכוסמ 7TAC ןקתל םינועה      
- םיעקש 6 ןוראב .מ"ס 05 דע לש ךרוא ילעב      
ןורא לכב הקראה לבכ ,ררוואמ , דרפנב דדמנ      
. תוקראה ספל דרפנ רוניצב עיגיש תרושקת      
לכל תוירחא PH תואובמ 42 ויהי - םיגתמ      

                    1.00 'פמוק . םייחה  
      
      

60.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     055 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ךומנ חתמ תרושקת 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרושקת לבכ תללוכה םיבשחמ תדוקנ     34.06.0020
תרושקת עקש,  רודלט TAC-7 ךכוסמ      
    54-JR תרנצ תולעת ,רושיג ילבכ 2 ,ךכוסמ  
C865-AIE/AIT ןקתב ךמות , טוויחו ןומיס      
    7TACהצק יעקש ןומיסו םילבכה ןומיס -  

                   32.00 'פמוק ינכט טרפמ האר  
      

                   55.00 'מ 2 דע ךרואב 7TAC םירשגמ 'חי  34.06.0030
םיבשחמ תכרעמ 60.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ךומנ חתמ תרושקת 43 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     056 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןז תניג 14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ז  ת נ י ג  14 ק ר פ       
      
ן ז  ת נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תניגל  ןוטבמ ךרדמ ינבאו  סורג גנוטיא יקולח     41.01.0010

                   85.00 ןז ר"מ   
      

                   75.00 קורי    גג ר"מ  41.01.0020
ןז תניג 10.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןז תניג 14 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     057 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  EP ו  CVP ת ו ר ו נ י צ  23.75 ק ר פ  ת ת       
ל ו ע י ת ו       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0010
    NS-8 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

                   20.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0300
    NS-8 י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

                   40.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
לועיתו בויבל EP ו CVP תורוניצ 23.75 כ"הס          

      
ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  ר ו ב י ח  74.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ת ו ח ו ש ל       
      
מ"מ 061 רטוק C.V.P בויב רוניצ רוביח     57.47.0200
החושל דומצב הריפח תוברל ,תמייק החושל      
תייטה ,תוביאש ,רוביחה תודובע ,תמייקה      
לכו לעתמה דוביע ,החוש רבחמ ,םיכפש      

                    5.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחה  
תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 כ"הס          

      
ת ו ע ב ו ר מ  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  26.75 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת ל       
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.62.0010
עוקיש את םע ,מ"ס 001/001 םינפ תודימב      
ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו      
    004D )04 םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

רזוח יולימו 'חי                           
      
'מ 52.1 לעמ קמועב הרקב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.62.0020

                    3.00 'מ 57.1 דעו 'חי   
זוקינו לועיתל תועבורמ הרקב תוחוש 26.75 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  י ח ו ד י ק  76.75 ק ר פ  ת ת       
      
דבמ לוורש םע מ"ס 06 רטוק זוקינ יחודיק     57.67.0035
052 תוחפל לש לקשמב גורא אל ינכטואיג      
ץצחב יולימ תוברל 'מ 3 דע קמועב ר"מל ר"ג      

                    3.00 1 2/1" לדוג דע 'חי   
      

76.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     058 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קמועב מ"ס 06 רטוק זוקינ יחודיק ךא ,ל"נכ     57.67.0040

                    1.00 'מ 6 דעו 'מ 3 לעמ 'חי   
      
06 רטוק חודיקל ףסונ רטמ לכ רובע תפסות     57.67.0050

                    9.00 מ"ס רטמ   
      
ילריפס רוניצ רובע זוקינ חודיקל תפסות     57.67.0200
)EPDH( ןליתאילופמ מ"ס 04 רטוק ,ררוחמ      
ע"ש וא "סקלפזק" גוסמ הדלפב קזוחמ      

                   16.00 ינכטואיג דבמ לוורש םוקמב רטמ   
זוקינ יחודיק 76.75 כ"הס          

      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  86.75 ק ר פ  ת ת       
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.68.0001
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

                   20.00 ) 4"( מ"מ 011 רטמ   
תורוניצל ןוטב תפיטע 86.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס          
הנוי רפכ םיריעצ זכרמ כ"הס        
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26/07/2021
דף מס':     059 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  13.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.31.0010
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

                  200.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
,מ"ס 05 רטוק ןוטב רוניצמ תרוקיב תחוש     08.31.0020

                    3.00 הכרדמב הנקתהל הסכמ םע 'חי   
      
דע הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.31.0030
תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 'מ 6      
,רובה תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס 001/08/08      
דוסי יגרב ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ      

                    4.00 םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסיל ריחמ תפסות     08.31.0040

                    2.00 .הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ 'חי   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.31.0050
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                  100.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.31.0060
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה שאר      
תפצר םע מ"ס 06 קמועב ,06 רטוקב תרוקב      

                    3.00 'פמוק העיבצו טוליש ,521B גוסמ הסכמו ץצח  
ץוח תרואתל תונכה 13.80 כ"הס          

      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל ו ו ר ש  23.80 ק ר פ  ת ת       
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  תרנצה לכ      
.ינקת ןומיס טרסו      
      
מ"מ 05 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ     08.32.0020
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב      

                  200.00 .ינקת רטמ   
      
רטוק .ע.ק.י יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.32.0040
הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 05      

                  100.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
םיליבומו םילוורש 23.80 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     060 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  33.80 ק ר פ  ת ת       
      
תא ללוכ אל םיכילומהו םילבכה ריחמ :הרעה      
תרנצה      
      
ר"ממ 61 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.33.0020
,תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                   30.00 .םידומעל הרידח ללוכ רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.33.0030
,תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                   60.00 .םידומעל הרידח ללוכ רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.33.0040
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

                   50.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ   
      
6*5.1 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.33.0050

                   50.00 ר"ממ רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.33.0060
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

                   70.00 ר"ממ 6X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ   
      

                   30.00 4.0X2X02 יל'ג לבכ גוז רטמ  08.33.0070
      
ןאובי( SCH תרבח לש גוז 6 יטפוא ביס     08.33.0080
30210-45G 21 3MO יטפוא לבכ )סרב.ג      

                   30.00 OUTDOOR MM רטמ   
םילבכו םיכילומ 33.80 כ"הס          

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ם י ד ו מ ע  43.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.34.0010
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
6 דע הבוגב SHR ךתח לעב דומעה .ושארב      
.רשואמ ע"וש וא " ה.ל.פ" תרצות תמגוד ,'מ      
יפל ןווג.סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ      

                    4.00 לכירדאה תריחב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

43.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     061 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.34.0020
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
האיצי יקדהמ םע ,ע"וש וא IXEGOS תרצות      
ספ םע ,ע"וש וא XINOHP תרצות םיסנפל      

                    3.00 סנפל דע לבכו הקראה 'חי   
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.34.0030
לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו      

                    6.00 .דומע 'חי   
ץוח תרואתל םידומע 43.80 כ"הס          

      
ץ ו ח  ה ר ו א ת   53.80 ק ר פ  ת ת       
      
הבחר תראהל דומע יבג לע םיסנפ     08.35.0010
    linear beam spread8983256059"  

                    5.00 Nightspot A2 LED pole luminaire" 'חי   
      
ספ- רשג די זחאמ טרפו תינדא ריק טרפ     08.35.0030
ליפורפ+ םימ ןגומ שימג םידל      
ראניל דל םגד -תרונל יבלח יוסיכ+םוינימולא      

                   38.00 דריל ץינייטש - רטמ   
      
הרואתל םימ ןגומ ריק עוקש הרואת ףוג     08.35.0050
ml0211 K0003  תירטמיסא הראהל הכומנ      
    V022 W5.8 DEL דריל - פמלינויםגד  

                    3.00 ץינייטש 'חי   
      
ץוח תרואתל םימ ןגומ הדנלירג הרואת ףוג     08.35.0060
76PI ml004 K0082 V022 W6  תרונל      
    72E DELםגד- רטמ לכ הרונ NAMAGEM-  

