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פרק  – 00מוקדמות
00.01

תכנון הפרויקט במסגרת מחיר פאושלי -סופי.
בביצוע העבודה על פי הסכם זה )לרבות בבחירת הפריטים שיותקנו בפרויקט( יפעל הקבלן
בהתאם להוראות ולתוכניות שיימסרו לו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ,כפי שיקבעו על פי
שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
כמו כן הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין ולהוראות היועצים שיועסקו על ידי
המזמין בתחומים השונים ,כפי שידועות במועד חתימת הסכם זה וכן כפי שתינתנה מפעם
לפעם במהלך תקופת הסכם זה.
מודגש ,שהתכניות המצורפות למפרט/החוזה הינן כלליות למכרז ואינן שלמות  ,ולצורך
השלמתן עד למצב של תכניות לביצוע יידרשו פרטים ותכניות משלימות.
הסכום הפאושלי כפי שנחתם בין הצדדים בגין ביצוע הפרויקט לוקח בחשבון כי יתכנו
שינויי תכנון עקב דרישות רשויות ,שינוי תקנים ,הנחיות יועצי המזמין ובגין התקדמות
התכנון.
הקבלן ישמש כקבלן ראשי לכל העבודות במבנה ללא תשלום.
במסגרת תקופת עבודתו ישולבו קבלני ריהוט וציוד ואחרים כקבלנים ממונים.

00.02

בדיקת תוכניות ע"י הקבלן
הקבלן יבדוק תוך שלושים יום מיום קבלת צו התחלת העבודה את כל התוכניות שנמסרו לו
מהמזמין עד למועד קבלת צו התחלת העבודה.
הקבלן יתריע בכתב על תוכניות ו/או פרטים חסרים ויציין/יתחום את המועד הנדרש לקבלת
תוכניות ופרטים אלו ,באופן שלא תפגע מהלך עבודתו בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט.
לא תתקבל כל דרישה מהקבלן בגין חוסר בתוכניות ופרטים במועדים השונים של העבודה
מעבר לדרישתו זו )כאמור תוך  30יום מיום קבלת צו התחלת העבודה(.

.00.03

הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן
בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט של העבודות או פריטים שונים
א.
העשויים להידרש לביצוע העבודה ע"י מתכננים מוסמכים.
מבלי לפגוע בכלליות האמור ,מדובר ,בין השאר ,בעבודות כגון:
תכנון ההתארגנות על פי שלבי הביצוע השונים.
תכנון טפסות לכל היציקות ,תמיכות ומתקני עזר שונים
תכנון תבניות לאלמנטים יצוקים באתר.
תכנון תערובות הבטון.
תכנון קירות חוץ בשיטת "ברנוביץ".
תכנון הביסוס לעגורנים )במידת הצורך(  ,כולל אישור מהנדס אחראי לתכנון.
תכנון רכיבי הבטון עם חיפוי האבן החיצוני ,כולל פירטי החיבור לאלמנטים אחרים
בחזיתות ,לאישור סופי של האדריכל.
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-

התכנון של חיפוי האבן בקיבוע רטוב ,באמצעות "מהנדס אחראי" ו"מתכנן"
כהגדרתם בת"י  2378חלק .1
תכנון רכיבי האלומיניום.

-

תכנון  SDלמסגרות חרש

-

תכנון פרטי מסגרות שונים כגון מאחזי יד.
השלמת תכנון מערכת הספרינקלרים.
תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים כולל אישורם מול כל הגורמים
הרלוונטיים.
תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.
תכנון פיגומים בהתאם לתקנים ועל ידי מהנדס רשוי.
תכנון לו"ז מפורט ועדכונו באופן שוטף בכל תקופת הפרויקט.
תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.
תכנון מול הרשויות.
פריטים נוספים ,כנדרש לשם ביצוע הפרויקט.
עבודות התכנון הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון
הקבלני ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן.
התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים בתחומי התכנון הנ"ל שיועסקו
על ידי הקבלן .המהנדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק בישראל .עבודתם תלווה
בחישובים ,מפרטים ותוכניות לביצוע ,כולם חתומים על-ידי המהנדסים הנ"ל ועל-ידי
"המהנדס האחראי לביצוע השלד" )מהנדס הביצוע מטעם הקבלן( ,וכן תכלול
עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד מטעם הקבלן על כל הנ"ל.
על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל
העומסים הרלבנטיים להעמסת המתקנים ,התמיכות ,החיבורים הזמניים וכו' ,כגון:
עומס עצמי ,עומס שימושי ,עומסי רכב ומנופים ,כוחות אופקיים הנובעים משיפועי
קרקע ולחצי קרקע ,ומהעומסים שנזכרו לעיל ,שלבי הרכבה ועוד.
הקבלן יגיש למפקח ,ובאמצעותו למתכננים של המזמין ,את מסמכי התכנון הנ"ל
)חישובים תכניות ביצוע ומפרטים משלימים( להתייחסות ולאישור .התכנון הנ"ל
יוגש בשני עותקים.
המפקח והמתכננים יבדקו את התכנון הקבלני ,יעירו את הערותיהם ויחזירו לקבלן
את המסמכים .הקבלן יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח והמתכנן,
ויוסיף את כל הפרוט החסר כפי שיידרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר ,וזאת עד שהתכנון
הקבלני יאושר ע"י המפקח והמתכנן .רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע עפ"י
התכנון המאושר הנ"ל.
מודגש בזאת ,כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים
ו/או תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן של המזמין ,הכוונה היא כי
אישורים אלה הם ברמת העיקרון בלבד ,ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות
התכנון של המהנדסים מטעם הקבלן ,ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום ,או כדי לגרוע

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

5

ב.

ג.

מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו ,הן לתכנון והן לביצוע של
הנושאים לעיל ,כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.
כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון  ,כאמור לעיל ,חלות על הקבלן ,ולא ישולם לו
על כך בנפרד.
אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות ,יחולו עליו כל
ההוצאות של בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם המזמין.
הצעת הקבלן לתכנון חלופי כאמור לעיל כרוכה באישורו המוקדם של המפקח
והחלטתו אם לאשר את הצעת הקבלן תהיה סופית ומכרעת.
הקבלן מתחייב בזה באופן מפורש כי גם באם הוא יחלוק על הוראה ו/או דרישה ו/או
החלטה ו/או הנחיה של המפקח לגבי כל דבר ועניין הנוגעים להסכם זה ולביצוע
עבודות הבניה ,יבצע הקבלן את ההוראה של מנהל הפרויקט במלואה ללא הסתייגות
וללא עוררין בכפוף לזכותו להעלות טענה כספית בעניין זה .טענה זו תתברר על ידי
המפקח ובאם תתעורר מחלוקת בעניין זה יחולו על בירור מחלוקת זו הוראות הסכם
זה אולם לא יהיה בקיום המחלוקת הנדונה כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע את
הנחיות/הוראות המפקח במלואן ובמועד שנקבע לכך על ידי המפקח והקבלן לא
יהיה זכאי לעכב את ביצוע העבודות עד לבירור טענותיו בעניין זה .מובהר כי האמור
בסעיף זה יחול גם במקרה של מחלוקת כספית או כל מחלוקת אחרת עם הקבלן.

00.04

תכולת העבודה הפאושלית
תיאור כללי
הקמת בניין מעונות סטודנטים לרבות שטחי שירות ,שטחים נלווים ועבודות פיתוח בשטח
כולל של כ  11,600מ"ר בקמפוס המכללה ברח' יעקב שרייבום  26ירושלים ,במקרקעין
הידועים כחלק מחלקה  7בגוש  30868בירושלים
הקמת מבנה בן  18קומות ,מושלם ומוכן לאכלוס ולשימוש ע"י המזמין הכולל:
 14קומות של מעונות כולל חדרי מעונות בגדלים שונים.
קומת פלנום למעבור מערכות מעל מפלס הכניסה
 4קומות ראשונות -מבואה ושטחי שירות ומסחר.
תכולת העבודה הפאושלית ופירוט גמרים
כללי
כל החומרים והמוצרים המפורטים להלן ,יהיו בעלי תו תקן או בהעדרו יעמדו בדרישות
התקנים הישראלים הרלוונטיים ודרישות רשויות.
כל החומרים שקיים עבורם תקן ירוק ,כגון :בלוקים ,דבקים ,טיח ,צבע וכד'  ,יישאו תו
תקן.
ביצוע במוצרים שווי ערך יעשה רק באישור החברה .בכל מקום בו מצוינת אפשרות בחירה
)"או"(  -הבחירה תהיה בידי החברה.
התקנים הישראלים הרלוונטיים ודרישות רשויות.
כל החומרים שקיים עבורם תקן ירוק ,כגון :בלוקים ,דבקים ,טיח ,צבע וכד'  ,יישאו תו
תקן.
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ביצוע במוצרים שווי ערך יעשה רק באישור החברה .בכל מקום בו מצוינת אפשרות בחירה
)"או"(  -הבחירה תהיה בידי החברה.
להלן תיאור עיקר מרכיבי העבודה )כלול במחיר הפאושלי(:
עבודות הכנה
א.
התארגנות בשטח.
.1
עבודות השלמת חפירה/חציבה למפלסים המתוכננים.
.2
חפירת/חציבת לתעלות ,בורות ,קורות ,בורות מעליות  ,רפסודה ,יסודות
.3
וכד'.
מצעים בהתאם למפורט בדו"ח הקרקע ובתוכניות.
.4
הקבלן יבצע מצעים מהודקים בשכבות של  15ס"מ בצפיפות 98%
מוד.אש.או ,עד מפלסים מתוכננים גם בבניין וגם בפיתוח.
ב.

עבודות שלד מבטון
.1

.2

.3

כללי
שלד המבנה מבטון מזוין בהתאם לתוכניות של הקונסטרוקטור.
העומסים השימושיים יהיו בהתאם לתקן ,או לפי הרשום על גבי התוכניות.
מרחבים מוגנים קומתיים יבנו לפי תקנות ודרישות הג"א.
ביסוס
ביסוס המבנה בכלונסאות קטני קוטר ,ראשי כלונס שונים וברפסודה.
מפרטים לביצוע כלונסאות עפ"י המפורט ודו"ח יועץ הביסוס.
שלד המבנה
א.

ב.

ג.

ד.

תקרות :התקרות תבוצענה מבטון מסיבי יצוק באתר בעוביים
שונים ומתקרות כריך )איזוקל(  ,בהתאם למפורט בתוכניות
הקונסטרוקציה .פני התקרות יוחלקו בהליקופטר.
כל אביזרי המתכת הנדרשים בחדרים הטכניים השונים.
כל החורים ,המעברים ,השרוולים ,הפתחים ,והפרטים הדרושים
בבטונים ובבניה עבור המערכות.
אלמנטי פלדה )כגון קורות ומדרגות( מפרופילים מקצועיים שונים
בקומות התת קרקעיות ,לרבות פחי חיבור וחיזוק ,ברגים ועוגנים,
כל אלמנטי הפלדה צבועים בשתי שכבות צבע יסוד ובשלש שכבות
צבע פוליאור או שוו"ע בגוון לפי בחירת האדריכל.
קירות חוץ:
קירות החוץ יבוצעו מבטון יצוק בתבניות מתכת ביחד עם האבן.
באחריות הקבלן לתכנן את המערכת התבניות שתיתן מענה לכל
היקף קירות החוץ ,ולסידור האבן בתוך התבנית ,עפ"י סידור האבן
כמופיע בתוכניות ופרטי האדריכל.
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לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן את הצעתו לאישור המתכנן .הצעת
הקבלן תכלול:

.4

-

סידור התבניות ,מידות ,גדלים וכד' לכל היקף החזיתות.

-

שיטת תפיסת האבן לתבניות.

עבודות שלד בקומות המרתף יכללו גם יציקות כנגד כלונסאות דיפון
ה.
בתבנית צד אחד לכל האורך קירות הדיפון הקיימים כולל קיר דיפון
החשוף של בניין .3
דרישות נוספות
עבודות נוספות במבנה שידרשו לביצוע אשר אינם מופיעות בתכניות ו/או
במפרט זה על נספחיו ודרושות לביצוע המבנה לפי כל דין ו/או מיטב כללי
המקצוע ו/או דברים הנגזרים מתכניות ההיתר וכל דין.
בסיסים ופירים למערכות השונות ,גם כאלו שלא מופיעים בתכניות.
המחיר כולל את כל המרכיבים שידרשו להשלמת הפרוגרמה התפקודית
של המבנה.
הקבלן ייקח בחשבון מניסיונו כי ידרשו בין היתר פתחים נוספים ,חיזוקים
על ידי השלמות יציקה ,חיזוקים וקורות משנה לתמיכת פתחים וציוד,
מעקות ,הגבהות בטון ,ווטות ברצפה ,קירות ווטות בהפרש מפלסים
ובפיתוח ,חגורות בטון עליונות על הרצפה להשענת קירות בניה כולל קידוח
קוצים לרצפות קימות ,הנמכות ,הפרשים בין מפלסים ,ספים לאיטום ,הגנה
על האיטום מבטון באזורי הציוד ,בסיסים לציוד ,רצפות צפות לציוד ,קורות
לציוד ,רצפות כפולות ,גלריות ואינטרסולים לציוד ,הגבהות למעקות,
חיזוקים וקורות משנה סביב לפתחים ,כניסה של מעברי צנרת ,תעלות,
הנמכות ברצפות ובתקרות ,קורות עזר ,אביזרי פלדה לתליית מערכות,
סגירת פירים ופתחים שונים ואלמנטים מבטון נוספים אשר יידרשו בנוסף
לאלו המפורטים בתוכניות המכרז.
המזמין יוצא מתוך ההנחה כי הקבלן מנוסה בביצוע סוג עבודות כגון אלו
ויש לו הניסיון בהערכת עבודות אלו במסגרת ההצעה.
הקבלן מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כלל האלמנטים השונים שלעיל
ואת כל האלמנטים הנדרשים ולא פורטו לעיל ,והם כלולים במחיר הצעתו,
גם אם אינם מפורטים בתכניות ו/או במפרטים.
שינוי בעומסים שידרשו מהתאמת ריצופים ,שיפועים וניקוזים ,ציוד לצורך
מתקנים טכניים עומסי עבודה ועומסי פיתוח והתאמה למערכות ותשתיות
זאת לפי דרישות תאום עם רשויות והגורמים הרלבנטיים מחיצות וכד'
כלולים במחיר ההצעה הפאושלית.
המזמין יוצא מתוך ההנחה כי הקבלן מנוסה כדי להעריך את כמויות הזיון
הנדרשים לביצוע העבודה .לאור זאת בעצם הגשת הצעתו הקבלן מוותר
מראש על כל דרישה בנושא כמויות הברזל בכל אלמנטי הבטון .הקבלן יעריך
על פי ניסיונו את כמויות הזיון על פי המפורט במסמכי המכרז.
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לא תתקבל כל טענה של הקבלן על אי ידיעת אלמנטי בטון שונים .עליו
לדעת מניסיונו כבעל מקצוע המנוסה בבניית מבנים כגון אלו את המשמעות
של ביצוע שלד על כל פרטיו ,מכל מין וסוג ,לצורך תפקודו לשביעות רצון
מלאה של המזמין והמפקח על פי תוכניות ההיתר ,דרישות רשויות שונות,
כל דין ותוכניות המכר .יודגש כי מטרת המכרז לקבל מוצר מוגמר כאשר
האפיון במסמכי המכרז הוא אפיון פרוגרמטי בלבד.
ג.

עבודות בניה ,גבס ,טיח וצבע
כל המחיצות והקירות בשטחים הציבוריים מבלוקי בטון חלולים בעוביים שונים.
קירות הפרדה בין דירות סמוכות מבטון או מחציות מלוחות גבס בהתאם לתוכניות.
כל המחיצות בדירות מלוחות גבס בהתאם לתוכניות.
כל הקירות בחדרים טכניים ובחדר המדרגות יטויחו בטיח גבס פנים ,התקרות יצבעו
בסיד סינטטי ,הקירות בצבע אקרילי כדוגמת סופרקריל.
כל קירות הבטון בקומות יחופו בלוחות גבס  +בידוד תרמי ומחסום אדים בהתאם
לתוכניות.
כל קירות הפנים יצבעו בסופרקריל או שוו"ע.
כל התקרות גלויות לעין יטויחו בטיח גבס פנים ויצבעו בסיד סינטטי.
בחדרים רטובים הבניה מכל סוג שהוא ע"ג חגורה מבטון מזוין בגובה כ 5-ס"מ
מעל פני הריצוף.
הערות:
יש לראות הנחיות יועץ האקוסטיקה בנספח למפרטים.
.1
בנישות לארונות בלוביים הקומתיים – הגבהה מבטון מוחלק.
.2
בממ"דים ציפוי קירות ותקרה בלוחות גבס כולל מזרוני צמר זכוכית וכולל
.3
קונסטרוקציית חיבור  ,הכל לפי דרישות מפקדת פיקוד העורף.

ד.

עבודות איטום
איטום חלקים תת קרקעיים  ,גגות ,חדרים רטובים ,מאגרי מים וכד' בהתאם למפרט
המיוחד המצורף בפרק  – 05עבודות איטום.

ה.

חזיתות
קירות בטון מורכבים עם חיפוי אבן בתבנית "שיטת ברנוביץ" .
.1
האבן בעובי  3ס"מ ,כדוגמת ביר זית צהוב בעיבודים שונים.
הכל לפי תוכניות החזיתות.
במקומות בהן לא ניתן יהיה לבצע את החזיתות בשיטה זו ,יבוצע חיפוי
האבן בקיבוע רטוב ועובי האבן יהיה בהתאם לתקן.
העבודה כוללת ביצוע חורי עיגון וליטוש צד במידת הצורך ופתיחת פתחים.
לוחות האבן במידות לפי תוכניות החזיתות והפרטים ,אולם התכניות מנחות
בלבד ובאפשרות המזמין לשנות את הגדלים והפריסות ,ללא כל תביעה מצד
הקבלן.
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.2
.3

הערה :בכל חלקי החזיתות שלגביהם אין פרוט או אין מבטים וחתכים,
החיפוי יהיה באבן כנ"ל ,גם אם אין פרוט בתוכניות האדריכלות או שלא
צוין במפורש.
ויטרינות וחלונות מאלומיניום בהתאם לרשימות האלומיניום ,לתוכניות
ולמפרט המיוחד של פרק .12
טיח חוץ -בצד הפנימי של מעקות בגג ובכל מקום בו צוין בתוכניות .הגמר
של טיח החוץ  -צביעה בסופרקריל.

עבודות גמר
הכל בהתאמה לרשימות הגמרים המצ"ב.
התיאור שלהלן הינו תמציתי ,השלמות תיאור יש לראות בתוכניות ובפרטים.
ו.

חדרים טכניים שונים
ריצוף –אריחי גרניט פורצלן במידות  33/33ס"מ ,כולל שיפולים תואמים בגובה 7
ס"מ.
קירות  -טיח וצביעה בצבע אקרילי כדוגמת סופרקריל.
תקרות -טיח וצביעה בסיד סינטטי ובמקומות המסומנים )בחדר חשמל קומתי-
תקרת מגשי פח משולבת בהשלמות/סינרי גבס.
אלמנטי פלדה שונים -צבע פוליאור בגוון לפי בחירת האדריכל.
חדרי החשמל/מתח גבוה ושנאים יבוצעו לפי הנחיות ח"ח.

ז.

מחסן,חללים שלא לשימוש ,וחדרים שונים אחרים שאין להם ביטוי בתיאור
העבודה )בקומות התת קרקעיות(
ריצוף –אריחי גרניט פורצלן במידות  33/33ס"מ ,כולל שיפולים תואמים בגובה 7
ס"מ.
קירות  -טיח וצביעה בצבע אקרילי כדוגמת סופרקריל.
תקרות -טיח וצביעה בסיד סינטטי.
אלמנטי פלדה שונים -צבע פוליאור בגוון לפי בחירת האדריכל.

ח.

חדר אשפה וחדר טעינה ופריקה
ריצוף -רצפת בטון מוחלקת בהליקופטר עם  +ציפוי אפוקסי נגד החלקה.
קירות – חיפוי לכל הגובה באריחי קרמיקה לבנה.
תקרות – טיח פנים +צביעה בסיד סינטטי.
לאורך הקירות צינור הגנה ושוקת שטיפה.
סבכות ניקוז.

ט.

חדר י מדרגות
ריצוף ומדרגות בכל הקומות כולל קומות תת קרקעיות בהתאם לפרטים בלוחות
גרניט סינית  654או שוו"ע כולל עיבוד סרגלים נגד החלקה ,כולל סידורי נגישות
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בהתאם לדרישות יועץ הנגישות של המזמין ,כולל שיפולים תואמים הגובה  7ס"מ.
המדרגות רום ושלח מיחידות אורך שלמות ,כולל שיפולים תואמים בגובה  7ס"מ
מלווים את מהלך המדרגות.
גמר קירות –בכל הקומות  -טיח גבס  +צביעה בסופרקריל.
תקרות – טיח גבס +צביעה בסיד סינטטי.
מעקות ממתכת כפי שמופיע בתכניות וברשימות.
דלתות אש כפי שמופיע בתוכניות וברשימות.
י.

ממ"דים
ריצוף – כמו ריצוף חדרי המעונות ,כולל שיפולים תואמים בגובה  7ס"מ.
קירות ותקרה – ציפוי בלוחות גבס כולל בידוד לפי הנחיות מפקדת פיקוד העורף.
מסגרות לפי דרישות הג"א כולל שרוולים אטומים לאיוורור לפי הרשימות ,לרבות
מעברי צנרת מיזוג כולל אביזרים מתאימים.
מערכת סינון ואיוורור בהתאם לדרישות פיקוד העורף ,כולל מחיצת  HPLלהסתרה,
לפי הנחיות פיקוד העורף.

יא.

קומות 0,1-,2-,3-
לוביים בקומת כניסה ובפרוזדורים ובלוביים הקומתיים )בכל הקומות(
ריצוף מסדרונות ולובי מעליות ,כולל מכבסה באריחי גרניט פורצלן במידות 60/60
ס"מ.
שיפולים וחיפוי קירות לפי הפריסות.
חיפוי גבס מעל כולל פרופיל ניתוק ""U
פרטי מסגרות וארונות מתכת לפי רשימות.
תקרה מונמכת ממגשי פח משולבת בסינרי גבס צבועים בסופרקריל.
בתקרות המונמכות משולבות מערכות שונות ,מפזרים ,ספרינקלרים וכד'.
מלתחות ושירותים
ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות  60/60ס"מ  10Rו 33/33-ס"מ .R11
חיפוי באריחי גרניט פורצלן ,לפי הפריסות 50/20,33/33) .ס"מ(
אביזרי שירותים כגון מראות ,סבוניות ,מחזיקי ניר וכד' לפי הפריסות ולפי הרשימה
המצ"ב.
תקרה מונמכת ממגשי פח משולבת בסינרי גבס ירוק  ,צבועים בסופרקריל.
בתקרות המונמכות משולבות מערכות שונות ,מפזרים ,ספרינקלרים וכד'.
אב הבית
ריצוף –אריחי גרניט פורצלן במידות  33/33ס"מ ,כולל שיפולים תואמים בגובה 7
ס"מ.
תקרה מונמכת מגבס צבועים בסופרקריל.
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בתקרה המונמכת משולבות מערכות שונות ,מפזרים ,ספרינקלרים וכד'.
טיח גבס פנים על קירות +צבע אקרילי סופרקריל או שוו"ע.
חדרי חוגים
ריצוף ב PVC -כולל שיפולים מחומר דורופולימר כדוגמת פנל דגם  FL1בגובה 8
ס"מ של פרופילי ש.י.ר.ן.
מראות בקירות.
תקרה אריחים  60/60ס"מ אקופון גדינה ,משולבים בסינרי גבס צבועים בסופרקריל.
בתקרות המונמכות משולבות מערכות שונות ,מפזרים ,ספרינקלרים וכד'.
חדר כושר
ריצוף בשטיח גומי דחוס בשילוב גוונים משולבים בריצוף מ ,PVC -כולל שיפולים
מחומר דורופולימר כדוגמת פנל דגם  FL1בגובה  8ס"מ של פרופילי ש.י.ר.ן.
שיפולים וחיפוי קירות לפי הפריסות.
מראות בקירות.
תקרה אריחים  60/60ס"מ אקופון גדינה ,משולבים בסינרי גבס ותקרות גבס צבועים
בסופרקריל.
בתקרות המונמכות משולבות מערכות שונות ,מפזרים ,ספרינקלרים וכד'.
מטבח וקפיטריה
ריצוף מטבח באריחי גרניט פורצלן במידות  33.5/33.5ס"מ  R 11בעובי  14מ"מ.
שיפולים וחיפוי קירות לפי הפריסות.
תקרה מונמכת ממגשי פח משולבת בסינרי גבס צבועים בסופרקריל.
ריצוף קפיטריה באריחי גרניט פורצלן במידות  80/80ס"מ ,כולל שיפולים תואמים.
תקרה מונמכת בקפיטריה פוקוס  Eחצי שקועה משולבת בסינרי גבס צבועים
בסופרקריל.
בתקרות המונמכות משולבות מערכות שונות ,מפזרים ,ספרינקלרים וכד'.
יב

לובי ומעברים קומתיים
ריצוף אריחי גרניט פורצלן במידות  60/60ס"מ.
שיפולים וחיפוי קירות לפי הפריסות.
חיפוי גבס מעל כולל פרופיל ניתוק ""U
פרטי מסגרות וארונות מתכת לפי רשימות.
תקרה מונמכת ממגשי פח משולבת בסינרי גבס צבועים בסופרקריל.
בתקרות המונמכות משולבות מערכות שונות ,מפזרים ,ספרינקלרים וכד'.
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יג.

חדרי המעונות
כללית  :כל המחיצות וציפויי הקירות מלוחות גבס  ,מחיצות הגבס מסוגים שונים
לפי הפרטים.
מחיצות חדרים רטובים בצד הפנימי יבוצעו מלוחות וילבורד או סופרבורד
כל לוחות הגבס צבועים בצבע אקרילי כשדוגמת סופרקריל בגוונים לפי בחירת
האדריכל.
ריצוף בכל החדרים מלבד בחדרים רטובים ,אריחי גרניט פורצלן במידות  45/45כולל
שיפולים תואמים בגובה  7ס"מ.
בחדרים רטובים ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות כ 33/33 -ס"מ .R10
חיפוי בחדרי שירותים ומקלחות  -אריחי גרניט פורצלן ,גובה החיפוי עד כ 240-ס"מ,
לפי הפריסות.
אביזרי שירותים כגון מראות ,סבוניות ,מחזיקי ניר וכד' לפי הפריסות ולפי הרשימה
המצ"ב.
חיפויים במטבח  -חיפוי בין משטח העבודה לבין הארונות העליונים באריחי גרניט
פורצלן במידות  60/30ס"מ לפי הפריסות.
תקרה מונמכת ממגשי פח משולבת בסינרי גבס.
בחדרים רטובים -התקרה המונמכת מגבס עמיד רטיבות )ירוק(.
בתקרות המונמכות משולבות מערכות שונות ,מפזרים ,ספרינקלרים וכד'.
כמו כן סינר אנכי מלוחות גבס בגובה כ 43-ס"מ לרוחב החדרים.
כל לוחות הגבס צבועים בסופרקריל.
להלן תיאור הפריטים השונים:
דלתות נגרות
רחצה
דלת עץ אטומה חד כנפית מטיפוס נ 1-ברשימות אדריכלות פנים .ח.
מידות  .80/210דלת למינטו בגוון אלון מולבן שטרייף אופקי ,בדירת מגורים
הלבשות מרובעות ,כגודמת דגם  CHICשל דלתות שערי ברכה.
פרזול בהתאם לרשימות.
שרותים
דלת עץ אטומה חד כנפית מטיפוס נ 2-ברשימות אדריכלות פנים .ח.
מידות  .70/210דלת למינטו בגוון אלון מולבן שטרייף אופקי ,בדירת מגורים
הלבשות מרובעות ,כגודמת דגם  CHICשל דלתות שערי ברכה.
פרזול בהתאם לרשימות.
דלת עץ אטומה חד כנפית מטיפוס נ 3-ברשימות אדריכלות פנים .ח .רחצה נכים
מידות  .95/210דלת למינטו בגוון אלון מולבן שטרייף אופקי ,בדירה נגישה
הלבשות מרובעות ,כגודמת דגם  CHICשל דלתות שערי ברכה.
פרזול בהתאם לרשימות.
דלת עץ אטומה חד כנפית מטיפוס נ 4-ברשימות אדריכלות פנים .ח .שינה בדירת
מידות  .80/210דלת למינטו בגוון אלון מולבן שטרייף אופקי 3 ,חדרים
הלבשות מרובעות ,כגודמת דגם  CHICשל דלתות שערי ברכה.
פרזול בהתאם לרשימות.
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דלתות נגרות פח-עץ
דלת עץ אטומה חד כנפית מטיפוס נ 5-ברשימות אדריכלות פנים .כניסה
מידות  .80/210משקוף פח צבוע בגוון לבחירת אדריכל הפנים .למלתחות
גמר הכנף פורמאיקה טאפ משני הצדדים בגוון  M5521 SDשל כושר

ח.

 GREENLAMספק :מקור הפורמייקה .פירזול בהתאם
לרשימות.
דלת עץ אטומה חד כנפית מטיפוס נ 6-ברשימות אדריכלות פנים .מקלחת/שרותי
מידות  .95/210משקוף פח צבוע בגוון לבחירת אדריכל הפנים .נכים בקומות
גמר הכנף פורמאיקה טאפ משני הצדדים בגוון  M5521 SDשל ציבוריות
 GREENLAMספק :מקור הפורמייקה .פירזול בהתאם
לרשימות.
דלת עץ אטומה חד כנפית מטיפוס נ 7-ברשימות אדריכלות פנים .שרותי מסעדה
מידות  .90/210משקוף פח צבוע בגוון לבחירת אדריכל הפנים.
גמר הכנף פורמאיקה טאפ משני הצדדים בגוון  M5521 SDשל
 GREENLAMספק :מקור הפורמייקה .פירזול בהתאם
לרשימות.
דלת עץ אטומה חד כנפית מטיפוס נ 8-ברשימות אדריכלות פנים .שרותי עובדים
מידות  .90/210משקוף פח צבוע בגוון לבחירת אדריכל הפנים .במסעדה
גמר הכנף פורמאיקה טאפ משני הצדדים בגוון  M5521 SDשל
 GREENLAMספק :מקור הפורמייקה .פירזול בהתאם
לרשימות.
מטבחונים
ארון מטבח עליון ותחתון מטיפוס נג 10-במידות של א.ת .דירת יחיד
 ,180/90/60א.ע .250/60/301 .גוף הארונות מפלטות לביד 18
מ"מ ,גמר חיצוני פורמאיקה בגוון  M1130 SDשל GREENLAM

ספק :מקור הפורמייקה ,גמר פנימי מלמין לבן.תאים פתוחים ,גב
ודפנות בגמר פורמאיקה בגוון בגוון  M2290 SDשל
 GREENLAMספק :מקור הפורמייקה .קנטים תואמים בגוון
לבחירת אדריכל פנים .ידיות באורך  128מ"מ דגם  115מק"ט
 YMN01152ספק :יעד פרזול .צירים ומסילות כדוגמת בלום או
ש"ע .בהתאם לרשימות ובאישור המזמין והמתכנן.
ארון מטבח עליון ותחתון מטיפוס נג 11-במידות של א.ת .דירת זוג
 ,200/90/60א.ע 270/60/30 .גוף הארונות מפלטות לביד  18מ"מ,
גמר חיצוני פורמאיקה בגוון  M1130 SDשל  GREENLAMספק:
מקור הפורמייקה ,גמר פנימי מלמין לבן .תאים פתוחים ,גב
ודפנות בגמר פורמאיקה בגוון  M2290 SDשל GREENLAM

ספק :מקור הפורמייקה .קנטים תואמים בגוון לבחירת אדריכל
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פנים .ידיות באורך  128מ"מ דגם  115מק"ט  YMN01152ספק:
יעד פרזול .צירים ומסילות כדוגמת בלום או ש"ע .בהתאם
לרשימות ובאישור המזמין והמתכנן.
ארון מטבח עליון ותחתון מטיפוס נג 12-במידות של א.ת .דירת  3חדרים
 ,278/90/60א.ע .375/60/30 .גוף הארונות מפלטות לביד  18מ"מ,
גמר חיצוני פורמאיקה בגוון  M1130 SDשל  GREENLAMספק:
מקור הפורמייקה ,גמר פנימי מלמין לבן .תאים פתוחים ,גב
ודפנות בגמר פורמאיקה בגוון  M2290 SDשל GREENLAM

ספק :מקור הפורמייקה .קנטים תואמים בגוון לבחירת אדריכל
פנים .ידיות באורך  128מ"מ דגם  115מק"ט  YMN01152ספק:
יעד פרזול .צירים ומסילות כדוגמת בלום או ש"ע .בהתאם
לרשימות ובאישור המזמין והמתכנן.
ארון מטבח עליון ותחתון מטיפוס נג 13-במידות של א.ת .דירת ממ"מ
 ,205/90/60א.ע .275/60/30 .גוף הארונות מפלטות לביד  18מ"מ,
גמר חיצוני פורמאיקה בגוון לבחירת אדריכל הפנים ,גמר פנימי
מלמין לבן .קנטים תואמים בגוון לבחירת אדריכל פנים .ידיות
באורך  128מ"מ דגם  115מק"ט  YMN01152ספק :יעד פרזול.
צירים ומסילות כדוגמת בלום או ש"ע .בהתאם לרשימות
ובאישור המזמין והמתכנן.
ארון מטבח עליון ותחתון מטיפוס נג 14-במידות של א.ת .דירה נגישה
 ,205/90/60א.ע .205/60/30 .גוף הארונות מפלטות לביד  18מ"מ,
גמר חיצוני פורמאיקה בגוון לבחירת אדריכל הפנים ,גמר פנימי
מלמין לבן .קנטים תואמים בגוון לבחירת אדריכל פנים .ידיות
באורך  128מ"מ דגם  115מק"ט  YMN01152ספק :יעד פרזול.
צירים ומסילות כדוגמת בלום או ש"ע .בהתאם לרשימות
ובאישור המזמין והמתכנן.
זוג
ארון מטבח עליון ותחתון מטיפוס נג 15-במידות של א.ת .דירת
 ,212/90/60א.ע .212/60/30 .גוף הארונות מפלטות לביד  18מ"מ ,קומות 10-14
גמר חיצוני פורמאיקה בגוון  M1130 SDשל  GREENLAMספק:
מקור הפורמייקה ,גמר פנימי מלמין לבן .תאים פתוחים ,גב
ודפנות בגמר פורמאיקה בגוון  M2290 SDשל GREENLAM

ספק :מקור הפורמייקה .קנטים תואמים בגוון לבחירת אדריכל
פנים .ידיות באורך  128מ"מ דגם  115מק"ט  YMN01152ספק:
יעד פרזול .צירים ומסילות כדוגמת בלום או ש"ע .בהתאם
לרשימות ובאישור המזמין והמתכנן.
ארון מטבח עליון ותחתון מטיפוס נג 16-במידות של א.ת .משרד אב בית
 ,212/90/60א.ע .212/60/30 .גוף הארונות מפלטות לביד  18מ"מ ,קומה -1
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גמר חיצוני פורמאיקה בגוון  M1130 SDשל  GREENLAMספק:
מקור הפורמייקה ,גמר פנימי מלמין לבן .תאים פתוחים ,גב
ודפנות בגמר פורמאיקה בגוון  M1130 SDשל GREENLAM

ספק :מקור הפורמייקה .קנטים תואמים בגוון לבחירת אדריכל
פנים .ידיות באורך  96מ"מ דגם  115מק"ט  YMN01150ספק:
יעד פרזול .צירים ומסילות כדוגמת בלום או ש"ע .בהתאם
לרשימות ובאישור המזמין והמתכנן.
ארון מטבח עליון ותחתון מטיפוס נג 16-במידות של א.ת .משרד אב בית
 ,212/90/60א.ע .212/60/30 .גוף הארונות מפלטות לביד  18מ"מ ,קומה -1
גמר חיצוני פורמאיקה בגוון  M1130 SDשל  GREENLAMספק:
מקור הפורמייקה ,גמר פנימי מלמין לבן .תאים פתוחים ,גב
ודפנות בגמר פורמאיקה בגוון  M1130 SDשל GREENLAM

ספק :מקור הפורמייקה .קנטים תואמים בגוון לבחירת אדריכל
פנים .ידיות באורך  96מ"מ דגם  115מק"ט  YMN01150ספק:
יעד פרזול .צירים ומסילות כדוגמת בלום או ש"ע .בהתאם
לרשימות ובאישור המזמין והמתכנן.
ארון מטבח עליון ותחתון מטיפוס נג 17-במידות של א.ת .ביתן
 ,130/90/60א.ע ,130/60/30, .ארון גבוה  .84/210/45גוף הארונות קומה -3

שומר

מפלטות לביד  18מ"מ ,גמר חיצוני פורמאיקה בגוון M1130 SD

של  GREENLAMספק :מקור הפורמייקה ,גמר פנימי מלמין לבן.
קנטים תואמים בגוון לבחירת אדריכל פנים .ידיות באורך 96
מ"מ דגם  115מק"ט  YMN01150ספק :יעד פרזול .צירים
ומסילות כדוגמת בלום או ש"ע .בהתאם לרשימות ובאישור
המזמין והמתכנן.
ארונות בגדים
ארון בגדים מטיפוס נג 18-במידות  145/240/60כולל  3דלתות ,דירת יחיד
מדפים ותליה .גוף הארון מפלטות לביד  18מ"מ ,גמר חיצוני של
זוג דלתות פורמייקה בגוון  M113של  GREENLAMספק :מקור
הפורמייקה ,דלת שלישית בגוון  M5524של  GREENLAMספק:
מרוק הפורמייקה .גמר פנימי מלמין לבן .קנטים תואמים בגוון
לבחירת אדריכל פנים .ידיות באורך  96מ"מ דגם  116מק"ט
 YMN01160ספק :יעד פרזול .צירי טריקה שקטה תוצרת
 .SALICEבהתאם לרשימות ובאישור המזמין והמתכנן.
ארון בגדים מטיפוס נג 19-במידות  165/240/60כולל  3דלתות ,דירת זוג
מדפים ותליה .גוף הארון מפלטות לביד  18מ"מ ,גמר חיצוני של
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זוג דלתות פורמייקה בגוון  M113של  GREENLAMספק :מקור
הפורמייקה ,דלת שלישית בגוון  M5524של  GREENLAMספק:
מרוק הפורמייקה .גמר פנימי מלמין לבן .קנטים תואמים בגוון
לבחירת אדריכל פנים .ידיות באורך  96מ"מ דגם  116מק"ט
 YMN01160ספק :יעד פרזול .צירי טריקה שקטה תוצרת
 .SALICEבהתאם לרשימות ובאישור המזמין והמתכנן.
ארון בגדים מטיפוס נג 20-במידות  145/145/60כולל  3דלתות ,דירה נגישה
מדפים ותליה .גוף הארון מפלטות לביד  18מ"מ ,גמר חיצוני של
זוג דלתות פורמייקה בגוון  M113של  GREENLAMספק :מקור
הפורמייקה ,דלת שלישית בגוון  M5524של  GREENLAMספק:
מרוק הפורמייקה .גמר פנימי מלמין לבן .קנטים תואמים בגוון
לבחירת אדריכל פנים .ידיות באורך  96מ"מ דגם  116מק"ט
 YMN01160ספק :יעד פרזול .צירי טריקה שקטה תוצרת
 .SALICEבהתאם לרשימות ובאישור המזמין והמתכנן
מסגרות דלתות פח
דלת פלדה מגולוונת רב בריחית חד כנפית מטיפוס מ 1-ברשימות כניסה לדירת
אדריכלות פנים .הפחתת רעש  ,dB30מידות  :90/210דלת כניסה מגורים
בציפוי וינוריט לפי תקן  ,5044דלת דגם  740של רב בריח .דלת
פלדה מגולוונת בעובי  1.25מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב
פנימיים .גומי אטימה היקפי ואינסרט תחתון טלסקופי .משקוף
בניה מפלדה מגולוונת בעובי  1.5מ"מ צבוע בגוון  RALלפי פרוט
בסעיף  11.3במפרט זה .ידית דגם שוהם בגמר ניקל .מנעול
וצילינדר רב בריחי ,בריח תחתון )מנגנון תגבור( צידי .מעצור
ליפסקי בגוון טבעי )כסוף( .עינית הצצה טלסקופית .ציפוי וינוריט
דגם  7126נץ )אפור גרפיט(.
דלת פלדה מגולוונת רב בריחית חד כנפית מטיפוס מ 2-ברשימות כניסה לדירת
אדריכלות פנים .הפחתת רעש  ,dB30מידות  :משקוף פח מותקן מגורים ממ"מ
על הקיר בצמוד למשקוף ד.ה.מ .צבוע בגוון  RALלפי פרוט בסעיף
 11.3במפרט זה .מפרט הדלת כמו של פריט מ1-
דלת פלדה מגולוונת חד כנפית מטיפוס מ 3-ברשימות אדריכלות מחסן במטבח
פנים .מילוי צמר סלעים בצפיפות  60ק"ג למ"ר ,מידות  .100/210מסעדה
משקוף פח צבוע בגוון לבחירת אדריכל הפנים .גמר הכנף צבע
בתנור בגוון  .RAL 7015פירזול בהתאם לרשימות.
דלת מפלדה מגולוונת חד כנפית מטיפוס מ 4-ברשימות חדר
אדריכלות פנים .מילוי צמר סלעים בצפיפות  60ק"ג למ"ר ,מידות במטבח
 .80/210משקוף פח צבוע בגוון לבחירת אדריכל הפנים .גמר הכנף מסעדה
צבע בתנור בגוון  .RAL 7015פירזול בהתאם לרשימות.
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דלת מפלדה מגולוונת חד כנפית מטיפוס מ 5-ברשימות מטבח
אדריכלות פנים .מילוי צמר סלעים בצפיפות  60ק"ג למ"ר ,מידות במסעדה
 .90/210משקוף פח צבוע בגוון לבחירת אדריכל הפנים .גמר הכנף

קר

צבע בתנור בגוון  .RAL 7015פירזול בהתאם לרשימות.
מדרגות פלדה
כושר
מדרגות מתכת ועץ קלות בחדר כושר .שדרת פלדה מרכזית חדר
מפרופיל  RHS 10/10מעוגנת לרצפות בטון ולפודסט מפרופילי קומות -2 -1
 RHSהמעוגן לקיר .פלטות פלדה מרותכות לשדרה נושאות
מדרכי עץ מלא בעובי  4ס"מ המוברגים אליהן .מעקה מפרופילים
מלבניים ומילואות מרשת מתכת מאחז יד מפרופיל מתכת עגול
או מלבני.
מחיצות לשרותים
מערכת מחיצות מתועשות לתאי שירותים מ HPL-בעובי  13מ"מ שרותי
בתליה ע"ג קורה עליונה ללא רגליים בחזית .היחידה מורכבת במסעדה
ממקבץ של  3תאי שרותים בין קירות 2 ,מחיצות ביניים ,מחיצת
חזית עם  3דלתות  +סגירת לנישת כלי ניקוי בדלת נוספת.
פירזול ,שילוט וגוון לבחירת מעצב הפנים .ההתקנה בשרותי
נשים.

נשים

מערכת מחיצות מתועשות לתאי שירותים מ HPL-בעובי  13מ"מ שרותי
בתליה ע"ג קורה עליונה ללא רגליים בחזית .היחידה מורכבת במסעדה
ממקבץ של  2תאי שרותים צמודים לקיר ,מחיצת ביניים ,מחיצת
צד ומחיצת חזית עם  2דלתות .פירזול ,שילוט וגוון לבחירת מעצב
הפנים .ההתקנה בשרותי גברים.

גברים

מחיצת הפרדה בין משתנות מ HPL-בעובי  13מ"מ במידות שרותי
 50/120ס"מ בהתקנה ע"ג הריצוף ובגובה של  15ס"מ ע"ג רגליות במסעדה
נירוסטה ורזטות+עיגון לקיר בהתאם לתכנית .גוון לבחירת מעצב
הפנים .ההתקנה בשרותי גברים.

גברים

מערכת מחיצות מתועשות לתאי שירותים מ HPL-בעובי  13מ"מ שרותי עובדים
בתליה ע"ג קורה עליונה ללא רגליים בחזית .היחידה מורכבת במסעדה
ממקבץ של  2תאי שרותים בין קירות ,מחיצת ביניים ומחיצת
חזית עם  2דלתות .פירזול ,שילוט וגוון לבחירת מעצב הפנים.
ההתקנה בשרותי עובדים.
מערכת מחיצות מתועשות לתאי שירותים מ HPL-בעובי  13מ"מ שרותים
בתליה ע"ג קורה עליונה ללא רגליים בחזית .היחידה מורכבת במלתחות
ממקבץ של  3תאי שרותים בין קירות 2 ,מחיצות ביניים ,מחיצת נשים קומה -2
חזית עם  3דלתות .פירזול ,שילוט וגוון לבחירת מעצב הפנים.
ההתקנה בשרותי נשים.
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מערכת מחיצות מתועשות לתאי שירותים מ HPL-בעובי  13מ"מ שרותים
בתליה ע"ג קורה עליונה ללא רגליים בחזית .היחידה מורכבת במלתחות
ממקבץ של  3תאי שרותים בין קירות 2 ,מחיצות ביניים ,מחיצת גברים קומה -1
חזית עם  3דלתות .פירזול ,שילוט וגוון לבחירת מעצב הפנים.
ההתקנה בשרותי גברים.
מחיצת הפרדה בין משתנות מ HPL-בעובי  13מ"מ במידות שרותים
 50/120ס"מ בהתקנה ע"ג הריצוף ובגובה של  15ס"מ ע"ג רגליות במלתחות
נירוסטה ורזטות+עיגון לקיר בהתאם לתכנית .גוון לבחירת מעצב גברים קומה -1
הפנים .ההתקנה בשרותי גברים.
משטחי שיש
משטח אבן קיסר דגם  3040או ש"ע ,באישור אדריכל הפנים ,מטבחון דירת
בעובי  2ס"מ בהתקנה סמויה ,כולל עיבוד פתח לכיורים וכל יחיד
ההכנות הנדרשות להתקנת ברז פרח ובמידות  .280/60קנט חזית
ישר  +ליטוש ועיגול פינה.
משטח אבן קיסר דגם  3040או ש"ע ,באישור אדריכל הפנים ,מטבחון דירת
בעובי  2ס"מ בהתקנה סמויה ,כולל עיבוד פתח לכיורים וכל זוג
ההכנות הנדרשות להתקנת ברז פרח ובמידות  .200/60קנט חזית
ישר  +ליטוש ועיגול פינה.
משטח אבן קיסר דגם  3040או ש"ע ,באישור אדריכל הפנים ,מטבחון דירת
בעובי  2ס"מ בהתקנה סמויה ,כולל עיבוד פתח לכיורים וכל  3חדרים
ההכנות הנדרשות להתקנת ברז פרח ובמידות .225/60+54/60
קנט חזית ישר  +ליטוש ועיגול פינה.
משטח אבן קיסר דגם  3040או ש"ע ,באישור אדריכל הפנים ,מטבחון דירת
בעובי  2ס"מ בהתקנה סמויה ,כולל עיבוד פתח לכיורים וכל ממ"מ
ההכנות הנדרשות להתקנת ברז פרח ובמידות  .205/60קנט חזית
ישר  +ליטוש ועיגול פינה.
משטח אבן קיסר דגם  3040או ש"ע ,באישור אדריכל הפנים ,מטבחון דירה
בעובי  2ס"מ בהתקנה סמויה ,כולל עיבוד פתח לכיורים וכל נגישה
ההכנות הנדרשות להתקנת ברז פרח ובמידות  .205/60קנט חזית
ישר  +ליטוש ועיגול פינה.
משטח אבן קיסר דגם  3040או ש"ע ,באישור אדריכל הפנים ,מטבחון דירת
בעובי  2ס"מ בהתקנה סמויה ,כולל עיבוד פתח לכיורים וכל זוג קומות 10-
ההכנות הנדרשות להתקנת ברז פרח ובמידות  .205/60קנט חזית 14
ישר  +ליטוש ועיגול פינה.
אספקה והתקנה סמויה של משטח אבן קיסר דגם  3040או ש"ע ,שרותי
באישור אדריכל הפנים ,בעובי  2ס"מ כולל עיבוד פתח לכיורים במסעדה
וכל ההכנות הנדרשות להתקנת ברז פרח ובמידות  .250/50סינור
קדמי בגובה  30ס"מ ופנל חיפוי קיר בגובה  20ס"מ.
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משטח אבן קיסר דגם  3040או ש"ע ,באישור אדריכל הפנים ,שרותי
בעובי  2ס"מ בהתקנה סמויה ,כולל עיבוד פתח לכיורים וכל במסעדה
ההכנות הנדרשות להתקנת ברז פרח ובמידות  .250/50סינור
קדמי בגובה  30ס"מ ופנל חיפוי קיר בגובה  20ס"מ.

גברים

משטח אבן קיסר דגם  3040או ש"ע ,באישור אדריכל הפנים ,שרותי עובדים
בעובי  2ס"מ בהתקנה סמויה ,כולל עיבוד פתח לכיורים וכל במסעדה
ההכנות הנדרשות להתקנת ברז פרח ובמידות  .130/50סינור
קדמי בגובה  30ס"מ ופנל חיפוי קיר בגובה  20ס"מ.
משטח אבן קיסר דגם  3040או ש"ע ,באישור אדריכל הפנים ,מלתחות נשים
בעובי  2ס"מ בהתקנה סמויה ,כולל עיבוד פתח לכיורים וכל בחדר כושר
ההכנות הנדרשות להתקנת ברז פרח ובמידות  .244/50סינור
קדמי בגובה  30ס"מ ופנל חיפוי קיר בגובה  20ס"מ.
משטח אבן קיסר דגם  3040או ש"ע ,באישור אדריכל הפנים ,מלתחות גברים
בעובי  2ס"מ בהתקנה סמויה ,כולל עיבוד פתח לכיורים וכל בחדר כושר
ההכנות הנדרשות להתקנת ברז פרח ובמידות  .244/50סינור
קדמי בגובה  30ס"מ ופנל חיפוי קיר בגובה  20ס"מ.
מראות בחדרים רטובים
רחצה
מראה קריסטלית בלגית בעובי  6מ"מ במסגרת אלומיניום ו/או ח.
עם פאזה מודבקת ע"ג דיקט  6מ"מ ומותקנת ע"ג קיר מחופה בדירות מגורים
קרמיקה בהתקנה צפ לפי פרט .מידות 60/100
רחצה
מראה קריסטלית בלגית בעובי  6מ"מ במסגרת אלומיניום ו/או ח.
עם פאזה מודבקת ע"ג דיקט  6מ"מ ומותקנת ע"ג קיר מחופה בדירה נגישה
קרמיקה בהתקנה צפה לפי פרט .מידות 50/90
מראה קריסטלית בלגית בעובי  6מ"מ במסגרת אלומיניום ו/או שרותי
עם פאזה מודבקת ע"ג דיקט  6מ"מ ומותקנת ע"ג קיר מחופה במסעדה
קרמיקה בהתקנה צפה לפי פרט .מידות 220/90

נשים

מראה קריסטלית בלגית בעובי  6מ"מ במסגרת אלומיניום ו/או שרותי
עם פאזה מודבקת ע"ג דיקט  6מ"מ ומותקנת ע"ג קיר מחופה במסעדה
קרמיקה בהתקנה צפ הלפי פרט .מידות 220/90

גברים

מראה קריסטלית בלגית בעובי  6מ"מ במסגרת אלומיניום ו/או שרותי
עם פאזה מודבקת ע"ג דיקט  6מ"מ ומותקנת ע"ג קיר מחופה במסעדה
קרמיקה בהתקנה צפה לפי פרט .מידות 50/90

נכים

מראה קריסטלית בלגית בעובי  6מ"מ במסגרת אלומיניום ו/או מלתחות נשים
עם פאזה מודבקת ע"ג דיקט  6מ"מ ומותקנת ע"ג קיר מחופה בחדר כושר
קרמיקה בהתקנה צפה לפי פרט .מידות 240/90
מראה קריסטלית בלגית בעובי  6מ"מ במסגרת אלומיניום ו/או מלתחות גברים
עם פאזה מודבקת ע"ג דיקט  6מ"מ ומותקנת ע"ג קיר מחופה בחדר כושר
קרמיקה בהתקנה צפה לפי פרט .מידות 240/90
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מראה קריסטלית בלגית בעובי  6מ"מ במסגרת אלומיניום ו/או מקלחת
עם פאזה מודבקת ע"ג דיקט  6מ"מ ומותקנת ע"ג קיר מחופה בח .כושר
קרמיקה בהתקנה צפה לפי פרט .מידות 50/90

נכים

אביזרים לשרותים
סבוניה מרושתת פינתית במקלחון דגם  247של צהלש או ש"ע.

דירות מגורים

חלופה :סבוניית רשת פינתית  NOFER 09052.B SPAIN-ספק:
חזי בנק טופולסקי.
מחזיק נייר טואלט סגור בצד ,דגם  205של צהל"ש או ש"ע

דירות מגורים

חלופה :מחזיק נייר טואלט פתוח NOFER 16859.B SPAIN-

ספק :חזי בנק טופולסקי.
פח אשפה עגול מפלסטיק עם מכסה 10 ,ליטר ,דגם  510של דירות מגורים
צהל"ש או ש"ע.
חלופה :פח פדל  8ליטר  NOFER 14025 SPAIN- ABSספק :חזי
בנק טופולסקי.
מחזיק ניר טואלט ג'מבו ננעל מנירוסטה דגם  B-2890יצרן שרותים
ומלתחות
 ,BOBRICKספק שינזון או ש"ע.
ציבוריים
חלופה :מתקן נייר טואלט כפול-תלוי 05015S SPAIN-

 NOFERספק :חזי בנק טופולסקי.
מתקן לסבון נוזלי ננעל אנכי מנירוסטה דגם  B-2111יצרן שרותים
ומלתחות
 ,BOBRICKספק שינזון או ש"ע.
ציבוריים
חלופה :מתקן סבון נוזלי מנירוסטה NOFER 03001-ספק :חזי
בנק טופולסקי.
מייבש ידים חשמלי מנירוסטה דגם  ANDAמק"ט  .N020061שרותים
חלופה :מייבש ידיים סילוני מ"קט  638202של חברת הייג'ניק או ומלתחות
ציבוריים
ש"ע.
חלופה :מייבש ידיים סילוני  NOFER 01303-ספק :חזי בנק
טופולסקי.
פח עומד מנירוסטה עם מכסה הנסגר מעצמו דגם  B-2250יצרן שרותים
ומלתחות
 ,BOBRICKספק שינזון או ש"ע.
ציבוריים
חלופה :פח עומד  35ליטר מנירוסטה סגירה עצמית NOFER -

 14116ספק :חזי בנק טופולסקי.
פח הגייני תלוי לתא שרותים מנירוסטה
 ,BOBRICKספק שינזון או ש"ע.
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חלופה :פח תלוי  23ליטר מנירוסטה  14077.-נירוסטה ספק :חזי
בנק טופולסקי.
וו תליה מסיבי מנירוסטה להתקנה על דלתות תאי שרותים מ -שרותים
ומלתחות
 HPLדגם  B-211יצרן  ,BOBRICKספק שינזון או ש"ע.
ציבוריים
חלופה :קולב כפול מנירוסטה  NOFER 16852-ספק :חזי בנק
טופולסקי.
ידית אחיזה שני מישורים  60/60מנירוסטה מצופה פלסטיק דגם אביזרי נכים
 683של צהלש או ש"ע
חלופה :מאחז – 60/60מנירוסטה NOFER 15060 -ספק :חזי בנק
טופולסקי.
ידית אחיזה מתרוממת מנירוסטה מצופה פלסטיק דגם  682של אביזרי נכים
צהלש או ש"ע.
חלופה :ידית מתרומת לנכים – ERLAU ASK/CLC-85ספק :חזי
בנק טופולסקי.
מדף מתקפל לשרותי נכים מנירוסטה ,דגם  112של צהל"ש או אביזרי נכים
ש"ע
חלופה :מדף נירוסטה תיקני  30ס"מ  135779-GRספק :חזי בנק
טופולסקי.
מושב מקלחת מתקפל דגם  R1600של  Pressalit Careספק שינזון אביזרי נכים
או ש"ע.
חלופה :כיסא מתקפל  NOFER15067 -ספק :חזי בנק טופולסקי.
מאחז אופקי לדלת מנירוסטה מצופה פלסטיק דגם  684של צהלש אביזרי נכים
או ש"ע.
חלופה :מאחז ישר לדלת מנירוסטה  NOFER .15054.45-ספק:
חזי בנק טופולסקי.
מברשת לניקוי אסלה מפלסטיק ,מונחת על הרצפה ,דגם  649של דירות מגורים
צהל"ש או ש"ע.
חלופה :מברשת אסלה פלסטיק  NOFER .09107-ספק :חזי בנק
טופולסקי.
פרופילים בטיח במסדרונות וחדרי שרות
פרופיל ניתוק  Fדוגמת מק"ט  61568של ח.לוי בין אריחי פורצלן
לטיח.
עבודות ריצוף
 F1ריצוף מסדרונות ציבוריים -אריחי פורצלן  R9 60/60דגם
 ARCHITECTURA GRAPHITOספק :נגב קרמיקה או ש"ע.
מחיר יסוד  ₪ 75למ"ר.
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F2

ריצוף

דירה-

אריחי

פורצלן

45/45

R9

דגם

 ARCHITECTURA GRIGIOספק :נגב קרמיקה או ש"ע .מחיר
יסוד  ₪ 55למ"ר.
 F3ריצוף חדרי שרותים ורחצה בדירות -אריחי פורצלן 33/33
 R10דגם  ARCHITECTURA GRAPHITOספק :נגב קרמיקה
או ש"ע .מחיר יסוד  ₪ 55למ"ר.
 F4ריצוף חדרים טכניים -אריחי פורצלן  R9 33/33דגם
 ARCHITECTURA GRAPHITOספק :נגב קרמיקה או ש"ע.
מחיר יסוד  ₪ 55למ"ר.
 F5ריצוף מסעדה -אריחי פורצלן  R9 80/80דגם

ADAMA

 ARGENTספק :נגב קרמיקה או ש"ע .מחיר יסוד  ₪ 115למ"ר.
 F6ריצוף שירותים ציבוריים -אריחי פורצלן  R10 60/60דגם
ARGENT

ADAMA

ספק:

נגב

קרמיקה

או

ש"ע.

מחיר יסוד  ₪ 80למ"ר.
 F7מטבח -אריחי פורצלן  20/20בעובי  12מ"מ  R11ספק :נגב
קרמיקה או ש"ע.
 F8ריצוף מלתחות  -אריחי פורצלן  - R10 60/60דגם
 ARCHITECTURA GRAPHITOספק :נגב קרמיקה או ש"ע.
מחיר יסוד  ₪ 80למ"ר.
 F9ריצוף מקלחות  -אריחי פורצלן  - R11 33/33דגם
 ARCHITECTURA GRAPHITOספק :נגב קרמיקה או ש"ע.
מחיר יסוד  ₪ 55למ"ר.
 F12ריצוף מקלחות  -אריחי פורצלן  - R11 60/60דגם
 ARCHITECTURA GRAPHITOספק :נגב קרמיקה או ש"ע.
מחיר יסוד  ₪ 88למ"ר.
עבודות חיפוי
חיפוי קירות מסדרונות וגרעין קומות מגורים -פנל מאריח פורצלן
 60/30דגם  ARCHITECTURA GRAPHITOספק :נגב קרמיקה
או ש"ע .מחיר יסוד  ₪ 75למ"ר.
חיפוי קירות מסדרונות וגרעין קומות מגורים -אריחי פורצלן
 60/30דגם  MIDTOWN WHITEספק :נגב קרמיקה או ש"ע.
מחיר יסוד  ₪ 75למ"ר.
חיפוי קירות לובי מעליות קומות ציבוריות באריחי פורצלן 60/60
דגם  Strutturato Evolve Concrete 60ספק :נגב קרמיקה או ש"ע.
מחיר יסוד  ₪ 180למ"ר.
חיפוי חדרי רחצה דירות  -אריחי קרמיקה מזוגגים במידות
עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16
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 ,60/20בגוון לבן מבריק .או ש"ע .מחיר יסוד  ₪ 55למ"ר.
חיפוי קיר מטבחון בדירות מעל משטח שיש באריחי פורצלן
במידות  60/30דגם  GRIGIO ARCHITECTURAספק :נגב
קרמיקה או ש"ע .מחיר יסוד  ₪ 75למ"ר.
חיפוי קירות מלתחות -אריחי קרמיקה מזוגגים במידות 50/20
בגוון לבן מבריק .או ש"ע .מחיר יסוד  ₪ 55למ"ר.
חיפוי קירות מלתחות -פנל מאריחי פורצלן במידות  33/33דגם
 ARCHITECTURA GRAPHITOספק :נגב קרמיקה .או ש"ע.
מחיר יסוד  ₪ 55למ"ר.
חיפוי קירות מטבח מבשל במסעדה -אריחי קרמיקה מזוגגים
במידות  20/20בגוון לבן מבריק עד לתקרה מונמכת בגובה .+2.75
שטחי ריצוף וחיפוי מיוחדים
ריצוף  PVCבחדר כושר :ריצוף

מסדרת  UNISשל חברת

TARKET

 F10Aריצוף  PVCבחדר כושר :ריצוף מסדרת  UNISשל חברת
 TARKETגוון TEAL 3708-015בעובי  5מ"מ .מותקן בהדבקה
ע"ג החלקת מדה.
 F10Bריצוף  PVCבחדר כושר :ריצוף מסדרת  UNISשל חברת
 TARKETגוון  GREY 3708-009בעובי  5מ"מ .בהדבקה ע"ג
החלקת מדה.
 F11ריצוף בחדר כושר :מזרוני גומי דחוס מותאמים לשמש
כאריחי בלימה למשקולות ומתקני כושר ,מחומר אי.פי.די.אמ
)גומי נקי ממוחזר( בעובי  10מ"מ תקן אש ישראלי  933ו.755-
כדוגמת דגם  ,604שחור עם פתיתים ירוקים ,של אלעד חיפויים
בע"מ .מותקן בהדבקה ע"ג החלקת מדה.
צביעת קירות מטויחים
רצועת טיח מעל חיפוי אריחים במסדרונות מגורים בצבע אקרילי
בגוון טמבור P4231

מסדרונות חללי שרות בקומות ציבוריות בצבע אקרילי בגוון
טמבור P4231

צביעת משטחי פלדה
צביעת משקופי פח של דלתות כניסה לדירות בקומות המגורים ב-
 4גווני  RALלפי  4צלעות המבנה :צהוב  ,1018ירוק  ,6018כתום
 ,2003תכלת 5012
צביעת משקופי פח של דלתות פח עץ בחללים ציבוריים בגוון
RAL 7015
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צביעת משקופי פח של דלתות פח עץ בקומות המגורים בגוון RAL
9003

צביעת משקופי פח של דלתות מסגרות מתוך רשימת דלתות פנים
בחללים ציבוריים בגוון 7015 RAL
תקרות תותב
 C1הנמכת גבס לבן
 C2מגשי פח מחורר ברוחב  30ס"מ בגוון לבן
 C3מגשי פח אטום ברוחב  30ס"מ בגוון לבן
 C4הנמכת גבס ירוק
 C5סינר גבס לבן במישור תקרת מגשים
 C6תקרת אריחים מינרלית  60/60דגם  GEDINA Eהתקנה חצי
שקועה .יצרן אקופון ,ספק :יהודה יבוא יצוא
 C7תקרת אריחים מינרלית  60/120דגם  FOCUS Eהתקנה חצי
שקועה .יצרן אקופון ,ספק :יהודה יבוא יצוא
יד.

עבודות נגרות ,מסגרות ואלומיניום
בהתאם למפרטים המיוחדים ,לתיאור הפריטים  ,לרשימות ולתוכניות אדריכלות.
ויטרינות ופריטי אלומיניום פנימיים לפי רשימת אלומיניום פנים.
ארון בחדר רחצה ,תלוי כולל משטח וכיור ומראה במחיר יסוד .₪ 1200

טו.

ארון מטבח
ארון מטבח עליון ותחתון
הפריטים ולמפרט הטכני.

טז.

מערכות מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל  ,תקשורת ,ביטחון ,גילוי אש ,איוורור ,מיזוג אויר
ומעליות
המערכות יהיו בהתאם לאמור במפרטים המיוחדים – פרק  ,07פרק  , 08פרק 15
פרק  17ופרקים אחרים ולתוכניות ,כולל התחברות למערכות עירוניות ולח"ח ,בזק
ולחברת הכבלים.
הערות:
תכניות תיאום מערכות )סופרפוזיציה( יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולפיכך
.1
יתכנו שינויים בתוואי המערכות בבניין בכלל ובחדרי המעונות בפרט.
בגין שינויים כאמור לא יהא הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת ,ושינויים אלה
.2
כלולים בהצעה הפאושלית של הקבלן.
במידה ויידרש יותקנו אביזרי חיוץ )הגנה קטודית( בכניסת צנרת חיצונית
.3
לתוך המבנה.
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.4
.5

יז.

יח.

יט.

סגירת פירים ,מעברי כבלים ,תעלות וצינורות בחומר נגד התפשטות אש
בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות של המזמין ,כלולה בפאושל.
אטימת מעברי צנרת מבחינה אקוסטית במעבר בין חדרים סמוכים ,לפיח
הנחיות יועץ האקוסטיקה של המזמין ,כלולה במחיר הפאושלי.

פיתוח וגינון
הכל בהתאם למפרטים המיוחדים –פרק  40ופרק  41ובהתאם לתוכניות וכלול
בתמורה הפאושלית.
שטחים מסחריים
חנות בגמר מעטפת בלבד  ,ללא גמר פנימי.
ביתן שומר
הכל עפ"י התוכניות.

כ.

כל יתר השטחים עפ"י הפירוט שבתוכניות.

כא.

