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  כ ל ל י.1

מכללה האקדמית להנדסה בירושלים , חדש ב 3בנין באש וספרינקלרים -מכרז זה מטפל במערכות תברואה, כיבוי  .א

  לרבות:

   

  והתחברות לקו מים קיים. אש-מערכות אספקת מים וכיבוי •

  .ות שופכין ודלוחיןמערכ •

  בפיתוח.והתחברות לתשתית קיימת  ביוב וניקוז מערכות •

  גשם.-מערכת מי •

  קבועות סניטריות. •

 .מערכת ספרינקלרים •
  

  הנחיות לביצוע העבודה.2

  המפרט הטכני.2.1

ב שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים לשימוש בפרויקט. הקבלן חייהמפרט    

  בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. 

הקבלן יגיש לאישור, בשלשה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדויקים, קטעי קטלוג וכד'. אלמנטים ו/או  

  פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר. 

לאישור חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שקול דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט. אישור או הקבלן רשאי להגיש  

  דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשקול דעתו של נציג המזמין.

  תכניות השרברבות.2.2

ה תבוצע בהתאם מהוות הנחיה בסיסית מחייבת לגבי צורתן הפיסית של המערכות השונות בפרויקט. העבודהתכניות    

לתכניות אלו לאחר שאושרו לבצוע ע"י נציג המזמין. בנוסף, עשוי הקבלן להידרש להכין תכניות בצוע מפורטות לחלקי 

עבודה מסוימים כגון אלמנטים שיש להם נגיעה למלאכות אחרות, מקרים בהם נושא המידות הפיסיות הינו בעל 

רים לטובת עבודתו של קבלן עבודה זו. תכניות בצוע כנ"ל חייבות חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לבצוע ע"י אח

  באישור כאמור לחומרים ופריטים לעיל.

  שינויים.2.3

בכתב  הוראת שנויהקבלן לא יבצע שנוי בעבודתו, החורג ממסגרת המסמכים המאושרים שבידו, אלא אם קבל מראש    

עדכנית ושלמה של כל מסמכי החוזה. במערכת זו  מאת נציג המזמין. הקבלן יחזיק בכל עת במשרדו שבאתר, מערכת

וסימון שוטף של  יסומנו הוראות שנוי, השלמות ופירוט נוסף ומדויק של המערכות שבבצוע, הוראות נציג המזמין

  .התקדמות העבודה

  העברת חומרים וציוד.2.4

ידרשו זאת, יהיה עליו  על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום   

להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן 

  בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות. 
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ידי המפקח. לא יועבר ציוד -תקן עלהקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המ 

למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים 

-ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך וכדומה. לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על

מת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד למקומו המיועד. ידי המפקח. הקבלן יוודא את התא

  במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום הצבתו.

  הגנה על הציוד והכנסתו למבנה.2.5

ם תוך במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות העלולות להיגר   

ידי גורמים אחרים. במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי -ידי הקבלן ועל-כדי תהליכי העבודה המבוצעים על

ידי הקבלן -ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין. הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על-ההגנה, הנזק יתוקן על

ה, טיח וכו'. פתחים בצינורות יאטמו למשך מהלך בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבני

  ההתקנה.

  ג י ש ה.2.6

ידו, כגון: מסננים, מנועים, -על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על   

נעים לשם טיפול, אחזקה ותיקונים. בכל מקרה אשר מבנה הבניין והגמר הפנימי מו -שסתומים, לוחות בקרה וכו' 

גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך ליועץ ולמפקח בטרם יתקין את הציוד. לא יעשה הקבלן שינויים 

  מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח.

  הגנה בפני חלודה.2.7

מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני -הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על   

ים במגע עם לודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאח

בנקודות  ךמיקרון לפחות. בנוסף יבצע הקבלן את כל ההגנות הנדרשות מפני שיתו 120לעובי  רטיבות יהיו מגולבנים

  זיון המוארקת.חדירת צנרת פלדה למבנה ויוודא כי הצנרת אינה נוגעת בפלדת ה

  ניקיון.2.8

על הקבלן לנקות באופן יסודי את כל עבודתו, לשביעות רצונם של היועץ והמפקח לפני מסירת המתקן. כל חלקי הציוד,    

  ינוקו לחלוטין מלכלוך, שמן וכל חומר זר אחר, הן מבפנים והן מבחוץ. -האביזרים, הצנרת וכו' 

  ידי קבלן אחר בחיוב הקבלן.-כאמור לעיל, יבוצע הניקיון על במקרים בהם ימנע הקבלן מלנקות את שטחי עבודתו 

  סילוק שיירים ולכלוך.2.9

הקבלן ידאג לסילוק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך עבודתו ועם סיום העבודה ישאיר את המקום נקי    

  לחלוטין.

  שימוש זמני בציוד.2.10

ת ללא אישור המפקח. על הקבלן לדאוג שכל ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשוני   

המסננים הן במערכות המים והן במערכות הגז יהיו חופשיים מלכלוך בעת מסירת המתקן. על הקבלן להשתמש 

  בתקופת הניסויים של המתקן במערכות סינון זמניות שתוחלפנה עם סיום הבדיקות, למערכות נקיות וסופיות.
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  צ ב י ע ה.2.11

 -ת למיניהם כולל: ברזל, אלומיניום, אלמנטי קונסטרוקציה, תמיכות, מתלים, פחי פלדה וכו' כל המשטחים והצנר   

  ינוקו ויצבעו ע"י קבלן המערכות, כמתואר להלן:

  :הכנת שטח  .א

  ברזל ופלדה בלתי מגולבנת:)1

-חלקי ציוד כגון: מדחסים, משאבות, אוגרי מים, המיוצרים בבית חרושת או מפעל, ינוקו היטב על   

מ"מ,  1.5 -. אלמנטים עשויים פחי פלדה בעובי של פחות מ SAND (BLASTINGסוס חול  (ידי רי

  ינוקו כנ"ל או בעזרת מברשת פלדה. -פרופילי קונסטרוקציה, צינורות וכו' 

  אלומיניום, פלדה מגולוונת ונחושת:)2

פרימר" או ינוקו היטב משמנים באמצעות טרפנטין מינרלי. אלמנטים מפלדה מגולוונת יצבעו ב"ווש    

  צבע יסוד מאושר למגולוון.

  :צביעה  .ב

  צביעת חלקים אשר יעברו קלייה:)1

  שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה נוספת של צבע גמר קלוי בגוון מאושר.   

  צביעה, הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ:)2

מגן מיניום או כרומט שתי שכבות של צבע ", לפלדה מגולוונת, WASH PRIMERשכבה אחת של "    

  האבץ, שכבה אחת של צבע סינתטי עליון ושכבה נוספת של צבע גמר בגוון מאושר.

  צביעת צנרת:)3

צינורות פלדה בלתי מגולוונים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד, כגון מיניום  

  ובשתי שכבות צבע עליון. 

בעו בשכבת צבע יסוד "פוליקוט" (צבע מאושר למגולוון) צינורות מגולוונים גלויים ובלתי מבודדים יצ 

  וצבע גמר עליון. 

צינורות מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד לפני בידודם. הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" או  

  שווה ערך מאושר.

עם גמר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה מהובלה ובמשך מהלך העבודה בצבע  

  בעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר.מתאים, ויצ

  כל הצבעים העליונים יהיו לפי קביעת המזמין וכלולים במחיר הצנרת. 

  הגנה על צנרת סמויה.2.12

   צוף או בהתקנה סמויה בין חומרי הבניין תוגן מפני יצנרת הפלדה המותקנת מתחת לר  

    או  APC-GALצר שייצור חרושתי פוליאטילן דוגמת ידי ציפוי חיצוני, שיו–שיתוך חיצוני על  

  ש"ע מאושר. 

    הספחים לצנרת הנ"ל יוגנו באמצעות עטיפתם המלאה בסרט פוליאטילן דביק המיועד   

  לכך. 

  הקבלן יבצע צנרת פלדה עם ציפוי חיצוני במידת הצורך ללא תשלום נוסף.  

  אספקת חומרים וציוד.2.13

גמים מכל החומרים והאביזרים בהם יש בדעתו להשתמש לביצוע על הקבלן להמציא למפקח וליועץ ד  .א

העבודה, ולקבל עליהם אישור המפקח בכתב. הדגמים המאושרים יישארו במשרדו של המפקח עד לסיום 

 העבודה ולא ישולם לקבלן שום פיצוי עבור הוצאות פירוק עבודות בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.

הקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות, טעונים אישור היועץ כל ציוד ואביזרים הדרושים ל  .ב

והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים 
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מפורשות את הנדרש. לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד תכניות, 

  טכניים.הסברים ותיאורים 

היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים להוכיח שהנם בעלי   .ג

כן עליהם להוכיח כי -ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש במתקן הנ"ל. כמו

שנים לפחות. לגבי ציוד  3משך ידיהם נמצא בפעולה לשביעות רצון המשתמשים בו ב-ציוד דומה שיוצר על

הדורש שרות תקופתי, המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר. להזמנת 

ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנים המחזיקים 

מחזיקים בארץ ארגון שרות יעיל. לא יאושר ציוד כל מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, לכאלה ה

שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו. האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י היועץ 

  גבי העתק -והמפקח על

  הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות. 

סטים של הוראות  3ם להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח התנאים הטכניי  .ד

הרכבה, אחזקה ואחזקה מונעת, על כל התכניות והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי 

חלוף מומלצים להחזיק במלאי. את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת 

במקום, והדבר יירשם ביומן. אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת אחריותו של  הציוד

הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום 

  כל שהיא.ואינו עומד בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת כספית 

  תוכניות.2.14

  תוכניות לאישור  .א

הקבלן ימסור ליועץ ולמפקח תכניות של יסודות לציוד, העמדת ציוד בחדרי מכונות, תכניות לקונסולים  

ואמצעי חיזוק, פרטי בסיסים ותליות, תכניות יצור של ציוד המיוצר עבור הפרוייקט, תכניות עבודה עם 

מקומות מסובכים ובעייתיים. התכניות יעשו על חשבון חתכים של המערכות בחדרי המכונות, חתכים ב

  הקבלן ובקנ"מ עליו יוחלט בין היועץ ו/או המפקח לקבלן. כל הנ"ל יעשה בשלשה העתקים.

  (As Made)עדכון תכניות   .ב

מערכות תכניות  5עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על הקבלן למסור למזמין  

התוכניות  ימסרו בתוכנית וכן ות של העבודה כפי שבוצעה למעשה. ושרטוטים מושלמות ומעודכנ

לצורך זה ישמור לעצמו הקבלן באתר מערכת תכניות אחת אשר יסמן עליה כל שינוי במדיה מגנטית. 

  שיבוצע תוך כדי העבודה.