                   68.00 תלכת ינרק רטמ   
      
רזיבא ללוכ ןנווכתמ רוטק'זורפ הרואת ףוג     08.35.0080
ץוחבמ המוח יבג לע הנקתהל רווניס דגנ      
V42 K0072 ml0051 W81 DEL תורונל      
תמרב םימ ןגומ 53 תינוניב המולא םע      

                    3.00 ןייזיד דל - טיפרג 76PI 'חי   
ץוח הרואת  53.80 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     062 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע ק ש  י ז ו כ י ר  -ר ט ל ו ו  73.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ע ו ר י א ל       
      
רטסאילופמ  למשח  חול-EV  םיעוריאל     08.37.0020
חול רפמא 3*23 רטלוול  לוענמ םע ןיירושמ      
וא רבנע תרצות םיעוריאל תרושקתו למשח      
תלת עקש ללוכ מ"ס 03/04/06 תודימב ע"וש      
רפמא 61 םיזפ דח םיעקש 2 רפמא 5*23 יזפ      
ילנפ ,חולה הנבמב ימוקמ תחפו ם"יזאמ ללוכ      
לכו טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םיימינפ חפ      

                    1.00 'פמוק דויצה  
םיעוריאל םיעקש יזוכיר -רטלוו 73.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     063 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
חותיפ  תודובע 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ   ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
הריפחל הנווכה הריפח ןיוצמ ובש םוקמ לכב      
. הביצח וא /ו      
      
קוליס םיללוכ קוריפ תודובע לש םריחמ      
.ריעה ימוחתב רשואמ ךפש םוקמל תלוספה      
ץוחמ רתומ תלוספ רתאב תלוספה יוניפל      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה יריחמ . ריעה תולובגל      
תעבונה השירד לכ וא ףיעסה רואתב טרופמה      
.ל"נה רואתהמ      
      
הדובעה ריחמב לולכ רפעו הריפח יפדוע יוניפ      
. םולשת תפסות אללו      
      
תודובע יפיעסל עוציב תויומכ רושיא ךרוצל      
ןיכהל ןלבקה לע )הריפח וא/ו יולימ( רפע      
.עוציבה ירחאו ינפל תיבצמ הפמ תינכות      
ורשואיו ךמסומ דדומ י"ע ונכוי תוינכותה      
דדומ תינכות תמייק םהב םירקמב .ותמיתחב      
וז תינכות שמשת הדובעה עוציב םדוק תיבצמ      
ררבתי םהב םירקמב טעמל( בושיחל סיסבכ      
תליחת םדוק חטשב םייוניש ושענ יכ      
קלח ןניה הדידמה תוינכות תנכה .)הדובעה      
.ןרובע םלושי אלו םיריחמה תלוחתמ      
      
תובכשב רזוח יולימ תוללוכ הביצח / הריפח     40.01.0010

                  150.00 . קודיה תוברל מ"ס 02 לש ק"מ   
      
תודובע רמג ,)ךרד תרוצ(  תיתש לש רושיי     40.01.0300

                  560.00 קודיה אלל )-,+( מ"ס 02 רפע ר"מ   
      
דיחא יבועב ,םיליבשו תוכרדמל 'א גוס עצמ     40.01.0315
.דומ %89 תמרל רקובמ קודיה ללוכ הנתשמו      

                  150.00 . מ"ס 02 לש תובכשב עוצב . והשא ק"מ   
      

                  560.00 .רקובמ  ןפואב תיתש יחטש קודיה ר"מ  40.01.0320
      
גרודמו יקנ, ררבנ ינוציח רמוחמ אבומ יולימ     40.01.0400
ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
.דומ %89 תמרל רקובמ קודיהו תובכשב      

                  100.00 . מ"ס 02 לש תובכשב עוצב . והשא ק"מ   
רפע תודובע 10.04 כ"הס          

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 . ישאר םימ דמ רובע רליפ  'חי  40.02.0081
      

20.04.20 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     064 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
חותיפ  תודובע 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לזרב תוברל מ"ס 51 יבועב ןוטבמ חטשמ     40.02.0100
ןוטב ירוסינ   ללוכ   קלחומ ןוטב רמג. ןויזה      

                  160.00 לכירדאה י"פע  םירפתו ר"מ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.04 כ"הס          

      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע םינווג רפסמב ועצובי   םיפוצרה לכ      
. לכירדאה      
      
-  מ"ס 04/01   תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.06.0035
עוצבה ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תולחלחמ      

                  350.00 . מ"ס 4 יבועב לוח עצמ ללוכ ר"מ   
      
ע"ש וא ןייטשרקא תרצות   שיבכ הפש ןבא     40.06.0245

                   60.00 ןוטב עצמו הריפח תוברל רטמ   
      
רומיגב עבורמ שאר ,מ"ס 05/03/51  ןג ןבא     40.06.0265
תוברל  ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ,והשלכ      

                  125.00 ןוטב עצמו הריפח רטמ   
      
םינבאמ 6191 י"ת י"פע הרהזא יחטשמ     40.06.0295
ליבומ ספ תוברלו מ"ס 02/02 תודימב      

                    4.00 ע"ש וא ןוטסרקא תמגודב ר"מ   
      
לכ תוברל חלשו םור ןייטשרקא תוגרדמ     40.06.0316

                  130.00 . ןרציה י"פע  תשרדנה תיתשתה רטמ   
      
םור ןייטשרקא    תמגודב הנובירט תוגרדמ     40.06.0350
י"פע  תשרדנה תיתשתה לכ תוברל חלשו      

                   90.00 . ןרציה רטמ   
      
OSOM םגד שקהנק 'בח תרצות  קובמב קד     40.06.0360

                   75.00 םירטסקא קובמב תורוק תיתשת ללוכ ר"מ   
תוגרדמו םיפוציר 60.04 כ"הס          

      
ם י ק ח ש מ  ר ו ז א  01.04 ק ר פ  ת ת       
      

                  110.00 מ"ס 01 יבועב  ץע קסר עצמ ר"מ  40.10.0010
      
" הניבור" ץע יעזג 3 ללוכה    םיקחשמ ןקתמ     40.10.0020

                    1.00 'פמוק הבל .ע.נ 'בח לש  
םיקחשמ רוזא 01.04 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     065 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
חותיפ  תודובע 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו ח ר   ט ו ה ר  21.04 ק ר פ  ת ת       
      

                    3.00 סדה 'בח לש תואסכ 6 םע ןחלוש 'חי  40.12.0010
      

                    1.00 ץע ביבס לוגע ןחלוש 'חי  40.12.0015
      

                    1.00 היזרב 'חי  40.12.0020
      

                    2.00 םינותפשא 'חי  40.12.0040
בוחר  טוהר 21.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ  תודובע 04 כ"הס          
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26/07/2021
דף מס':     066 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
0.14 ק ר פ  ת ת  00.14 ק ר פ  ת ת       
      
רובע ריקל םירבחמ ללוכ הטסורינ לבכ     41.00.0010
אובייב בוקא'ג תרצות ספטמ יחמצל היילדה      

                   50.00 לכירדא רושיאב ע"ש וא אמישי רטמ   
0.14 קרפ תת 00.14 כ"הס          

      
14 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
תרדגה" לע ססובמ - םיליתש לדוג .3      
"יונלו תוננג יליתשל )"םינקת"( םיטרדנטס      
חותיפו תואלקחה דרשמ י"ע םסרפתמש      
.רפכה      
      
תוירחא םיללוכ הליתשהו העיטנה יריחמ .4      
.םוי 06 ךשמב לופיטו הטילקל      
      
םימיאתמה םילדגב העיטנל תורוב .5      
יריחמב םילולכ ,תיננג המדאב םייולימו      
.העיטנהו הליתשה      

היקשהו ןוניג 14 קרפל תויללכ תורעה 10.14 כ"הס          
      
ע ק ר ק  ת ר ש כ ה  01.14 ק ר פ  ת ת       
      
יפל עצובי( חטשה יוקינו היחמצ תרסה     41.10.0010

                  500.00 )יוניבו הליתש תודובע ינפל דבלב השירד ר"מ   
עקרק תרשכה 01.14 כ"הס          

      
ן ג  ת מ ד א  ,ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
ט ס ו פ מ ו ק ו       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.11.0020
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