כללי
.1

כל העבודות הקשורות בהגנה נגד אש בהתאם לדו"ח יועץ הבטיחות.
מעברי כבלים וצינורות ואיטום מעברי פירים וצינורות אנכיים בפירים
הגנה מפני מעבר אש לשעתיים.
האיטום ע"י יציקת משטחי בטון או בכל דרך אחרת בהתאם לתקן ולדרישת
כיבוי אש  +עטיפות כדוגמת  KBSע"ג הצנרות והשרוולים ,הכל בהתאם
להנחיות יועץ הבטיחות.

.2

.3

הקבלן יגיש לאישור היועץ פרטים של כל מעברי האש בבניין.
כל עבודות השילוט והסימון הדרושות בהתאם להנחיות האדריכל ויועצי
השילוט של המזמין תכ ולתקנים השונים לרבות שילוט כל המערכות
בשילוט מבקליט חרוט וכן שלטי אזהרה כנדרש בחוק.
שילוט לפי דרישות הרשויות והתקנים ,כל השילוט בעברית ואנגלית ובגודל
ובטקסטורה לפי בחירת האדריכל.
הפניות לחדרי מדרגות ,יציאות חירום ושונות.
שילוט לחדריי המעונות  ,הפניות ושילוט קומות.
כל השילוט ייעשה ע"י יצרן מוכר ומאושר ע"י המפקח )יצרן אשר ביצע
עבודות שילוט בבתי מגורים ב 5-השנים האחרונות(.
הכל לפי הנחיות שיימסרו ע"י המפקח.
גודל ,גוון וצורת האותיות לפי בחירת והנחית האדריכל.
שרוולים בשלד הבטון והבנייה למעברים ולפתחים למערכות אלקטרומכניות
לפי תאום עם יועצי המערכות השונים.
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.4
.5
.6
.7
.8

.00.05

אבזור חדרי אשפה לפי הנחיות העריה.
מתחת לכל הריצופים בדירות ובשטחים הציבוריים -שכבת "פלציב" או
"רונדורסט" ב מתחת למצע מיוצב ,בהתאם לדו"ח האקוסטי.
"רצפה צפה" מבטון בגגות עם מיסונים ,לפי הנחיות יועץ האקוסטיקה
והקונסטרוקטור.
מיכל הדלק עבור הדיזל גנרטור חייב להיות מלא )ע"י הקבלן ועל חשבונו
אחרי קבלת טופס  ,(4כולל צנרת ופתח מילוי נגיש למיכלית.
עטיפת כל הקולטנים גלויים או סמויים בקירות בלוחות גבס דו קרומי ,
כולל מזרוני צמר זכוכית לבידוד וכולל עטיפת הצינור בחומר אנטי דרם.

עבודות מוקדמות אשר תבוצענה על ידי הקבלן
הקבלן יגיש תוך שבוע מיום חתימת ההסכם תכנית התארגנות באתר )אשר תתואם מראש
עם המפקח והנהלת המכללה( .תכנית זו מהווה ,לאחר אישורה על ידי המפקח ,חלק בלתי
נפרד ממסכי ההסכם .התכנית תכלול:
הקצאת שטחי התארגנות ,אזורי אחסון ,מבנים זמניים וכו' ,כולל פירוט המבנים וגודלם.

.00.06

סימון ומדידות
הקבלן יעסיק על חשבונו במשך תקופת העבודה ועד לסיומה ,צוות מדידה ובראשו
א.
מודד מוסמך ובעל רישיון ,בעל ותק של  5שנים לפחות בעבודות מדידה ,אשר יאושר
מראש ובכתב ע"י המפקח ,לביצוע כל עבודות המדידה הנדרשות בפרויקט.
הקבלן יבצע בעזרת המודד מדידות בכל אחד משלבי העבודה:
ב.
סימון יסודות ,מפלס וגבולות רצפה ראשונה לפני היציקה ,מפלס וגבולות תקרה
ראשונה לפני היציקה ,מפלסים וגבולות שאר התקרות לאחר היציקה וכן בכל שלב
שידרוש המפקח
הקבלן יכין תכנית עדות שהוכנה ע"י המודד לכל מפלס ומפלס.
תכנית העדות תיבדק ע"י מודד מטעם המזמין ורק לאחר אישורה יוכל הקבלן
להמשיך בעבודה.

.00.07

דו"ח קרקע  ,דו"ח אקוסטיקה ,הנחיות בטיחות ,דו"ח תרמי
להדגשה :דוחות והנחיות אלו מצורפים למסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד
מהעבודה.
כל האמור בדוחות ובהנחיות מחייב את הקבלן וכלול במחיר הפאושלי.

.00.08

בדיקת חומרים ומוצאם
כל חומר ,אביזר או מתקן הנדרשים לבניה וישולבו בבנין יעמדו בדרישות חוק המכר,
בתקנים הישראליים המתאימים ובהעדרם במפרטי מכון .בהיעדר תקנים ו/או מפרטי מכון
רלוונטיים – יעמדו בתקנים עפ"י המפורט להלן  -על כל חומר ,מוצר או תגמיר לעמוד
בדרישות האיכות של המזמין ,ללא פשרות.
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הקבלן יהיה חייב לקבל אישור מהמפקח והיועצים הן ביחס למקורות החומרים בהם יש
בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים ,אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים
אין אישור מקור החומר משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור.
כמו כן המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע לקבלן מקורות אספקת חומרי ריצוף ,חיפוי
וכלים סניטריים ,לרבות ממקור שנקבע על ידו.
הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר ,אם אין אותם חומרים
מתאימים לצורכי העבודה .עם התחלת העבודה ,ולא יאוחר מאשר שבוע לפני השימוש
בחומר מסוים ,על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו
להשתמש בהם .יחד עם זאת עליו להגיש דגימות מאותם חומרים לצרכי בדיקה .החומרים
ו/או המוצרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת
התאמתם לשימוש בביצוע העבודה.
כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי
של החומר הפסול מהמקום על חשבון הקבלן ,גם לאחר השימוש בו .הקבלן יהיה חייב
להרחיק ממקום העבודה ,תוך  48שעות מעת דרישת המפקח ,כל חומר שנפסל על ידו.
הפסקת העבודה עקב שימוש בחומרים פסולים תהיה על אחריות הקבלן ועל חשבונו
ותימשך עד שהוא יביא למקום חומרים ו/או מוצרים מטיב מאושר ובכמות המתקבלת על
דעת המפקח .הבדיקות תבוצענה במעבדה מוסמכת שתקבע ע"י המפקח ותוצאות הבדיקות
הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים .התשלום עבור הבדיקות חל על הקבלן .העתקי תעודות של
תוצאות הבדיקות יש להעביר מיידית אל המפקח.
00.09

דוגמאות וקומה הנדסית מלאה
א.

הכנת דוגמאות
הקבלן יכין דוגמאות להצגה מעבודות ומוצרים שלמים בגודל ,בצורה ובפרטים ,לכל אלמנט
בהתאם לרשימה שתימסר ע"י המפקח לפני יישומם ,על-מנת לקבל את אישור אדריכל
הפרויקט.
.1

הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתכניות ,במפרטים ו/או לפי
ההנחיות בע"פ ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי מאת
המפקח ו/או אדריכל הפרויקט.
אין להתחיל בביצוע העבודה ,אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר ולקבלת אישורו
הסופי של אדריכל הפרויקט לגבי כל דוגמא ודוגמא.
הדוגמאות המאושרות תושארנה במקומן באתר ,עד תום העבודות לצורך השוואה.

.2

בכל מקרה של פסילת הדוגמא ע"י המפקח ו/או אדריכל הפרויקט ,ו /או בכל מקרה
של ביצוע שינויים ע"י הקבלן בדוגמא עד לאישורה ע"י המפקח ו/או אדריכל
הפרויקט ,ייעשה הדבר על חשבון הקבלן.

.3

הקבלן לא יהא זכאי לתשלום נוסף עבור ביצוע הדוגמאות ,כולל הדוגמאות
החוזרות והדבר כלול בתמורה הפאושלית.
אי לכך ,כל הוצאותיו של הקבלן בגין הוראות סעיף זה יחולו עליו בלבד ,כן לא
תוכר ולא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הדוגמאות כאמור.

.4

התקנת פריט דוגמה במבנה – לאחר בדיקתו ואישורו – תהיה כפופה לשיקול דעתו
של המפקח בלבד – ובהתאם למצב הדוגמא.
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ב.

.00.10

קומה הנדסית לדוגמא
הקבלן יבצע על חשבונו "קומה הנדסית " אחת לפי תוכניות האדריכלות  ,קומה זו
תעשה בקומה כפי שיורה המזמין וזאת בתוך  90יום מגמר יציקת תקרת קומה ב'.
הקומה תהיה מותקנת להדגמה ותכלול את כל עבודות השלד ,המעטפת ,הגמר
והמערכות ,וכן יותקנו בה ארונות .מטרת הקומה הינה לבחון את פרטי הביצוע
השונים ,לרבות מפגשים עם פרטי המעטפת והאלומיניום.
המזמין ימציא לקבלן בעוד מועד הנחיות לגבי בחירת גוונים לחומרי הגמר כגון:
חיפוי ,קרמיקה ,ריצופים ,ארונות וכיו"ב.
חשמל לקומה יסופק ע"י חיבור החשמל הזמני של הקבלן.
הקבלן יבטיח גישה בטוחה ונוחה לקומה.

הגנה על חלקי מבנה
להלן מספר הוראות מחייבות בקשר עם הגנה על חלקי מבנה.
עץ – כל חלקי נגרות אומן ו/או נגרות חרש שיותקנו במבנה יוגנו ע"י הקבלן
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

באמצעות יריעות פוליאתילן בצורה שתבטיח אותו מפני פגיעות מכניות ,לכלוך ו/או
כל פגיעה אחרת.
אלומיניום – מיד עם גמר הרכבת כל אחד מפריטי האלומיניום ידאג הקבלן להגן עליו
מפני פגיעות מכניות ו/או פגיעה של סיד ,טיח ,צבעו כו'.
הגנת פריטי האלומיניום תתבצע בתיאום ועל פי הנחיות המפקח.
אדני חלונות – מיד עם גמר הנחת אדני החלונות יוגנו האדנים באמצעות פוליאתילן
וקרטון גלי ו/או בכל צורה אחרת שתוצע ע"י הקבלן ותאושר ע"י המפקח.
ההגנה תבטיח מפני פגיעות מכניות ו/או אחרות בכל מהלך הביצוע של המבנה.
ריצוף במרצפות ומדרגות– הקבלן יקפיד מפני פגיעה במרצפות והמדרגות .המדרגות
יוגנו באמצעות לוחות עץ באופן שיבטיח אותן מפני כל פגיעה במהלך העבודה,
המרצפות יוגנו ביוטה וגבס.
כלים סניטריים – עם הרכבת הכלים הסניטריים ידאג הקבלן להגנתם באמצעות
מילוי האמבטיות והכיורים בנסורת עץ וכסויים בקרטון גלי.
אין בביצוע ההגנה הנ"ל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות כל חלקי
המבנה המוזכרים למעלה ואלו שאינם מוזכרים.
כל ההגנות תהיינה ברות קיימא ויתפקדו ברציפות עד מסירת המבנה.
במידה ובמהלך העבודה תוסר ההגנה מכל סיבה שהיא ,ידאג הקבלן לחדשה באופן
מידי.
במידה ובמהלך העבודה יינזקו ו/או יתקלקלו חלקי המבנה ו/או אביזרים כלשהם
יתקנם הקבלן ו/או יחליפם על חשבונו לשביעות רצון המפקח.
כל ההוצאות הכרוכות בביצוע מושלם של ההגנה על חלקי המבנה ,אחזקתה וחידושה
חלות על הקבלן וכלולות בתמורה הפאושלית.
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.00.11

תאומי פתחים ומעברים
תאומי פתחים ,שרוולים )לרבות אספקתם( ,מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות
הקשורים לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

.00.12

תכנון הביצוע
לפני תחילת העבודה ,יידרש הקבלן להגיש לאישור המתכנן והמפקח תוכנית מפורטת
לביצוע העבודה .התוכנית תפרט את אמצעי ההרמה ,את אמצעי ההובלה ,שינוע והאחסון
של החומרים והרכיבים הטרומיים והיצוקים במקום וההגנה עליהם וכל ציוד אחר בו
ישתמש הקבלן במהלך עבודתו .התוכנית תתאר את התבניות בהן ישתמש הקבלן לביצוע
רכיבי הבטון היצוקים באתר ,את אופן הרכבתן ופירוקן ,מועדי ההרכבה והפירוק וכו'.
התוכנית תכיל תיאורים של הפיגומים ,התבניות ,הרכבת הרכיבים הטרומיים ,שיטת
היציקה וכיו"ב.
הקבלן נדרש לציין סוג העגורנים שבהם ישתמש ,בין אם קבועים במבנה או כאלה שיובאו
לצורך עבודה מסוימת  -הכל בהתאם לעומס שעל העגורן להרים באורך הזרוע הדרוש,
ובהתחשב בכל תנאי הסביבה .הקבלן יגיש לאישור המזמין תכנית מיקום העגורנים בין
ניידים ובין קבועים.
השענת ציוד עבודה כבד על גבי תקרות אם תאושר על ידי המתכנן ומנהל הפרויקט ,תחייב
את הקבלן לתמוך אותן בפיגומים יציבים .לשם כך ,יגיש הקבלן לאישור תכנון מפורט של
הפיגומים מתחת לכל התקרות והקורות אותן יבקש לתמוך.
אישורו של המתכנן והמפקח לכל אשר יוצג בפניו על פי סעיף זה לא ישחרר או יקטין
מאחריותו של הקבלן לביצוע העבודה והוא נשאר האחראי הבלעדי לביצוע.
כל שטחי ההתארגנות של הקבלן יהיו בתחומים המוגדרים כאתר הבניה .הקבלן רשאי
לבקש מהרשויות אישורים להתארגנות ,או להצבת ציוד מחוץ לתחומי האתר ,אך מחויבותו
של הקבלן כלפי המזמין על פי הסכם זה לא תהיה מותנית בהשגת אישורים אלו .המזמין גם
לא יישא בהוצאות כלשהן שיהיו לקבלן בגין קבלת האישורים מהרשויות והוצאות אלה
כלולות בתמורה הפאושלית.

00.13

דרישות איכות הסביבה
בנושא מניעת רעש יתחייב הקבלן המבצע להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים
)רעש בלתי סביר מציוד בניה( התשל"ט  .1979לצורך כך ישתמש הקבלן בציוד תקני בלבד
לעבודות כרייה ,חפירה ובנייה.
הקבלן המבצע יתחייב גם להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(
התשמ"ג .1993
בנוסף ,יתחייב הקבלן המבצע להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי
סביר( התש"ן  1990ולא לגרום ל"רעש בלתי סביר" כמוגדר בתקנות בשעות היום והלילה.

.00.14

בקרת איכות והבטחת איכות QC/QA

על הקבלן להציג בפני המפקח את נוהלי בקרת האיכות והבטחת האיכות וכן את כל דוחות
הבדיקות ואי ההתאמה ע"פ תקנים אלו.
עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

30

הקבלן יציג בפני המפקח מיד עם תחילת העבודות את הצוות המקצועי שיבצע את בקרת
ואבטחת האיכות – בין אם הצוות הוא מאנשי הקבלן )לא כולל את מנהל הפרויקט ,מהנדס
הביצוע ומנהלי העבודה( או גורם חיצוני שנשכר ע"י ועל חשבון הקבלן.
מובהר בזאת כי אחריות הקבלן לאיכות עבודותיו ,בקרת האיכות והבטחת האיכות היא
מלאה ומוחלטת .עבודת המפקח מטעם המזמין תכליתה לוודא באופן מדגמי כי בקרת
ואבטחת האיכות של הקבלן מתבצעות באופן הטוב ביותר .היה ויתברר כי אין הדבר כך,
יהא המזמין רשאי לתגבר את צוות הפיקוח באתר ככל שיידרש על חשבון הקבלן.
עם השלמת וסילוק כל ההערות המצוינות בדוחות אי ההתאמה על הקבלן להציג את כל
דוחות ההתאמה המושלמים וכן הצהרה שכל הליקויים סולקו ע"פ הדוחות שנעשו על ידו
ומאושרים ע"י ממונה הבטחת האיכות של הקבלן.
.00.15

מסירה/קבלה העבודות הגמורות
א.

קבלה/סיור מוקדם
אחרי שלדעת המפקח ,הקבלן גמר את העבודה והגיע לשלב הקבלה ו/או ביצוע סיור
מוקדם בין בכל העבודה נשוא חוזה זה ובין בחלק כלשהו ממנה ,יזמין המפקח וועדת
קבלה מוקדמת של המבנה .בקבלה הנ"ל ישתתפו המתכננים ,נציג המזמין ,המפקח,
הקבלן ובמידת הצורך קבלני העבודות והמערכות שבוצעו במבנה.
יילקח בחשבון כי למפקח יידרשו לפחות  10ימים על מנת לזמן את הועדה הנ"ל
לתאריך המוצע על ידי הקבלן.
הקבלן יגיש את כל האישורים שבידו על בדיקות שנעשו על ידי המתכננים מאת
הרשויות המוסמכות.
לאחר הבדיקה יעביר המפקח לכל המשתתפים בבדיקה דו"ח מסכם ובו תיכללנה
הערות המשתתפים וההוראות לקבלן לתיקון פגמי ביצוע שנתגלו בבדיקה ,השלמות
דרושות וכדומה ,וכן ייקבע תאריך לסיום התיקונים וההשלמות כנ"ל.

ב.

ג.

קבלה סופית
עם תום תיקון הפגמים כנ"ל ע"י הקבלן ,תיערך ועדת קבלה סופית )הנוהל לזימון
ועדת קבלה סופית יהיה כבפסקה א' לעיל(.
היה והקבלן פיגר בהשלמת העבודה ו/או לא קיבל את אישור המפקח על השלמתה
ו/או משיקולים אחרים ,רשאי המזמין בהתאם לשיקול דעתו ,לדרוש מהקבלן למסור
חלקים במבנה ו/או מערכותיו .במקרה זה תיערכנה קבלות חלקיות והמזמין יהיה
רשאי להשתמש באותם חלקים למרות שטרם הושלמה העבודה בכל המבנה/
המערכת .במקרה כזה תיחשב תקופת האחריות החל מתאריך המסירה הסופית של
כל המבנה/מערכת ,או מתאריך שהמזמין החל להשתמש בחלקים הנ"ל ,לפי
המאוחר.

.00.16

תוכנית עדות ) (AS MADEותיקי מתקן
בסיום העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תכניות מעודכנות לאחר בצוע ).(as made
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התכניות יכללו תיאור מדויק של כל העבודות בפרויקט )הכוללות את כל העדכונים שבוצעו
בבניין במהלך הביצוע( עדכונים במערכות אלקטרומכניות ,ובתשתיות חוץ כולל חתכים,
רומי מבנים ,רומי קרקעית צנרת ,תוואי צנרת הסקה ,אינסטלציה ,חשמל רומי משטחים
ועבודות עפר וכו' .תכניות אלו יוכנו על חשבון הקבלן ב 4-עותקים  +תקליטורים באוטוקאד
 2002לפחות ברמת שרטוט דומה לתכניות העבודה שקיבל מהמזמין.
כל המערכות והעצמים האחרים המופיעים על גבי השרטוטים ימדדו ויאושרו ע"י מודד
מוסמך מטעם הקבלן והתכניות יחתמו על ידו.
כמו כן יגיש הקבלן למזמין ולמפקח  3העתקים של תיקי מתקן הכוללים:
הנחיות תפעול ,טיפול ואחזקה לכל המכונות/מכשירים/מתקנים ,כולל תעודות אחריות
מהספקים ,רשימת אנשי קשר לטיפול ,חוברת/דפים עם לוח זימון פעולות של אחזקה
מונעת ,והוראות אחזקה מונעת מפורטת וסכמות וסקיצות מפורטים לרכיבים השונים ,בהן
יצוינו מספר הציוד ,על פי המסומן בתוכניות )בעתיד( ,פרטי הציוד ,וכו'.
על הקבלן לצרף צילומים/מקור  -של רכיבים/ציוד/אביזרים/יחידות אלמנטים וכו' של
היצרן ,עם מספרים קטלוגים של הספק/יצרן תוך שם הספק ,יבואן וכו' ,כתובתו ומספר
הטלפון שלו.
הקבלן יכין שילוט מפורט לכל הלוחות ,הציוד ,האביזרים הכוללים ח"ק ומפסקים.
השילוט יהא עשוי סנדוויץ דו צדדי גרבופל או שלט בשיטת פוטומיטל .השלטים יחוברו
למקומם באמצעות ברגי פח .גודל השלט ,עוביו ,צבעו וכו' יקבעו על ידי המפקח.
הקבלן יפעיל ,יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר שעברה הרצה במשך 4
שבועות לפחות והיא עובדת כתקנה כולל הדפסת דו"חות ע"י המדפסות של המערכת.
הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן .על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו להדריך
האנשים כך שיוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות.
.00.17

אחריות ושרות בתקופת האחריות
)יש לראות השלמה בנושא זה במפרטים המיוחדים של המערכות השונות(
הקבלן ייתן במהלך תקופת הבדק גם שירות אחזקה שיכלול תיקון תקלות וביצוע עבודות
אחזקה מונעת למערכות ,בהתאם ללוחות זימון שיוצגו ויאושרו ע"י המפקח ולמתקנים
במשך כל תקופת הבדק .שירות האחזקה יכלול את כל העבודה ,החלקים והחומרים
הדרושים לביצוע העבודות לרבות חומרי שימון ,גז ,חומרי איטום וכדומה .תיקון תקלות
יתבצע תוך תקופות הזמן המפורטות להלן.
תקופת הבדק לא תסתיים כל עוד לא פעלה מערכת בשלמות וללא תקלות במשך  6חודשים
לפחות .סיום תקופת הבדק מותנה באישור המפקח.
הקבלן יהיה אחראי וייתן שירות למערכות ולמתקנים ,כאמור לעיל ,לתקופות נוספות מעבר
לתקופת הבדק באם יתבקש ע"י נציגי המזמין.
תקופת הזמן תקבע ע"י נציגי המזמין בלבד ובעלות שתיקבע במו"מ עם המזמין בהתאם
למחירי "שוק" .
הקבלן יוודא כי אופן התקנת המתקנים על ידו יבטיח את פעולתם התקינה והרצופה,
תאפשר מתן שירותי אחזקה בנגישות גבוהה וכי המתקנים יאפשרו הפעלה חלקית באופן
שתמנע השבתת המתקנים והפסקת הענקת השירותים.
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אין לבצע כל פעילות אחזקה ללא תיאום מראש וקבלת אישור מגורמי המזמין האחראים
לתפעול ואחזקת המבנה.
כל פעולות האחזקה המצריכות הדממת מתקנים יתבצעו בימים ובשעות שבהן אין צריכת
שירותים או שצריכת השירותים נמוכה וניתן להשבית חלק מהמתקנים בלבד.
השבתת מתקנים לצורך אחזקה ,הגורמת להשבתה של מערכות חיוניות לבנין ולגורמי
המזמין ,תתואם מראש עם המזמין .במתקנים חיוניים לא יהיה הקבלן רשאי להשבית
לחלוטין את האספקות ולפיכך יהיה עליו לתכנן את העבודה כך שניתן יהיה להפסיק מתקן
תוך כדי הפעלת מתקן חלופי .הקבלן יהיה אחראי להתקין את המתקנים כך שפעולה
חלופית זו תתאפשר.
הקבלן יהיה אחראי להדריך את המשתמשים בכל הקשור לאופן הפעלת המתקנים
ותחזוקתם ,ככל שידרוש זאת המזמין .הקבלן לא יוכל לטעון כנגד הפעלה לא נכונה של
המתקנים ע"י המזמין.
ביצוע כל סוגי העבודות )מטלות הקבלן( יכלול את כל העבודה הנדרשת ע"י עובדי הקבלן
וקבלני משנה מטעמו ,כל החלקים ,החומרים ,חומרי עזר וציוד חליפי לציוד שע"פ קביעת
המפקח אין כדאיות כלכלית לשפצו ,כל כלי העבודה הנדרשים ,הובלה ,עבודות בבתי
מלאכה חיצוניים ,חפירות לגילוי והחלפת כבלים או מופות לרבות העמדת כלי חפירה
מכניים ואמצעי הרמה וכדומה.
בהגדרת המתקנים נכללים בין היתר המערכות ,הציוד הייעודי ,לוחות חשמל ופיקוד ,צנרת
הולכה ,חפירות ותעלות ,כל הכבלים ,החיווט וכל אביזר אחר המהווה חלק עיקרי או משני
במכלול המערכת.
במשך תקופת השרות מתחייב קבלן המערכת לבצע שלוש ביקורות תקופתיות לבדיקת
המתקן .ביקור באתר עקב תקלה לא יחשב כביקורת תקופתית לבדיקת המתקן.
הקבלן מתחייב להודיע בכתב למזמין ולמהנדס היועץ על כל תקלה שתוקנה במערכות
במשך תקופת השרות בנוסף לכך בתחילת תקופת השרות ימסור הקבלן למזמין מחברת
לרישום תקלות ובה העמודות הבאות :תאריך ההודעה ,מהות התקלה ,פרוט התיקון ,שם
הטכנאי ,חתימת הטכנאי ,תאריך התיקון ,שם מלא של האחראי מטעם המזמין וחתימתו.
מפעם לפעם תבוקר המחברת ע"י המזמין.
מטלות הקבלן יכללו את השירותים הבאים:
שימור המערכות  -אחזקה מונעת
א.
על מנת לשמור על ערך המתקנים ופעולתם התקינה ,יבצע הקבלן את כל עבודות
האחזקה המונעת על פי הנדרש בהוראות היצרנים למתקנים הבודדים ועל פי
ההוראות למערכות כוללות ,שיכין על פי ניסיונו כפי שבא לידי ביטוי בספר המתקן
שיאושר ע"י המזמין.
בדיקת הטיפול המונע תיעשה על-ידי המזמין ותאושר על-ידו .הבדיקה תתבצע אחת
לתקופה כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת .גמר ביצוע אחזקה מונעת יחשב רק
במסירת טופס העבודה ,כשרשומים בו כל הפרטים הנדרשים ,בחתימת אחראי
האחזקה מטעם הקבלן.
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ב.

תיקוני תקלות
(1

(2

כללי
עובדי הקבלן יבצעו את כל תיקוני התקלות .עבודות תיקון תקלות תהיינה
בעדיפות על-פני שאר משימות הקבלן .כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת
המתקנים לספק את המתוכנן מהם ,כפי שנמדד ואושר בעת קבלת המתקן
או העלול לגרום נזק נוחות לסביבה.
על הקבלן להעמיד מוקד שרות קבוע למשך תקופת הבדק שיקבל תלונות
המזמין על תקלות ויטפל בהן כמפורט בסעיף )ג( בהמשך .פרטי מוקד שרות
)טלפון ,איוש ,מיקום וכו'( יימסרו למזמין כחלק ממסמכי הקבלה הסופיים.
זמן מוקצב לתיקון תקלה
תיקון תקלות יהיה בעדיפות על-פני המשימות השוטפות והמונעות .עובדי
הקבלן הקבועים יטפלו בתיקון מייד עם גילויו ברציפות עד לתיקון התקלה.
תיקון המצריך הגעת מומחי הקבלן או קבלני משנה המשמשים כגיבוי,
יתבצע על-פי לוח הזמנים המפורט להלן:
א(
תיקון תקלה שאינה דחופה יתבצע תוך  24שעות מרגע ההודעה על
ב(

ג(

ג.

התקלה והקבלן יפעל ברציפות לתיקונה.
לתיקון תקלה דחופה כגון השבתת מערכת או השבתת אזור ,או
תקלה בטיחותית ,יגיע צוות הגיבוי למקום תוך  4שעות מרגע
ההודעה על התקלה .הגדרת דחיפות התקלות תיעשה על-ידי
המזמין .תיקון התקלה יתבצע ברציפות עד לסיומה.
תיקון תקלה המחייבת הוצאת חלק לצורך תיקונו אל מחוץ לבנין,
באם יתבקש או יצטרך קבלן האחזקה לבצעו ,יתבצע עפ"י לוח
זמנים כמפורט להלן:
תיקון מנוע/משאבה יתבצע תוך  4ימים מאיתור התקלה.
) (1
תיקון כל יחידת ציוד אחרת או חלק ממנה  -תוך  5ימים
) (2
מאיתור התקלה.
כל נזק שיגרם לאדם ולרכוש עקב מחדלים של הקבלן ו/או
מי מטעמו יהיה על אחריותו ויבוטח על ידו.

ניקיון המתקנים
הקבלן יוודא כי חדרי הציוד והמתקנים המתופעלים על ידו יהיו מטופלים ונקיים.
נציגי המזמין לא יבצעו פעולות ניקיון בחדרי ציוד ומתקנים הנמצאים באחריות
הקבלן.
חדרי הציוד והמתקנים ינוקו לפחות אחת לחודש ובאופן יסודי אחת לשלושה
חודשים .לכלוך שנוצר עקב ביצוע עבודה ,ינוקה מייד עם סיום העבודה .ניקוי אבק
מציוד ,צנרת ואביזריה ,מלוחות ,תעלות הולכת כבלים ,כבלים ,יתבצע אחת לשנה
לפחות במקביל לביצוע פעולות האחזקה .כל זאת על-חשבון הקבלן לכל תקופת
הביצוע.
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ד.

ה.

נוהלי עבודה
בנוסף לאמור לעיל יפעל הקבלן על פי נוהלי העבודה המפורטים להלן:
הנחיות ,תקנות והוראות ניהוליות
.1
הקבלן יפעל על-פי מערכת הנחיות ,תקנות והוראות שיקבל מהמזמין.
ההנחיות וההוראות יינתנו בתחילת העבודה ,ו/או במהלכה ,בין בכתב ובין
בעל-פה.
מניעת הפרעות
.2
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי
המבקרים והדיירים בבניין ,ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות
מכל סוג לפעולתם ,ובכלל זה הצורך לעבוד מחוץ לשעות הפעילות הרגילות.
מפגעי בטיחות
.3
בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי ,יטפל בו הקבלן באופן מיידי וברציפות עד
לפתרון המלא ,לרבות בדרך של התקנת אמצעים המתאימים להנחיות משרד
העבודה להגנת אזור המפגע מפני דיירים ומבקרים ,העלולים להסתובב
בתחום המפגע.
סילוק פסולת
.4
הקבלן יסלק מאתר העבודה ,מיד עם סיום העבודה ,את כל הפסולת
שתיווצר על-ידי עובדיו במהלך עבודתם ,וינקה את המקום בשלמות .במהלך
בצוע העבודה יאסוף הקבלן את הפסולת מעת לעת כך שלא ייווצר מפגע
בטיחותי ואסתטי .הקבלן יהיה אחראי לפנוי הפסולת על פי כל דין הנוגע
לפנוי פסולת מאותו סוג ואל אתר פנוי המתאים לפנוי אותה פסולת.
תיאום עם גורמים
.5
הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה בתיאום מלא עם המזמין .הקבלן יביא
לתשומת לב המזמין כל בעיה צפויה ,לרבות הפרעות צפויות לדיירים
ולמבקרי הבניין עקב ביצוע עבודות.
הוצאת ציוד מחוץ למתחם
.6
הקבלן לא יורשה להוציא ציוד אל מחוץ למתחם הבניין ללא אישור המזמין
או נציגו המוסמך .האמור הן לגבי ציוד השייך למבנה ואשר הקבלן מבקש
להוציאו לצורך תיקון והן לגבי ציוד השייך לקבלן ואשר ברצונו להוציאו
מכל סיבה שהיא.
קבלת המתקנים מהקבלן בגמר תקופת הבדק/השירות
.1

.2

שלושים יום לפני תום מועד תקופת הבדק/השרות בחוזה זה ,יתקיים סיור
קבלה בכל המתקנים המתוחזקים על-ידי הקבלן .בסיור ישתתפו המזמין
ונציגיו והקבלן היוצא.
חובת הקבלן היוצא לסייע למזמין לסקור את כל המתקנים במשך  14ימי
עבודה מלאים וזאת ,על-ידי הפעלת מתקנים ,הצגת פעולתם ,הצגת יומני
עבודה ,פתיחת דלתות וכדומה.
המזמין ,לאחר בחינת המבנה והמתקנים ,יגיש בכתב את הסתייגויותיו
ממצב המתקנים לקבלן .ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל במבנה
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.3

.4

.5

.6

ובמערכות ואשר אמור היה להתבצע ע"י הקבלן כחלק ממטלות הבנייה.
הקבלן יידרש לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה וזאת ע"י
הפעלת כל האמצעים שידרשו.
במידה והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל ,רשאי
המזמין להורות לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על-ידי
קבלן אחר או בכל דרך אחרת.
ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן ,והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות
את ההוצאות האמורות בתוספת ) 17%שייחשבו כהוצאות ניהול( מכל סכום
שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא לרבות חילוט הערבות וכן יהיה המזמין רשאי
לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח ,גם במקרים בהם יהיה על
הקבלן להמשיך לפעול מעבר לתקופת החוזה ,לא יוכלו לשמש עילה לקבלן
לדרוש תוספת כספית כלשהי.
במקרים בהם יתגלו במתקנים ליקויים המפריעים לתפקוד המזמין במבנה
ו/או במתקן ,הרי שכל עוד לא סילק הקבלן את ההסתייגויות הנ"ל ,ימשיך
הקבלן לשרת בעצמו את המתקן כנדרש בחוזה ,על חשבונו ,ללא תשלום
נוסף .המזמין יקבל על עצמו את הטיפול במתקנים אלו רק לאחר מסירה
סופית.
תנאי לשחרור ערבות הבדק הינו המצאת אישור סופי של המזמין בכתב לגבי
קבלת המתקן ללא הסתייגויות.
מסירה סופית של המערכת תהיה מותנית במסירה של תיק מתקן מושלם
ומעודכן לעת המסירה ובהדרכה של עובדי המזמין בכל הקשור לאחזקת
המערכת במשך  14ימי עבודה מלאים 8 ,שעות הדרכה בכל יום.

00.18

קבלני משנה
על הקבלן הראשי להציג לאישור היועצים הרלוונטיים ולאישורו של המפקח את קבלני
המערכות מטעמו במקצועות הבאים :מעליות ,חשמל ,מתח נמוך ,מיזוג אוויר ,תברואה
ואלומיניום.
קבלני המערכות שיאושרו ע"י היועצים הרלוונטיים והמפקח צריכים להציג ניסיון מוכח
בפרויקטים דומים.
יינתן יתרון לקבלן מערכות אחד עבור ביצוע חשמל ,תברואה ומיזוג אוויר יחדיו.

00.19

חומרים כרזרבה למזמין
עם גמר העבודה כתנאי לגמר חשבון סופי ,יספק הקבלן בצורה מסודרת כמות של  2%מכל
פריטי הריצופים ,החיפויים ,הכלים סניטרים  ,אביזרי השירותים )סבוניות ,מחזיקי ניר
וכד'( והברזים ,כדוגמת אלו שבוצעו במבנה.
פריטים אלו ישונעו ע"י הקבלן למקום שיורה המפקח במבנה בצורה מסודרת ובאריזות.
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00.20

סעיפי כתב כמויות מנחה
לפרקי התברואה ,החשמל  ,המיזוג אוויר והפיתוח מצורפת רשימת סעיפים של כתב כמויות
מנחה.
מטרת הסעיפים להשלמת המידע שבמפרט ובתוכניות.
כל האמור בסעיפים אלו כלול במחיר הפאושלי.
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פרק  - 01עבודות עפר
 01.00כללי
א.

ב.

כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק  01לעבודות עפר של הועדה
הבינמשרדית המיוחדת של משרד השיכון ,מע"ץ ,משרד הביטחון )ההוצאה לאור(,
אם לא סומן אחרת במפרט.
עבודות עפר לביצוע ע"י הקבלן כוללות בין היתר:


תיקוני תשתית.



חפירה/חציבה לבסיסים ,קורות יסוד רפסודות,
למבנים תת-קרקעיים כגון :לשוחות ,לבורות למעליות ,
בורות למתקני תברואה וחשמל וכד'.



מילוי חוזר מסביב למבנים תת-קרקעיים ,ע"י חומר
מקומי ו/או ע"י חומר מובא מבחוץ.


ג.

מצע מילוי מהודק כתשתית לרצפות.

עבודות אחרות במידה ותידרשנה.

בכל מקום שרשום חפירה  ,הכוונה לחפירה ו/או לחציבה.

 01.01תיקוני תשתית
הקבלן יבקר ,ויתקן וישלים ,את מפלסי תשתית החפירה עד מפלס תחתית הרצפה ו/או
המצעים .לא תורשה סטייה כלשהי כלפי מעלה או מטה.
על הקבלן לבצע הידוק של קרקעית החפירה המתוקנת לדרגת צפיפות של  98%ממודיפייד
א.א.ש.או.
 01.02חפירה/חציבה למבנים תת קרקעיים מתחת לרצפה
החפירה/חציבה תבוצע בהתאם למידות המבנים ובתוספת מרווחי עבודה )שעלותם נכללת
במחירי היחידה( הנדרשים מסביבם .תורשה חפירה/חציבה לעומק הנדרש באמצעות כלים
מכאניים.
 01.03חפירה מיותרת
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור/לחצוב מעבר למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התוכנית
ימלא הקבלן את עודף החפירה באחת משני האלטרנטיבות כדהלן הכל לפי שיקול דעתו
הבלעדית של המפקח.
מילוי עודף החפירה/חציבה יהיה לפי אחת משני האלטרנטיבות:
מילוי בבטון – מותנה באישור המפקח.
א.
מילוי בחול  -הקבלן יהיה רשאי להשתמש בעפר המקומי בתנאי שיתאים לדרישות
ב.
המפרט המיוחד ובכפוף לאישור המפקח ויועץ הקרקע .המילוי יבוצע בשכבות של 15
ס"מ עם הרטבה והידוק במכבש ויברציוני לצפיפות של לפחות  98%לפי מודיפייד
א.א.ש.הו .ולפחות לארבע מעברים של כלי מהדק.
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 01.04מילוי חוזר מסביב למבנים תת קרקעיים ובכל מקום שיידרש
עבודת המילוי החוזר תבוצע תוך שימוש בעפר מקומי או מחומר מובא ,והיא כוללת את
פיזורו והידוקו אם יהיה צורך בכך .הביצוע יהיה לפי הנחיות יועץ הקרקע.
יתרת המילוי )אם נותר( תסולק מהאתר למקום שפיכה מאושר על ידי הרשויות .על הקבלן
לנקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי למנוע פגיעה באיטום שבוצע )במידה ובוצע( למבנים
התת-קרקעיים ,בשעת עבודת המילוי החוזר.
הנחיות לביצוע המילוי החוזר באמצעות מילוי עפר
המילוי החוזר עד למפלס הנמוך ב 30 -ס"מ ממפלס הרצפות ייעשה כדלקמן :
חומר המילוי המובא ,אם יהיה צורך בו ,יאושר על ידי מהנדס הביסוס .המילוי יכיל
.1
לא יותר מ 20% -חומר דק עובר נפה .200
המילוי יונח בשכבות אופקיות בעובי מכסימלי של  20ס"מ.
.2
הצפיפות הנדרשת היא  98%ממודיפייד א.א.ש.הו .בכל שכבה יש לבצע בדיקות לפי
.3
הנחיות יועץ הקרקע.
ההידוק ייעשה במכבש ויברציוני קל מטיפוס "בומג  "60או שווה ערך .המכבש יהיה
.4
בעל הנעה עצמית.
.5
עבודת החפירה/חציבה וההידוק תתבצע לפי תכנית החפירה ,אשר תובא לאישור
מהנדס הקרקע.
התכנית תפרט מפלסים ושיפועים ותכיל את הוראות המפרט.
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פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
 02.01כללי
.1
.2

.3

.4

.5
.6

.7
.8
.9

בנוסף למפורט להלן ,כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט
הכללי  -פרק  02ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני.
הקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן
מהדורתו האחרונה של המתכנן.
על התכניות תוטבע חותמת "מאושר לביצוע".
לפני יציקת הבטון ,כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם
פריטים אחרים ,יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה .אישור
היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או
החלפה עקב מחדל ,טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא
מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.
הבטון שיוצקו בתחום החניונים יהיה מסוג "בטון נקי" ,היינו בטון יצוק בתבניות
דיקט או לוחות מתכת חדשים חופשי מפגמים.אין באמור לעיל להתיר הפסקות
יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר ו/או סגרגציה ו/או תקוני סגרגציה ו/או
זליגה בין תבניות ו/או כל פגם אחר בפני הבטון החלק .ביצוע הצבע יכול שידחה
למועד אחר עפ"י בחירה בלעדית של החברה ולפיכך יהיו פני הבטון בעל חזות
שתאפשר זאת.
משקופים בבטונים נקיים :משקופי פריטי המסגרות הממוקמים בבטונים נקיים
ימוקמו בתוך התבנית ויוצקו יחד עם הקירות המשקופים יהיו עם אלמנט ניתוק
)המקובל שקע  15/15מ"מ(.
משקופים הממוקמים בקירות שרק בצד אחד שלהם יידרש בטון נקי יוצקו כנ"ל.
לגמר הצד השני יבוצע פרט השלמה שיותקן אחרי פרוק תבניות הקיר.
כל פני הבטון ברצפות ובתקרות של יציקות שונות בקומות המרתף הקיימות ובגגות
יהיו מוחלקים בעזרת הליקופטר.
קשירות הטפסים יהיו מסוג נשלף או נתיק .יש לקבל אישורו המוקדם של המפקח
לסוג אביזרי הקשירה לפני השימוש .אם משתמשים באביזרים נתיקים ,הניתוק
חייב להיות בעומק הבטון עם גומיה נשלפת .אין להשתמש בחוטי קשירה שזורים ,
ברזל עגול או מוטות שטוחים הניתקים סמוך לפני הבטון.
כל הבטונים יוצקו בתבניות פח חדשות ללא עיוותים.
פרוגרמת היציקות השונות תוגש לפני ביצוע לאישור מהנדס הקונסטרוקציה של
המזמין.
ככלל הקבלן אחראי לפני יציקת תקרות הבטון במפלסים השונים להזמין את מהנדס
הקונסטרוקציה מטעם המזמין לפיקוח עליון )לאחר שהמהנדס מטעם הקבלן בדק
והמפקח אישר ליציקה( ,ההזמנה  24שעות מראש .
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 02.02סוגי הבטון
סוג הבטון בהתאם למפורט בתוכניות.
סוג הבטון בחגורות ב.30-
תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.
דרגת חשיפת הבטון בהתאם לתקן ולפי הרשום בתוכניות.
 02.03דיוק בביצוע
על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות ,יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך
בכל עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות ,עמודים ותקרות.
 02.04סיבולות TOLERANCES -
.1
.2
.3

דרגת הסיבולת הנדרשת ,אם לא יצוין אחרת ,באחד ממסמכי החוזה ,תהיה  6לפי
טבלת הדרגות בת"י ) 789חלק .(1
דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  5לפי טבלת הדרגות בת"י ) 789חלק .(1
הסטייה המותרת ,אם לא נדרש להלן אחרת ,תהיה מחצית ערך הסיבולת ,כמפורט
לעיל )לפלוס או מינוס(.
לא תורשה צבירת סטיות!
בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל ,יהיה על הקבלן לשאת בכל
ההוצאות הכרוכות בתיקון ,כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.
על הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר ,היומן ימולא וייחתם ע"י מודד
מוסמך אשר נימצא באתר והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים ,מיקומם
והמפלסים בכל קומה וקומה ויחסם לסטיות כמתואר לעיל.
כמו-כן ,על הקבלן באמצעות מודד מוסמך לבדוק את קצוות התקרות והסטיות בין
מפלס למפלס בקו האופקי והאנכי בקירות מחופים ולתקן את הסטיות בכל מפלס
בטרם תחל העבודה של המפלס הבא .התיקון לפי הנחיות המפקח ע"ח הקבלן.
על הקבלן למסור למפקח בגמר יציקת מפלס תקרה ,מפת מצב קיים חתומה ע"י
מודד מוסמך.

 02.05הכנות ליציקה
על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו ,לפחות  48שעות לפני
מועד היציקה המתוכנן ולקבל אישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן בכתב לאותו מועד.
נוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד שימסר לקבלן ע"י החברה.
בכל מקרה ,רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע מטעם הקבלן יודיע הקבלן
למפקח כי היציקה מוכנה.
 02.06הפסקות יציקה
אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות לפי אישור מיוחד בכתב של המפקח.
השיטה ,הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המפקח .הקבלן יגיש
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למפקח  3שבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה ,כולל תכנון מפורט של שיטת
הבצוע .המפקח יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן ,ואם
לא יהיה מוכן ,יבצע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים הנילווים להפסקות אלו על פי
קביעת המפקח.
בהפסקות יציקה נראות לעין יותקנו סרגלים טרפזיים במידות  20/20-30מ"מ מעץ או מ-
 .EPDAMבתבניות פלדה יחוזקו הסרגלים באמצעות סיליקון.
לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות
המפקח ,גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן .הקבלן יבצע הפסקות יציקה
כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המפקח גם אם הן חורגות מההפסקות
המתוכננות מראש ,וזאת ללא כל תוספת תשלום .בכל הפסקת יציקה יוצאו קוצים לחיבור
המשך היציקה .מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות
העבודה( להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם
את הברזל להמשך העבודה .בנוסף לאמור במפרט הכללי ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד
לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט.
בהפסקות יציקה אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט ,מריחת פריימר לשיפור
הדבקות בין בטון חדש לבטון ישר.
 02.08בטונים חלקים  -מוכנים לגמר צבע
.1

כל הבטונים שאינם מקבלים תקרה דקורטיבית ,טיח ,חיפוי גבס ,או חיפוי אחר,
יהיו בגמר מוכן לצבע כמפורט להלן.

.2

הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' .904
התבניות לבטון מוכן לצבע תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות
ומושלמות או מטפסות עץ כפולות עשויות שתי שכבות דיקטים ,הכל מושלם כמפורט
במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל והמפקח .התבניות עשויות כך שתבטחנה
קבלת משטחי בטון נקיים וחלקים לגמרי ,ללא פגמים כלשהם .בליטות בטון לאורך
תפרי השקה של הדיקטים )לבידים( ,ילוטשו באבן קרבונדום עד לקבלת פני בטון
חלקים למשעי ללא שנותרו סימנים ומוכנים לצבע.
פני בטון המיועדים לאיטום יבוצעו בכפוף לאמור לעיל באופן שיתקבלו פני בטון
מישוריים ,יציבים ,נעדרי חלקים רופפים וללא מדרגות ,חספוס גס ,בליטות ,שקעים,
סדקים ,חורים וכדומה.
במידה ופני הבטון ,הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונם של
המפקח/האדריכל ו/או החברה ,יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים,
הכל לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף ,לרבות בצוע שפכטלים עד קבלת גמר חלק
וישר לשביעות רצונו של המפקח/האדריכל ו/או החברה.
מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני קורוזיה.
הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני סולפטים
ומים קורוזיביים.

.3

.4

.5
.6
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.7

.8

.9

במאגרי מים ובבריכות יש להשתמש בשומרי מרחק מיוחדים המצוידים בטבעת
אטימה ובפקקי גומי קוניים בקצוות .שומרי מרחק אלו יחתכו על ידי הקבלן לאחר
פירוק התבניות ,בנקודה הפנימית של החללים הנוצרים ע"י פקקי הגומי ויסתמו
בטיח לא מתכווץ כדוגמת "טורייט" )יבואן "כמאדיר"( לפי אישור המפקח.
תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים .טפסים אופקיים
לבטון חלק הנצמדים לקיר בטון יצוק ,יתחברו לקיר היצוק בצורה שתימנע כל נזילת
בטון עליו.
דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים.
אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה
ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים למניעת נזילות כולל איטום בגומי ספוגי טבול
בחומר ביטומני .כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת
הפוגות והבליטות ,באם ייווצרו בחזית הקירות לשביעות רצונו של המפקח ,על
הקבלן להגן על שטחי הבטונים החלקים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבנין.
אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה ,על מנת למנוע התרחבות
בתבניות.
יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה,
באמצעים מאושרים ע"י המפקח.
בכל מקרה ,במקומות בה ם לא מוגדר במפורש בתוכנית אדריכלית כי מתוכנן ציפוי
כגון :טיח ,תקרה אקוסטית ,חיפוי אבן או כל חיפוי אחר ,יחשב הבטון כבטון בגמר
מוכן לצבע ,הנ"ל מתייחס לפני קירות ,קורות ,תחתית תקרות וכדומה.

 02.08חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכו'
לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל
.1
החורים ,החריצים ,השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש.
לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו בכתב.
לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם המפקח וכל
.2
המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר  -את כל ההכנות הנדרשות להם
ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבנין לתוכניות מערכות התברואה,
החשמל וכו'.
מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות
הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים
והקבלנים.

.3

לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים ,שרוולים ,חריצים ,שקעים
וכו' כדי שיוכל להכינם מראש ,ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו מכניות וכל שאר
הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם כל הנדרש.
הקבלן יעסיק באתר ,מהנדס )שיאושר ע"י החברה( לצורך תאום המערכות ,החורים,
השרוולים וכל ההכנות הנדרשות .האינפורמציה הנ"ל תמצא בתכניות השונות של
האדריכל ,הקונסטרוקטור והיועצים האחרים .הנ"ל יוודא התקנת השרוולים,
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החריצים ,אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים .מכל מקום כל האחריות לתאום
וריכוז האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן .
כל חור ,מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל
סיבה שהוא ,יבוצע על ידו לאחר היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המפקח .כל
ההוצאות הכרוכות בכך תהיינה ע"ח הקבלן.
 02.09פירוק תבניות
בנוסף לאמור במפרט הכללי  ,אין לפרק תמיכות תקרה עד להתקשות הסופית של התקרה
מעליה .דהיינו ,קיימת אפשרות שקצב הביצוע יכתיב דרישה לתמוך ברציפות שתי תקרות או
יותר :זאת ,מותנה בזמני הפירוק ,משקל התקרות וסכמות ההשענה .הקבלן רשאי להוסיף
ערבים להתקשות מהירה של הבטון ובתנאי שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום
הידרציה גבוה וכדומה .הקבלן רשאי גם לבצע אשפרה מתאימה כדי לזרז את התקשות
הבטון.
ככלל פרוק תמיכות של תקרות ייעשה אך ורק במועדים שיורה המפקח.
 02.10אשפרה
בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  ,02תת-פרק  0205על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה
לתנאים כמפורט להלן-:
לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו  7ימים ליציקה-:
על כל השטחים הנמצאים עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך הבטון
הנקרא  CURING-COMPOUNDצבעוני ,הכל לפי מפרט והוראות היצרן) .מלבד על רצפות
בטון ומלבד תקרות דרוכות ,שלגביהן יש פירוט עם המלצות לאשפרה ,בתוכניות
הקונסטרוקציה(.
הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות יציקה(
עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים ולהחזיק את משטח הבטון במצב
רטוב באופן רצוף למשך  7ימים.
על משטחי הפסקות יציקה אין להתיז .CURING-COMPOUND
אשפרת העמודים תעשה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד לראש העמוד אשר תישמר רטובה
באופן רצוף במשך  5ימים.
הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה .אין לבצע הרטבה
לא רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסירוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.
 02.11צפיפות הבטון וערב כנגד רטיבות
ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו כנגד
חדירת רטיבות .אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על קירות ,או יצירת בריכה על גגות
למשך  72שעות ,ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד והאיטום.
בכל מקרה של חדירת מים ,יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על חשבונו
את המקום הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב" "ZYPEXאו ב."VANDEX" -
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 02.12עיבוד פני הבטון
פני התקרות ,הרצפות והמעקות יעובדו בשיפועים בהתאם לתכניות.
הבטונים בשטחים המוחלקים יהיו עם ערב נגד סדיקה בעל חום הידרציה נמוך ,הכל עפ"י
יעוץ של טכנולוג בטון מוסמך.
הבטונים בשטחים המוחלקים ,במידת הצורך ,יהיו עם עפר פחם להורדת החום ,הכל עפ"י
יעוץ של טכנולוג בטון מוסמך.
 02.13החלקת פני הבטון בתקרות וברצפות השונות
כללי
א.
שטחי תקרות/רצפות יהיו מוחלקים ,פני הבטון יעובדו בדיוק עד  ,5או  3מ"מ
)בהתאם לייעוד הרצפה כאמור לעייל( לאורך סרגל של  3מ' )לא מצטבר(.
ב.

פילוס ,הידוק והחלקה ראשונית
עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל ויברציוני מתאים
ממתכת.
לצורך קבלת משטח מפולס לפי שיפועים וגבהים בתוכניות ,יכין הקבלן מבעוד מועד
מערכת סרגלים המרוחקים אחד מהשני כ 3-מטר ומפולסים במדויק.
הסרגלים יהיו מצינורות פלדה רבועים חלולים  30/30מ"מ שייוצבו לתבנית עם
רגליות ממתכת.
סרגל היישור הויברציוני ינוע על הסרגלים האלה.
לאחר גמר הפילוס ייבדק גובה פני הבטון .כל גומה תמולא בבטון נוסף ותרוטט וכל
עודף בטון יוסר.
יש להכין תכנית  AS MADEשל פני הסרגלים לפני היציקה כל  3X3מ' לבדיקת
הדיוק.

ג.

החלקה סופית
על הקבלן לקחת בחשבון כי פעולת ההחלקה מצריכה זמן וניסיון וכי עליה להיעשות
על ידי צוות מאומן היטב ,מספר שעות לאחר סיום היציקה .לאחר ההחלקה,
כמתואר לעיל ,יש לדחות כל פעולה נוספת עד למועד בו יעלה הברק של המים
המופרשים ,מפני הבטון ,אך בטרם הקשיחו במידה שלא ניתן לבצע את ההחלקה
הסופית .ההחלקה הסופית תעשה בעזרת מכונת יישור והחלקה מסתובבת
)"הליקופטר"( ע"י בעלי מקצוע שאומנותם בכך.
אין להתיז מים על פני הבטון לשיפור העבידות בזמן ההחלקה .מותר לפזר במקרה
הצורך תערובת יבשה של צמנט וחול ) 1:1אין להשתמש בצמנט נקי למטרה זו(.

ד.

אשפרה
לאחר גמר ההחלקה ,כשהבטון עדיין לח יש לאשפר את פני הבטון על ידי הרטבה
במים בלבד.
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ה.

הגנה על השכבה המוחלקת
הקבלן יגן על רצפות מוחלקות מפני פגיעה כלשהיא באמצעות פריסת יריעת
פוליאתילן בעובי  0.3מ"מ על פני כל שטח.

 02.14תיקונים שונים
במידה והרצפה/התקרה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר ,יתקנה הקבלן על
חשבונו על ידי קרצוף לעומק  5ס"מ או מפלס הזיון העליון ,הקטן מבניהם במקטעים
גיאומטריים מרובעים ויציקת מדה והחלקה ב"הליקופטר".
במידה ואין אפשרות לשינויי גובה ,יתקן הקבלן את המשטח על חשבונו על-פי פתרונות
שיאושרו על ידי האדריכל ,המפקח לרבות פרוקה ויציקתה מחדש.
 02.15פלדת הזיון
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת ,כמצוין בתוכניות.
.1
הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן .מוטות
הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.
על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל
.2
מפלס התקרות.
.3
על הקבלן לקחת בחשבון כי החברה/המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל
.4

.5
.6
.7

הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.
במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה
המצוינים בתוכניות ,יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המפקח ובאופן כללי
ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין.
לפי הוראות המפקח  -חל איסור מוחלט לריתוך ברזל ,הן לצורך חפיה והן לצורך
הארכה  -לא יבוצעו ריתוכים באתר.
על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ12-
מ'.
במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט לעיל ,יאושר השימוש בחיבורי
מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי
המפקח.
לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה
הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.
שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם
תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.
על הקבלן להתארגן להזמין את הברזל לפי תוכניות הקונסטרוקציה שיוגדרו לביצוע,
על הקבלן לקחת בחשבון כי הברזל אינו מפורט בתוכניות המכרז .יש לצפות
להשלמות של פרטי הזיון בתכניות הביצוע בסמוך למועד הביצוע ,החברה יוצא מתוך
הנחה כי הקבלן מנוסה מספיק כדי להעריך את כמויות הפלדה למבנה הנדון .לא
תוכר כל תביעה לגבי כמויות הפלדה הסופיות ו/או לוחות הזמנים לאספקת תוכניות
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.8
.9

הביצוע של הזיון .בטרם הגשת הצעתו יעשה הקבלן את כל הבדיקות הדרושות כולל
התייעצויות עם מומחים שונים ו/או המתכנן .מכל מקום החברה תשלם את התמורה
עבור ביצוע השלד לפי הפרוגרמה המפורטת בתוכניות ההיתר תוכניות המכרז וחוקי
מדינת ישראל  /תקנים והוראות סטטוטוריות.
ברזל הזיון בקירות ותקרות הגרעין יהיה מהסוג המותר לשימוש לפי ת"י . 413
לא יותר שימוש בברזל משוך בקור באלמנטים הנושאים לקבלת כח אופקי.

 02.16זיון ברשתות פלדה
המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות .המוטות יהיו
משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן:
חוזק למשיכה  5900ק"ג/סמ"ר  -מינימום .גבול נזילות  5000ק"ג/סמ"ר  -מינימום.
מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן ,מטילה החברה על הקבלן
את הכנת תכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות ,לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו
מאת המפקח.
התכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע .המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר התכניות
עד  3שבועות ממועד ההגשה הסופית.
תשומת לב הקבלן להוראות חפיפה של תקן ישראלי  466חלק  1שיצא לאחרונה בו חלה
החמרה באורך החפיפה הנדרש .על הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו .לא תשולם כל תוספת
על כך.
 02.17בדיקת בטונים טריים
תערובות הבטון לפריטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של
.1
הבטונים.
ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס' .118
.2
אחריותו של הקבלן לתאם עם מכון התקנים לקיחת מדגמים מהבטון הטרי בהודעה
מראש של  24שעות לפני מועד היציקה בפועל.
 02.18חיבור בטון חדש לבטון ישן
התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תעשה ע"י סיתותים של בטונים קיימים ,סיתות
השענות באלמנטים הקיימים וקידוח והחדרת קוצים בשימוש עם דבק אפוקסי או ברגים.
 02.19תמיכות ופיגומים
.1

על הקבלן לקחת בחשבון כי אפשר ויידרש לתמוך תקרות ,קורות וקירות מסוימים
באמצעות מערכת תמיכות העוברת במספר קומות אחת מתחת לשנייה וזאת על מנת
לאפשר פיזור משקל היציקה למספר תקרות.
התימוך של התקרות יעשה לכל זמן שיידרש בהתאם להוראות המפקח.

.3

כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע התמיכות והפיגומים יבוצעו ויסופקו על ידי

.2

הקבלן ,לרבות הגשת תכניות ופרטי ביצוע לתמיכות וחישובים סטטיים לאישור
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משרד העבודה והמהנדס על הבטיחות ,הכל עפ"י התקן ,שלבי העמסה והסכמה
הסטטית של המבנה ,במצב הסופי והזמני ,זאת ע"י המהנדס האחראי לביצוע השלד,
יצוין כי כל האחריות ליציבות בטפסות בכל השלבים חלות על הקבלן ודרישה זו היא
חלק יסודי ממפרט זה
 02.20כיסוי בטונים
ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום או
באמצעים מאושרים אחרים ע"י המפקח.
עובי הבטון המינימלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן:
 4ס"מ באלמנטי קירות חוץ ומרתפים.
 3ס"מ באלמנטים בפנים המבנה החשופים באופן חלקי.
 2.0ס"מ באלמנטים בפנים המבנה ,כאשר מעל האלמנטים כיסוי נוסף כגון :ריצוף
וחיפוי.
 3.5ס"מ לברזל הדריכה בתקרות.
 4ס"מ באלמנטים טרומיים בפנים המבנה ,בחלקים שאינם חשופים.
במידה וכיסוי זה לא מובטח בתוכניות ,יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות.
 02.21שימוש בבטונים מיוחדים
יש להשתמש בבטונים מיוחדים בשל צפיפות זיון או מניעת סדיקה טרמית כגון :בטון  -מיקה
)ללא פוליה( ,עם שקיעה " 6" , 5במקומות בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה
עשיר באפר פחם ועם מנת מים צמנט נמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים
אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבלן ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח.
 02.22בטון במאגר מים
א.

כללי
הבטון של רצפת וקירות יהיה בנוסף בטון אטום למים .בבדיקה לאטימות לפי הצעת
ת"י  26חלק  ,5לא יעלה עומק החדירה הממוצע על  3ס"מ.
כמות הצמנט המזערית תהיה  320ק"ג למ"ק והמרבית  370ק"ג למ"ק )יחס המים
בצמנט לא יעלה על .(0.5
הגרגיר המרבי של האגרגט הגס יהיה  25מ"מ באלמנטים שהעובי שלהם  20ס"מ
ומעל ל 20 -ס"מ ,ו 14 -מ"מ באלמנטים שהעובי שלהם קטן מ 20-ס"מ.
בטון מובא יסופק רק ממפעל בעל תו הסמכה של מכון התקנים .כאשר הבטון
מסופק ממפעל לבטון מובא יוכנס לתערובת במפעל מוסף מפחית מים ומעכב
התקשורת לפי ת"י  .896דירוג הסומך של הבטון לפי ת"י  26חלק  2יהיה ) S 3שקיעה
נומינלי  3אינץ'( בעת הגיע הבטון לאתר.
באתר הבניה ,סמוך למועד שפיכת הבטון מהמערבל יוסף לבטון מוסף "על פלסטי"
מהסוג שאינו גורם להסמכה ולהתקשרות מהירה בכמות הגורם להגדלת נזילות
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הבטון מדרוג סומך  S3עד לדירוג הסומך הדרוש לביצוע היציקה ,כפי שייקבע
בניסויים מוקדמים כמצוין להלן .בכל מקרה לא יעלה דירוג הסומך על ) S7שקיעה
נומינלית  7אינץ'(.
זמן תחילת ההתקשרות לאחר שימת הבטון בטפסה לא יפחת משעתיים בבדיקה לפי
ת"י  26חלק .2
ב.

רצפת המאגרים
הרצפה תוצק כולה ביום יציקה אחד ,יישור וגימור פני הרצפה ייעשה לפי סעיף 5006
של פרק  50של המפרט הכללי) .החלקה ע"י הליקופטר( הקבלן יציג למפקח את
שיטת היציקה של הרצפה לאישור .השיטה תכלול אמצעי יישור החלקה וריטוט,
ודרכים להבטחת רציפות היציקה ,ללא היווצרות "תפרים קרים" בין חלקי בטון
שהושמו בזמנים שונים תוך כדי ביצוע היציקה.
מיד לאחר פעולות הגימור יש להתיז על פני הבטון חומר אשפרה לבן העומד בדרישות
התקן האמריקני  ,ASTM-C-309סדקים פלסטיים אם יופיעו – יש לסגור תוך
פעולות הגימור לפני התזת חומר האשפרה לאחר שפני הבטון התקשו דיים.
פני מישק הפסקת היציקה בין הרצפה והקיר יעובדו בעבודת ידיים ע"י צוות מיוחד
בדיוק לפי הפרטים בתכניות לאחר גמר הפרשת המים מהבטון .פני המישק ישופרו
ע"י ארג ויריעות כנ"ל ללא התזת חומר אשפרה עליהם.

ג.

קירות המאגרים
כל הקיר יוצק ביום אחד ,הטפסות הכנתן ,שלבי היציקה שימת הבטון וכו' יתאימו
לכל הדרישות של סעיף  – 0208בטון חשוף של פרק  .02לקשירת הטפסות ישמשו רק
מוטות פלדה מיוחדים ) ,(SNAPTIESשניתן לחתוך אותם בעומק של  3ס"מ מפני
הבטון .החורים שיישארו ייסתמו במלט אפוקסי מתאים שיאושר ע"י המפקח .בשום
אופן לא יורשה השימוש בחוטי קשירה גם לא בחוטים מגולוונים.
בצד הפנימי של הבריכה יותקנו פתחים זמניים ,שניתנים לסגירה תוך כדי התקדמות
היציקה ,כדי לאפשר שימה וציפוף מבוקרים.
הפתחים יהיו בגובה  60ס"מ וברוחב  60ס"מ לפחות המרחק ביניהם לא יעלה על 120
ס"מ בכוון האופקי והאנכי.
פני מישק העבודה בין הרצפה והקיר ינוקו ,יחוספסו ויסולקו מהם כל חומר רך
)מהפרשת המים( באמצעים מכנים הטעונים אישור המפקח מראש.
בתחתית הקיר מהצד הפנימי של הבריכה יותקן פס ברוחב  15-30ס"מ מדיקט ,הניתן
לפירוק ולהרכבה קלה ונוחה ,לניקוי התחתית משיירי בטון לכלוך וכו' ולבקרת
שלימות האטמים ,לפני תחילת היציקה .שימת הבטון תעשה דרך צינורות שיורכבו
מראש ,בשכבות שלא יעלו על  60ס"מ ,גם אם היציקה מבוצעת בעזרת משאבות.
הציפוף ייעשה בהתאמה עם סעיף  02087של פרק  .02טפסות הבטון לא יפורקו בטרם
עברו  7ימים מגמר היציקה ,למחרת היציקה ישוחררו המוטות המקשרים ,כך שיווצר
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מרווח של כמה מילימטרים בין הבטון והטפסה .יש להזרים מים לתוך המרווח
להבטחת האשפרה במשך תקופת האשפרה .בתחתית הקיר יורכב אטם מתנפח.
 02.23קירות חיצוניים עם אבן בתבנית " -שיטת ברנוביץ"
)ראה מפרט בפרק (14
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פרק  - 04עבודות בניה
04.01

כללי
העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק  ,04בהתחשב בהוראות הנוספות
דלהלן:
את כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון יש להבטיח ע"י
א.
הוצאה של קוצים וכן יציקת שטרבות בטון )שנני קשר(.
לא יותר השימוש בשברי בלוקים )בכל סוגי הבלוקים(.
ב.
לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם.
ג.
הטיט במישקים יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(.
ד.
כל קטע קיר שאורכו מעל  5מ' ללא עמוד בתווך תנתן בו חגורה אנכית בגודל 30/20
ה.
ס"מ עם  6מוטות מצולעים בקוטר  12מ"מ מעוגנים ברצפה ובתקרה.
כל קיר ,בין שהוא אטום ובין שיש בו פתחים תהיה בו חגורה אופקית אחת לפחות
ו.
כאשר מוטות החגורה יהיו מעוגנים בעמודי בטון בקצוות.
בכל שורת בנייה שניה יוצא קוץ מהעמוד או מהקיר הנגדי כנדרש במפרט הכללי.
ז.
חגורות אופקיות יהיו כל  10בלוקים ויחוברו לחגורות האנכיות ו/או לעמודים.
הזיון לחגורות בעובי  20ס"מ  4 -מוטות בקוטר  10מ"מ עם חישוק בקוטר  8מ"מ כל
 20ס"מ ,כנ"ל מעל פתחים לאורך  50ס"מ מכל צד של הפתח .בכל מקרה ,לא יגדל
המרחק האנכי בין החגורות האופקיות מ 2.10 -מ'.
הזיון לחגורות בעובי  10ס"מ – 2מוטות בקוטר  8מ"מ עם קלמרה כל  20ס"מ.
חגורות אנכיות כל כ 4 -מ'  ,עם עיגון ברצפה ובתקה ,הזיון כמו בחגורות אופקיות.