  תליות ותמיכות.2.15

או יוניסטרט או  MVPROת מרחקי וצורת תמיכת הצנרת תהייה כמפורט במפרט הטכני. יעשה שימוש בתמיכות תוצר   

HYDRA  בלבד. סוג התלייה יהיה בהתאם לסוג המערכת או הצינור הנתמך וכמפורט במפרט. במידה ויהיה צורך תהיה

התמיכה (כגון לצנרת פלסטית) תמיכה רצופה. נקודות קבע, מחברי התפשטות, תליות גמישות וכדומה יותקנו לפי סוג 

  המערכת הצנרת הנדונה.  

  ימוןשילוט וס.2.16

הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים, כגון משאבות, שסתומים, צנרת וכו'. השלטים    

שכבות "סנדוויץ'", בעל צבע רקע בהיר אשר  3מ"מ לפחות או ע"ג שלט עשוי חומר פלסטי בעל  0.8יהיו ע"ג פח בעובי 

עץ. אותיות השלט תודפסנה בשחור ע"י שבלונות ותהיינה בגודל יבחר לפי דוגמאות שתוגשנה ע"י הקבלן לאישור היו

מטר לפחות. כל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכימות  5הניתן לקריאה ברורה ממרחק 

יסומנו ע"י תגי מתכת  -ושאר הפרטים העיקריים של היחידה. כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים ומנועים וכו' 

גז \ם. כל הצנרת תסומן באופן ברור ומאושר ע"י היועץ ו/או המזמין כך שניתן יהיה לדעת את יעודה, סוג הנוזלחתומי

הזורם בה ואת כיוון הזרימה בה. הסימון יהיה באמצעות צביעת הצנרת לכל אורכה ולרבות טבעות סימון בהתאם 

  לתקן הישראלי לסימון.

  ציוד כמפורט לעיל.על הקבלן להגיש לאישור הפיקוח שלטים של  

  שטיפה וחיטוי של מערכת מי שתייה .2.17

לאחר סיום העבודה ולפני הפעלת המתקנים ולפני התחברויות למערכות קיימות, יבצע הקבלן שטיפת קוים.  

מנת להוציא שיירי לכלוך מהמערכת. השטיפה תעשה בתוך הצינורות בלבד וכל השסתומים -השטיפה תעשה על

  והאביזרים יעקפו.
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  תעשה בשלשה שלבים: השטיפה 

שטיפה ראשונה במי רשת רגילים. השטיפה תעשה באמצעות משאבת סחרור זמנית לצורך הנ"ל אשר תופעל   .א

  שעות. 8למשך 

מ"ק מי מלוי. לצורך מלוי המים  1גרם סודיום פוספט לכל  50שטיפה שנייה תהיה שטיפה עם תוספת של   .ב

ויתקין ללא תשלום נוסף מיכל פתוח אשר יותקן עבור השטיפות עם תוספות הכימיקלים יספק הקבלן 

בנקודה הגבוהה ביותר במערכת. המילוי יעשה דרך מיכל זה בלבד תוך שמירה קפדנית על מנון הכימיקלים. 

מ"מ ובקוטר כקוטר הקו הראשי. הפעלת  3לפני משאבת הסחרור יותקן מסנן מים זמני עם רשת סינון של 

ת. במשך זמן זה יפורק המסנן ויישטף מכל פסולת ולכלוך עד לקבלת שעו 6 -משאבת הסחרור תהיה למשך כ

  מערכת נקייה לחלוטין. לאחר גמר השטיפות יפורק המסנן.

  שעות. 4שטיפה נוספת במי רשת רגילים. השטיפה תעשה משך  -שטיפה שלישית   .ג

מעקפים ומעברים בקצוות כל הקווים בין בבניין עצמו ובן בהכנות לעתיד יתקין הקבלן ללא תשלום נוסף   .ד

עוקפים לצורך סחרור המים בין צינורות האספקה לחזרה. המעברים יהיו תמיד בקוטר הצינור ולא קטנים 

  ממנו. בגמר השטיפה יפורקו המעקפים, המסנן והמשאבה הזמנית ע"י הקבלן ויעמדו לרשותו.

חיטוי מערכות ריאות בעל מקצוע המוסמך לכל ע"י רשויות הבלאחר סיום פעולות שטיפת הקווים יבצע   .ה

שעות, לאחר מכן  6כלורין פעיל למשך  PPM 50אספקת מי שתייה. המערכת תמולא בתמיסה המכילה 

לאחר ביצוע החיטוי ימסור הקבלן למפקח אישור בכתב  יוצאו המים ותבוצע שטיפה חוזרת של המערכת. 

 ביצוע החיטוי.
ת הכימיקלים, מיכל מלוי, מעברים עוקפים, כל עבודות השטיפה והחיטוי המתוארות לעיל, לרבות תוספ

מסנן זמני, משאבה זמנית, ניקוי המסננים וכל הנדרש כלולים במחירי הצנרת ולא תשולם עבורם שום 

  תוספת.

  השטיפה תבוצע על ידי חברה מאושרת ובעלת ידע וניסיון בכך. 

   

באם יהיה צורך בהפעלת  ה.: אין לבצע חיבור תשתית חדשה לתשתית קיימת לפני גמר ואישור השטיפהערה 

המערכת בשלבים, יבוצע שטיפה וחיטוי לכל חלק בנפרד במועדים שונים ללא תשלום נוסף בגין שטיפות 

  חוזרות.

  אחריות .2.18

) 5חמש ( ידו, לתקופה של-הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לטיב עבודתו ולאיכות הפריטים והחומרים המסופקים על   

ידו, לרבות נזילות, רטיבות, שיפועי צנרת, צביעה וגמר אחר, חלודה ופגמים -עלשנים עבור כלל העבודה שבוצעה 

לציוד ומכלולים תינתן אחריות לשנתיים (כגון: משאבות וכד'). האחריות תחל רק מיום קבלת  . במערכת שבוצעה

ליף כל פריט במשך תקופת האחריות ייתן הקבלן שרות מלא למתקניו וכן יתקן ו/או יחידי המזמין. -המתקנים על

פגום, ללא דיחוי, על חשבונו, כולל תיקון נזקים שיגרמו ע"י פריט פגום כלשהו. תעודות אחריות של ספקים ו/או 

  יצרנים אשר תקפן לא פג עם סיום תקופת האחריות של הקבלן, תוסבנה על שם המזמין.

  ויסות, מבחני פעולה והרצה .2.19

/או המזמין, חייב הקבלן לבצע את כל מבחני הפעולה והויסותים עם סיום הקמת המתקן ולפני קבלתו ע"י היועץ ו   

הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המפרט הזה. הקבלן יבצע את כל המבחנים הנוספים שידרשו ע"י מוסדות מוסמכים 

כגון מכון התקנים, משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל וכו'. כל המשאבות והשסתומים יכוונו כך 

  .הן יתאימו לנדרש בתכניות ובמפרטת בשהספיקו

  כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הביקורת האוטומטית יבדקו לפעולה תקינה.  

, הוא יערוך מבחן כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל כנדרשלאחר שהקבלן יסיים את כל המבחנים והויסותים  

וך בעת מבחן זה רישומים מפורטים ומסודרים של זרם המתקנים בתנאי הפעולה המפורטים במפרט זה. הקבלן יער

המנועים בהנעה ובפעולה שוטפת, כמויות מי הצריכה, וכל יתר האינפורמציה הדרושה לשם הוכחת קיום דרישות 

  מפרט זה. 

עם גמר הבדיקות, הויסותים וכיוון המתקן למצב התקין לשביעות רצונו של הקבלן, יגיש הקבלן ליועץ ו/או למזמין  

ו"ח מסכם. רישום תוצאות כל המבחנים יימסר למשרד היועץ בשני העתקים. לאחר מכן יקבע תאריך מוסכם ע"י ד

הקבלן והיועץ ו/או המזמין בו יערך מבחן ביקורת בנוכחות היועץ ו/או המזמין או נציגו המוסמך. לאחר מסירת המתקן 

ל ל (ללא אישור זה מהיועץ לא תתקבל העבודה), וקבלת אישור בכתב של היועץ שהמתקן מתקבליועץ ו/או למזמין, 

יום. תוך פרק זמן זה על הקבלן להדריך את המזמין או  30 -הקבלן להריץ את המתקן במשך פרק זמן של לא פחות מ

  נציגיו בכל הנוגע להפעלתו ולאחזקתו של המתקן.
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  ה ד ר כ ה .2.20

ין את כל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמ   

המתקן. תקופת הדרכה של שבועיים לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן. תקופת ההדרכה לא תהיה 

  ידי בעל מקצוע מסוג מעולה.-בזמן הפעלת המתקן לצרכי ויסות אלא לאחריה. תקופת ההדרכה תהיה רצופה ועל

  ציג המזמין בזמן ההדרכה וקבלת אישור בכתב של היועץ והמזמין לביצועה.על הקבלן לוודא נוכחות היועץ ונ 

  תיקי הסבר לתפעול ואחזקה .2.21

לפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן למזמין שלשה תיקים המכילים, כל אחד, חומר להסבר מלא לתפעול ואחזקה  

וכולו בשפה העברית, לרבות תרגום של  החומר הבא כשהוא מודפס ומכורך של המתקן על כל חלקיו. כל תיק יכיל את

  ידי הספק.-קטלוגים והנחיות יצרן מכל שפה אחרת ולרבות הוראות אחזקה והפעלה חתומים על

תיאור המתקן, כולל הוראות הפעלה ואחזקה. הוראות טיפול מונע כפי שנדרש ע"י יצרן הציוד. טיפולים   .א

  תקופתיים וכו'.

  קטלוגים של הציוד.  .ב

  כולל על מדיה מגנטית. של המתקןוממוחשבות כנות מערכת תכניות מעוד  .ג

  מערכת תכניות עבודה מאושרות של המתקן.  .ד

  מערכת דיאגרמות של המערכת.  .ה

המאשר כי ניתנה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול ידי היועץ -חתום עלהעתק מכתב מטעם נציג המזמין   .ו

  ברורה ונהירה לו. ואחזקת המתקן, וכל האינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה בע"פ,

  כל אישור נוסף שיידרש במהלך ביצוע העבודה.  .ז

  קבלת המתקן ואחריות .2.22

עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות ,יחל הקבלן בהפעלה ניסיונית של המתקן. על מועד התחלת פעולת    

  הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ, למפקח ולמזמין.

  קבלת המתקן תעשה: 

  ק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה.ר  .א

רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים בודדים לשירות המזמין. אין הקבלן   .ב

רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלה סופית, במידה שיידרש לכך ולפני התחלת תקופת 

  האחריות.

  כמויות ומחירים.3

  רשימת כמויות .3.1

  +0.00וונת מזמין העבודה לבצע בשלב ראשון עבודות גמר מלאות של קומות החניה וקומת הכניסה ( כולל) במפלס בכ  .ב

  בשלב שני ועל פי החלטת מזמין העבודה יבוצעו יתרת עבודות הגמר בקומות המבנה מעל קומת הכניסה.  .ג

לן לא תהיה כל טענה בגין הקטנת המזמין שומר לעצמו את האופציה להקטין כמויות על פי המצוין לעיל וכי לקב  .ד

  הכמויות והיקף העבודה.