                  500.00 ר"מ 052 לעמ החטש ר"מ   
      
052 לעמ םלדוגש םיחטשל רקב טסופמוק     41.11.0040
שי .)םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ר"מ      
רוזיפ םרט תיננגה המדאה םע בברעל      

                   12.50 .המדאה ק"מ   
      

11.14.20 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     067 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     41.11.0210

                  270.00 ק"מ 02 לעמ תולודג ק"מ   
טסופמוקו ןג תמדא ,עקרקה דוביע 11.14 כ"הס          

      
ל י ב ג מ  ,א ש ד  ם ח ו ת  31.14 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ו  ה נ ג ה  ת ו ע י ר י  ,ם י ש ר ו ש       
      
תמגוד ףוקש ןליפורפילופ יושע אשד םחות     41.13.0404
םחותה מ"ס 31 הבוגב ע"ש וא "טניופ ןירג"      
יקולחב וא ףוטב יופיחל אשדה יגוס לכ ןיב      

                   90.00 תפסונ הדיחיל רבחמ תוברל לחנ רטמ   
זוקינו הנגה תועירי ,םישרוש ליבגמ ,אשד םחות 31.14 כ"הס          

      
ם י צ ע  ת ק ת ע ה ו  ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ה  ם ו ח ת ב       
      
םירטמ 2 והבוגש ץע - רגוב ץע :הרעה      
דדמנה( ועזג רטוקו עקרקה ינפ לעמ תוחפל      
01 אוה )עקרקה ינפ לעמ מ"ס 031 הבוגב      
ץע ,'מ 4 דע והבוג ןטק ץע .תוחפל מ"ס      
לודג ץע ,'מ 7 דעו 'מ 4 לעמ והבוגינוניב      
והבוג קנע ץע ,'מ 01 דעו 'מ 7 לעמ והבוג      
.'מ 01 לעמ      
      
,חותיפו היינב ןמזב םימייק םיצע לע הנגה     41.20.0010
,ןוטב תקיציו דופיר ,הייקשה ,הנגה רדג ללוכ      
םונורגאמ ינכט טרפמ יפל שרדנה לכו      

                   10.00 'פמוק .החמומ  
      

                1,100.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנו הקפסא 'חי  41.20.0030
      

                  490.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנו הקפסא 'חי  41.20.0040
      
01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנו הקפסא     41.20.0060

                  120.00 )רטיל 'חי   
      
עזג רטוקב "01 לדוג" םיצע תעיטנו הקפסא     41.20.0200
ץעה הבוג .ץעל טסופמוק רטיל 06 -ו 4"      
לכ .ליבומ יזכרמ ףנע םע ,םירטמ 4 תוחפל      
טסופמוקב תברועמ תיננג המדאב עטניי ץע      
המדא לש ק"מ 6 כ"הסבו רטמ 1 קמועב      

                    6.00 .דרפנב תרחמותמה תיננג 'חי   
      
      
      
      
      

02.14.20 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     068 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ץע תוכומס לש הפלחה וא/ו הנקתה     41.20.0750
4 רטוקבו 'מ 0.3 לש יללכ ךרואב תואטוחמ      
תוכומסה ,תיתחתב דוח םע תוחפל מ"ס      

                   18.00 תוחפל מ"ס 05 לש קמועב עקרקב תונגועמ 'חי   
      
תוכומסל םיצע תכימתל הרישק תוימוג תכרע     41.20.0780
תוימוג עברא תוברל ,םתסירק תעינמל      
עוביק ירזיבא השולש ,M.D.P.E-מ הרישק      
ץעל ריחמה( ע"ש וא "ץעמוג" תרצות ,םיגרבו      

                    6.00 'פמוק )דדוב  
רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02.14 כ"הס          

      
ת ח נ ה ו  א ש ד  ת ל י ת ש  03.14 ק ר פ  ת ת       
י ט ט נ י ס  א ש ד       
      
וא ורוט לא ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.30.0040

                   80.00 םוי 03 לופיט תוברל ינדנ םולפספ ר"מ   
יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 03.14 כ"הס          

      
ה י ק ש ה  08.14 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 1 יס יד ןוקלג 'חי  41.80.0010
      

                    1.00 תולעפה 4 םגא רקב 'חי  41.80.0020
      

                  400.00 6/52 רוניצ רטמ  41.80.0030
      

                  170.00 6/23 רוניצ רטמ  41.80.0040
      

                   20.00 ןיזמ 01/04 רוניצ רטמ  41.80.0050
      

                  100.00 6/36 רוניצמ לוורש רטמ  41.80.0060
      

                1,250.00 5.0*5.0 ףוטפיט רטמ  41.80.0070
      

                   43.00 ףוטפיט תועבט 'חי  41.80.0080
      

                  625.00 תופטפטל בציימ 'חי  41.80.0090
      

                    1.00 1" תכרעמ שאר 'חי  41.80.0100
      
הלעפהל ןמז יפל לעופה 1" רטוק תכרעמ שאר     41.80.0110

                    1.00 תחא 'חי   
      

                    3.00 1" רטוק הלעפה 'חי  41.80.0120
      

                    1.00 הנגה ןורא 'חי  41.80.0130
08.14.20 קרפ תתב הרבעהל        
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26/07/2021
דף מס':     069 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
BRO-234  םגד  תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.80.0140
תודימב  ע"ש וא טיילרוא תמגודכ      

                    1.00 260*600*800 'חי   
      

                    4.00 דיאונולוס 'חי  41.80.0150
      

                   18.00 רטנה לש SRP-04 ףוג לע םיזתמ 'חי  41.80.0160
      

                   18.00 תסוומ SRP םגד רובע החיג זתמל תפסות 'חי  41.80.0170
      

                   18.00 PM תייפל תפסות 'חי  41.80.0180
      

                    1.00 הרואת דומעל בשחמ רוביח 'חי  41.80.0190
היקשה 08.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

היקשהו ןוניג 14 כ"הס          
חותפ תודובע כ"הס        
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26/07/2021 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     070 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

  
כ"הס  

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ   
  
ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 קרפ    
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
הינב תודובע  40 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
ןבא יופיח 41 קרפ    
  
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ    
  
הקסה ינקתמ 61 קרפ    
  
תוילעמ 71 קרפ    
  
שרח תורגסמ תודובע  91 קרפ    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
ךומנ חתמ תרושקת 43 קרפ    
  
ןז תניג 14 קרפ    
  
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ    
  
הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 כ"הס   
  
חותפ תודובע 20 הנבמ   
  
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ    
  
חותיפ  תודובע 04 קרפ    
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26/07/2021
דף מס':     071 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

  
כ"הס  

היקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
חותפ תודובע 20 כ"הס   
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26/07/2021
דף מס':     072 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

  
כ"הס  

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ   
  
חותפ תודובע 20 הנבמ   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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  רשימת תוכניות
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  רשימת תכיות אדריכליות 