04.02

בידוד לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות(
תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות שמגע הקירות חוץ יש
ליצור פס מריחה ביטומנית ברוחב  50מ"מ ובתוספת שכבת חציצה של  3שכבות נייר טול.

04.03

ביצוע חריצים וחורים בקירות
חציבת חריצים ,תעלות וחורים בקירות בניה לצרכי התקנת צינורות ואביזרי חשמל
אינסטלציה וכו' ,יבוצעו בקווים ישרים על-ידי מכשיר מכני מתאים כגון דיסק או מסור ו/או
מקדחה חשמלית .לא תורשה חציבה וכו' או שבירה בפטיש.
כל מעברים ייגרו על ידי הקבלן לאחר מעבר מערכות בצורה תקנית כולל סגירת מעברי אש.

04.04

הצבה וביטון משקופים
משקוף פח מכופף יורכב בעת הבניה וייוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתוך שקע
.1
המשקוף ומילוי הרווח הנותר לכל הגובה בבטון .במקרה ומשקוף יורכב לאחר הבניה
יבוצע החיבור כמו חיבור קיר לבטון אנכי לפי סעיף  04042במפרט הכללי.
הצבת משקופים מלבנים בתוך הבניה תעשה תוך כדי הקפדה על גובה ,כשהם
.2
מיושרים בעזרת סרגל ואנך .תמוכים בפני סטיה .אם נדרש לישר את פני המשקוף עם
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.3

.4
.5
.6

04.05

הטיח יש להשאיר מרווח לפחות  15מ"מ עבור הטיח .במקרים אחרים יש להרכיב את
המשקוף כנדרש בתוכניות ובהתחשב בעובי הטיח.
על הקבלן להקפיד על מילוי חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש בתוספת ערב נגד
רטיבות .בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא ,יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו
מחדש.
הצבת שני משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל
בליטה או סטיה מהתקן.
בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עיוות
למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה.
אם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הביטון ע"י יציקת חגורה עם זיון לפי
הוראת המפקח.

ביטון משקופים ומשקופים סמויים )עזר(  -מתכת
על הקבלן לבטן בכל מצב משקופי עזר של חלונות ודלתות אלומיניום ודלתות מסגרות
בקירות ומחיצות בנויים לכל גובהם .כנ"ל יבצע קבלן ביטון מקופים בקירות חוץ ומשקופי
מעליות.

04.06

תאום הבניה עם ביצוע מערכות אלקטרומכניות שונות
הבניה תבוצע בשלבים בתאום עם עבודות המערכות השונות.
על הקבלן לסמן ולבנות שורה ראשונה של הקירות והמחיצות השונים לבדיקתו ולאישורו
של המפקח .לא יוכל הקבלן לבנות את הקירות השונים בטרם קיבל אישור בכתב על
הסימונים.
כל הפסקות בבניה יחייבו תאום ואישור המפקח.
במקרה שתעלות או צנורות יבוצעו לפני עבודות הבניה.
תותאם הבניה למיקום הצנורות או התעלות בתנאי שמיקום הקירות יתאים לתוכניות.
במקרה והצנרות ו/או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה ,יש להכין פתחים מתאימים לפי
הגדלים שידרשו קבלני המערכות או המפקח.
בשום מקרה לא יבוצעו פתחים למעבר צנרת/תעלה ע"י שבירת בלוקים/בטון .ספי הפתחים
יהיו ספים מעובדים.
הערה :בגמר ביצוע עבודות צנרת ומערכות ,הקבלן ידאג לסגירת הפתחים והחורים ,לרבות
סגירה נגד אש.
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פרק  - 05עבודות איטום )חוברת פרטי האיטום תצורף בנפרד(
.1

הקדמה
רשימת המסמכים שאינם מצורפים למפרט זה:
.1

תנאי החוזה הממשלתי לביצוע מבנה ע"י הקבלן )מדף .(3210

.2

המפרט הכללי לעבודות בניין ומפרטים כלליים אחרים:

.3

.2

מס'

שם הפרק

שנת ההוצאה

00

מוקדמות

2009

05

עבודות איטום

2004

09

עבודות טיח

2007

50

משטחי בטון

1993

כל עבודות האיטום יבוצעו בהתאם לשני אלמנטים:
ה"מפרט הכללי לעבודות בנייה" )האוגדן הכחול(
א.
לפי תקנים ישראלים כגון:
ב.
  ,1430חלק  - 3יריעות ביטומניות  ,1752חלק  -1הכנת גגות לאיטום  -1045בידוד תרמי  -1920טיח ,1476 -חלק  -1הצפות.

תמצית אלמנטים אשר יש לאטום ,הכולל :תוכניות מתווה ,רשימות פרטים ומפרטים
- RM

רצפת המבנה התת קרקעית -מונחת

- KM

קירות מרתף בחפירה פתוחה

KD

-

קירות דיפון מכלונסאות

PR

-

הכנות לאיטום גג מגונן

GG

-

גג מגונן בתקרת המרתף

TM

-

תקרת מרתף

DA

-

דחסן אשפה

SH

-

חדרים רטובים

- MM

מאגר מים

PR

-

הכנות לאיטום הגג

GE

-

גג עליון בשיטת "גג הפוך" וגג טכני

KI

-

קירות חוץ

- HM

חדר משאבות ,גנרטור וחדר שנאים

HL

-

חלונות

MT

-

מטבח

KR

-

חדר קירור
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2.1

איטום רצפת המבנה התת קרקעית-מונחת
רשימת פרטים  -סידרה RM
שם הפרט
מס' פרט
RM-1
RM-2
RM-3
RM-4
RM-5
RM-6
RM-7
RM-8
RM-9
RM-9-1

איטום אופייני של רצפה תת קרקעית )מונחת(
הגנה זמנית על האיטום בהיקף רצפה תת קרקעית
פרט להפסקות יציקה בין רצפה וקירות מתחת למפלס הקרקע
טיפול בתפר של הפסקות יציקה בצד הפנימי של המבנה
איטום מפגש קירות פירים עם רצפת המרתף במפלס גבוה יותר
פרט איטום צנרת מתחת לרצפה
פרט גמר איטום רצפה במפגש עם קורה גבוהה מ 30-ס"מ
איטום סביב חדירת צינור דרך רצפה קומת מרתף
חתך אנכי בראש כלונס
איטום ראש כלונס

איטום רצפת המבנה התת קרקעית  -מונחת
תקנים ישראלים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
ת.י ,1430 .חלק ,3
05.01,05.02,05.04,05.06
RM
סוג M
הערות
תיאור האיטום
איטום הרצפה יתבצע על ידי שכבת יריעות ביטומניות ,SBS ,בגמר חול ,לפי ת.י1430 .
בעובי  5מ"מ.
החתך האופייני ברצפת המרתף
בטון רזה
א.
לקורות ,יסודות ,קירות...
ב.
שכבת "פריימר" מקשרת כגון) "GS474" :פזקר(
לפי ת.י1430 .
ג.
שכבת יריעות ביטומניות משוכללות 5 ,SBS ,מ"מ.
בטון הגנה ב ,20-ללא זיון
ד.
עבודות הכנה
.1
הביצוע ע"י מתכנן אחר
סיום עבודות הניקוז
.1
יציקת בטון רזה ,בהתאם לתכניות קונסטרוקציה
.2
ייבוש של  3ימים
אשפרת הבטון הרזה במשך שתי יממות.
.3
ייבוש של  28יום
אשפרת אלמנטי הבטון הנאטמים
.4
עבודות איטום
.2
למרוח
חובה
שכבת יסוד )"פריימר"( ע"ג יסודות ,קורות ,קירות אין
.1
"פריימר" ע"פ הבטון
בטון.
הרזה
ביצוע עיבודים מסביב לאלמנטי בטון כגון :יסודות,
.2
מפגשי רצפה עם קירות/קורות
יישום שכבת יריעות ביטומניות ,בעובי  5מ"מ ,בגמר יש להזמין פיקוח עליון
.3
חול מולחמות/מודבקות בכל השטח של אלמנטי הבטון .לבדיקה ואישור
הגנת שכבות האיטום
.3
יציקת בטון ללא זיון וללא אגרגט גס ,בעובי  4ס"מ ,ע"ג
.1
שכבות האיטום.
הגנה זמנית של שולי יריעות האיטום בהיקף הקירות
.2
שמעבר לקוי הרצפה:
 ביריעת גיאוטכסטיל פוליאתילן  HDPEבעובי  1מ"מ. -בלוקי בטון בעובי  4ס"מ עם בטון בניהם.
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2.2

איטום קירות/קורות תת קרקעיים בחפירה פתוחה
רשימת פרטים  -סידרה KM
שם הפרט
מס' פרט
KM-1
KM-2
KM-3
KM-4
KM-5
KM-6
KM-7
KM-8

חתך אופייני של איטום קירות תת קרקעיים בחפירה פתוחה
חתך אנכי במפגש רצפה מונחת וקיר בחפירה פתוחה
איטום מפגש קירות החוץ עם הקרקע מסביב למבנה
פרט יציאה לדלת כניסה בהיקף קיר/קורה
חדירת צינור או שרוול מפלדה דרך קירות שמתחת לפני הקרקע
פרט למעבר צינורות פלסטיים דרך קיר בטון תת קרקעי
פרט מעבר שרוול מתכת לכבל חשמל בתוך צינור פלסטי
פרט לאיטום חלקו העליון של המרתף

איטום קירות/קורות תת קרקעיים בחפירה פתוחה
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
05.01-05.04,05.06
KM
תיאור האיטום
שיטת האיטום המוצעת בקירות:
שכבה ראשונה של מריחות ביטומן חם מנושף  85/40בעובי 2
מ"מ עליהן  -שכבת יריעות ביטומניות בעובי  4מ"מ.
החתך האופייני בקירות מתחת לפני הקרקע
קיר בטון קונסטרוקטיבי/עמודי בטון.
א.
שכבות ביטומן חם מנושף בעובי  2מ"מ.
ב.
ג.
שכבת יריעות ביטומניות משוכללות 4 ,SBS ,מ"מ.
.
ד
פלטות פוליסטירן 5 ,F-15 ,ס"מ.
עבודות הכנה
.1
הכנת קיר הבטון לפי המפרט הטכני ולפי ת.י,1752 .
.1
חלק 1
הסרה של "ההגנה הזמנית" בהיקף הרצפה.
.2
.3
עיצוב "רולקות" בטון קעורות 5X5 ,ס"מ ,בכל חיבורי
קירות/מפגשים )קעורים( של מישורים שונים.
.4
קיטום של כל הפינות החדות ע"י השחזה  2X2ס"מ.
עבודות איטום
.2
.1
שכבת "פריימר" מקשרת כגון) "GS474" :פזקר( ע"ג
קורות ,קירות בטון.
ביצוע "מריחות חיזוק" עם הטבעת ארג זכוכית
.2
במפגשי המישורים השונים.
איטום הקירות בשכבות ביטומן חם מנושף  85/40עד
.3
לקבלת עובי של  2מ"מ
ביצוע "יריעות חיזוק" במפגשי המישורים השונים
.4
וביצוע כל העיבודים הנדרשים סביב צנרת חודרת.
הלחמה/הדבקה מושלמת של שכבת יריעות ביטומנית
.5
בעובי  4מ"מ.
הלחמה/הדבקה מושלמת של שכבת יריעות נוספת
.6
בעובי  4מ"מ ,העמידה נגד שורשי צמחים ,במטר העליון
של הקיר הבא במגע עם קרקע מגוננת.
.3

הגנת שכבות האיטום
יישום שכבה של פלטות פוליסטירן מוקצף )"קלקר"(
.1
 F-15בעובי  5ס"מ.
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תקנים:
ת.י ,1430 .חלק ,3
סוג ""R
ת .גרמני 4062
הערות
לפי ת.י1430 .

אשפרת הבטון  10ימים
וייבושו  28יום

המתנה לייבוש )יבש למגע(
במישורים אופקיים או
אנכיים

ראו חלופות בסוף הפרקיש להזמין פיקוח עליוןלבדיקה ואישור.
היריעות תהיינה לפי תקןגרמני .DIN 4062
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איטום קירות/קורות תת קרקעיים בחפירה פתוחה
תקנים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
ת.י ,1430 .חלק ,3
05.01-05.04,05.06
KM
סוג ""R
ת .גרמני 4062
הערות
תיאור האיטום
בחלק העליון ,במפלס פני הקרקע ומעליו ,יוגן האיטום במקרה של החזר קרקע
.2
בטיח צמנט משוריין ברשת לול מגולוונת ,בעובי  2ס"מ .סלעית יש להגן על איטום
הקירות בפלטות קלקר
בעובי  2ס"מ וקיר בלוקי
בטון בעובי  4/7ס"מ )לפי
המקרה(.
שיטות חלופיות לביצוע איטום:
.4
.1
שכבות "ביטומפלקס ) "MCביטום( ,משוריינות בארג
זכוכית ,בעובי מינימלי של  4מ"מ.
שכבת ביטומן אלסטומרי דו רכיבי כגון" :פלקסיגום"
.2
)ביטום( או ש"ע 2-3 ,מ"מ ,ומעליה שכבת ארג זכוכית
ושכבה נוספת שנייה ,בעובי כולל מזערי של  4מ"מ
)יבש(.
שכבת ביטומן אלסטומרי דו רכיבי כגון" :פלקסיגום"
.3
או ש"ע ,בעובי הכולל של  3מ"מ) .בקירות פיתוח
בלבד(.
שכבת ביטומן חם אלסטומרי כגון "אלסטוגום "795
.4
)פזקר( או ש"ע משורין בארג זכוכית בעובי  4מ"מ.
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2.3

איטום קירות דיפון מכלונסאות
רשימת פרטים  -סידרה KD
שם הפרט
מס' פרט
KD-1
KD-2
KD-3
KD-4
KD-5
KD-6

דוגמאות לחלופות איטום של קיר כלונסאות הדיפון
איטום סביב החדרת יתדות )"קוצים"(בקירות דיפון וקיבוע יריעות האיטום
אל קיר הדיפון
איטום מפגש רצפת המבנה עם קיר דיפון כלונסאות
איטום הקצה העליון של קיר הדיפון במפגש עם קיר חוץ
איטום הקצה העליון של קיר הדיפון במפגש עם תקרת המרתף
איטום הקצה העליון של קיר הדיפון במפגש עם תקרת המרתף

איטום קירות דיפון מכלונסאות
פרטים מסדרה:
KD

מפרט טכני:
05.01,05.02,05.04

תקנים ישראלים:
ת.י ,1430 .חלק ,3
סוג M
הערות
לפי ת.י1430 .

תיאור האיטום
קירות הדיפון יאטמו בשכבת יריעות ביטומניות בעובי  5מ"מ.
החתך האופייני בקיר הדיפון
קיר דיפון מכלונסאות.
א.
שכבת יריעות ביטומניות בעובי  5מ"מ.
ב.
ע"י מתכנן אחר
קיר בטון נוסף
ג.
עבודות הכנה:
.1
לפי יועצים אחרים
ביצוע קיר מיישר.
.1
.2
יציקת "רולקות" קעורות  5X5ס"מ במפגש קיר הדיפון
עם הרצפה.
עבודות איטום
.2
המריחות יבוצעו לאחר
.
1
שכבת "פריימר" מקשרת כגון) "GS474" :פזקר(
גמר אשפרה וייבוש הנ"ל.
ביצוע "יריעת חיזוק" מעל ל"רולקות" בכל מפגשי
.2
המישורים השונים.
.3
יישום שכבת יריעות ביטומניות ,בעובי  5מ"מ ,בגמר לפי ת.י1430 .
חול מולחמות/מודבקות בכל השטח של הקיר יש לפי מפרט טכני פרק 05.04
בשיטת
חפיפה
על
להקפיד
"גג רעפים" דהיינו יריעה עליונה תהיה מעל היריעה
התחתונה עם חפיפה של  10ס"מ.
במידה והיריעה אינה נדבקת היטב לקיר ,יש לקבעה יש להזמין פיקוח עליון
.4
ע"י קיבוע מכני של היריעות אל הקיר וטלאי מיריעה לבדיקה ואישור.
ביטומנית לפי פרט ייעודי.
טיפול בכל מיתד ,קיבוע ,או קוץ החודר את שכבות השימוש במסטיק
.5
יבוצע בשני שלבים לפי
האיטום ,ב"מסטיק אטימה" לפי פרט ייעודי.
הפרט.
שיטות חלופיות לביצוע איטום הקירות:
.3
שכבת ביטומן אלסטומרי דו רכיבי כגון" :פלקסיגום"
.1
)ביטום( או ש"ע 2-3 ,מ"מ ,ומעליה שכבת ארג זכוכית
ושכבה נוספת שנייה ,בעובי כולל מזערי של  4-5מ"מ
)יבש(.
שכבות ביטומן חם אלסטומרי כגון "אלסטוגום "795
.2
)פזקר( עם ארג זכוכית לשריון בעובי כולל של  5מ"מ.
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2.4

איטום תקרת המרתף המרוצפת ,משטחים מגוננים בתקרת המרתף וחדר דחסן
רשימת פרטים – סדרות PR, GG, TM, DA
שם הפרט
מס' פרט
PR-1

הכנה לאיטום וחתך אנכי באזור המפגש עם המעקה דוגמאות לאף מים
מבטון
הכנה לאיטום באזור קולטן מי גשם

GG-1

פרט אופייני לאיטום משטחים מגוננים

GG-2

חתך אנכי באזור מגונן בסמוך לקיר

GG-3

ניקוז אנכי באזור המגונן

GG-4

פרט לאיטום באזור המרזב עם יציאה צדדית

TM-1

חתך אנכי לאיטום תקרת המרתף המרוצפת
חתך אנכי במפגש עם קיר או עמוד בתקרת המרתף המרוצפת ללא
בידוד תרמי
איטום סביב קולטן מי גשם בתקרת המרתף המרוצפת
פרט יציאה לתקרת המרתף המרוצפת
חתך אנכי אופייני לאיטום חדר דחסן
חתך אנכי באזור מפגש קיר ורצפה
איטום סביב תעלת הניקוז בחדר הדחסן
חתך אנכי סכמטי דרך תעלת ניקוז וקולטן אנכי בחדר הדחסן

PR-2

TM-2
TM-3
TM-4
DA-1
DA-2
DA-3
DA-3

איטום תקרת המרתף המרוצפת ,משטחים מגוננים בתקרת המרתף וחדר הדחסן
תקנים ישראלים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
 05.03עד 05.06
PR, GG, TM, DA
ת.י -1430 .חלק  -3סוג ,M
 -1476חלק  ,1045 ,1ת.ג4062.
הערות
תיאור האיטום
מערכת האיטום תבוצע בשני שלבים:
מריחות ביטומן חם מנושף משוריינות בארג זכוכית,
שלב ראשון
בעובי  3מ"מ.
לפי ת.י1430 .
שלב שני
שכבת יריעות ביטומניות משוכללות,SBS ,
בעובי  5מ"מ .
באדניות תבוצע באדניות עבור אזורי שתילה רדודה:
כמתואר בפרט GG-1
איטום היריעה תהיה בעובי  4מ"מ ,עם עמידות נגד שורשי
שכבת
מיוחדת
צמחים לפי תקן גרמני .DIN 4062
באדניות לשתילת עצים:
שכבת יריעות  HDPEבעובי  1.5מ"מ ,מרותכות בינן
לבין עצמן.
חתכים אופייניים
 .1החתך האנכי האופייני
א .בטון קונסטרוקטיבי ובטון שיפועים.
מריחות ביטומן חם מנושף משוריינות ,בעובי  3מ"מ.
ב.
שכבת יריעות ביטומניות בעובי  5מ"מ.
ג.
גיאוטכסטיל  400ג"ר למ"ר.
ד.
ה .יריעת פוליאתילן 0.2 ,מ"מ.
בטון ב 4 ,20 -ס"מ כהגנה ,לפי הפרט.
ו.
יבוצע רק בגג מגונן.
.
ז
שכבת יריעות  HDPEבעובי  1.5מ"מ.
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איטום תקרת המרתף המרוצפת ,משטחים מגוננים בתקרת המרתף וחדר הדחסן
תקנים ישראלים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
 05.03עד 05.06
PR, GG, TM, DA
ת.י -1430 .חלק  -3סוג ,M
 -1476חלק  ,1045 ,1ת.ג4062.
הערות
תיאור האיטום
ח .גמר ריצוף/בטון/גינון ,לפי הפרטים.
עבודות ההכנה
במידת הצורך
 .1עיבוד בטיט משופר בפולימר של אזור קולטני יציאות המים
לפי פרק  05.01במפרט
 .2עיצוב "רולקות" קעורות  5X5ס"מ.
הטכני.
 .3תיקונים ,יישור והחלקה מקומית של התשתית ובמיוחד את תחתית לפי פרק  05.01במפרט
הטכני.
המעקות והקירות.
 .4בנית חגורות סמויות בפתחי הדלתות
המתנה להתייבשות
 .5אשפרה של עבודות הבטון והטיח כ 10-ימים
מלאה.
תהליך הייבוש – לפחות
שבועיים.
לפי ת.י1476 .
החלקת תשתית ואיטום ראשוני במריחות ביטומן חם מנושף משוריין כל שכבת איטום תבוצע
כאשר קודמתה כבר
בארג זכוכית
התקררה )התקשתה(
 .1שכבת "פריימר" מקשרת כגון) "GS474" :פזקר( ,אשר ישופשף
היטב לתשתית.
יש להזמין פיקוח עליון
 .2טיפול ראשון בנקודות תורפה ,העבודה כוללת:
 ישום ביטומן משוריין בארג זכוכית לאורך ההגבהות )"רולקות"( לבדיקה ואישור.והמפגשים השונים כגון ,סביב קולטנים ,צינורות וכו'
 .3יישום שכבה של ביטומן חם מנושף "אלסטקס ) "85/40פזקר( .שעור על שכבה זו גם לשפר את
החלקת השטח.
הצריכה המשוער כ –  2ק"ג למ"ר.
 .4הטבעת ארג זכוכית בחומר האיטום הנ"ל ,בעודו נוזלי.
 .5שכבות ביטומן חם מנושף כנ"ל ,עד לקבלת עובי של  3מ"מ ,והעלמת יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
כל שריד לארג ,בתוך חומר האיטום.
לאחר התקררות
 .6הטבעת חול יבש לכסוי כל הביטומן.
הביטומן -הרחקת חול
עודף )שלא נדבק(.
 .7גידור השטח להגנה זמנית על האיטום ולמניעת עליה של גורמים
זרים ופגיעה באיטום.
בדיקת אטימות בהצפה
בדיקת אטימות בהצפה תבוצע לפחות  3ימים לאחר גמר ביצוע לפי ת.י1476 .
השכבות הנ"ל.
אין צורך לבצע הצפה נוספת לאחר ביצוע מערכת איטום שנייה,
מלבד אם היועץ/המפקח ידרוש הצפה נוספת/חוזרת.
תהליכי העבודה ,יבוצעו
איטום ביריעות ביטומניות משוכללות
רק לאחר אישור גמר
בדיקות
של
מוצלח
ההצפה
במידה ועבר זמן רב מידי
 .1שכבת "פריימר" מקשרת כגון) "GS474" :פזקר(.
או ששכבת הביטומן
התלכלכה ,ואינה דביקה
 .2עיבוד סביב קולטנים ביריעה ביטומנית מיוחדת ,SBS ,ללא זיון
סיבי ,בעובי  5מ"מ.
 .3ביצוע "יריעות חיזוק" ,בכל מפגשי מישורים שונים וכן סביב פרטי יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
צנרת ,מיריעה כר"מ ,אך בעובי  4מ"מ.
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איטום תקרת המרתף המרוצפת ,משטחים מגוננים בתקרת המרתף וחדר הדחסן
תקנים ישראלים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
 05.03עד 05.06
PR, GG, TM, DA
ת.י -1430 .חלק  -3סוג ,M
 -1476חלק  ,1045 ,1ת.ג4062.
הערות
תיאור האיטום
 .4ישום שכבת יריעות ביטומניות ,SBS ,בהלחמה מלאה לתשתית ,לפי ת.י1430 .
באדניות רחבות
בעובי  5מ"מ ,בגמר חול.
באזורים מגוננים שכבת היריעות הביטומניות תהיה עמידה נגד המשולבות בתקרת
המרתף ,אנו מציעים
שורשי צמחים או עצים בהתאם לסוג השתילה.
שתי מערכות
לבצע
באדנית המיועדת לשתילה רדודה:
תבוצע יריעה ביטומנית ,בעובי  4מ"מ ,עם תעודה המעידה על איטום נפרדות .מערכת
עמידותה כנגד שורשי צמחים )סעיף זה תקף עד לעומק אדמה של עד איטום ראשונה של כלל
הגג ועל שכבת בטון
 30ס"מ ,אך לא לשתילת עצים(.
ההגנה ,תבוצע יציקת
באדנית המיועדת לשתילת עצים:
מערכת איטום המבוססת על יריעות  HDPEבעובי  1.5מ"מ ,בטון של ריצפה ודפנות
האדנית .איטום האדנית
מרותכות בינן לבין עצמן.
יבוצע מהצד הפנימי
חלופה המיועדת לשתילת עצים:
היריעה תהיה ,בעובי  5מ"מ ,עם שריון ארג זכוכית ורדיד נחושת בשכבת יריעות ביטומניות
בשורשי
בתוכה כגון " "SK BIT 105 CUותעמוד בדרישות ארגון  FLLהעמידות
צמחים.
הגרמני.
לפי תקן גרמני DIN 4062
.5

ביצוע "יריעות חיפוי" מיריעה כנ"ל.

.6

הרכבת אביזרים עבור התקנת משקופים ע"ג פח  2מ"מ

יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.

ניקוז והגנת האיטום
 .1גיאוטכסטיל  400גר' למ"ר.
.2

יריעת פוליאתילן  0.2מ"מ.

.4
.5
.6

שכבת בטון ב ,20 -בעובי  4ס"מ בכל השטח האופקי.
שכבת יריעות  HDPEבעובי  1.5מ"מ.
בשיפולי קירות ומעקות יבוצע טיח צמנט משוריין ברשת לול
מגולוונת.
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2.5

איטום חדרים רטובים ,כגון :חדרי שירותים ,מקלחות חדרי כביסה ונישות לדוודים
רשימת פרטים – סדרה SH

מס' פרט

שם הפרט

SH-1

חתך אנכי אופייני של רצפת חדרים רטובים כגון שירותים מקלחות חדרי
כביסה ונישות לדוודים
חגורת סף )"סכר סמוי"( באזור הדלת בין אזור רטוב ליבש
חתך אנכי דרך מחסום רצפה )קולטן(
חלופה נחותה לאיטום מסביב מחסום הרצפה
חתך אנכי דרך רצפה וקיר בלוקים בשירותים
חתך אנכי דרך רצפה וקיר בלוקים של קירות נרטבים במקלחת
פרט לאיטום מסביב לצינור בקיר חדר רטוב
פרט לאיטום מסביב לקולטן

SH-2
SH-3
SH-3.1
SH-4
SH-5
SH-6
SH-7

איטום חדרים רטובים ,כגון :חדרי שירותים ,מקלחות חדרי כביסה ונישות לדוודים
תקנים ישראלים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
 -1476חלק 1
05.07 ,05.01
SH
הערות
תיאור האיטום
האיטום יתבסס על שכבות צמנט הידראולי מוגמש ,דק עובי ,משוריין
בארג זכוכית חסין אלקלי
הקדמה ועבודות הכנה
.1
החדרים הרטובים יאטמו מצידם הפנימי בשני שלבים:
המערכת תכלול שכבות צמנט הידראולי מוגמש תבוצע לפני התקנת כלל
שלב
צנרת השפכים והביוב
משוריינות בארג זכוכית חסין אלקלי.
ראשון:
על גבי רצפת הבטון
המוחלקת .בשלב זה
יותקנו רק קטעי צנרת
קצרים החודרים את
הבטון.
שלב שני :מערכת משנה זו תבוצע רק ברצפות בשכבות תבוצע לאחר השלמת
ביטומן/פולימר בעובי  2מ"מ תוך הקפדה על כלל הצנרת וביטונה,
איטום מלא של חדירת הצנרת דרך האיטום אל תוך יצירת כיסוי בטון
וכן "רולקות" במפגש
תשתיות הריצוף.
חיפוי הצנרת לרצפת
הבטון האטומה.
ראו פרק 05.01
עבודות ההכנה:
להכנת הבטון.
אין לבצע בחדרים הנ"ל צנרת מולחמת מפלסטיק קשיח
.1
כדוגמת גבריט" ,אלא אם תסופק עם פלנג' חרושתי
התואם את מערכת האיטום.
יש לבצע את קירות החדרים הנ"ל כולל קירות החוץ
.2
מבניה קשיחה כמו בטון או בלוקי בטון ולא מחומרים
קלים כגון לוחות גבס ובלוקי איטונג.
במידה וישולב ברז מסוג "אינטרפוץ" ,או ברז מסוג אחר
.3
או צינור אנכי בתחום הקיר הפנימי של המקלחת ,יש
לחצוב בתוך הקיר מגרעת עבור הפריט )שיוכנס לקיר(
ולאטמה במערכת המשנה הראשונה המתוארת לעיל,
ברצף של שכבות האיטום על כלל הקיר הנרטב .לאחר
התקנת הפריט ייאטם מישור הקיר )שמתחת לקרמיקה(
פעם נוספת.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

61

איטום חדרים רטובים ,כגון :חדרי שירותים ,מקלחות חדרי כביסה ונישות לדוודים
תקנים ישראלים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
 -1476חלק 1
05.07 ,05.01
SH
הערות
תיאור האיטום
מערכת האיטום הראשונה תעלה גם על קירות החדרים
.4
עד גובה שנדרש )במקומות שהקיר נרטב( או על פי
דרישות המפרט ,אך לא פחות מ 15 -ס"מ מעל פני
הריצוף הסופי.
בסיום מערכת המשנה הראשונה יש לבצע בדיקת הצפה לפי ת.י1476 .
.5
תקנית.
מערכת האיטום השנייה תעלה רק בשיפולי הקירות עד
.6
לגובה של  3-5ס"מ מעל לגובה פני הריצוף של הרצפה.
טיפול מקדים ב"רולקות" ונקודות תורפה
.2
איטום סדקים ומפגשי המישורים השונים )כגון "רולקות"( וכן יש להזמין פיקוח עליון
מפגשי חומרים שונים או מפגשי לוחות ייעודיים בטיח לבדיקה ואישור.
הידראולי מוגמש משוריין בארג זכוכית חסין אלקלי ,רוחב רצועת הארג יהיה
 20ס"מ
המריחות תבוצענה עד שהארג ייעלם כליל בשכבות האיטום.
לחילופין ,ניתן לשלב במקום הנ"ל ,סרט הדבקה עצמית בוטילי,
עם "גב" בד ברוחב ≤  7.5ס"מ ,כדוגמת HARDCAST PP 5308
)מיקו פתרונות(.
מערכת האיטום הראשונה על בסיס צמנט הידראולי
.3
.1
שכבת איטום ראשונה של טיח הידראולי מוגמש דק צבע לבן
עובי )כגון "טורוסיל  "FX122טורו ,או "איטומט פלוס
"502
)כרמית(  1 – 0.7ליטר למ"ר.
.2
לאחר ששכבת האיטום התייבשה ,מריחת שכבה שנייה צבע אפור
כנ"ל ,ומיד …
צבע לבן
הטבעת שריון כנ"ל בשכבת האיטום השנייה
.3
צבע אפור
למחרת היום ,ביצוע שכבת איטום שלישית
.4
בצוע שכבות איטום נוספות ,כנ"ל ,הכל כמפורט צבע לבן
.5
במפרט ,לכיסוי מלא של הארג ולקבלת העובי הנדרש
)מינימום  2.5מ"מ(.
אשפרה ייבוש ועבודות השלמה
.4
אשפרת אדי מים בעזרת מזלף פרחים ,או מרסס אדים לפחות שבוע ימים
.1
חקלאי גדול ,אך לא זרם מים ישיר.
לאחר ייבוש מלא ,תבוצע השלמת איטום סביב יש להזמין פיקוח עליון
.2
לבדיקה ואישור.
אביזרים וכו' ,ב"מסטיק אטימה".
הצפת ביקורת
.5
יש ליצור הגבהה זמנית בפתח ,אשר תאפשר הצפה.
.1
לפי ת.י1476 .
ביצוע הצפה לפי דרישות לגג
.2
מערכת האיטום השנייה על בסיס ביטומן
.6
איטום זה יבוצע ע"פ הרצפות ובדפנות רק עד מעל למפלס בחדרי השירותים
הריצוף .האיטום יבוצע רק לאחר גמר התקנת הצנרת ,כיסויה והמקלחות בלבד
בבטון ,אשפרת הבטון וייבוש מלא.
.1
מריחת שכבת "פריימר" מקשרת כגון) "GS474" :פזקר(
מריחה ראשונה של אמולסית ביטומן/פולימר כגון
.2
"מסטיק ) "MCביטום( כ 800-גר' למ"ר.
כעבור לפחות  6שעות או למחרת היום ,ביצוע שכבת
.3
איטום שנייה כנ"ל ,לקבלת עובי מזערי של  2מ"מ.
אם טיט הריצוף יבוצע ישירות על האיטום יש להטביע
.4
אגרגט גס ,בשכבת איטום דקה נוספת )לשיפור הדבקת
טיט הריצוף(.
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איטום חדרים רטובים ,כגון :חדרי שירותים ,מקלחות חדרי כביסה ונישות לדוודים
תקנים ישראלים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
 -1476חלק 1
05.07 ,05.01
SH
הערות
תיאור האיטום
ריצוף וחיפוי
.7
הדבקת אריחי הקרמיקה בדבק התואם לאריחים ולמערכת יש לקבל מן היצרן את
והמוספים
הדרישות
האיטום.
בהם יש ליישם את
שכבות הטיח על מנת
להגיע לחוזק הדבקה
טוב ומלא אל מערכת
האיטום.
2.6

איטום מאגר מים
רשימת פרטים – סדרה MM

מס' פרט

שם הפרט

MM-1
MM-2
MM-3
MM-4
MM-5
MM-6

חתך אופייני של איטום רצפה ,תקרה וקירות המאגר מים
איטום מהצד הפנימי של מאגר המים
חדירת צנרת פלדה דרך קיר מאגר המים
שלבים בטיפול פני הבטון לקבלת שכבות איטום דקות
חתך אנכי במפגש רצפה וקיר בצידו הפנימי של המאגר
מאגר מים עליון חתך אנכי במפגש קיר ורצפה כפולה עם חלל מנוקז מתחת
למאגר המים
פרט איטום של אלמנט הקיבוע של סולם מתכת לקיר

MM-7

איטום מאגר מים
פרטים מסדרה:
MM

מפרט טכני:
05.07 ,05.01

תקנים ישראלים:
 -1476חלק 1
הערות

תיאור האיטום
עבודות הכנה
.1
יש לבצע קירצוף וניקוי פני הבטון ,הכולל הורדת מי
.1
הצמנט ,לכלוך חלקים רופפים ,גילוי חורים ופגמים
בבטון )סגרגציה(.
יבוצע טיפול בכל פני הבטון ,הכולל טיפול בסדקים,
.2
בנקודות תורפה-כגון סגרגציה של הבטון ומילוי חורים.
.3
ביצוע עגולות )"רולקות"( מבטון ,במידות  3X3ס"מ.
שכבה ליישור והחלקה של תשתית הבטון כגון "סיקה
.4
גרד  ,"720או שווה ערך.
מילוי המאגר במים לתקופה של לפחות  72שעות.
.5
.6
.7
.2

סימון נזילות המים וגילוי פגמים בבטון שדורשים
טיפול.
ריקון המאגר.

עבודות איטום המאגר
איטום מפגשים שבין קירות/רצפה ובין הקירות יש להזמין פיקוח עליון
.1
והתקרה ,וכן סדקים שהתגלו בפעולות ההכנה ע"י לבדיקה
שכבות של צמנט הידראולי גמיש ,משוריין בארג זכוכית ואישור.
אנטיאלקלי.
עובי שכבות האיטום לפחות  3מ"מ ,כך שהארג יכוסה
לחלוטין בתוך שכבות הצמנט.
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איטום מאגר מים
פרטים מסדרה:
MM

תיאור האיטום
.2

.3

.3

מפרט טכני:
05.07 ,05.01

תקנים ישראלים:
 -1476חלק 1
הערות

איטום מעטפת המאגר
 .1ביצוע שכבת איטום ראשונה ע"י מריחה עד
לכיסוי כל החורים והפגמים שטופלו קודם לכן.
 .2ביצוע שכבת איטום שניה מיד עם התקשות שכבה
הראשונה ,והטבעת שכבת ארג הזכוכית בעודה
רטובה.
 .3ביצוע שכבות איטום נוספות ,לפי המפרט הטכני,
עד לכיסוי הארג להגעת עובי המתוכנן.
איטום תקרת המאגר
 .1איטום תקרת המאגר יבוצע ע"י שכבות כנ"ל ,אך
ללא שיריון ,בעובי  1מ"מ ,כמתוכנן.

אשפרה
האשפרה תבוצע ע"י ריסוס אדי מים וללא זרם ישיר.
.1
בסיום עבודות האיטום הצמנטי ,יבוצעו עבודות
.2
השלמה ,כגון מסטיק אטימה מסביב לאביזרים ולצנרת,
הכל לפי המפרט הטכני.
כללי
יש להציג לפני ביצוע העבודה ,תעודה המעידה
.1
שלחומרים המיועדים לשימוש יש אישור מכון התקנים
למי שתיה.
לפחות למשך  6ימים
יש לבצע בדיקה סופית ,ע"י מלוי המאגר במים.
.2

לפחות למשך  6ימים

.4

2.7

איטום גגות עליונים בשיטת ה"גג ההפוך" וגג טכני
רשימת פרטים – סדרות PR ,GE
מס' פרט

שם הפרט

PR-1

הכנה לאיטום וחתך אנכי באזור המפגש עם המעקה דוגמאות לאף מים
מבטון
הכנה לאיטום באזור קולטן מי גשם
מעבר תעלות מ.א דרך שכבות הגג
הכנת הגג לאיטום:פרט שרוול משני חלקים למעבר קבוצת צינורות
חתך אנכי אופייני לאיטום גגות עליונים עם בטון הגנה
חתך אנכי באיזור המעקה של גג עליון
פרט לאיטום באיזור קולטן מי גשם בגג עליון
גמר עליון ליריעות איטום עם דוגמא לאף מים תקין
גמר עליון ליריעות האיטום )בהעדר אף מים מבטון(
פרט איטום סביב פיר
פרט יציאה לגג במפלס עליון
מעמד לציוד מ.א כולל שיפור איטום והגנה מתחת לפלטה צפה מבטון
מזויין

PR-2
PR-3
PR-4
GE-1
GE-2
GE-3
GE-4
GE-5
GE-6
GE-7
GE-8
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איטום גגות עליונים בשיטת ה"גג ההפוך" וגג טכני
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
 05.03 ,05.01עד 05.06
GE, PR

תקנים ישראלים:
ת.י -1430 .חלק  -3סוג ,1045 ,M
 -1476חלק 1
הערות

תיאור האיטום
מערכת האיטום תבוצע בשני שלבים::
מריחות ביטומן חם מנושף משוריינות בארג זכוכית,
שלב ראשון
בעובי  4מ"מ – מבוצע ב 4-שלבים.
שלב שני
יריעה ביטומנית ,SBS ,בעובי  4מ"מ.
רק בגג טכני ראו פרט
שלב שלישי
יריעה ביטומנית ,SBS ,בעובי  5מ"מ.
GE-8

חתך אופייני בגג העליון
בטון קונסטרוקטיבי ובטון שיפועים
.1
.2
שכבת "פריימר" מקשרת כגון) "GS474" :פזקר(
שכבות ביטומן חם מנושף משוריינות בארג,
.3
בעובי כולל  4מ"מ.
שכבת יריעה ביטומנית משוכללת בעובי  4מ"מ
.4
.5
יריעה ביטומנית ,SBS ,בעובי  5מ"מ.
.6
.7
.8

פלטות בידוד תרמי 5 -ס"מ
גיאוטכסטיל  400ג"ר למ"ר.
לוחות-פלציב בעובי ע"פ דרישת היועץ הרלוונטי

.9

שתי יריעות פוליאתילן HDPE ,בעובי  1מ"מ ,כ"א.

.10

יציקת בטון משוריין כבסיס לציוד מ.א.

רק בגג טכני ראו פרט
GE-8

רק בגג טכני ראו פרט
GE-8

רק בגג טכני ראו פרט
GE-8

רק בגג טכני ראו פרט
GE-8
T6@25

שכבת בטון הגנה ב 20עם רשת זיון
.11
עבודות ההכנה
 .1עיבוד בטיח של אזור יציאות המים מהגג  ,והשלמת במידת הצורך
בטון השיפועים.
 .2יציקת "רולקות" קעורות  5 x 5ס"מ.
 .3תיקונים והחלקה מקומית של התשתית ובמיוחד
תחתית מעקות וקירות.
המתנה להתייבשות
 .4אשפרה של עבודות הבטון והטיח כ 10-ימים
מלאה.
תהליך הייבוש  -לפחות
שבועיים.
לפי ת.י1476 .
החלקת תשתית ואיטום ראשוני במריחות ביטומן חם מנושף משוריין כל שכבת איטום תבוצע
כאשר קודמתה
בארג זכוכית
כבר התקררה )התקשתה(
 .1מריחת שכבת "פריימר" מקשרת כגון) "GS474" :פזקר(
אשר ישופשף היטב לתשתית.
.2

.3
.4

יש להזמין פיקוח עליון
טיפול ראשון בנקודות תורפה,
העבודה כוללת :ישום ביטומן משוריין בארג זכוכית לבדיקה ואישור.
לאורך ההגבהות )"רולקות"( והמפגשים השונים כגון,
סביב קולטנים ,צינורות וכו'
יישום שכבה של ביטומן חם מנושף "אלסטקס  "85/40על שכבה זו גם לשפר את
החלקת השטח.
)פזקר( .שעור הצריכה המשוער כ  2 -ק"ג למ"ר.
הטבעת ארג זכוכית בחומר האיטום הנ"ל ,בעודו נוזלי.
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איטום גגות עליונים בשיטת ה"גג ההפוך" וגג טכני
תקנים ישראלים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
 05.03 ,05.01עד 05.06
ת.י -1430 .חלק  -3סוג ,1045 ,M
GE, PR
 -1476חלק 1
הערות
תיאור האיטום
 .5שכבות ביטומן חם מנושף כנ"ל ,עד לקבלת עובי של  4יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
מ"מ ,והעלמת כל שריד לארג ,בתוך חומר האיטום.
לאחר התקררות
 .6הטבעת חול יבש לכסוי כל הביטומן.
הביטומן -הרחקת חול
עודף )שלא נדבק(.
 .7גידור השטח להגנה זמנית על האיטום ולמניעת עליה של
גורמים זרים ופגיעה באיטום.
בדיקת אטימות בהצפה
בדיקת אטימות בהצפה תבוצע לפחות  3ימים לאחר גמר לפי ת.י1476 .
ביצוע השכבות הנ"ל..
אין צורך לבצע הצפה נוספת לאחר ביצוע מערכת איטום
שנייה,
מלבד אם היועץ/המפקח ידרוש הצפה נוספת/חוזרת.
תהליכי העבודה ,יבוצעו
איטום ביריעות ביטומניות משוכללות
רק לאחר אישור גמר
בדיקות
של
מוצלח
ההצפה
.1
מריחת שכבת "פריימר" מקשרת כגון "GS474" :במקרה ששכבת הביטומן
הנ"ל התלכלכה ,ואינה
)פזקר(
דביקה ,וע"פ הנחיית
המפקח
.2
עיבוד סביב קולטנים ביריעה ביטומנית מיוחדת,SBS ,
ללא זיון סיבי ,בעובי  5מ"מ.
ביצוע "יריעות חיזוק" ,בכל מפגשי מישורים שונים וכן יש להזמין פיקוח עליון
.3
לבדיקה ואישור.
סביב פרטי צנרת ,מיריעה כר"מ ,אך בעובי  4מ"מ.
ישום שכבת יריעות ביטומניות ,SBS ,בהלחמה מלאה לפי ת.י1430 .
.4
לתשתית ,בעובי  5מ"מ ,בגמר חול.
ביצוע "יריעות חפוי" מיריעה כנ"ל ,אך עם אגרגט על יש להזמין פיקוח עליון
.5
לבדיקה ואישור.
"גב" היריעה.
ביצוע "יריעות חיזוק" נוספת כנ"ל
.6
.7
יישום שכבת יריעות ביטומניות נוספת ,SBS ,בהלחמה
מלאה לתשתית ,בעובי  5מ"מ ,בגמר חול.
בידוד תרמי
הנחה של פלטות פוליסטירן משוך )אקסטרודד( בצפיפות  38עובי פלטות הבידוד יקבע
ק"ג למ"ק ,בעובי  5ס"מ ,ע"פ יריעות האיטום .הדבקה לפי יועץ הבידוד התרמי.
נקודתית למניעת התעופפות הפלטות ברוח.
ניקוז והגנת הבידוד והאיטום
.1
הנחה של יריעת גיאוטכסטיל 400 ,ג"ר למ"ר.
.2

לוחות-פלציב בעובי ע"פ דרישת היועץ הרלוונטי

.3

שתי יריעות פוליאתילן HDPE ,בעובי  1מ"מ ,כ"א.

.4

יציקת בטון משוריין כבסיס לציוד מ.א.

.5

שכבת בטון הגנה ב 20עם רשת זיון

רק בגג טכני ראו פרט
GE-8

רק בגג טכני ראו פרט
GE-8

הנחיות

לפי
הקונסטרוקטור
רק בגג טכני ראו פרט
GE-8
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2.8

איטום קירות חוץ
רשימת פרטים – סידרה KI

מס' פרט

שם הפרט

KI-1

איטום קירות החוץ המחופים אבן בשיטה רטובה

איטום קירות חוץ
פרטים מסדרה:
KI

מפרט טכני:
05.01

תקנים ישראלים:
 -1476חלק 1920 ,1
הערות
בפולימר בעובי

תיאור האיטום
חלופה א'  -האיטום יתבסס על שכבות טיח צמנט ,משופר
 20-16מ"מ.
חלופה ב'  -האיטום יתבסס על שכבות טיח הידראולי מוגמש עם שריון ארג
זכוכית.
עבודות ההכנה
.1
עבודות הכנת התשתית יכללו סתימת חרירים ,טיפול בסדקים הכול לפי פרק 05.01
והחלקת התשתית )במידת הצורך( בשכבות טיח צמנט משופר במפרט הטכני
בפולימר.
אם נדרש,
טיח מיישר
.2
לפי החלטת המפקח
מריחת "שמנת הדבקה".
.1
ביצוע שכבת טיח צמנט משופר בפולימר ,ליישור והחלקה לפי ת.י ,1920 .חלק ו-
.2
05.01
ופרק
2
בעובי של כ 6-8 -מ"מ.
שבמפרט הטכני.
ביצוע שכבה נוספת כנ"ל עם תכונות אטימה .לקבלת עובי לפי ת.י ,1920 .חלק ו-
.3
05.01
ופרק
2
של כ 10-12 -מ"מ ,בגמר מסורק.
שבמפרט הטכני.
אשפרת הטיח במהלך של שבוע ימים.
.4
ייבוש ועבודות השלמה
.3
לאחר ייבוש מלא של האיטום הנ"ל יבוצע בקיר שכבות יש להזמין פיקוח
.1
הגמור  /שיחופה אבן בשיטה רטובה ,איטום פרטני סביב עליון לבדיקה ואישור.
אביזרי הקיבוע ב"מסטיק אטימה".
.2

לאחר תלית האבן ,סתימת המישקים )הפוגות( ב"מסטיק
אטימה" או כוחלה.
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2.9

איטום קירות חוץ הנוצקים אל אבן החיפוי ב"שיטת ברנוביץ" ובהדבקה
רשימת פרטים – סידרה KI

מס' פרט

שם הפרט

KI-2
KI-3

חלופה א :לאיטום קירות חוץ המבוצעים בשיטה המכונה "ברנוביץ"
איטום קיר חוץ המחופה אבן בהדבקה

איטום קירות חוץ הנוצקים אל אבן החיפוי ב"שיטת ברנוביץ" ובהדבקה
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
05.07 ,05.01
KI
תיאור האיטום
קירות החוץ הבנויים ב"שיטת ברנוביץ" יאטמו מצידם החיצוני בשכבות טיח
הידראולי מוגמש עם שריון ארג זכוכית.
עבודות ההכנה
.1
הכל לפי פרקים
עבודות הכנת התשתית לפי מפרט
.1
 05.07 ,05.01במפרט
.2
עיצוב "רולקות" קעורות  2X2ס"מ
הטכני
עיבוד נקודות תורפה
.2
איטום סדקים ומפגשי המישורים השונים )כגון "רולקות"( )*(המלצה לפיקוח
)*(
בטיח הידראולי מוגמש משוריין בארג זכוכית חסין אלקלי בצבע עליון
לבן .המריחות תבוצענה עד שהארג ייעלם כליל בשכבות האיטום.
עבודות האיטום
.3
.1
שכבת איטום ראשונה של טיח הידראולי מוגמש דק עובי שכבה זו בצבע לבן
כגון "איטומט ) "502כרמית( או ש"ע 1 – 0.7 ,ליטר למ"ר.
לאחר ששכבת האיטום התייבשה ,מריחת שכבה שנייה שכבה זו בצבע אפור
.2
כנ"ל
שכבה זו בצבע לבן
הטבעת שכבת שריון בשכבת האיטום השנייה
.3
שכבה זו בצבע אפור
למחרת היום ,ביצוע שכבת איטום שלישית.
.4
בצוע שכבות איטום נוספות ,כנ"ל ,הכל כמפורט במפרט ,שכבות בצבע לבן
.5
לכיסוי מלא של הארג ולקבלת העובי הנדרש )מינימום 2.5
מ"מ(.
אשפרה
.4
אשפרת אדי מים בעזרת מזלף פרחים ,או מרסס אדים חקלאי לפחות שבוע ימים
הכל ע"פ הנחיות
גדול ,אך לא זרם מים ישיר.
המפקח.
לפי ת.י1476 .
הערות
בכל מקרה של כשל באיטום בו יתגלו כתמי רטיבות מצדו
.1
הפנימי של הקיר יש לסמן את גבולות הכתם.
תקנים ישראלים:
1920 ,1476
הערות

.2
.3

.4

במקרה של זיהוי הפגם בקיר ,יתוקן אזור שטח הכתם
ושטח נוסף שגבולותיו רחבים ב 1 -מ' לכל כוון אשר יאטמו
בהתאם לסעיף  3לעיל.
הקיר האטום ייבדק שנית בהמטרה ,במידה ויתגלה כשל
בשנית יש לבדוק היטב את מקור חדירת המים ולבצע
איטום ממוקד למניעת חדירת מים .כמו כן יוגדל השטח ב-
 2מטר נוספים בכל כוון.
אין לבצע חיפוי פנימי של קירות חוץ בגבס ,ללא איטום
נקודות התורפה וללא ביצוע בדיקות המטרה לקירות החוץ
ואיטום במקרה של כשל עד לקבלת קיר אטום לחלוטין.
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איטום קירות חוץ הנוצקים אל אבן החיפוי ב"שיטת ברנוביץ" ובהדבקה
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
05.07 ,05.01
KI
תיאור האיטום
אבן תחתונה בקירות תבוצע בהדבקה לאחר יישום
.5
האיטום במקומות המפגש עם מרפסות ,תקרת מרתף וכו' .
באם הקבלן יורשה שלא לבצע בדיקת המטרה יהיה עליו
.6
לבצע איטום לקיר כאילו הקיר נכשל בהמטרה.
יש לבצע בדיקת המטרה של הקיר טרם ישום שכבת
.7
הבידות ובנית קיר הפנימי
2.10

תקנים ישראלים:
1920 ,1476
הערות

איטום חדר משאבות ,גנרטור וחדר שנאים
רשימת פרטים – סידרה HM

מס' פרט

שם הפרט

HM-1
HM-2

חתך אנכי אופייני ברצפת חדר המשאבות ,גנרטור וחדר שנאים
חתך אנכי אופייני במפגש רצפה וקיר בחדר משאבות ,גנרטור וחדר
שנאים
פרט נקז בחדר משאבות ,גנרטור וחדר שנאים

HM-3

איטום חדר משאבות ,גנרטור וחדר שנאים
תקנים ישראלים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
ת.י -1476 .חלק 1
05.08
HM
הערות
תיאור האיטום
האיטום
שכבות
האיטום יתבסס על ממברנה של פוליאורתן אלסטומרי עמיד בכימיקלים.
כל מערכת איטום שתבחר צריכה להיות מבוצעת ע"י קבלן המאושר ע"י תיושמנה ע"ג משטחי
בטון מכל סוג וצורה
ספק/יצרן המערכת ,אשר יעזור בפיקוח ויאשר את העבודה.
גיאומטרית ,הכל לפי
המפקח
הנחיות
והיועץ.
עבודות הכנה
.1
סימון כל נקודות התורפה בבטון כגון :סדקים ,הכנת פני הבטון לפי
.1
פרק  ,05.01אשר
"סגרגציה" וכדומה..
במפרט הטכני.
עיצוב "רולקות" קעורות  3X3ס"מ ,וכן קיטום פינות הכנת פני הבטון לפי
.2
סעיף  ,05.01אשר
חדות
במפרט הטכני.
 2X2ס"מ וטיפול בסדקים.
סדקים שרוחבם גדול מ 0.3 -מ"מ יחרצו ויטופלו לפי לפי מפרט טכני סעיף
.3
05.08
פרקטיקת תפרי התפשטות.
תהליכי
לקיצור
אשפרת עבודות הבטון שבוצעו.
.4
האשפרה והייבוש יש
בטיט
להשתמש
ייעודי.
טיפול מוקדם בנקודות תורפה
.2
איטום סדקים ומפגשי המישורים השונים )כגון יש להזמין פיקוח
.1
"רולקות"( בשכבות פוליאורתן אלסטומרי כר"מ עליון לבדיקה ואישור.
משוריינות בארג זכוכית .המריחות תבוצענה עד שהארג
ייעלם כליל בשכבות האיטום.
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איטום חדר משאבות ,גנרטור וחדר שנאים
פרטים מסדרה:
HM

מפרט טכני:
05.08

תיאור האיטום
עבודות האיטום
.3
העבודות האיטום תבוצענה במערכת פוליאורתן אלסטומרי
בצבעים שונים לסירוגין .מערכת זו תבוצע בעובי  2.5מ"מ.
הסעיפים שלהלן יבוצעו קודם כל ע"ג הרולקות והסדקים שהוכנו
קודם לכן ,רק לאחר מכן יטופל כל המשטח המיועד לאיטום.

.4

2.11

תקנים ישראלים:
ת.י -1476 .חלק 1
הערות
כל מערכת איטום
שתבחר צריכה להיות
מבוצעת ע"י קבלן
ע"י
המאושר
ספק/יצרן המערכת,
אשר יעזור בפיקוח
ויאשר את העבודה.

מריחת יסוד )"פריימר"(.
.1
שכבות ראשונות של פוליאריתן אלסטומרי בצבעים שונים בצבע לבן
.2
לפי מפרט טכני סעיף
עד להגעה לעובי של כ 0.8-מ"מ לפחות.
05.08
הטבעת ארג שריון בחומר האיטום ,בעודו נוזלי.
.3
שכבות נוספות של פוליאריתן אלסטומרי עד לכסוי מלא
.4
של ארג השריון ,וקבלת עובי של  2.0מ"מ.
לפי מפרט טכני סעיף
בשכבות "אחרונות" יוטבע אגרגט גס
.5
05.08
בדיקת הצפה
לפחות שבוע לאחר גמר ביצוע הנ"ל יש לבדוק את אטימות לפי ת.י1476 .
המערכת ,לתקופה של  72שעות.

איטום בור מפריד שומן
רשימת פרטים – סידרה BS

מס'
פרט

שם הפרט

BS-1
BS-2

חתך אנכי אופייני בבור מפריד שומן
חתך אנכי במפגש ריצפה וקיר מפריד שומן

איטום בור מפריד שומן
תקנים ישראלים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
1
05.08 ,05.01
BS
הערות
תיאור האיטום
האיטום
האיטום יתבסס על ממברנה של פוליאורתן אלסטומרי עמיד שכבות
מערכת
תיושמנה ע"ג משטחי
בכימיקלים.
המשנה
כל מערכת איטום שתבחר צריכה להיות מבוצעת ע"י קבלן בטון מכל סוג וצורה
הראשונה
המאושר ע"י ספק/יצרן המערכת ,אשר יעזור בפיקוח ויאשר גיאומטרית ,הכל לפי
המפקח
את העבודה.
הנחיות
והיועץ.
שתי שכבות של זפת פחם אפוקסי
מערכת
המשנה
השניה
עבודות הכנה
.1
סימון כל נקודות התורפה בבטון כגון :סדקים ,הכנת פני הבטון לפי
.1
פרק  ,05.01אשר
"סגרגציה" וכדומה..
במפרט הטכני.
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איטום בור מפריד שומן
תקנים ישראלים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
1
05.08 ,05.01
BS
הערות
תיאור האיטום
עיצוב "רולקות" קעורות  3X3ס"מ ,וכן קיטום פינות הכנת פני הבטון לפי
.2
סעיף  ,05.01אשר
חדות
במפרט הטכני.
 2X2ס"מ וטיפול בסדקים.
סדקים שרוחבם גדול מ 0.3 -מ"מ יחרצו ויטופלו לפי לפי מפרט טכני סעיף
.3
05.08
פרקטיקת תפרי התפשטות.
תהליכי
לקיצור
אשפרת עבודות הבטון שבוצעו.
.4
האשפרה והייבוש יש
בטיט
להשתמש
ייעודי.
טיפול מוקדם בנקודות תורפה
.2
איטום סדקים ומפגשי המישורים השונים )כגון יש להזמין פיקוח
.1
"רולקות"( בשכבות פוליאורתן אלסטומרי כר"מ עליון לבדיקה ואישור.
משוריינות בארג זכוכית .המריחות תבוצענה עד שהארג
ייעלם כליל בשכבות האיטום.
עבודות האיטום
.3
העבודות האיטום תבוצענה במערכת פוליאורתן אלסטומרי כל מערכת איטום
שתבחר צריכה להיות
בצבעים שונים לסירוגין .מערכת זו תבוצע בעובי  2.5מ"מ.
הסעיפים שלהלן יבוצעו קודם כל ע"ג הרולקות והסדקים מבוצעת ע"י קבלן
ע"י
שהוכנו קודם לכן ,רק לאחר מכן יטופל כל המשטח המיועד המאושר
ספק/יצרן המערכת,
לאיטום.
אשר יעזור בפיקוח
ויאשר את העבודה.
מריחת יסוד )"פריימר"(.
.1
שכבות ראשונות של פוליאריתן אלסטומרי בצבעים בצבע לבן
.2
לפי מפרט טכני סעיף
שונים עד להגעה לעובי של כ 0.8-מ"מ לפחות.
05.08
הטבעת ארג שריון בחומר האיטום ,בעודו נוזלי.
.3
שכבות נוספות של פוליאריתן אלסטומרי עד לכסוי מלא
.4
של ארג השריון ,וקבלת עובי של  2.0מ"מ.
לפי מפרט טכני סעיף
בשכבות "אחרונות" יוטבע אגרגט גס
.5
05.08
שכבת איטום להגנה מפני שחיקה ושמנים וקבלת עובי לפי מפרט טכני סעיף
.6
05.08
שכבות כולל של  2.5מ"מ.

.4

מערכת המשנה השניה
לאחר ייבוש מלא של השטח ,יישום שכבת זפת-פחם-
.1
אפוקסי ראשונה .שעור הצריכה כ 300 -מ"ל.
לאחר התקשות השכבה הראשונה ביצוע שכבה שניה
.2
כנ"ל לקבלת עובי מזערי של  0.5מ"מ.
בדיקת הצפה
לפחות שבוע לאחר גמר ביצוע הנ"ל יש לבדוק את אטימות לפי ת.י1476 .
המערכת ,לתקופה של  72שעות.
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2.12

איטום סביב חלונות
רשימת פרטים – סידרה HL

מס' פרט

שם הפרט

HL-1

פרט מנחה לאיטום משקוף סמוי בחלונות כולל שיטת הדבקת יריעות

איטום סביב חלונות
פרטים מסדרה:

EPDM

מפרט טכני:

תקנים ישראלים:

HL

הערות
תיאור האיטום
עבודות איטום מסביב לחלונות תתבצענה ע"י קבלן עבודות אלומיניום יש לתאם את שלבי האיטום
או בתאום עימו ובאחריותו.
באזור החלון.
יריעות ה EPDM-יהיו ללא שריון ,מחוספסות משני צידיהן ,מסוג
. (TRELLBORG) VARNANO
.1
יישום יריעת EPDM
יריעות ה EPDM-יהיו ללא שריון ,מחוספסות משני צידיהן ,או מערכת שוות ערך
מאושרת מראש ע"י היועץ
מסוג
 ,(TRELLBORG) VARNANOבעובי  1.2מ"מ.
קיטום פינות חדות וניקוי התשתית.
.1
ניקוי היריעה בטולואול )או אחר לפי הוראות היצרן(
.2
מריחת התשתית הנקייה ב"פריימר"
.3
 (SHLOTEN)SO-Pהמתנה נדרשת.
.4
מריחת "משחת הדבקה" כגון  DYNOL SO-N1649על
התשתית ושכבה דקה מאוד גם על היריעה.
.5
הדבקת רצועות של יריעות ה EPDM -תוך כדי לחיצתן
באמצעות גלגלת ייעודית .יש למנוע כליאת אוויר בין
היריעה לתשתית.
כעבור יממה לפחות ,ולאחר ביקורת ,מריחת "משחת
.6
אטימה" בקצות היריעה )כגון סיקהפלקס .(11FC
יישום "מסטיק אטימה" סביב חלונות
.2
.
1
במקומות בהם לא ניתן ליישם יריעת  EPDMכנ"ל ,יש
ליישם "מסטיק אטימה" שאינו מכתים את הבטון משני
צידי משקוף החלון )בצד הפנימי והחיצוני( .רוחב
ההדבקה של ה"מסטיק" יהיה לפחות בין  2-1ס"מ ,על
כל אחת מהפאות הנאטמות.
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2.13

איטום מטבח
רשימת פרטים – סידרה MT

מס' פרט

שם הפרט

MT-1
MT-2
MT-3
MT-4
MT-5
MT-6
MT-7

חתך אנכי אופייני לאיטום רצפת המטבח
חתך אנכי במפגש רצפה ותחתית קירות המטבח
מטבח חגורה"/סכר" בין איזור רטוב ליבש
חתך אנכי דרך מחסום רצפה)קולטן(
מטבח-שלב ביניים של האיטום והגנתו סביב תעלת איסוף
מטבח-איטום רצפה והגנתה באזור תעלת איסוף
חתך אנכי במפגש רצפה וקירות המטבח

איטום מטבח
פרטים מסדרה:
MT

מפרט טכני:
 05.03,05.01עד 05.06

תקנים ישראלים:
ת.י ,1430 .חלק  ,3סוג ,M
 ,1476חלק 1
הערות

תיאור האיטום
מערכת האיטום תבוצע בשני שלבים:
מריחות ביטומן חם אלסטומרי משוריינות בארג
שלב ראשון
זכוכית כגון "אלסטוגום  ,"795בעובי  4מ"מ.
לפי ת.י1430 .
שלב שני
שכבת יריעות ביטומניות משוכללות,SBS ,
בעובי  5מ"מ .
החתך האנכי האופייני במטבח
בטון קונסטרוקטיבי מוחלק
א.
מריחות ביטומן חם אלסטומרי משוריינות ,בעובי  4מ"מ.
ב.
שכבת יריעות ביטומניות בעובי  5מ"מ.
ג.
ד.

גיאוטכסטיל  400ג"ר למ"ר.

ה.

יריעת פוליאתילן 0.2 ,מ"מ.

ו.

בטון ב 4 ,20 -ס"מ כהגנה ,לפי הפרט.

ז.