  למפרט זה מצורפת רשימת כמויות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.   .ה

הכמויות שברשימה נערכו באומדן בלבד, לפי התוכניות, ואינן מיועדות לקביעת מחיר אחד, סופי וכולל לעבודה   .ו

  בשלמותה.

   

  מחירי יחידה .3.2

להשלמת העבודה במסגרת אותו סעיף, אף אם לא פורט פריט סעיף יהוו  המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש  .א

מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי לפי כוונת מסמכי משני זה או אחר במפורש, כל עוד הוא כרוך 

הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי. מחיר היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט 

הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך כספי העשוי הנדון בהוצאות 

  להיות כרוך בהשלמת הנדרש.

. כל פטור למעט מס ערך מוסףמחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף,   .ב

  אין לכך כל השלכה על מחירי היחידה.ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו הבלעדי של המזמין ו
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  שינויים .3.3

המזמין רשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויות, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי שדבר   .א

  זה יהווה עילה לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו.

הלך העבודה, לא יהוו עילה לשנוי מחירי יחידה או שנויים אשר עלולים לחול במערכות השונות תוך כדי מ  .ב

תביעות לחריגים, כל עוד "מכסים" סעיפי רשימת הכמויות, בהגדרתם, את העבודה במצבה החדש וכל עוד 

  לא בוצעה העבודה או חלק ממנה בפועל במתכונתה הקודמת.

שימת הכמויות, יבוצעו אך שנויים ו/או אלמנטים חדשים אשר יתווספו לעבודה במהלכה ואשר לא הוגדרו בר  .ג

ראה לעיל) מאת נציג המזמין. לצורך קביעת מחירו של אלמנט שאינו -ורק לפי הוראה בכתב (הוראת שנוי

מוגדר ברשימת הכמויות (מחיר חריג) יגיש הקבלן לאישור ניתוח מחיר מפורט (חומר ועבודה) של האלמנט 

  נציג המזמין. ו/או הפעולה שבנדון. המחיר הסופי יהיה בהתאם לאישור

  אספקה והרכבה .3.4

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן, אלא אם נאמר אחרת   .א

. המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה, החסנה, מיקום, התקנה, חבור וכל פעולה או פריטי במפורש

ח, כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה הכרוכה בבצוע עזר הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטו

 באופן מושלם, רווח קבלני וכד'.

כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"י הקבלן עד למחסנו שבאתר הבנייה.  במפורשפריטים המסומנים   .ב

מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, אחסנה, הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני 

 פעולות אלה בלבד. על

כ"הרכבה בלבד", מכוונים להתקנה והרכבה מושלמת ע"י הקבלן (כשהאספקה  במפורשפריטים המסומנים   .ג

עד למחסנו של הקבלן מבוצעת ע"י אחרים או נמדדת כסעיף נפרד ברשימת הכמויות). מחיר "הרכבה" יכלול 

לה תקין ובטוח, על כל ההוצאות את כל הטפול בפריט ממחסן הקבלן באתר ועד להבאת הפריט למצב פעו

  הכרוכות בכך והרווח הקבלני על פעולות אלה (בלבד).

המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו סעיף של "אספקה בלבד". כן   .ד

הותי רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מ

 בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי הלוואי הכרוכים בהרכבה.

  מפתח יחידות .3.5

  מפתח יחידות המדידה כפי שהן מופיעות ברשימת הכמויות יהיה כדלהלן: 

  מדידות אורך  .א

  .סימול מ"אבמטרים,    

  המדידה מיועדת לצנרת, בידוד, חפירות וכד'. •

  המדידה תבוצע על גבי העבודה הגמורה ללא התחשבות בפחת. •

  ספחים נכללים במחיר הצנרת ספירת יחידות  .ב

  . מיון זה הינו לפי סוג, גודל וכו', מיועד לספחים, שסתומים וכד'.סימול יח' •

  כל יחידה תכלול, במחיר היחידה, פריטי עזר להתקנה כגון אוגנים, רקורדים וכד'. •

  מכללים  .ג

  / קומפ'. מכללסימול  -פריטים מורכבים, מתקנים ומערכות  

  נת:ההגדרה מכוו •

  למקבץ פריטים המשתלב למתקן או מערכת אינטגרלית אחת; - 

  למתקן או מערכת שלמים המסופקים כמכלל; - 

  למקבץ אביזרים או מכשירים המהווה מערכת המשרתת פריט עקרי  כלשהו. - 

מחיר היחידה למכלל "יכסה" את כל הפריטים הדרושים, אמצעי עזר כנדרש וההרכבה  •

 לתפעול.לאלמנט אחד שלם ומוכן 

  תכולת יחידות מדידה .3.6

אחודות, אוגנים, תליות מחברי התפשטות, מחברי קבע, מופות,  ,יחידת המדידה לצנרת כוללת ספחים  .א

  ותמיכות בכל הקטרים.

  לא תשולם תוספת בצנרת מכל סוג לספחים אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בכתב הכמויות.  .ב
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 ת במפורש בסעיף כתב הכמויות של הצינור.עטיפת בטון תימדד ותשולם בנפרד אלא אם מצוין זא  .ג

  חפירה/חציבה לצנרת כולל החזרת החומר החפור כלולות במחירי העבודהעבודות   .ד

  יחידת המדידה לשסתומים ואביזרים כוללת במחיר את אמצעי החיבור.  .ה

  צפוי מגן וצביעה מכל סוג נכללים במחיר הפריט הנזקק לטפול זה.  .ו

 שלוט, סימון צנרת ואביזרים ותכניות עדות כלולים במחיר האביזרים והצנרת.  .ז

  מפרט טכני מיוחד.4

  צנרת .4.1

ורות, הספחים ואופן ההתקנה יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן. המחיר יקבע לפי סוג הצינור סוגי הצינ  .א

  ואופן ההתקנה, ולא בהכרח לפי היעוד אותו רשאי המזמין לשנות.

כל הצינורות יהיו חדשים, נקיים, מאיכות ראשונה וחופשיים מכל פגם ולקוי. הצינורות יונחו בקווים ישרים,   .ב

יות, ובמקביל לקווים הכלליים של הפרויקט, אלא אם נדרש אחרת במפורש. הנחת לפי התוואי שבתכנ

הצינורות, תמיכתם וחיבוריהם יבוצעו באופן שימנע העברת רעידות, יאפשר תנועת התפשטות תרמית, ישמור 

  על שיפוע רציף ואחיד היכן שנדרש, ימנע שקיעת צינורות ויאפשר אוורור וניקוז הרשתות.

  תמיכת צנרת  .ג

  נרת תיתמך באופן הבא:צ   

הנחה אופקית שלא במילוי או בקירות : לפי המרחקים בטבלה תיתמך חופשי לתנועה סביב צירו,  •

  החובק את הצינור ומעוגן בבסיסו ליסוד בטון.

  צנרת פלדה   

    

  6 – 4   3-1/2 – 3    2-1/2 – 1-1/2,    3/4 – 1-1/4   1/2קוטר אינטש: " 

    6            6                    4                       3           2.5מרחק מ' :          

  ותקן ישראלי. יתמך לפי הוראות ההרכבה של היצרןת - צנרת גבריט 

   

  בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורבים ייתמכו הצינורות לפי מרחק התמיכה הקצר ביותר הנדרש.   

  גון יהיה ליסוד בטון.יהע לעיל. םהמרחקי  הנחה אופקית בחדרי מכונות ותקרות: חביקה לפי •

  ידי תליה קבועה בכל מחבר.-לצנרת שפכים יש להוסיף חיזוק על •

איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת. יש להימנע לחלוטין מעירוב  •

חומרים (בעקר מתכות), אלא אם נדרש הדבר במפורש. יש להשתמש בספחים מוכנים מראש 

ובכתב ע"י יצרן מוכר. הכנת ספחים באתר תורשה רק במקרים חריגים, באשור מראש המיוצרים 

 של נציג המזמין.

  חדירות דרך חלקי מבנה .4.2

ידי הקבלן בזמן הבניה ובתאום עם הקבלן הראשי ללא תמיכה כספית -מודגש בזאת כי כל החדירות יוכנו מראש על   

  ותוספת כלשהי.

ענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש. השרוולים יהיו תבוצפנימיים חדירות דרך חלקי מבנה  •

מפלדה (צינורות), מצופים מראש (לפני ההתקנה) מבפנים ומבחוץ בפרוזין+מיניום סינטטי+צבע שמן סופי 

ס"מ  2 -קרקעית). הצפויים יבוצעו בשתי שכבות כל אחד. השרוולים יבלטו כ -(או צפוי ביטומני בהתקנה תת

נט הבנייה במצבו הסופי (כולל צפוי האלמנט כגון טיח). פתחים מוכנים מראש יוכנו באלמנט מכל צד של אלמ

 2ס"מ ובאורך זהה לשרוולים (כולל ההבלטה של  2הבנייה בזמן ביצועו. הפתחים יצוידו במסגרות עץ בעובי 

 ס"מ). 
ת, ע"י אוטמים דוגמת צוידו באטימה משוכללת נגד חדירת מים ורטיבויחדירות דרך קירות חוץ של מבנים 

LINK-SEAL.03-5278029. (ספק אל.בי.אל בע"מ טל .( 
התקנת איטומים אלו יעשו לפי הנחיות היצרן ויכללו שרוול מעבר עם אוגן מקורי של היצרן מותאם למידת 

הצינור המתוכננת וכן שרשרת אטימה. במקרה ולא הוכן שרוול מעבר ביציקה יבוצע קידוח ממוכן בבטון 

  ביציקת הקיר לפי הנחיות יצרן האטם ללא תוספת מחיר. המותקן

כימי בכל מיקומי  על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו יהיה להתקין קטעי צנרת כולל טבעות עיגון ואטם

ידי קבלן הבניין -פי מועדים שיוכתבו על-קרקעיים. קטעי הצנרת יותקנו בתיאום ועל-תחדירות הצנרת ת

פי -קרקעיים ויש להרכיב את קטעי הצנרת על-ארת פתחים בקירות תתבתוך התבניות. לא מאושרת הש

 המפלסים המתאימים.

 חדירות צנרת דרך קירות ממקי"ם יעשו על ידי שרוולים מאושרים על ידי הג"א ופיקוד העורף. •
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  הנחיות כלליות .4.3

 -ון מזוין בבמקומות שידרשו לכך לפי הגדרת המפרט ו/או סימון בתכניות תבוצע סביב הצינורות עטיפת בט •

 ן וקשירה לרצפת הקומה, עלת חתך ריבועי, לרבות ברזל זיוס"מ, ב 15בתבניות, בעובי מינימלי של  200

  עבודה זו כלולה בעבודת הקבלן.