  תאריך  מהדורה   ק"מ  שם התכית   מס' גיליון 
A0.0 ית סביבה + חזיתות מגרש18.07.21  1  1:250  תכ  
A0.1   ית מצב קיים והריסה18.07.21  1  1:100  תכ  
A0.2  ית פיתוח סימון פרטים18.07.21  1  1:50  תכ  
A1.1   יה ותגמיריםית ב18.07.21  1  1:50  קומת קרקע  –תכ  
A1.2   יה ותגמיריםית ב18.07.21  1  1:50  קומת גג  –תכ  
A1.3   ית קומת גג עליון18.07.21  1  1:50  תכ  
A2.1   ית18.07.21  1  1:50  חזית צפו  
A2.2   18.07.21  1  1:50  חזית מזרחית  
A2.3  18.07.21  1  1:50  חזית דרומית  
A2.4  18.07.21  1  1:50  חזית מערבית  
A3.1   חתךA-A  1:50  1  18.07.21  
A3.2  חתךB-B  1:50  1  18.07.21  
A3.3  חתךC-C  1:50  1  18.07.21  
A3.4  חתךD-D  1:50  1  18.07.21  
A3.5  חתךE-E  1:50  1  18.07.21  
A3.6  חתךF-F  1:50  1  18.07.21  
A3.7  חתךG-G  1:50  1  18.07.21  
A4.1 18.07.21  1  1:25  מדרגות מסגרות  
A5.1   ית תקרה18.07.21  1  1:50  קומת קרקע  –תכ  
A5.2   ית תקרה18.07.21  1  1:50  קומת גג  –תכ  
A6.1 יות ריצוף18.07.21  1  1:100  תכ  
A6.2 יות ריהוט18.07.21  1  1:100  תכ  
A7.1 כים 18.07.21  1  1:20  פריסות שירותי גברים ושירותי  
A7.2 שים 18.07.21  1  1:20  פריסות שירותי  
A8.1  ים וחוץ18.07.21  1  1:10/1:20  פרטי פיתוח ומעקות פ  
A8.2  18.07.21  1  1:10/1:20  פרטי דק בפיתוח ומרפסת דק  
A8.3  גרות חוץ18.07.21  1  1:5/1:10  פרטי מעטפת ו  
A8.4 גרות אמן מטבח 18.07.21  1  1:5-1:25  פרטי  
A8.5  גרות אמן קיר עץ ממוחזר וספסל 18.07.21  1  1:5-1:25  פרטי  
A8.5 יםיה פ18.07.21  1  1:5/1:10  פרטי ב  
A9.1  יום18.07.21  1  1:50  חוברת רשימות אלומי  
A9.2  18.07.21  1  1:50  חוברת רשימות מסגרות  
A9.3  גרות 18.07.21  1  1:50  חוברת רשימות  

  

  רשימת תכיות יועצים

  קוסטרוקציה

  תאריך  מהדורה   ק"מ  שם התכית   מס' גיליון 
  21.04.21  2  1:50  תכית רצפת קומת קרקע ויסודות  0-ק
  03.05.21  3  1:50  תכית תקרת קומת קרקע   1-ק
  03.05.21  2  1:50  תכית תקרת גלריה   2-ק
  03.05.21  2  1:50  תכית גג עליון  3-ק

  

  וף 

  תאריך  מהדורה   ק"מ  שם התכית   מס' גיליון 
  21.07.21  2  1:100  תכית שתילה   02
  02.05.21  2  1:100  תכית השקיה   03
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  חשמל ותקשורת

  תאריך  מהדורה   ק"מ  שם התכית   מס' גיליון 
A1  יסה02.06.21  4  1:50  שקעים ותקשורת קומת כ  
B1   יסהתאורה23.06.21  4  1:50  תקרה קומת כ  
A2  השקעים ותקשורת קומ02.06.21  4  1:50   ה עליו  
B2   ה תקרה קומה תאורה23.06.21  4  1:50  עליו  
  03.06.21  4  1:100  הארקה והזות חשמל ותקשורת  4
  03.06.21  4  -  לוח חשמל   3

  

  איסטלציה 

  תאריך  מהדורה   ק"מ  שם התכית   מס' גיליון 
1S   יקוזים קומת קרקעסטלציה ומערכת אי

  ופיתוח 
1:100  3  07.04.21  

2S   יקוזים קומהסטלציה ו07.04.21  3  1:100  1מערכת אי  
3S  יקוזים קומת גג עליוןסטלציה ו07.04.21  3  1:100  מערכת אי  

  

  מיזוג אוויר 

  תאריך  מהדורה   ק"מ  שם התכית   מס' גיליון 
  26.05.21  4  1:50  מיזוג אוויר קומת קרקע   1056-1
  26.05.21  4  1:50  מיזוג אוויר קומה א'  1056-2
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  רשימת תגמירים
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פארק המדע - נס ציונה
26/07/2021

ספק / מק"טמיקוםתאורקודנושא

ט-1
טיח פנים וצבע "סופרקריל 2000" (ראו רשימות צבעים לגוון), 

כולל שכבת צבע יסודי טמבורפיל או ש"ע ושתי שכבות סופרקריל 
עד לקבלת משטח אחיד וחלק

נירלט/טמבורבכל הקומות

נירלט/טמבורממ"מטיח פנים תרמי בגר לממ"מ בעובי 15 מ"מט-2

ט-3
טיח חוץ ב-3 שכבות, מערכת טיח צמנטי בגמר שליכט צבעוני 
EXTRA קלאסי M150 בגוון 'לבן עם נגיעה של אפור - קוד גוון 

NWC041
נירלט/טמבורקירות חוץ

חפ-01חיפוי חוץ
פאנל מבודד בגוון RAL לבחירת אדריכל עובי 7 ס"מ כולל קונס' 

משנה
קומה א' צד דרומי

ק-1
 .60X15 אריחי קרמיקה  דגם ס.טג קליר בצבע לבן מט במידות

פוגה בצבע אפור.
חרששירותים קומת קרקע

קיר בית קפה קומת קרקעחיפוי עץ ממוחזר - נגרות אומן חברת moletחפ-2

Knaufמשרדים וחדר ישיבותחיפוי לוחות אקוסטייםחפ-3

נירלט/טמבורבכל הקומותצבע אקרילי גוון לבחירת אדריכלצ-1

נירלט/טמבורעמודיםחלופה לציפוי מיקרוטופינג בטון בגמר גסצ-2

נירלט/טמבורחלל רב תכליתיצבע אקרילי מבריק לבחירת האדריכלצ-3

נירלט/טמבורמרחב מוגןצבע אקרילי גוון לבחירת אדריכלצ-4

נירלט/טמבורחדר ישיבותצבע אקרילי גוון לבחירת אדריכלצ-5

בטון מוחלק בהליקופטר כולל סילר וניסורים לתפרי התפשטותרצ-1
מרחב כניסה, חלל רב תכליתי, 

עמדות עבודה
סטודיו בטון

רצ-1

חלופה: ריצוף גמיש עמידות בשחיקה – רמה תעשייתית 43 
 allura flex natural במידות 90/90 ס"מ דגם LVT אריחי

concrete מק"ט 008 ביבוא חברת אינובייט או יריעות לינוליאום 
מסדרת MARMOLEUM SOLID,CONCRETE של חברת 

FORBO ביבוא פתרונות לריצוף גמיש בע"מ

מרחב כניסה, חלל רב תכליתי,
עמדות עבודה

אינובייט/פתרונות בריצוף גמיש

רצ-2
 icebreaker דגם interface אריחי שטיח 60/60 ס"מ של חברת

 desso tarkett ביבוא אינובייט או תוצרת Granite 4282002
סדרת stratos ביבוא פתרונות בריצוף גמיש

חדרי שיחות, חדר ישיבות,
אדמיניסטרציה, עמדות עבודה

אינובייט/פתרונות בריצוף גמיש

רצ-3
          אריחי גרניט פורצלן במידות 60/60 -פוגות בגוון אפור       

 אופציה 1:
דגם:פמסה כרומט, צבע: פרלה, גימור: מט

חרששירותים, מחסנים ומבואה

ת-1
 SILK SLATE 60/120 ,בהדבקה B פוקוס

בהדבקה ישירה על קונסטרוקציית easy clips.  גוון אריחים 
ממניפת אקופון לבחירת האדריכל

מרחב כניסה, משרדים, חדר ישיבות, 
עמדות עבודה

יהודה יבוא יצוא

ת-11
 SILK SLATE 60/120 ,בהדבקה B מסטר

בהדבקה ישירה על קונסטרוקציית easy clips.  גוון אריחים 
ממניפת אקופון לבחירת האדריכל

יהודה יבוא יצואמרחב רב תכליתי

ת-2
 SILK SLATE 60/60 ,בהדבקה B מסטר

בהדבקה ישירה עעל קונסטרוקציית easy clips גוון ממניפת 
אקופון לבחירת האדריכל

יהודה יבוא יצואמרחב מוגן מוסדי

יהודה יבוא יצואשירותיםתקרת פח E15-600-1200-ראל9016ת-3

ת-4
תקרת גבס ירוק כולל כל הליטושים והחיבורים הנדרשים לקבלת 

מראה חלק
מעל מטבחון

סטודיו בטוןרחבה פנימיתבטון מוחלק בהליקופטר כולל סילר וניסורים בגמר צבעוניר-4

קנה-קשרחבה קדמית + גשרחיפוי רחבות מדק במבוק סינטטי MOSO X-TREMEר-5

אקרשטייןרחבה קדמיתריצוף חוץ - אבן הרובע 10/40 גוונים שוניםר-6

וולפמןרחבה פנימיתמדרגות טריבונות מבטון טרומיטר-1

מש-1
חיפוי משטח דלפק- חברת אבן קיסר

דגם 3380 בעובי 2 ס"מ
אבן קיסרדלפק מטבח

מש-2
חיפוי משטח דלפק- חברת אבן קיסר

דגם 2020 בעובי 2 ס"מ
אבן קיסרשירותים

משטחי 
עבודה 
פנים

פיתוח

תקרות

רשימת תגמירים

חיפוי פנים

ריצוף פנים

טיח

צבע
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  2ספח 

  והל עבודה בחום 

  

  :והלי ביצוע עבודות בחום  . 1

חום     1.1   באמצעות  חיתוך  ו/או  בריתוך  עבודות  ביצוע  פירושו  בחום"  "עבודות  המוח 

  ו/או שימוש באש גלויה. 