גמר ריצוף ,לפי אדריכל

.1

עבודות ההכנה
 .1עיבוד בטיט משופר בפולימר של אזור קולטני יציאות במידת הצורך
המים
לפי פרק  05.01במפרט
 .2עיצוב "רולקות" קעורות  5X5ס"מ.
הטכני.
 .3תיקונים ,יישור והחלקה מקומית של התשתית לפי פרק  05.01במפרט
הטכני.
ובמיוחד את תחתית הקירות.
המתנה להתייבשות
 .4אשפרה של עבודות הבטון והטיח כ 10-ימים
מלאה.
תהליך הייבוש  -לפחות
שבועיים.
לפי ת.י1476 .
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איטום מטבח
פרטים מסדרה:
MT

מפרט טכני:
 05.03,05.01עד 05.06

תיאור האיטום
החלקת תשתית ואיטום ראשוני במריחות ביטומן חם
.2
.1

.3

.4

.5

תקנים ישראלים:
ת.י ,1430 .חלק  ,3סוג ,M
 ,1476חלק 1
הערות
כל שכבת איטום תבוצע
כאשר קודמתה כבר
התקררה )התקשתה(

מריחת שכבת "פריימר" מקשרת כגון"GS474" :
)פזקר( ,אשר ישופשף היטב לתשתית.

יש להזמין פיקוח עליון
 .2טיפול ראשון בנקודות תורפה ,העבודה כוללת:
 ישום ביטומן משוריין בארג זכוכית לאורך ההגבהות לבדיקה ואישור.)"רולקות"( והמפגשים השונים כגון ,סביב קולטנים,
צינורות וכו'
 .3יישום שכבה של ביטומן חם אלסטומרי
כגון":אלסטוגום ) "795פזקר( .שעור הצריכה המשוער
כ  2 -ק"ג למ"ר.
 .4הטבעת ארג זכוכית בחומר האיטום הנ"ל ,בעודו נוזלי.
 .5שכבות ביטומן חם מנושף כנ"ל ,עד לקבלת עובי של  4יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
מ"מ ,והעלמת כל שריד לארג ,בתוך חומר האיטום.
לאחר התקררות
 .6הטבעת חול יבש לכסוי כל הביטומן.
הביטומן -הרחקת חול
עודף )שלא נדבק(.
 .7גידור השטח להגנה זמנית על האיטום ולמניעת עליה
זרים ופגיעה באיטום.
של גורמים
בדיקת אטימות בהצפה
בדיקת אטימות בהצפה תבוצע לפחות  3ימים לאחר גמר ההצפה תבוצע לפחות 3
ימים לאחר גמר ביצוע
ביצוע השכבות הנ"ל..
אין צורך לבצע הצפה נוספת לאחר ביצוע מערכת איטום השכבות הנ"ל.
לפי ת.י1476 .
שנייה,
מלבד אם היועץ/המפקח ידרוש הצפה נוספת/חוזרת.
תהליכי העבודה ,יבוצעו
איטום ביריעות ביטומניות משוכללות
רק לאחר אישור גמר
מוצלח של בדיקות
ההצפה
 .1מריחת שכבת "פריימר" מקשרת כגון "GS474" :במקרה ששכבת
הביטומן הנ"ל
)פזקר(
התלכלכה ,ואינה
דביקה ,וע"פ הנחיית
המפקח
 .2עיבוד סביב קולטנים ביריעה ביטומנית מיוחדת,SBS ,
ללא זיון סיבי ,בעובי  5מ"מ.
 .3ביצוע "יריעות חיזוק" ,בכל מפגשי מישורים שונים וכן יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
סביב פרטי צנרת ,מיריעה כר"מ ,אך בעובי  4מ"מ.
 .4יישום שכבת יריעות ביטומניות ,SBS ,בהלחמה מלאה לפי ת.י1430 .
לתשתית ,בעובי  5מ"מ ,בגמר חול.
יש להזמין פיקוח עליון
 .5ביצוע "יריעות חיפוי" מיריעה כנ"ל.
לבדיקה ואישור.
ניקוז והגנת האיטום
 .1גיאוטכסטיל  400גר' למ"ר.
 .2יריעת פוליאתילן  0.2מ"מ.
שיטת אבטחת עובי הבטון
 .3שכבת בטון ב ,20 -בעובי  4ס"מ בכל השטח האופקי.
ראו פרק 05.01
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איטום מטבח
פרטים מסדרה:
MT

תיאור האיטום
.4

2.14

מפרט טכני:
 05.03,05.01עד 05.06

תקנים ישראלים:
ת.י ,1430 .חלק  ,3סוג ,M
 ,1476חלק 1
הערות

בשיפולי קירות יבוצע טיח צמנט משוריין ברשת לול
מגולוונת ,או ,ארג זכוכית חסין אלקלי.

איטום חדר קירור
רשימת פרטים – סידרה KR

מס' פרט

שם הפרט

KR-1

פרט איטום ובידוד רצפה וקירות בחדרי הקפאה עמוקה

איטום ובידוד חדרי הקירור
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
 05.01,05.03עד 05.06
KR
מערכת איטום חדרי הקירור תבוצע על בטון ההגנה של כלל המרכול
הערות
תיאור האיטום
מערכת האיטום תתבסס על שתי "מערכות" משנה ,שונות:
מערכת המשנה שתי שכבות יריעות ביטומניות משוכללות,SBS ,
הראשונה
בעובי  4מ"מ ,כ"א.
מערכת המשנה שתי שכבות יריעות בהדבקה עצמית,
השנייה
כגון) "ELOTENE HD" :גילאר( ,או " TEXSELF
) "M1.5דבטק( או ש"ע.
עבודות ההכנה
.1
 .1עיבוד בטיט משופר בפולימר של אזור קולטני יציאות במידת הצורך
המים
לפי פרק  05.01במפרט
 .2עיצוב "רולקות" קעורות  5X5ס"מ.
הטכני.
 .3תיקונים ,יישור והחלקה מקומית של התשתית ובמיוחד לפי פרק  05.01במפרט
הטכני.
את תחתית הקירות.
המתנה להתייבשות
 .4אשפרה של עבודות הבטון והטיח כ 10-ימים
מלאה.
תהליך הייבוש  -לפחות
שבועיים.
לפי ת.י ,1476 .חלק 1
מערכת איטום ראשונה :איטום ביריעות ביטומניות
.2
משוכללות
תקנים ישראלים:
1045 ,1476 ,1430

)*(

.1

מריחת יסוד )"פריימר"( ,אשר ישופשף היטב לתשתית.

.2

עיבוד סביב אלמנטים חודרים ,תעלת ניקוז ואביזרים )*(המלצה לפיקוח
נוספים אם יהיו ,ביריעה ביטומנית מיוחדת ,SBS ,ללא עליון
זיון סיבי ,בעובי  5מ"מ.
ביצוע "יריעת חיזוק" ,בכל מפגשי התשתית האופקית
עם האנכית וכן סביב פרטי צנרת ,מיריעה כר"מ ,בעובי
 5מ"מ.

.3
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איטום ובידוד חדרי הקירור
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
 05.01,05.03עד 05.06
KR
מערכת איטום חדרי הקירור תבוצע על בטון ההגנה של כלל המרכול
תיאור האיטום
 .4איטום ע"י יריעה ביטומנית משוכללת  ,SBSבהלחמה
מלאה ,בעובי  4מ"מ.
 .5ביצוע "יריעות חיפוי" מיריעה כנ"ל.
 .6איטום ע"י יריעה ביטומנית נוספת כנ"ל ,בהלחמה
מלאה..

הערות
ת.י ,1430 .חלק  ,3דרגה
"."M
ת.י ,1430 .חלק  ,3דרגה
"."M

)*(

.7

.3

בדיקת אטימות בהצפה
ההצפה תבוצע לפחות 3בדיקת אטימות בהצפה ,לפי הנחיות.
אין צורך לבצע הצפה נוספת לאחר ביצוע מערכת איטום ימים לאחר גמר ביצוע
שנייה ,להוציא מקרה בו היועץ או המפקח חושדים ,כי השכבות הנ"ל.
האיטום נפגע וברצונם לוודא את שלמות האיטום .ההצפה  -ת.י ,1476 .חלק 1
תבוצע על חשבון הקבלן כולל כל התיקונים שנגרמו עקב כך.
עבור הצפה שנייה שלא באשמת הקבלן ישולם בנפרד.
ניקוז והגנת האיטום
 .1הנחת שכבת גיאוטכסטיל  400גר' למ"ר.
.2
הנחת יריעת יריעת פוליאתילן בצפיפות גבוהה HDPE
בעובי  1מ"מ.
בידוד תרמי
 .1הנחת שתי שכבות של פלטות פוליאוריתן לבידוד תרמי
בעובי כולל של  10ס"מ.
מערכת איטום שנייה :איטום ביריעות בהדבקה עצמית
.1
ביצוע שכבת יריעות בהדבקה עצמית כגון " ELOTENE
 "HDאו ש"ע ע"פ כל המשטח וכן יש לעלות עם היריעות
ע"ג קירות החדר עד לגובה של  10ס"מ לפחות ממפלס
המדרך הסופי
 .2ביצוע שכבת יריעות נוספת כנ"ל העולה על קירות החדר
עוד  10ס"מ נוספים מעל היריעה התחתונה.
הגנת שכבות האיטום
 .1הנחת שתי שכבות יריעות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
 HDPEבעובי  1מ"מ ,כ"א.
 .2יציקת בטון ב ,40-עם תוספת סופרפלסטיסייזר
שכבת מדרך
 .1פרופיל פלב"מ לפי הנחיות יועץ חדרי הקירור.

.9

חתכים אופייניים
 .1החתך האנכי האופייני בחדרי הקירור
א .שכבות איטום והגנת רצפת המרכול
ב .שתי שכבות יריעות ביטומניות משוכללות בעובי 4
מ"מ
ג .גיאוטכסטיל  400גר' למ"ר.

.4

.5
.6

.7

.8

ביצוע "יריעת חיפוי" נוספת מיריעה כנ"ל

תקנים ישראלים:
1045 ,1476 ,1430

ד.

יריעת פוליאתילן1 HDPE ,מ"מ.

ה.

פלטות פוליאוריתן בעובי  10ס"מ.
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איטום ובידוד חדרי הקירור
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
 05.01,05.03עד 05.06
KR
מערכת איטום חדרי הקירור תבוצע על בטון ההגנה של כלל המרכול
תיאור האיטום
שתי שכבות יריעות בהדבקה עצמית.
ו.
ז.
ח.

שתי יריעות פוליאתילן 1 HDPE ,מ"מ ,כ"א.
בטון ב 40-עם סופרפלסטיסייזר.

ט.

פרופיל פלב"מ.
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1045 ,1476 ,1430
הערות
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מפרט טכני

.3

 05.01הכנת שטחי בטון לעבודות האיטום
 תקן ישראלי  1752חלק .1 מפרט כללי לעבודות האיטום )מהדורה  ,(2004פרק 05כללי
 .1הפרק שלהלן מתייחס לשטחי בטון ,מדה בטון ,תיקוני בטון ויתר עבודות הבטון המשמשות
כתשתית לעבודות האיטום.
 .2השטחים יהיו נקיים ,יבשים ומישורים ,ללא מדרגות ,שקעים,בליטות וכדו'.
 .3יש לקצץ את חוטי הקשירה שנותרו לאחר פירוק התפסנות עד לעומק של  15מ"מ .השקעים
שנוצרו ימולאו במלט צמנט עם תוסף פולימרי לשיפור ההדבקות.
 .4טיפול בפגמים שבבטון
סיתות "כיסי חצץ" עד לקבלת בטון יציב.
.1
.2

.5

חירוץ ופתיחת תפרי יציקה ,סדקים )במידות  2X2ס"מ(.

הרחקת חלקי בטון רופפים ,כולל בחלקו הסופרפיצילי של פני הבטון.
.3
העבודה ניתן לביצוע ,ע"י התזת מים ) 250אט'( ,או חול ,או בצורה מכנית )דיסק(.
תיקונים מקומיים
החלקת ואשפרת המשטחים תעשה כמפורט במפרט הכללי ,בפרק .02
.1
עבודות איטום ביטומניות ,פוליאורתן או אקרילי לא יבוצעו לפני שלושה שבועות מסיום
ביצוע עבודות הבטון.
שכבת הקישור )בצמיגות שמנת( תהיה בהרכב:
.2
  1:1חול:צמנט ,החול יהיה דק ,מנופה בעל גרגיר מירבי של  0.6מ"מ. מי תערובת המכילה  40%מים  60%מוסף הדבקה על בסיס גומי  SBRאו לטקס אקרילי..3

התערובת תוכן תוך כדי בחישה מתמדת עד לקבלת צמיגות של "שמנת".

.4

יש להבריש את התערובת הנ"ל על פני המקומות המיועדים לתיקון להבטחת הדבקת
השכבה הנוספת.
שכבת התיקון הנוספת ,מלט צמנט/אגרגט נקי ,ביחס .3:1
מוסף ההדבקה כנ"ל ,יוסף כמות של כ 15% -ממשקל הצמנט.

.6

גמר שכבת התיקון יהיה חלק ברמת החלקה "הליקופטר".

.7

במידת הצורך ולפי הנחיות היועץ/המפקח ,יבוצעו תיקונים בבטון פולימרי מיוחדים בלתי
מתכווצים כגון "סיקהטופ  , "122או ש"ע )יצרן "סיקה"( ,או "סטרקצ'ורייט ) "300יצרן
"טורו"( ,או ש"ע.

.5
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.6

טיח צמנט משופר בפולימר
טיח צמנט משופר בפולימר ליישור
.1
שכבות טיח צמנט )המשופר בפולימר( ליישור והחלקה ,יבוצעו ע"ג "שמנת ההדבקה".
עובי של כל שכבה  7-5מ"מ .בשכבות אלו יהיה הרכב האגרגט שונה מהנ"ל ,והוא יכיל
 70%חול מחצבה מודרג ורחוץ בגודל  5-0.2מ"מ ,וכן  30%חול זיפזיף) .שכבה עליונה
.2

תוחלק לקבלת האיטום(.
טיח צמנט עם תכונות אטימה
טיח זה יבוצע על פני "שמנת הדבקה" ,בלפחות  2שכבות ,לקבלת עובי כולל של 12-17

.3

מ"מ .לאחר ישור והידוק השכבה העליונה ,יש לטפל בפני השכבה העליונה בהתאם
לייעודן הסופי לקראת הדבקת אריחים או אבן ,למשל ,לחספסה עם מטאטא כביש.
שריון הטיח באזורי התורפה
בכל מפגשי חומרים שונים של תהליך הבניה ,כגון ,בלוקים עם עמודים או תקרה מבטון,
או הפסקות יציקה ,תוטבע ב"שמנת הדבקה" הנ"ל ,רשת לול מגלוונת ,או לחילופין ,ארג
זכוכית חסין אלקלי עם מרווח )גודל "עיין"( של כ 1-ס"מ בין החוטים .הארג יהיה כגון
מתוצרת "אינטרגלס דגם ) "03356היבואן-הרמן בורג( או ,בייקס "פיברקריט ,"0058
)יהודה יצוא ויבוא( או ש"ע .רוחב הרשת יהיה לפחות  20ס"מ ,כך ,שכל צד של "התפר"

.7

.8

.9

יכוסה בלפחות  8ס"מ של הרשת .הרשת תקובע היטב לתשתית.
שכבות הטיח תבוצענה על פני שכבת "שמנת הדבקה" נוספת אשר תימרח על רשת זו.
כיסוי מינימלי מעל ברזלי הזיון
באם ימצאו בפני הקיר ברזלי זיון חשופים אשר אינם מיועדים לחציבה והרחקה ,יכוסו בטיח
צמנט בעובי מזערי של  25מ"מ.
בטון ליצירת שיפועים
בטון ליצירת שיפועים יהיה ב 20 -לפחות ,ויישר את פני הבטון בעזרת סרגלים יציבים.
.1
.2

החלקה ואשפרה לפי פרק  02במפרט הכללי.

.3

עובי מינימלי של בטון השיפועים יהיה  4ס"מ.

רכיבי הגג וכל שטח אופקי )כגון  :תקרת מרתף  ,מרפסות וכדומה(.
אף מים
.1
.1

אף המים מיועד למניעת זרימת המים לקצה העליון של שכבות האיטום.

.2

מידות האף מים הינו  5ס"מ ,כמופיע בת.י ,1752 .חלק .1

.3

אף המים יהיה מבטון מזויין לפי ת.י ,466 .חלק  1וחלק  ,2עבור סדק ברוחב 0.2
מ"מ.
חלופות לבנית אף מים לפי ת.י ,1752 .חלק .1

.4
.2

"רולקות" )עגלות(
.1

"רולקות" )עגלות( תבוצענה בכל המפגשים השונים בעזרת מלט צמנט משופר
פולימרי במידות  5X5ס"מ )לפי ת.י ,1752 .חלק .(1
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.3

קיטום פינות
.1

.4

יציאה לגג
.1
.2

.5

.2
.3

הצנרת שאינה חודרת את שכבות האיטום ,תועברנה מעל אף המים ,בשיפוע יורד
של  20°מינ' ,ראו פרט.
הצנרת החודרת תהיה מחומר קשיח חסין אש ועומד בקרינה על סגולית )צנרת
מתכת בלבד( ,או שרוול חרושתי העומד בתנאים הנ"ל.
הצנרת תונח  30ס"מ מעל פני שכבת השיפועים.

.4

המרחק בין הדופן החיצונית של הצנרת לבין ההגבה הסמוכה/מעקה יהיה  40ס"מ,
לפחות.
המרחק בין דופן החיצונית של הצנרת החודרת לבין קצה הקולטן יהיה  1.0מ',
לפחות.

.6

הצנרת תבוטן באופן יציב לשכבה הנושאת.

.7

קוטר המינימלי של צנרת חודרת יהיה " ,2לפחות.

.5

שרוולים
.1
.2

.7

סף יציאה מוגבה )לפי ת.י ,1752 .חלק  ,(1יהיה במידות מינימליות  7ס"מ מעל פני
שכבת המידרך למינימום  15ס"מ ,מעל שכבות האיטום.
סף יציאה לא מוגבה לגג או לחדר רטוב ,לפי תכנון בהתאם לפי ת.י ,1752 .חלק .1

צנרת חודרת
.1

.6

הקיטום יבוצע במפגש המישורים השונים במידות  2X2ס"מ.

צינורות חודרים /קוטרם קטן מ ,2" -יועברו דרך צינור שקוטרו " 2לפחות ,אשר
יעמוד בכל התנאים של צנרת חודרת.
ניתן לבנות שרוול בקוטר גדול משני חלקים ,האחד אנכי והשני מקופף )ראו פרט(.

מבנה מכסה/מעבר תעלות מיזוג אויר
.1

קבוצת צנרת חודרת ,ניתן להעביר דרך פתח שיבנה לה מבנה מכסה.

.2

תעלות מ"א תועברנה דרך פתחים שייבנה להן מבנה מכסה ,לפי פרט.

.3

גג העליון של גגון המבנה המכוסה יתוכנן בשיפוע של  5%כלפי התעלה.
אף מים יבוצע מסביב למבנה ,לפי דרישות ביצוע אף מים.
החלק האופקי של התעלה יותקן בשיפוע יורד של  5%כלפי הגג.

.5

המרחק בין תחתית התעלות האופקיות לבין פני שכבת השיפועים יהיה  30ס"מ
מינ'.
סביב תעלות מיזוג האויר יותקן עצר מים העשוי פח .עצר המים ימוקם  15ס"מ
לפחות פנימה מקצה גגון המבנה המכסה ,וייצור סביב התעלה בליטה שגובהה 4
ס"מ לפחות.
כמו כן ,תותקן אטימה מסביב לתעלה.

.4

.6
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הגבהות עבור מתקנים

.8

.1

.2
.3

בקביעת מיקום ההגבהות עבור מתקנים )כגון :סולמות ,רגליות של מערכות
סולריות ,עוגנים של אנטנות וכדומה( יש להתחשב בקווי זרימת המים ובמרווחים
הדרושים לביצוע העבודות ,לרבות עבודות האיטום ותחזוקתו.
בין שתי הגבהות סמוכות המקבילות זו לזו לאורך  1.0מ' לפחות ,יהיה מרחק של 80
ס"מ לפחות.
כל מתקן ייקבע בהגבהה מעל אף המים.

 05.02עצרי מים להפסקות יציקה
עצרי מים כימיים מתנפחים להפסקות יציקה )על בסיס סודיום בנטונייט וגומי בוטילי(
.1
חומר האיטום יהיה כנ"ל ,המתנפח במגע עם מים ,מסוג כגון:
.1
) “QULLEMAX" 24X18mmמסופק ע"י איטומקס( .לעצר יהיו תכונות של הדבקות
עצמית לבטון נקי
.2

יש לנקות היטב את התשתית ולהמתין עד התייבשותה ,לפני הצמדת עצר המים
הנ"ל.
עצר המים ימוקם כך ,שתמיד יהיה מכל צדדיו כיסוי בטון של לפחות  5ס"מ.

.4

תשתית הבטון להדבקה ,תהיה חלקה ע"מ לאפשר הצמדה מלאה ומושלמת של

.3

העצרים )את ההחלקה המקומית ,ניתן לבצע כמתואר בפרק  ,05.01כולל האשפרה,
או בעזרת "מסטיק אטימה" מחומר מתנפח ,כגון .("SIKA SWELL S" :לשטחים
אנכיים מומלץ בכל מקרה להדביק בעזרת "מסטיק מתנפח".
.5

ההתחברות שבין קצוות העצרים תהיה בלחץ אך ללא חפיפה ),(BUTT JOINT
ותכלול עיבוד "הסביבה" עם "מסטיק מתנפח" כנ"ל .לחילופין תבוצע חפיפה של
לפחות  50מ"מ בין עצרי המים )האחד צמוד לרוחב של השני(.

 05.03איטום ביטומני רב-שכבתי מיושם חם
 תקן ישראלי  1752חלק (1998) 1 .1כללי
איטום ביטומני מנושף נוזלי רב-שכבתי ,מיושם חם ,כאשר בין השכבות יבוצע שיריון בארג
זכוכית.
 .2חומרים
ארג סיבי זכוכית
.1
חומר הזיון לעיבוד ה"רולקות" וההגבהות יהיה ארג סיבי זכוכית )רשת( במשקל מזערי
של  60גר' למ"ר ,כינוי  GW 60לפי הגדרת מפמ"כ  ,451החוזק המזערי של היריעה יהיה
 500ניוטון ל 50 -מ"מ רוחב ,בשני הכיוונים.
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.2

חומרי שכבת היסוד )"פריימר"(
חומר שכבת היסוד )"פריימר"( יהיה על בסיס תמיסה ביטומנית העומדת בדרישות ת"י
 ,525כדוגמה " ,"GS474או "פריימר ) "101חב' "ביטום"(.

.3
.4

.3
.4

חומר שכבת חציצה
אם ידרש ,יהיה כאמור במפמ"כ .451
ביטומן

הביטומן יהיה ביטומן מנושף מסוג .85/40
חול להטבעה
.5
החול להטבעה בשכבה העליונה ,יהיה חול טבעי כמוגדר בת"י  3ובהתאם לתחומי הדירוג
בסדרת הנפות .0.60 /0.15
התשתית לאיטום הגג
שטחי הגג יוכנו לאיטום כמפורט בפרט  ,05.01ולפי ת"י  ,1752חלק .1
הרכב שכבות האיטום
שכבת הביטומן ,תבוצע בהדבקה מלאה של השכבות אל התשתית ובין השכבות לבין
.1
עצמן.
החתך האופייני של שכבות האיטום:
.2
א.

חתך אופייני של שכבות האיטום במשטח האופקי
 שכבת יסוד )לפי פירוט בסעיף  2.2לעיל(. ביטומן חם מנושף  85/40עם ארג זכוכית )לפי פרוט בסעיף  2.1לעיל( ,בעובימינימלי של  3מ"מ.
 -הביטומן יחומם באיטיות ,ללא מגע ישיר של אש עם האריזה.

.5

 בין שכבות הביטומן החם ,תונח יריעת ארג זכוכית ,על גבי שכבת הביטומןהעליונה יפוזר חול.
יישום שכבות האיטום
מריחת שכבת יסוד )"פריימר"( על המשטחים האופקיים והאנכיים בכמות של כ 250 -גר'
.1
למ"ר.
אין לבצע שכבת איטום ראשונה ,לפני שהפריימר יבש למגע ,בין השאר עקב סכנת
התלקחות.
עיבוד ראשון של שכבות האיטום בתחומי ה"רולקות" ולצידי ההגבהות ,מוצאי המים,
.2
הקולטנים וכו' ,יבוצע בשכבת ביטומן חם וברצועה של יריעת ארג סיבי זכוכית ברוחב
מזערי של  30ס"מ .עובי הביטומן יהיה כזה שלא יובחן כי הוטבע בו הארג.
השכבות במשטחים האופקיים יעובדו כפי שמפורט לעיל .היריעות יוטבעו במלואן בתוך
.3
הביטומן החם הנוזלי ובשכבה עודפת במקצת בצורה שתבטיח הדבקה מלאה ,ללא
כליאת אוויר.
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.4

.5

בהגבהות ,לאחר סיום האיטום במשטחים האופקיים ,יבוצע עיבוד נוסף להגבהות ,זהה
לעיבוד בסעיף  2לעיל ,אולם עד לגובה  50ס"מ מתחת לאף המים.
העיבוד הסופי הכולל שתי שכבות ביטומן חם וביניהן ארג סיבי זכוכית ,יבוצע עד לתחתי
אף המים.
פיזור החול ייעשה כאשר הביטומן בשכבה העליונה עדיין נוזלי וחם ,תוך כיסוי מלא של
שכבת הביטוומן בחול.

 05.04יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים
 מפרט הכללי פרק (2004) 05.02 תקן ישראלי  ,1430חלק  3דרגה ""M תקן ישראלי  1752חלק 2 .1כללי
עובי היריעות יהיה  4מ"מ ו 5 -מ"מ ,כמצויין בפרטים.
.2

חומרים
יריעות האיטום
.1
יריעת האיטום העיקרית:
יריעות החיזוק והחיפוי תהיינה יריעות ביטומניות משופרות פולימר אלסטומרי על בסיס
 ,SBSותעמודנה כנדרש בת"י  ,1430חלק  ,3דרגה "."M
.2

חומרי שכבת היסוד )"פריימר"(
חומר שכבת היסוד )"פריימר"( יהיה על בסיס תמיסה ביטומנית העומדת בדרישות ת"י
 ,1752חלק  ,2כגון ") "GS474פזקר( ,או ש"ע.

.3
.4
.5

.6

ביטומן מנושף ליישור או הדבקה של יריעות האטום ,יהיה ביטומן חם מנושף מסוג
.85/40
הביטומן לעיבוד נוסף ומשלים סביב צנרת וכד' – יהיה ביטומן חם אלסטומרי שהוא
ביטומן משופר בפולימר ותכונות כנדרש במפרט המיוחד.
הארג לזיון הביטומן האלסטומרי – יהיה ארג סיבי זכוכית )רשת( במשקל מזערי של 60
גר' למ"ר וחוזק מזערי של  500ניוטון ל 50 -מ"מ רוחב ,בשני הכיוונים .מספר החוטים
לס"מ בכל כיוון יהיה לא פחות מ 3 -ולא יותר מ.5 -
הפרופילים לקיבוע הקצוות העליונים של הירעות יהיו מאלומיניום מאולגן בעובי מזערי
של  2מ"מ ,מכופף משני צידיו ב 45 -מעלות ,כדי לאפשר מילוי של "מסטיק אטימה"
ובכדי למנוע פגיעה ביריעה .עובי הציפוי האנודי יהיה  10מיקרומטרים )מין  AA 10בת"י

.7
.8
.9

 (325לפחות.
הקיבוע יבוצע במיתדים פלסטיים ,עם הרחבה בקצה החיצוני למניעת קורוזיה בין בורג
המתכת לפרופיל ,בעלי חוזק לשליפה מהבטון בשיעור של  500ניוטון לפחות.
חבק מתכת – הקבלן ישתמש בחבק מוגן מקורוזיה ,ברוחב מינימלי של  10מ"מ .החבק
יהודק בקצה העליון של הצינורות הבולטים.
"המסטיק" לאיטום העליון – בין פרופיל המתכת לבין התשתית יהיה מתאים לת"י 1536
סוג )) 12.5E (Fכגון "ביטומפלקס  ,"MCאו ש"ע(.
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.3

הנחיות להתקנת מערכת האיטום חד שכבתית על תשתית בטון
ניקיון התשתית
.1

.2

א .הקבלן יוודא לפני התחלת ביצוע העבודה שתשתית הגג ,המיועדת לביצוע
האיטום ,נקייה מכל חומר רופף ,חלקה וללא זיזים חדים הבולטים ממישור הגג
לרבות ברזלים ,חוטי קשירה ,מסמרים ,שאריות מטפסות עץ ,או כל חומר זר אחר
שאינו נדרש בתוכניות לביצוע.
הקבלן יבצע העבודה לאחר קבלת אישור כנדרש מהמפקח לפני מריחת חומר
ב.
היסוד.
מריחת חומר יסוד
א.
ב.

הקבלן ימרח שכבת יסוד על כל שטח הגג ,לרבות על ההגבהות .כמות חומר היסוד
תיקבע בהתאם לספיגות התשתית ,אך לא פחות מ 250 -גר' למ"ר.
הקבלן ימרח על ההגבהות שכבת יסוד נוספת.

.3

לפני הנחת היריעות ,ימתין הקבלן ,עד ששכבת היסוד תביה יבשה .הזמן הדרוש
ג.
לייבוש הוא  2שעות לפחות בימים החמים של הקיץ על הגגות 4 ,שעות לפחות
בימים קרירם יותר .לאחר מריחת שכבת היסוד והתיבשותה ,צבע השטח יהיה
שחור.
התקנת היריעה בשכבת החיזוק

.4

א .הקבלן יתקין "יריעת חיזוק" בכל המקומות הנדרשים בפרטים ,במפגשי מישורים
שונים ,במקומות תורפה ,מעל הסדקים ,מסביב לצינורות וכו'.
התקנת היריעות האופקיות בשכבת האיטום הראשית
א.

הקבלן יניח את היריעה מהמקום הנמוך בגג אל המקום הגבוה )בדומה להנחת
רעפים בגג רעפים(.
לפני הריתוך יפרוש הקבלן את היריעה במקומה ,במלוא אורכה .לאחר מכן ,יוודא
שהיא מונחת במלוא שטחה על התשתית ,או על היריעה שמתחתיה ,ושאין בה
קמטים ,קיפולים או גלים.
היריעות ייפרשו כך ,שקצותיהן של ארבע יריעות לא יפגשו בנקודה אחת.

ד.

הקבלן יגלגל את היריעה בחזרה ,משני קצותיה אל מרכזה.

ה.

הקבלן יפרוש שוב קצה אחד של היריעה ,ותוך כדי פריסתה "ירתך" אותה בריתוך
מלא אל התשתית .בגמר קצה אחד ,יחזור על הפעולה בחלק השני של היריעה.
הקבלן יוודא שכמות הביטומן המומס שמתחת ליריעה תהיה מספקת להדבקה
המלאה של היריעה לתשתית או ליריעה שמתחתיה.
הקבלן ירתך את היריעות בקווים ישרים ,ככל שתנאי השטח מאפשרים זאת.
הקבלן ימנע היווצרות נקודות שאינן מרותכות.

ב.

ג.

ו.
ז.
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.5

ח .כדי ליצור חפייה בין שתי יריעות שגימור הפן העליון שלהן הוא בחומר גס ,כגון
אגרגט גס ,יטביע הקבלן את החומר הגס של היריעה התחתונה בכל שטח החפייה
אל תוך הביטומן .ההטבעה תיעשה באמצעות מרית מחוממת ,תוך חימום מוגבל
של היריעה עצמה )בשיעור שימיס את הביטומן ויאפשר הדבקה מלאה(.
ט .החפיות בין היריעות לבין עצמן והחפיות בין היריעות ליריעות החיזוק יהיו לפחות
 10ס"מ )בכיוון האורך 15 -ס"מ(.
הקבלן יבצע את האיטום על כל השטח בו יושמה שכבת היסוד תוך  48שעות
י.
מסיום מריחתה ,ובתנאי שהשטח נשאר נקי.
התקנת יריעת שכבת החיפוי
א.

.6

הקבלן יניח את "יריעת החיפוי" באותו כיוון שבו מונחת היריעה שמתחתיה.

החפיות בין יריעות החיפוי יהיו ממוקמות כך ,שהמרחק ביניהן לבין החפיות
ב.
בשכבה שמתחתיהן לא יהיה קטן מ 1/3 -מרוחב היריעה.
התקנת יריעות סביב צינורות
א.

סביב קולטני מי הגשם )ראשי מרזבים( יתקין הקבלן יריעת חיזוק שגודלה 1
מ'1Xמ' בקירוב.

.7

.4

התקנת יריעת החיזוק ויריעת החיפוי סביב הצינורות יכולה להיעשות בשיטות
ב.
שונות ,כגון בעיבוד המכונה "עיבוד שושנה" ,עיבוד יריעות ללא שיריון או
באמצעות פרטים חרושתיים מוכנים .שיטת העיבוד תבטיח ריתוך מלא ורצוף של
היריעות את התשתית ,או אל היריעות שמתחתיהן.
סביב צינורות הבולטים מפני הגג יש להתקין חבקים לצורך הידוק היריעות
ג.
לצינורות.
התקנת שכבת ההגנה

א .הקבלן יפרוש יריעות גיאוטקסטיל סינתטיות מתאימות  ,תוך הקפדה על החפיות
בין היריעות.
שינוע האגרגט )החצץ( לא ייעשה על גבי יריעות הגיאוטקסטיל אלא על גבי משטחי
ב.
הגנה המונחים עליהן.
בכל פתחי הניקוז ירכיב הקבלן ראשי מרזבים )ברדסים(.
ג.
הקבלן ירכיב באופן שמערכת האיטום באזורי פתחי הניקוז לא תיפגע.
הנחת אריחי מדרך בשבילי ההליכה המתוכננים ,לרבות בהיקף הגג ,תיעשה
ד.
בזהירות רבה ,כדי לא לגרום לפגיעה מכנית ביריעות.
הנחיות להתקנת מערכת האיטום חד שכבתית על תשתית בטון קל
ניקיון התשתית
.1
א.

ב.

הקבלן יוודא לפני התחלת ביצוע העבודה שתשתית הגג המיועדת לביצוע האיטום
נקייה מכל חומר:מסמרים ,שאריות מטפסות עץ ,או כל חומר זר אחר שאינו נדרש
בתוכניות לביצוע.
הקבלן יבצע העבודה לאחר קבלת אישור כנדרש מהמפקח לפני מריחת חומר
היסוד.
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.2

מריחת חומר היסוד

.3

א .הקבלן ימרח את חומר היסוד  30יום לפחות לאחר סיום יציקת התשתית מבטון
קל ולא פחות משבוע לאחר הגשם האחרון .לפני תחילת המרחיה יוודא הקבלן
שפני התשתית יבשים למראה.
התקנת שכבת החציצה והנשמים
א.

ב.

ג.
.4

התקנת היריעות בשכבת האיטום

.5

א .על גבי השכבה החוצצת תולחמנה יריעות ביטומניות משופרות במלוא שטחן.
הלחמת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי הקצוות וזאת לאחר שהיריעה נפרסה
והתישרה וגולגלה חזרה משני קצותיה אל מרכז היריעה.
הגנת מערכת האיטום
א.
ב.

ג.

.5

השכבה הראשונה תהיה שכבה חוצצת ותכלול מריחת חומר יסוד )"פריימר"(
בשיעור של  250גרם למ"ר )שיעות ההדבקה של שכבת חציצה לתשתית היא בין
 30%ל(50% -
הקבלן ידביק בהדבקה נקודתית ,על פני כל שטחו האופקי של הגג ,יריעה
מחוררת .ההדבקה תבוצע בביטומן חם מנושף  .85/40קוטר נקודות ההדבקה 10
ס"מ והמרחק בין מרכזיהו כ 40 -ס"מ .תבוצע הדבקה מלאה של שכבה זו בהיקף
הגג )ברוחב  10ס"מ( וליד כל ההגבהות .החפיות ביריעות )בשיעות  10ס"מ( יודבקו
באמצעות ביטומן חם כנ"ל.
הקבלן יתקין נשם אחד כל  40מ"ר לערך.

בגגות חשופים ,לאחר הלחמת היריעה )עם גימור הפן העליון באגרגט גס( יצבע
הקבלן את החפיות .הצביעה תבוצע לאחר גמר בדיקות איטום הגג בהצפה.
את ה"מסטיק" שיושם מעל סרגלי האלומיניום )פרופיל לקיבוע מכני( ובאזורים
רגישים אחרים ,יצבע הקבלן בצבע מגן לאחר גמר תקופת האשפרה והייבוש
הנדרשת עבורו ,כל זאת לפי המלצת יצרן ה"מסטיק".
הקבלן יתקין "כובעי רשת )ברדסים( על פתחי הניקוז ,לפי הפרטים ולפי הנחיות
היועצים.

הנחיות להתקנת מערכת איטום דו שכבתית
מערכת איטום הכוללת לפחות שתי יריעות איטום או יותר בשכבת האיטום.
האיטום יבוצע בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים.
היריעה התחתונה תודבק בהדבקה מלאה או נקודתית ,לפי הפרטים.
היריעה התחתונה תהיה בכל מקרה ,ללא אגרגט מוטבע ביריעה.
הנחת היריעות
.1
א.

כיוון הנחת היריעות בשתי השכבות יהיה זהה ,כמו ב"גג רעפים".

ב.

החפיות בין היריעות בשתי שכבות סמוכות ,בכיוון האורך ובכיוון הרוחב ,יהיו
לפחות  30ס"מ.
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.2

.6

הלבנת יריעות חשופות לשמש

א .הקבלן יבצע הלבנת יריעות חשופות לשמש עם צבע תחליב חרושתי .ההלבנה
נדרשת גם ביריעות עם אגרגטים בהירים.
הלחמת יריעות למשטחים אנכיים
חובה על הקבלן לנקוט בשיטת יישום אשר תאפשר לו לבצע הדבקה מלאה לתשתית הבטון
האנכית ) 90%הידבקות בכל קטע של  30X30ס"מ(.
לדעת היועץ הדבקה כזו ניתן להשיג רק כאשר צוות ההלחמה מונה  3אנשים והעבודה מבוצעת
מלמטה כלפי מעלה ,לגובה של עד  160ס"מ .יש לדאוג למילוי חוזר של הקרקע או שינוע
מתאים ע"מ שהנ"ל יוכל להתבצע.

 05.05בידוד תרמי של הגגות
כללי
.1
 1.1הבידוד התרמי יבוצע ע"ג אותם גגות שמעל חללים מאוכלסים.

.2

.3

 1.2עבור גגות שאיטומם יבוצע בשיטת ה"גג הפוך" ,בידוד התרמי יהיה מלוחות
פוליסטירן משוך מונחות ע"ג שכבות האיטום.
 1.3עבור גגות שאיטומם יבוצע עם שיפועים מבטון קל "בטקל" ,בידוד התרמי יהיה
מלוחות פוליסטירן מוקצף המונחות מתחת לשיפועי בטון הקל )"בטקל"(.
פלטות בידוד
 2.1עבור גגות המבוצעים בשיטת ה"גג ההפוך" ,הפלטות יהיו בעובי  5ס"מ מסוג
"רונדופן" או ש"ע.
 2.2עבור גגות עם שיפועים מ"בטקל" ,הפלטות יהיו מקלקר מסוג  F-30בעובי  5ס"מ .
אספקה והנחת הפלטות
הלוחות שיונחו יהיו לפחות שלושה שבועות אחרי תאריך ייצורם.
הלוחות יאוכסנו במקום מוגן מקרינת השמש ומפגיעה מכנית.
הפלטות תונחנה על פני כל המשטח האופקי כשהן צמודות.

 05.06הגנת שכבות האיטום
הגנת שכבות האיטום מתחת לרצפה )תת קרקעית(
.1
 .1במפגש הרצפה עם מפלס הקרקע ,תבוצע הגנת איטום ,זמנית בעזרת גיאוטכסטיל
 400ג"ר למ"ר ועליהן פוליאתילן  0.2מ"מ ועליהן לסירוגין כל  1מטר ,בלוק בטון
בעובי  4ס"מ .בין בלוקי הבטון תבוצע יציקת בטון בתהליך יציקת בטון
ההגנה.
 .2מעל שכבות האיטום ,הנחת שכבת יריעות פוליאתילן בעובי  0.2מ"מ.
.3

בטון ב 20 -ללא זיון וללא אגרגט גס ,בעובי  4-5ס"מ.
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.2

הגנת שכבות האיטום שעל קירות המרתף ,בחפירה פתוחה
 .1מתחת למפלס הקרקע
פלטות קלקר  ,F-15בעובי  5ס"מ ,מודבקות נקודתית לשכבת האיטום .פלטה
עליונה תהיה מפוליסטירן משוחל )אקסטרודד( בצפיפות של <  32ק"ג למ"ק
)במקרה של החזר קרקע הכולל אבנים וסלעים יש להגן על האיטום בפלטת קלקר
בעובי  2ס"מ ולידה קיר בלוקים בעובי  4ס"מ >(
.2

מפלס הקרקע
טיח צמנט משופר בפולימר ומשוריין ברשת לול מגולוונת ,בעובי של  15-20מ"מ.

.3

הגנת האיטום בגגות עליונים בשיטת ה"גג ההפוך"
 .1הגנה ראשונית על-ידי שכבה חוצצת.
הנחת שכבה מיריעות גיאוטכסטיל סינטטי ,במשקל מזערי של  400ג"ר למ"ר ,כגון
"תיגו ) "400תיטקס ,תלמי יפה טל' 08-6729235 :פקס .(08-6722151 :היריעות
תונחנה בחופשיות על פני המשטח האופקי של הגג ותעלינה  15ס"מ על פני
ההגבהות.
בעת יישום האגרגטים יש לוודא ,כי יריעה זו נשארת בולטת לפחות  5ס"מ מעל
לחצץ ,באוזר ההגבהות.
שעור החפיפות שבין היריעות לא יפחת מ 30 -ס"מ.

 05.07מערכת איטום המבוססת על צמנט הידראולי עם תכונות גמישות
כללי
.1
 .1יישום מערכת המבוססת על צמנט הידראולי שתבוצע ע"ג משטחי בטון בלבד.
.2

.2

השימוש במערכת הנ"ל ,מתאימה לאיטום חיובי ושלילי.

 .3עבור שימוש במערכת האטימה המבוססת על צמנט הידראולי עבור מאגרי מים,
נדרש תעודה עם אישור משרד הבריאות למי שתייה.
חומרים
 .1חומר האיטום יהיה על בסיס צמנט הידראולי עם תכונות גמישות דו רכיבי
)אבקה+נוזל פולימרי(.
יש לקבל לאישור הייעוץ לפני יישום החומר.
מספר דוגמאות של חומרים מאושרים:
 "טורוסיל  ,"FX 122יצרן "טורו".2

 "איטומט פלוס  ,"502יצרן "כרמית"ביצוע תיקונים יעשה ע"י חומרים על בסיס צמנט הידראולי מאותה משפחה של
החומר הנבחר.

.3

ארג זכוכית לשימוש כשיריון שכבות האיטום יהיה חסין אלקלי בגודל  4X4מ"מ.

.4

חומרי אטימה נוספים אשר לשימוש מסביב לצנרת ,יהיו על בסיס
פוליאורתן חד רכיבי ,כגון "סיקהפלקס  ,"11FCאו ש"ע.
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.3

עבודות ההכנה
 .1עבודות ההכנה תתבצענה לפי פרק  ,05.01לעיל.
.2
.3
.4

מודגש ,שעבודות ההכנה עבור יישום מערכת על בסיס צמנט הידראולי ,הינה
חשובה לפחות כיישום המערכת עצמה.
ביצוע תיקונים פני הבטון ,יבוצע ע"י חומרים יעודים ,כגון" :סיקהטופ ) "122יצרן
"סיקה"( ,או "סטרקצ'ורייט ) "300יצרן "טורו"( ,או ש"ע.
מספר נקודות להדגשה:
.1

יש לסתת ,לחצוב ולקלף את כל חלקי הבטון הרופפים עד לקבלת פני בטון
יציבים.
טיפול בסדקים ,הכולל פתיחתם ומילואם.

.3

ביצוע "רולקות"  3X3ס"מ ,לפי פרט והמפרט הטכני.

.4

טיפול בכיסי חצץ ,חוטי קשירה ואזורי ברזלי השיריון שנחשפו.

.5

פני הבטון צריכים להיות חלקים וישרים טרם יישום שכבות האיטום.

.2

.4

יישום שכבות האיטום
 .1הכנת החומר:
הערה :יעשה בתאום עם הוראות היצרן
יש לשפוך את חומר הנוזל לתוך מיכל העירבוב.
.1
.2
.3
.4

.5

.2

האבקה תתווסף באיטיות ,תוך בחישה במערבל מכני ,במשך מספר דקות ,עד
לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה.
כמות החומר אשר תוכן ,תהיה לשימוש מידי ,למשך כצי שעה.
אין להוסיף מים לתערובת אשר מתייבשת ,אלא לזרוק אותה.
התערובת תימרח על גבי פני הבטון בעזרת מברשת או כף בנאים.
עובי שכבת האיטום יהיה כ 1 -מ"מ בכל שכבה.
אין לאפשר מריחות שעוביין תעלה על  2מ"מ.
מספר השכבות הצפוי ,הינו  4לפחות .עד להגעה לעובי המתוכנן.

מומלץ להשתמש בחומרים בצבעים שונים ,על מנת לוודא כיסוי מלא של
.6
המשטח ע"י חומר האיטום.
סדר העבודה:
.1

.2

שלב ראשון:
 ביצוע מריחות חיזוק )ראו פרטים( ,ע"ג המפגשים השונים וע"ג מעבריצנרת.
 יישום שכבת ארג זכוכית. ביצוע מריחות נוספות עד לעלמת הרשת והגעה לעובי המתוכנן.יישום שכבות האיטום על פני הבטון ,כמתואר לעיל:
 יישום שכבת ארג זכוכית ,בעוד שהחומר רטוב. -המשך ביצוע מריחות עד להגעה העובי המתוכנן וכיסוי ארג הזכוכית.
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אשפרה
 .1האשפרה תעשה ע"י מרסס מים ולא ע"י מים זורמים.

.5

.2

האשפרה תבוצע לפחות ב 3 -ימים הראשונים לאחר יישום החומר.

 05.08איטום במערכת על בסיס פוליאורתן אלסטומרי
החומרים לשחמוש יעמדו בתקנים:
 תקן ישראלי .4518 -תקן אמריקאי ASTMC957-8

.1

כללי
.1

שימוש ויישום החומרים יהיו בהתאם להוראות היצרן.

.2

הספק החומרים מחוייב במתן פיקוח צמוד ובתאום הוראות היצרן.

.3

על הקבלן המבצע להיות קבלן מורשה ע"י היבואן בחומרים ולהצביע על העבודות
הדומות שביצע במשך  3שנים ,לפחות.
המערכת המבוססת על פוליאורטן אלסטומרי יבטיח איטום התשתית בה מיושמת
לתקופה של  7שנים ,לפחות ,בכל התנאים בה המערכת אמורה לעמוד )מזג אויר,
שמנים ,שחיקה ,סדיקה(.
מערכת האיטום המבוססת על פוליאורטן אלסטומרי יכולה לבוא על גבי משטח חדש או
ישן של בטון.

.4

.5
.2

חומרים
חומרים מאושרים
2.1

2.2

2.1.1

"היפרדסמו  "LVיצרן "אלכימיקה" יוון – יבואן "פולידן".

2.1.2

"היפרדסמו  "2KWיצרן "אלכימיקה" יוון – יבואן "פולידן".

2.1.3

"אוטוגרד  "Fיצרן "נאוגרד"-טקסס – יבואן "כרמית".

2.1.4

"מריסול  "250יצרן "מריס פולימרס" יוון – יבואן "אלרם דבקים".

חומרים עבור טיפול בתפרים ובסדקים
2.2.1

2.3

החומרים יהיו על בסיס מסטיק פוליאורתן התואם את החומרים המיושמים
ע"י היצרן.

 2.2.2יישום מסטיק פוליאורתני כולל יישום הפריימר התואם לתשתית ולחומר
המיושם.
 2.2.3עבור הסדקים הרחבים המסטיק המיושם צריך להיות עם מודול אלסטיות
נמוך
שכבת היסוד ה"פריימר"
2.3.1

עבור מערכת "היפרדסמו" ,הפריימר יהיה "אקוודור"

2.3.2

עבור מערכת "אוטוגרד" ,שכבת היסוד "פריימר" אפוקסי - 100%
.70714/70715-09
עבור מערכת "מריסול  ,"250הפריימר יהיה "מריס  "7000ארומטי.

2.3.3
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2.4

2.5

אגרגטים
2.4.1

יהיו קוורץ נקי בגודל כ 0.8 ÷ 0.6 -מ"מ.

2.4.2

חלופה לאגרגט הנ"ל ,אך ורק באישור היצרן.

שכבת איטום בסיסית )(BASE COAT
2.5.1

השכבה תהיה מפוליאורתן אלסטומרי ,כגון:
 "פוליאורטן ") "70410נאוגרד"( "היפרדסמו ") " AVאלכימיקה"(" -מריסול ") "250מריס"(

2.5.2
2.6

שכבות איטום ביניים ) ,(INTERMEDIATE COATכגון שכבות איטום לעיל.

שכבת איטום להגנה נגד שחיקה יהיה מפוליאורתן אליפטי
2.6.1

השכבה תהיה מפוליאורתן אלסטומרי ,כגון:
 "פוליאורתן ") "7430נאוגרד"(" -היפרדסמו ") " ADYאלכימיקה"(

2.7

 "מריסול ") "420מריס"(ארג שיריון
2.7.1

2.8

.3

ארג זכוכית עם עיינים  2X2מ"מ 100 ,ג"ר/מ"ר ,ארג מפלופרופילן או

פוליאסטר.
אישור החומרים
2.8.1

החומרים יובאו לאתר לאישור המפקח והיועץ בעוד מועד לשם קבלת אישור.

2.8.2

דגימות ילקחו בהתאם לדרישת היועץ/המפקח לבדיקה.
כל הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן.
החומרים שלא יעמדו בבדיקות יוחלפו לאלתר על חשבון הקבלן.

הכנת השטח
ניקיון
3.1

3.2

השטח ינוקה היטב משמנים ,ליכלוך ,חומרים זרים וגמרים.
חלקי משטחים עם שמנים מכל סוג ינוקו באמצעות מברשת מכנית או ממיסים
מתאימים.
טיפול בפני הבטון

3.3

 3.2.1יש לבצע כרסום פני הבטון ע"י גריסה במכונת ליטוש עם יהלום גס ,במהירות
נמוכה.
 3.2.2לאחר מכן ,יבוצע ניקיון בלחץ מים או חול ,להסרת כל החלקים הרופפים מפני
הבטון.
טיפול בסדקים
יש לחרוץ את הסדקים שגודלם מעל  0.3מ"מ.
3.3.1

סדקים שאינם פעילים ימולאו ב"שפכטל אפוקסי" ,לפי המלצת היצרן.
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.4

 3.3.2סדקים פעילים שגודלם מעל  0.3מ"מ וכן תפרי דמה יבוצעו הרחבתם עד לכ15 -
מ"מ לעומק ולרוחב.
במידת הצורך תבוצע השלמת יציקה בחומרים על בסיס אפוקסי.
איטום ויישום מערכת הציפוי
שכבת יסוד )"פריימר"(
4.1
ע"ג השטח היבש לחלוטין )כמתואר בפרק הכנת השטח לעיל( ,תושם שכבת יסוד לקבלת

4.2

עובי של  200מיקרון.
אין לעלות על התפרים עם שכבת היסוד
שכבת בסיס ראשונה
יישום שכבת הבסיס הראשונה מפוליאורתן אלסטומרי לקבלת עובי פילם "רטוב" של
 500מיקרון.
את השכבה יש למרוח גם על גבי סדקים ותפרים.
לאחר יישום שכבה זו ,יש להמתין כ 12 ÷ 8 -שעות )בטמפרטורה של ֯◌ (21עד שפני

4.4

השטח אינם דביקים יותר למגע.
ע"ג הסדקים והתפרים שעברו טיפול ,יש למרוח שכבת פוליאורתן אלסטומרי בעובי
פילם "רטוב" של  500מיקרון.
יישום שכבת ארג לתוך החומר הרטוב ושוב יישום שכבת פוליאורתן כאמור לעיל.
שכבת איטום שניה

4.5

יישום שכבת הבסיס השניה תהיה בעובי "רטוב" של  500מיקרון ,לאחר ייבוש שכבת
הבסיס הראשונה.
יישום שכבות ארג זכוכית ע"ג כל המשטח.

4.6

יישום שכבות איטום נוספות מפוליאורתן עד לקבלת עובי של  2מ"מ.

4.7

שכבת שחיקה ראשונה

4.8

שכבת השחיקה הראשונה מפוליאורתן אלסטומרי בעובי  200מיקרון ,תוך פיזור
אגרגטים  20/30ובעוד שכבת הפוליאורטן טריה בשיעור של כ 4 -ק"ג/מ"ר.
שכבת שחיקה שניה

4.3

לאחר ייבוש שכבת היישום הקודמת ,כאשר פני השטח אינם דביקים ,יש להסיר את
עודפי האגרגט ללטש קלות במלטשת רצפות ואז ליישם את שכבת השחיקה השניה
בשיעור של  200מיקרון/מ"ר ,תוך פיזור אדרדטים דקים יותר  30/40לתוך השכבה
הטריה בשיעור של  4ק"ג/מ"ר ,והסרת עודפי האגרגט כנ"ל.
4.9

שכבה עליונה )(TOPCOAT
ישנן שכבות מגן מפוליאורתן ,עובי פילם "רטוב"  300מיקרון.
המתנה לייבוש של כ 12 ÷ 8 -שעות )בטמפרטורה של ֯◌ ,(21עד שפני השטח אינם

4.10

דביקים למגע.
יישום שכבה נוספת עד להגעת העובי הנדרש ,או לפי דרישת המפקח.
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 - 4.1נספח 1
סעיפים כלליים להדגשה

.1

אמצעי זהירות ובטיחות בעבודה

1.1

כללי
אין מפרט זה עוסק בבעיות בטיחות .חובה על הקבלן ללמוד נושא זה ביסודיות ולנהוג לפיו.
להלן מספר הדגשים לתשומת לב.
חלק ממרכיבי החומרים אשר בשימוש לפי המפרט הנ"ל כוללים אלמנטים רעילים )כמו
ממיסים ,מדללים ,שרפים( .וחלקם קורוזיביים לחומרים שונים )כמו צמנט ,סיד וחומרים
אורגניים חומציים או אלקליים באופיים( .יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המומלצים על
ידי היצרנים ,וחוקי המדינה.
יש לארגן את האתר ,כך כי בכל עת הסיכון לעובדים ולרכוש יהיה מינימלי.

1.2

כללי זהירות בסיסיים:
-

יש לדאוג לאוורור מתמיד ובמקומות סגורים להחלפה מתמדת באוויר נקי.

-

שימוש בציוד להגנת נשימה .בעת פירוק לוחות אסבסט יש לנקוט באמצעי זהירות
כפי שנקבעו ע"י המשרד לאיכות הסביבה.

-

הימצאות של מטפי כיבוי ,מים וחול ,גם כאשר אין שימוש באש פתוחה.

-

לבישת בגדי מגן וציוד מגן אישי  :קסדה קשיחה ,לבגדי עבודה ,כפפות ייעודיות
לעבודה עם אש גלויה ,משקפי מגן.

-

שימוש בחגורות בטיחות ,רתמות ,לוחות מגן וכו' .נעילת נעליים בלתי מחליקות.

-

הימצאות חומרי ניקוי מתאימים שאינם מזיקים לעור.

-

תיק עזרה ראשונה בו מצויה גם משחה נגד כויות.

-

יש להודיע למזמין על הצורך לסגור מתקני מיזוג או שאיבת אויר בזמן עבודה עם
ביטומן או יריעות ביטומניות .ולכסות מתקנים למניעת זיהום או ריחות )בכל
הכוונים(.

-

כנ"ל לגבי מתקני גלוי אש ועשן אם הותקנו כאלה על הגג.

-

יש לנתק את כל כבלי החשמל המובילים אל הגג.

-

יש לנקוט בכל אמצעי האבטחה בקצוות גג )שהם לא מעקה(

-

גידור סביב פתחים כגון יציאות לגג ,סקיילייטים וכו' בטרם הורכבו סופית.

-

יש לדאוג לאביזרי שינוע נוחים ובטוחים לעובדים ,לציוד ולחומרים.

-

יש לבדוק שילוב נושא סגירת קולטנים לפני תחילת העבודה ופתיחת קולטנים בסיום
כל יום עבודה.

-

חל איסור מוחלט בהערמת משקלים גדולים "נקודתיים" על הגג ,להוציא במקרה של
קבלת אישור לכך ממהנדס המבנה.
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-

.2

יש לוודא כי כל חומרי העבודה שיושארו באתר יהיו מכוסים ,קשורים ומעוגנים
היטב למשטח/לתשתית ,על מנת למנוע פיזורם ע"י רוח חזקה או גורמים חיצוניים
אחרים.

אספקת החומרים והמוצרים
-

-

ליד כל החומרים המצוינים במפרט ,בפרטי האיטום יש לקרוא" :או שווה ערך" .ניתן
להשתמש בחומרים שווי ערך רק לאחר אישור בכתב של יועץ האיטום.
החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בתכנית ,יסופקו לשטח במיכלים סגורים
או כשהם ארוזים באופן אחר ,הכל לפי המקרה ,כאשר כל חומר או מוצר נושא סימן
ברור הכולל שם היצרן או את סימונו ותיאור סוג החומר .יצוין תאריך פקיעת
שימושיותו של כל חומר אשר יש לו "חיי מדף" מוגבלים .השימוש בחומרים השונים
מאלה שצוינו במפרט ללא אישור מראש בכתב ע"י המפקח ,עשוי לגרום לדרישת
המזמין לקילוף והרחקת החומרים שלא הוזמנו ,ולבצע מחדש בהתאם למפרט.
מאחר והמפרט כולל גם מוצרי יבוא שיתכן ואינם מצויים במלאי הספקים ,על הקבלן
להתארגן מיד עם קבלת צו התחלת העבודה ,להזמנת מוצרים אלו באופן ישיר או
באמצעות ספקים מתאימים.

.3

רציפות שכבות האיטום
הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום; ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי
בתכניות ו/או במפרט ו/או בשטח ,יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח ,אשר יקבע כיצד
לנהוג.
במסגרת רציפות שכבות האיטום ,תובטח חפייה של  10ס"מ לפחות בין השכבות כל עוד לא
נדרש או אושר אחרת.

.4

תקופת האחריות לעבודות איטום
הקבלן יהיה אחראי לעבודות האיטום למשך  10שנים מיום מסירת העבודה.

.5

בדיקות הצפה והמטרה
בדיקות הצפה יבוצעו לתקופה של  72שעות לפחות .הצפה תבוצע לפי ת.י 1476 .חלק 1
ובסדר ובשיטה עליהן יורה המפקח .הבדיקות תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו ,כולל
החיבור לאספקת המים.
המפקח יאשר בכתב את הצלחת הבדיקה; רק אז ירוקן הקבלן את המים ויסלק על חשבונו
את כל ההכנות להצפה.
הקבלן נדרש להקים "סכר" )זמני( מבלוקים ויריעות איטום ליד פתחים או במקומות
מסוימים הדורשים זאת ,ע"מ לאפשר את שמירת המים על כל הגג הנבדק ,בגובה המתאים,
כל תקופת ההצפה.
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המזמין והקבלן מודעים לאפשרות החדירה של מים למערכת החשמל ,וכו'; על הקבלן
לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים ולוודא ,כי גם הגורמים האחרים העובדים בבניין
יודעים היכן מפסקי החשמל ,ואיך מרוקנים הרקה מהירה את המים מהגג וכו'.
במערכת איטום המורכבת משתי שכבות של יריעות ,תבוצע הבדיקה לאחר השלמת השכבה
הראשונה.
בדיקות המטרה יבוצעו בהתאם לת.י 1476 .חלק  , 2בהבדל ,כי בדיקת ההמטרה על קירות
לא תפחת מ 24-שעות )מלבד במקרה של כשל מוקדם(.
.6

בדיקות מעבדה
הבדיקות תבוצענה מעבדה מוכרת ויהיו על חשבון הקבלן בלבד.

.7

עריכת בדיקות הרסניות בשטח
בזכות היועץ והפיקוח לדגום דגימות הרסניות ככל שימצאו לנחוץ ,על מנת לוודא ,כי
החומרים מתאימים למפרט והעבודה מבוצעת לפי הנדרש .על הקבלן לתקן את הפגמים
אשר נוצרו בעת הדגימה .עד לשטח כולל של  10מ"ר התיקונים יהיו על חשבון הקבלן ,מעבר
לנ"ל ,יהיו על חשבון המזמין .כמו כן ,יהיו על חשבון הקבלן כל התיקונים אשר בהם
התברר ,כי העבודה או החומר לא היו כנדרש.
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פרק  - 06נגרות אומן ומסגרות אומן
06.01

06.02

כללי
א.

כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק  06ופרק  11בהוצאתם

ב.

המעודכנת ,ולתקנים הישראלים המתאמים ולמפרטי האדריכל המצורפים לרשימות
פרטי מסגרות ונגרות.
לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות אומן יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר

ג.

ויתאימם לתכניות העבודה .הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטים למידות
הפתחים ויודיע על כל אי התאמה.
בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות וברשימות נגרות/מסגרות ,יש לפנות
לאדריכל .זכותו של האדריכל להחליט איזה פתרון מחייב .כמו כן ידוע לקבלן
שהתכניות ,המפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת
וכי מוצריו של הקבלן ייעשו על-ידו ויורכבו בבנין כך שיענו לדרישות שיועלו על ידי
האדריכל והמפקח.
כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים.

הוראות כלליות
כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות אומן ולהיפך.
א.
הקבלן יבדוק ,לפני תחילת הייצור ,את כל מידות הפתחים וכיווני הפתיחה בתכניות
ב.
ובמקום ,יודיע לאדריכל ולמפקח על כל אי התאמה שגילה בין הבדיקות לבין
התכניות ויקבל הוראות בכתב לגבי ההחלטה הסופית .לא הודיע הקבלן כנ"ל בזמן -
תחול עליו כל האחריות .הקבלן אחראי גם להשארת מרווחים מתאימים לצורך
תפעול נכון ,אפשרויות הפתיחה והניקוי של פריטי הנגרות ו/או המסגרות ושילובם
במערכת הכוללת .כל שינוי שידרש לפתרון יבוצע ע"י הקבלן.
האדריכל והמפקח יהיו רשאים בכ"א מהפריטים להורות על צורת פתיחה או חלוקה
ג.
שונה במקצת מזו המופיעה בתכניות וכל זאת ללא שום שינוי במחיר הפאושל.
הקבלן יכין ,תכניות עבודה מפורטות ופרטי ייצור )בקנ"מ  .( 1:10תכניות אלו,
ד.
בתוספת דוגמאות הפרופילים והפרזול ,יובאו לאישור האדריכל ,שיורה לקבלן על
התיקונים והשינויים שיידרשו לצורך אישור התכניות .לא תבוצע שום עבודה לפני
שהאדריכל אישר סופית את כל פרטי התכניות.
על הקבלן להעביר למעבדה מאושרת פריט אחד מכל אחד מפריטי הנגרות ו/או
ה.
המסגרות לפני הייצור הסדרתי או ,לחילופין ,פריט שייבחר ע"י בחירה אקראית של
המפקח.
לאחר אישור התכניות ע"י האדריכל ,ייצר הקבלן אב טיפוס של כ"א מטיפוסי
ו.
הפריטים .הקבלן לא יתחיל בייצור הסדרתי טרם אישור אב הטיפוס וצורת הרכבתו
בבנין ע"י האדריכל ולפני שנסתיימו בהצלחה כל הבדיקות שיחליט עליהם האדריכל.
כל דוגמאות הפרזול ,הציפוי ,הגוונים ,הפורמאיקות ,הלוחות ,הדיקטאות וכד' יובאו
ז.
לאישור האדריכל לפני הביצוע.
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ח.
06.03

כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה.

הובלה לבנין ,אחסנה וטילטול
א.

יש לחזק חלקי המסגרות והנגרות כדי למנוע עיקום בעת המשלוח והטילטול.

ב.

יש להגן על הפנים הגמורים של המוצרים ע"י עטיפתם בחומר מגן יציב וחזק.
המוצרים יישלחו לאתר הבניה ויאוחסנו בדרך אשר תבטיח הגנה מפני שריטות,
פגיעות פיזיות ו/או הכתמה.

ג.

יצרן יספק וישתמש אך ורק באמצעי הרמה ושינוע מתאימים שאין בהם כדי לגרום
נזק למוצרי המסגרות והנגרות.

06.04

דוגמאות
א.

ב.

דוגמאות ממוצרים המיוצרים בבית המלאכה של קבלן או באתר הבניה
הקבלן חייב להכין דוגמא אחת מכל המוצרים ו/או המקבעים שכמותם
1.
ברשימת האדריכל  5יחידות או יותר ,וזאת לפני המשך ביצוע של כל
ההזמנה.
הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנון ,הביצוע וטיב החומר.
.2
במידה והדוגמא לא תקבל אישור מאת המפקח ,על הקבלן להכניס בה כל
.3
שינוי שידרש על ידי המפקח.
כל הדוגמאות תבוצענה תוך  4שבועות מהתאריך בו יקבל הקבלן הודעה
4.
בכתב כי עליו להתחיל בעבודה או בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי
המפקח.
הדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר יצור כל הפריטים עד קבלה הסופית.
.5
הדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר ייצור כל הפריטים וקבלתם.
.6
בדיקות
בנוסף לאמור לעיל ,כל המוצרים יבדקו על ידי המפקח תוך שלבי היצור השונים.
הקבלן יזמין את המפקח במועדים הבאים:
לבדיקת החמרים )לפני היצור(.
.1
בתום היצור ולפני הצביעה ,הציפוי וכו'.
.2
לפני המשלוח לאתר הבנין.
.3
הקבלן מתחייב בזה להודיע על שלבי התקדמות העבודה ולאפשר ביקור המפקח או
בא כוחו במקום היצור וההרכבה לשם פיקוח .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לשנות
שיטות הייצור ו/או ההרכבה שלא מתאימות לתקנים קיימים ,פרטי האדריכל
ולמסמכי המכרז האחרים .כן רשאי המפקח לפסול את החומרים אשר לפי ראות
עיניו אינם מתאימים לביצוע העבודה .המפקח ימציא לקבלן את הערותיו במכתב.
בגמר העבודה יקבל המפקח את המוצרים .המפקח רשאי לפסול את כל חלקי
המוצרים שאינם מתאימים לדוגמא המאושרת או כל פריט שאינו מתאים למסמכי
המכרז .לא יתקבלו מוצרים שנפסלו על ידי המפקח או חומרים שנפסלו על ידו .כל
אישור ,פסילה או הערות מטעם המפקח ינתנו לקבלן בכתב על ידי המפקח.
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ג.