ללא תוספת מחיר, כולל צפויים חרושתיים  במפרט זהרשתות הצנרת תכלולנה צפויים וצביעה לפי ההגדרות  •

יים במקומות שנפגעו בעת ההתקנה. צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי או מבוצעים באתר וכולל תיקון צפו

  שכבות אלא אם נדרש אחרת במפורש.

צנרת תחת הרצפות על הקבלן לסמן ע"י קרש או אמצעי זהה דומה את תוואי הצינור ואת העומק שהוא ל •

  מנת למנוע סיטוטים ולאפשר החלקה נאותה של הרצפה.-וכל זאת על היציקהתופס לפני 

 1.5כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב מותקן. צנרת אספקות תעמוד בבדיקה בלחץ של פי  •

מטר עמוד מים למשך שעה  3שעות. צנרת שפכים ונקזים תעמוד בבדיקה בלחץ של  48מלחץ העבודה למשך 

  אחת.

יקת ריתוכים מהלחץ הנדרש תעשה בד 10%במידה ובדיקות הלחץ של צנרת מרותכת יראה הבדל של מעל  •

 ללא כל תוספת תשלום. ע"י צלום רנטגן של כל חבור וחבורע"ח הקבלן 

  הקבלן מחויב בהזמנת בדיקת מכון התקנים לכל שלבי הביצוע והבאת אישורם בכתב לכך. •

  אביזרי צנרת .4.4

אביזרי צנרת (שסתומים וכד') יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או מלא כנדרש של האביזר ללא גרימת   .א

פרעה לרשתות, לצורך טפול, החלפת חלקים ו/או החלפה מלאה של האביזר. למטרה זו ישמשו בהתאם ה

למקרה, רקורדים קוניים כבדים, טבעות נחושת, חצאי רקורדים, אוגנים ואוגנים נגדיים, ספחים מאוגנים 

  וכו'.

רת הרשומים ברשימות אביזרי הצנרת יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן, וחיבוריהם יתאימו לחבורי הצנ  .ב

הצנרת. האביזרים יותאמו לתפקידי הרשתות אותן הם משרתים, ויכללו סימון הכולל נתונים אלה על גוף 

  האביזר.

חבורי אביזרים יבוצעו (למעט מקרים בהם נדרש אחרת במפורש) בהברגה. אלחוזרים יותקנו בין שני אוגנים   .ג

  בכל הקטרים.

  קרקעית-התקנת צנרת תת .4.5

ס"מ נוספים למטה מתחתית הצינור המיועדת.  15קרקעית מכל סוג, תבוצע בעומק של -רת תתהחפירה לצנ  .א

  החפירה תבוצע ברוחב הנדרש במרחב עבודה, ובהתחשב בכללי הבטיחות (יחס רוחב לעומק). 

במהלך החפירה תבוצענה הרחבות והעמקות כנדרש, עבור תאים למגופים, תאי בקרה וכד' (ללא תשלום 

  מדידת האורך של החפירה).נוסף מעבר ל

לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שונים או שיטות חפירה שונות. החפירה תיחשב אחידה   .ב

  בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הבצוע הנדרשים.

כל הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומן בתכניות. צינורות ניקוז וביוב יונחו בשיפוע אחיד ורצוף   .ג

 ים שבין תא בקרה אחד למשנהו, ובהתאם לגבהים המסומנים בתכניות.בקטע

ס"מ. צינורות ניקוז וביוב יצוידו בתמיכות יציבות, הנשענות  15הנחת צינורות תבוצע על גבי מצע חול בעובי   .ד

       על קרקע מוצקה, לפני הנחת מצע החול. לאחר הנחת 

     יונח  עיפי הצנרת בהמשך,כנדרש בס הצינורות ובצוע בדיקות הלחץ הנדרשות,  

  ס"מ. 15סביב הצינורות ומעליהם דיפון וכסוי חול, בעובי   

ס"מ תוך הרטבה והידוק של כל שכבה.  30מלוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע בשכבות של   .ה

ל לצינור ס"מ מעל פני הקרקע הגולמיים. שתי שכבות המילוי הראשונות מע 15קו הסיום של המילוי יהיה 

  ס"מ. 20) דקים ומהודקת בשכבות של 15-25בקרקע חרסית/חולית נקיה עם %( תהיינה ללא אבנים.

הנחת צינורות בקרקע בלתי יציבה ו/או מלוי שאינו מהודק כהלכה תבוצע על גבי משטח בטון "דבש" בחתך   .ו

לטרנטיבית ובהתאם ס"מ שמעליו יונח ריפוד החול כמפורט לעיל, לפני הנחת הצינור. א 50*30 -של כ

  להחלטת נציג המזמין באתר, יצויד הצינור בעטיפת בטון כמפורט בסעיף "צנרת" לעיל.

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

 פי התקן המתאים.-וכן  בכל קוו שהמילוי מעליו אינו מספק על בטון

גבי תוכנית התכנון וכן ביצוע כל -ום יהיה בדיקת מפלסי הצנרת בעזרת תוכנית עדות עלתנאי לתשל  .ח

  הבדיקות שפורטו לעיל.

גבי התכנון ותימסר למתכנן לאישור. כל האמור לעיל -ידי מודד האתר ותועלה על-תוכניות עדות תוכנה על  

צנרת יודיע על  כך הקבלן למפקח  יהיה על חשבון הקבלן ונכלל במחירי היחידה. עם סיום של קטע/ים של 

וזה יזמין את מודד האתר לביצוע המדידה שתכלול לא רק את מפלסי הצנרת, אלא גם את אורכי  הקו 

       ומיקומו.
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   צנרת מים החמים בידוד תרמי .4.6

התקנת בדוד תבוצע רק לאחר בדיקת המערכת המיועדת ואשור תקינותה. לא תבוצע התקנת   .א

  סוג שהוא.בדוד בתנאי רטיבות מכל 

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

  ם ויעמוד בכל הקריטריונים של רשויות הכבוי המקומיות.והבידוד יהיה בעל עמידות נגד אש וח  .ג

  סוגי בידוד  .ד

תבודד בקליפות  1-1/2אקוסטיות עד קוטר " צנרת מים חמים בפירים ותקרות •

 50%מ"מ וחפיפה של  100עובי דופן עם עטיפת סרט פלסטי ברוחב  3/8ארמפלקס "

  מטר. 1בין ליפוף לליפוף והידוק ברצועות אלומיניום כל 

תבודד  1 - 1/2" צנרת מים חמים בפירים ותחת תקרות אקוסטיות בקוטר מעל  •

 פן עם עטיפת סרט כמתואר לעיל.עובי דו 1/2בקליפות ארמפלקס "

  כלליתצנרת דלוחין ושופכין  .4.7

  .  DIN 8075,499"גבריט" שוויץ מקורית בלבד לפי ת"י  HDPEכל הצנרת והספחים יהיו  צנרת    

  חיבור הצנרת יעשה ע"י הלחמת פנים ו/או מופות חשמליות.  

בו יפרט את כל הספחים, האביזרים,  1:20הקבלן יספק שרטוטי עבודה מפורטים של המע' (פרפבריקציה) בקנ"מ  

שנים מיום קבלתו ואישור  10התליות הדרושות ללא שום תמורה כספית. האחריות על המתקן המותקן תהיה למשך 

  ע"י נציג החברה בארץ יהיה חלק מתהליך הקבלה.

ן הצינור. מחברים לא חדירות צנרת דרך קירות חוץ וכן לבורות שאיבה יבוצעו עם אטמים ייעודיים המומלצים ע"י יצר   

ולפי תקן ישולמו בנפרד וכלולים במחיר הצינור. תמיכת צנרת ומיקום אביזרי התפשטות יבוצעו לפי הנחיות היצרן 

  ובאמצעות תלייה ייעודית. HDPEישראלי לצנרת 

מחבר מה במכשיר ייעודי ולפי הוראות היצרן. לא יותר שימוש בחכל המחברים ייעשו עם מופות חשמליות ו/או הל 

  שקע/תקע בכל מקרה.

כל המחברים לרבות אביזרי התפשטות, אביזרי קבע, מופות, תליות ייעודיות מקוריות וספחים כלולים במחיר הצינור  

  (אלא אם נאמר במפורש אחרת בכתב הכמויות).

מוטות מברזל  4הצינור, זיוון הבטון יהיה  עם מכל צד ס"מ  10 - צנרת "גבריט" בעטיפת בטון -תחת רצפות   צנרת   

הכל עפ"י  "מ. החישוקים יקשרו עם זיוון רצפת הבטוןס 20מ"מ כל  6עם החישוקים בקוטר  מ"מר 10מצולע בקוטר 

  פרט בתכניות.

"בדיקת  1205.6מעל נקודת הצינור הגבוהה ביותר ובהתאם לתקן ישראל  מטר. 3הצנרת תיבדק בלחץ עומד מים  

  אטימות נקזים בקרקע מתחת לבנין".

כלול במחיר . ציום זה לאישור תקינותהניקוז הביוב והצנרת כל צילום וידאו פנימי לשטיפה, ביצוע יבצע הקבלן בגמר  

  הצנרת.

בהם ישנם מהלכי צנרת שופכין מעל שטחים מאוכלסים ורגישים (כגון: אודיטוריום ואולם כנסים) במקומות רגישים  

  יט" בהתאם להנחיות היצרן." של "גברsilentתבוצע עטיפת בידוד אקוסטי חרושתית "

  במבנהצנרת גשם  .4.8

  לרבות הספחים. 5/32ובעובי דופן " 530לפי ת"י  אלומינה בציפוי פנימי במלט הכל צנרת הגשם תהיה צנרת פלדה מצופ 

  חיבורי הצנרת יעשו בריתוכים ויאטמו בפקקי ריתוך תוך שלבי הביצוע למניעת נזקים וחבלות. 

  טר מעל נקודה עליונה.מ 3הצנרת תיבדק בלחץ עומד מים  

ידי אטימת כל פתחי יציאת הצנרת ומילוי הצינור עד לנקודה העליונה במים. השארת המערכת -הבדיקה תבוצע על 

  שעות. 24למשך 

בכתב לביצוע  םלאישור הבדיקה בתחילה ובסוף הבדיקה ולקבל את אישורוהמתכנן הקבלן חייב לזמן את המפקח  

  הבדיקה.

ת הגג בחלל תקרת הקומה העליונה תבודד בבידוד אקוסטי, עשוי מיריעות איטום אקוסטיות צנרת מי גשם שתותקן תח 

ISOL .העוטפות את הצינורות עפ"י הנחיות היצרן, באמצעות חיזוקים ובהידוק מתאים  

  צנרת מים וכיבוי אש (הידרנטים) .4.9

ושתית בפוליאתילן שחיל לפי מצופים חר 593" ללא תפר לפי תקן ישראלי 40הצנרת תהיה פלדה מגולבנת "סקדיול  

  ). הספחים יהיו זהים לצינור.1/2" – 6של "אברות" ובכל הקטרים (" GAL – APCכדוגמת  266.5מפמ"כ 

  הקבלן יספק אישור בדיקת אנשי שרות היצרן לכל שלבי עבודתו. 