כולל "עבודות בחום" ימה אחראי כל קבלן ו/או קבלן משה אשר ביצוע עבודותיו    1.2  

(להלן   בחום   -מטעמו  עבודות  תבוצעה  לא  כי  לוודא  תפקידו  אשר  "האחראי"), 

  שלא בהתאם לאמור בוהל זה. 

ות ד בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבו  1.3  

מטר ממקום   10בחום, ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של לפחות  

לתזוזה,   תיים  אים  אשר  קבועים,  דליקים  חפצים  כאשר  בחום,  העבודות  ביצוע 

  יכוסו במעטה בלתי דליק. 

"צופה האש") המצויד באמצעי   -האחראי ימה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן    1.4  

ביצוע   מקום  בסביבת  המצאים  הדליקים  החומרים  סוג  לכיבוי  מתאימים  כיבוי 

ב ביצוע העבודות  על  להשקיף  יהיה  כאמור  האש  צופה  של  הבלעדי  תפקידו  חום. 

העבודות  מביצוע  לבוע  העלולה  התלקחות  של  לכיבוי  מייד  ולפעול  בחום  העבודות 

  בחום כאמור.

צופה האש יהיה וכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד לתום   1.5  

כי  30לפחות   לוודא  מת  על  סיומן  לאחר  מקורות   דקות  כל  במקום  ותרו  לא 

  התלקחות. 

  

  והל טיפול בפסולת וחומרים דליקים   . 2

ימה א   חומרי חכל קבלן ו/או קבלן משה  ולוודא כי  לדאוג  ראי מטעמו אשר תפקידו יהיה 

ר ארגזים  ופלסטיק,  ייר  עץ,  של  פסולת  פסולת  וכל  וייר  קרטון  אריזות  וקופסאות,  יקים 

מ מיידית  יסולקו  אחרת  בטוח דליקה  במרחק  ויאוחסו  ההקמה  ועבודות  המבים  אזורי 

  ו/או במקום בטוח באתר הביה או מחוצה לו. 
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  3ספח 

  תדריך בטיחות לקבלן מבצע 

  

עמידה  לוודא  הקבלן  ועל  לחוזה,  הכלליות  מהדרישות  פרד  בלתי  חלק  מהוות  זה  ספח  דרישות 

  בתאי הספח, ולהלן הדרישות:

רם מטעמו מתחייב לעמוד בכל דרישות החוק, התקות, התקים, לרבות הקבלן ו/או כל גו  . 1

הבייה,  תקות  החשמל,  חוק  העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  בעבודה,  הבטיחות  פקודת 

יבוצעו   אשר  העבודה  לסוגי  רלווטיים  בטיחות  תקי  בגובה,  עבודה  חיקוק    –תקות  וכל 

ב בעת  שיתקיים  או  קיים  אשר  בטיחות  בושא  בטיחות שהוא  דרישת  וכל  העבודה,  יצוע 

  אשר תידרש ממו במהלך מבה הסוכות.

 הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכל והל או הוראת בטיחות.  . 2

  הקבלן מתחייב: שכל עובד באתר ישתתף בכל פעולת הדרכה בטיחותית.        

ויעוד    . 3 הבטיחות  מתוכית  חלק  יהווה  ההדרכה  ספר  כחוק.  הדרכה  ספר  יהל  כן  הקבלן 

 בהתאם.

בטרם      . 4 ייבדק  מוסמך  בודק  ע"י  כחוק  ואישור  בדיקה  החייב  הציוד  שכל  מתחייב:  הקבלן 

בתסקיר   קבעו  אשר  במועדים  בפרויקט  העבודה  ביצוע  ובמשך  הפרויקט  ביית  תחילת 

 ע"י הבודק. כמו כן, הקבלן מתחייב: –הבדיקה 

ואו  א. בדק  שלא  ציוד  שהוא  שלב  בכל  הפרויקט  לשטח  יוכס  בודק  שלא  ע"י  שר 

  מוסמך.

לסלק מיידית משטח אתר העבודה ציוד אשר פסל ע"י הבודק או שדרשו לגביו    ב.

 תיקוים. 

 העתק תסקירי הבדיקה יימצאו אצל הקבלן באתר העבודה.  .4.1.1

הציוד   .4.1.2 בו   -באם  באירוע  מעורב  תקף,  בדיקה  תסקיר  בעל  היותו  למרות 

תקיותו, לגבי  חשש  שקיים  או  כלשהו  באופן  פגע  השימוש   הוא  יופסק 

 בו עד לבדיקה ואישור מחודש ע"י בודק מוסמך.

 כל הפעילות המפורטת לעיל תתועד בתוכית הבטיחות. .4.1.3

האמור לעיל חל על ציוד כגון: עגורים, רצועות, שרשראות, חבלים, מלגזות, סלי 

  הרמה, קולטי אוויר, וכל ציוד אשר קבע לגביו בתקות.

  וסמך. חובת בדיקה תקופתית ע"י בודק מ

מתחייב  ג. ישתמשו  הקבלן  המשה  קבלי  או  מטעמו,  גורם  כל  או  עובדיו,  שהוא,   :

בציוד מגן אישי המתאים לאופי העבודה באתר בייה כגון: עלי בטיחות, קסדת  

בגובה   לעבודה  ציוד  עבודה,  כפפות  מגן,  מסכות  וכ"כ  רתמות    –מגן,  לרבות: 

ב לאבטחה  ציוד  ריסון,  עיגון,  מערכות  וכל בטיחות,  בגובה  אלמטים  על  עבודה 

  ציוד אחר כדרש.

שימוש   .4.1.4 ייעשה  בו  הציוד  של  ותעודה,  יומית  בדיקה  יוודא  ע"י    –הקבלן 

 ממוה הבטיחות ו/או מהל העבודה. 
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תקים  .4.1.5 ו/או  הישראליים  התקים  דרישות  על  במלואם  יעו  הציוד  סוגי 

 אירופאים, אמריקאיים או בריטיים. 

סוגי .4.1.6 את  ויעדכן  יציין  הבטיחות   הקבלן  בתוכית  התקים  לרבות  הציוד 

  ובעדכוים. 

פגיעה  .4.1.7 שתימע  במצב  הציוד  את  אחסון)  (לרבות  לשמור  מתחייב  הקבלן 

 בו.

  

  : שכל גורם מטעמו כשיר מבחיה רפואית לביצוע העבודה בפרויקט. הקבלן מתחייב        . 5

 

מתחייב      . 6 מקרהקבלן  בכל  (המזמין)  הפרויקט  לההלת  מיידי  באופן  להודיע  תאות  :  של  ה 

  עבודה, מקרה מסוכן, או במקרה של כמעט תאוה.

 

מתחייב      . 7 מסוכן  הקבלן  מצב  על  מידע  מיידי  באופן  (המזמין)  הפרויקט  לההלת  להעביר   :

  ולהמשיך בביצוע רק לאחר שמצא מעה בטיחותי הולם.  –שהתגלה במהלך העבודה 

 

מתחייב      . 8 לרבהקבלן  התועה  הסדרי  בושא  תוכית  להכין  בטיחות :  ממוי  העסקת  ות 

  מוסמכים בתועה. 