תיקונים והחלפות
המוצרים והפריטים יסופקו במצב גמור ושלם .כל מוצר או חומר ,אם ימצא פגום או
לקוי – יוחלף או יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי ,בדרך שלא תגלה את ביצוע
ההחלפה או התיקון ,ולא תשנה את צורת המוצר המושלם.
בהוצאות התיקונים ו/או ההחלפות ישא הקבלן ,ורק הוא.
כל עבודות התיקונים ו/או ההחלפות יעשו לשביעות רצונו המלאה של האדריכל ו/או

ד.

ה.
ו.

06.05

המפקח.
שמירה על המוצרים
מודגש בזאת שאחריותו הבלעדית של הקבלן לשלמות מוצריו ותקינותם תפקע רק
לאחר שיקבל אישור למסירת העבודות ע"י המזמין.
על הקבלן להגן ולשמור )ולאחר ההרכבה( על המוצרים בכל האמצעים הדרושים
ולשביעות רצונו של המפקח .אחריותו של הקבלן בנושא זה אינה ניתנת לחלוקה,
והיא בלעדית אך ורק לו.
פתיחה
כיווני פתיחה של הדלתות והחלונות לפי תכניות עבודה אדריכליות.
שינויים ,התאמה
הקבלן רשאי להציע לאדריכל שינויים/התאמות בפרטים השונים אם לדעתו
.1
השינויים נחוצים לצורך פישוט העבודה ,קבלת חוזק נוסף ,התאמה
לפרופילים סטנדרטיים וכד'.
עבודת התכנון לפרטים הנ"ל כלולה בהצעתו של הקבלן .במידה והפרטים
שיוגשו לא יניחו את דעתו של האדריכל ,יהא על הקבלן לתקנם ולבצעם לפי
התכנון המקורי.
שינויים במידות פריטים של עד  10%בכל מידה ,כמו כן גם שינוי רוחב
.2
המשקופים בגבולות של  4ס"מ כלפי המידות בתוכניות ובפרטים לא מהווה
עילה לשינוי המחיר ו/או תוספת תשלום כלשהו.

מסגרות פלדה
דגמים בסיסים לביצוע
א.


משקופי פח – מתוצרת חברת "רב בריח" או "רשפים או "שהרבני" או שווה
ערך.



ב.

דלתות עמידות אש – מתוצרת חברת "רב בריח" או "רשפים" או "שהרבני"

או שווה ערך.
הוראות ודרישות מיוחדות לייצור
אלמנטים מפרופיל פח מכופף
ייעשו תמיד מפח מגולוון מכופף בעובי  2מ"מ לפחות אלא אם צויין אחרת במפורש.

החיבורים למבנה ייעשו בעזרת זנביונים מברזל שטוח  3מ"מ )אחד לכל מטר אורך
מכל צד( המרותכים למשקוף ומוכנסים בתוך המזוזות בקירות בנויים או קשורים

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

98

לבטון באמצעות הזנביונים לתוך הבטון בעומק של  3ס"מ לפחות וזאת על מנת
להבטיח את 2כסויים על ידי הטיח.
פרופילים מפח מכופף אשר גובהם אינו עולה על  3.0מטר יבוצעו מחתיכה אחת .בכל
מקרה שיהיה צורך בחיבור של שני חלקים מרותכים ,יש לקבל את אישורו של
המפקח על מקום החיבור ,צורת הריתוך והליטוש .כל המשקופים יבוצעו באופן
מדוייק וקפדני ע"פ השירטוטים המפרטים את משקופי הפלדה.

ג.

החורים עבור מנעול והלשונות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד .את הנגטיב למנעול יש
לסגור בפח מולחם.
סיבולות
.1

בייצור המשקופים לא תותר סטיה מעבר ל 1.5 -מ"מ במידה האופקית ו/או
האנכית ו/או האלכסונית ביחידות.

ביחידות שאורכן גדול מ 1,830 -מ"מ מזה לא תותר סטיה באנכיות מעבר ל-
 ± 3מ"מ.

.2

כל חלקי הפלדה המיוצרים עפ"י מפרט זה ייוצרו כך שהכפופה המקסימלית
בעת הטרחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על  1 :300של מפתח אותו
חלק המעוגן ונעול במסגרתו  .לא יותר עיוות תמידי לאחר ההטרחה.

ד.

דלתות עמידות אש
במקום שמופיעה דלת אש ,הכוונה לדלת אש לפי תקן ישראל  .1212הדלת
1.
תהיה באישור מכון התקנים הישראלי.
מחזירים הידראוליים יורכבו כחלק ממערכת הדלת הנבדקת כיחידה אחת
.2
בהתאם לתקן וכל הפרזול יהיה אורגינלי של יצרן דלת האש ,מחזירי דלת
יהיו מחזירים הידראוליים חיצוניים בלבד.
דלתות האש תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י המופיע ברשימות במידות
.3
המצויינות ברשימות מתוצרת מוכרת ונושאי תו תקן )כגון "רב בריח" או
"רשפים" או "שהרבני" או ש"ע( ויכללו ,בין היתר ,משקוף פח מכופף מגולוון
בעובי  2מ"מ ,כנף פח דו צדדית בעובי  1.5מ"מ ,צלעות חיזוק ,בידוד טרמי
ואקוסטי בין הדפנות ,אטמי גומי בנקודות המגע של הדלת )לעשן קר( ,פס
תופח בצידי הדלתות ,פרזול חסין אש תקני )עפ"י בחירת האדריכל( .הקבלן
יקח בחשבון שינויים שיידרשו עקב החלטות כיבוי אש.
פרטי ומספר קטלוגי של הפרזול אינם ניתנים במפרט זה מכיוון שהם כחלק
.4
ממערכת הנבדקת ביחידות דלתות אש אך הכוונה לפרזול המקובל על ידי
האדריכל ויהיה לפי בחירתו כאשר ניתן לבחור כמה מערכות המתאימות
לאותן דלתות אש.
מנגנוני החזרת כנף ראשונה ואח"כ הכנף השניה כלולים כקומפלט הדלת.
.5
.6

משך זמן העמידות של הדלת לפי הנחיות יועץ הבטיחות .הדלת כוללת
המשקוף ,הפרזול וכל שאר האביזרים הנילווים בהתאם לתקן ומאושרים
לדלתות אש ועשן.
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.7

על ספק דלתות האש להביא למשרד האדריכל את אישור מכון התקנים
ותעודות אחרות המאמתות התאמה לתקן.

ה.

ו.

מלבנים )משקופים(
כל המלבנים מפח מכופף בעובי ,בצורה ובמידה לפי הרשימות והפרטים.
.1
רוחב המלבן יהיה רחב ב 1.0-ס"מ לפחות מהעובי הכולל של הקיר ,כולל
.2
החיפוי.
כל חיבורי הפינות במלבנים יעשו בחיתוך אלכסוני )גרונג( וירותכו לכל אורך
.3
החיתוך .הריתוכים יושחזו וישאירו משטח חלק בצד החיצוני של המלבן.
במלבנים יוכנו חורים עבור כפתורי גומי לבלימת הכנף  3 -חורים במזוזות ו-
.4
 2חורים או יותר במשקוף .כ"כ יש להתקין קופסת מגן לכל כפתור.
מלבנים יהיו מסוג המיועד לקירות בניה דוגמת תוצרת חברת "ש.ב.א ".או
.5
"רשפים" או "רב בריח".
יש לרתך את הצירים אל המלבנים מצידם הפנימי.
.6
בכל המלבנים עבור דלתות לפתיחה יש להכין חריץ נגדי עבור המנעול עם
.7
קופסת מגן עבור לשונית מוברגת .הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה
במזוזה.
כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים גילוון חם  80מיקרון לפחות ,לפני גיליון יש
.8
לבצע התזת חול קל להורדת החלודה.
הזיגוג
.1
.2
.3

.4

ז.

הזכוכית תהיה חלקה ללא ליקויים ופגמים.
עובי הזכוכית לא יפחת בשום אופן מהנדרש עפ"י תקנה ,תקן ו/או הוראה
של רשות מוסמכת.
הזיגוג בדלתות רגילות תהיה מזכוכית שקופה חלקה בעובי שלא יפחת מ5-
מ"מ בכפוף לתקנים והנחיות הרשויות המוסמכות .הזיגוג בדלתות אש
בזכוכית שכבות  3+3מ"מ לפחות ,בכפוף לתקנים והנחיות הרשויות
המוסמכות.
הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת אביזרים מניאופרן או אי.פי.די.אם .ללא פינות
חתוכות .הרכבת הזיגוג בדלתות האש בהתאם להנחיות התקנים הרשויות
המוסמכות.

הפרזול
באופן כללי ,כל חלקי הפרזול חייבים להתאים לגודל ולמשקל הכנפיים ,לפי
.1
הוראות היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים  -בהתאם לדרישות הגבוהות
ביותר( ,ולהיות באיכות מעולה .לשם הבטחת פעולה תקינה ,נחה וקלה של
חלקים הנעים ברכיב.
כל מרכיבי הפרזול יהיו כמתואר להלן ,אלא אם צוין אחרת ברשימות
.2
הרכיבים )או אם בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפרזול(:


כל הצירים הצידיים יהיו צירים חרוטים עם מסבי אוקולון או
ברונזה ,באיכות מעולה.
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כל ידיות המנוף תהיינה כדגם  ,6102של "ירדני" או שווה ערך,
לרבות רוזטות עם חיבור סמוי לכנף .לכל כנפי הדלתות לפתיחה
רגילה יורכבו מעצורי רצפה מ ,PVC -מתוצרת" ,ליפסקי" או שווה

.3

ערך.
הפרזול יכלול את כל חלקי ההנעה ,מסילות ,צירים ,ידיות מנעולים ,מחזיקי
רוח 3 ,מפתחות ,בריחים עם צינורות פליז ,מחזירים הידראוליים ,רוזטות
ושלטים.כל הפרזול יהיה מסוג מעולה -בהתאם להנחיות המפקח.

האישור להזמנת הפרזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות.המנעול יותאם
לצילינדר עין ארוכה ו/או עין אקסצנטרית ,לפי הצורך.

.4

הצירים לדלתות ,באם לא צוין אחרת ,יהיו צירים רגילים") ,פרפר" לא
מתרוממים( 3 ,לכל דלת ,או צירים חרוטים לפי בחירת המפקח .צירים
רגילים יהיו טיפוס כדוריים מצופים כרום עם מסבים אוקלון.
דלתות לארונות תסופקנה עם תפס מגנטי.

דלתות שלא ניתן להרכיב בהם צילינדר )דוגמת דלתות לארונות( ,יורכב בהן
צילינדר ריהוט מתוצרת "ייל" עם אפשרות ל"מסטר" או לחילופים )אם
אפשרות זו אינה קיימת( מנעול צילינדר מותאם מראש לסדרת המפתחות.

לדלתות כפולות יסופקו בריחים פנימיים עליון ותחתון מפליז מצופה כרום
בחזית ,תובא דוגמא לאישור המפקח מראש .דרישה זו חלה גם לגבי דלתות
כפולות לארונות מכל הסוגים .התור לבריח בריצה.יהיה מצינור פליז מבוטן.

לדלתות מרחבים מוגנים יסופקו בריחים אופקיים ברמה מעולה לפי בחירת
האדריכל.

.06.06

.5

לכל הדלתות מעצור רצפה איכותי כדוגמת תוצרת "ליפסקי" ,ולפי בחירת
המזמין.

.6

כל סוגי הפרזול טעונים אישור האדריכל.

פריטי המסגרות
א.

ארונות ייעודיים
ארונות יעודיים )כיבוי אש ,חשמל ,טלפון ,מים ,תקשורת וכו'( יהיו עשויים
.1
פח מגולוון במידות המצויינות בתוכניות .המשקוף פח מגולוון מכופף בעובי
 2.0מ"מ .הכנפיים פח מגולוון מכופף  1.5מ"מ .הגב מלוחות עץ ,או פח
חלוקה
מגולוון עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל.
פנימית עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל .הפרזול :ידיות
לחיץ או טריקה ,צירים סמויים ,מנעולי צילינדר או אחרים עפ"י דרישת
האדריכל .הגימור :צבע קלוי בתנור בגוונים עפ"י בחירת האדריכל.
בכל הארונות הייעודיים ,יהיו גם שלטים צרובים ,מודפסים או חרוטים על
.2
לוח אלומיניום מורכב ע"ג הדלת .גודל השלטים ועיצובם יובאו לאישורו של
האדריכל טרם הביצוע .מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם
ייצורם עם הרשויות המוסמכות ,האדריכל והמפקח ויקבלו את אישורם
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ב.

לפני הביצוע .כל הכוכים ופנים ארונות החשמל יצופו בחומר בלתי בעיר עפ"י
אישור הרשויות המוסמכות .
דלתות ארונות יעודיים שונים יהיו בגמר זהה לסביבתם.
3.
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישת המפרט ודרישת הרשויות
.4
המוסמכות לבין התכניות תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר עפ"י
קביעת האדריכל.
דלתות מתכת
דלתות הפח תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י הרשימות במידות המצויינות
.1
ברשימות ותכלולנה צוהר ו/או תריסי אוורור ו/או כל סידור או פתח אחר
עפ"י המפורט ברשימות .המשקוף מפח מגולוון מכופף בעובי  2.0מ"מ
)כדוגמת רב בריח ,רינגל או ש"ע( באישור האדריכל .הכנפיים מפח מגלוון
מכופף בעובי ) 1.5פח משני עברי הכנף( ,כולל צמר סלעים בעובי "80 2
ק"ג/מ"ק .הגימור ,הפרזול וזיגוג הצוהר עפ"י המופיע בסעיפים קודמים.
.2

ג.

.06.07

דלתות הכניסה לדירות יהיו בהתאם למפורט ברשימות.

מסגרות מרחבים מוגנים )הכל לפי פרטי הג"א(
דלת המרחב המוגן תהיה במידות המצויינות בתכניות תוצרת ברטון" ,פלרז"
.1
או ש"ע ,משקוף פח מכופף עפ"י פרט היצרן ,כנף מפרופילים ציפוי פח דו
צדדי עפ"י פרט היצרן.
פרזול ע"י ידיות דו תכליתיות ,צירים ,אטמים סף ,בריחים ,מערכת נעילה
סטנדרטית עפ"י בחירת האדריכל.
הכל בהתאם לאישור מכון התקנים ופיקוד העורף.
גימור ,ציפוי וגוון לפי בחירת האדריכל.
חלון המרחב המוגן יהיה חלון הדף פתיחה או הזזה )עפ"י קביעת האדריכל(
.2
במידות המצויינות ברשימות ,כולל כיס לתריס במקומות בם נדרש תריס.
החלון ,יהיה מתוצרת אחים שהרבני ,ברטון או ש"ע מאושר ע"י פיקוד
העורף ,כולל מקום לחלון אטום לגז וכל האטמים ,הפרזולים הנדרשים עפ"י
הנחיות פיקוד העורף ,קטלוג היצרן והנחיות האדריכל ,הכל בהתאם מכון
התקנים ופיקוד העורף .גימור עפ"י המופיע בסעיפים קודמים.
צנורות האוורור למרחב המוגן יהיו מפח פלדה בקוטר המצויין ברשימות
.3
ויכללו גם את כל העוגנים והאוגנים ,המכסים ,הרשתות ,הברגים וכד'
הנדרשים ע"י פיקוד העורף .הכל בהתאם לאישור מכון התקנים ופיקוד
העורף .גימור עפ"י המופיע בסעיפים קודמים.

מעקות
כל המעקות ייעשו בדיוק לפי השרטוטים ,בכפוף להנחיות המפקח.

החורים לרגלי המעקות ,במידה ולא יוכנו בזמן כיציקה ,יבוצעו באמצעות קידוח גלילים,
או בשיטה אחרת ,לאישור מראש של המפקח.
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באחריות הקבלן לוודא את התאמת המוצרים לתקנים הרלוונטיים  ,בין היתר ת"י 1142
ות"י .2142
.06.08

רוזטות
במקומות חדירה של עוגנים ,עמודים ,מעקות ,שכבות וכו' ,לתוך חומר אחר ,אשר נשאר
חשוף )בטון ,אבן ,מוזאיקה ,טיח וכו'( ,יכוסו ברוזטות עשויות פליז בעובי 3 ,מ"מ ,מודבקות
או מוברגות ,על מנת למנוע תנועתן החופשית.

06.09

גילוון
מפרטים
א.
תקן ישראלי ת"י  - 918ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי
.1
יציקת ברזל.
.2
ב.

ג.

ד.

עובי צפוי האבץ המינימלי
הגדרת תנאים קורוזיביים  -אורך חיים מצופה בתנאי חשיפה ללא הגנה צבע 8 -
שנים .עובי מינימלי של ציפוי אבץ  80 -מיקרון.
הכנת אלמנטים לציפוי אבץ
מניעת מלכודות אויר וניקוז בדרך של הכנת חורים לאורור וניקוז.
.1
יש להבטיח שריתוכים יהיו חופשיים מפורוזיות או קפלים שימנע חדירת
.2
החומצה.
דרישות איכות לריתוכי קונסטרוקציה המיועדים לגילוון
.1

ה.

BRITISH STANDARDS BS 5493

הריתוך יתבצע על פי תקן  AWSD 1.1והמפרט הכללי לריתוך .IMS600

הריתוך יהיה חופשי מסדקים פורוזיות.
.2
הריתוך גם במקום שניתן להסתפק "בריתוך לסירוגין" חייב שיהיה אטום
.3
ושלם ,למניעת חדירת חומצה לחלל שבין החלקים.
הריתוך יהיה נקי משרידי "שלכה" )סיגים( סביבת הרתך תהיה נקיה
.4
מנתזים.
החלקים חייבים להיות נקיים ,חופשיים מזיהומים כמו זפת ,צבע וכד'.
.5
בדיקת איכות הגילוון
בדיקות איכות הגילוון יתבצעו בהתאם להגדרות המפורטות בת"י 918
.1
ויתיחסו לדרישות התקן באופן הבא:
עובי גילוון נדרש 100 :מיקרון מינימום בשיטה מגנטית או בשיטת
1.1
זרמי מערבולת.
בדיקת חוזק לאדהזיה :סעיף  302ת"י  - 918תבדק בשיטת פטיש
1.2
סובב.
1.3
בדיקת אחידות ציפוי :סעיף  303ת"י  918שיטת הבדיקה :תמיסה
של נחושת גפריתנית .Su So4 5H2O
.2

שינוי גוון ל"אפור" יתקבל שכן אין השפעה ליכולת הגנה של שכבת הגלוון.
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.3
.4

משקעי סיגים לא יתקבלו והחלקים צריכים שיהיו חופשיים מהם.
אזורים מקומיים שלא קיבלו את שכבת הגלוון המלאה אפשר "שיתוקנו"
ע"י ישום של שכבת "אבץ קר" מסוג "זינגא" או  .ZRCבשום אופן לא
יתקבלו תיקונים בצבע אלומיניום או צבע עשיר אבץ!!

.06.10

צביעת מוצרים מפלדה מגולוונת
עבודות הצביעה של מסגרות הפלדה לפי מיפרט הצבע המפורט בפרק " 11עבודת צביעה"
במפרט הכללי.
הכנה לצביעה
א.

ב.

ג.

לפי הוראות היצרן והמיפרט הכללי.
אין לצבוע את צידם הפנימי של מלבני הפלדה בשטחים הבאים במגע עם הבטון.
אין לצבוע צירי "פרפר" מצופי קדמיום.
צבע יסוד
שכבה מקשרת ויסוד )לאחר חיספוס השטחים המבריקים( תהיה מסוג "אופיטמרין
אוניסיל" או יסוד "בזק אדום" ,בגוון שונה מצבע סופי שייבחר ע"י האדריכל.
חלופות צבע עליון
לפחות  2שכבות של צבע עליון "סופרלק" או "סופטמט" או "פוליאור" בעובי
1.
 35מיקרון לכל שכבה ,ו/או עד לכיסוי מלא ולשביעות רצון המפקח
והאדריכל .או  2שכבות צבע עליון "איתן" עם מדלל מתאים לצביעה
בהברשה בעובי  35מיקרון לכל שכבה עד לכיסוי מלא .בחירת סוג הצבע
העליון  -ע"י האדריכל לפי לוח גוונים.

ד.
ה.

גוון
לפי בחירת האדריכל
יש לשים לב לפריטים הצבועים בתנור במפעל  ,בהתאם למפורט ברשימות.

לתשומת לב הקבלן
כל מוצרי המסגרות והפלדה יובאו לאתר ויורכבו כשהם צבועים כנדרש
.06.11

תיקונים והחלפות
המוצרים יסופקו במצב גמור ושלם .כל מוצר או חומר ,שימצא פגום או לקוי ,יוחלף או
יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי ,בדרך שלא תגלה את ביצוע ההחלפה או התיקון ולא תשנה
את צורת המוצר המושלם.

.06.12

אטימות
אטימות בין כנפי הדלתות ,השערים וכיו"ב תהיה  .100%דגש מיוחד יושם על הנחת גומי או
מברשות ,פרופילי אטימה וזאת למנוע רעידות הכנף ולאטימות מוחלטת וכיו"ב .הכל
כמפורט בתכניות האדריכל.
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06.13

נגרות
כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי ,פרק  - 06עבודות נגרות אומן ופרק  - 11עבודות
צביעה .סטופרים ריצפתים כולל חדרי רחצה ושירותים -סטופר צידי.

06.14

משקופי עץ
יכללו משקוף סמוי מעץ אורן ,אלא אם צוין אחרת .הכל לפי פרטים שיימסרו ע"י האדריכל.
המשקופים יחוזקו לקירות ,באופן שיבטיח את יציבותם בהתאם לסוג הכנף ושימושם.

06.15

דלתות עץ לחדרי הדירות
הדלתות לפי רשימות הדלתות ,רשימות ופרטים.

06.16

ארון מטבח
לפי הפרטים.
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פרק  - 07מתקני תברואה
 07.1תיאור
07.1.1

תיאור העבודה
להלן פירוט תכולת העבודה:
 07.1.1.1מערכת אספקת מים לשתיה וכיבוי אש
.1

מערכת מדידת מים ראשית לבנין ממערכת מים פנימית של המכללה כולל
מונה ,מגופים ,מז"ח ,אל חוזרים ,תיאום ביצוע עם המכללה ותאגיד המים.

.2

מערכת הגברת לחץ ל מי שתיה ומילוי מאגר עליונים כולל מאגר מים ,
משאבות בתדר משתנה ,מקטיני לחץ ,מגופים ,מחלקים ,לוחות חשמל
ובקרה ,מערכת שמירת מפלס מאגר ,שומר לחץ לפריקת לחצים עודפים
במערכת ,וכל הנדרש לפעולה מושלמת וכנדרש על ידי התקנות והחוקים
הרלוונטיים.

.3

מערכת הגברת לחץ לכיבוי אש לבנין הכוללת סט משאבות לפי ת"י 2206
להידרנטים פנימיים ,מגופים ,מחלקים ,לוחות חשמל ובקרה ,מקטיני לחץ,
פורקי לחץ ,הסנקות וכל הנדרש לפעולה מושלמת וכנדרש על ידי התקנות
והחוקים הרלוונטיים לצורך קבלת אישור מעבדה וכיבוי אש.

.4

מערכת הגברת לחץ לספרינקלרים הכוללת משאבת דיזל  ,FM/ULמשאבה
חשמלית  ,FM/ULמגופים ,מחלקים ,לוחות חשמל ובקרה ,מקטיני לחץ,
פורקי לחץ ,הסנקות

.5

וכל הנדרש לפעולה מושלמת וכנדרש על ידי התקנות והחוקים הרלוונטיים
לצורך קבלת אישור מעבדה וכיבוי אש.

.6

מאגר מים לכיבוי אש על גג המבנה כולל כל השרוולים הנדרשים ,סולמות
ופתח כניסה ,מערכת בקרת מפלס לכל מאגר בנפרד כולל חיווי לבקרת מבנה.

.7

מאגרי מים מי שתיה כולל כל השרוולים הנדרשים ,סולמות ופתח כניסה,
מערכת בקרת מפלס לכל מאגר בנפרד כולל חיווי לבקרת מבנה.

.8

מערכת אספקת מי שתייה בכל המבנים ולכל הצרכנים.

.9

מערכת כיבוי אש בתוך המבנה הכוללת ארונות ציוד ,גלגילונים ,מטפים
וצנרת אספקה ,צנרת וברזי שריפה במדרגות ,הקטנות לחץ ,הכל בהתאם
לדרישות רשות הכבאות ויועץ הבטיחות.

.10

מערכת כיבוי אש חיצונית למבנה הכוללת ברזי שריפה וברזי הסנקה בהתאם
לדרישות רשות הכבאות ויועץ הבטיחות.

.11

מערכת ספרינקלרים מושלמת בכל שטח המבנה בהתאם להוראות ת"י 1596
לרמת סיכון כנדרש על ידי יועץ הבטיחות וכיבוי אש ,ולרבות קבלת כל
האישורים הנדרשים ממעבדה מוסמכת.

.12

אספקת מים לראש מערכת השקיה במיקום כנדרש על ידי יועץ הפיתוח.

.13

מערכת מים חמים לדירות על בסיס דוודים מקומיים.
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.14

מערכת מים חמים למטבח וחדר הכושר על בסיס דוודים חשמליים ומערכת
סחרור מקומית.

.15

מערכת מים רכים לצרכני המטבח כנדרש על ידי יועץ המטבחים.

 07.1.1.2מערכת שופכין ודלוחין
.1

מערכת סילוק שופכין ודלוחין סניטריים מכל שטח הפרויקט.

.2

ניקוזי מיזוג אויר.

.3

ניקוז חדרי אשפה כולל תעלות ניקוז משולבות בבטון ומחסומי רצפה.

.4

חיבור צנרת ביוב למערכת הביוב העירונית כולל צנרת תת"ק ,תאי בקרה,
תיאום ביצוע החיבור עם העירייה ועם משטרת ישראל כולל קבלת כל
האישורים הנדרשים ,כולל תכנון וביצוע הסדרי תנועה שיידרשו על ידי
הרשויות.
עבודה תכלול גם החזרת שטח לקדמותו כולל קבלת אישור מחלקת שפ"ע.

.5

מערכת איסוף ושאיבת גז ראדון מתת הקרקע עד לגג הבנין בהתאם למסכי
הנחיות המשרד לאיכות הסביבה ועיריית ירושלים.

.6

מערכת סילוק וטיפול שפכים שומניים מהמטבח כולל מפרד שומן יצוק בטון
מזוין עם תא דיגום תקני כנדרש ,צנרת ,מחסומי רצפה ,תעלות ניקוז
מנירוסטה וכל הדרוש לפעולה מושלמת.

 07.1.1.3מערכת ניקוז מי גשם
.1

מערכת סילוק מי גשם מגגות המבנה כולל צמ"גים וקולטי ניקוז משולבים
באיטום.

.2

קליטת ניקוזי פיתוח ממפלס בנין  3בשטח המכללה למערכת התיעול של בנין
.1

.3

מערכת ניקוז שטחים מגוננים ומצעים מנותקים.

.4

מערכת ניקוז פיתוח בתחום המגרש כולל קולטנים ,צנרת תת"ק ,תאי בקרה
וחיבור למערכת התיעול העירונית בתיאום עם העירייה.

.5

חיבור צנרת תיעול למערכת התיעול העירונית כולל צנרת תת"ק ,תאי בקרה,
תיאום ביצוע החיבור עם העירייה ועם משטרת ישראל וכולל קבלת כל
האישורים הנדרשים לביצוע עבודה ,כולל תכנון וביצוע הסדרי תנועה
שיידרשו על ידי הרשויות.

 07.2כללי
07.2.1

מסמכים מחייבים
כל העבודה תבוצע בהתאם לתקנים ולתקנות המחייבים ,לרבות מסמכים הבאים:
.1

המפרט הטכני הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה הבין-משרדית המשותפת
למשרדי הממשלה ,פרקים .57 ,34 ,08 ,07 ,00

.2

הל"ת  -הוראות למתקני תברואה.
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07.2.2

.3

תקן ישראלי מס.1205 .

.4

תקן ישראלי .1596

.5

תקן ישראלי .2206

.6

.13 NFPA

.7

.20 NFPA

.8

כל הוראת מכ"ר רלוונטית ובפרט  529 ,519ו.550-

.9

כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחמרים הנדרשים.

חדרי מכונות  -תכנית לביצוע
הקבלן יגיש לאישור המתכנן את תכנית חדרי המכונות ) (SHOP DRAWINGSכשהן
מפורטות בק.מ.1:25 .
התכניות תכלולנה צנרת ,ברזים ומגופים ,בסיסים לציוד ,לוחות חשמל ,מפרטי הציוד
שבדעתו לספק וסכמות מפורטות של מהלך הצנרת בצרוף חתכים ופרטים.
בהגשת הצעתו יתחשב הקבלן בהכנת וביצוע חדר מכונות מושלם לפעולה מלאה גם אם לא
מצא את ביטויו המלא במפרט הטכני ובתכניות.
לא תתקבל כל טענה של הקבלן לאחר מכן על תוספות או שינויים הנדרשים להשלמת פעולת
חדר המכונות.

07.2.3

בדיקת חומרים והמוצרים
הקבלן חייב לקבל אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש ,והן
ביחס לטיב אותם חומרים ,אולם מוסכם בזה במפורש ,כי בשום פנים אין אישור מקור
החומרים ו/או המוצרים משמש אישור לטיבם.
רשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר אם אינם מתאימים לצרכי
העבודה ,עם התחלת העבודה ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסויים.
על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד
עם זאת להגיש דגימות מאותם חומרים לצרכי בדיקה .החומרים ו/או המוצרים ימסרו
לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש ביצוע
העבודה.
כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת ,תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי
של החומר הפסול מהמקום על-חשבון הקבלן ,גם לאחר השימוש בו .הדגמים המאושרים ע"י
המפקח יישארו במשרד המפקח עם סיום העבודה.
הפסקת העבודה תהיה על אחריות הקבלן ותימשך עד שהוא יביא למקום חומרים ו/או
מוצרים מטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.
הבדיקות תבוצענה במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח.
העתקי תעודות על תוצאות הבדיקות יש להעביר אל המפקח.
אין לערבב שני סוגי מוצרים לאותו היעוד ,לדוגמא ,מובילית וגבריט.
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07.2.4

ציוד
כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה ,טעון אישור המתכנן והמפקח לפני
תחילת העבודה .ציוד אשר לא יאושר על ידם ,יסולק מן המקום ע"י הקבלן על-חשבונו
ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות וכל יתר המסמכים באורח מקצועי נכון ,בכפיפות
לדרישות התקנים הנ"ל ולשביעות רצונו של המפקח ונציג המזמין.
עבודות אשר הוראת דין כלשהוא מסדירה ביצוען או שלגביהן קיימות דרישות ,תקנות וכו'
של רשות מוסמכת )כגון :חברת החשמל לא"י לגבי עבודות החשמל ,השלטונות הסניטריים
המתאימים לגבי עבודות אינסטלציה וביוב וכו'( תבוצענה בהתאם לאותן דרישות ,תקנות
וכד' ובהתאם להוראת הדין המסדירה ביצוען.
המפקח והמתכנן רשאים לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות
לדרישות ,תקנות וכד' של אותה רשות ,והקבלן מתחייב להמציא אישור זה.
יש לקבל אישור יועץ חשמל מוסמך למתקני החשמל שתחת אחריות קבלן האינסטלציה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק כל הציוד או חלקו לקבלן.
לשם קבלת אישור על הציוד ,בין אם הוגדר במפרט ובין אם לא הוגדר בו ,על הקבלן להגיש
למפקח מידע כולל ושלם על הציוד ,לרבות :דף מידות כלליות ,נתוני פעולה ,פרטי חומרים
וכל אינפורמציה אחרת שתידרש .כל המסמכים האלה יישאו את חתימת הקבלן המאשרת כי
בדק ומצא שהציוד אותו הוא מבקש לאשר תואם את התוכניות ואת דרישות המתכנן.
בנוסף לאחריות הקבלן לעבודה בשלמותה – כפי שנקבע בחוזה ובמפרט הכללי – יתן הקבלן
אחריות של  5שנים עבור כל הציוד המורכב במסגרת עבודתו ,כגון :משאבות ,מיכלים,
דוודים ,לוחות חשמל ,מערכות בקרה וכו' .אחריות זו מתייחסת לטיב הציוד ופעולתו
התקינה .האחריות לא כוללת שירות תקופתי.

07.2.5

דגמים ובדיקות
בכל מקום שנזכר במפרט הטכני המיוחד שיש לאשר דגמים ,על הקבלן להכין דגמים בצורה
ובמספר כפי שיידרש על ידי המתכנן ,ושום עבודה בעלת טיב ירוד בכל מובן שהוא כלפי הדגם
המאושר ,לא תתקבל.
המפקח או המתכנן רשאי לדרוש לעשות כל בדיקות חומרים על-ידי מעבדה מוכרת והוא
רשאי לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ואת סוגי היציקות ,בכדי להוכיח כי
החומרים ו/או העבודה מתאימים לתנאי החוזה.

07.2.6

קביעת אביזרים או השארת חללים
על הקבלן לקבוע בבנין ,עם התקדמות העבודה ,שרוולים ,פתחים ,עוגנים ,טריזים וכד' כפי
שיידרש וכן להשאיר חורים ,גומחות ,שרוולים ,פתחים ,חריצים ,או שקעים למעבר צינורות,
כבלים ,תעלות וכיו"ב .חציבת פתחים ,חריצים ,קידוחים וכו' בבטונים לאחר ביצוע השלד
יבוצעו אך ורק באישור המפקח.
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07.2.7

תקנות עבודה ממשלתיות
הקבלן אחראי למילוי מדוייק של כל תקנות העבודה העירוניות והממשלתיות ,לרבות הרשות
המקומית ,הג"א ,משרד הבריאות ,שירותי כבאות ,משטרה וכו' שנקבעו על ידי השלטונות
בקשר להרמת המבנה.
לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו
הארכת זמן כלשהיא עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי מילויים של התקנות הנ"ל.

07.2.8

מסירת המערכות
מסירת המערכות תעשה בשלב שבו נגמרו כל העבודות שהן נשוא חוזה זה.
התנאים למסירת המערכות הן:
.1

הקבלן הגיש מסמך רשמי עם אישור מכון התקנים הישראלי ובו הוא מאשר כי כל
המערכות שהותקנו על ידו עונות על התקנים הישראלים לבטיחות.

.2

הקבלן סיים את ביצוע כל העבודות במערכת הנדונה עד לשלב הנ"ל.

.3

הקבלן סיים את הבדיקות והויסות של המערכת והכין מסמכים מתאימים עם
תוצאות הבדיקות.

.4

הקבלן בצע את הרצת המתקנים.

.5

הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה כמפורט.

.6

הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט ,ראה להלן ,כולל תכניות " AS

."MADE
.7

המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות ובדיקות חוזרות חלקיות או כוללות
של המערכות תוך הסתייעות בטכנאי הקבלן.

.8

בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מהנדס הפרויקט וטכנאים שעסקו בהתקנת
והרצת המתקנים בהתאם למערכות הנמסרות .

.9

תיקונים ירשמו בפרטי כל ביקורת קבלה והקבלן מתחייב לתקנם תוך זמן קצר.

.10

הקבלן מתחייב למסור תכניות  AS MADEלמפקח לפחות שבוע לפני מועד קבלת
העבודה.

.11
07.2.9

לא תתקבל עבודה ללא מסירת תכניות  AS MADEבתאריך שיקבע ע"י המפקח.

הגשת ציוד לאישור
.1

על הקבלן להכין תיק ציוד לאישור.

.2

התיק יועבר למפקח בפורמט  PDFובקלסר קשיח.

.3

מועד ההגשה של הציוד ייקבע על ידי המפקח ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים
לפני מועד אחרון להזמנת הציוד הנבדק.

.4

התיק יכלול:
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א.

עמוד ראשון טבלה מסודרת עם מידע עבור כל אביזר  -מערכת וייעוד ,מיקום
התקנה ,ספק ,יצרן ,דגם ,תאריך ההגשה לאישור ,מקום להערות ,חתימת
המתכנן ,חתימת המפקח ותאריך.

ב.

בהמשך חוצצים עם פרקים לפי מערכות – מי שתיה ,כיבוי ,ספרינקלרים,
ביוב ,גשם וכו'...

ג.

בגוף הפרק ועבור כל אביזר – דף טכני ) (datasheetותעודה המוכיחה התאמת
המוצר הספציפי לת"י מתאים .לדוגמא ,לכל האביזרים שבאים במגע עם מי
שתיה יש לוודא התאמה לת"י  .5452במידה ובדף הטכני שמוגש מצוין יותר
ממוצר אחד יש לסמן את הדגם המבוקש .בכל פרק יש לשלב מקום שמור
לאביזרים שיוגשו בהמשך.

.5

לא יותקן בבניין שום אביזר שלא אושר בתיק .אביזר לא מאושר שיותקן יפורק
ויוחלף על חשבון הקבלן.

.6

יש להעביר לאישור יועץ החשמל את כל תכניות הלוחות ,בנוסף לאישור מתכנן
האינסטלציה.

.7

כלים סניטריים יש להעביר לאישור אדריכל ,בנוסף לאישור מתכנן האינסטלציה.

.8

לצורך אישור להזמנת משאבות כיבוי יש להציג אישור מכון התקנים לתכנון.

.9

לצורך אישור מתקנים ומשאבות בחדרי המכונות יש להציג  ,SHOP-DWGכמפורט
בסעיף המתאים במפרט זה.

 07.2.10תכניות  AS MADEומסמכים
בגמר העבודה ,לקראת מועד קבלת העבודה )בתאריך שיקבע ע"י המפקח( ,ימציא הקבלן
למפקח  3סטים של ספר המתקן ותכניות מלא המבטא את העבודה כפי שבוצעה ,הסט יכלול
את עבודותיו ויוגש על גיליונות לבנים מקופלים ודיסק  CDעם סט קבצי תכניות בAutocad -

ובאיכות מעולה.
הסטים יכללו כדלהלן:
.1

סט מלא של תכניות התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם סומנו כל השינויים,
התוספות והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד
הקיים מאושרים ע"י היועץ כתוכניות עדות .תכניות עדות תשתיות יבוצעו ע"י מודד
מוסמך וכללו מיקום מדויק של הצנרת ,התאים ,השרוולים ,קטרים )צנרת ושוחות(,
מפלסים אבסולוטיים –  .T.Lשוחות ו .I.L -כניסת/יציאת צנרת.

 07.2.11ספר המתקן
ספר זה יכלול בין היתר:
.1

תיאור המתקנים – כולל תיאור פעולת המערכת והתוכנה ליישום תפ"מ זה.

.2

רשימה של כל פרטי הציוד המרכיבים את המערכת כולל מס קטלוג של היצרן שם
היצרן/סוכן הראשי בארץ כולל הפרטים הבאים :כתובת ,טלפון ,מס .פקסימיליה
וכתובת דואר אלקטרוני.
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.3

רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון השתייכות כל אלמנט ועם כל הפרטים
הנוגעים כמו תוצרת ,סוג ,מודל ,זרמים ,מתחים ,בידוד וכו' כמופיע בשלט ,כוון
אוברלואד וכמוכן שם היצרן/סוכן הראשי בארץ כולל הפרטים הבאים :כתובת,
טלפון ,מס' פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני וכו' כנדרש.

.4

הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת תקלות אפשריות והטיפול
בהן.

.5

הוראות אחזקה  -הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות :אחזקה יומית ,שבועית ,חודשית
ועונתית כנדרש.

.6

קטלוגים וספרי מכונה שבהם יצוינו כל הפרטים השייכים לציוד המסוים שסופק.

.7

רשימת חלקי חלוף מומלצים לרכישה ע"י המזמין כולל מסננים ,אביזרי צנרת ,וכיו"ב.

.8

תעודות כיול של המכשור והבקרה )היכן שנדרש במפרט(.

.9

הוראות בטיחות במידת הצורך.

.10

כל האישורים לביצוע הבדיקות הנדרשות ע"י החוקים ,תקנות ודרישות מוסדות
ועירייה.

.11

רשימת נקודות הבקרה/פיקוד /התראות -דיגיטלים ואנלוגיים שמועברים למערכת
בקרת המבנה ,מיקומם וסימונם.

.12

תכניות ועקומות למשאבות וציוד אחר.

 07.2.12מבוטל
 07.2.13שינוע ציוד למקומו
היות ודרכי הציוד והחומרים לתוך הבניין בכלל אל חדרי המכונות מורכבות על הקבלן
ללמוד נושא זה ביסודיות ולהתחשב בכך בעת הגשת ההצעה.
הקבלן יוודא שדרכי הכנסת ציוד ,ארובות ,צינורות וחלקי יחידות למקומות ברורות לו.
הקבלן יתכנן את עבודתו כולל התקנת הציוד והכנסתו בחלקים למקומו המיועד לפי דרכי
שינוע אלה.
הקבלן יהיה אחראי להנפת הציוד והחומרים .
 07.2.14תכניות עבודה ,קטלוגים ומפרטי ציוד
לא תעשה כל עבודה ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד שאינם מתאימים בדיוק
לתכניות העבודה ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח.
הקבלן יכין תכניות עבודה ,קטלוגי ומפרטי ציוד ב 4 -עותקים בצורה מסודרת ויגישם
לאישור המפקח לפי נהלי אישור שיקבעו בתחילת העבודה ע"י המפקח.
לאחר שהמפקח יבדוק את המסמכים הוא יחזיר עותק אחד מכל מסמך לקבלן באחת מ3 -
רמות:
מאושר – ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים.
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מאושר בהתאם להערות – ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים בכפיפות
להערות הרשומות )אם אינן מפריעות לפעולות אלה( ובמקביל לתקן את המסמכים
ולהעבירם לאישור סופי.
לא מאושר – יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור .אין להתחיל בביצוע שום
עבודה הקשורה לחומר בלתי מאושר זה!
אישור המפקח לתכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד,
התאמתו לתפקידו ולפעולה התקינה של המתקנים וזאת עד לסיום תקופת האחריות של
המתקן.
להלן רשימה מייצגת של תכניות העבודה שעל הקבלן להכין לחדרי המכונות:
.1

תכניות עבודה של כל הצנרת והמתקנים .לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש
ממנהל הפרויקט )על חשבון הקבלן( דיסקטים של תכניות המתכנן שעליהן הקבלן
יכניס השינויים הדרושים ,יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש.
אין פיסקה זו מהווה התחייבות המנהל לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר
יתאפשר למנהל .היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד דיסקטים כנ"ל לרשות
הקבלן  ,אין הדבר משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכניות
העבודה כנדרש.
תכניות אלה יכללו את סידור הצנרת ,את התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה.

.2

שרטוטי הרכבה כלליים של מערכי ציוד .שרטוטים אלה יערכו לאחר שהציוד השייך,
שהקבלן הגיש לאישור – אושר ועל בסיס ביקורים בשטח כפי שידרש.

.3

תכניות בסיסים והגבהות לציוד בחדרי המכונות.

.4

תכניות פתחים בקירות ותקרות ,אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה .תכניות אלה
יועברו למתכנן הבנין וזה יהפכן לתכניות ביצוע עבור קבלן זה.

.5

תכניות ביצוע והתקנה מפורטות של כל המשאבות.

.6

תכניות ביצוע של יחידות הציוד והתקנתן .תכניות אלה יכללו את כל הפרטים כנדרש
בחוזה ויביאו בחשבון את חלוקת הציוד לצורך שינועו למקום.

.7

תכניות ייצור של כל הפריטים שבאספקת הקבלן ,כולל נתונים מפורטים ,רשימת
האביזרים מספרם הקטלוגי ושם היצרן.

.8

פרטים ,קטלוגים ותכניות ביצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים.

.9

פרטי ארובות הפליטה ותמיכותיהן.

.10

סכמות מפורטות של לוחות חשמל.

.11

תכניות ביצוע של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות רשימת האביזרים
מספרם הקטלוגי ושם היצרן.

.12

תכניות החיווט החשמלי ,כח בקרה ופיקוד מהלוחות אל הציוד בהתאם לציוד
שיסוכם עליו והציוד הקיים היום במפעל.

.13

תכניות עבודה וייצור נוספות כפי שיידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי הוראת המפקח.

.14

קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי .בדפים הקטלוגים יש לסמן בצורה ברורה את
ציוד המוצע.
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.15

תזרים עקרוני של הצנרת ,אביזרי צנרת המשפיעים על הזרימה) שסתומים ,ברזים(
והציודים המורכבים כולל רישום קוטרי צנרת ,ספיקות נומינליות והגדרת הציודים.
שרטוטי ביצוע תכניות העבודה יהיו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן
יוסיף הקבלן את פרטיו ובין היתר את שם מהנדס הפרויקט שגם יאשר את התכניות.
שרטוט  CADיהיו בתוכנת אוטוקד גרסה  2015או כפי שתקבע.
עם קבלת צו התחלת העבודה יעביר הקבלן לאישור רשימות של כל הציוד המיובא
שזמן אספקתו ארוך ושלא נרכש ע"י המזמין.
כל ההוצאות בגין העבודות המפורטות בסעיף זה ,של הכנת מסמכים לאישור ,כולל
ביצוע תיקונים לפי דרישת המפקח ,יחולו על הקבלן ויהיו כלולות בהסכם.

 07.2.15חומרים ,מוצרים וציוד
 07.2.15.1איכות )טיב( החומרים והמוצרים:
כל החומרים והמוצרים למיניהם יהיו חדשים ומאיכות וסוג הגבוה ביותר ,כמפורט בתנאים
ובמפרט הטכני המיוחד.
 07.2.15.2תקני ובדיקות במכון התקנים:
כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים המעודכנים )ההוצאה
האחרונה( .בהעדר תקנים ישראליים ,יעמדו בדרישות התקנים של ארץ הייצור לגבי מוצרים
מתוצרת חוץ.
הקבלן יספק למפקח תעודות מיצרני החומרים או המוצרים ,שבהן יאשרו את התאמת
החומרים לתקנים ,פרט לחומרים שמוטבע עליהם תו תקן.
 07.2.15.3אישור המפקח להזמנת ציוד ,אביזרים ומוצרים:
כל הציוד והאביזרים הדרושים להקמת המתקנים ,בהתאם למפרט הטכני המיוחד ,טעונים
אישור המפקח לפני הזמנתם אצל אחרים ,או לפני מסירתם לביצוע בבתי מלאכה של הקבלן.
לפני מתן האישור רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד ,תכניות,
הסברים ותאורים טכניים .המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים
היכולים להוכיח שהינם בעלי ידע ונסיון בייצור ציוד ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה הדרוש
במתקן הנ"ל .כמו כן עליהם להוכיח שציוד דומה שיוצר על ידם נמצא בפעולה לשביעות
רצונם של המשתמשים בו במשך  3שנים לפחות.
 07.2.15.4דגמים של מוצרים ואביזרים:
על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים .חומרים ואביזרים ,שבדעתו להשתמש
בהם לביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב.
הדגמים המאושרים ישארו במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה.
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 07.2.15.5שם היצרן:
שם היצרן הנקוב במפרט הטכני ,נתון לצרכי קביעה נוספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי
העדפת יצרן מסוים כלפי אחרים .כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים ,תינתן לקבלן אפשרות
באישור המפקח לספק מוצרים שווי ערך ליצרנים אחרים שטיב מוצריהם גבוה יותר או
שעיצוב מוצריהם נאה יותר ,או שמחירם נמוך יותר ,או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים
יותר.
 07.2.15.6הבטחת אספקת החומרים והציוד:
על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי
האספקה של היצרנים ,כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שיקבע.
הקבלן יהיה אחראי לנזקים שיגרמו לאחרים ע"י שיבוש בלוח הזמנים בגלל הספקת חומרים
וציוד במועדים מאוחרים.
 07.2.15.7הרחקת חומרים ומוצרים פסולים:
חומרים ומוצרים יבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר או
מוצר שנמצא בו פגם כלשהו ,יסומן ויורחק על ידי הקבלן תוך שבוע .כמו כן יורחקו מהאתר
חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.
 07.2.16ביצוע העבודה
 07.2.16.1ביצוע באופן מקצועי:
כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט ובהתאם לתכניות הנושאות חותמת "מאושר לביצוע" וכן
לפי תכניות אשר תסופקנה לצורך הסברה והשלמה ,או בגלל שינויים אשר המפקח רשאי
להורות ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה ,גם אם לא מצאה את ביטוייה בתכניות או במפרט.
על הקבלן ,לכן ,לבדוק נכונות קוטרי הצינורות והאביזרים המסומנים בתכניות ולהודיע
למפקח בכל מקרה של ספקות.
על הקבלן לבצע את המתקנים הסניטריים בהתאם להוראות למתקני תברואה.
עבודות שלא תבוצענה בצורה מקצועית או בניגוד להוראות הל"ת ,או בשיפועים או בקטרים
לא נכונים ,יפורקו ויורכבו מחדש על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 07.2.17פעולות למניעת קורוזיה ועבודות צבע
כל עבודות הצביעה יבוצעו במפעל בהתאם לדרישות מפרט הטכני הכללי והתקנים
הרלוונטים .תיקוני צבע יבוצעו באתר.
בהתחשב בזמן הביצוע של הקמת המתקנים ,על הקבלן לנקוט בפעולות למניעת קורוזיה
בפרק הזמן עד להפעלת המתקנים
צינורות פלדה מגולבנים להספקת מים ,המורכבים בתוך קירות בניה )בלוקים או בטון(
יקבלו עטיפה פלסטית חרושתית מסוג  APC-GALמתוצרת "אברות".
הספחים יוגנו באמצעות עטיפתם המלאה בסרט פוליאטילן דביק המיועד לכך.
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אין להשתמש בסיד ובגבס לכיסוי צינורות פלדה מגולבנים.
צנרת המיועדת להתקנה סמויה בחריצים תכוסה בחומרים שאינם פוגעים בה ,כגון בטון ללא
מוספים )ללא סיד ,גבס וכו'(.
כיסוי צנרת המותקנת במחיצות בנויות מבלוקי גבס המתאימים לת"י  1504ייעשה בחומר
לפי הוראות יצרן הבלוקים.
הצינורות יכוסו רק לאחר שיבדקו בבדיקת לחץ ויעברו שטיפה.
לפני כיסוי הצינורות יש להזמין נציג מכון התקנים לבדיקת התקנתם.
צינורות פלדה מגולבנים המורכבים גלויים יסופקו עם ציפוי צבע חרושתי אפוקסי APC-E

לפי מפרט "אברות" בגוון שיקבע ע"י המפקח .עובי כללי של ציפוי  120מיקרון לפחות.
צינורות פלדה שחורים ,מורכבים בתוך האדמה יהיו בעלי עטיפה חיצונית חרושתית APC-3

ובטון דחוס בפנים לפי מפרט "אברות".
כל חלקי פלדה מגולבנת כגון תליות לצנרת ,חיזוקים ,זויתני ברזל וכו' ,יצבעו לפי סעיף
 11054במפרט הכללי לתנאים אקלימיים רגילים )פלדה מגולבנת( ,אך עובי הכללי יהיה 120
מיקרון לפחות .כל חלקי הפלדה השחורה יצבעו לפי סעיף  1105במפרט הכללי .עובי הכללי
 130מיקרון לפחות .צינורות פלדה שחורים יסופקו עם ציפוי צבע אפוקסי  APC-Eלפי מפרט
"אברות" .עובי הכללי  130מיקרון לפחות בגוון שיקבע ע"י המפקח.
עבודות הצביעה הן עבודות עזר ואינן נמדדות בנפרד.
עבודות הצביעה תבוצענה ע"י צבעים מקצועיים בעלי ידע ביישום צביעה.
גוון צבע של שכבה העליונה לצינורות גלויים יהיה לפי הרשימה כדלקמן:
.1

צינורות מים קרים רגילים  -תכלת )גוון מס'  ,(42עם סימון ירוק

.2

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

.3

צינורות מי ביוב )לצנרת מיצקת ברזל ופלדה(  -חום )גוון מס' (75

.4

צינורות מי גשם  -אפור בהיר

.5

בחניונים כל הצנרת בצבע לבן ,לרבות הספחים והמחברים.

 07.2.18הנחיות כלליות לקבועות תברואיות ואביזריהן
המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק פריטים שונים לפי ראות עינייו.
במקרה של אספקה ע"י המזמין ,אחראי קבלן האינסטלציה על קבלת הסחורה ,שינועה
באתר ,איחסונה עד להתקנה והתקנה כולל כל חומרי העזר.
קבועות החרס שיסופקו על ידי הקבלן ,תהיינה צבעוניות או לבנות ,מסוג א' ,ללא פגם ,בגוון
שיקבע על ידי המפקח.
כיורי רחצה יורכבו בגבהים אחידים כלפי הרצפה הגמורה ,בתוך החרסינה ,על זיזים מזויתני
נירוסטה  30/30/3קבועים בקיר.
הכיור יחוזק לזיז על ידי וו מכופף " .3/16המשטח בין הכיור והזיז ימרח בטיט מלט לבן לשם
יצירת מגע מלא .התקנת המשטחים והכיורים תתאים לעומס של כ 200 -ק"ג.
כיורים המותקנים מתחת למשטח יורכבו כנ"ל ויודבקו למשטח.
ראשי הנקזים יורכבו כך שלא יבלטו מפני הרצפה הגמורה לכלים עם מוצא "אס" ולא
מהקיר לכלים עם מוצא "פי".
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אסלות תלויות תורכבנה על פני החרסינה ותחוזקנה למתקן תליה חרושתי כמפורט בהמשך.
משטח המגע לחרסינה ימרח במלט לבן .החלק התחתון של המתקן יבוטן לרצפה באמצעות
יציקת קורה מבטון מזוין.
התקנת האסלות תתאים לעומס של כ 400 -ק"ג.
קבועות מיוחדות שיסופקו על ידי הקבלן או על ידי המזמין ,יורכבו בהתאם להוראות
ההרכבה של היצרנים ולפי ההוראות המתאימות המפורטות לעיל .לאחר התקנת הכלים
הסניטריים יש לבצע בדיקת עומס.
 07.2.19הנחיות כלליות לכל סוגי הצינורות
התקנת הצנרת בשטח תיבדקנה ע"י "שרות שדה" של יצרני הצינורות ונציג מעבדה מוסמכת
)מכון התקנים(.
 07.2.19.1קטרים נומינליים
בכל הקטרים המסומנים בתכנית הם קטרים נומינליים ומידותיהם בקוטר )אינטשים(
תואמים בקירוב לקוטר הפנימי של הצינור.
 07.2.19.2ניקיון ושלמות הצינורות
כל הצנרת חייבת להיות ללא פגמים וכן להקפיד על:
אחסון נאות של כל הצינורות באתר בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ולא יחדור לכלוך לתוך
הצינורות.
בדיקת וניקוי כל צינור לפני הרכבתו .צינור פגום לא יורשה להתקנה.
איטום קצות הצינורות מידי יום אחרי גמר העבודה.
סתימה בפקקי עץ או אמצעי חרושתי אחר מאושר לצינורות גשם או שפכים או מחסומים
למנוע חדירת בטון בזמן יציקת תקרות או עמודים.
לא יורשה שימוש בשקי מלט משומשים או אלתור דומה .בכל מקום בו מסומן לקבלן "גמר
ביצוע" יתקין הקבלן פקק חרושתי מתוצרת יצרן הצנרת ,דהיינו  -אוגן ואוגן עוור לצינורות
מים ,או פקק מוברג בהתאם לקוטר .לצינורות שפכים מ H.D.P.E -יתקין הקבלן פקק
חרושתי מולחם בקצה הצינור/זקף.
 07.2.19.3שיפועים
צינורות אופקיים מכל הסוגים יורכבו בשיפועים נכונים ,כדי להבטיח אוורורם וניקוזם,
בהתאם למסומן בתכניות.
 07.2.19.4צינורות בחריצים
הצינורות יכוסו רק לאחר שיבדקו בבדיקת לחץ ויעברו שטיפה.
לפני כיסוי הצינורות יש להזמין נציג מכון התקנים לבדיקת התקנתם.
צינורות בחריצים יקבעו כך שיהיה הכיסוי לפני הטיח לפחות  12מ"מ.
לצינורות מבודדים יכוסו החריצים ברשת מתוחה מגולבנת.
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 07.2.19.5הרכבת צנרת גלויה
הרכבת צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהיה גישה לצרכי תיקונים או החלפה מבלי לפרק
צינורות אחרים של המתקנים וגם לא צינורות של המקצועות האחרים.
התאום עם הקבלנים האחרים בהתאם לתנאים הכלליים ,מתייחס במיוחד להרכבת צנרת
גלויה.
 07.2.19.6תליית ותמיכת צינורות
.1

כל הצינורות יורכבו על תמיכות מתלים וחובקים מתוצרת " "UNISTRUTדגם P-

 1000או "מופרו" עם כל האביזרים האורגינליים הנלווים לתמיכות אלה .תמיכת
צנרת נקזים מיציקת ברזל תהיה כך ,שבשום מקרה לא יעיק משקל הצינור או האביזר
על מחבר הצנרת .הצינורות יבודדו מהחובקים ע"י פסי גומי  .EPDMהתמיכות,
המתלים והחובקים כולל כל האביזרים הנלווים יהיו מגולבנים )גילבון חם( ,ברגים
ואומים מנירוסטה.
.2

הקבלן יגיש לאישור פרטי תלית הצנרת שבדעתו להתקין בכל מקרה וביצוע התליות
והחיזוקים

.3

יהיה אך ורק ע"פ תוכניות מוחתמות "מאושר לביצוע" ע"י המפקח.

 07.2.19.7תמיכות ומתלים המערכת הספרינקלרים
תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בתקן  ,NFPA-13יהיו מפלדה מגולבנת עמידים בפני
אש ,המתלים יוגנו למבנה עצמו ולא מתלים וחיזוקים המעוגנים למתלים של תעלות מ"א,
חשמל וכו' .כל מתלה וחיזוק יהיה מסוגל לשאת את משקל הצינור וימצא במים ובתוספת
משקל מינימלי של  114ק"ג בנקודת התלייה .על הקבלן להוכיח כי עומד בתנאים הנדרשים
באמצעות בדיקת העמסה ושליפה לתליות ע"י מכון מאושר.
 07.2.19.8רקורדים
אחרי כל שסתום הברגה ובכיוון הזרימה ,יש להרכיב רקורד.
 07.2.19.9שרוולים
.1

לכל הצינורות העוברים דרך מחיצות ,קירות ,או תקרות ,יסודרו שרוולים בקוטר גדול
לפחות בחמישה עשר מ"מ מהקוטר החיצוני של הצינור העובר בשרוול.

.2

השרוולים יותקנו תוך כדי מהלך יציקת הקירות .בכל מקרה בו יתקין הקבלן שרוול
שלא בהתאם לצורך או במיקום שאינו נכון או שלא יותקן שרוול יקדח הקבלן על
חשבונו קידוח בקוטר תואם באמצעות מקדח יהלום ויתקין שרוול חדש .לא תורשה
חציבה מכל סוג שהוא .השרוולים יהיו מצינורות פלדה דרג ב' מגולבנים ובאורך תואם
את רוחב הקירות .לאחר התקנת הצנרת יסתום הקבלן את הרווח בין הצינור והשרוול
במסטיק מסוג מאושר ע"י יועץ הבטיחות.
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.3

לכל הצינורות העוברים דרך מחיצות/קירות גבס יותקנו שרוולים מחומר עמיד אש
ומאושר ע"י יועץ הבטיחות בקוטרים כנ"ל .הפתחים בין הצינור והשרוול ובין השרוול
והקיר יאטמו במסטיק מסוג מאושר ע"י יועץ הבטיחות.

.4

בקירות גבס המפרידים בין אזורי אש שונים למעברי צנרת יש להתקין שרוולי פלדה
דרג ב' מגולבנים ולאטום באמצעי איטום מאושרים ע"י יועץ הבטיחות.

.5

במעברי צנרת דרך קירות/תקרות/רצפות הממ"מים יותקנו שרוולי הג"א מסוג
מאושר ע"י פיקוד העורף מתוצרת "אור-יון".

.6

כל המעברים דרך קירות/רצפות/תקרות יש לבצע לפי פרטי יועץ איטום.

.7

השרוולים יהיו שלמים לכל אורכם לא יאושר שרוול עם חריץ.

.8

השרוול יבלוט מעל הרצפה הסופית לפחות  7ס"מ.

 07.2.19.10הגנות נגד מעבר אש/עשן במעברי צנרת
לאחר העברת כל צנרת בפירים ורטיקליים ואופקיים על הקבלן לאטום על חשבונו את
המעברים למניעת מעברי אש ועשן.
.1

אטימת המעברים של צנרת פלדה בפירים ורטיקליים:
א.

הרווח הנותר בין הצינורות ועד לגבולות החור ברצפה/תקרה ייסגר ע"י בטון
רזה המונע מעבר אש ועשן למשך  2שעות.

ב.

מרווחים שנותרו ימולאו בחומר עמיד אש למשך  2שעות והמאושר ע"י
מעבדת  ULאו  DINאו  BSומכון התקנים הישראלי .לא יאושר שימוש
בקצף פוליאוריטני כלשהו.

.2

אטימת המעברים של צנרת פלסטיק בפירים ורטיקליים או במעברים אופקיים:
א.

קולרי אש מתכווצים כדוגמת ") "AIR-FIRE-TECHחוליות( .הקולרים
יחוברו לקיר/תקרת בטון.
באחריות הקבלן לעבור ולבצע את הנ"ל בתאום עם הקבלן הראשי בכל
המבנה ולקבל את אישור ממונה הבטיחות של הקבלן לתקינות הביצוע
בכתב .באחריות הקבלן למסור את המבנה שכל הפירים אטומים כנדרש .פיר
שאיטומו יינזק מכל סיבה שהיא יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו.
בפיר ששטחו עולה על  0.04מ"ר או שאחת מצלעותיו עולה על  20ס"מ ,יבוצע
משטח עבודה למניעת נפילות אשר יישא עומס של  150ק"ג לפחות .משטח זה
יהיה גם עמיד אש לשעתיים.
אטימת החורים כלולה בחוזה.
הקבלן יתחייב בכתב בגמור העבודה שאטם את כל המעברים ע"פ דרישות
אילו ודרישות יועץ הבטיחות ורשויות הכיבוי.

 07.2.19.11מבחנים לצנרת ביוב/תיעול
.1

מערכות מבחני לחץ יבוצעו לכל המערכת או קטע לפי דרישת המפקח ובהתאם
לדרישות ת"י  ,1205.6.1הל"ת ,ת"י  .4476לצנרת מתחת לרצפה יש לבצע בדיקות
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וידאו ורנטגן בנוסף למבחני לחץ .לצנרת מתחת לרצפה המבחנים יבוצעו לפני יציקת
הבטון ואחרי שטיפת המערכת .תוצאות הבדיקות ימסרו למפקח ונציגי המזמין כולל
.CD
.2

מבחן הלחץ יבוצע בנוכחות המפקח ונציג המזמין .לאחר המבחן הקבלן יוציא תעודת
מבחן לחץ.

 07.2.19.12מבחנים לצנרת מים בלחץ
.1

כל קווי מערכות המים יבדקו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין ות"י 1205
בנוכחותו ובאישורו של המפקח.

.2

על הקבלן להודיע למפקח על מבחן לחץ לפחות  24שעות לפני ביצועו ולקבל על כך את
אישור המפקח.

.3

מערכות המים לסוגיהן תיבדקנה בלחץ הידראולי של  12אטמוספרות למשך  24שעות.

.4

לא תורשה ירידת לחץ כל שהיא.

.5

מערכת מים בלחץ גבוהה תיבדקנה בלחץ הידראולי של  27אטמוספרות למשך 24
שעות.

.6

לצנרת בחריצים ,מבודדת או מכוסה בכיסוי כלשהו יש לבצע את הבדיקות לפני
סגירת החריצים או הרכבת הבידוד/כיסוי.

 07.2.19.13חיטוי ושטיפת מערכת המים
.1

חיטוי ושטיפת מערכת המים הקרים ,החמים ומערכת מי כיבוי-אש )הידרנטים(
תבוצע ע"י תמיסת מי כלור בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

.2

העבודה היא אחראית ביותר ולכן תבוצע בהתייעצות עם משרד הבריאות ,בהשגחתו
האישית של המפקח ,מנהל העבודה ומומחה מוסמך שמוכרים לו כל אמצעי
הבטיחות.

.3

העבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים ,לפני אכלוס המבנה ומסירתו לשימוש.

.4

העבודה תבוצע בצורה כזאת שבכניסת המערכת יכניסו מי כלור בכמות הדרושה ע"פ
הל"ת .ע"י משאבת מינון ילחצו את המים למערכת ,לאחר מכן ינוקזו כל ברזי היציאה
המורכבים במערכת עד שלמים היוצאים יהיה ריח של כלור או שהמים ייבדקו ע"י
תמיסה אורטו-טולידול.

.5

אחרי החיטוי יש לשטוף באותה צורה את כל המערכת במים נקיים ,שמכל ברז יוצא
ומכל שסתום ניקוז יזרמו בפתיחה מלאה המים במשך  5דקות.