ת המתכנן יש להזמין א המתכנן והמפקח בכתב.שעות עד לקבלת אישור  24אטמ' למשך  12הצנרת תיבדק בלחץ  

  לביקורת לפני ולאחר תקופת הטסט לאישור.  שחרור המים  יעשה רק לאחר אישור המתכנן.
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  ידי המתכנן והמפקח.-אטמ' וביצועה יאושר בכתב  על 12בדיקת הלחץ תיעשה בלחץ  

  צנרת מי מזגנים .4.10

   PVCצנרת ניקוז גלויה של מי עיבוי ממזגנים ייעשה באמצעות צנרת פלסטיק  

  וטות קשיחים מחוברים בהדבקה. הצנרת תונח בשיפועים מתאימים אל מערכת    במ           

 איסוף מי עיבוי לשימוש במערכת השקיה.            

  וניקוז גז רדון צנרת ניקוז יסודות .4.11

מ' לפחות  150כמקשה אחת באורך   עם עטיפת בד גאוטקסטיל. הצינור יהיה עשוי  PVCהצנרת תהיה מחוררת עשויה  

  מפלסים ושיפועים כמצוין בתכניות.יותקן ב

      1187החירור יהיה בניצב לציר הצינור ובצורה אובלית, כנדרש עפ"י הנחיות תקן  

                 Din ס"מ עפ"י פרט בתכניות. 30חצץ בעובי לפחות  יונח בעטיפת. הצינור  

  מטר צינור. 1-סמ"ר ל  40שטח מינמלי לחרור  

                         עם    ציפוי בטון  32/5כי שיותקן בקירות, יהיה צינור פלדה שחור, עובדי דופן "אנרדון גז רד אוורורצינור  

 חיצונית. וללא עטיפהפנימי בריתוך 

 צנרת הביוב וניקוז .4.12

  מ'. 3.0קצרים באורך מירבי  6יהיו עשויים פי.וי.סי עבה אשר מחוץ למבנה, צינורות הביוב והתיעול 

  

  ינורות בתעלותחפירה והנחת הצ

הצינורות יונחו בחפירה כמפורט במפרט לעיל והמפרט הכללי. חפירות התעלות תעשה במידות לפי פרט סטנדרטי 

המצורף לתוכניות. אין לבצע הנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון. הקווים יונחו 

  ינורות יורכבו לפי הוראות היצרן.במעלה השיפוע, כלומר, מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. הצ

  

  בדיקת קווי ביוב ללחץ  .א

לפני ביצוע הבדיקה יש לנקות הצינורות בהתאם למפרט הכללי. מבחן הלחץ ייעשה בנוכחות יצרן הצינורות 

והמפקח. הכלים והאמצעים לביצוע הבדיקה יסופקו ע"י הקבלן. המכשירים יהיו בעלי תעודה ממכון 

קה ללא אישור המפקח לתקינותם של כל המכשירים. המנומטרים יהיו בעלי לוח התקנים. אין להתחיל בבדי

  אטמ' מכוילים בסמוך לזמן ביצוע הבדיקה.  0.1בחלוקה לשנתות של 

אטמ',  0.5הבדיקה תעשה בהתאם למפרט הכללי כאשר החיבורים גלויים מקיימים משך שעה אחת לחץ של 

ע הנבדק ולאחר מכן מחזיקים את הלחץ במשך שעה בלחץ בתוך שעה זו מוסיפים מים כנדרש למילוי הקט

  הקו הינו מושלם. –אטמ'. אם אין הפסדי עומד בשעה זו  0.5

  בדיקה לישרות הקווים וניקיונם  .ב

הצינורות ייבדקו ע"י מצלמת וידאו שתנוע בקווים בין כל שנתי שוחות סמוכות לשם ביטחון שהקווים 

  נקיים, ישרים ופתוחים לכל אורכם.

  ה סופיתבדיק  .ג

לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות הבקרה. אם אחת 

הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המפקח על הקבלן יהיה לתקן את כל התיקונים הדרושים לשביעות 

  רצונו של המפקח.

   תאי בקרה .4.13

  .658תאם לת"י תאי הביקורת יהיו עגולים ויבוצעו לפי הוראות הל"ת ובה

  השוחות יבוצעו משוחות טרומיות משולבות בתחתיות של בטון עם פוליאתילן.

  כאשר חלק הפוליאתילן כולל את התעלות, יציאה אחת ומספר כניסות אפשריות. ,גוף הבטון מונוליטי

ת אלו יהיו כל הכניסות אטומות בבטון ומאפשרות חיבור על ידי שבירת כיסוי הבטון וקדיחה במקדח כוס. תחתיו

  תוצרת "מגנופלסט", והביצוע יהיה בהתאם להנחיות היצרן. 

  חיבורי הצנרת לשוחות יבוצעו עם אטמים מקוריים של יצרן השוחות.

הקבלן יכין תוכנית להזמנת השוחות שתתבסס על תוכנית פיתוח ומדידה בשטח ויוודא כי חוליות השוחה והמכסה 

  מתואמים לגבהי הפיתוח.

( ורק במקרה כזה מאושר מראש)  מכיוון היציאה המוכן,  7%הכניסות הנדרש יהיה בזווית העולה על במידה וכיוון 

  עם עיבוד תחתית התא עפ"י התקן.יצוקות באתר יעשה שימוש בשוחות קונבנציונאליות 

  ס"מ לסירוגין להקלת הירידה. 30ס"מ, יורכבו שלבי יצקת כל  100בכל תא שעומקו עולה על   . א
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  יהיו כדלקמן:מכסים לתאים   . ב

מסוג  - 489ב עם טבעת ומסגרת יציקה, ת"י  -מכסים טיפוס ב  -בשטחי גינון, אדמה וכדומה  •

A15 )1.5 (טון. 

 ).טון B125 )12.5מסוג  - 489ת"י  -מכסי יצקת כבדים (למדרכה)  -בשבילים ומדרכות ובחניון  •

 .טון) D400 )40מסוג  – 489מכסי יצקת כבדים ת"י  -במקומות המיועדים למעבר כלי רכב כבד  •

 בינוניים או כבדים בהתאם למיקום (מכסים מיצקת). -מכסי שבכה לתאי ניקוז  •

עיבוד קרקעית של תאי הביקורת במידה והינם קונבנציונאליים, יעשה לפי דרישות הל"ת וע"י   . ג

מקוטר הצינור.  75%בגובה של  ,1:1מילוי הקרקעית בבטון רזה ועיבוד פני הבטון בטיח צמנט 

  .1:4שיפוע הדפנות 

  כמתואר: 1205קוטר התא וקוטר הפתח יהיה בהתאם לת"י   . ד

  ס"מ. 50קוטר פתח  –ס"מ  60קוטר פנימי  –ס"מ  75עד עומק  )1

  ס"מ. 50קוטר פתח  –ס"מ  80קוטר פנימי  –ס"מ  125עד עומק  )2

  ס"מ. 60קוטר פתח  –ס"מ  100קוטר פנימי  –ס"מ  250עד עומק  )3

 ס"מ. 60קוטר פתח  –ס"מ  125פנימי קוטר  –ס"מ  250מעל עומק  )4

  צילום וידיאו לצנרת .4.14

לכך וללא תשלום נוסף ועל הקבלן לכלול לכל הצנרת באדמה תבוצע בדיקת צילום וידיאו פנימי ע"י חברה מאושרת  

  זאת במחיר הצנרת.

  ומים.המתקן יתקבל רק לאחר המצאת דו"ח צילום תקין לאחר כל תיקון הליקויים במידה וימצאו באחד מהציל 

   

  כללי-אש אוטומטית עם מתזים-מערכת כיבוי.5
)AUTOMATIC SPRINKLERS SYSTEMS(  

  הקבלן .5.1

  )  על כל חלקיה ואביזריה.  sprinklersאש בעזרת מתזים (-הקבלן יספק, יתקין ויחבר מערכת מושלמת לכיבוי 

ותקן   NFPA - 13י תקן המערכת תבוצע לפי המפרטים, התכניות, הנחיות רשויות הכיבוי ומהנדס הבטיחות וכן לפ 

  ).Wet pipe system.  המערכת תהיה מסוג רטוב  (1596ישראלי 

ולבצע את כל הנדרש  להתקנה בלבד –הקבלן מחויב במסגרת עבודתו וללא תשלום נוסף, להזמין בדיקת מכון התקנים  

  עד הבאת אישורם בכתב לביצוע המערכת.

  כללי .5.2

  ראשי הספרינקלר .5.2.1

  וכן טמפ' הפתיחה. UL -ו FM דשים ויישאו עליהם אישור מוטבע שלראשי הספרינקלר יהיו ח   

דגם הספרינקלרים באזורים השונים יהיה בהתאם למפורט בהמשך. בכל מקרה יתאימו הדגמים בתכונות  •

(קוטר נחיר, מקדם ספיקה וכדומה), בשטח ההגנה ובטמפ' הפתיחה לרמת הסיכון באזור ההתקנה כמפורט 

  .4 ,3פרקים  NFPA - 13 -ב

 13 -ספרינקלרים לפי המפורט ב 24עם המתקן המושלם יספק הקבלן ארגז פח מקורי עם כמות רזרבית של  •

- NFPA  וכן מפתח מיוחד להתקנתם. 2-2.8סעיף  

  צנרת .5.2.2

ל וסקדיו באדמה  לצנרתעם עטיפה חרושתית בשיחול שחור  40צנרת למערכות הספרינקלרים תהיה פלדה סקדיול  

  טרשחור לצנרת מעל קו 10

  בהברגות. 40תהיה סקדיול  1צנרת בקוטר " (למעט צנרת באדמה). 1-1/4"  

  FIRE PIPEבשיחול או כדוגמת  APC-GALלצנרת באדמה תהיה תוספת עטיפה חיצונית חרושתית כדוגמת  

  שכבות עפ"י מפרט היצרן. 4של חברת "עדיגל" הכוללת 



   

 14 

 

  :חיבורי  הצנרת יהיו כמתואר  .א

למעט בצנרת פלדה  ASME /ANSIורים בהברגה לפי תקן יעשו החב 1-1/4בקטרים עד " •

  . האיטום יעשה בפשתן וצבע יסוד צינקכרומט. 40בעובי דופן הקטן מסקדיול 

שיירי הפשתן יוסרו במלואם והברגות חשופות תצבענה בצבע עשיר אבץ "צינקוט". יש לנקות 

  באופן מושלם את שיירי החיתוך מחלקו הפנימי והחיצוני של הצינור.