 

מתחייב      . 9 מטעמו  הקבלן  שימוש  בו  ייעשה  אשר  ציוד  שכל  עובדים   –:  ע"י  ורק  אך  יתופעל 

  בעלי ידע בהפעלתו. 

 

מתחייב   .10 חשמל הקבלן  רישיון  בעלי  עובדים  ע"י  ורק  אך  יבוצעו  החשמל  עבודות  שכל   :

  כחוק.

 

מתחייב   .11 תקיים  הקבלן  חשמל  בכלי  להשתמש  חשמל :  כלי  הפעלת  לרבות  ותקיים 

של   לזליגה  פחת  ממסר  באמצעות  תקע    30מיטלטלים  ובתי  תקעים  תיילים,  מיליאמפר, 

 שלמים ותקיים. 

  

מתחייב   .12 להיותם הקבלן  בוסף  אשר  הרמה,  אביזרי  באמצעות  ידו  על  מוף  משא  שכל   :

  הם מתאימים למשקל המוף עפ"י הגדרות התקות. –בדוקים כחוק 

 

מוגים מתחייבהקבלן     .13 יהיו  בפרויקט  ידו  על  שימוש  ייעשה  בהם  ציוד  או  מכוה  שכל   :

  ומוגדרים לבטח כדרש בחוק.

 

מתחייב   .14 תבוצע  הקבלן  וריתוך  יסור  עבודות  לרבות  ויצוצות  גלויה  באש  עבודה  שכל   :

ותוך   העבודה  מאזור  דליקים  אלמטים  להרחקת  המתאימים  האמצעים  שקטו  לאחר 

על  שימוש באמצעי כי יוכשרו  המבצעים אשר  העובדים  בוי זמיים כגון מטפי אבקה אצל 

  ידו לגבי הפעלתם.
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  הקבלן מתחייב לקוט בכל האמצעים למיעת פגיעה בעוברי אורח.  . 15

  

מתחייב  . 16 שהוא  הקבלן  גורם  בכל  פגיעה  למוע  ביצוע    –:  בתהליך  הפרויקט  עובדי  לרבות 

ובייה, הפה  עבודות  והרחקת   עבודות בגובה כגון  ע"י גידור  האלמטים וזאת  לייצוב  עד 

עובדים שאים קשורים לביצוע העבודה בפועל, ותוך קיטת אמצעים להגה על העובדים  

  שמתחת לאזור העבודה. 

  

: לסלק מאזור אתר העבודה כל מהל או עובד מטעמו אשר יימצא על ידו  הקבלן מתחייב  . 17

הלת הפרויקט כבלתי מתאים מבחיה בטיחותית.או ע"י ה  

  

  כללי  . 18

(תש"ל   בעבודה  בטיחות  (התשמ"ח  1970-פקודת  בעבודה  הבטיחות  ותקות   (1988  (

מגדירות את "מבצע הביה" (הקבלן) כאחראי על הבטיחות באתר הביה ובכלל זה מילוי 

 החובות המוגדרות בפקודה ובתקה.

  

תחילת   טרם  לקבל,  חייב  באתר  עבודה  להתחיל  להתחיל  העומד  תדריך   קבלן  העבודה, 

  בטיחות ממהל הפרויקט. 

  

המאשר      טופס  על  חתימה  וללא  בטיחות  תדריך  קבלת  ללא  בעבודה  יתחיל  לא  הקבלן 

 קבלת תדריך.

  

  

  שיטה   

 תדריך הבטיחות יועבר ע"י מהל הפרויקט.

 א').-מהל הפרויקט יחתום כי העביר את התדריך לקבלן המבצע (ספח יב' 

מ ציג  יוחתם  התדריך  הבטיחות בגמר  תדריך  קבלת  המאשר  טופס  על  הקבלן  של  וסמך 

 ב'). -(ספח יב'
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  ושאי תדריך הבטיחות לקבלים

  

  פרוט ושא  מס'

ומיעת   1.1 כללי  –אחריות הקבלן  . 1 הבטיחות  ושאי  לכל  המלאה  האחריות 

  תאוות באתר, חלה על הקבלן המבצע. 

בצו    1.2 לתחילת  קיום קודם  הקבלן  יוודא  העבודה  ע 

מרשויות  המידע  קבלת  ע"י  לסוגיהם  תשתית  קווי 

בטיחותיים  סיכון  גורמי  המצאות  יבדוק  וכן  מוסמכות, 

 באתר.

באתר  מיוי מהל עבודה . 2 לעבודה  כחוק  מוסמך  עבודה  מהל  ימה  הקבלן 

תחילת  לפי  באתר  הפרויקט  מהל  בפי  התעודה  ויציג 

 העבודה. 

מהדס  בטיחות/ממוה   מיוי 

 בטיחות

הקבלן ימה מהדס בטיחות או ממוה בטיחות מוסמך 

 כמשמעו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה.

חלה  חובת הזדהות   באתר,  ידו  על  שמועסק  מי  וכל  הקבלן  עובדי  על 

 חובת הזדהות בפי מהל הפרוייקט עפ"י דרישתו. 

ב  חובת ציות   ידו  על  שמועסק  מי  וכל  הקבלן  עובדי  חלה על  אתר, 

הפרוייקט  מהל  של  הבטיחות  להחיות   ציות  חובת 

 באתר.

החוק   בדרישות  עמידה  חובת 

  והחיות מע"צ 

אחריות הקבלן ועובדיו וכל המועסק על ידו לעמוד בכל 

דרישות החוק הרלווטיות לבטיחות העבודה ולבטיחות 

  בתועה, לרבות: 

 חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקותיו.

 חות בעבודה ותקותיה. פקודת הבטי

 פקודת התעבורה ותקותיה. 

באתר   גידור האתר  בטיחותי  גידור  לביצוע  אחראי  יהיה  הקבלן 

אם  גם  הפרוייקט,  מהל  החיות  ועפ"י  בחוק  כדרש 

 מדובר בגידור זמי.

  הקבלן יעסיק אך ורק עובדים כדלקמן:  עובדי הקבלן  

רישיוו  כולל  עבודתם,  לביצוע  המוסמכים  ת עובדים 

 מתאימים.

  עובדים מוסים ומיומים בביצוע תפקידם.

  עובדים שעברו בדיקה רפואית , היכן שדרש בחוק.

הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו וכל מי שמועסק על   הדרכת עובדי הקבלן  

  ידו, כולל עובדים חדשים. 

בעבודה  לסיכוים  בוגע  עובדיו  את  ידריך  הקבלן 

בציו בטיחות  כולל   , יד, ובתועה  כלי  מכוות,  כלים  ד, 

  בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן שדרש. 

הקבלן יספק לעובדיו ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן   ציוד מגן אישי 

  אישי כדלקמן:

ציוד מגן אישי מלא, כדרש בתקות הבטיחות בעבודה, 
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  פרוט ושא  מס'

צבעויות  אפודות  מגן,  קסדות  בטיחות,  עלי  לרבות 

י מגן, אטמי אוזיים וכל ציוד מגן אישי תקיות, משקפ

 אחר הדרש עפ"י כל דין. 

 ציוד המגן יהיה תקין, זמין ומטיב מעולה. 

שאיו  או  שהתקלקל  מגן  ציוד  מיידית  יחליף  הקבלן 

 ראוי לשימוש בטוח.

  אספקת הציוד תהיה על חשבון הקבלן. 

או    הפעלת כלים וציוד באתר  מכיים  חשמליים,  וכלים  ציוד  הדסיים הפעלת 

  תעשה בתאים הבאים:

(היכן  ובתוקף  מתאים  רישיון  עם  כלים  ורק  אך  יופעלו 

  שדרש). 

שדרש).  (היכן  בתוקף  ביטוח  עם  כלים  ורק  אך  יופעלו 

עם  מוסמכים  מפעילים  ע"י  יופעלו   והכלים  הציוד 

עפ"י  המחויבים  וציוד  לכלים  ותקף.  מתאים  רישיון 

ודק מוסמך. יהיו תסקירים תקפים של בדיקת ב –החוק 

לצורך  עת,  בכל  באתר,  זמיים  יהיו  אלה  תסקירים 

  ביקורת.