 07.2.20שילוט וסימון צנרת ואביזרים
 07.2.20.1כללי
.1

על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד ,הברזים ,הצינורות ,וכן לשרטט
בעזרת צבעי שילוט על כל צינור את תפקידו וכן כיוון הזרימה.
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.2

את השילוט והסימנים על הצנרת יש לעשות לאחר צבע סופי ולאחר אישור דוגמאות
שילוט ע"י המפקח.

.3

מיקום השלטים והסימונים יהיה במקומות נוחים לקריאה ,מאושרים ע"י המפקח.

.4

צבע השלטים בהתאם לצבע הצינורות ,הברזים או הציוד ,או לפי דרישת המפקח.

.5

קבלת העבודות מותנית ,בין היתר ,בביצוע מושלם של דרישות צבע וזיהוי לשביעות
רצון המפקח.

 07.2.20.2זיהוי צינורות
.1

כל עבודות זיהוי הצינורות יהיו כפופים לת"י .659

.2

כל הצינורות יסומנו לאחר צביעתם ו/או בידודם לכל אורכם עם טבעות )מדבקות(
זיהוי סביב הצינור ,במרחק לא יותר מ 3.00 -מטר וע"י כל הסתעפות או שסתום.

.3

ע"ג טבעות זיהוי יסומנו ייעודי הצנרת וחיצים לכיוון הזרימה במרחקים של  3מטר
בקו ישר ,אחד אחרי כל זווית או הסתעפות ומינימום אחד בכל חדר או חלל .השלטים
יהיו מודבקים היטב לצינורות.

.4

ס"מ

טבעות זיהוי לצינורות יהיו מסרטים פלסטיים מודבקים לצינור ,ברוחב 8

ובאורך בהתאם לקוטר הצינור .צבע שלט או חץ ואותיות יהיה בהתאם לדרישות
המזמין.
 07.2.20.3זיהוי ציוד וברזים
.1

לכל ברז יסופק ויורכב שלט עם יעוד הברז ומספר אזור/חלל/חדר אליו הוא שייך.

.2

השלט יהיה במידות  5X8מ"מ עם אותיות בגובה  6מ"מ.

.3

השלטים לברזי שריפה או לברזי סגירה בקווי כיבוי אש יהיו  15X5ס"מ עם אותיות
בגובה  8מ"מ.

.4

השלטים יהיו מוחזקים היטב לברזים באמצעות אזיקונים/שרשראות מנירוסטה או
פליז עם ציפוי ניקל-כרום.

.5

השלטים לציוד ולברזים ראשיים בחדרי משאבות ובפירים יהיו מחומר פלסטי
"סנדביץ" בהתאם לאישור המזמין .השלטים יהיו מוברגים באמצעות ברגי נירוסטה
או מוחזקים באמצעות שרשראות כנ"ל או אמצעים אחרים שיאושרו ע"י המפקח.

.6

יותקנו שלטים מפלסטיק "סנדביץ" במידות  5X3ס"מ ע"ג תקרות אקוסטיות או
קירות במקומות בהם יותקנו ברזי ניתוק בחללי התקרות לצורך איתור מקום
ההתקנה.

 07.2.20.4לוחות חשמל
על הקבלן לדאוג לשילוט נכון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן
המושלם .בחזית הלוח ,בצד האחורי של הדלתות ובתוכו על גבי הפנלים יהיו שלטים מלוחות
סנביץ פלסטיים )שחור-לבן-שחור( מוברגים ומסודרים בצורה כזאת שהזיהוי של כל
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הרכיבים יהיו חד משמעי גם לאחר פרוק מכסי מגן .השלטים יורכבו אחר הצביעה השניה של
הלוח.
 07.2.21עבודות בטון וברזל זיון )לכל סוגי הצינורות(
.1

הצמנט יתאים לדרישות התקן הישראלי ,יובא למקום באריזתו המקורית ויאוחסן
במקום מוגן מרטיבות לפי הוראות המפקח.

.2

תערובת הבטון תתאים לדרישות התקן הישראלי ותגיע לאתר באמצעות מערבלים
ממפעל בטון מורשה.

.3

לא תורשה תוספת כל חומר נוסף לתערובת .כל חומר שיפסל ע"י המפקח יורחק מיד
מאתר העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

.4

הברזל לזיון יהיה בהתאם לתכניות ,לדרישות התקן הישראלי ,והמפרט הטכני הכללי
לעבודות בנין .הברזל יכופף ויתאים במידותיו לנדרש בתכניות תוך הקפדה על מידות,
אורכים ,וקשירת כל מקומות ההצטלבות בחוטי קשירה ע"מ להבטיח קשיחות בזמן
היציקה.

.5

המפקח רשאי לפסול חלקי מבנה שבדיקתם לא התאימה לדרישות ,ולדרוש התקנתם
מחדש או הפחתת מחירם.

.6

במידה ועטיפת הבטון מופרדת מרצפת הבטון עקב עומק הצינורות ,יש לבצע תליות
הצנרת מקונסטרוקצית הרצפה באמצעות ברזל מצולע בקוטר לפחות  12מ"מ כל 1.50
מ' )הקוטר יקבע ע"י הקונסטרוקטור( .סביב התליות יוצקו עמודוני בטון.

 07.2.22סילוק מים מהחפירות
.1

באם יצטברו מים בחפירה עקב גשמים ,שיטפונות או ממקורות אחרים ,יהיה על
הקבלן לסלקם באמצעים יעילים ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח.

.2

במידת הצורך ,על הקבלן יהיה לבצע גם תעלות ושיפועים לניקוז זמני של מי גשם
בשטח.

.3

דין זה כוחו יפה אפילו אם החפירה בוצעה ע"י אחרים.

 07.2.23אחריות
 07.2.23.1תקופת אחריות
אם לא צוין אחרת תהא תקופת האחריות של הקבלן לטיב החומרים והציוד לטיב העבודה
והפעולה התקינה של המתקנים המושלמים שסופקו והורכבו על ידו למשך  24חודשים קבלת
המתקן בשלמותו וקבלת תעודת גמר על-ידי המפקח.
תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן ,וזאת
יעשה על סמך קריאת המפקח ,תוך פרק הזמן המוגדר בנספח השירות שעות ממועד
הקריאה ובכל מקרה תוך  24שעות.
הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ,ויספק ויתקין חלק חדש
אוריגינלי תקין או אחר )במידה שהמפקח יאשר( במקומו.
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חלקי ציוד פגומים שנלקחו לתיקון ,יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפעלת
המתקן במשך תקופת התיקון.
כמו כן ,ידריך הקבלן במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן הפעלתו
ואחזקתו התקינה.
היה והקבלן לא יבוא לבצע תיקונים לאחר פרק זמן סביר מקבלת הודעה על תקלה ,רשאי
המפקח להורות על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים
אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.
 07.2.23.2תקופת הבדק
לאחר מסירת תעודת גמר לקבלן תחל תקופת הבדק של הקבלן כלפי היזם.
למערכות התברואה ,ההסקה וכיבוי האש יהיה משך התקופה שנתיים ממועד קבלת תעודת
הגמר.
הקבלן אחראי בתקופת הבדק לתקן כל תקלה ו/או קלקול על חשבונו כולל אספקת והחלפת
חלקים.
בתקופת הבדק הקבלן יתחזק את מתקני התברואה אשר היו באחריותו ואת המערכות
הקשורות אליו באופן שהם יפעלו באופן תקין ומושלם ללא תקלות.
שירותי האחזקה והתיקונים יכללו גם בדיקות תקופתיות ושירותי אחזקה שוטפים וטיפול
מונע תקופתי ,לרבות ובהתאם להוראות היצרנים .
שירותי האחזקה והתיקונים כוללים גם טיפול ,השגה וקבלה של כל האישורים וההיתרים
אשר נדרשים לצורך המשך עבודה תקין כגון אישורים תקופתיים וכדו'.
לצורך האחריות ולכל צורך אחר רואים את הקבלן כנציגו הישיר של יצרן הציוד כלפי
המזמין.
 07.2.23.3הסתייגויות
העובדה שהקבלן ביצע את העבודה לתכניות ,לא מורידה ממנו את האחריות עבור פעולה
תקינה של כל המתקנים .הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלות הנובעות משגיאות בתכניות,
שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.
לשם כך על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות לפני ביצוע העבודות ,ולדרוש מהמפקח את
כל ההסברים עד שתהיה נהירה לו פעולת כל המתקנים.
במקרה וההסברים שיינתנו לקבלן על ידי המפקח לא יניחו את דעתו של הקבלן ,ויהיו לו עוד
ספקות לגבי פעולתם התקינה של המתקנים ,חייב הקבלן לפרט את ספקותיו במכתב רשום
על שם המפקח.
העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד ,או החומר ,או חלק מהמתקן ,או
שאישר את העובדה בזמן הבדיקה ,לא משחררת את הקבלן מאחריותו.
 07.2.23.4פגמים וליקויים
במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר ,או בציוד ו/או בפעולה התקינה של המתקן בכללו,
או בטיב העבודה תוך תקופת הביצוע ,או תוך תקופת האחריות ,רשאי המפקח לדרוש
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מהקבלן לתקן את העבודה הלקוייה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים או
החומרים הלקויים שלא מאפשרים פעולה תקינה של המתקן ,ועל הקבלן לבצע את
התיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך תקופה סבירה ,שתיקבע על ידי המפקח ,על-
חשבונו הוא.
במקרה כזה אם יהיה זה לאחר מתן תעודת השלמה לקבלן ,תבוטל תעודת ההשלמה לגבי
חלק ו/או הציוד הנ"ל של המתקן שנגרמו מהקבלן.
 07.2.23.5כתב אחריות
לפני תעודת השלמה ,על הקבלן למסור למפקח ,בהתאם לתנאי החוזה ,כתב אחריות לטיב
החומרים והציוד ,לטיב העבודה ופעולה תקינה של המתקנים המושלמים .בנוסף לכתב
האחריות הנ"ל ,על הקבלן לספק כתבי אחריות על שם המזמין מכל ספקי הציוד והאביזרים
שיורכבו במתקנים הנ"ל.
מסירת כתבי האחריות של ספקי הציוד לידי המפקח ,לא משחררת את הקבלן מאחריותו
הוא עבור אותו ציוד ,והמפקח רשאי לתבוע את הנזקים ו/או החלפתם ותיקונם מהקבלן או
מהספק ,או משניהם יחד ,לפי ראות עיניו.
 07.2.23.6בדיקה נוספת
בתום תקופת האחריות ,אם לא נקבע אחרת בחוזה ,תקבע בדיקה נוספת והקבלן יבצע את
כל התיקונים שיקבעו בבדיקה זאת.
07.3

בקרת עבודה על ידי מעבדה מוסמכת

07.3.1

כללי
בכל שלב ושלב באחריות הקבלן להזמין ביקורת מכון התקנים ונציגי "שרות שדה" של
יצרני/ספקי הצנרת והציוד לבדיקת טיב העבודה.
דו"חות ימסרו למפקח .בסוף העבודה יש להעביר למפקח דו"ח ואישור סופי על ביצוע כל
העבודות בתחומו של הקבלן .יש לראות זאת כתנאי הכרחי למסירת העבודה.

07.3.2

אישור מעבדה מוסמכת למתקני תברואה וכיבוי אש לפי  1205ו2206-
הקבלן מתחייב בזה להזמין לבדיקה נציגי מעבדה מוסמכת לבדיקת המערכות המותקנות
להתאמה לת"י  1205על כל חלקיו ולת"י  2206לעמדות כיבוי אש.
באחריות הקבלן להזמין את הבדיקה במועד מתאים להתקדמות הביצוע ובשלב שבו ניתן
לראות את המערכות נשואות הבדיקה.
אישור העבודה המבוצעת וטיפול ברישוי המערכת הינו חלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן,
ותשולם ע"י הקבלן.
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07.3.3

אישור מעבדה מוסמכת למערכת הספרינקלרים לפי ת"י 1596
הקבלן מתחייב בזה להגיש את תוכניות המערכות אשר עליו להתקין לאישור מכון התקנים
ע"פ ת"י  1596חלק  1ולאשר את העבודה המבוצעת ע"י נציג מכון התקנים במהלך ובגמר
ההתקנה ונציג רשות הכבאות.
הקבלן ייצר שרטוטי עבודה בקנה מידה  1:50של כל המערכת וחישובים הידראוליים
מפורטים ע"פ דרישות  NFPAמתאימים לנקודת העבודה של משאבת כיבוי האש ,לרבות
תאור מפורט של כל רכיבי המערכת עם סימון רמת הסיכון בכל איזור.
הטיפול בהכנת התוכניות והחישובים ,אישור התכנון ,אישור העבודה המבוצעת וטיפול
ברישוי המערכת הינו חלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן ,ותשולם ע"י הקבלן.

07.4

פרוגרמת בדיקות צנרת תת רצפתית  -בדיקות שמתבצעת על ידי הקבלן
רשימת הבדיקות המפורטת כאן חלקית בלבד .על הקבלן לבצע את כל הבדיקות הנדרשות
בתקנים הרלוונטיים ובחוק התכנון והבנייה.

07.4.1

מבחנים לצנרת ביוב/תיעול

 07.4.1.1כללי
.1

מערכות מבחני לחץ יבוצעו לכל המערכת או קטע לפי דרישת המפקח ובהתאם
לדרישות ת"י  ,1205.6.1הל"ת ,ת"י .4476

.2

לצנרת מתחת לרצפה יש לבצע בדיקות וידאו ורנטגן בנוסף למבחני לחץ.

.3

לצנרת מתחת לרצפה המבחנים יבוצעו לפני יציקת הבטון ואחרי שטיפת המערכת.

.4

תוצאות הבדיקות ימסרו למפקח ונציגי המזמין כולל .CD

.5

מבחן הלחץ יבוצע בנוכחות המפקח ונציג המזמין.

.6

לאחר המבחן הקבלן יוציא תעודת מבחן לחץ.

 07.4.1.2צנרת מתחת לרצפת בטון
להלן רשימת הבדיקות למהלך הביצוע
.1

יש למתקין תעודת מתקין מורשה מטעם יצרן הצינורות.

.2

החומרים אושרו לשימוש ע"י המתכנן .אין שימוש שצנרת משני יצרנים שונים.

.3

הצנרת הותקנה בהתאם לתכנון .תוואי הצנרת ישר.

.4

התקנת צנרת  HDPEבוצעה בהתאם לת"י .4476

.5

בעומק עד  40ס"מ יש לעטוף את הצנרת כחלק מרצפת הבטון.

.6

בעומק גדול מ 40-ס"מ )וללא הגבלת עומק( הצנרת עטופה בטון עם זיון כנדרש בנפרד
מהרצפה ,עם מוטות בעובי  1ס"מ לאורך ,חישוקים  6מ"מ כל  20ס"מ.

.7

קטעי המערכת תמוכים ומחוזקים לחישוקי הזיון תוך התחשבות בשיפוע הצינור.

.8

פתחי ביקורת בוצעו לפי ת"י ,בכל נקודת שינוי כיוון ובמרחקים שלא יעלו על  16מ'
) 10פעמים קוטר הצינור(.
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07.4.2

.9

הצנרת ,מלאה במים ,ישרה ובשיפוע כמתוכנן בעת יציקת עטיפת הבטון.

.10

הריתוכים בוצעו בהתאם להוראות התקנה של היצרן ונבדקו מדגמית על ידי שירות
שדה .יש לקבל תעודת אישור בכתב.

.11

חיבורים לתאי בקרה או בורות שאיבה מבוצעים באמצעות אטם חרושתי.

.12

המעברים בבטון מבוצעים מראש או בקידוח כוס .לא בשבירה באתר.

.13

יש לבצע בדיקת אטימות במצב גלוי ,לפני עטיפת בטון.

.14

יש לבצע שטיפת צנרת ביוב ולסגור אותה בפקקים חרושתיים לפני יציקת הרצפה .אין
לפתוח את הפקקים במהלך עבודות הבניה באתר.

מבחנים לצנרת מים בלחץ
.1

כל קווי מערכות המים יבדקו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין ות"י 1205
בנוכחותו ובאישורו של המפקח.

.2

על הקבלן להודיע למפקח על מבחן לחץ לפחות  24שעות לפני ביצועו ולקבל על כך את
אישור המפקח.

07.4.3

.3

מערכות המים לסוגיהן תיבדקנה בלחץ הידראולי של  12אטמוספרות למשך  24שעות.

.4

לא תורשה ירידת לחץ כל שהיא.

.5

לצנרת בחריצים ,מבודדת או מכוסה בכיסוי כלשהו יש לבצע את הבדיקות לפני
סגירת החריצים או הרכבת הבידוד/כיסוי.

שירות שדה
על הקבלן לתאם עם שירות שדה של יצרן צנרת פלסטיק ופלדה ביקורים תקופתיים באתר
לבדיקת איכות העבודה ,ולקבל מהם אישור כי המערכת הותקנה בהתאם להוראות היצרן.

07.5

מערכות מים בבניין – סיכום עקרונות תכנון

07.5.1

מערכות ספרינקלרים

 07.5.1.1רמות סיכון מינימליות לתכנון
במידה וישנה סתירה בין מסמכים אלה לדרישות יועץ הבטיחות או כיבוי אש יש להתייחס
לדרישה המחמירה מביניהן:
.1

 OH2בחדרים טכניים ובמטבח.

.2

 EHבחדר משאבות כיבוי אש על הגג.

.3

 LHבדירות המגורים.

.4

 OH1בחניונים.

.5

 OH2מחסנים במרתפים.

 07.5.1.2מערכת ספרינקלרים
.1

מאגרי מי כיבוי אש-
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ספיקה של  GPM 500ולחץ . PSI 135

.2

משאבה חשמלית -

.3

משאבת דיזל  -ספיקה של  GPM 500ולחץ .PSI 135

.4

משאבת ג'וקי.

.5

תכנון חדר משאבות לפי .very-tall-buildings NFPA20

 07.5.1.3חלוקה לאזורי לחץ –ספרינקלרים מגדל
.1
07.5.2

טווח לחצים בכל אזור לחץ -

.PSI 40-135

מערכת מי שתייה ומילוי מאגר גג

 07.5.2.1חדר משאבות במרתף תחתון
.1

מאגר לאספקת מים .איכות מי שתיה .נפח כולל  70מ"ק.

.2

שימוש בחומרים תואמים ת"י  5452בלבד.

.3

סט משאבות חשמליות עם משנה תדרים.

 07.5.2.2חלוקה לאזורי לחץ -מי שתיה מגדל ומרתפים
.1
07.5.3

טווח לחצים בכל אזור  2.5-5.5 -באר.

מערכת ברזי שריפה פנימיים

 07.5.3.1חדר משאבות על גג הבניין
נפח כולל של  15מ"ק.

.1

מאגר עליון

.2

 3משאבות חשמליות לקומות עליונות

.3

התאמה לת"י .2206

.4

אספקה בגרביטציה לשאר אזורי הלחץ.

.5

גיבוי מהרשת מוגן מז"ח לאזור לחץ תחתון ,אחרי מקטין לחץ.

כ"א  15מק"ש לחץ  2.5באר.

 07.5.3.2חלוקה לאזורי לחץ
.1
07.5.4

טווח לחצים בכל אזור 2.5-7 -באר.

מערכת ברזי שריפה חיצוניים
.1

אספקה ישירות מהרשת לאחר הפרדה במונע זרימה חוזרת.
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07.6

חומרי צנרת ואביזרים

07.6.1

סיכום חומרי צנרת לכלל המערכות

מערכת

סוג

חומרי צנרת

ציפוי

חיבורים

דרג

מי שתיה

לחץ גבוה
לחץ נמוך צנרת ר אשית
לחץ נמוך עד "1
מים חמים עד "1
כל הצנרת בחדר המכונות

פלדה מגול בנת סק40 .
פלדה מגול בנת סק40 .
, SP, PEX, PP-R
, SP, PEX, PP-R
פלדה מגול בנת סק40 .

APC-GAL
APC-GAL
שרוול בידוד
APC-GAL

ריתוך
ריתוך
ל פי חומר
ל פי חומר
ריתוך

PN25

כיבוי אש )הידרנטים (

לחץ גבוה
לחץ נמוך
הסנקה לכיבוי
כל הצנרת בחדר המכונות

פלדה מגול בנת סק40 .
פלדה מגול בנת סק40 .
פלדה מגול בנת סק40 .
פלדה מגול בנת סק40 .

APC-GAL
APC-GAL
APC-GAL
APC-GAL

ריתוך
ריתוך
ריתוך
ריתוך

ספרינקלרים -מע ' רטובה לחץ גבוה כל קוטר
לחץ נמוך מעל "1
לחץ נמוך "1
הסנקה לספרינקלרים
כל הצנרת בחדר המכונות

פלדה מגול בנת סק40 .
פלדה מגול בנת סק40 .
פלדה מגול בנת סק40 .
פלדה מגול בנת סק40 .
פלדה מגול בנת סק40 .

 APC-GALריתוך
מחורץ
APC-P
APC-P
מתוברג
 APC-GALריתוך
 APC-GALריתוך

ספרינקלרים -מע ' יבשה

לחץ נמוך מעל "1
לחץ נמוך "1

פלדה מגול בנת סק40 .
פלדה מגול בנת סק40 .

 APC-GALריתוך
 APC-GALמתוברג

איסוף מי גשם

פלדה מגול בנת סק40 .
צמ"גים
פלדה מגול בנת סק40 .
איסוף אופקי בתקרה
צנרת בקר קע מתחת לרצפה HDPE

 APC-GALריתוך
 APC-GALמתוברג
עטיפת בטון ריתוך

ביוב סניטרי

Geberit Db20
קולטנים וצנרת גלויה
HDPE
צנרת עד  63מ"מ במילוי
צנרת בקר קע מתחת לרצפה Geberit HDPE

ריתוך פנים
ריתוך פנים
עטיפת בטון ריתוך פנים

ניקוזי חניונים

קולטני ניקוז וצנרת מאספת
צנרת בר פסודה

HDPE
יצקת ברזל

Class300 PN25
PN16
Class300 PN25

Class300

Class300 PN25

ריתוך
בנדים נירוסטה

ניקוזי מזגנים

קולטני ניקוז וצנרת מאספת

צנרת לחץ uPVC

הד בקה

סניקות ביוב ומי גשם

צנרת סניקה בלחץ

PE100

ריתוך פנים

07.6.2

אביזרים

PN16

צנרת פלדה מגולוונת סק40 .
.1

הצינורות הגלויים המגולבנים יהיו עם ציפוי אפוקסי ) APC-Eאברות( בעובי 120
מיקרון לפחות .הצינורות בקירות יהיו כנ"ל עם עטיפה פלסטית חרושתית APC-GAL

)"אברות"(.
.2

צינורות בקוטר עד " 2יבוצעו בהברגה עם ספחים מגולבנים מיצקת חשילה.

.3

צינורות בקוטר מעל " 2יבוצעו בריתוך.

.4

ספחי הצינורות בקירות יצבעו בשכבת "פריימר" ובשתי שכבות לכה על בסיס
ביטומני ,שחורה ויעטפו בסרט פוליאטילן דביק המיועד לכך.

.5

לאחר התקנת הצנרת בקירות יבוצע ביטון הצנרת לכל ארכה עם תערובת מלט-חול
ללא סיד ,להגנה בפני קורוזיה .לפני כיסוי הצינורות יש לבצע טסטים ולקבל אישור
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להתקנתם משרות שדה של היצרן ומעבדה מוסמכת )מכון התקנים( .אין לבצע כיסוי
הצינורות ללא אישור המפקח.
07.6.3

צנרת פלדה מגולוונת סק) 40 .ספרינקלרים(
.1

הצנרת תהיה מחורצת לפי תקן בציוד מתקדם תחת פיקוח מחלקת בקרת איכות
במפעל היצרן .הספחים יהיו חרושתיים מחורצים ויתאימו ללחצי המערכת
)תוצרת".("QUIKCOUP

.2

הצנרת תותקן באמצעות מחברי "ויקטאוליק" או " "QUIKCOUPמאושרים UL/FM

מתאימים ללחץ העבודה של מערכת הכיבוי.
.3

הצנרת תהיה מצופה בציפוי אפוקסי ") APC-Eאברות"( בעובי  130מיקרון לפחות
בגוון אדום אש ).(RAL 300

07.6.4

.4

אביזרי חיבור מהיר יהיו עם בליטות ושיניים היוצרות רציפות חשמלית בין שני חלקי
הצינור המחוברים )לצורך הארקת הצנרת(.

.5

אזור החירוץ יהיה נקי משיירי צבע ומתכת טרם ההתקנה.

צנרת פלדה שחורה עם ציפוי בטון פנים
.1

הצינורות פלדה שחורים ללא תפר לפי ת"י  530עם ציפוי מלט פנימי מתוצרת
"אברות" ,ציפוי חוץ-אפוקסי  APC-Eחרושתי בעובי  130מיקרון.

.2

צינורות סניקת ביוב יהיו צינורות פלדה שחורים עם עובי דופן " 5/32וציפוי פנימי
מבטון רב אלומינה.

.3

ספחי הצנרת יהיו מייצור חרושתי ,מצופים מלט פנימי .אין לייצר אביזרים באתר .אין
לייצר אביזרים ע"י סגמנטים מהצינור המצופה.

.4

חיבורי הצנרת יעשו בריתוך ובהתאם להנחיות יצרן הצנרת.

.5

צינורות בקרקע יהיו עם עטיפת פוליאטילן חרושתית .APC-3

.6

צינורות סמויים יהיו עם ציפוי חיצוני  APC-Eלפי מפרט "אברות" בעובי כולל 150
מיקרומטרים בגוון זיהוי .

.7

צינורות בקרקע יהיו עם עטיפת חול  10ס"מ מסביב בנוסף לעטיפת פוליאטילן APC-

.3

07.6.5

.8

צינורות מתחת לרצפת בטון יהיו זהים לצינורות בקרקע ובעטיפת בטון מזוין לפי
הל"ת ות"י .1205

.9

תבוצע בדיקת לחץ בהתאם להל"ת ות"י  ,1205.6כמו לצנרת שפכים.

צנרת HDPE

.1

אופן ההתקנה והחומרים יהיו בהתאם לת"י  4476חלקים  1ו 2 -וע"פ הנחיות היצרן.
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.2

כל הקולטנים יהיו צינורות שקטים מסוג " "Db20מתוצרת "גבריט" ויעטפו בשתי
שכבות של בידוד אקוסטי "."ISOL

.3

ספחי הצנרת יהיו מתוצרת יצרן הצינורות.

.4

העבודה תבוצע ע"י אנשים שהוסמכו ע"י יצרן הצנרת ובפיקוחו.

.5

בסיום העבודה על הקבלן לקבל אישור בכתב על טיב העבודה שנעשתה בשטח משרות
שדה של היצרן וכתב אחריות של יצרן הצנרת לתקופה של  10שנים.

.6

הפיקוח של יצרן באתר ,אישור הביצוע ואחריות היצרן כלולים בחוזה.

.7

למתכנן ,לנציג היצרן ולמפקח באתר הזכות לפסול עובדים לא מתאימים ,מכשור
וציוד לא מתאים וכל התקנה אשר נעשתה שלא לפי ההוראות.

.8

בסוף העבודה או לקטעי העבודה ע"פ החלטת המפקח תבוצע בדיקת לחץ ע"פ הל"ת
ות"י .1205.6

.9

תליות צנרת פוליאתילן יהיו ע"פ הנחיות יצרן הצנרת ויהיו חרושתיות כדוגמת תוצרת
"רוקו" או '' ''MUPROעם רפידות מ .E.P.D.M -בהקף מלא של הצינורות )ראה סעיף
"תליית ותמיכת צינורות"(.

.10

יש להתקין מחברי התפשטות ,נקודות קבע ופתחי ביקורת לפי דרישות התקנים
הרלוונטים-גם אם לא סומנו במפורש בתכנית.

.11

יש למלא צנרת שמותקנת בבטון במים בזמן ההתקנה.

 07.6.5.2עבודה בצנרת HDPE

.1

הקבלן מתחייב לבצע את מערכות הביוב והניקוז ע"פ תקן  1205והוראות הל"ת
בתוקף .על הקבלן ליצור קשר עם מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות התאמה לתקן.
לאחר הבדיקה על הקבלן לספק למפקח תעודת אישור התאמה לתקן  1205נקייה
מהערות .עלויות הבדיקה כלולות בתכולת העבודה.

.2

התקנת המערכת תעשה לפי תקן  ,4476ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של
היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן.

.3

על הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב ובעל תעודת הסמכה בתוקף
כולל תמונה ותאריך ביצוע ההסמכה מאת יצרן הצנרת והאביזרים.

.4

תהליך הייצור והרכבת המערכת מחייב בליווי מהלך ההתקנה על ידי נציג היצרן
באתר בשלבי הפרויקט הנדרשים ואישור עבודת הקבלן כתנאי למתן אישור היצרן על
תפקודה התקין של המערכת ,לתקופה של  10שנים.

.5

על הקבלן המבצע להמציא טופס ליווי פרויקט מלא  ,הנושא את שם העבודה ,מאת
נציגו המאושר של היצרן.

.6

הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות ,שיסופקו לקבלן המבצע ע"י נציג
היצרן ו/או המתכנן  ,כחלק מאספקת הצנרת והאביזרים .על הקבלן המבצע להמציא
את תכניות הבצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת עבודות הייצור וההרכבה
.SHOP DRAWINGS
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.7

צינורות ברצפה ,בקירות ,בחללים טכניים צמודים לתקרת המרתף בפירים וכו' יהיו
מיוצרים מ HDPE-מורפה ברישיון גבריט או שווה ערך מאושר.

.8

חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים ,ו/או אביזרי ריתוך חשמליים
)מופות( ,ועם מחברי התפשטות .יש להשתמש במכונת ריתוך מקוריות של היצרן
בלבד.

.9

החיזוקים ,התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי תקן 4476
והוראות היצרן.

.10

שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב
העבודה ,יעשה באחריותו הישירה של הקבלן ,אך הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב
צנרת ,ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים שונים ללא אישור המפורש של המתכנן.

.11

בכל מהלך העבודה יעשה שימוש במחברי ריתוך חשמליים מסוג אחד בלבד .להחלפת
סוג אביזרי הריתוך החשמליים במהלך העבודה ,יש לקבל אישור מפורש של המתכנן.

.12

הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה וכללו נקודת עיגון קבועה
באביזר לפי תקן  4476והוראות היצרן ותוכניות הביצוע המפורטות .כמו כן מיקומם,
כמותם וחוזקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת.

.13

כל סטייה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכנן ,יש להביא לידיעתו
ואישורו של המתכנן.

.14

נציגו של היצרן ,ספק הצנרת ,הספחים ואביזרי הצנרת ,חייב לעמוד לרשותו של
המתכנן או הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב
הרכבת המערכת .הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע
ההרכבה ,בפני סתימת הצנרת ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי
הצורך.

07.6.6

07.6.7

צנרת  PVCקשיח )ניקוזי מזגנים(
.1

בשימוש במערכת ניקוזי מזגנים.

.2

צנרת לחץ מ uPVC-בצבע אפור

.3

חיבורי שקע תקע בהדבקה.

.4

לחץ עבודה מותר  16-אטמוספרות.

.5

מיוצר לפי תקן ישראלי 532

צנרת פוליפרופילן אפור )דלוחין(
.1

בשימוש במערכת שפכים סניטריים בקטרים קטנים בתוך שכבת מילוי הרצפה.

.2

צנרת פוליפרופילן אפור לשפכים חמים בקטרים  32מ"מ  50 -מ"מ.

.3

אטמים מגומי אלסטומרי  SBR-NRאו .EPDM
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07.6.8

07.6.9

צנרת רב שכבתי פוליפרופילן )מערכת ביוב בקרקע מחוץ לבנין(
.1

בשימוש במערכת ביוב ותיעול בקרקע מחוץ לבנין.

.2

יצרן :חוליות

.3

שם הצינור ULTRA :לביוב

.4

סוג הצינור :צינור רב שכבתי מפוליפרופילן לביוב.

.5

שם אביזרים :פיטינגים  ULTRAלביוב

.6

אביזרים :פוליפרופילן )(PP

.7

דרג קשיחות הצינורSN-8 :

.8

קוטר צינורות ופיטנגים 110 :מ"מ 160 ,מ"מ

.9

שיטת החיבור :שקע תקע )(PUSH – FIT

.10

אטמים :אטמי שפה דו קומפוננטים עם טבעת הידוק גומי אלסטומרי.

בידוד תרמי לצנרת
.1

שרוולי "ארמפלקס" בעובי לפי תקן.

.2

השרוולים יושחלו על הצינורות )לא ייחתכו לאורך(.

.3

מעל הבידוד הצינורות הגלויים ובקירות גבס יעטפו בסרט עטיפה פלסטי בחפיפה של
שליש לפחות בצבע זיהוי.

.4

צינורות בקירות יהיו בגוון זיהוי ע"פ המפרט )מתחת לבידוד(.

.5

לתשומת לב הקבלן – בידוד הצנרת לא מבטל את הצביעה.

 07.6.10עטיפת בטון לצנרת בקרקע
.1

עטיפת הבטון על צינור תת קרקעי מתחת לרצפת בטון תהיה לכל אורכו כולל קטעים
הוורטיקליים.

.2

לאורך העטיפה יותקנו  4ברזים )ברזל מצולע( בקוטר  12מ"מ לפחות וחישוקים
מברזל מצולע בקוטר  6מ"מ כל  20ס"מ .סוג בטון ב 20-לפחות.

.3

החפירה לצורך התקנת הצנרת התת קרקעית תחל אך ורק לאחר סימון הקווים ע"פ
המידות בתכניות ואישור המפקח לסימון זה.

.4

כל החומר החפור לצורך התקנת הצנרת גם מתחת לבניין וגם בפיתוח יסולק מהאתר
ע"י הקבלן ,ולא יורשה שימוש חוזר באדמה ושרידי מצע לצורך מילוי החפירות.

.5

כל עבודות החפירה/חציבה יהיו כלולות  ,ולא תשולם תוספת עבור קשיים בעבודה.
הקבלן יקבל פרטים על סוג הקרקע באתר במהלך סיור הקבלנים.

.6

המילוי החוזר מעל עטיפת הבטון של הצנרת הנ"ל יבוצע ע"י מצע חדש מובא סוג ב'
אשר יהודק בשכבות של  20ס"מ .

.7

במהלך העבודה גמר הצנרת יהיה  30ס"מ מעל רצפת הבטון סגור עם פקק חרושתי
)מולחם(.
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07.7

מערכת מי צריכה

07.7.1

סוג הצנרת
צינורות פלדה מגולבנים ללא תפר סק 40 .בריתוך או הברגה.

07.7.2

אביזרים שסתומים
.1

בקוטר עד " 2יהיו שסתומים כדוריים מתוברגים מפליז מתוצרת "שגיב" סדרה 200
מעבר מלא מאושר .כל השסתומים בקוטר " 3ומעלה במערכת המים יהיו שסתומי
"פרפר" מצופים רילסן מתוצרת "הכוכב" עם תמסורת ואוגנים נגדיים.

.2

ב"-גמל" למונה מים ראשי כל השסתומים יהיו מגופי שער מתוצרת "הכוכב" מצופים
רילסן דגם  ,EKO-Sפרט למגופי טבעת הידרנטים שיהיו מגופי שער מאושרים UL/FM

עם התראה חשמלית על מצב הברז .ON/OFF
.3

ביציאות ממאגרי מים למתקני שאיבה למי צריכה יותקנו מגופי שער.

07.8

מערכת כיבוי אש )עמדות כיבוי אש בבנין(

07.8.1

סוג הצנרת
צינורות פלדה מגולבנים ללא תפר סק 40 .בריתוך או מחברים מחורצים.

07.8.2

אביזרים ושסתומים
בקוטר עד " 2יהיו שסתומים כדוריים מתוברגים מפליז מתוצרת "שגיב" סדרה  200מעבר
מלא מאושר .כל השסתומים בקוטר " 3ומעלה במערכת המים יהיו שסתומי "פרפר" מצופים
רילסן מתוצרת "הכוכב" עם תמסורת ואוגנים נגדיים.
ב"-גמל" למונה מים ראשי כל השסתומים יהיו מגופי שער מתוצרת "הכוכב" מצופים רילסן
דגם  ,EKO-Sפרט למגופי טבעת הידרנטים שיהיו מגופי שער מאושרים  UL/FMעם התראה
חשמלית על מצב הברז .ON/OFF
ביציאות ממאגרי מים למתקני שאיבה יותקנו מגופי שער.
שסתומים במערכת ההידרנטים יהיו שסתומי "פרפר" מאושרים  FM/ULמתאימים למי
צריכה עם התראה חשמלית על מצב הברז  OFF/ONעם חיווט ללוח גילוי אש ראשי ולמערכת
בקרה מרכזית .בנוסף ,השסתומים ינעלו עם שרשרת ומנעול במצב פתוח באמצעות שרשרת
ומנעול .שרשראות ,מנעולים ומפתח "מסטר" ימסרו למפקח .ביציאות ממאגרי מים למתקני
שאיבה מי כיבוי אש להידרנטים פנימיים יותקנו שסתומי שער מאושרים  UL/FMעם
התראות ונעילה כנ"ל.
כל האביזרים ,הספחים ,הציוד והצנרת יתאימו ללחצי עבודה במערכות.
בתוך חדר מדרגות מוגן אש יותקן ברז כיבוי אש "  ,2בכל קומה בפודסט הקומתי .הצנרת
האנכית בתחום חדר המדרגות תהיה " ,3ותחובר למקטין הלחץ האזורי.

07.8.3

ציוד בעמדות כיבוי אש
.1

ארון מסומן במילה "אש".

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/09/16

133
.2

ברז שריפה בקוטר ".2

.3

 2זרנוקים באורך  15מי כל אחד.

.4

מזנק סילון ריסוס בקוטר " 2שנחירו בקוטר  8מ"מ.

.5

גלגלון בקוטר "  3/4ובאורך  30מי עם מזנק צמוד.

.6

 2מטפי כיבוי  6ק"ג אבקה יבשה לסוג דליקות אבג )רב תכליתית(.

07.8.4

הסנקה לעמדות כיבוי אש
יותקן ברז הסנקה לכיבוי אש "  3כפול ע"ג צינור "  4בצבע כחול עם שילוט "הסנקה לכיבוי
אש" .הברז יותקן ליד כל רחבת כיבוי אש.
ליד עמדת ההסנקה שברחבת כיבוי האש יותקן ברז כיבוי אש "  3כפול ע"ג צינור "  4ובצבע
אדום עם שילוט "ברז כיבוי אש".

07.9

מערכת שופכין ודלוחין

07.9.1

סוג הצנרת

07.10

.1

צנרת דלוחין בקוטר עד  50מ"מ במילוי הרצפה תהיה .HDPE

.2

צנרת שופכין בקוטר  110-160מ"מ תהיה .dB20 HDPE

מערכת ניקוזי מזגנים

 07.10.1סוג הצנרת
.1

צנרת  uPVCקשיח בהדבקה.

.2

במעבר דרך קירות מרחבים מוגנים יותקן קטע צינור מפלדה מגולבנת סק 40 .עם
ברזים כדוריים משני צידי המעבר.

07.11

מערכת ניקוזי מי גשם וסניקה

 07.11.1כללי
.1

כל צנרת הגשם וסניקת ניקוז וביוב תהיה צנרת פלדה שחורים מצופים בציפוי פנימי
במלט לפי ת"י  530ובעובי דופן " 5/32לרבות הספחים.

.2

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

.3

בגמר ביצוע יבצע הקבלן צילום וידאו פנימי לצנרת לאישור תקינותה הכלול בחוזה.

.4

הצנרת תיבדק בלחץ עומד מים  3מטר מעל נקודה עליונה.

.5

הבדיקה תבוצע על-ידי אטימת כל פתחי יציאת הצנרת ומילוי הצינור עד לנקודה
העליונה במים .השארת המערכת למשך  24שעות.

.6

הקבלן חייב לזמן את המפקח לאישור הבדיקה בתחילה ובסוף הבדיקה ולקבל את
אישורו בכתב לביצוע הבדיקה.
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.7

בנוסף נדרש הקבלן לקבל את אישור שרות השדה של ספק/יצרן הצינורות לביצוע וכן
כל צילום רנטגן שיידרש לספק על-ידי המפקח לבדיקת הריתוכים.

.8

תעלות הניקוז תהיינה מגולבנות מפלדה דגם " RS-40סקופ" במידות 325x40x1000
לסגמנט ,במסגרת מפרופילי פלדה מגולבנים ,הכל ע"פ פרט בתוכנית פרטים.

07.12

מאגרים וחדרי משאבות

 07.12.1תכניות לביצוע – shop drawings

הקבלן יגיש לאישור המתכנן את תכניות חדרי המכונות כשהן מפורטות

) SHOP

 (DRAWINGSבק.מ.1:25 .
התכניות תכלולנה פרטי צנרת ,בסיסים לציוד ,לוחות חשמל ,מפרטי הציוד שבדעתו לספק
וסכמות מפורטות של מהלך הצנרת בצרוף חתכים ופרטים וכמו כן ,סכמת תזרים חד קווי
של המערכת הכוללת פירוט ומספור הברזים.
בהגשת הצעתו יתחשב הקבלן בהכנת וביצוע חדרי מכונות מושלמים לפעולה מלאה גם אם
לא מצא את ביטויו המלא במפרט הטכני או בתכנית.
לא תתקבל כל טענה של הקבלן לאחר מכן על תוספות או שינויים הנדרשים להשלמת פעולת
חדרי המכונות.
כל הצנרת בחדרי המכונות תהיה סק 40 .מגולבן ומרותך.
 07.12.2ציוד עיקרי שיותקן בחדר משאבות מי שתיה
.1

סקיד  3משאבות בתדר משתנה למילוי מאגר עליון ומי שתיה לבנין.

.2

מערכת בקרת מפלס מאגר ומגופי מילוי ואבטחה.

.3

מערכת שמירת לחץ בקווי סניקה ממשאבות למניעת לחץ יתר.

 07.12.3ציוד עיקרי ומשאבות שיותקנו בחדר משאבות כיבוי אש תחתון
.1

סקיד  3משאבות להגברת לחץ למערכת הידרנטים פנימיים.

.2

משאבת ספרינקלרים חשמלית ראשית  Vertical inlineאו  ,End-suctionכולל Transfer

.switch
.3

משאבת ספרינקלרים דיזל ראשית  End-suctionכולל אגזוז עד לגג עליון.

.4

משאבת ג'וקי חשמלית לשמירת לחץ במערכת הספרינקלרים – חשמלית אנכית.

.5

מקטיני לחץ.

.6

מערכת בקרת מפלס מאגר ומגופי מילוי ואבטחה.

 07.12.4משאבות אספקת מי שתיה והעלאת מים למאגרי גג
לתשומת לב הקבלן – כל האביזרים במערכת העלאת המים למאגרי הגג יהיו מותאמים ללחץ
של עד  25באר.
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 07.12.4.1נתוני המתקן
.1

 3משאבות רב דרגתיות מתוצרת " "LOWARAמפלב"מ.

.2

משנה תדר לכל משאבה ,מותקן בלוח.

.3

ייעוד -העלאת מים למילוי מאגרי גג.

.4

בלוח תשולב מערכת חיווי ובקרת מפלס מאגר ואביזרי מילוי המאגרים "ברמד"
חשמליים.

.5

יצרן הלוח – בן-רם סריג.

 07.12.4.2אביזרים נלווים
.1

לכל משאבה מיכל התפשטות  25ליטר ללחץ  10באר.

.2

מגוף שומר לחץ "ברמד" שפורק חזרה למאגר המים בקמרה של עליית לחץ מעבר
לנדרש.

.3

לוח חשמל  IP65תואם ת"י .61439

.4

אמפרמטר לכל משאבה בלוח.

.5

מד מפלס מאגרים בחזית הלוח.

.6

בסיס משותף.

.7

מגופים ,אלחוזרים.

.8

משחרר אויר אוטומטי ".2

.9

מד לחץ בסניקה וביניקה לכל משאבה.

.10

פורק לחץ.

 07.12.5משאבת ספרינקלרים ראשית - 1אזור לחץ עליון )חשמלית(
 07.12.5.1נתוני המתקן
. GPM 500

.1

ספיקה -

.2

לוח חשמלי תוצרת  TORNATECHמאושר . UL/FM

 07.12.5.2אביזרים נלווים:
.1

משחרר אויר אוטומטי ".2

.2

מד לחץ בסניקה וביניקה.

.3

פורק לחץ .3/4

.4

התנעה רכה.

.5

לוח מעבר לגנרטור חרום )(transfer switch

.6

מד ספיקה ונטורי " 6כולל מגופים.
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 07.12.5.3לוח פיקוד
לוח הפיקוד יהיה בהתאם לדרישות תקן .NFPA-20
 07.12.6משאבת ספרינקלרים ראשית  - 2אזור לחץ עליון )דיזל(
 07.12.6.1נתוני המתקן
. GPM 500

.1

ספיקה -

.2

לוח חשמלי תוצרת  TORNATECHמאושר . UL/FM

 07.12.6.2אביזרים נלווים:
.1

משחרר אויר אוטומטי ".2

.2

מד לחץ בסניקה וביניקה.

.3

פורק לחץ.

.4

ארובה מבודדת עד מחוץ למבנה.

.5

מיכל סולר מלא  120גלון במאצרה.

.6

מצברים.

.7

מד ספיקה ונטורי " 6כולל מגופים.

 07.12.6.3לוח פיקוד
לוח הפיקוד יהיה בהתאם לדרישות תקן .NFPA-20
 07.12.6.4לוח פיקוד והפעלה )(JOCKEY
.1

לוח הפיקוד מיועד להפעיל את המשאבה לאספקת מים לשמירת הלחץ בקוי המים
לוח פיקוד ניפרד לכל משאבה .הלוח יהיה מוגן נגד חדירת המים ) . (IP65ארגז הלוח
יהיה מפח מגולבן עם ציפוי אפוקסי בעובי  250מיקרון.

.2

לוח הפיקוד יהיה מסוג העונה לסטנדרטים הנדרשים ב NFPA-20 -פרק  7עבור
משאבות עם מנוע חשמלי.

.3

לוחות הפיקוד יהיו בעלי אישור מתאים .UL/FM

.4

לוח הפיקוד יכיל את כל האביזרים והמכלולים הנדרשים בהתאם למפורט בדרישות
 NFPAו  .FMיבנה ,יחווט ויבדק בשלמותו במפעל המייצר טרם העברתו לאתר ,יצוייד
במתנע רך מותאם לרשת החשמל של המזמין )(SOFT START

.5

כל לוח יצוייד ב:-
א.

לחצן הפעלה ידני חיצוני.

ב.

לחצן הפסקת פעולת המנוע חיצוני.
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.6

הלוח יהיה מסוג אוטומטי והפעלת המשאבה תבוצע על-ידי מפסק לחץ )פרסוסטט(
מותקן בתוך הלוח ,המפעיל את המשאבה במקרה של ירידת הלחץ בקו אספקת המים
למערכת.

.7

לכל מצבי ההתרעה/תקלה של המשאבות יהיו מגעים יבשים להעברת האינדיקציה
ללוח הבקרה של המבנה.

.8

הלוח יכלול מגעים יבשים להתראות למערכת בקרה מרכזית )לפי  ,(NFPA-20אך
לפחות מ:-

.9

א.

משאבה בפעולה.

ב.

חוסר פאזה.

ג.

היפוך פאזה.

ד.

אספקת זרם מגנרטור.

ה.

תקלה כללית.

ו.

חיבור לגנרטור חירום – באחריות הקבלן לתאם עם קבלן חשמל.

להלן תיאור פונקציונאלי של כל לוח פיקוד:
.1

לוח פיקוד זה מפעיל את המשאבה לשמירת הלחץ לפי פיקוד לחץ -פרסוסטט.
הפסקת המשאבה לפי פיקוד טיימר לאחר  5דקות פעולה ללא תלות
בפרסוסטט .הלוח מצוייד במפסק ראשי לחצן ניסוי משאבה ידני ,נורית
סימון פזות )אחת לכל פזה( ונורית סימון פעולה/תקלה במשאבה.

.2

לוחות החשמל והמשאבות ירכשו אצל ספק מוכר ונציג מפעלים המייצרים
את הציוד.

.3

הספק יהיה אחראי למתן שרות אחזקה וחלפים לתקופה של  10שנים מותנה
בתשלום לאחר תקופת האחריות.

 07.12.7משאבות כיבוי אש – אזור לחץ עליון
 07.12.7.1נתוני המתקן
.1

 3משאבות רב דרגתיות מתוצרת " "LOWARAמפלב"מ.

.2

דגם .GSD30-15SV03

.3

ספיקה –  15מ"ק/שעה כ"א.

.4

לחץ –  2.5באר.

.5

ייעוד -אספקת מים לעמדות כיבוי אש .

.6

בלוח תשולב מערכת בקרת מפלס מאגר ואביזרי מילוי המאגרים "ברמד" חשמליים.

.7

יצרן הלוח – בן-רם סריג.

 07.12.7.2אביזרים נלווים
.1

 3מיכלי התפשטות  25ליטר ללחץ  10באר.
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.2

לוח חשמל עם פיקוד פרסוסטטים ,כולל הגנות לפי ת"י .2206

.3

לוח החשמל  IP65ותואם ת"י .61439

.4

אמפרמטר לכל משאבה בלוח.

.5

מד מפלס מאגרי כיבוי בחזית הלוח.

.6

בסיס משותף.

.7

מגופים ,אלחוזרים.

.8

משחרר אויר אוטומטי ".2

.9

מד לחץ בסניקה וביניקה לכל משאבה.

.10

פורק לחץ.

 07.12.8משאבות מי שתייה
 07.12.8.1נתוני המתקן
.1

 2משאבות רב דרגתיות מתוצרת " "LOWARAמפלב"מ.

.2

משנה תדר  hydrovarמותקן על גבי כל משאבה.

.3

בלוח תשולב מערכת בקרת מפלס מאגר ואביזרי מילוי המאגרים "ברמד" חשמליים.

.4

יצרן הלוח – בן-רם סריג.

 07.12.8.2אביזרים נלווים
.1

 2מיכלי התפשטות  25ליטר ללחץ  10באר.

.2

לוח החשמל  IP65ותואם ת"י .61439

.3

אמפרמטר לכל משאבה בלוח.

.4

מד מפלס מאגרי מי שתיה בחזית הלוח.

.5

בסיס משותף.

.6

מגופים ,אלחוזרים.

.7

משחרר אויר אוטומטי ".2

.8

מד לחץ בסניקה וביניקה לכל משאבה.

.9

פורק לחץ.

 07.12.9גיבוי מהרשת למערכות מי שתיה וספרינקלרים באזור לחץ תחתון
לצורך גיבוי מערכת אספקת מי צריכה במקרה של תקלה במתקן ו/או טיפול במאגר יותקן
מעקף ישיר מרשת העירונית עם מגוף ידני " EKO-Sהכוכב" ואל-חוזר מתוצרת "ברמד"
אלכסוני מתפרק בקוטר " 3דגם  N-03-70כולל ברז כדורי לניקוז/שטיפה/בדיקה בקוטר ".1
לגיבוי מערכות כיבוי יותקן מז"ח על קו ההזנה מהרשת וחיבור לכל מערכת כיבוי
וספרינקלרים עם מגוף ואלחוזר.
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 07.12.10תיאור של מערכת משאבות עם משנה תדרים  HYDROVARמפרט טכני )כללי(
 07.12.10.1כללי
מתקן חרושתי להגברת לחץ מתוצרת  LOWARA VOGELהמורכב מ 2 -או  3משאבות רב
דרגתיות אנכיות כאשר על כל מנוע מורכב משנה תדרים .HYDROVAR
המתקן מיועד לספק מים בלחץ קבוע לצרכים בעלי משטרי ספיקה משתנים על ידי שליטה
בפעולה ובמהירויות הסיבוב של כל המשאבות במערכת.
הפעלה ראשונית וכוון המערכת תעשה ע"י טכנאי מוסמך מטעם יצרן
המתקן .כל הפעלה תלווה בהסבר טכני ובמסירת חוברת המתקן ללקוח.
 07.12.10.2תיאור המשאבות
משאבות רב דרגתיות אנכיות מנירוסטה תוצרת  LOWARAעם מנוע שקט  IP55לכל
משאבה ,כל חלקי המשאבה הבאים במגע עם המים עשויים נירוסטה.
 07.12.10.3חלקי המתקן
המתקן יסופק כמערכת חרושתית הכוללת בנוסף למשאבות ומשני התדרים גם את הפריטים
הבאים:
.1

ברז לפני ואחרי כל משאבה.

.2

אל חוזר לפני כל משאבה.

.3

מחברים גמישים.

.4

בסיס משותף לכל המשאבות ,בולמי רעידות.

.5

רגש לחץ לכל משאבה )MA 4-20 ( PRESSURE TRANMITTER

.6

צינור כניסה ראשי מנירוסטה )מניפולד כניסה( בקוטר המסומן בתכניות.

.7

צינור יציאה ראשי מנירוסטה )מניפולד יציאה( בקוטר המסומן בתכניות.

.8

מדי לחץ.

.9

לוח חשמל עם מפסק לכל משאבה.

.10

חווט חשמלי בין המנועים ,משני התדרים ורגשי הלחץ.

.11

מיכל התפשטות  25ליטר ללחץ נגדי.

.12

המערכת תגיע כמתקן חרושתי מוכן אשר הורכב ונבדק במפעל ומוכן להפעלה.

 07.12.10.4אופן פעולת המתקן
.1

עם ירידת הלחץ ,תכנס לעבודה המשאבה הראשונה במהירות איטית.

.2

ככל שגדלה כמות המים הנצרכת על ידי הצרכנים ,תגביר המשאבה את מהירותה תוך
שמירת הלחץ הקבוע הדרוש עד שתגיע למקסימום .במידה והצריכה תמשיך לגדול
תכנס לפעולה המשאבה השניה ותתחיל להסתובב במהירות הולכת וגדלה בהתאם
לדרישת הצרכנים ואילו המשאבה הראשונה תמשיך להסתובב במהירותה
המקסימלית.
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.3

עם הגעת המשאבה השניה למהירותה המקסימלית ,תיכנס לפעולה המשאבה הבאה
בתור וכך הלאה ,בצורה איטית והדרגתית עד להפסקתן הסופית וזאת באופן אשר
ימנע כל אפשרות להלם מים .ההפסקה האיטית של כל אחת ע"י הHYDROVAR -

)כולל המשאבות הנמצאות במהירות המקסימלית(.
 07.12.10.5הפונקציות הנדרשות מכל משנה תדרים
כל הידרוואר המורכב על כל מנוע יכלול את כל הפונקציות הדרושות לשליטה ובקרה על כל
מנוע וכל משאבה במערכת כדלקמן:
.1

הגנות למנוע –עומס יתר ) ,( OVERLOADחוסר פאזה ,מתח יתר )OVERVOLTAGE

הגנה למשאבה כנגד חוסר מים ביניקה ,הגנה למשאבה כנגד חוסר מים ע"י מדידת
לחץ מינימום בסניקה.
.2

החלפת תורנות אוטומטית בין המשאבות על פי זמן.

.3

 – AUTO STARTהפעלה אוטומטית של המתקן אחרי הפסקת חשמל תוך שמירה על
כל הפרמטרים של המערכת.

.4

העברת נתונים אוטומטים בין כל המשאבות במערכת ע"י  , INTERFACE RS 485כך
שתכנות הפרמטרים באחת המשאבות מועבר באופן אוטומטי לשאר.

.5

טסט אוטומטי בתדירות נמוכה לכל משאבה במידה והמשאבות לא הופעלו במשך זמן
ארוך.

.6

זכרון המכיל את שלוש התקלות האחרונות בכל משאבה.

.7

לוח תצוגה דיגיטלי המראה באופן שוטף:
א.

לחץ יציאה מכל משאבה

ב.

מהירות הסיבוב של כל משאבה

ג.

שעות עבודה מצטברות לכל משאבה

ד.

משאבה פועלת  /לא פועלת

ה.

משאבה בתקלה

.8

מגעים המאפשרים הוצאת סיגנלים של :לחץ,תדירות ,שעות עבודה מצטברות לכל
משאבה ,משאבה פועלת  /לא פועלת ,ומשאבה בתקלה למערכת איסוף נתונים או
תצוגה נפרדת.

.9

חיבור לבקרה חיצונית )הפעלה/הפסקה ושינוי פרמטרים(.

 07.12.10.6לוח חשמל למערכת עם משנה תדרים
לוח החשמל משמש כלוח חלוקה ותצוגה בלבד מאחר וכל הפונקציות הנדרשות מלוח
החשמל נמצאות בהידרווארים המותקנים על כל מנוע .ארון הלוח יהיה מוגן נגד חדירת
המים.
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לוח החשמל יבנה מארגז פח מגולבן עם ציפוי צבע אפוקסי בעובי  130מיקרון לפחות ,אטום
למים  IP65ויכלול מפסק ראשי אחד ,מפסק אוטומטי לכל משאבה ומגעים להגנת חוסר
מים.
כמו כן יכלול הלוח:
.1

שלוש נוריות בקרה לכל משאבה:
א.

נורית כתומה  -משאבה בכוננות ).(POWER

ב.

נורית ירוקה  -משאבה בעבודה ).(ON

ג.

נורית אדומה  -משאבה בתקלה ).(FAULT

.2

אמפרמטרים לכל משאבה.

.3

מגעים יבשים להוצאת סיגנלים מכל משאבה:

.4

משאבה בעבודה.

.5

משאבה בתקלה.

.6

מפסק במצב אוטומטי.

.7

חוסר מים במאגר.

.8

שעות עבודה מצטברות לכל משאבה.

.9

חיבור לגנרטור חרום )באחריות הקבלן לתאם עם קבלן חשמל(.

.10

שילוב בקרי "ברמד" ופיקוד לברזים חשמליים מתוצרת "ברמד".

.11

חיווי דיגיטלי של מפלס המים בכל המאגרים.

.12

בכל לוח ע"ג דופן פנימי של הדלת יותקן תא מיועד לתכניות הלוח.

 07.12.11מערכת בקרת מפלס מים במאגר כיבוי אש
מערך מילוי בריכה עם שמירת לחץ יכלול מלכודת אבנים ,שני מגופים מורכבים בטור ומגוף
פרפר  ,normally closed bypassלפי הפרוט הבא:
 07.12.11.1מלכודת אבנים אלכסונית.
.1

כוללת רשת סינון מנירוסטה הניתנת לפרוק וניקוי.

.2

גוף המלכודת יהיה יציקה ספרואידלית מצופה פנים וחוץ פוליאסטר אדום
 RAL 3000בקלייה,

.3

עמיד ללחץ  16בר ,חיבורי קצה מאוגנים . ISO 16

.4

תוצרת "ברמד" דגם FP-6"-70F-Y-C-BD-PR -V

 07.12.11.2מגוף מילוי מאגר תעשייתי פיקוד הידראולי דו מפלסי.
.1

תצורה אלכסונית .Y type

.2

המגוף יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפל בו ללא הוצאתו מהקו.

.3

מכלול הסגר יכלול אטם רך וסגר קשיח הניתנים להחלפה.

.4

למגוף תושבת נירוסטה ניתנת להחלפה.

.5

המגוף יכלול אטם שינוק  V Portמסנן פיקוד אינטגראלי ),(f
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.6

גוף המגוף יהיה יציקה ספרואידלית מצופה פנים וחוץ פוליאסטר אדום RAL

 3002בקלייה,
.7

צנרת ומחברי הפיקוד יהיו פליז.

.8

מבנה המגוף יאפשר מעבר מלא בעת פתיחה.

.9

עמיד ללחץ  16בר ,חיבורי קצה מאוגנים . ISO 16

.10

המפעיל ההידראולי יהיה במבנה דו נפחי כולל תא תחתון אינטגראלי
המאפשר מהלך פתיחה וסגירה איטי ומרוסן.

.11

נווט הידראולי דו דרכי מתכוונן לשמירת מפלס מים קבוע במאגר.

.12

כולל אינדיקציה חשמלית.

.13

תוצרת "ברמד" דגם

FP-6"-750-66-Y-C-BD-PR-CB

 07.12.11.3מגוף אבטחת גלישה תעשייתי פיקוד הידראולי דו מפלסי
.1

מגוף אבטחת גלישה תעשייתי פיקוד הידראולי דו מפלסי עם שומר לחץ
ואינדיקאציה חשמלית .

.2

תצורה אלכסונית . Y type

.3

מגוף האבטחה ושמירת הלחץ יותקן במעלה מגוף המילוי.

.4

המגוף יכלול נווט שומר לחץ שימנע ירידת לחץ משמעותית בעת מילוי
המאגר ויבטיח לחץ מים קבוע לצרכנים נוספים של קו המילוי )במעלה מגוף
האבטחה ושמירת הלחץ( ללא תלות בשינויי הספיקה ו/או לחץ המעלה.

.5

המגוף יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפל בו ללא הוצאתו מהקו.

.6

מכלול הסגר יכלול אטם רך וסגר קשיח הניתנים להחלפה.

.7

למגוף תושבת נירוסטה ניתנת להחלפה.

.8

המגוף יכלול מסנן פיקוד אינטגראלי ),(f

.9

גוף המגוף יהיה יציקה ספרואידלית מצופה פנים וחוץ פוליאסטר אדום RAL

 3002בקלייה,
.10

צנרת ומחברי הפיקוד יהיו פליז.

.11

מבנה המגוף יאפשר מעבר מלא בעת פתיחה.

.12

עמיד ללחץ  16בר ,חיבורי קצה מאוגנים . ISO 16

.13

המפעיל ההידראולי יהיה במבנה דו נפחי כולל תא תחתון אינטגראלי
המאפשר מהלך פתיחה וסגירה איטי ומרוסן.

.14

הנווט ההידראולי דו מפלסי  4דרכי  ,“last position” ,יהיה מנירוסטה ,316
הנווט יחוש את גובה המים בבריכה ויפקד על המגוף לסגירה בהגעה למפלס
"חרום" עליון ופתיחה במפלס "חרום" תחתון.

.15

כולל מכלול מפסק גבול עם מגע יבש מסוג  ,SPDTדרג  5 Ampב ,220V
אטימות בדרג  .IP67מפסק הגבול יבצע חיווי לבקרת מבנה" :מגוף חרום
נסגר".
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.16

תוצרת ברמד דגםFP-6"-753-66-C-16-PR-S :

 07.12.12מפרט טכני למערך מילוי בריכה למי צריכה
מערך מילוי בריכה עם שמירת לחץ יכלול מלכודת אבנים ושני מגופים מורכבים בטור ומגוף
פרפר  ,normally closed bypassלפי הפרוט הבא:
 07.12.12.1מלכודת אבנים אלכסונית.
.1

כוללת רשת סינון מנירוסטה הניתנת לפרוק וניקוי

.2

גוף המלכודת יהיה יציקה ספרואידלית מצופה פנים וחוץ פוליאסטר כחול
 RAL 3000בקלייה,

.3

עמיד ללחץ  16בר ,חיבורים קצה מאוגנים . ISO 16

.4

תוצרת ברמד דגםWW-3"-70F-C-16- :

 07.12.12.2מגוף מילוי מאגר תעשייתי פיקוד הידראולי דו מפלסי למי שתיה
.1

תצורה אלכסונית .Y type

.2

המגוף יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפל בו ללא הוצאתו מהקו.

.3

מכלול הסגר יכלול אטם רך וסגר קשיח הניתנים להחלפה.

.4

למגוף תושבת נירוסטה ניתנת להחלפה.

.5

המגוף יכלול אטם שינוק  V Portומסנן פיקוד אינטגראלי ),(f

.6

גוף המגוף יהיה יציקה ספרואידלית מצופה פנים וחוץ פוליאסטר כחול RAL

 3000בקלייה,
.7

צנרת ומחברי הפיקוד יהיו פליז.

.8

מבנה המגוף יאפשר מעבר מלא בעת פתיחה.

.9

עמיד ללחץ  16בר ,חיבורי קצה מאוגנים . ISO 16

.10

המפעיל ההידראולי יהיה במבנה דו נפחי כולל תא תחתון אינטגראלי
המאפשר מהלך פתיחה וסגירה איטי ומרוסן.

.11

הנווט ההידראולי דו מפלסי  4דרכי  ,“last position” ,יהיה מנירוסטה ,316
הנווט יחוש את גובה המים בבריכה ויפקד על המגוף לסגירה בהגעה למפלס
עליון ופתיחה במפלס תחתון.

.12

תוצרת ברמד דגםWW-3"-750-66-C-16-PB-V :

 07.12.12.3מגוף אבטחת גלישה תעשייתי פיקוד הידראולי דו מפלסי למי שתיה
.1

מגוף אבטחת גלישה תעשייתי פיקוד הידראולי דו מפלסי עם שומר לחץ ואינדיקאציה
חשמלית .

.2

תצורה אלכסונית . Y type

.3

מגוף האבטחה ושמירת הלחץ יותקן במעלה מגוף המילוי.
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.4

המגוף יכלול נווט שומר לחץ שימנע ירידת לחץ משמעותית בעת מילוי המאגר ויבטיח
לחץ מים קבוע לצרכנים נוספים של קו המילוי )במעלה מגוף האבטחה ושמירת הלחץ(
ללא תלות בשינויי הספיקה ו/או לחץ המעלה.

.5

המגוף יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפל בו ללא הוצאתו מהקו.

.6

מכלול הסגר יכלול אטם רך וסגר קשיח הניתנים להחלפה.

.7

למגוף תושבת נירוסטה ניתנת להחלפה.

.8

המגוף יכלול מסנן פיקוד אינטגראלי ),(f

.9

גוף המגוף יהיה יציקה ספרואידלית מצופה פנים וחוץ פוליאסטר כחול RAL 3000

בקלייה,
.10

צנרת ומחברי הפיקוד יהיו פליז.

.11

מבנה המגוף יאפשר מעבר מלא בעת פתיחה.

.12

עמיד ללחץ  16בר ,חיבורים קצה מאוגנים . ISO 16

.13

המפעיל ההידראולי יהיה במבנה דו נפחי כולל תא תחתון אינטגראלי המאפשר מהלך
פתיחה וסגירה איטי ומרוסן.

.14

הנווט ההידראולי דו מפלסי  4דרכי  ,“last position” ,יהיה מנירוסטה  ,316הנווט
יחוש את גובה המים בבריכה ויפקד על המגוף לסגירה בהגעה למפלס "חרום" עליון
ופתיחה במפלס "חרום" תחתון.