  

יעשו החיבורים ע"י מחברים מהירים מסוג (למעט צנרת באדמה)  1-1/4"בקטרים מעל  •

groove joining    מתוצרתvictaulic  או שווה ערך מאושר נושאי אישורUL  

המחברים יכללו את כל הסוגים הנדרשים לחיבור בין צינורות ואביזרי הצנרת ויחוברו 

 והעיבוד יעשו אך ורק במכונה המיועדת לכך. באטמים ומשחת סיכה מאושרים בלבד. החיתוך

 בריתוך בלבד. –צנרת באדמה  •

  צנרת ניקוז למערכת ספרינקלרים  .ב

, מגולבן, ללא תפר, צבוע עפ"י  40צינורות ניקוז למערכת ספרינקלרים יהיו צינורות פלדה סק.  

  הנחיות המפרט.

או פתרון אחר לעבודה  צנרת בדיקה וניקוז תותקן במקומות נגישים, ללא צורך שימוש בסולם 

 בגובה ובקרבת מערכת דלוחין בבניין.

  צנרת אספקת סולר  .ג

 שחור, ללא תפר. 40יהיו צינורות פלדה סק. צינורות אספקת סולר למשאבות ספרינקלרים  

  בדיקת צנרת  .ד

-שעות עד למצב של אי 24אטמוספירות למשך  13.8לאחר ההרכבה תיבדק הצנרת ואביזריה בלחץ  

המפקח המתכנן יוזמן בתחילת הביקורת ולאחריה לא יאושר  אישור המפקח. נפילת לחץ וקבלת

  שחרור הלחץ עד לבדיקה של המתכנן ואישור בכתב של המתכנן.

  שטיפת צנרת  .ה

לאחר ההרכבה תישטף הצנרת באופן יסודי להוצאת כל הלכלוך בכמות ובמהירות מים הנדרשת  

  יה. ימטר/שנ 3 -ובכל מקרה לא תקטן מ NFPAע"י  

בלן אחראי לחיבור המים לצורך השטיפה ולניקוזם אל מחוץ לאזור ההתקנה למערכות ניקוז הק 

  הסביבה.

  תלית צנרת  .ו

. אביזרי התלייה יהיו כדוגמת תוצרת NFPA -  13 -ב 2.6תליות הצנרת תתבצע עפ"י פרק  

"TOLCO או שווה ערך מאושר  ובכל מקרה יוגשו אביזרי התלייה לאישור המתכנן לפני "

  ע.הביצו

  :מרחקי התלייה המכסימליים המותרים יהיו כמתואר 

  

  8  6  4  3  2-1/2  2  1-1/2  1-1/4  1   קוטר הקו               

4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  3.6  3.6  צ. פלדה           

    

ס"מ. הסתעפות  30כן תמצא בנוסף לנ"ל תליה משני צידי כל מחבר במרחק שלא יעלה על -כמו 

  ס"מ תיתמך. סוג התמיכה ימנע תנועת צנרת עקב הפעלת ספרינקלר. 40ה על לספרינקלר באורך העול

   

  צביעת צנרת  .ז

ורק תיקוני כולל ספחים, זויות וכדומה  לבןהצנרת תהיה צבועה חרושתית במפעל מאושר בצבע בגוון  

  צבע לאחר ביצוע ההתקנה יאושרו.

  פרטי ההתקנה   .ח

פרק  NFPA - 13 -ות המוצגות בתקנות  פרטי ההתקנה יבוצעו בהתאם לתכניות ובהתאמה  לדריש 

4.  
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  שסתומים .5.2.3

 valvesכל השסתומים בין מקור המים ולצנרת האספקה לספרינקלרים יהיו עם אינדיקציה למצב הפתיחה ( •

indicating מסוג (OS&Y שניות (במהירות המירבית) ממצב  5 - ַ. השסתומים לא יסגרו בזמן קטן מ

אטמוספרות. כל שסתומי הבדיקה והניקוז יהיו  12חץ מינימלי של פתיחה מלא. השסתומים יהיו עמידים לל

  מסוג מאושר.

רגשי הזרימה יהיו מאושרים ומסוג שיתן אתראה עקב זרימת מים בכמות שווה או גדולה מהכמות המתאימה  •

  לספרינקלר הקטן ביותר המורכב במערכת.

  חץ העבודה באותה נקודה.מדי הלחץ יהיו מסוג מאושר ועם גבול עליון שאינו קטן מפעמיים ל •

  מערכות האזעקה וההתראה .5.2.4

הקבלן יספק, ירכיב ויחבר באופן מושלם את כל מערכות האזעקה וההתראה, מכניות או חשמליות, למתן סיגנל  

  .  NFPA  - 13 -שמיעתי או חזותי או שניהם כמתואר בתכניות ובהתאם לנדרש ב

ברזים קומתיים ומרגשי הזרימה, מכניות וחשמליות מיקום האזעקות והאתראות ומספרן הן מברז האזעקה מ 

-4פרק   NFPA - 13 -יבוצעו לאחר תיאום עם המתכנן. ליד כל אמצעי אזעקה יותקן שלט בגודל ובנוסח כמפורט ב

  הכלול במחירי הציוד והצנרת. 6

  מערכת שליטה וניקוז קומתית .5.2.5

: שסתום ייעודי, רגש זרימה ייעודי ורקורד באופן עקרוני תכלול עמדה אזורית ("שסתום שליטה קומתי") לפחות 

  המצויד בנחיר מותאם לזרימת המתז הקטן ביותר באותה רשת.

  ראש מערכת ספרינקלרים .5.2.6

חוזר - ַ וברז אזעקה/אלOS&Yעמדה ראשית "ראש מערכת" כוללת לפחות שסתום סגירה אינדיקטיבי מסוג  

  ).retarding chamber כמכלול (לרבות מיכל ריסון 

  שמלעבודות ח .5.2.7

קבלן המערכות יתקין ויספק את כל המוליכים והחיווט החשמליים הדרושים בין מפסקי הזרימה וחיווי המצב של 

  הברזים לבין מערכת פיקוד והתראה של גילוי אש ועשן.

  של המפרט הכללי. 08העבודות יבוצעו לפי דרישות חוק החשמל ופרק 

  אישור המערכת והשלמת הביצוע .5.2.8

  השלמת הביצוע רק לאחר שסיים:הקבלן יקבל אישור ל  

  הבאת דו"ח בדיקת מכון התקנים מאושר וחתום ללא כל הערות לתיקון.  .א

 החתמת טופס אישור בדיקות (רצ"ב) עבור כל רייזר במערכת.  .ב

 אישור בכתב של המתכנן לכל הביקורות.  .ג

 תוכנית עדות של מודד האתר לצנרת החיצונית.  .ד

  ונית.אישור בדיקת צילומי ריתוך של הצנרת החיצ  .ה
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  טופס לאישור בדיקות  (לכל רייזר) 

   

  ) החברה המבצעת:_____________________1

  

  ) מהנדס אחראי מטעם החברה המבצעת_______________________2

   

  ) חתימת המהנדס__________________3

  

  אור המערכת הנבדקת__________________________________י) ת4

  

  סוג הספרינקלרים:

  

  טמפ' פתיחה  מקדם ספיקה  קוטר נחיר  שנת יצור  דגם  יצרן

            

            

            

            

            

  

  סוג צינור_____________________ )5

   

  סוג אביזרים___________________ )6

   

  שסתום אלחוזר / אזעקה: )7

   

  מקסימום זמן נמדד עד התראה  דגם  יצרן

  חשמלית  מכנית     

      

      

  

  בדיקת לחץ: )8

  אטמ'):   _______________ 13.6לחץ בדיקה (לפחות  •

   

  שעות):   _______________ 2משך הבדיקה (לפחות  •

   

  אישור הפיקוח לביצוע הבדיקה: ________________ •

   

  :___________NFPA - 13אישור הפיקוח לביצוע שטיפת צנרת עפ"י הנחיות  )9

   

  נמסר תיק מסירה, הוראות הפעלה ותוכניות עדות כנדרש: _____________ )10

   

  רות:הע )11

 _____________________________________________________  

   

 _____________________________________________________  

   

  מאשר קבלה סופית למערכת ותחילת תקופת אחריות: )12
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  משאבת ספרינקלרים ולוח פיקוד בקרה .6

  PSIולחץ  GPM 300לספיקה של  ג מנוע דיזל,מסו UL/FM מאושרת ספרינקלרים הקבלן יספק ויתקין משאבת 

 CLARKE   87עם מנוע דיזל  ES114X3X, דגם  SPLITE CASEמסוג    PATTERSON, כדוגמת תוצרת 50

  ש"ע מאושר. כ"ס או 

 . PSI250 -פעמים לחת עבודה מכסימלי ולא פחות מ  1.5המשאבה תעמוד בלחץ הידרוסטטי של לפחות   . א

  מהעומד הנדרש. 65% -מהספיקה בעומד שלא יקטן מ 150% -המשאבה תספק לא פחות מ  . ב

  מלחץ העבודה. 140%בספיקה אפס העומד לא יעלה מעל . ג

  ותכלול במחירה:   NFPA - 20המערכת תותקן בהתאם לתקן  

  אביזרים אינטגרליים  .א

 פלנג'ים נגדיים. .1

 מעבר קונצנטרי בסניקה. .2

  בסניקה. עבר אקצנטרימ .3

  צרכי.-רז תלתבגוף המשאבה עם בברז שחרור אויר  .4

  .3" ראשי בקוטר פורק לחץ  .5

6. VORTEX PLATE  120ביניקה מהמאגר ובגודל X 120 .ס"מ  

  .3-1/2מד לחץ בסניקה בקוטר " .7

 .3-1/2מד ספיקה ונטורי בקוטר " .8

  .3-1/2מד לחץ ביניקה בקוטר  .9

  המנוע יכלול את האביזרים הבאים:  .ב

  לפעולה כפולה ומעמד תואם מעץ.  LEAD ACIDבטריות מסוג:  .1

  כבל לבטריות. .2

  .NFPA – 20מערכת קירור מים אינטגרלית לפי  .3

  לוח חשמל ופיקוד  .ג

ויכלול מטען בטריות אינטגרלי, הפעלה  NFPA-20ובהתאם לתקן   FM/ULהלוח יהיה מאושר  

שבועית, רשם לחץ ויבנה באופן מודולרי המאפשר תוספת אביזרים אופציונליים בעתיד בקלות בשיטת 

"PLUG-IN."  