ותקיה   תאורה באתר העבודה   בטוחה  תאורה  לקיום  אחראי  יהיה  הקבלן 

  באתר: 

התאורה תהייה בעוצמה המספיקה לביצוע בטיחותי של 

 כל הפעילות ביום ובלילה. 

תקיות תאורת הלילה תיבדק באור יום, טרם הפעלתה 

  ילה. המעשית בל

בטיחות   קיום והלי בטיחות  ישיבות  ושוטף  עצמאי  באופן  יהל   הקבלן 

יתקיימו   –באתר   כן  כמו  למפקח.  יועברו  פרוטוקולים 

  סיורי בטיחות ובדיקות ע"י בודקים מוסמכים. 
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  בטיחות בתועה

 פרוט ושא  מס'

שאושרה   תאום כללי  . 1 זמיים  תועה  הסדרי  תכית  עפ"י  באתר  יעבוד  הקבלן 

 ע"י ציג הרשות המקומית/המשטרה. 

בסביבת   הכוות תועה  . 2 סואת  תועה  שתתכן  לכך  מופית  הקבלן  לב  תשומת 

 אתר העבודה. 

למוע  על מת  הבטיחות הדרשים  לקוט בכל אמצעי  הקבלן  על 

 שיבושים והפרעות בתועה לאורך זמן.

על  לספק  הקבלן  על  התועה,  תיב  בסגירת  צורך  ויש  במידה 

ו קבוצת אבטחה מתאימה.חשבו 

אתרי   לאבטחת  קורס  בוגר  יהיה  האבטחה  קבוצת  צוות  ראש 

  עבודה בעל תעודה תקפה על שמו.

 במידה ותידרש וכחות שוטר, יישא הקבלן בהוצאותיו. 

הצבת אמצעי בטיחות  . 3

 בתועה באתר

 הקבלן יהיה אחראי לקיום כל הסדרי הבטיחות בתועה באתר.

אמצעי באתר  יציב  בטיחות   הקבלן  ואמצעי  תמרור    , שילוט 

בין  בכבישים  תמרורים  להצבת  "המדריך  עפ"י  הדרושים 

 עירויים". 

מעקות בטיחות יידים אשר יוצבו ע"י הקבלן באתר יהיו מעקות  

ויתוחזקו  בטיחות  לאביזרי  משרדית  הבין  הועדה  ע"י   שאושרו 

 במצב תקין בכל זמן העבודה. 

 הצבת המעקות תעשה עפ"י כל  דין.

הציוד ע פרטי  כל  את  הפרויקט  מהל  בפי   להציג  הקבלן   ל  

  והשילוט טרם תחילת העבודה בשטח לצורך בדיקת תקיותם. 

עוצמה   רב  מסוג  ושלטים  התמרורים  של  אור  המחזיר    –החומר 

HI .קי וללא שריטות ,יהיו במצב תקין , 

תמרור   עירויים:  בין  בכבישים   העבודה  בשטח  התמרור  גודל 

יהיה צלע    משולש  בקוטר    1.20בגודל  יהיה  עגול  תמרור   80מ', 

 ס"מ.

הקבלן יחזיק  ברשותו בשטח העבודה  סט שילוט ותימרור וסף   

 בהתאם לסוג העבודה.  

  

  

  

  ספחים 

  דיווח על ביצוע  תדריך  בטיחות לקבלן.  -  א ספח

   הצהרת קבלן על קבלת תדריך בטיחות -ב  ספח 
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  א ספח 

  דריך בטיחותדיווח על ביצוע ת

  

  בתאריך ___________מסר תדריך בטיחות מקיף לציג/בא כח הקבלן המיועד לבצע עבודה   

  באתר:____________ 

  שם הקבלן המבצע:_____________  

 שם המהדס הבטיחות/ממוה בטיחות:_______________________ 

 במסגרת התדריך המפורט, הובאו לידיעת הקבלן הושאים הבאים:

  ות המלאה והבלעדית לושא הבטיחות באתר.אחרי

  חובתו לקיים את כל ההוראות ווהלי הבטיחות, בעבודה ובתועה. 

 חובתו לתדרך את עובדיו וכל המועסקים  על ידו בושאי הבטיחות הרלווטיים לעבודה באתר.

ד בטיחות חובתו לצייד, על חשבוו, את עובדיו וכל המועסק על ידו באתר, בציוד מגן אישי ובציו

  כדרש בחוק ובהחיות בעבודה ובתועה. 

  

  

  __________________   שם מהל הפרויקט המתדרך:  

  

  __________________       חתימה: 
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  בספח 

  הצהרת הקבלן המבצע 

  

  

 שם הקבלן: ____________________ 

 שם מהדס הבטיחות/ממוה בטיחות: ___________________ 

 __________ אתר העבודה: _____________

 הי מצהיר כי בתאריך ___________קיבלתי תדריך בטיחות ממהל הפרויקט בכל הקשור 

 לושאי הבטיחות בעבודה ובתועה באתר.

 במסגרת התדריך המפורט, הובאו לידיעתי הושאים הבאים:

  אחריותי המלאה והבלעדית לושא הבטיחות באתר.

ות ווהלי הבטיחות, בעבודה ובתועה הרלווטיים חובתי לקיים את כל ההוראות, החוקים, התק

  לעבודה באתר, לאשים ולציוד.

חובתי לתדרך את כל העובדים וכל המועסקים על ידי הן במישרין והן בעקיפין בושאי הבטיחות 

 בעבודה ובתועה הרלווטיים לעבודה באתר.

בציוד מגן אישי ובציוד בטיחות חובתי לצייד על חשבוי, את עובדי ואת כל המועסק על ידי באתר,  

  כדרש בחוק ובהחיות לבטיחות בעבודה ובתועה. 

  

  _______________   שם ציג הקבלן:

  

 _______________   חתימה: 
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  לוח זמים  עקרוי    –  4ספח  

  חודשים     ......... בצוע העבודה 

  אבי דרך 

  ר משך בצוע מצטב  משך בצוע   תאור    מס

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
בתוכת פרוגקט שיועבר למזמין בחמישה מעודכן על הקבלן להכין לו"ז  –הערה 

תת פעיליות בתחילת כל חודש / עלות הכת הלו"ז  100העתקים עם כ 

  כלולה  במחיר  המלא של העבודה .  

 
 

 חותמת + חתימת הקבלן 
 
 
 
 

264



  

  

   – 5ספח 

  מיוי מהל עבודה
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  )מזמין הפרויקט:                           (לכבוד
  )הקבלן הראשי                           (          
  ) מנהל הפרויקט(_____________          

  
  

  .______________              מינוי מנהל עבודה לביצוע פרויקט: הנידון
  
 מקבל על עצמי למלא את תפקיד מנהל                              רישיון ' מ מנהל עבודה מס"אני הח 1

הקבלן  (                                   עבודה באתר וכן אחראי בטיחות באתר  מטעמו של הקבלן 

  .                                               בפרויקט  ) הראשי

אבצע בין השאר את , תרבנוסף לדרישות החוק הכלולות בתפקידי כמנהל העבודה בא 2

  :המשימות כדלהלן

 .טיפול כולל ורצוף בבטיחות באתר וסביבו בכל הקשור לביצוע הפרויקט 2.1

 .בקרה קבועה באתר על כל העבודות ההנדסיות הכלולות הפרויקט 2.2

, בדיקת עבודות הביסוס והתמוך למבנים לקירות תומכים ולמסלעות 2.3

הכנת , מצעיםה, ההדוקים, מבחינת סוג הקרקע והשיפועים שלה

הנפת המבנים ומילוי , הנחת סלעים אחד על השני, היציקות, הזיון

 .טבלאות הדיווח השונות/מסמכי

בדיקת ההכנות ליציקות כולל המערכות הנדרשות להיות כלולות בתוך  2.4

  .היציקות השונות 

בדיקת שהטפסנות יכולה לעמוד בעומסים של היציקות השונות ואינה  2.5

 .מסכנת את העובדים ועוברי אורח

  .י בודק פיגומים מוסמך בהתאם לצורך"הזמנת בדיקת הפיגומים ע 2.6

אחריות על פריקה של הובלה מטעם היזם והמזמין כולל משאיות וכלים  2.7

 .כבדים באתר

 .ותבדיקה שכל העבודות מתבצעות בהתאם לתכני 2.8

 .ריכוז והעברת מסמכים ואישורים בהתאם לצורך 2.9

 .פ דרישת המפקח"צילום סרטונים ותמונות בכל מהלך העבודה ע 2.10

אודיע על כך , אני מתחייב כי אם ארצה לסיים את תפקידי כמפורט לעייל בפרויקט שבנדון 3