.15

כולל מכלול מפסק גבול עם מגע יבש מסוג  ,SPDTדרג  5 Ampב  ,220Vאטימות בדרג
 .IP67מפסק הגבול יבצע חיווי לבקרת מבנה" :מגוף חרום נסגר".

.16

תוצרת ברמד דגםWW-3"-753-66-C-16-PB-S :

 07.12.13מכלול אביזרים בקיר כל מאגר מים
.1

שרוולים/אביזרים יהיו מגולבנים בגילבון חם ויוכנסו לקיר המאגר לפני יציקתו.

.2

צינור גלישה " 6עם אוגן ביציקת הבטון ומעבר " 6" / 8בנקודת הגלישה.

.3

צינור כניסת מים למאגר בקוטר לפי סכימה ,מאוגן עם אוגן ביציקת הבטון.

.4

צינור הרקה בקוטר " 4עם אוגן ביציקת הבטון ,זוית  4מפלדה ושסתום פרפר "4
לתעלת הניקוז.

.5

קטע צינור יניקה בקוטר לפי סכימה עם אוגן ביציקת הבטון ,מאוגן לחיבור מחלק
היניקה )לכל מתקן קטע נפרד(.

.6

צינור פלדה בקוטר " 2עם אוגן מפלדה ביציקת הבטון לחיבור שרוול המצוף ומד מים
ויזואלי.

.7

שרוולים מפלדה בקוטר " 2לכבלי פיקוד של מתמרי לחץ הידרוסטטיים.

.8

ברזי בדיקה )דיגום( בגובה מתאים מנירוסטה לפי מפרט משרד הבריאות לדוגמאות
מים לבדיקה כימית ובקטראולוגית.

.9

שרוולים מתוברגים " 2עם אוגן ביציקת הבטון לחיבור שסתומי ניסוי.
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.10

 2שרוולי אוורור בקוטר " 10עם רשת נירוסטה מותקנת באמצעות אוגנים.

.11

מערכת בקרת מפלס אלקטרונית ע"י רגש הידרוסטטי.

.12

ברזי שער ) (GATE VALVEיותקנו ביציאת אביזר יניקה ממאגר מים וינעלו במצב
פתוח באמצעות שרשרת ומנעול.

.13

מדי מים ויזואליים יותקנו בכל המאגרים יהיו מצינור " 2שקוף מפלסטיק קשיח עם
מצוף-כדור בתוכו.

.14

ע"ג קירות המאגרים על יד כל מד תותקן סקלת מדידה עם חלוקה למטרים
וסנטימטרים)כל חצי מטר יצויין מספר(.

 07.12.14חיווי מפלס מים
.1

גשש לחץ הידרוסטטי יותקן על צינור הניקוז של מאגר המים .הגשש יהיה ללחץ
המתאים לגובה המים במאגר  1-0.5בר .לגשש תהיה יציאה אנלוגית  .mA 20-4הגשש
כדוגמת תוצרת  ADZדגם .SML-10

.2

בלוח החשמל יותקן בקר לחץ דיגיטלי ל 4 -דרגות כולל צג לגובה המים .כל דרגה
ניתנת לתכנות בנפרד תהיה אפשרות לתכנת כניסה ויציאה של כל דרגה .הבקר דוגמת
תוצרת .BEST-I

.3

חיבור לבקרת מבנה.

 07.12.15מערכת למניעת עליית לחץ במערכת כיבוי אש ומילוי מאגרי גג
.1

07.13

למניעת עלית לחץ ויצירת הלמי מים במערכות הכיבוי והעלאת מים לגג יותקן על
צינור הסניקה מכל משאבה בודדת צינור עם מגוף אלחוזר ,ומגוף שומר לחץ תעשייתי
שמסניק מים לחזרה למאגר כאשר הלחץ עובר סף מוגדר מראש:
א.

אלחוזר אלכסוני מתפרק ברמד 25PN

דגם WW-3"-70N-Y-C-25-PB-VS

ב.

שומר לחץ תעשייתי ברמד 25PN

דגם WW-3"-730-Y-C-25-PB-VS

מערכות הקטנת לחץ

 07.13.1מערכת חרושתית של מקטיני לחץ למערכות מי שתיה
.1

מערכת הקטנת לחץ חרושתית לצריכה כוללת מקטין לחץ ראשי מקטין לחץ בחרום ,
מקטין לחץ "ביי פס" ופורק לחץ אינטגראלי תוצרת ברמד.

.2

במערכת מותקן מעקף הכולל מקטין לחץ ישיר  Dekaלצריכות קטנות ופורק לחץ
אינטגראלי.

.3

שני מקטיני הלחץ הראשיים מסדרת אנטי קוויטציה  720ESמורכבים בטור.

.4

מקטיני הלחץ יהיה ללחץ כניסה עד  25בר

.5

חיבורי קצה מאוגנים .ISO 25

.6

דגם המערכת החרושתית:
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.7

המערכת תסופק לאתר מורכבת כיחידה אחת ומכוילת מבית החרושת של ברמד
ומוכנת להתקנה בשטח.

 07.13.1.2מקטין הלחץ הראשי למי שתיה
א.

הידראולי בתצורה אלכסונית .Y type

ב.

המקטין יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפל בו ללא הוצאתו מהקו.

ג.

מכלול הסגר יכלול אטם רך וסגר קשיח הניתנים להחלפה.

ד.

למגוף תושבת נירוסטה ניתנת להחלפה.

ה.

גוף המגוף יהיה יציקה ספרואידלית מצופה פנים וחוץ אפוקסי כחול RAL 5005

בקלייה,
ו.

צנרת הפיקוד תהיה פלב"ם .316

ז.

הפיקוד להקטנת לחץ יהיה הידראולי באמצעות נווט מקטין לחץ תעשייתי אשר חש
את לחץ המורד ושומר על לחץ מורד קבוע ללא תלות בשינויי הספיקה ו/או לחץ
המעלה.

ח.

שסתום מקטין הלחץ יצויד באטם שינוק . V Port

ט.

כולל מסנן פיקוד אינטגראלי עבור לולאת הפיקוד ומראה מצב  -אינדיקאטור.

 07.13.1.3מקטין לחץ חירום למי שתיה
א.

יורכב בטור לפני המקטין הראשי ,יהיה הידראולי בתצורה אלכסונית Y type

ב.

מקטין החרום יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפל בו ללא הוצאתו מהקו.

ג.

מכלול הסגר יכלול אטם רך וסגר קשיח הניתנים להחלפה.

ד.

למגוף תושבת נירוסטה ניתנת להחלפה.

ה.

גוף המגוף יהיה יציקה ספרואידלית מצופה פנים וחוץ אפוקסי כחול RAL 5005

בקלייה,
ו.

צנרת הפיקוד תהיה פלב"ם .316

ז.

מקטין החרום הינו בעל לולאת פיקוד הידראולית תלת דרכית המאפשרת פתיחה
מלאה בעת מצב שגרה )לחץ מורד מערכת תקין והוא במצב הכן(.

ח.

המקטין יופעל הידראולית במקרה של תקלה  /עליית לחץ במורד המערכת ללא צורך
בחשמל.

ט.

כולל מסנן פיקוד אינטגראלי עבור לולאת הפיקוד ומפסק גבול חשמלי אשר יבצע
חיווי לבקרת מבנה – מגוף חרום בעבודה.

י.

האינדיקציה החשמלית כוללת מכלול מפסק גבול עם מגע יבש מסוג  ,SPDTדרג 5

 Ampב  ,220Vאטימות בדרג .IP67
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 07.13.2מקטיני לחץ למערכות כיבוי אש )ספרינקלרים ועמדות כיבוי אש(
מערכת הקטנת לחץ חרושתית לכיבוי אש הכוללת מקטין לחץ תעשייתי ראשי , ,מקטין לחץ
הידראולי  By-passופורק לחץ הידראולי תוצרת ברמד.
 07.13.2.1מקטין לחץ הידראולי ראשי bypass/לכיבוי אש
.1

מגוף מקטין הלחץ יהיה הידראולי בתצורה אלכסונית .Y type

.2

המגוף יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפל בו ללא הוצאתו מהקו וללא שינוי
נקודת כיול הפריקה.

.3

מפעיל בעל מבנה דו-נפחי כולל תא תחתון אינטגראלי .מכלול הסגר יכלול אטם רך
וסגר קשיח הניתנים להחלפה.

.4

למגוף תושבת נירוסטה ניתנת להחלפה.

.5

גוף המגוף יהיה יציקה ספרואידלית מצופה פנים וחוץ פוליאסטר אדום RAL 3000

בקלייה ,במפרט חומרי מבנה מיוחדים למי כיבוי אש עמידים כנגד קורוזיה.
.6

צנרת הפיקוד פלב"ם .316

.7

מבנה המגוף יאפשר מעבר מלא בעת פתיחה.

.8

פיקוד להקטנת לחץ יהיה הידראולי באמצעות נווט מקטין לחץ תעשייתי אשר חש את
לחץ המורד ושומר על לחץ מורד קבוע ללא תלות בשינויי הספיקה ו/או לחץ המעלה.

.9

מקטין הלחץ יהיה מאושר  ULללחץ  25בר.

.10

חיבורי קצה מאוגנים . ANSI#300RF

.11

תוצרת ברמד דגםFP-XX"-720-UL-Y-C-A3-PR-NN-V :

 07.13.2.2מגוף פורק לחץ הידראולי לכיבוי אש
.1

פורק לחץ הידראולי זוויתי לספרינקלרים תוצרת ברמד.

.2

מגוף פורק הלחץ יהיה הידראולי בתצורה זוויתית .A type

.3

המגוף יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפל בו ללא הוצאתו מהקו וללא שינוי
נקודת כיול הפריקה.

.4

מפעיל בעל מבנה דו-נפחי כולל תא תחתון אינטגראלי המאפשר מהלך סגירה איטי
ומרוסן .מכלול הסגר יכלול אטם רך וסגר קשיח הניתנים להחלפה.

.5

מבנה הידרודינמי מתקדם אשר מאפשר קיבולת פריקה אופטימאלית.

.6

גוף המגוף יהיה יציקה ספרואידלית מצופה פנים וחוץ פוליאסטר אדום RAL 3000

בקלייה ,במפרט חומרי מבנה מיוחדים למי כיבוי אש עומדים ועמידים כנגד קורוזיה.
.7

צנרת הפיקוד תהיה פלב"ם .316

.8

פיקוד לפריקה יהיה הידראולי באמצעות נווט שומר לחץ תעשייתי אשר חש את לחץ
המעלה ומאפשר פתיחה מידית עם הגעה ללחץ הכיול.

.9

פורק הלחץ יהיה מאושר  ULללחץ  25בר
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07.14

.10

חיבורים קצה מאוגנים . ANSI#300RF

.11

תוצרת ברמד דגםFP-2"-730-UF-A-C-A3-PR-NN-V :

מפרט טכני ללוחות החשמל

 07.14.1כללי
במידה וישנה סתירה בין המפורט בתת סעיף זה ) (07.15לבין דרישות התקן או החוק ,תגבר
הדרישה המחמירה מבין השתיים.
יצרן הלוחות המוצע יהא קבלן בעל הסמכה של מכון התקנים  ISO 9000ויהיה מאושר ע"י
המכון לייצור לוחות ע"פ ת"י 61439
תכנון הלוח יעשה ע"י בעל רשיון חשמל מתאים לגודל הלוח )הספק(.
לוח הפיקוד ייבנה בהתאם לחוק החשמל ,לתקן הישראלי  61439ולמפרט הכללי הבין-
משרדי פרק  08ויתאים לתקן .T.T.A
 07.14.2ציוד בלוחות החשמל
הציוד בלוחות החשמל יהיה לפי הפרוט כדלהלן:
 07.14.3מאמ"תים ) מפסק אוטומטי מגנטי תרמי מתכוונן(
מאמ"תים בלוחות יהיו מתוצרת "סצ'ה"" ,קלוקנר מילר" או "מרלין ג'רין" ויהיו בעלי
יתרות זרם תרמיות ומגנטיות ניתנות לכיוון ,יתאימו לטמפ' סביבה של  50מעלות כמו כן
יכללו גם מגעי עזר.
המאמ"תים יתאימו לדרישות תקן  IEC 947-2וזרמי הקצר שיוגדרו.
מאמ"תים עד  800אמפר יהיו מסוג  MOULDED CASEואילו מעל זאת הם יהיו מסוג AIR

.BREAKER
 07.14.4מא"זים )מפסקים אוטומטיים זעירים(
מא"זים יהיו מתוצרת "קלוקנר" דגם " ,FAZסימנס" דגם  SX5או "מרלין ג'רין".
יהיו בעלי כושר ניתוק  10ק"א לפי תקן  .IEC 898אופינים  ,C, Bלפי דרישה ובעלי רוחב
מודולרי של  17.5מ"מ לפאזה ,ויהיו ניתנים לגישור ,להוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה
תמורת תוספת כספית עבורם.
 07.14.5מתנעים תרמו מגנטיים
המתנעים הנ"ל יהיו כדוגמת  PKZMOמתוצרת "קלוקנר מילר" ,דגם  GV2מתוצרת
"טלמכניק" ,מתוצרת  BBCאו מתוצרת "סימנס".יהיו בעלי יתרות זרם תרמיות מותאמות
למנועים שבמציאות.
למתנעי מנועים יותקנו סלילי חוסר מתח דו פאזיים  380וולט וכן סידור לנעילה במצב
מופסק.
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 07.14.6מפסקים מחליפים ידניים
המפסקים הנ"ל יהיו בנויים מ  2 -מפסקים בעומס דמויי מאמ"ת אך ללא הגנות חשמליות,
עם חיגור מכאני כפול כנדרש בחוק וידיות מצמד )ידית משותפת אחת לכל מערכת(.
המפסקים יהיו זהים למאמ"תים שבלוחות.
 07.14.7מגענים ומתנעים
מגענים יהיו מתוצרת "טלמכניק"" ,קלוקנר מילר" או "סימנס".
יהיו בעלי אופיין  AC3ל  3 -מיליון פעולות ,יכללו מגעי עזר בכמות הדרושה ויסווגו לפי
הספק המנוע בקוו"ט.
המתנעים יכללו גם בנוסף יתרות זרם דיפרנציאליות ניתנות לכיוון.
מתנעים מסוג אוטוטרפו יהיו בעלי טרפו תלת פאזי עם  3דרגות מתח לבחירה .המעבר בין
דרגות ההתנעה יהיה ללא הפסקת הזרם ) .( CLOSED TRANSITION
 07.14.8ממסרי פיקוד שקע-תקע
הממסרים יהיו מתוצרת רלקו או איזומי או שרק והם יכללו גם :בסיס לחיוט ע"י ברגים3 ,
מגעים מחליפים ,סדור לסימולציה ידנית ,מגעים ל 10 -אמפר.
 07.14.9ממסרי זרם פחת לאדמה
הממסרים יהיו כדוגמת תוצרת "סימנס" או "שופה" או "מרלין ג'רין".
 07.14.10מפסקי פקט לפיקוד
המפסקים יהיו מתוצרת "קלוקנר מילר" ,או "ברטר" ,או "שפרכר" ,כולל גם :ידיות מצמד
ורוזטות חרוטות.
 07.14.11נתיכי כ.נ.ג(HRC) .
נתיכי כ.נ.ג .יהיו מטיפוס מנתק מבטיחים בעומס או לפי דרישה לשליפה נפר לכל אחד עם
ידית מיוחדת ויהיו בעלי תאי כיבוי קשת ,מתוצרת "סימנס" או "ז'אן מילר" או ש"ע.
נתיכי כ.נ.ג .לזרם עד  32אמפר יהיו מתוצרת "לגרנג" או "טלמכניק".
 07.14.12לחצנים
לחצנים יהיו עגולים בקוטר  22.5מ"מ בעלי דרגת אטימות  IP65ומתוצרת קלונקר מילר או
טלמכניק או ברטר .מגעי הלחצנים יהיו לזרם  10אמפר .הדקי החיבור של הלחצנים יהיו
משוקעים לפי דרישת התקן האירופאי.
 07.14.13מנורות סימון
מנורות סימון תהינה עגולות בקוטר  22.5מ"מ למתח  230ווט עם נורות  LEDלפעולה על 230
וולט .נורות סימון על מסילה תהינה מודולרית ומטיפוס ניאון.
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ליעודים שונים יקבעו צבעים שונים של כיפות.
המנורות תהינה מתוצרת קלוקנר מילר או טלמכניק או ברטר.
 07.14.14שעוני מיתוג
שעוני מתוג יהיו מתוצרת "שרדר" או "תבן" או "גרסלין" ויכללו רזרבה מכנית לשעונים
מכניים ורזרבה חשמלית לשעונים אלקטרוניים ,הרזרבה תהיה ל 24 -שעות לפחות.
שעונים יומיים יהיו בעלי רוזולוציה של  15דקות לדרגה ושעונים שבעויים יהיו בעלי
רזולוציה של  1.5שעה לכל היותר.
 07.14.15מכשירי מדידה
מכשירי מדידה יהיו מתוצרת "“ IMEאו "ארדו" או "סלסה" .אמפרמטרים כוללים מש"ז 10
ו"א לפחות.
וולטמטרים כוללים בורר פזות בן  7מצבים לתחום  0-500וולט ובורר בן  4מצבים לתחום
 170-270וולט.
אמפרמטרים שאינם לינאריים יכללו סקלת קצר להתנעה.
כל מכשירים המדידה יהיו בעלי דרגת דיוק .2%
 07.14.16קבלי שיפור כפל הספק
קבלי שיפור כפל הספק יהיו למתח עבודה  400וולט שלוב ,תלת פזיים ,לתדירות  50הרץ,
בעלי הפסדים נמוכים ,עם נגדי או סלילי פריקה ויכללו גם את כבלי החיבור ללוח.
הקבלים יהיו מתוצרת "אלקו" או "ג'ינו".
 07.14.17מתנעים רכים
יותקנו למנועים בהספק מעל  30כ"ס והם יהיו מתוצרת סולקון.
 07.14.18מגיני מתח יתר
מגיני מתח יתר בלוחות להתקנה פנימית יהיו למתח עבודה פזי  280וולט למתח בדיקה 1000
וולט .זרם פריקה  5ק"א עם אינדיקציה על פעולת ההגנה .בלוחות להתקנה חיצונית הם יהיו
לזרם פריקה  10ק"א.
המגינים יהיו מתוצרת " "DEHNאו "שפרכר ושוך" או "סימנס".
 07.14.19מהדקים
יש להשתמש במהדקים קפיציים על מסילה עם לשוניות קפיציות דוגמת  SAKתוצרת
"ווידמילר" או דומה למוליכים בחתך מינימלי של  4ממ"ר )מספר  .(2המהדקים יותקנו
בסרגל באלכסון כלפי מטה.
במקרים של מספר מהדקים על אותו מעגל יש להתקין מהדקים עם גשר פנימי.
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 07.14.20זיהוי מוליכים בלוחות
במערכות הפיקוד יש לשהות את כל המוליכים בקצותיהם ע"י שרוולים בממוספרים.
המספר יופיע גם בתכניות הביצוע של הלוחות .כמו כן יותקן מיספו זיהוי ע"ג המוליכים
בכבלים היוצאים מהלוח ללא הבדל ביעוד.
מיספור זה האחרון יבוצע באמצעות לטרסט בגובה אותיות  2מ"מ.
 07.14.21שילוט בלוחות החשמל
שילוט בלוחות החשמל יבוצע מסנדויץ' פלסטי ויחוזק ע"י ברגים במתואר במפרט הכללי
גודל מינימלי של אותיות  4מ"מ .לשלטי אזהרה גודל מינימלי  6מ"מ.שלטי אזהרה במתקני
מתח גבוה יהיו במידות  x 20 30ס"מ לערך.
לכל מעגל יהיה שלט נפרד משלו שגם יחוזק בנפרד לפנל.
כמו כן יותקנו שלטים נפרדים לתאי ממסרים ,פסי צבירה ,נתיכים וגודלם ,למקורות ההזנה,
אזהרה בפני מתחים זרים וכד'.
לכל אביזר בלוח יהיה שלט חרוט נפרד מצד ההפעלה וגם במקומו הפיסי בלוח .כלומר בפנים
חלל הלוח על האביזר או לידו.
לכל הזנה יש להתקין שלט עם ציון מקור ההזנה ,מיקומה הגיאוגרפי באתר ,המעגל המזין
וגודלו באמפרים.
שילוט למאמ"תים יכיל גם את ציון תחום הכיול של ההגנות המתכוונות שלהם.
 07.14.22תיאום הגנות
על הקבלן לבצע תיאום הסלקטיביות בהגנות שבמתקן החל בצד מתח הגבוה ) 22ק"ו( וכלה
במפסקים בצד החלוקה במתח נמוך .וזאת ע"פ נתוני הציוד שהותקן גם אם לא כל חלקי
המתקן או הציוד הותקנו על ידו .עליו להגיש תוצאות תיאום זה בכתב בצירוף העקומות
המתאימות לאשור המפקח.
 07.14.23תכניות יצור לוחות לאישור
התכניות שעל הקבלן להגיש לאשור תכלולנה גם:
מראה חזית וחתך הלוחות בק.מ ,1:10 .סכמות פונציונליות מפורטות ופרוגרמה מילולית.
רשימת כל האביזרים שיותקנו עם פירוט של שם היצרן ,דגם ,יתרות זרם ,הספקים ,מתחים,
תדירוייות ושאר נתונים המוכיחים כי הציוד המוצע עומד בדרישות החוזה.
פרטים מלאים לגבי פסי הצבירה בלוח.
פרטים מלאים לגבי פסי מהדקי יציאה ומהדקי פיקוד.
פרטים לגבי צביעת הלוח וחומר ממנו הוא עשוי.
חישובים המוכיחים את עמידות הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר הצפויים בלוחות ערוכים
ע"פ  AEGאו .ABB
תכניות מפורטות של כל לוח יוכנסו לתא מותקן בדלת הלוח מצד הפנימי ומיועד לתכניות.
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 07.14.24התנעת מנועים
כל מערכת תכלול בתוכה השהיות בין פעולת מנועים באופן שתימנע התנעה חוזרת של מספר
מנועים ביחד במקרה של חידוש אספקת החשמל.
 07.14.25כיבוי אוטומטי בלוח
כל לוח מעל  60אמפר יכלול גלוי אש בגג הלוח ובלוח בגודל מעל  100אמפר גם יותקן כיבוי
אוטומטי בגז מאושר על ידי הרשות.
כל המערכות הנ"ל יחוברו למרכזית גילוי אש של הבנין.
ציוד הגילוי יהיה מתוצרת זהה לזה שהותקן בשאר מערכות הבנין ויהיה תואם אותו.
 07.14.26עבודות חשמל של מערכות חדרי המכונות
מערכות החשמל המשרתות את חדרי המכונות יותאמו לדרישות פרק  08במפרט הכללי
למתקני חשמל ,לתקנים המתאימים ,לחוקים ולתקנות.
הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות לחדרי המכונות החל מהמקום בו
נגמרת עבודת קבלן החשמל ,לאמור החל מחיבור כבלי ההזנה אל לוחות החשמל .הקבלן
יניח כבלי הזנה עד ללוחות חדרי המכונות .החיבורים הסופיים אל הלוח יעשו ע"י הקבלן.
עבודות הקבלן יכללו בין השאר אספקת והרכבת הלוח והתחברות אליו ,חיווט בין הלוח
כנדרש ,קווי זרם אל המנועים והציוד והתחברות אליהם )אלא אם נאמר במפורש להלן
שהדבר יעשה ע"י קבלן אחר( ,קווי פיקוד ובקרה והתחברויות ובדיקות ע"י בודק מוסמך,
לרבות סולמות ותעלות כנדרש עבור הנ"ל וכמו שילוט וסימון מתאים של כל הכבלים
והאביזרים בתוך הלוח ומעל פניו .בכל לוח יצוין מקור הספקת המתח תוך ציון מספר
המעגל.
 07.14.27התקנה
עם קבלת העבודה על הקבלן להכין את תוואי החיווט ,המעברים ,השרוולים ,הצינורות,
הפתחים ,השקעים וכו' הדרושים לשם העברת כבלים ,קופסאות הסתעפויות בתאום עם
שאר המערכות במבנה .האינסטלציה החשמלית תותקן גלויה על קירות או התקרה ,סמויה
ברצפה או ביציקות או מעל תקרות פריקות הכל בהתאם לאישורו של המפקח ולסידור שאר
מערכות החשמל במבנה .הקבלן אחראי להתקנת כל הצינורות הדרושים ביציקות וברצפות
במועד המתאים ובשילוב עם יתר המלאכות בבנין.
 07.14.28מובילים מוליכים וכבלים
קווי הכוח מהלוחות לציוד יהיו כבלים  .N2XY-F.Rשיעברו על גבי מגשים מתאימים ו/או
בתוך צינורות מתכתיים .צינורות אלה יסתיימו בזקף מתאים ליד המנוע או הציוד .החיבור
למנוע יהיה מוגן ע"י צינור מתכתי גמיש.
קווי הפיקוד יבוצעו כנ"ל .הבידוד יהיה בצבעים שונים בהתאם לתפקידיהם ובכפיפות
לדרישות התקן הישראלי העדכני וזאת על מנת לאפשר הבחנה נוחה ביניהם .מוליכים אשר
חתכם קטן מ 25 -ממ"ר יחוברו באמצעות מהדקים בגודל תקני ובאמצעות שרוול מתכתי
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מתאים לחתך הכבל .אל קצות המוליכים שחתכם שווה או גדול מ 25 -ממ"ר יש ללחוץ נעלי
כבל מתאימות אשר יחוברו ע"י ברגי פליז עם דסקיות קפיציות אל פסי צבירה שישבו על
מבודדים.
 07.14.29טמפרטורות הסביבה עמידות בתנאי סביבה
כל הציוד להיות מותאם לעבודה בטמפרטורות סביבה מכסימליות  C º45ומינימליות ,C 0
אלא אם נאמר אחרת.
הלוחות המותקנים בחוץ או בחדרים שאינם ממוזגים יהיו במבנה אטום לפי סוג IP 65

המתאימים ללוחות חיצוניים גם יצוידו בגגון עליון שימנע דליפת מים ע"י פני הלוח.
 07.14.30מתח רשת
כל הציוד מיועד למתח  400 ± 10%וולט 3 ,פאזות ואפס 50 ,תדירויות לשניה )אפס מוארק(,
אלא אם צוין אחרת .ציוד אחד פאזי ,אם יאושר ,יתאים למתח  230 ± 10%וולט.
כל הלוחות יצוידו בבקר מטעם חב' אפקון בקרת אוטומציה בע"מ או חב' ארדן בע"מ
ובממסרי חוסר מתח וחוסר פאזה ,שינתקו את מעגלי הפיקוד המתאימים במקרה זה ויפעילו
התראה פנימית וחיצונית.
 07.14.31השלמת הציוד
כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון וכו' ומורכב ומחובר במקומו .יש לקחת
בחשבון השלמה כזו אפילו אם כל הציוד הפנימי לא פורט.
 07.14.32תכניות לאישור
התרשימים שבתכניות וסעיפי המפרט המיוחד באים לציין את סדור הלוחות בצורה עקרונית
בלבד .התכניות המפורטות ,עם ציון התוצרת ומס קטלוג של כ"א מהאלמנטים המורכבים
עליהם ,יעובדו ע"י הקבלן ויוגשו לאישורו של המפקח לפני התחלת ביצוע העבודה.
הלוחות יצטרכו להתאים מבחינת החיבור והציוד לשאר הלוחות בבנין.
לצורך זה ימסרו גם לבדיקת מתכנן החשמל ולאישורו .רק לאחר שאותן תכניות אושרו על
ידו וע"י המפקח – תוך הכנסת שינויים ותיקונים ,באם ידרשו – רשאי הקבלן להתחיל
בביצוע הלוחות.
תכניות הייצור של הלוח יהיו בק"מ .1:20
בתוכנית יסומנו וירשם מיקום של כל הנקודות התראה ,בקרה ומדידה שיועברו למערכת
בקרת המבנה.
הקבלן ילמד את לוח הזמנים ויגיש את התכניות לאישור בזמן.
 07.14.33בדיקת מערכת החשמל של המערכות השונות
הקבלן יזמין בודק חשמל מוסמך לעריכת בדיקות קבלה של עבודות ולוחות החשמל שסופקו
על ידו .הקבלן יהיה חייב לתקן כל הנדרש ע"י בודק חשמל מוסמך והיה אחראי לקבלת
המתקן ע"י הבודק המוסמך .המנהל יהיה רשאי למנות בודק אחר מטעמו אשר יבצע
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הבדיקות הנ"ל ,אך התחייבות הקבלן כלפי בדיקות אלה תהיה ללא שינוי .הקבלן יפרט את
המבנה של כל לוח לפרטיו בעת הגשתו לאישור.
 07.14.34בדיקות הלוח
הלוח ייבדק לפחות פעמיים.
פעם אחת במפעל היצרן לפני הובלתו לאתר ופעם שניה כאשר הוא הותקן ופועל במערכת
השייכת .במידה וקיים בקר בלוח ,ייבדק הבקר במפעל היצרן.
בדיקת הלוח תיעשה בהשתתפות נציג המפעל ,המפקח ,מהנדס החשמל של הקבלן ונציג
המזמין.
בבדיקה במפעל מערכת הפיקוד בלוח תחושמל ותבוצע סימולציה של פעולות תקלות ובדיקת
הגנות.
בבדיקה באתר הלוח יהיה מחושמל במלואו ויבדקו כל המעגלים כח ופיקוד.
דוחו"ת מפורטים של בדיקות יערכו ויחתמו ע"י הבודק.
בסוף התקנת מערכת בקרת מבנה תבוצע בדיקה של אינטגרציה של הלוח במערכת בקרת
המבנה של הבניין.
 07.14.35תפעול ,פיקוד ובקרה
מערכות הבקרה תתוכננה ותבוצענה ע"י קבלן הבקרה של המבנה.
באחריות קבלן החתום בחוזה זה לתאם עם קבלן הבקרה או מתכנן הבקרה ולבצע את כל
ההכנות הנדרשות במערכות שבאחריותו למערכת בקרת המבנה של הבנין.
הקבלן אחראי להתאים סוג הבקרים וציוד אחר לאינטגרציה מלאה בין מערכות אלקטרו-
מכניות במכרז זה ומערכת הבקרת הבנין.
כל נקודות הבקרה בכל המתקנים במפרט זה תהיינה מחוברות למערכת הבקרה של המבנה.
לכל המנועים והאלמנטים החשמליים יהיו מתגי פיקוד תלת מצביים אוטו-מופסק-יד.
מצב יד ימשמש בדרך כלל להפעלות ניסוי ולמטרות אחזקה וטיפולים ולעקיפת האוטומציה
אם יידרש ,אך בדרך כלל המתגים יהיו במצב אוטומטי והמערכת תפעל בהתאמה תחת
בקרה.
לוחות החשמל יוזנו ע"י אחרים ,ויזינו כ"א את הציוד הקשור אליו .כל לוח יכלול את
פונקציות הפיקוד ,הבקרה והתפעול.
הקבלן יכלול בכל לוח כניסות ויציאות של נקודות הבקרה הקשורות לפיקוד המערכת
השייכת או/ו למערכת הבקרה של המפעל/בניין.
כל גיד ימוספר כנדרש לצרכי ביצוע ההתחברות לכבלי התקשורת.
כל הכבלים יסומנו כנדרש בשני קצותיו ע"י תגים מסוג מאושר.
הלוחות השונים יותקנו בחדרי המכונות השונים ולכל לוח תהיינה הזנות ח"ח וזרם גנרטור
בהתאם לחלוקת השדות.
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 07.14.36רגשים וכיול רגשים ומתמרים
הרגשים והמתמרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מכוילים מדגם מאושר.
הכיול יבוצע ע"י מעבדה מוסמכת והרגש יסופק לאתר עם תעודת כיול בתוקף ל 6 -חודשים
לפחות.
צגים דיגיטליים או אנלוגיים יכוילו כנ"ל.
07.15

עבודות אינסטלציה המשולבות בשלד הבנין

 07.15.1תיאור העבודה
האלמנטים המשולבים בשלד הבנין:
.1

צנרת מי גשם בשלד הבנין )עמודים ,קירות ,מעברים בקורות( לרבות:

.2

אביזרי קליטת מי גשם מושלמים עד מפלס סופי )ריצוף/גינון/בטון וכו'( ,כולל נקזים
כפולים היכן שנדרש.

.3

צמ"גים בשלד עד לנקודת החיבור לצנרת גלויה מחוץ לשלד )בתקרת החניון(.

.4

מערכת צנרת מושלמת לביוב וניקוז מתחת לרצפת הבטון וברפסודה עד לבורות
השאיבה ,כולל:
א.

צנרת ,ספחים ועטיפת בטון מזוין.

ב.

נקזים.

ג.

קופסאות ביקורת עם מסגרת ומכסה מעוגן לרצפת הבטון.

ד.

זקפים עם פקקים מרותכים ,הכנה לעבודת קבלן המערכות.

.5

כל תעלות הניקוז כולל השבכות ,מחסומי הרצפה ,נקזים וצנרת.

.6

השלמת אביזרים בשלד בורות השאיבה והתאים סיפוניים )מכסים ,סולמות ,שרוולי
מעבר צנרת ,צנרת סניקה תת קרקעית ,במידה ונדרש( .

.7

שרוולי הכנה למעבר צנרת מים ,ביוב וניקוז דרך רצפות ,תקרות וקורות בטון.

.8

שרוולים מאוגנים מגולבנים בקירות חדר מאגר המים.

.9

כל אביזר שיצוק ברצפת הבטון  ,לדוגמה -מחסומי רצפה בשירותים הקומתיים.

 07.15.2אביזרים
 07.15.2.1קולטי מי גשם בגגות
קולטי מי הגשם בגגות עליונים יהיו מברזל יציקה עם טבעת הידוק ליריעות איטום
ומאריכים אוריגינלים מתוצרת "פאסאוונט"" ,סמיט" "ג'וסם" או "."harmer
השבכה תהיה קמורה ומיצקת ברזל.
 07.15.2.2קולטי מי גשם בגגות מרוצפים וכו'
קולטים בגגות מרוצפים ומרפסות יהיו מתוצרת ) DALLMERספק  (MBMIסדרה S-15

ויכללו אביזר דלביט עם מוצא אנכי או אופקי ,טבעת הידוק מתברגת ליריעות האיטום,
משפר ניקוז תחתון עטוף בד גיאוטכני למפלס יריעות האיטום ,מאריך עד לפני הריצוף,
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שבכת נירוסטה  15X15לעומס  1.5טון .לפי דרישת אדריכל ובמידת הצורך תותקנה
במרפסות תעלות לקליטת מי גשם עם סבכת נירוסטה) .מתוצרת (Dalmer
 07.15.2.3קולטי מי גשם בשטחי פיתוח מעל תקרת בטון )גג ירוק(
ניקוזי גגות ירוקים ושטחי פיתוח מעל תקרת שטח בנוי יהיו נקזים ייעודיים לגגות ירוקים
תוצרת  SMITHדגם  ,1905כולל גוף נקז מיצקת ברזל עם מוצא תחתון אנכי " 4משולב
ביציקת הרצפה ,שבכת ניקוז תחתון יצקת ,עם רשת נירוסטה להגנה ,טבעת הידוק ליריעות
איטום ,מאריך מנוקב מ PVC-קוטר " ,4אביזר עליון עם שבכה קמורה עליונה מצופה רשת
נירוסטה ,הכל לפי פרט היצרן למוצר .חלופה אפשרית היא מערכת ניקוז כפול לגגות ירוקים
לפי פרט .(MBMI) DALLMER
 07.15.2.4נקזי חניון
נקזי החניון יהיו מתוצרת דלמר דגם  3-860361עם שבכת יצקת לעומס  12טון נקודתי ומוצא
אופקי " .4הנקזים יהיו משולבים ביציקת הרצפה .במהלך הבנייה גוף הנקז יהיה סגור
ואטום למניעת חדירת אשפה לצנרת.
 07.15.2.5מסגרת ושבכות קופסאות ביקורת
שבכות ומסגרות קופסאות הביקורת יהיו מפליז ,מותאמות לעומס כבד ,מתוצרת מ.פ.ה או
קיסנר .המסגרת תחובר ליציקת הרצפה עם ברגים .החיבור לצינור יהיה עם טבעת אטימה
מגומי .טרם המסירה יש לפתוח ולגרז את כל התבריגים של מכסי הקופסאות.
 07.15.2.6תעלות ניקוז
תעלות הניקוז בחדרי אשפה ובחדר המשאבות תהיינה יצוקות במקום ,עם מסגרת פלדה
מפרופיל כפול  40X40X4 Lמעוגן לבטון .השבכה תהיה חרושתית מסוג ) RS-40סקופ
מתכות( ,לעומס .D400
הנקז בתחתית התעלה יהיה מפלדה או יצקת ברזל.
 07.15.3מערכת ביוב וניקוז תת רצפתית
צינורות הניקוזים בקרקע מתחת לבנין יהיו כמוגדר במפרט זה ,ועם עטיפת בטון מזוין ב20-
לפי ת"י בעובי של  10ס"מ לפחות .יש לצקת את הצנרת ועטיפת הבטון יחד עם יציקת הרצפה
)קורה מדומה( לצינור בעומק עד  70ס"מ ) ,(ILמתחת לפני הרצפה ,לפי פרט.
במקרה של התקנה בקרקע חרסיתית ,ועבור צנרת בעומק העולה על  70ס"מ ,יש להוציא
מעטיפת הבטון של הצנרת קוצים ליציקת הרצפה ולצקת עמודונים  20X20ס"מ כל  1.5מ'
לכל אורכה.
 07.15.3.1צנרת ) HDPEצנרת תת רצפתית – ביוב וניקוז(
.1

אופן ההתקנה והחומרים יהיו בהתאם לת"י  4476חלקים  1ו 2 -וע"פ הנחיות היצרן.
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.2

ספחי הצנרת יהיו מתוצרת יצרן הצינורות.

.3

העבודה תבוצע ע"י אנשים שהוסמכו ע"י יצרן הצנרת ובפיקוחו.

.4

בסיום העבודה על הקבלן לקבל אישור בכתב על טיב העבודה שנעשתה בשטח משרות
שדה של היצרן וכתב אחריות של יצרן הצנרת לתקופה של  10שנים.

.5

למתכנן ,לנציג היצרן ולמפקח באתר הזכות לפסול עובדים לא מתאימים ,מכשור
וציוד לא מתאים וכל התקנה אשר נעשתה שלא לפי ההוראות.

.6

בסוף העבודה או לקטעי העבודה ע"פ החלטת המפקח תבוצע בדיקת לחץ ע"פ הל"ת
ות"י .1205.6

.7

יש למלא צנרת שמותקנת בבטון במים בזמן ההתקנה.

.8

גמר הצנרת יהיה  30ס"מ מעל רצפת הבטון סגור עם פקק חרושתי )מולחם(.

 07.15.3.2עטיפת בטון לצנרת בקרקע
.1

עטיפת הבטון על צינור תת קרקעי מתחת לרצפת בטון תהיה לכל אורכו כולל קטעים
הוורטיקליים.

.2

לאורך העטיפה יותקנו  4ברזלים )ברזל מצולע( בקוטר  12מ"מ לפחות וחישוקים
מברזל מצולע בקוטר  6מ"מ כל  20ס"מ .סוג בטון ב 20-לפחות.

.3

לצורך תליית הצנרת לקונסטרוקציית הרצפה יותקנו לאורך הצינורות חישוקים
מברזל מצולע בקוטר  10מ"מ כל  1.50מ' ויחוברו לזיון הרצפה.

.4

החפירה לצורך התקנת הצנרת התת קרקעית תחל אך ורק לאחר סימון הקווים ע"פ
המידות בתכניות ואישור המפקח לסימון זה.

.5

כל החומר החפור לצורך התקנת הצנרת יסולק מהאתר ע"י הקבלן ,ולא יורשה שימוש
חוזר באדמה ושרידי מצע לצורך מילוי החפירות.

.6

המילוי החוזר מעל עטיפת הבטון של הצנרת הנ"ל יבוצע ע"י מצע חדש מובא סוג ב'
אשר יהודק בשכבות של  20ס"מ .

.7

גמר הצנרת יהיה  30ס"מ מעל רצפת הבטון סגור עם פקק חרושתי מרותך.

 07.15.4שרוולים בקיר מאגר
בכל קיר מאגר יותקנו:
.1

שרוול גלישה ".6

.2

שרוול אוורור " 10עם רשת נירוסטה דקה  2מ"מ.

.3

שרוול צינור מילוי " 3או " ,4לפי תכנית.

.4

שרוול צינור ריקון ".4

.5

שרוול יניקה " 8למאגר כיבוי ,ו 4"-למאגר מי שתיה.

.6

 2שרוולים " 2למצופים.

.7

סולם נירוסטה משני צידי הקיר )פנים/חוץ(.
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07.16

מסירה סופית

 07.16.1מערכת ספרינקלרים
המערכות תימסרנה לפי הסעיפים המפורטים ב NFPA -בפרקים הרלוונטיים.
בקורת קבלת המערכת תעשה עפ"י הסטנדרטים המפורטים בתקנים הרלוונטיים.
כל שינוי וחריגה מהמפורט ע"ג התכניות והמפרטים הנ"ל חייבים אישור בכתב ממכון
התקנים.
במסגרת בקורת הקבלה יבדקו פעולת כל מרכיבי המערכת ,והתאמת כל האביזרים שיהיו
בשימוש לסטנדרט הנדרש.
בגמר התקנות יודיע הקבלן למפקח על סיום העבודה ויתאם איתו קבלת מערכת ,וזאת לאחר
שביצע את כל הבדיקות הנדרשות והליקויים שאותרו תוקנו והמערכת עברה הרצה אושרה
ע"י מכון התקנים.
 07.16.2תכניות לאחר ביצוע AS-MADE

עם סיום העבודה יכין הקבלן תכניות עדות )) AS MADEוסכמות מעודכנות אשר בהם יצוינו
מספר הציוד ,מספר הברזים כיווני זרימה וכו' .תכניות עדות יעשו על גבי בתוכנת
.AUTOCAD
 07.16.3תיק מתקן
עם סיום העבודות ,הקבלן יבצע בדיקת תקינות ופעולת על מרכיבי המערכת ,ויגיש בכתב
מסמך המאפשר ביצוע ההתקנות בנוסח הבא :כל מרכיבי המערכת הותקנו עפ"י דרישות
המפרט ,התכניות והוראות היצרן ,נבדקו לאחר התקנה ונמצאו פועלים כשורה בהתאם.
הקבלן יבצע בדיקות קבלה של המערכת.
בבדיקות אלה תיבדק התאמת המערכת לדרישות המזמין כמפורט במפרט.
לקראת המסירה וכתנאי לקבלת המערכת יכין הקבלן  3סטים הכוללים:
.1

הוראות התקנה של מרכיבי המערכת ,והוראות הפעלת המערכת.

.2

הוראות אחזקה וטיפול בכל מרכיבי המערכת.

.3

נוהלי איתור תקלות.

.4

רשימת ציוד ,מכשירים ,אביזרים וכו' ופרטי הספקים.

.5

תעודות אחריות מספקים/יצרנים.

.6

תכניות לאחר ביצוע בצירוף דיסק  CDעם קבצי התכניות.

הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן ,כך שיוכלו לבצע את הפעולות הדרושות.
בסיום בדיקות הקבלה ולאחר תיעוד מתאים יקבל המבצע אישור בכתב על "גמר עבודה".
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07.17

אקוסטיקה
על הקבלן לקחת בחשבון את דרישות יועץ האקוסטיקה.

 07.17.1משאבות
המשאבות תוצבנה על בלוק אינרציה .המשאבות תחוברנה באופן קשיח לבלוק אינרציה
מבטון ,אשר משקלו פעמיים משקל המשאבה .הבלוק יוצב על גבי בולמי רעידות קפיציים
מדגם " "SLFמתוצרת ” “Masonאו שווה ערך בעלי שקיעה סטטית של " ,1אשר ייבחרו לפי
המשקל הכולל של הבלוק והמשאבה.
בכל הכניסות והיציאות של צנרת בחדר המשאבות יש להשאיר מרווח של  2ס"מ סביב
הצינור כך שלא יהיה כל מגע קשיח בין הצינור לבין החלקים הבנויים .מעברי הצנרת יאטמו
באמצעות צמר סלעים דחוס היטב ,או שרוולי "ארמפלקס" או שווה ערך.
צינורות אספקת המים בקומות לא יהיו במגע עם הרצפות .סביב הצינורות תהיה עטיפה של
צמר סלעים או צמר זכוכית דחוס ,ולאחר מכן תבוצע השלמת היציקה.
החיזוקים של הצינורות אל קירות הפיר יהיו אך ורק באופן גמיש ,על ידי חבקי  EPDMאו
ניאופרן על היקף הצינור.
07.18

מפרט טכני מיוחד לדירות מגורים
העבודה תכלול כדלקמן:
 .1התקנת צנרת מים מצינורות  UNIPIPE , SPאו מולטיגול ,ממונה המים שבפיר הלובי
הקומתי לרבות חיבור לכל יחידות הקבועה בדירה .תוכנית הצנרת תחושב ותוגש ע"י
ספק הצינורות ורק לאחר החתמתה בחותמת "מאושר לביצוע" יורשה הקבלן להתחיל
בביצוע העבודה.
 .2לא יותקנו מחברי לחיצה במילוי מתחת לריצוף.
 .3התקנת צנרת שופכין ודלוחין מצנורות פוליאטילן בצפיפות גבוהה לרבות ניקוזי יח'
מזוג אויר וחיבור כל יחידות הקבועה הצורתיות לקולטנים .תוכנית הצנרת תוכן ע"י
ספק הצנרת ורק לאחר החתמתה בחותמת "מאושר לביצוע" יורשה הקבלן להתחיל
בביצוע העבודה.
 .4התקנת מערכת ספרינקלרים מושלמת בדירת המגורים לרבות התקנת ספרינקלרים
דקורטיביים ניקל – כרום  SIDEWALLאו  PENDENTעם רוזטה מצופה כרום.
תוכנית הצנרת וסידור הספרינקלרים בכל דירה יוכנו ע"י הקבלן ורק לאחר אישור
מכון התקנים יורשה הקבלן להתחיל בביצוע העבודה.
 . .5מונה המים שבפיר יהיה מונה תוצרת ארד דליה עם חיבור קריאה מרחוק ,כולל
שרוול צנרת וחיווט עד
 .6קבועות תברואיות ואביזריהן בדירה הטיפוסית )פירוט דגמים לפי אדריכל(.
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 07.18.2התקנת אסלה תלויה
יחד עם האסלה יסופק ויותקן מתקן חרושתי עם מיכל הדחה סמוי דו – כמותי מתוצרת יצרן
האסלה .המתקן יחוזק עם ברגים לקירות ולרצפה וחלקו התחתון עד וכולל מוצא האסלה
ובוצע עם גוש בטון יצוק במקום.
 07.18.3התקנת משטף מטבח
מתחת לכיור יותקנו  3ברזי " "NILאורגינליים ,שניים לסוללה ואחד – הכנה למדיח כלים.
משטף המטבח יצויד גם בסיפונים " 2מפי.וי.סי ,עם חיבור הכנה למדיח.
 07.18.4התקנת כיור רחצה
הכיור יותקן ויחוזק אל הקיר או ישולב במשטח ויכלול סוללה למים קרים וחמים )מיקסר(
"פרח" עם פיה מסתובבת ושני ברזי " "NILאורגינליים .הסיפון יהיה דגם " "Pמצופה כרום
מתוצרת "."VIEGA
 07.18.5הכנה למכונת כביסה
הכנה למכונת כביסה תכלול  2ברזים יוצאים " 1/2מצופים ניקל כרום עם רוזטה כנ"ל כנ"ל
וחיבור לצינור גמיש .יסופק מים חמים ומים קרים.
 07.18.6מחמם מים חשמלי
לכל דירה יסופק מחמם מים חשמלי מתוצרת "כרומגן" בנפח כמתוכנן ,עם גוף חימום
חשמלי ,ברז ניתוק ואביזרי בטיחות כחוק .
 07.19רשימת כלים סניטריים )כל הכלים יוגשו לאישורם הסופי של היועץ ,אדריכל פנים והמזמין(
שירותים ציבוריים
תיאור הפריט

תוצרת

דגם

1

אסלה תלויה

DURAVIT

18409

2

מושב אסלה סטנדרטי

HAMBERG

30303

3

כיור תחתון

DURAVIT

33849

4

מיכל הדחה נסתר לקיר גבס

MEPA

514101

5

לחצן מיכל הדחה סטנדרטי

MEPA

421810

6

ברז פרח לכיור רחצה

PALAZZANI

19802

7

מושב נכים

DURAVIT

6071

8

מונובלוק לנכים

SANITANA

MOBIL

9

כיור נכים

DURAVIT

70545

10

ברז נכים

PALAZZANI

36509

11

סיפון כרום  +ונטיל לחיצה לכיור

SPARK A

186
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שירותים ציבוריים
תיאור הפריט

תוצרת

דגם

12

ידית מתרוממת לנכים

NOFER

15051

13

מאחז נכים  45ס"מ לדלת

NOFER

15054

14

מאחז נכים זוויתי  60/60ס"מ

NOFER

15060

דירות מגורים
תיאור הפריט

תוצרת

דגם

1

ברז מטבח נשלף

ROSSI

31014

2

מושב

DURAVIT

30303

3

מונובלוק

DURAVIT

211109

4

אגנית מקלחון 100/100

DURAVIT

720103

5

כיור משטח תלוי  /לארון מקלחת

DURAVIT

34285

6

כיור תלוי למקלחת

DURAVIT

231155

7

ראש טוש  20ס"מ  +זרוע

JOY

32182

8

אינטרפוץ  3דרך

PALAZZANI

28665

9

אינטרפוץ  4דרך

PALAZZANI

28064

10

סט מזלף  +נק' מים  /מאחז

PALAZZANI

131411

11

כיור מטבח נירוסטה 58/52

NYGA

129972
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רשימת סעיפי כמויות להשלמת מידע לפרק 34 + 07
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פרק  - 08מתקני חשמל ומתח נמוך מאוד
תוכן העניינים
.1

כללי

.2

היקף העבודה

.3

תיאור העבודה

.4

חומרים וציוד

.5

הוראות טכניות כלליות

.6
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.1

כללי:
א.
ב.

ג.

קבלן המשנה לחשמל יהיה רשום ברשם הקבלנים לסיווג א 5-בענף .160
העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים:
חוק החשמל תשי"ד  1954ותקנותיו העדכניות.
.1
התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל ,ייצור לוחות
.2
חשמל והארקות ,דיזל גנרטורים ,מערך מ"ג ושנאים
תקנות והוראות חברת חשמל וחברת בזק
.3
תקן ישראלי ת"י  1220מערכות גילוי אש.
.4
התכניות ,המפרט הטכני המיוחד.
.5
המפרט הטכני הכללי הבין משרדי פרק .08
.6
עבודות החשמל ,תשתיות לתקשורת מחשבים ומנ"מ בפרויקט יבוצעו ע"י קבלנים
שיאושרו ע"י היועץ והמפקח לפני ביצוע העבודה.

הנחיות לביצוע הזנה ראשית לבניין ,לצורך ביצוע עבודות הקמת הבניין
.1

במסגרת העבודות ,הקבלן ידאג להזנה זמנית מלוח חלוקה זמני שיותקן בגג בניין 3
מפסק ראשי .3x400A
לוח החלוקה יוזן מלוח ראשי בניין  3ויחובר להזנה בתיאום עם אחראי חשמל מכללה.
לוח החלוקה יבנה ע"פ תכנית מצורפת ויכלול  :מפסק ראשי  ,3x400Aרב מודד ומונה
קוט"ש למדידת צריכת חשמל ומפסקי זרם לשני קווי הזנה זמניים לבניין .1

.2

קווי ההזנה יעברו בפיר בניין  3כולל שילוט מתאים "הזנה זמנית לבניין  ."1כל קו
הזנה יהיה  4x240NA2XYללא הארקה.

.3

מערכת ההארקה של הלוח הזמני שיותקן בבניין  1תהיה ע"י אלקטרודות הארקה
מקומיות בסמוך ללוח

.4

מתקן ההזנה הזמני יאושר בכתב בגמר העבודה על ידי מהנדס בודק סוג 3

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/09/16

181
תכנית לוח זמני

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/09/16

182
.2

הקף העבודה:
א.

רשימת העבודות הכלולות במכרז זה:
.1

אינסטלציה חשמלית לכוח ומאור.

.2

תאורת פנים וחוץ.

.3

תשתית צנרת וכבילה למחשבים ולטלפונים.

.4

מערכת טלפון כבאים משולבת במערכת הפינוי האוטומטי)מערכת כריזה(.

.5

מערכות גילוי וכיבוי אש ,מערכת תקשורת לאזורי מחסה.

.6

תשתיות צנרת וחוטי משיכה -למערכת אזעקת פריצה ומצלמות אבטחה.

.7

לוחות חשמל +מיגון קרינה עפ"י סקר יועץ קרינה.

.8

מערכת בקרת תאורת חירום מרכזית עם כבלים חסיני אש)עפ"י יועץ
הבטיחות(.

.9

מערכת פיקוד ומנועים לחלונות חשמליים לפינוי עשן.

.10

מערך מתח גבוה ושנאים בקומת המרתף בבניין.

.11

דיזל גנרטור לחירום במרתף עם מערכת השתקה.

.12

מערכת הארקות )הארקת יסודות והארקת מבנה(.

.13

מערכת הגנה מפני ברקים.

.14

תאורת חוץ ותשתיות חשמל ותקשורת בפיתוח.

ב.

אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה בתכניות .על הקבלן להשלים את
מתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט בתכניות.
הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות ,האביזרים והציוד
הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא בתוכניות.

ד.

תכניות עדות )(AS MADE

ג.

.1
.2

.3

במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו
לעומת התכנון המקורי.
עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי
שבוצע )תכניות עדות(.

.3

תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב .AUTOCAD -

.4

הקבלן ימסור למזמין  4סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין.
הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות" :תכנית עדות .הוכנה ע"י
) (..........בתאריך ".......

תיאור העבודה:
מערכת חשמל מלאה ותשתיות לתקשורת ,מערכות מנ"מ גלוי וכיבוי אש ומערכת
א.
טלפון כבאים משולבת במערכת הפינוי האוטומטי)משולבת עם מערכת הכריזה(
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ב.

למבנה החדש המכללה האקדמית להנדסה ירושלים -בניין  1שישמש בעיקר למעונות
סטודנטים ויחובר לתשתיות קיימות)חשמל ותקשורת( לבניין  3הקרוב אליו.
מערך מ"ג ראשי כולל שנאים גנרטור חירום ולוח חשמל ראשי יותקנו בקומות המרתף
המבנה הזנת קו מ"ג תהיה מחדר מ"ג ראשי של בניין )3קיים(
בכל קומת מגורים יבנה לוח קומתי שיזין  18לוחות משניים לדירות סטודנטים ,לכל

ג.
ד.
ה.

.4

דירה יהיה לוח חשמל עצמאי עם מונה צריכה בלוח הקומתי לרבות מערכת ממוחשבת
שתשלח מיילים עם דפי חשבון חשמל ל 5-שנים הקרובות לשוכרי הדירות)סטודנטים(.
תשתית צנרת ראשית למערכת תקשורת אחודה וסיבים אופטיים עבור חיבור
תקשורת מחשבים ,טלפוניה ,בטחון ובטיחות.
תשתיות תקשורת מחשבים תרוכז בחדר תקשורת מרכזי בבניין )מפלס .(-3
מערכות מנ"מ חדשות לגילוי אש ,ולמערכת פינוי אוטומטית )מערכת כריזה( יהיו
עצמאיות ויחוברו למרכזיות קיימות בקמפוס ,לצורך העברת התראות.

חומרים וציוד:
א.

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון
התקנים הישראלי .חומרים ואביזרים מתוצרת הארץ יישאו תו תקן ישראל .אביזרים
מתוצרת חוץ יישאו תו של אחד או יותר מהתקנים הבאים.IEC, NEC, UL, VDE :

ב.

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המתכנן
ו/או המפקח ,אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהוה אישור
לכל הציוד מאותה התוצרת .כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י
הקבלן ועל חשבונו .המפקח רשאי לדרוש החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי
שיידרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה מיד ועל חשבונו.

ג.

אביזרי החשמל והתקשורת )שקעים ומפסקים( להתקנה

עה"ט יהיו מתוצרת

 GEWISS SYSTEMאו ניסקו  Nאו ש"ע ,האביזרים להתקנה שקועה )תה"ט ( יהיו
מתוצרת  GEWISSסדרת" " CHORUSמסגרות " "ONEאו " "GEOאו ש"ע מאושר.
ד.

תיבות חיבורים ומעבר להתקנה גלויה עה"ט יהיו מתוצרת  GEWISSאו ניסקו או
לגרנד או שו"ע -אין להשתמש בשום מקרה בקופסאות מרירון.
קופסאות לאביזרים יהיו קופסאות " "GEWISSעם חיזוק ע"י ברגים בקירות.
הקופסאות יתאימו לציוד המותקן ויותקנו בקירות כך שהחורים לחיזוק השקעים
בברגים יהיו במקביל לרצפה.

ה.

תעלות פלסטיות יהיו חסינות אש דוגמת פלגל או  IBOCOאו ש"ע.

ו.

הציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת ABB SACE, KLOCKNER ,MERLIN GERIN

 MOLLER CUTLER HAMMER,SIEMENאו שו"ע.
ז.

כל המאמ"תים יהיו בעלי כושר ניתוק של  10KAבקצר ,אלא אם צוין אחרת .הקבלן
ישמור במידת האפשר על אחידות הציוד בלוחות ,במידה ונבחר יצרן שאינו מייצר את
כל טווח הציוד הדרוש בלוחות יש לשמור שלפחות קבוצת אביזרים מסוג מסוים )כגון
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ממסרים ,מגענים אביזרי פקוד ,מנתקי הספק ,מפסקים ח"א ומאז"ים( יהיו משל
אותו יצרן.
.5

הוראות טכניות כלליות:
א.
ב.

הקבלן ישלט את כל המוליכים המתחברים ללוחות בשילוט פלסטי עם מס' המעגל
ומס' לוח ומחוזק למוליך בלחיצה או ע"י חרוזים המושחלים במוליך.
מובילים מתכתיים :כל המובילים המתכתיים לכבלי חשמל ותקשורת בבניין )תעלות,
סולמות ,צינורות ,תעלות רשת( ותמיכותיהם יהיו מגולוונים .כל עבודות ההכנה כגון
ריתוך ,השחזה וכד' יבוצעו לפני הגלוון .אין לבצע אחרי הגילוון כל עבודה שעלולה
לפגוע בשכבת הצפוי כולל קידוח .מגשי הרשת יהיו מגולוונים .התמיכות ,לסולמות,
לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זויתנים מרותכים )ללא
ניטים( )דוגמת  ,MFK,ספק לירד שיווק ( ויתאימו לעומס המרבי של הסולם/תעלה עם
הכבלים .מרחק ההתקנה בין התמיכות  1מטר לכל היותר .הקבלן יספק דוגמאות לכל
התמיכות שבכוונתו לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע)לתעלות חשמל נדרש
להוסיף מוליך הארקה .(10CU

ג.

כבלים ומוליכים:
קוים לנקודות בהתקנה סמויה ביציקות או במחיצות סגורות יבוצעו ע"י
)(1
מוליכים מבודדים  PVCבצבעים תקנים בתוך צינורות פלסטיים כפיפים
)(2

)(3

חלקים מסוג כבה מאליו.
להלן פרוט צבעי צנרת "מריכף" שתונח במבנה ,כל הצנרת תהיה מטיפוס
"כבה מאליו"


צנרת חשמל  -בצבע ירוק



צנרת לתקשורת  -כחול



צנרת כריזה ומחשבים  -בצבע צהוב

צנרת לגילוי אש  -בצבע אדום.

כל הקווים בתעלות פתוחות יבוצעו על ידי כבלי נחושת מטיפוס
) N2XY(XLPEוכן כל ההזנות ללוחות עד  3X125Aאמפר יבוצעו על ידי כבלי
נחושת מטיפוס) ,N2XY(XLPEכל הזנות ללוחות מ 3X160A -אמפר ומעלה
יבוצעו על ידי כבלי אלומיניום מטיפוס ) NA2XY(XLPEובהתאם להוראות
הבצוע.

)(4

כל הצנרת הפלסטית תהיה חלקה .אין להשתמש בצינורות שרשוריים.
כמו כן אין להשתמש בצינורות שקוטרם החיצוני קטן מ 20 -מ"מ.

)(5

צנרת פלסטית שתונח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה מיד עם הנחתה,
לרבות אטימת הקצוות למניעת חדירת לכלוך/מים.

)(6

קווי הזנה לחלונות שחרור עשן ,ולמערכות חיוניות ביותר יהיו כבלי נחושת
עם בידוד נטול הלוגנים עמיד בפני שרפה בטמפרטורה  800מעלות צלזיוס
שמירת בדוד מעטה חיצוני ) (FEבמשך  180דקות ושמירת בדוד מעטה
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מוליכים ) (Eעפ"י תקן גרמני  VDE 4102-12במשך  90דקות מטיפוס E90

 NHXHX FE 180אלא אם יצוין אחרת בתכנית.
ד.

חוטי משיכה :כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות
בעבודתו יצוידו בחוטי משיכה מנילון שזור .לצינורות עד קוטר  36מ"מ חוטים בקוטר
 2מ"מ ,לצינורות  42מ"מ עד  63מ"מ חוטים בקוטר  4מ"מ ,לצינורות " 3ומעלה
חוטים בקוטר  8מ"מ .סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת )קטע צינור( שתמנע
"בריחת" החוט לתוך הצינור.

ה.

ו.

שילוט:
.1

כל האביזרים במתקן ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים עם ציון מספר הלוח
ומספר המעגל .גוון השילוט לציוד חשמל יהיה כיתוב לבן על רקע
שחור/אדום.

.2

ציוד תקשורת ישולט בשלט כנ"ל אולם על רקע כחול.

.3

שקעי החשמל משוריינים במרחבים המוגנים ובמקלט ישולטו )בנוסף לסעיף
 (1בשלט סנדביץ חרוט "זהירות -שקע לא מוגן ע"י פחת".

.4

כל כבלי החשמל והתקשורת יסומנו ע"י חבק עם סימון מס' מעגל.

.5

כבלי התקשורת יסומנו בנוסף למתואר גם בתחילה ובסוף הקו וכן  1.5מטר
מתחילת הקו ומסופו.

קופסאות הסתעפות תה"ט יותקנו בגובה אחיד  2.20מ' לפחות מפני הרצוף ,קופסאות
הסתעפות שידרשו בגובה נמוך מ – 2מטר ייסגרו בברגים.

ז.

חפירות:
.1

החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק  110ס"מ )אם לא נרשם אחרת( מרום
הסופי של הקרקע או המדרכה ,לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה
לחציבה .בכל מקום במפרט בו מוזכרת חפירה ,פירושה חפירה ו/או חציבה
בכל סוגי העפר והסלע.

.2

הקבלן יבצע החפירה ע"פ הנחיות הפיקוח ובתזמון עם נציגי המכללה ,הקבלן
אחראי על כל תוואי החפירה ועליו לבצע זאת ע"פ התכניות המצורפות
ובמקביל לתכניות תת קרקעיות למצב הקיים.

.3

החפירה תרופד בשכבה של  10ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה
נוספת לאחר הנחתה ולאחר מכן להדק את החול .מעל שכבת המילוי
הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סימון "כבלי חשמל" כנדרש,
לכסות את החפירה בעפר ולהדק עד להשגת צפיפות של  97 %מוד א.א.ש.ו.
לפחות .פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית.

.4

על הקבלן לקבל אישור המפקח לתוואי לפני בצוע החפירה .על הקבלן לוודא
תוואים ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת .האחריות להימנע מפגיעה
במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד .כל תקלה
במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד ,על
ידו ועל חשבונו.
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.6

תאומים אישורים ובדיקות:
א.
ב.
ג.

ד.

.7

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת מהנדס בודק מוסמך למתקן שהקים ויתקן
מיד כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק.
עם השלמת מערכת גילוי וכיבוי אש יזמין הקבלן בדיקת מכון התקנים לבדיקת
המערכת ויקבל אישורם למתקן גלוי אש שבוצע.
כל הבדיקות החיצוניות כדוגמת מהנדס בודק ומכון התקנים יבוצעו בנוכחות נציג
הפיקוח מטעם המכללה ,בדיקה שתבוצע ללא נציג המכללה וללא אישור מראש
תבוטל ,ותידרש אחרת במקומה.
על קבלן החשמל להזמין את המתכנן ,המפקח ונציג הפיקוח של המכללה לביקורת
בטרם יאושר לסגור תקרות מונמכות.

מערכת הארקות והגנה מפני ברקים:
א.

במסגרת העבודות תבנה מערכת הארקת יסודות לבניין החדש וכן יוארקו כל
האלמנטים המתכתיים בבניין ע"פ דרישות חוק החשמל ותקנותיו,

ב.

במסגרת העבודות תבנה מערכת הגנה מפני ברקים ע"פ דרישות חוק החשמל
ותקנותיו.

ג.

הוראות טכניות לביצוע הארקת יסודות:
.1

ביצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי  4271תקנות החשמל
)הארקת יסודות( התשמ"א.

.2

הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.

.3

הגדרות:


הארקת יסודות :המערכת הכוללת את טבעת הגישור ,פס השוואת
פוטנציאלים ,אלקטרודות הארקת יסודות ,יציאות חוץ ואת מוליכי
הארקה המתחברים ביניהם.



טבעת גישור :ברזל שטוח או עגול המותקן בקורות היסוד של
המבנה ,מחבר את האלמנטים השונים כגון המוטות האנכיים של
היסודות ,יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת סגורה בהיקף המבנה ,תוך
שמירה על רציפות חשמלית.