  שני מטעני בטריות אינטגרליים ובלתי תלויים לרבות: מדי טעינה, וולטמטרים לכל בטריה. הלוח יכלול 

  ימים). 7הלוח יכלול רשם לחץ שבועי ( 

הלוח יכלול אינדיקציות של נורות ופעמון מקומיים וכן יציאות למערכת בקרה מרחוק של ההתראות  

  הבאות:

  לחץ שמן מנוע נמוך. .1

  טמפ' מים גבוהה (חום מנוע). .2

  קלה בהתנעה.ת .3

  תקלה בטעינה (לכל מצבר). .4

  בטריה לא תקינה (לכל בטריה). .5

  מהירות יתר. .6

  מפלס דלק נמוך. .7

 ידית הפעלה (לא במצב אוטומטי). .8

  לרבות שסתומים ואלחוזרים.  NFPA-20צנרת פיקוד בין המשאבה והלוח עפ"י  .9

  שעון זמן להפסקה אוטומטית לאחר הפעלה אוטומטית עם מעקף להפסקה ידנית. .10

  

   ALARM PANELלוח אתראות מרחוק   .ד

  מותקן במרכז הבקרה לרבות חיווט וכולל: 

  אספקת מתח. .1

  בעיית מנוע. .2

  מנוע בפעולה. .3

 מפסק ראשי לא במצב אוטומט. .4
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  הכוללת: סולרמערכת   .ה

 ומאצרה עפ"י   עם רגלים גלון  150בנפח  סולרמיכל  .1
  ., לרבות צינור אוורור המיכלתכניות מאושרות ע"י המפקח      

  גובה אינטגרלי. מד .2

  צינור מספק וצינור מחזיר כולל מחברים, שסתומים, גמישים, אלחוזר וכו'. .3

  צינור אוורור. .4

  עם ברז סגירה. צינור מילוי .5

 .1ניקוז עם ברז " .6

  מערכת פליטה הכוללת:  .ו

  מחבר גמיש בין ארובה ומשאבה. .1

   MUFFLER.משתיק  .2

  משאבת גו'קי ולוח פיקוד ובקרה .6.2

  במערכת הספרינקלרים. פורט בתוכניות, תותקן משאבת גו'קי שתשמור על לחץ על מערכת הספרינקלרים כמ 

  ש"ע מאושר . או " LOWARAכדוגמת "  55PSIעומדו 30GPM המשאבה תהיה צנטריפוגלית לספיקה 

  לוח פיקוד למשאבת הגו'קי: 

  ש"ע מאושר. או  A-15-M" דגם: METRONכדוגמת תוצרת " FM  /ULהלוח יהיה לוח ייעודי 

  לחץ (כללי)מדי  .6.3

" וברז 52אפק -אפק" במילוי גליצרין לרבות צמצם מתאים "מגו-כדוגמת תוצרת "מגו 3"½מדי הלחץ יהיו בקוטר מינימלי             

  ".74אפק -תלת דרכי "מגו

  ארובת משאבות דיזל .6.4

  הארובה תהיה מהמחבר הגמיש (המסופק במסגרת המשאבה), ארובה 

    , כולל מחברים, תליות SMדגם SELKIRK תעשייתית מבודדת דוגמת תוצרת 

  וכובע נגד גשם בקצה הארובה.

  

  אביזרי מערכת הספרינקלרים .7

  כללי .7.1

  . NFPAכמוגדר בתקני  UL  /FMכל האביזרים יהיו מאושרים  

  שסתומים .7.2

  שסתומי ניתוק ראשיים .7.2.1

    בראש מערכת כמפורט בסכמות ובתוכניות, יהיו שסתומי "שער" במערכת משאבות ו  

  . Y . &S.Oיביים מסוג .אינדוקט 

   

(בכל הגדלים) אינדיקציה חשמלית למצב השסתום ע"י בקר חשמלי, כדוגמת  השסתומים כוללים במחירם 

"GEM 2" דגם - OSYSU.להתקנה על הברז בהתאם לקוטר הברז ועפ"י הנחיות היצרן ,  

  שסתומי ניתוק קומתיים .7.2.2

לרבות אינדיקציה למצב הברז  UL/FMאושרים מ HEP 7700 ,PSI 300" דגם GEMיהיו ברזי פרפר כדוגמת " 

  הן ויזואלית והן חשמלית לרבות חיווט.

  כללי -חוזר -אל .7.2.3

 .FM\ULמאושר    CENTRAL-90אל חוזר למעט בראש מערכת יהיה כדוגמת  
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  חוזר בראש מערכת-אל .7.2.4

  .CV-1FRדגם  TYCOדוגמת  RISER CHECK VALVEמסוג חוזר / אזעקה -יהיה אל 

כל האביזרים האינטגרלים (מדי לחץ, שסתומי ניתוק, ניקוז כללי וכן ניקוז מפעמון האזעקה  חוזר יכלול את-האל 

  וכדו')

  רגש זרימה  .7.2.5

  ומותאם לקוטר הצינור לרבות חיווט חשמלי. F- VSR" דגם Potterיהיה כדוגמת תוצרת " 

  שסתום שליטה קומתי (וניקוז) .7.2.6

ום השליטה הקומתי מערך בדיקה וניקוז כדוגמת בנוסף לשסתום ניתוק קומתי ורגש זרימה קומתי יכלול שסת 

"GEM 350" דגםF  :ויכלול במחירו  

  ).ORIFICEשסתום עם חריר ( 

  שסתום ניתוק. 

  מד לחץ (על קו ההזנה לקומה). 

  אלא אם מצוין אחרת בתוכניות. 1 -1/4המערך יהיה בקוטר " 

  פורק לחץ .7.2.7

  .GRINNELL, לרבות ברז ניתוק דוגמת תוצרת  UL-FMיהיה מאושר  

  תקרתיספרינקלר  .7.2.8

=  5.6ומקדם  F °135לטמפ'  NPT - "1/2) שקוע(  QUICK RESPONSE "RECESSEDספרינקלר מסוג " 

K אדריכל. דרגת סיכון לפי המיקום. ובגוון שיאושר על ידי ה  

  לחיבור והתאמת הספרינקלר לתקרה אקוסטית. UL/FMהספרינקלר כולל במחירו צינור גמיש מאושר  

  תקרהספרינקלר בחלל  .7.2.9

   UPRIGHT  " ,1/2דגם    QUICK RESPONSEספרינקלר מסוג  

)5.6  =K( .  

   

   

  ים וארמטורותרשימת כלים סניטר.8

  תיאור  יעוד

  

או ש"ע מאושר, לרבות מושב אסלה מסוג "כבד"  337אסלה "חרסה" דגם "פטרה" מק"ט   אסלה תלויה

  מתאים לאסלה .

  מזרם שטיפה 

  לאסלה תלויה
או ש"ע מאושר, לרבות פנל נירוסטה,  1000KE" דגם PRESTO" מזרם מנתי אנטי ונדלי

, מעמד מתכוונן מקורי תוצרת "שטרן" ואביזרי התחברות לאסלה  1צינור שטיפה, ברז ניתוק "

.  

  אסלה תלויה 

  בשירותי נכים

או ש"ע מאושר , לרבות מושב אסלה מסוג "כבד"  385אסלה "חרסה" דגם "ברקת" מק"ט 

  מתאים לאסלה.

שטיפה אלקטרוני  מזרם

  לאסלה בשירותי נכים
-עם מנגנון שטיפה דו 2032KE VENUS COMFORTמזרם אלקטרוני "שטרן" דגם 

כמותי, לרבות פנל נירוסטה, צינור שטיפה, מעמד מתכוונן מקורי תוצרת "שטרן", אביזרי 

  , הזנה ע"י אחרים. 9vהתחברות לאסלה, שנאי 

 "PRESTO"או ש"ע מאושר, לרבות רשת, מזרם גלוי  361ט סלופסינק תוצרת "חרסה", מק"  סלופסינק

או ש"ע מאושר ושני ברזים שופכים עם מאריכים, כולל ספחי חיבור לביוב עם  13000דגם 

  ביקורת.

עם כניסת מים סמויה או ש"ע מאושר, לרבות  370משתנת "חרסה" דגם "קריסטל" מק"ט   משתנה תלויה

  . 433מק"ט  1"¼קל וסיפון יציקת ני 073מפזר מים מק"ט 

מערכת שטיפה אוטומטית 

  למשתנה
, לרבות מעמד מתכוונן מקורית תוצרת  2030KE JUPITERמזרם סמוי "שטרן" דגם 

  , הזנה ע"י אחרים.9v"שטרן" , אביזרי התחברות למשתנה, שנאי 

ם, סובב, סיפון או ש"ע מאושר, כולל תמיכות ואטמי 162כיור "חרסה" דגם "נופר" מק"ט   כיור רחיצה שולחני
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  , פקק ושרשרת.1"¼

או ש"ע מאושר, כולל תמיכות, אטמים, סובב, סיפון  117" מק"ט 51כיור "חרסה" דגם "פלמה  כיור רחיצה בשירותי נכים

  , פקק ושרשרת.1"¼

, 2ס"מ, כולל תמיכות, אטמים, סיפון " X 60 40במידות  503כיור "חרסה" דגם "גלדור" מק"ט   כיור מטבחון

  רשרת.פקק וש

  סוללה אלקטרונית

למים קרים וחמים לכיור 

  רחיצה שולחני

, אביזרי חיבור,  NILאו ש"ע מאושר, לרבות ברזי  SWAN 1000Eסוללת "שטרן" דגם 

  , הזנה ע"י אחרים.9vשנאי 

סוללה אלקטרונית למים 

קרים לכיור רחיצה 

  שולחני

, אביזרי חיבור,  NILאו ש"ע מאושר, לרבות ברז  SWAN 1010Eסוללת "שטרן" דגם 

  , הזנה ע"י אחרים.9vשנאי 

סוללה למים קרים וחמים 

  בשרותי נכים
,  NILעם ידית מרפק או ש"ע מאושר לרבות ברזי  301414סוללה בעמידה "חמת" מק"ט 

  אביזרי חיבור.

סוללה למים קרים וחמים 

  במטבחון
 NILלרבות ברזי או ש"ע מאושר,  302853סוללה בעמידה "חמת" סדרת "אוורסט" מק"ט 

  אביזרי חיבור.

, התחברות  Tמתקן בעמידה תוצרת "ת.נ.ה" דגם:" קולר" או ש"ע מאושר, לרבות ברזי   מתקן שתייה מי קר

  להכנות מים וביוב.

   

  רשימת אביזרי צנרת.9

   

  חוזרים-אל  שסתומים  יעוד

  

    E.B -"שגיב"  - 2" קוטרעד   מים רשתות

"רפאל" פרפר דגם תמסורת  3מקוטר "

  למי צריכה

"GESTRA " DISCO RK 41/44  כולל זוג

  אוגנים.

  

  רשימת פריטים ואביזרי צנרת.10

  X"8 4/ מחסומי רצפה " 2X"4קופסאות ניקוז  " .10.1

    נקזים תוצרת "גבריט" או שווה ערך מאושר, לרבות מכסה סגור/רשת פליז מקורי   

  לפי הצורך.מוברג, מרובע  

  או ש"ע מאושר  DFI" דגם דורותתוצרת " - קו מסנן .10.2

  שסתום מילוי מאגר מים.10.3

  מגוף מילוי בריכה הידראולי ושומר לחץ כדוגמת "ברמד" דגם:     

  750-66-AM-VFI-Z   צנרת 10בות מיכל השוואה מנירוסטה בקוטר "לר ,      

  ואביזרי חיבור.             