  . יום מראש30בדואר רשום וכן במייל למזמין ולקבלן הראשי לפחות 

  

  ,בכבוד רב
  

  :                                                                .                                                                      שם מלא    

                                     .): מצורף בזאת(רישיון מנהל עבודה מוסמך '                           מס

  .                                                                       :                  חתימה        

        :                                                                       .                                תאריך
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הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום אל: מפקח עבודה אזורי לאזור______________                               
  ובמקור

 הודעה על פעולות בנייה .1
 (192)סעיף  1970-התש"ל, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(

 אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:

)עבודות בניה(,  הבניה, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודפרטים על מבצע ה .א
 *1988-התשמ"ח

 שם רשמי של המבצע
 

 כתובת המבצע
 

 ח.פ. החברה/ת.ז.
 ספרות( 9) 

 

 מס' בפנקס הקבלנים
 

 מען למכתבים
 

 דואר אלקטרוני
 

 מס' טלפון
 

 מס' פקס
 

 )אתר בנייה(* פרטים על העבודה המבוצעת .ב

  מס' מרבי של עובדים   שתיות כביש/פיתוח/ת  מס' פקס  ישוב

  זמן משוער של הבניה  שיפוץ  שם פרויקט  שכונה

  מספר משמרות   הריסה  מגורים  רחוב+מס'

  עומק החפירה )מ'(  מס' מבנים  ציבורי  גוש

  שטח המבנה )מ"ר(  גובה המבנה המרבי  תעשייה  חלקה

 כן/לא ה בשטח המפעלבניי  מס' עגורני צריח   בנייה הנדסית  מס' טלפון

 

 מינוי מנהל עבודה .2

אנו ממנים את האדם שפרטיו  ,1988-בנייה(,התשמ"ח בעבודה )עבודותלתקנות הבטיחות  3-ו 2בהתאם לתקנות 
  באתר הנ"ל.מפורטים להלן כמנהל עבודות בניה המבוצעות על ידינו 

 
 ספרות( 9)מס' הזיהוי  שנת לידה שם האב שם פרטי שם משפחה

 
 

 מספר רישום ברשם טלפון נייד  המגורים כתובת
 
 

שכתובתו: לפני משלוח טופס זה, יש לוודא קיום רישום מנהל העבודה המתמנה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה 

www.moital.gov.il/sha, לצרף מכתב ביטול של  . אם כן, ישאחרבנייה לוודא כי מנהל העבודה אינו מנוי ככזה באתר  וכן

 .מינויים תקפים

 
 יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור(.פרטים על מנהל העבודה הקודם )

 תאריך סיום המינוי ספרות( 9)מס' הזיהוי  שם פרטי ומשפחה
 

 
 

                         _______________________                                                                              
_________________________ 

חותמת וחתימת מבצע  התאריך                                                                                                                                                  
 הבנייה

__________________________________________________________________________________________
________ 
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 שנתמנההצהרת מנהל העבודה  .3
 1988-)א( לתקנות הבטיחות בעבודה)עבודות בנייה(, התשמ"ח 5תקנה 

ה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבוד
 מתייחסים אלי והם נכונים. 2דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בסעיף 

בעבודה )נוסח חדש(,  לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות הידוע
 אחרי תקנות אלו ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא 1970-התש"ל

__/___/____ ____________ _______________ 
 חתימת מנהל  העבודה שם מנהל העבודה תאריך

 אי מילוי פרטי הטופס במלואו יגרום להחזרתו לשולח וייחשב כאילו לא נתקבל. *
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   – 6ספח 

  תצהיר מהדס ביצוע 
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 תצהיר המהנדס האחראי לביצוע

  
לחוק רישום קבלנים ) 6)(א (4אדריכל לצורך סעיף /הצהרת המהנדס

   המועסק במתן שירותים1969 –ט "תשכ, לעבודות הנדסה בנאיות
  

אשר כתובתי _ ________________מ "אני הח

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את _______________ ________________

מצהיר , אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוקהאמת בלבד וכי 

  :ואומר כדלקמן

 ירישיונ' ומס, אני רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים למקצוע מהנדס אזרחי

_________  

  .המהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי, לוטה בזה תצלום תעודת הרישום שלי

  

, עבודות תשתית, לילההס, שנות ניסיון בתחום הבניה____________ אני בעל 

  .תכנון פרויקטים ותאום פיקוח

  

י "בכל העבודות במבוצעות ע__________ אני מועסק באופן קבוע במתן שירותי 

  .הקבלן

  

כמפורט בהסכם ________________________________, : תנאי העסקתי

  .ב"ההעסקה הרצ

  

  :רונות השנים האח5 –להלן רשימת חלק מהפרויקטים שטופלו על ידי ב 

  
 ________________________________________________  .א

  
 ________________________________________________  .ב
  
 ________________________________________________  .ג

  
 ________________________________________________  .ד

  

 
  :תפקידי במסגרת העסקתי הם

  . בחוק התכנון והבניההאחראי לביצוע כמשמעותו

  

הקשר בין הקבלן והקשויות השונות בכל הנושאים הטכניים הקשורים לביצוע 

  .החלק הקונסטרוקטיבי של המבנה

  

הוראות והנחיות , מפרטים, ביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט בהתאם לתכניות

  .המתכננים והיועצים השונים והמפקח באתר

  

  .סימון הפרויקט באתר בשלושה מימדיו

  

270



חשמל : מניעת פגיעות ברשתות תת קרקעיות ועיליות של שירותים ציבוריים כגון

  .'נטיעת וכו, מדרגות, כבישים, ביוב, מים, טלפון

  

חציבה , הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבודות חפירה

  .ועבודות עפר אחרת

  

  .פיגומים ומבחנים זמניים אחרים, יציבות טפסות

  

פרט לאלמנט התפעולי של (עלה בטוחה של הציוד לביצוע הפרויקט אפשרות הפ

  ).'מנופים וכו, מעליות: הציוד הדורש אישור של מומחה כגון

, המשמשים לביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט, התאמתם של כל חומרי הבניין

ובהעדרם , לתקנים ולהוראות המתכננים והיועצים השונים והמפקח באתר

  .דרטיים המקובליםבהתאם למפרטים הסטנ

  

לתקנים ,  בהתאם למפרטים–ביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט באורח מקצועי 

ובהעדרם בהתאם , ולהוראות המתכננים והיועצים השונים והמפקח באתר

  .למפרטים הסטנדרטים המקובלים

  

ל בנושאים שאינם "אמצע כי כדי למלא את כל חובותיי בהתאם לסעיפים הנ

אוגיע על , זקוק אני לשירותי יועץ או מתכנן נוסף, יתבמסגרת הכשרתי המקצוע

לדאוג לכך שאקבל , על חשבונו, ועל הקבלן תהיה מוטלת החובה, כך לקבלן

  .שירותים אלה בזמן הנדרש

  

  .ל"אני נוטל על עצמי אחריות אישית לכל הנובע מתפקידי הנ

  

י כל כי זו הינה חתימתי וכ__________________, אני מצהיר כי שמי הוא 

  .הכתוב לעיל אמת

  

  _____________חתימה ____________________             : תאריך

  

  

  ___________מר ______________הופיע ביום ____________, ד "בפני עו

  

שאם לא כן יהיה , ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת, המוכר לי באופן אישי

  .אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני, בועים בחוקצפוי לעונשים הק

  

  

  _________________ד "עו
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