  שסתום שומר לחץ ואבטחה.10.4

 .AM-VFITS-Z-753-65מגוף חשמלי כדוגמת "ברמד" דגם      
   

  מונע זרימה חוזרת (מז"ח).10.5

  ים.אינטגרל OS&Yוכולל במחירו שני ברזי ניתוק  "א.ר.י כפר חרוב"כדוגמת תוצרת    
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  לגגות סופייםק. ניקוז גשם .10.6

  או שווה ערך מאושר. וכיפת רשת נמוכה  4אנכית "עם מוצא  400דגם   HARMERדוגמת תוצרת  

  ק. ניקוז גשם למרפסות.10.7

  עם יציאה אופקית, לרבות מאריך  "דלביט" S-10ת סדר DALLMERדוגמת תוצרת  

    ורשת לגמר הריצוף.

  בחדר אשפה וחניון תעלות ניקוז.10.8

מיציקת ברזל ומתאימות לעומס כלי רכב  יהיו יצוקות כחלק קונסטרוקציית המבנה, עם רשתות ניקוז התעלות  

ס"מ ובאורך כמתואר  30מי ויכללו רשת ומסגרת כדוגמת רשתות תוצרת "וולפמן", דגם "ירדן" ברוחב פני

  בתוכניות.

   

   

  תעלות ניקוז בפיתוח.10.9

  מסיבי עם רשת מיציקת ברזל תעלות הניקוז יהיו תעלות חרושתיות מפוליפרופילן  

                   NICOllתוצרת   KENADRAIN HD 100דוגמת דגם כלי רכב מתאימות לעומס ו   

  או ש"ע מאושר. MBMIמשווק ע"י   

  חשמלייםדודי מים חמים .10.10

לאספקת מים חמים לכיורי מעבדות יותקנו דודי מים חמים מקומיים לחימום מים חמים, ובקיבול עפ"י  

  המסומן בתוכניות.

 5מ"מ עם ציפוי אמאיל פנימי ובידוד פוליאוריתן מוקצף בעובי  5הדודים יהיו חרושתיים ועשויים מפח בעובי  

  ס"מ חיצוני ועטיפת פח חרושתית צבוע בתנור.

חזור, פורק לחץ (לרבות ניקוזו לנקודת ניקוז -ד יכול להיות גוף חימום חשמלי תקני וכן שסתום ניתוק, אלהדו 

, תוך כדי ערבוב מים קרים וחמים, דוגמת c°55קרובה) ברז טרמוסטטי שיבטיח אספקת מים חמים בטמפ' 

ד למים ונפח המיועד לאוויר תוצרת "שגיב" דגם "משגיחום" , ומיכל התפשטות מטיפוס סגור הכולל נפח המיוע

  או גז אנרטי, שיופרדו ע"י ממברנה או בלון מחומר גמיש.

   

  הנפח המינימלי של מיכל ההתפשטות יהיה: 

   

  ליטר 120עד   ליטר 80עד   ליטר 60עד   ליטר 30עד   נפח הדוד

נפח מינימלי של 

  המיכל

  ליטר 24  ליטר 15  ליטר 12  ליטר 5

  52דגם  VAREMהמיכלים דוגמת תוצרת  

  הדודים מתוצרת "כרומגן" או "אורן" או ש"ע מאושר. 

   

  מתחם חימום מים תחת המשטח.10.11

או  IN LINE    3.5 K.Wמתחת למשטחי מטבחונית יותקנו מחממים מקומיים תוצרת "אטמור" דגם "         

 ½.ברזי ניתוק  2ש"ע מאושר, לרבות 

  שרוולים למאגר מים.10.12

לבנים, ללא תפר, כולל אוגן להתקנה בקיר המאגר לפני היציקה, מגו 40השרוולים יהיו מצינורות פלדה סק.  

 לרבות תומכים שיאפשרו התקנה מדויקת בהתאם לתכניות.
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  סולם למאגר מים.10.13

    כדוגמת תוצרת "סולגון" ומאוגן לקיר   LAY-UPהסולם יהיה סולם מפיברגלס בשיכוב          

  די עוגנים וברגים מנירוסטה.-המאגר על        

  מסגרת למאגר המיםמכסה ו.10.14

     המכסים והמסגרת יהיו מכסים מיציקת ברזל עם מסגרות תואמות מבוטנות בבטון.         

  המכסים יכללו ידיות הרמה אינטגרליות למכסה ויבנו לעומס הנדרש במקום        

  ההתקנה.       

    

  לחדרי אשפה ואזור הפריקהבור שומן לשטח .10.15

     עבור שופכין חדרי שומנים  פרדתה תאן בתוכניות יותקן כמסומ בצמוד לחדרי אשפה         

  אשפה ואזור הפריקה ויכלול:             

  אביזרים אינטגרליים:  .א

  (עפ"י פרט בתוכניות) ביקורות ופקקים וצנרת פנימית מחברי כניסה ויציאה לרבות )1

  , תקני, מותאם לרצפת חניון ולעומס כבד.ס"מ 60בקוטר מכסה  )2

   

  דרך קיר מקלטפרט מעבר צנרת .10.16

     הפרט יהיה פרט אטימה, מאושר ע"י פיקוד העורף, לרבות שרוול מאוגן מקורי בבטון,          

  המשווק ע"י  RR, דגם BSTשיותקן לפני יציקת קיר המקלט, דוגמת מערכת              

  יון".-"אור              

   

  צווארון למניעת התפשטות אש.10.17

דרך תקרת המקלטים יותקנו בצד ממנו צפויה האש , צווארונים למניעת   HDPE-במעבר צינורות ניקוז מ   

  או ש"ע מאושר  ע"י יועץ הבטיחות. PIPE SEAL1דגם  NULLIFIREהתפשטות אש דוגמת תוצרת 

  אש-פריטי ציוד כבוי.11

לגליל מ'. עם מסלנת טיפוס "שטורץ".  25גליל מתכת עליו כרוך צינור לחץ מגומי משוריין באורך  - תוף כבוי  .א

המתכת תנועה אופקית סביב ציר אנכי בנוסף לתנועה הסיבובית לשחרור צינור הגומי. חבור ההזנה לתוף 

  יהיה חבור גמיש ולפניו יותקן שסתום סגירה כדורי.

  ברז זווית עם חצי מצמדת "שטורץ" נושא תו תקן. - 2ברז שריפה "  .ב

 2ק"ג, צינור מאריג ניילון בקוטר " 6יבשה  תוף כבוי וברז שריפה, בתוספת שני מטפי אבקה - עמדת כבוי  .ג

מחד, ומותאם למסלנת מאידך), מסלנת נוספת. הכל בארון פח  2מ' כולל מצמדות "שטורץ" (" 20ובאורך 

  ס"מ. 90X130X 30צבוע 

ברזים מאושרים ע"י מכון התקנים ורשויות הכבוי, בשני דגמים טיפוסיים: ברז בודד  - ברזי שריפה חיצוניים  .ד

, דוגמת תוצרת "רפאל" או "פומס" . כל מוצא יצויד במצמדת "שטורץ"  4/ " 3/ " 3, וברז משולב "3בקוטר "

  מתאימה.

ס"מ מעל פני הקרקע. עמדת ברז שריפה תכלול בסיס בטון  70ברזי  השריפה יותקנו בגובה (קצה עליון) של  

פני הבסיס ומהדופן הצדדית ס"מ, דרכו יעבור צינור הכבוי כשהוא בולט מ  40X40X40(קוביה) במידות 

  קרקעית מאידך.-במידה הדרושה להתקנת הברז מחד ולחבור לצנרת תת

ס"מ מעל  20 -עם שסתום כדורי לשימוש כללי. גובה החבור כ 1-1/4זקף החבור לברז יצויד בחבור בקוטר "  

  פני הקרקע (פני בסיס הבטון).

  . וכלול במחיר הברז ט בת"ייותקן מתקן שבירה תקני בבסיס הברז כמפור לברזי שריפה 

 כל הפריטים תואמים לתקנים הישראליים, לדרישות הג"א ורשויות הכבוי.  .ה
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  .רשימת תכניות
  

מספר 
תאריך  סטטוס ק"מ שם תוכנית גיליון

 יצירה
תאריך 
 מהדורה עדכון

נית תכ – 3בנין  01
 3 20/11/12 22/06/10 למכרז 1:250 פיתוח

 –תכנית פיתוח  02
 3 20/11/12 22/06/10 למכרז 1:250 3באזור בנין 

תכנית  – 3בנין  03
 2 18/06/12 22/06/10 למכרז 1:100 -2קומה 

תכנית  – 3בנין  04
 2 18/06/12 22/06/10 למכרז 1:100 -1קומה 

תכנית  – 3בנין  05
 2 18/06/12 22/06/10 מכרזל 1:100 0קומה 

תכנית  – 3בנין  06
 1 23/04/12 22/06/10 למכרז 1:100 1קומה 

תכנית  – 3בנין  07
 1 23/04/12 22/06/10 למכרז 1:100 2קומה 

תכנית  – 3בנין  08
 1 23/04/12 22/06/10 למכרז 1:100 3קומה 

תכנית  – 3בנין  09
 1 23/04/12 22/06/10 למכרז 1:100 מפלס גג

 1 23/04/12 22/06/10 למכרז 1:100 תכנית גגות – 3בנין  10

סכימת  – 3בנין  11
 2 15/05/12 22/06/10 למכרז - צנרת מים

פרטי  – 3בנין  12
 0 22/06/10 22/06/10 למכרז - אינסטלציה

  תכנית ספרינקלרים.

02-SP 
תכנית  – 3בנין 

 – 2קומה 
 ספרינקלרים

 0 22/06/10 22/06/10 למכרז 1:100

03-SP 
תכנית  – 3בנין 

 -1קומה 
 ספרינקלרים

 0 22/06/10 22/06/10 למכרז 1:100

04-SP 
תכנית  – 3בנין 

 – 0קומה 
 ספרינקלרים

 0 22/06/10 22/06/10 למכרז 1:100

05-SP 
תכנית  – 3בנין 

 – 1קומה 
 ריםספרינקל

 0 22/06/10 22/06/10 למכרז 1:100

06-SP 
תכנית  – 3בנין 

 – 2קומה 
 ספרינקלרים

 0 22/06/10 22/06/10 למכרז 1:100

07-SP 
תכנית  – 3בנין 

 – 3קומה 
 ספרינקלרים

 0 22/06/10 22/06/10 למכרז 1:100

08-SP 
תכנית  – 3בנין 

 –קומת גג 
 ספרינקלרים

 1 20/11/12 22/06/10 למכרז 1:100

 
גיליון אדריכלות 

  מוקטן
  להתמצאות בלבד  

 
תכנית מיפוי  –מאיה 

תשתיות ניקוז,מים 
  וביוב תת"ק

  לאינפורמציה בלבד  

 
תכנית מיפוי  –מאיה 

תשתיות חשמל 
  ומתח נמוך

  לאינפורמציה בלבד  
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  אקוסטינספח 
  