פס השוואת פוטנציאלים :פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור
באמצעות פס ברזל שטוח מגולוון ואליו מתחברים כל צרכני
ההארקה .מדות הפס  80x8מ"מ באורך המאפשר לחבר אל כל
מוליכי ההארקה ועוד שישה מקומות שמורים.



יציאות חוץ :פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך
לטבעת הגישור והקצה השני יוצא אל מחוץ לבניין לתוך קופסה
מתכתית משוריינת שקועה בקיר עם מכסה מחוזק בברגים ושלט
הארקת יסודות ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ)אליה
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יתחברו מוליכי הורדה של המערכת הגנה מפני ברקים עפ"י פרט
בתוכניות(.


.4

אלקטרודת הארקת יסודות :חלקי המתכת הטמונים ביסודות
המבנה ומחוברים ביניהם ע"י ריתוך.

טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול חלק )לא יאושר בשום מקרה
שימוש בברזל מצולע בכל מערכת הארקות( שקוטרו  12מ"מ תוך כדי שמירת
רציפות ההארקה ,הגישורים הדרושים לשמירת הרציפות יבוצעו ע"י ברזל
 10מ"מ שיחובר באמצעות ריתוך.

.5

בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון )יציאות חוץ ,מעבר ,תפר
וכו'( יש להתקין פס מגולוון  4x30מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש
את הטבעת בתוך תחום הבטון .בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי
מגולוון של טבעת הגישור.

.6

אלקטרודות הארקת היסוד יכללו ריתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים
וחבור לשני מוטות אנכיים לפחות ,אלו ירותכו אל טבעת הגישור,
בכלונסאות ,יש ליצור קשר גלווני בין המוטות האנכיים ע"י ברזל עגול בקוטר
 10מ"מ לפחות .שנים מהם ירותכו לטבעת הגישור.

.7

איפוס :המתקן יוגן בשיטת האיפוס .האיפוס יבוצע בפס השוואת
פוטנציאלים הראשי ע"י לוח החשמל הראשי במבנה ע"י חבור מוליך האפס
דרך פס השוואת פוטנציאלים ע"י מוליכי נחושת שזורים עם בדוד בצבע כחול
עם צהוב ירוק בשני הקצוות .חתכי המוליכים לפי המופיע בתכנית הארקות.

ד.

בנוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד המתכתי ,מובילים כבלים,
קונסטרוקצית מתכת ,לוחות חשמל ,גריד תקרה אקוסטית ,ארונות תקשורת ,צנרת
וכו' הכל בהתאם לדרישות התקנות ,ובהתאם להוראות הבצוע בתכניות .הקבלן
אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים מנה לא פורטו במסמכי
המכרז.

.8

לוחות חשמל ומיגון קרינה:
א.

ב.

ג.

לוחות החשמל ייבנו מתאים מודולריים מפח עם פנלים בחזית ניתנים לפרוק או
דלתות מפח בהתאמה למיקום הלוח .פסי האפס וההארקה יונחו בתאי המהדקים
ויהיו רצופים לכל אורך הלוח.
סלקטיביות :בין ההגנות בלוחות תקוים סלקטיביות הן בזרם יתר והן בקצר.
באחריות הקבלן לוודא שימוש במפסקים בעלי אופיינים המבטיחים סלקטיביות
מלאה.
איזון פאזות :עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל על הקבלן למדוד את הזרם
בשלושת הפאזות  .במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ 5 %-על
הקבלן לבצע איזון פאזות.
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ד.

ה.

עם סיום בניית הלוח יוזמנו המתכנן ,המפקח מטעם המכללה ,ואחראי החשמל של
המכללה לצורך בדיקתו במפעל הלוחות .לוח שיובא לאתר ללא בדיקה במפעל – לא
יאושר באחריות הקבלן לזמן את נציגי המכללה והמתכנן.
הוראות כלליות לבניית לוחות
.1

הציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת  :מרלן ז'רן ,מולר ABB ,בלבד
המאמת"ים יהיו בעלי כושר ניתוק  10KAבקצר עפ"י תקן בינלאומי IEC-898

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10

ותקן ישראלי .745
לוחות החבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החבורים
שבתכניות .מידות הלוח תהינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים ועוד
מקום שמור .30%
התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד ,תכנית
מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות
הלוח תעובד על ידי היצרן ותוגש לאישור המהנדס לפני תחילת העבודה .רק
לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע הלוחות .עם גמר הביצוע
ימסרו יחד עם כל לוח  3עותקים של מערכת התוכניות הנ"ל.
הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות ,אפס והארקה עם ברגים ודיסקיות פליז
בורג נפרד לכל מוליך ,העומס יחולק שווה בין הפאזות .כל המעגלים ומוליכי
הפקוד יצוידו במהדקים .עד  25ממ"ר מהדקי מסילה 35 ,ממ"ר ומעלה עם
בורג להתחברות ע"י נעלי כבל.
מוליכים שחתכם  10ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל
ודיסקיות פליז ,מפסקים של  250אמפר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה
באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים .כבלי אלומיניום
יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום/נחושת או לשות מתאימות לפי
גודל הקו .אין להשתמש בדיסקיות.
כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים שיחוברו לפנלים
ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא דבק( .בנוסף לשלוט יש לסמן את כל
האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית .שילוט האביזרים בלוח
בגודל ובגוון ע"פ החלטת הפיקוח של המכללה
הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו על ידי פנל פלסטי שקוף
משולט בסמן החץ .כן יכוסו פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח העלולים
לגרום התחשמלות ע"י מגע מקרי.
היצרן ידאג להבטחת סלקטיבית בהגנות לזרם יתר וזרם קצר בין המפסקים
החצי אוטומטים בלוחות החשמל .ציוד החשמל המוצע חייב להתאים
לדרישה זו.
הפנלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיצים )פרפרים( או ברגים בעלי ראש גדול
לסגירה בחצי סיבוב עם אבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל.
לוחות החשמל יבנו במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי ובעל היתר
ממכון התקנים הישראלי לסמן את הלוחות בתו תקן.
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העומד בתקנים הישראליים:

ו.

א.

ת"י .ISO 9001

ב.

ת"י .ISO 9002

ג.

ת"י ייצור לוחות .61439

מיגון קרינה:
.1

המיגון יעשה במרכז האנרגיה ובחדרי החשמל ככל שיידרש ע"פ ממצאי סקר
הערכת רמת חשיפה לאזורים מגנטיים באזורים הרלוונטיים ,הנ"ל לצורך
עמידה בהמלצת המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לחוק הקרינה ,וכן לצורך
קבלת היתר הקמה והיתר הפעלה ,המיגון יותקן ע"י  3שכבות כמפורט :בצד
הקורן ע"י לוח אלומיניום בעובי  3מ"מ בצד המיועד למיגון ע"י פלדה מגנטית
בעובי  1.4מ"מ ובין הלוחות שכבת בידוד עד  2מ"מ בידוד ,חומרי הבידוד
יקבלו אישור ממכון התקנים.

.2

ביצוע בדיקה מעשית בסוף לאחר החשמול ואכלוס תבוצע בדיקה מעשית של
שדה מגנטי בפועל.

.9

גופי תאורה פנים:
א.

הוראות טכניות כלליות:
)(1

גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים )חדרים ,דירות,
מחסנים ,חדרי שירות ,משרדים ,מבואות ,פרוזדורים וכו'( .באזורים בהם
תותקן תקרה מונמכת יותקנו גופים שקועים.

)(2

גופי התאורה יהיו קלים לפרוק ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאורה לצרכי
אחזקה תעשה ללא צורך בפתיחת ברגים או שימוש בכלים .הלובר יחוזק
בתפס גמיש לגוף התאורה כך שיישאר תלוי גם אם יפורק לצרכי תחזוקה.

)(3

גופי התאורה מתייחסים להספקה ,התקנה וחיבור כולל גם את הציוד
והנורות ולהתקנה מושלמת ,לרבות כל החיזוקים ,המתלים ,ברגי החיזוק,
קידוחים ,כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים.

)(4

כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית יוחזקו ע"י שני פס מתכת ו/או
שני מוטות הברגה אל תקרת הבטון .בכל מקרה אין להתקין גוף תאורה שקוע
מבלי לחזקו אל תקרת הבטון.

)(5

בחדרי ממ"מ ג"ת יהי'ה מסוג המאושר ע"י דרישות פיקוד העורף ויחוברו
ישירות לתקרת הבטון באמצעות  2מוטות הברגה בקוטר  8מ"מ לפחות.

)(6

גופי תאורה שקועים בבטון יורכבו עם קופסאות השיקוע המקוריות שלהם,
והקבלן ידאג שתהיינה ברשותו בעת הכנת התבניות ליציקה.

)(7

כל מנורות הפלורסנט יצוידו במשנק אלקטרוני תוצרת  OSRAMאו פיליפס
עם אורך חיים ל –  50,000שעות .על הקבלן לוודא התאמה בין הציוד
למנורות )יש לבדוק את הנושא מראש עם יצרן הציוד( ,כל משנק אלקטרוני
יזין עד  2נורות פלורסנט בלבד.
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)(8

נורות פלורסצנטיות מתוצרת  OSRAMאו  PHILIPSבלבד ,וכן כל מנורות
הפריקה )פלורסנט ,מטל הלייד( יצוידו בקבלים לשיפור כופל הספק עד 0.92
לפחות.

)(9

כל גופי התאורה יחוברו לקוי ההזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים
לגוף.

)(10

כל גופי התאורה מבוססי  LEDיסופקו עם  5שנים אחריות לפחות .בעלי
תקנים ישראליים )מת"י( .אורך חיים  50,000שעות עבודה לפי תקן  LM-80ו-
 .TM21תקן  LM79ותקן פוטוביולוגי  .IEC62471גוון אור לבן טבעי
 CCT=4000Kאלא אם כתוב אחרת בתוכניות ,דרייבר לג"ת לד בתקן  CBאו
 ,TUVלרבות בדיקת  EMCל LVDכדוגמת חברת  MEANWELLאו LIFUD

או ש"ע מאושר.
)(11

על הקבלן לקחת בהצעתו החלפת כל ג"ת שאינו תקין במסגרת האחריות,
לרבות פירוק ג"ת התקול והתקנת ג"ת חדש זהה לתקול.

)(12

כל גופי התאורה יחוברו לקוי ההזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים
לגוף.

)(13
ב.

ציוד תאורת חרום יהיה מאושר תקן ישראלי ת"י  20חלק .2.22

מנורות חד תכליתיות:
ג"ת תאורת חירום  LEDהכוללות :מטען וסוללות ,לתאורה בהפסקת חשמל .מאושר
עפ"י תקן ישראלי  20חלק  2.22עם בקרה אלקטרונית להפסקה מוחלטת של פעולת
הנורה במתח סוללה של נמוך  1Vלשמירה על הסוללות.

ג.

שלטי יציאת חרום מוארים דו תכליתיים:
כל שלטי יציאת חרום יהיו מסוג  LEDעם ממיר ,מצברי ניקל קדמיום ומטען לפעולה
של  120דקות בהפסקת חשמל .המנורות יתאימו לשלט יציאה תקני בהתאם לדרישת
מכבי אש ויצוידו בלחצן בדיקה ונורת ביקורת )ללא מתג לניתוק היחידה( .שלטי
יציאת החרום יהיו עם שילוט על גוף.

.10

טלפוניה ותקשורת מחשבים -תקשורת אחודה:
א.
ב.

.11

נקודות הכנה לטלפוניה ותקשורת מחשבים יבוצעו ע"י צנרת כבה מאליו בקוטר 25
מ"מ בקירות עד למגשי תקשרת בחלל תקרות עד לחדר מחשבים מרכזי בבניין
הקבלן חשמל נדרש לבצע תשתיות הכנה בלבד הכוללות :צנרת ,חוט משיכה
השאר)השחלה כבל תקשורת ,אביזרי קצה( יסופק ע"י קבלן תקשורת עפ"י תכנון יועץ
תקשורת "ארכימדס" כן ע"פ בחירת נציגי המכללה ובתיאום איתם.

הנחיות כלליות ותקנים למערכות חירום:
.1

מערכות חירום נדרשות לעמוד בתקנים הבאים:
מערכת גלוי אש

–

 ULמהדורה .9
תקן ישראלי.
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אישור ADA
מערכת פינוי אוטומטית VOICE EVACUATION SYSTEM

וטלפון כבאים

-

 ULמהדורה 9

מערכת בקרת שחרור עשן

UUKL-

מערכת כבוי בגז - FM200

 ULו .FM

כבלים
צנרת

תקן ישראלי.-לפי הנדרש

תכנון מערכת

-על פי תקן .NFPA

בדיוק לפי דרישות המאופיינות.
תכנון יבוצע ע"י גורם מוסמך של היצרן.
.2

רשימת יצרנים /ציוד מאושרת:
מערכות גלוי אש.HOCHIKI ,NOTIFIER ,SIEMENS :
מערכות פינוי אוטומטי.NOTIFIER ,SIEMSNS ,HOCHIKI :
מערכת ,JOHNSON ,SHCNEIDER ,SIEMENS ,NOTIFIER ,HOCHIKI :FSCS
.DISTECH
מערכות ספקי כוח.HOCHIKI ,ALTRONIX :
גלאי יניקה באמצעות מפוח יניקה עם גלאי עשן אנלוגיים.HOCHIKI ,SIEMENS :
מערכות טלפון כבאים.NOTIFIER ,SIEMENS ,HOCHIKI :

מערכות כבוי בגז .KIDDE ,TYCO ,HYGOOD :FM 200
מערכות כבוי באבקה לחדרי גנרטור ומנדפים תקן PYROCHEM :UL300

מערכות גילוי גזים רגיל ו .DRAGER ,HOCHIKI ,MSR ,SMC ,Crowcon :EXd
מערכת גילוי להבה.SPECTRONIX ,HOCHIKI :
מערכות גילוי לייזר ביניקה,HOCHIKI ,FENWAL ,VESDA :

צופרים ,נצנצים ,רמקולים רגילים.ATLAS ,WHEELOCK ,GENTEX :
.HOCHIKI ,NOTIFIER ,SIEMENS ,WHEELOCK :NAC BOOSTER
.SIEMENS ,WHEELOCK ,NOTIFIER ,HOCHIKI :POWER SUPPLY
.SIEMENS ,ESL ,HOCHIKI :DOOR HOLDER

כבלים:
.1

כל היצרנים בעלי תקן ישראלי ו/או אמריקאי ובלבד שהפריט עונה לדרישות
המפרט ויצרני המערכות.

.2

בפיר ורטיקלי יש לעיין במפרט המיוחד לכך.

תשתית צנרת:
במבנה משרדים
במרתפים.
בפיר ורטיקלי
בחדרי חשמל
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מארזים וקופסאות חבורים:
.1

אין לבצע חיבורים אלא באביזרים בלבד.

.2

אין להתקין קופסאות חיבורים אלא בחדר ריכוז קומתי.

.3

מארז החיבורים יבוצע בארון מתכת מוגן מים .IP65

.4

כל החיבורים יהיו על פס דין עם מחברים מסוג פיניקס בלבד ומשולטים.

במרתפים כל הקופסאות יהיו  IP65וכל הכניסות והיציאות מסוג אנטיגרון.
.3

תאור המתחם :מכללה אקדמית – מוסד חינוך עם מעונות.
.1

מבנה של  3קומות חניונים תת קרקעיים.

.2

גרעין מרכזי

.3

במבנה קיים מתחם של חדר חשמל ,חדר מ"ג ,חדרי תקשורת ,ארכיון ,חדר
גנרטור.

.4

.4

כל אזורי העבודה רועשים מבחינה אקוסטית.

.5

תנאי הסביבה סטנדרטיים מבחינת  EMIו .RFI

.6

אין במבנה אזור שמוגדר כמוגן התפוצצות למעט חדרי  UPSוחדרי מצברים.

תיאור העבודה:
העבודה הינה אספקה והתקנה של מערכות גלוי אש ,פינוי אוטומטי וטלפון כבאים,
מערכת בקרת שחרור עשן  ,UUKLמערכת גלוי גזים ,מערכת אזורי מחסה.
עבודה תעשה באופן רציף כאשר בשלבי הביצוע השונים תידרש הפעלה חלקית של
מערכות.
הכנת התשתיות הכוללת תשתית צנרת ותשתית חיווט חייבת להתבצע ע"י המציע
ובאחריותו.
התשתית מהמבנה עצמו למתקני הרשת בסביבה תעשה בצנרת מוגנת תת קרקעית.
תשתית תתחיל מהבקרה דרך הזנה מציר  Aוחזרה מציר  Bלכל מערכת/רשת בנפרד
ולכל המבנה יחד.
הכבילה ברשת בנחושת חייבת להיות מסוככת לכל סוגי הכבלים.

.5

תכנון המערכת:
.1

תוך  14ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודות יציג הקבלן תוכניות ביצוע
 PRE MADEבשלושה העתקים.

.2

התוכניות יהיו בצבע עם מקרא סימונים.

.3

התכנון יבוצע על פי דרישות ה .NFPA 72

.4

התכנון יאושר ע"י גורם מקצועי מוסמך ע"י היצרן.

.5

יש לשים תשומת לב מיוחדת לדרישות ה .ADA

.6

כל ציוד מערכת גלוי האש והכבוי האוטומטי יהיה מאושר .FM/UL

.7

כל הלחצנים והצופרים והנצנצים יהיו מאושרים .ADA
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.8

בכל חישובי צריכת הזרם בקווי ה  NACיילקח בחשבון כי צריכת הזרם לא
תעלה על  70%מיכולת האספקה של ה .NAC

.6

.9

תכנון כסוי מערכת הנצנצים יהיה לפי  CANDELLA30ל  17מ"ר.

.10

כל הלחצנים יהיו מאושרי .ADA

אישור ציוד ופיתרון טכני ומסירת מערכת:
אופן הגשה טכני לאישור ציוד:
שלב א'.
כל החומר יוגש בשני תיקים זהים לחלוטין.
בתיק יהיו ארבעה חוצצים כדלקמן:
חוצץ ראשון  -דו"ח הענות מפורט.
קטלוגים .
חוצץ שני
ארכיטקטורה מוצעת עבור דרישות המפרט.
חוצץ שלישי
שלב ב'
לאחר אישור שלב א יגיש המציע תוכניות עבודה כדלקמן:
פיתרון טכני המבוסס על המפרט הטכני.
באם יחליט היועץ אזי תתבצע הדגמה של המערכת המציע הכוללת:
שלוש לוחות בקרה ברשת.
מרכז שליטה לטלפון כבאים.
שילוב של מערכת הפינוי עם שלושה אזורים ברשת.
שלוש עמדות טלפון כבאים) .אחד מכל סוג(.
 24רמקולים) .אחד לכל אזור כריזה ופינוי(.
גלאי להבה משולב בתוכנת הבקרה
כל הציוד הנדרש על פי טבלת הלוגיקה לביצוע כבוי בלוח חשמל כולל הדגמה בפועל.
ביצוע בפועל של הלוגיקות הנדרשות.
תוכניות ביצוע.
רק לאחר אישור שני השלבים יאושר הביצוע בפועל.
אופן מסירה סופי:
המבצע יגיש אישור  NFPAלכל המתקן ללא כל הסתייגות.
בסמכות היועץ לדרוש אישור של גורם מוסמך ברמה של NICET 3

המבצע יגיש תיק )בשלושה העתקים( המכיל:
תוכניות  AS MADEמדויקות לחלוטין בצבע.
מדיה מגנטית המכיל את כל תכולת התיק.
דו"ח בדיקת מערכת על פי  72 NFPAחתום ומאושר ע"י הטכנאי

הבודק והן ע"י

המפקח.
הדו"ח כולל בדיקת לוגיקות על פי המטריצה של הלוגיקות.
קטלוגים לכל הציוד.
המבצע יעביר לרשות המזמין את כל חלקי החילוף על פי המפרט ויצרף לתיק את
אישור קבלת חלקי החילוף.
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בדיקות בפועל:
המבצע יעמיד לרשות הבודק שימנה המזמין צוות של ארבעה אנשים לצורך בדיקות.
הבודק יבדוק את כל הלוגיקות של המערכת על פי המטריצה שיספק המבצע.
למרות בדיקה זאת המבצע הינו האחראי הבלעדי לתקינותה של המערכת.
בדיקה זאת נעשית לצורך ודאות התפקוד בלבד.
הנחיות מיוחדות למערכת גלוי באמצעות גלאי יניקה  HSSDללוח מתח גבוה.
.1

הלוחות ימוגנו באמצעות גלאי יניקה בלבד.

.2

גלאי היניקה יותקן מחוץ לחלל החדר .

.3

גלאי היניקה יותקנו על גבי פלטת מתכת .יש לחבר הארקה ללוח המתכת.

.4

גלאי היניקה יותקנו במארזים מוגני מים .IP65

.5

הגלאים יותקנו בגובה  140ס"מ.

.6

לכל גלאי יהיה ספק כוח עם סוללות נפרד.

.7

הצנרת ליניקה תהיה בקוטר  25מ"מ קשיחה.

.8

מהלך הצנרת יהיה מחוץ לחלל הלוח.

.9

בכל תא יותקן נחיר יניקה שיחובר לצנרת שמחוץ ללוח.

.10

אופן ההתקנה חייב לקחת בחשבון כי הגישה לתחזוקה בחדר קשה מאוד
ולכן

.12

.11

יש לבצע התקנה ברמה גבוהה מאוד.

.12

תשתית צנרת התקשורת בין הגלאי לציוד המרכזי תהיה מסוג .IP65

מערכת גלוי האש
.1

מערכת גלוי האש תהיה מסוג רשת .המערכת והרשת מאושרים  ULמהדורה .9

.2

לוח הבקרה יהיה עם שתיים או ארבע עניבות.

.3

הרשת תאפשר הרחבה לעד לפחות  64בקרות ותצוגות רשת.

.4

פריסת הרשת תעשה באמצעות כבלי נחושת.

.5

התצוגה שעל גבי לוח הבקרה יהיה בעברית כולל תוכנת ההפעלה.

.6

המציע יציג אישור של היצרן כי אמנם הוורסיה בעברית נעשתה על ידי היצרן .לא
תתקבל תוכנת המרה שלא בוצעה ואושרה ע"י היצרן.

.7

רשת התקשורת בין הבקרות ולוחות התצוגה יהיו ב CLASS A STYLE 7

.8

מערכת פינוי אוטומטית

.9

מערכת הפינוי תהיה מתוצרת זהה ליצרן מערכת גלוי האש.

.10

מערכת גלוי האש תכיל  DRIVERבפרוטוקול  BACNETמובנה בתוך לוח הבקרה .לא
יתקבל פרוטוקול אחר או ממיר או רפיטר או כל סוג של מתווך

.11

ה  DRIVERיכיל את כל נתוני הרשת ויעביר פיקוד לכל קונפיגורציה של לוגיקת
הפעלה שתקבע .
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.12

מערכת גלוי האש תבקר באופן שוטף ורציף את העברת תקשורת הנתונים בין שתי
המערכות.

.13

האינטגרציה בין מערכת גלוי האש למערכת הבקרה חייבת להיות מושלמת ומאושרת
ע"י נציג בקרת המבנה.

.14

לוח תצוגה סינופטי יסופק על לשמש כמאבחן מיקום אירוע אינטואיטיבי .התצוגה
תאפשר זיהוי מיידי של נקודת גלוי האש ביחס לחללי העשן ונתיבי המילוט .הפעלה
של גלאי עשן כלשהוא יתריעו ,יפעילו ויופיעו באופן אוטומטי על תצוגת המפה
הסינופטית.

.15
.13

הלוח הסינופטי יהיה מאושר  .ULלא יתקבל כל ייצור מקומי ולא אלתור אחר.

מערכת טלפון כבאים משולבת במערכת הפינוי.
.1

מערכת טלפון כבאים תהיה מסוג רשת.NETWORK .

.2

המערכת והרשת יהיו מאושרים ו .UL FM

.3

הרשת תאפשר חיבור של לפחות  6עמדות קצה מסוגים שונים.

.4

פריסת הרשת תעשה באמצעות סיב אופטי או נחושת לפי הנחיית היועץ.

.5

במרכז השליטה תותקן עמדת שליטה מרכזית עם  48פקדים מתוכנתים.

.6

שתי עמדות שליטה נוספות יותקנו במקום שיוחלט עליו בהמשך.

.7

רשת התקשורת בין מרכז השליטה והמגברים יהיו ב CLASS A STYLE 7

א.

קווי גלוי  SLCוקווי הפעלה.
.1

קווי הגילוי  SLCיהיו ב .CLASS A STYLE 6

.2

קווי הגילוי  SLCיאפשרו מינימום של  127כתובות מכל סוג שהוא.

.3

על קווי הגילוי  SLCלא יתוכננו יותר מ  80כתובות לעניבה.

.4

קווי ה  NACיהיו ב  CLASS A STYLE 6כל קווי ה  NACבהם יש יותר
מנצנץ אחד יהיו מסונכרנים.

ב.

תשתיות ואופן התקנה.
.1

אופן התקנה של אמצעים בלוחות חשמל ראה פרט ב.1

.2

התקנת תשתית הצנרת והכבילה בלוחות חשמל תהיה כדלקמן:

.3

ליד כל לוח תותקן קופסא בגודל  CI 3רמת אטימות .IP65

.4

מחברים מסוג  GLENDאטומים למים תוצרת  HUMMELאו ש"ע.

.5

צנרת גמישה  M20תוצרת  HUMMELאו ש"ע

.6

קופסת התקנה מיוחדת לבסיס של גלאי עם שתי כניסות  M20וגלנדים
מתאימים .אביזרי הידוק של הצנרת יהיו מקוריים של יצרן הצנרת.

.7

קופסת גב ללחצן כבוי מוגנת מים עם כניסה יחידה  M20בחלקה התחתון.

.8

בלוחות יעשה שימוש בכבל  AWG18*2שזור וגמיש בלבד!!

.9

קצות הכבל יהודקו בסופיות.
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.10

על כל גיד יהיה מספר המעיד על שימוש.

.11

כל התשתית הורטיקלית תהיה מוגנת מים .IP65

.12

בכל קומה ובכל פיר ורטיקלי יותקן ארון מתכת מוגן מים עם גב/משטח
עבודה מחורר ממתכת עם מפתח.

.13

כל המחברים בארון יהיו מתוצרת פיניקס.

.14

צנרת ורטיקלית תהיה  .PLENUM RATEDהצנרת תהיה גמישה בלבד
ותחובר לארונות בחלקן התחתון בלבד.

ג.

.15

חיבור צנרת לארון תהיה אך ורק באמצעות אנטיגרונים מוגני מים.

.16

כל התקנת האביזרים יהיו לפי הנחיות ה  NFPAוהיצרן.

דרישות תחזוקה:
.1

הקבלן יציג למזמין את כל הדרוש לצורך תחזוקה מושלמת כולל:

.2

צב"ד לגלאי עשן לביצוע ניקוי ובדיקות כיולCALIBERATION SMOKE .
CHAMBER

.3

צב"ד לגלאי גז לביצוע בדיקות כיול  CALIBERATION CONTAINERSלפי
ריכוז הגלוי המוצע.

ד.

.4

רישיון תוכנה גרפית ) .אם נרכש ממקור חיצוני(

.5

תיק מערכת מושלם בשלושה העתקים.

.6

תוכנה גרפית במדיה מגנטית.

.7

חלקי חילוף יוחזקו אצל המזמין כדלקמן:

.8

גלאי עשן וחום לפחות  2%ולא פחות משתיים.

.9

לחצנים לפחות  2%ולא פחות משתיים.

.10

נצנצים לפחות  2%ולא פחות מאחד.

.11

צופר נצנץ לפחות  2%ולא פחות מאחד.

.12

גלאי להבה אחד.

.13

גלאי מוגני התפוצצות אחד.

.14

נורית סימון שלוש.

.15

רמקול חמש.

דרישות תכנון ,הפעלה ולוגיקה בסיסיות .עיקר האפיון מצורף בנספח "לוגיקה".
.1

מערכת הודעות אוטומטית וטלפון כבאים.

.2

הודעה אוטומטית.

.3

המערכת תספק הפעלה אוטומטית של  5הודעות שונות.
א.

פינוי מבנה שריפה.

ב.

ביטחון.

ג.

חירום.

ד.

חזרה לשגרה.
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ה.

התכנסות לאזורי מקלט.

.4

הפעלה אוטומטית של  5הודעות שונות תבוצע ע"י לוח הפקדים שיותקן בחדר
הבקרה.

.5

ניתן יהיה להעביר את ההודעה לכל אזור או קבוצת אזורים הן ידנית והן
באופן אוטומטי שייקבע מראש.

.6

בכל אזור שיוגדר ע"י היועץ יותקן מארז הכולל:

.7

כרטיס תקשורת לרשת טלפון הכבאים.

.8

כרטיס עבור ארבעה אזורי טלפון כבאים.

.9

כרטיס הרחבה עבור ארבעה אזורי טלפון כבאים.

.10

ספק כוח מטען וסוללות לכל הנ"ל.

.11

פנל ביקורת.

.12

בכל חלל מוגדר ע"י היועץ יותקן עמדת של טלפון כבאים כדלקמן:

.13

א.

עמדת מסוג ANTI VANDAL WARDEN STATION.

ב.

עמדה מסוג שקע.

ג.

בכל חלל/אזור יותקנו רמקולים כאשר:

ד.

במסדרונות יותקנו רמקולים בתקרה או על קיר כל  6מטרים.

כיול הספקים לרמקולים:
א.

במסדרונות הרמקולים יכוילו על  2ואט.

ב.

בחדרי חשמל ואחרים הרמקולים יכוילו על  6-8ואט.

ג.

בחדרי מכונות הרמקולים יכוילו על  6-8ואט.

ד.

בחללי עבודה הרמקולים יהיו מסוג שופר  15ואט דגם TUC-15AP

בלבד.

.14

.14

חלוקת אזורי כריזה לפי הנחיות ה  NFPAוהיועץ.

.15

בנוסף לנ"ל יש להוסיף  5אזורי כריזה מתוכנתים לפי הנחיות היועץ.

.16

פיקוד הפעלת ההודעות )בנוסף לדו"ח הלוגיקה( יהיה לפי הנחיות היועץ.

מערכת פינוי .VOICE EVACUATION SYSTEM -
.1

המערכת מאושרת .UL

.2

מערכת ההודעה האוטומטית תפעל בעת שריפה.

.3

גלוי עשן הנעשה ממערכת גלוי האש יפעיל הודעה קולית בתוך ומחוץ לאתר המוגן.

.4

ההודעות תהינה בעברית ברמת הקלטת אולפן ובקובץ דיגיטלי ובנוסח שייקבע ע"י
המזמין

.5

ההודעה תועבר באמצעות רמקולים מסוגים שונים.

.6

מערכת הגלוי תהיה משולבת עם מערכת הגלוי ומאותו יצרן.

.7

כל קווי הרמקולים יהיו מחוברים בשיטת חיבור  CLASS Bאו .CLASS A
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.8

כל קווי הרמקולים יהיו מבוקרים ע"י המערכת המרכזית שתדווח ללוח הבקרה על כל
תקלה בקווים.

.9

המיקרופון יהיה מבוקר .העדר מיקרופון ידווח כתקלה.

.10

קווי התקשורת לביצוע ההפעלות אוטומטיות יהיו מבוקרים הן ע"י מערכת גלוי האש
והן ע"י מערכת הפינוי.

.11

המערכת תאפשר שידור אוטומטי של שתי הודעות אוטומטיות בו זמנית.

.12

ניתן לייבא הודעות ידועות מראש באמצעות קובץ דיגיטלי או ע"י הקלטה מקומית.

.13

ניתן יהיה לבצע בקרת הודעות ללא השמעת ההודעות באמצעות הרמקולים.

.14

המערכת תיתן אינדיקציה מקומית ויזואלית על מצב אזעקה ועל מצב תקלה.

.15

המערכת תאפשר הרחבת הספקי השידור לעד  6,000ואט.

.16

התקשורת בין מרכזי השליטה למגברים תהיה באמצעות קווי תקשורת.

.17

ניתן יהיה לשלב מספר גדלי מגברים לפי הצורך למשל  25ואט  50ואט  100ואט.

.18

המערכת תאפשר חיבור של עד  250מגברים בגדלים שונים.

.19

מרכז שליטה ראשית – מערכת פינוי.

.20

מרכז השליטה יהיה מורכב ממספר יחידות מודולריות.

.21

עמדת מיקרופון ראשית.

.22

יחידת השמעת הודעות באורך כולל של ארבע דקות.

.23

ההודעות יצרבו ב  EEPROMויהיו בלתי נדיפות.

.24

פנל שליטה עם אפשרות לשליטה על  160אזורים

.25

ניתן להרחיב את הלוח לעוד  256אזורי שליטה.

.26

פנל תצוגה מסוג נוריות לחיווי אינטואיטיבי של אזורי הקומות.

.27

תוכנת שליטה וניהול פיקודים של כלל מערכת הפינוי.

.28

לוגיקות של קומה מעל וקומה מתחת.

.29

היחידה ניתנת להרחבה לעד שישה ערוצי הודעות בו זמנית במכפלות של שני ערוצים.

.30

בשלב זה היחידה תסופק עם ערוץ יחיד.

.31

מערכת אינטרלוק בין עמדות השליטה.

.32

מרכז השליטה ינטר את כל רכיבי המערכת וידווח ישירות לוח גלוי האש.

.33

מרכז שליטה משני.

.34

מרכז השליטה השני יהיה זהה לחלוטין למרכז הראשי ויכלול את המרכיבים של
היחידה הראשית.

.35

מרכז שליטה טלפון כבאים.

.36

מרכז השליטה של טלפון הכבאים יהיה משולב בתוך מרכז השליטה של מערכת
הפינוי.

.37

מרכז השליטה של טלפון הכבאים בעמדת השליטה המשנית יהיה זהה לחלוטין
למרכז הראשי ויכלול את כל המרכיבים של היחידה הראשית.
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.38

ניתן יהיה לחבר עד  250קווי תקשורת נפרדים של טלפון כבאים.

.39

לוח הבקרה יחווה באופן אוטומטי על כל התקשרות מכל אחד מ  250קווי התקשורת.

.40

על כל קו תקשורת ניתן להתקין לפחות  10עמדות טלפון כבאים.

.41

ניתן יהיה מכל טלפון כבאים לבצע כריזה דרך מערכת הפינוי לפי עדיפויות.

.42

מערכת טלפון הכבאים תהיה חלק ממערכת הפינוי ותשולב בתוכנת ההפעלה הכללית.

.43

המערכת הבסיסית תסופק עם  10קווי תקשורת ) ( ZONE 10 F.F.F.S

.44

ניתן להרחיבה באמצעות כרטיסים של  4אזורים כולל פקדים ומפסקים שישולבו
בלוח הבקרה המרכזי.

.45

בלוח הבקרה המרכזי יהיו פקדים ומפסקים לביצוע כל הפעולות הדרושות על פי ה
.NFPA

.46

.47

.48

א.

רשת מערכת טלפון כבאים.

ב.

ניתן לחבר כרטיסי רשת למרכזי השליטה.

ג.

ניתן יהיה לחבר עד  250עמדות ברשת.

ד.

כרטיסי הרשת יפעלו בחוג סגור ויהיו מבוקרים כנגד קצר ונתק.

ה.

כרטיסי הרשת ישולבו בלוחות השליטה.

ו.

מערכת הגברה – רמקולים.

רמקולים.
א.

הרמקולים יהיו מאשורי .LIFE SAFETY UL

ב.

יעשה שימוש במספר סוגי של רמקולים.

ג.

לרמקולים יהיו סנפי חיבור להספקים שונים 8 ,4 ,2 ,1/2,1 ,1/4 .ואט.

ד.

כל הרמקולים יהיו מצוידים בהתקני בקרת קווים.

ה.

הרמקולים יעבדו במתח עבודה של 70.7או .VL 25

ו.

הרמקולים יהיו בצבע לבן או אדום.

שופרי קול בהספק  15ואט ב  RMS 30כדלקמן:
א.

היחידה תשולב עם התקן בקרת קווים.

ב.

השופר יהיה מסוג HEAVY INDUSTRY TYPE

ג.

היחידה תסופק עם התקן תליה מסיבי על קיר.

ד.

לשופר יהיו סנפי חיבור להספקים שונים 15 ,10 ,4 ,2 , .ואט.

ה.

שופרי קול כנ"ל אך בהספק  30ואט ב  RMS 25להתקנת חוץ.

ו.

רמקולים מוגני התפוצצות יותקנו ע"ג התקנים מקוריים של היצרן.

רמקול על קיר יותקן בשני אופנים:
א.

שקוע -יסופק עם קופסת גב המיועדת לשיקוע בקיר.

ב.

עה"ט – יסופק עם קופסת גב אטומה עם אוזניים לחיבור לקיר.

ג.

רמקול על תקרה יותקן בשני אופנים:
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ד.

שקוע בתקרה אקוסטית  -יסופק עם קופסת גב מתכתית המיועדת לתליה על
פס מתכת מתכונן שיחובר לקונסטרוקציה של התקרה

ה.
.15

עה"ט – יסופק עם קופסת גב אטומה עם אוזניים לחיבור לתקרה.

מפרט טכני מערכת תקשורת לאזורי מחסה.
.1

שם מקצועי .AREA OF REFUGE

.2

תיאור כללי:


מיקום רכזת השליטה ויחידות הקצה.
 .1רכזת השליטה תמוקם במקום גישה מרכזי בקומת הכניסה ליד
עמדת הכבאים הראשית של המבנה.
 .2יחידות הקצה תמוקמנה בכל קומות המבנה ,מעל ומתחת לקומת
הכניסה.
 .3רשות הכבאות תחליט היכן היא נקודת המילוט הקומתית.
 .4מיקום עמדות המילוט תהיינה זהות בכל הקומות.
 .5מיקום יחידות הקצה יהיה בסמוך ככל האפשר ליציאה לחדר
המדרגות.
 .6באם הוגדר אזור מחסה בתוך חדר המדרגות ,אזי יחידת הקצה
תותקן בתוך חדר המדרגות ליד עמדת המילוט.
 .7תכנון המערכת יהיה על פי הנחיות ה N.F.P.A -וחוק תכנון ובניה.
 .8יחידות הקצה תהיינה מאושרות ע"י ה .ADAAG
 .9יחידות הקצה תהיינה מותאמות אף לשימוש של אנשים עם מגבלת
ראיה.
 .10בכל מקרה ,מיקום עמדת המילוט ומיקום יחידת הקצה יאושר ע"י
רשות הכבאות.

.3

רכזת שליטה מרכזית.


היחידה תאפשר מענה וטיפול בכל יחידות הקצה הנדרשות במבנה על פי
הנחיות ה .NFPA



היחידה תכיל לחצן ייעודי לכל יחידת קצה.



רכזת השליטה תהיה מודולרית ותאפשר שליטה עד  112יחידות קצה.



אופן קבלת התקשרות מיחידת קצה:
 .1היחידה תכיל תצוגה ויזואלית של כל מיקום יחידות הקצה.
 .2בביצוע התקשרות של יחידת קצה ,תידלק אוטומטית נורית ליד
הלחיץ הרלבנטי ליחידת הקצה המתקשרת.
 .3מיד עם הרמת השפופרת ולפני קיום הקשר הדו כיווני ,תושמע
פעמיים הודעה מוקלטת ברורה המזהה את מיקומה המדויק של
עמדת הקצה המתקשרת.
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 .4ההודעה תושמע אף ביחידת הקצה על מנת שהמשתמש יידע את
מיקומו.


היחידה תאפשר קיום שיחה ישירה עם כל יחידת קצה.



היחידה תאפשר ביצוע שיחה עם מספר משתמשים בו זמנית לפי סדר כניסת
ההתראות.



היחידה תאפשר קיום שיחה עם גורם חיצוני מחוץ למבנה.



היחידה תאפשר קיום שיחה באמצעות שפופרת וגם באמצעות מיק/רמקול
ללא שימוש בשפופרת.



היחידה תאוחסן במארז מתכת אנטי ונדאלי עם דלת שקופה ומנעול.



ניתן יהיה להתקין את היחידה על הטיח ו/או באופן שקוע.



גובה התקנה יהיה  120ס"מ מחלקה התחתון של היחידה.



תכונות הפעלה:
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

היחידה תכיל זיכרון "היסטוריה" של התקשורת.
.1

שיחות נכנסות.

.2

שיחות יוצאות.

.3

שיחות שלא נענו.

.4

פקודות העברה שונות.

היחידה תחייג לגורם חיצוני מוסמך כאשר )תכונה מתוכנתת(:
.1

ישירות בקבלת חיוג ראשון.

.2

אין מענה ברכזת השליטה.

היחידה תאפשר חיוג לעד  5גורמים חיצוניים כאשר אין מענה ברכזת
השליטה.
היחידה תבקר את כל יחידות הקצה ותתריע על מצב נתק של יחידת
קצה.
היחידה תאפשר זיהוי מפעילים תוך שימוש בקוד משתמש.
היחידה תאפשר העברת השיחות לעמדת משנה.

.4

לאחר ביצוע ההתקשרות מיחידת הקצה ולאחר שאין מענה ברכזת השליטה
המרכזית ,תתבצע שיחה לגורם חיצוני אל מחוץ לאתר .הגורם החיצוני יטפל בקריאה
ויוכל להזעיק לאתר כוח חילוץ .עם הגעה לאתר של כוח החילוץ יתאפשר לקיים
התקשרות מרכזת השליטה המרכזית ליחידת הקצה ולקיים התקשרות בתוך המבנה
עם הגורם המזעיק ביחידת הקצה.

.5

יחידות קצה.


כל יחידות הקצה זהות בפעולתן.



כל היחידות הינן אנטי ונדאליות.



על כל יחידות הקצה יהיה כתב ברייל לשימוש עבור מוגבלות ראיה.



על כל יחידת קצה יהיה שילוט ברור של עמדת חיוג המעיד על שימושן.
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כל יחידות הקצה יהיו מאושרות ע"י ה .ADAAG



כל יחידות הקצה יהיו מסוג תקשורת דו-כיוונית כאשר הדיבור חופשי
.HANDS FREE



ניתן להקליט בכל יחידת קצה הודעה ייחודית המזהה את מיקומה המדויק
במבנה .ההודעה תושמע פעמיים לפני קיום התקשרות.



יחידת הקצה תאפשר למקבל ההתקשרות לפקוד על ביצוע ההודעה שנית
באם ההודעה הראשונה לא נשמעה היטב.



במקרים מיוחדים ניתן להוסיף לחצן מסוג פטריה.



הפעלת יחידת קצה תדליק נורית חיווי קבועה .קבלת התקשרות תגרום
לנורית להבהב.



ניתן לתכנת בכל יחידת קצה שני מספרי טלפון לחיוג חיצוני כאשר אין מענה
ברכזת השליטה הראשית) .או בעמדות המשנה(.



סוגי יחידות קצה.
 .1יחידת קצה להתקנה עה"ט מפלדת אל חלד בצבע טבעי .כולל קופסא
אחורית מפלדת אל חלד בצבע טבעי.
 .2יחידת קצה להתקנה עה"ט מפלדת אל חלד בצבע אדום .כולל קופסא
אחורית מפלדת אל חלד בצבע אדום.
 .3יחידת קצה להתקנה תה"ט מפלדת אל חלד בצבע טבעי .כולל קופסא
אחורית לשיקוע מפלדת אל חלד בצבע טבעי.
 .4יחידת קצה להתקנה חיצונית ,NEMA 4 ,עה"ט מפיברגלס בצבע
אדום .כולל קופסא אחורית פיברגלס בצבע אדום.

.6

כבילה.


סוג הכבילה .באם אין דרישה של הכבאות לכבל חסין אש ולחוזק מכני אחר
אזי הכבל הנדרש הינו:
 .1שני זוג מסוכך .22AWG
.2

4x6005, 22 AWG Multicore Overall Foil-Shielded Cable +

.Jacket
.7

Part Number: 8095004101

שילוט :באין הנחיות של רשות הכבאות אזי:


בכל עמדת מילוט שבה מותקנת יחידת קצה ומיועדת לכיסא גלגלים יותקן
שלט על הרצפה עם ציור של כיסא גלגלים.



בכניסה לאזור מילוט ועל הדלת או סמוך לה בצד שאינו ציר הדלת יותקן
שלט הכוונה עם חץ .כאשר יש לוודא כי השלט מואר ע"י תאורת חירום.



לחילופין ניתן להתקין שלט מואר.



לפחות שלט מואר אחד עם ציור של כיסא גלגלים ותיאור מילוי "אזור
מילוט" יותקן בסמוך לכניסה לאזור המילוט.
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.16

.8

באם מותקנת באתר מערכת תאורת מילוט יש לוודא כי ציר המילוט יואר לכל אורכו.

.9

רכזת השליטה כולל כל יחידות הקצה יהיו בעלות גבוי למתח הפעלה לארבע שעות
במצב עבודה מלאה.

.10

רכזת השליטה כולל יחידות הקצה יכילו יחידת זיכרון בלתי נדיף.

.11

ניתן לחבר עמדות משנה לרכזת הראשית זהות בפעולתן לחלוטין לרכזת השליטה
הראשית.

.12

הנחיות תכנון וביצוע של:


NFPA



ADAAG



IBC

מערכת פיקוד ומנועים לחלונות חשמליים לפינוי עשן
מבנה המערכת
א.
המערכת לפתיחת חלונות עשן תכלול את הרכיבים הבאים:
(1

מערכת פיקוד להפעלת מנועים המותקנים בקבוצת חלונות הכוללת ספק כוח
מטען ומצברים כדוגמת ES-12A

(2

כל מערכת תתואם למספר המנועים בכל אזור ואזור על פי דרישות המתכנן.

(3

מערכת הפיקוד תהיה בעלת אישור תקן אירופאי EN12101-9

(4

מנועים לפתיחה ולסגירה של החלונות יותאמו למשקל החלון ,וללחץ רוח
מחושב במקום .מהלך פתיחה לחלון בפטרייה יהיה  450מ"מ ומנוע שרשרת
כפולה .מינימום  500ניוטון לכל שרשרת מהירות פתיחת החלון  10שניות לכל
 100מ"מ

(5

אורך המנוע לא יעלה על  700מ"מ ,רוחב המנוע לא יעלה על  50מ"מ ,גובה
המנוע לא יעלה על  40מ"מ –בהתאמה לפרופיל החלון וגוון הפרופיל  ,צריכת
זרם למנוע לא יעלה על  .1Aמנוע דגם  KA-SWלשרשרת כפולה ומנועים
דגם  KA-22או  KA-32לשרשרת בודדת תוצרת המערכת

D#H

גרמניה

או ש"ע מאושר מראש .
(6

בקרי הפעלה מקומיים לשעת חרום ימוקמו בשטח בתאום ובאישור יועץ
הבטיחות.

ב.

אינסטלציה חשמלית )כולל כבלים ותשתית( בין יחידות הבקרה המקומית
(7
לבין המנועים ולחצני ההפעלה -.אורך הכבל בכל מנוע יהיה עד  15מ' מסוג
כבל סילקון עמיד אש תקני.
שיטות הפעלה
ההפעלה תהיה לאחר קבלת אות מאחת מהמערכות הבאות:
עם קבלת מגע יבש ממערכת גילוי אש.
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(1

בקר הפעלה מקומי דוגמת  HE-075הכולל זמזם התראה פנימי ומפסק פנימי
המאפשר ניתוקו.

ג.

ד.

מפסק תרמי ביחידת הפתיחה.
(2
סגירת מערכת חלונות עשן
(1

באמצעות לחיצה על בקרי ההפעלה המקומיים

(2

באמצעות ביצוע  RESETבמערכת גילוי האש ,או/ו בקרת מבנה.

תכונות מערכת הבקרה


הזנה לכל מערכות הפיקוד המקומיות במתח .230V



מערכת הפיקוד תהיה בקופסת מתכת ונעולה במפתח שיסופק על ידי היצרן.



כל רכיבי המערכת יפעלו במתח של  24Vויגובו במצברים למשך  150שעות
לשלושה מחזורי פתיחה וסגירה מושלמים לפחות.



המערכת תדע לבדוק באופן שוטף:
.1

התרעה על חלונות פתוחים ,זמזם מקומי ונורית חיווי .

.2

מצב המצברים ולהתריע במקרה תקלה או ניתוק מזרם הרשת
אוטומטית למערכת גילוי האש .

.3

במקרה של תקלה כדוגמת הנ"ל תופיע התראה אופטית ביחידות
הבקרה המרכזית וכן התראה במערכת גילוי האש.

.4

תהיה אפשרות לבצע  RESETממערכת גילוי האש.

.5

במצב  RESETכאשר אין התראת גילוי אש ,החלונות יסגרו באופן
אוטומטי.

ה.

.17

מערכת גילוי האש תקבל התראה בזמן הפעלת החלונות וכאשר
.6
החלונות במצב פתוח.
דרישות כלליות ואחריות
על החברה המציעה להיות בעלת הסמכה מהחברה היצרנית לגבי הציוד המותקן.
על החברה להחזיק מעבדה בארץ לציוד מסופק על ידה וכן בעלת הסמכה מהחברה
היצרנית לתחזוקה וטיפול בציוד המסופק .
על החברה לספק מפרטים או/ו תוכנה המחשבת את התאמת הציוד המוצע למפרט
הטכני של החלונות  .אחריות החברה לציוד המוצע יהיה לתקופה של  24חודש מיום
מסירת המתקן למזמין.

מערכת גנרטור חירום 500kVA
א.

כללי:
העבודה מתייחסת להספקה ,התקנה והפעלה של מחולל חשמל בעזרת מנוע "דיזל"
)דיזל גנרטור( אוטומטי מותקן בקומת המרתף עם מערכת השתקה אקוסטית עפ"י
תכנון להשתקה  62dBעפ"י המפרט והנחיות יועץ האקוסטיקה  ,ומאושר ע"י איכות
הסביבה.
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ב.

הקף העבודה:
העבודה תכלול את החלקים הבאים:
)(1

אספקת יחידת דיזל גנרטור אוטומטי בהספק של  500 kVAבמצב עבודה
רצופה ) 550 kVA (PRIMEבמצב כוננות ) ,(STANDBYבהתאם למפרט

)(2
)(3

הטכני ונתוני היחידה שיפורטו להלן ,הובלתו לאתר ,הרכבתו עם בולמי
זעזועים ורעידות ,כולל התקנת כל האביזרים המכניים והחשמליים הדרושים
להפעלתו התקינה.
אספקה ,הרכבה וחיבור של לוח גנרטור אל מערכת הכח ,הפיקוד והבקרה
החשמלית והמכנית.
מערכת אספקת דלק אינטגרלית בבסיס היחידה כולל מיכל יומי לעבודה
בעומס במשך  10שעות לפחות  ,כולל מראה גובה דלק במיכל ,מצופים ,צנרת
ברזים ,וצינור מילוי דלק  .על הקבלן להאריק את כל צנרת הדלק במוליך
מבודד  35CUממ"ר.

)(4

ג.

אספקה ,הרכבה וחיבור צנרת הפליטה ודוד ההשתקה )אספקה והתקנה אגוז

מבודד בקוטר " 10מקומת הגנרטור ועד לגג(.
הספקה והתקנה של קוליסות בחדר מגובה  2מטר בחדר)פתח כניסה  5.3מ"ר
)(5
ופתח יציאה  5מ"ר( .הספקה והתקנה של קוליסות בחדר מגובה  2מטר
בחדר)פתח כניסה  5.3מ"ר ופתח יציאה  5מ"ר(.
אספקה ,שוחת מילוי +מיכל דלק בנפח של  2000ליטר ,לרבות קבלת אישורים
)(6
מתאימים
אספקה ,התקנה וחבור של כבלי הכח וכבלי הפיקוד והבקרה בין היחידה
)(7
ולוח החשמל שלה.
אספקה והתקנת מערכת מצברים יבשים ללא טיפול לפי ספציפיקציה של
)(8
היצרן.
המצברים יאפשרו לפחות  10התנעות רצופות אחת אחרי השניה ללא טעינה.
בדיקת ומסירת המתקן בצורה תקינה עם רשיון של משרד האנרגיה ,מכון
)(9
התקנים ,חברת החשמל ,תכניות מעודכנות ויתר המסמכים הדרושים לצורך
זה.
מפרט טכני ונתוני היחידה:
הדיזל גנרטור מיועד לספק חשמל למערכות החיוניות  ,במקרה של הפסקות
)(1
באספקת החשמל מהרשת הצבורית.
נתוני היחידה יהיו כדלקמן:
)(2
הפעלה אוטומטית במקרה של הפסקת חשמל ו/או נפילת מתח
2.1
הרשת ,והפסקה אוטומטית עם התחדש המתח.
מתח תלת פאזי  400/230וולט 50 ,הרץ.
2.2
הגנרטור יהיה גנרטור סינכרוני בעל מבנה "ללא מברשות" מצויד
2.3
בווסת מתח אוטומטי אלקטרוני מהיר תגובה ,ווסת מהירות
אלקטרוני .מהירות הגנרטור והדיזל  1500סל"ד הדיזל יהיה בעל
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קרור מים טרופי ,מצוייד ברדיאטור מטיב מעולה ,כולל גם וסת
טרמוסטטי לבקרת עלית טמפרטורת המים.
)(3

הדיזל גנרטור מהווה יחידה אחת מושלמת מקורית של היצרן בעלת מבנה
הקושר בקשיחות את גוף הגנרטור והמיועדת לחיזוק לבסיס ב 4 -נקודות.
היחידה עצמה תסופק בשלמות עם בולמי זעזועים אורגינליים להצבה ישירה
לבסיס.

)(4

הגנרטור יסופק עם לוח חשמל מתאים .שיכלול מפסק זרם ראשי אוטומטי
בעל הגנה טרמית ומגנטית בגודל מתאים לאבטחת הגנרטור ,וולטמטר עם
מבטיחים ומשנה חבור 3 ,אמפרמטרים ,מד תדירות ,מד שעות פעולה ,ממסר
בודק חוסר מתח או חוסר פאזה ומערכת הדממה אוטומטית של הדיזל
במקרה של חוסר מתח או פאזה .מערכת ההפעלה והבקרה של הדיזל תהיה
אלקטרונית .
לצורך העברת אינדיקציות למערכת בקרת מבנה יכין הקבלן סט מגעים
יבשים עפ"י הפרוט להלן:
חוסר דלק בגנרטור
גלישת דלק
תקלה כללית
גנרטור בפעולה בריקם
גנרטור בפעולה בעומס
באחריות הקבלן להעביר סט תכניות לוח הבקרה וההפעלה של הגנרטור
לאישור המתכנן ולאחראי החשמל במכללה .

)(5

הגנרטור יצויד בווסת מתח אלקטרוני סטטי הכולל מסנן להפרעות RF

והגנות בנפילות ועליות תדר .הווסת ישמור על יציבות מתח בגבולות  ± 2%גם
בעומס הכולל תכולת הרמוניות זרם גבוהות כדוגמת מערכת  UPSויאפשר
כוון ושנוי מתח בגבולות  ± 5%התגובה הדינמית של הווסת תהיה ± 10%

) (6

בשנוי של  50 %בעומס.
הגנרטור יצויד בווסת מהירות אלקטרוני הכולל בקר מהירות ,רגש סיבובים,
ווסת דלק אלקטרוני כדוגמת "ברבר קולמן" .המערכת תדאג לוסת את
מהירות המנוע בגבולות  ± 1%בכל המצבים בהתאם לנתונים הבאים:
א.

)(7

שנוי של  50 %בעומס יגרום לשינוי  3÷4% %בתדר היציאה.

שנוי של  100 %בעומס יגרום לשנוי של עד  7%בתדר היציאה.
ב.
מנוע הדיזל יהיה מקורר מים 4 ,פעימות להתנעה ע"י מצברים מתוצרת חברת
"קמינס" או "קטרפילר" או ש"ע.
הדיזל יצויד במד -חום ,מד-לחץ שמן והתקני הבטחה להפסקת הדיזל
במקרה של עלית טמפרטורה ,ירידת לחץ שמן ,ומהירות יתר .פרט להפסקת
הדיזל תתאפשר גם אזעקה כולל מתן התראה לפנל הבקרה .כן יכלול הלוח
מפסק בורר להפעלה יד  -אפס -אוטו.
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)(8

המנוע יצויד במערכת חימום מוקדם הכוללת גוף חמום ווסת חימום ,ברזים,
צינורות גמישים .גוף החמום יורכב על היחידה ויחובר למנוע ,לצינורות
הגמישים ולברזים בכניסה וביציאה .כ"כ יצויד המקרן בגוף חמום למניעת
הקפאת המים במקרן ובצנרת המגיעה אליו .עבודת המתקין כוללת חיבור
גופי החימום לרשת החשמל.

)(9
)(10

ד.

ה.

ו.

ז.

הקבלן יראה את המפרט כהשלמה לתכניות ועל כן לא מן ההכרח כל העבודה
הדרושה תהיה מתוארת גם במפרט זה .
הקבלן מאשר כי בדק באופן יסודי ונהירים לו היטב דרכי ההעמסה ההובלה

והפריקה של כל הציוד המכני והחשמלי והוא מקבל את האחריות להובלתו
התקינה ,מהנמל בארץ ,של כל הציוד אשר יובא מחוץ לארץ וכן להובלה
תקינה של כל הציוד אשר יקנה או יירכש בארץ או יסופק ממחסנים
הנמצאים בארץ.
עבודות צבע:
הקבלן יצבע את מערכות הצינורות המיועדות למים ,דלק ,פקוד חשמלי וכו' בגוונים
שונים לפי הוראות המפקח .הצביעה ) אחרי ההרכבה( תעשה על ידי  2שכבות צבע
יסוד אנטי קרוזיבי ושתי שכבות צבע סופי .הקבלן יתקן את כל הנזקים שיתגלו לו
בציוד כתוצאה מהובלה ,הרכבה ,פגיעה מקרית וכו' לשביעות רצונו המוחלטת של
המפקח.
מערכת הדלק:
כל הצינורות למערכת הדלק יהיו שחורים ,ללא תפר )סקדיול  .(40החבורים למכלים
ולמגופים יעשו על ידי אוגנים או על ידי הברגה בהתאם לדרוש .הצינורות ינוקו היטב
באוויר דחוס  ,הן עם סיום העבודה והן עם העברת דלק ראשונה בהם .המצופים
יותקנו במיכל היומי עם מתקן המאפשר חזוק הכבלים וקופסת חבורים עם מהדקים.
בכניסת דלק למנוע יש להתקין מסנן קדם פריד דלק מים עם אפשרות לריקון מים
בתחתית .תותקן עמדת מילוי תקנית כולל ברים וכל הנדרש.
שונות :
בדיקות ניסיון והפעלה:
)(1
עם השלמת התקנת היחידה יבצע המתקין בדיקת המערכת בהשתתפות
המהנדס המתכנן ,המפקח ונציגי המזמין .הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא
לאנשי האחזקה.
העבודה כוללת גם ביצוע חורים ,שרוולים ,חציבות בקירות ותקרות בטון
)(2
למעבר תעלות כבלים ,כיסוי וביטון שרוולים או חציבות אלו לאחר סיום
העבודה.
עם השלמת העבודה ,יזמין הקבלן מומחה אקוסטיקה שיבצע מדידות ויכין
) (3
דו"ח אקוסטי שיוגש למזמין .באחריות הקבלן לתקן את הליקויים עד
לקבלת עוצמת רעש כנדרש בסעיף ו' 2 .לעיל.
שירותי אחזקה:
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ח.

עם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב התחיבות על נכונותו ואפשרותו לתת
)(1
שרותי אחזקה ליחידה שהתקין .העבודה ו/או העבודות תבוצענה ע"י צוות
עובדים מאומן ובקי בעבודות הרכבה ואחזקה של היחידה המפורטת במכרז
זה .אורך תקופת האחזקה  10 -שנים לפחות.
עבודות האחזקה כוללות:
)(2
בדיקות וטפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה של
א.
היצרן.
תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח.
ב.
אחזקת מלאי חלפים אורגינליים הנדרשים ע"י היצרן.
ג.
ניהול רשום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות ביחידה .תקון
ד.
תקלות במערכת יבוצע ע"י המתקן מידית עם קבלת ההודעה ובכל
מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על 24שעות.
אחריות על יחידת ד"ג וטיפולים:
הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ,לרכיבים ולפעולה התקינה של היחידה לשביעות
רצון המזמין למשך  24חודש מתאריך קבלתה הסופית של היחידה באתר .המתקין
יהיה אחראי לציוד ,להובלתו ואיחסונו .במהלך ובסיום מועד האחריות יבצע הקבלן
את כל הטיפולים התקופתיים השונים כמפורט למטה:
טיפול חצי שנתי  -בדיקה חזותית ובפעולה
.1

.2

בדיקת נזילות כלליות )מים ,שמן ,דלק(
בדיקת רצועות מאוורר
בדיקת צנרת )מים ,דלק ,שמן(
בדיקת שילוט
בדיקת מד טעינת מצבר
נקיון כללי בחדר
בדיקה ורישום מפלס שמן מנוע ,מים ברדיאטור ,מים במצברים,
דלק במיכל.
בדיקה ורישום חום מנוע )במידה וקיים חימום מקדים(
בדיקת תקינות נוריות סימון ואזהרה
בדיקה ידנית של משאבת הדלק
הפעלה בריקם ) 15-20דקות(
רישום שעות עבודה במונה
בזמן הפעלה בדיקת :רעשים חריגים ,נזילות ,אספקת דלק ,טעינת
מצברים ,מתח יציאה ,תדירות יציאה ,חום מנוע ,לחץ שמן.
טיפול שנתי:
הבדיקה תערך עפ"י מפרטי היצרן ותכלול בין היתר בדיקה בעומס ,החלפת
מסננים )שמן ,דלק ,אוויר( ,בדיקת הגנרטור )מחולל( ,מערכת בקרה חשמלית
והגנות מנוע  ,מצברים ומטען  ,שטיפת מנוע ,החלפת רצועות במידת הצורך,
בדיקת תקינות מערכת ההחלפות והגנות החשמליות ,הדמיית מצב של
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ט.

.18

הפסקת חשמל והפעלת צרכני חרום מגנרטור ,רישום נתוני פעולה המכניים
והגשת דו"ח מפורט כולל מסקנות ,המלצות והדרכה בנושא תפעול.
הקבלן ימסור למפקח את פרוט הציוד המוצע ,קטלוג עם סימון האביזרים והדגמים
המוצעים ורשימת אתרים ולקוחות אצלם הותקן ציוד והסוג המוצע.

מפרט טכני  2 -שנאים יצוקים 1250 kVA 22/0.4kV

מפרט זה הינו לאספקה ,התקנה והפעלה של שנאי יצוק להתקנה פנימית ,כדוגמת  SEAדגם
שנאי דל הפסדים או שנאי )ׁׁ TESARאלקו( בהתאמה  ,למתח עבודה . 22/0.4 kVהשנאי
יהיה מסוג " "CAST RESINעם סלילים מחוזקים בסיבי זכוכית ויצוקים באפוקסי בתנאי
ואקום.

בניית השנאי ובדיקותיו יהיו בהתאם לתקן  IEC-726ובהתאם לתקן הישראלי .5484
א.

נתונים טכניים לשנאי דל הפסדים
הספק נומינלי:

kVA

1250

הפסדי ריקם מרביים ): (Wfe

W

1650

הפסדי עומס מרביים ):(Wcc

W

9000

רעש אקוסטי מרבי במרחק  1מ' ):(Lpa 1 m

)dB(A

56

תדירות הרשת:

Hz

50

מתח גבוה נומינלי ) סטייה מותרת : (10%

kV

24

מתח נמוך נומינלי ,ללא עומס )  3פאזות V +

400/231

אפס(:

קבוצת חבורים:

DYn11

נקודת האפס:

מהדק
עומס

מחליף דרגות מתח בכניסה:

± 2x2.5%

עכבת קצר:

%

רמת בידוד בצד מתח-גבוה ) 50Hzלמשך kV 1

חיצוני

ל100%-

6
50

דקה(:
רמת בידוד בצד מתח-גבוה )רמת מתח הלם kV

125

:(BIL
רמת בידוד בצד מ"נ

kV

3

טמפ' סביבה מירבית )מתמשכת(:

oC

40

עליית טמפ' מותרת בסלילים:

Class F

קירור:

טבעי ,עם אפשרות לאוורור
מאולץ

חבורי מתח-נמוך,מתאים לחיבור פסי צבירה.

בחלק העליון

חבורי מתח-גבוה:

בחלק העליון
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ב.

מידות השנאי דל הפסדים :
אורך  1690 :מ"מ
רוחב  990:מ"מ
גובה  1860 :מ"מ
מרחק בין גלגלים  150 :מ"מ

ג.

ציוד ואביזרים נלווים
 4גלגלי שינוע ,שני כוונים ב90º-
 4עיני הרמה
בורג להארקת הגוף
מערכת רגשי טמפ' )  3יחידות  ( PT100וממסר  TEC-154ל  -3דרגות :הפעלת
מאווררים ,אתראה והפסקה.
לוח אתראות לנ"ל עם נורות ,צופר ולחצן השתקה.
שלט מאלומיניום מאולגן עם נתוני השנאי ,לפי תקן .IEC

סימן זיהוי בר קיימא ליד כל חבור כוח ולכל מהדק פיקוד.
ד.

אוורור מאולץ
אוורור מאולץ יהיה ע"י מפוחים הפועלים במתח  230 V ACלצורך הגדלת ההספק
עד .40% -השנאי יכלול רגשים ומגעים ל  2-דרגות טמפ' לפיקוד המפוחים ב"-
היסטרזיס " ,יסופק ויותקן ,בסמוך לשנאי ,לוח פיקוד למפוחים במתח . 230 V AC

ה.

תיעוד טכני ואשורים:
על הקבלן להגיש לאשור את כל האפיונים הטכניים של השנאי ,שרטוט מבנה ומידות,
תכניות חווט ומהדקים.

עם מסירת השנאי ימסור הקבלן ב  -2עותקים תכניות  AS-MADEשל השנאי ובכלל
זה תכניות פיקוד של מערכות התראה והאוורור.

.19

מערך מתח גבוה  -מפרט טכני לציוד מיתוג מבודד בגז  SF6למתח עד  24kVולזרם 630A

.1

כללי
.1.1

מטרה
מפרט זה מתייחס לציוד מיתוג מבודד בגז  SF6בתא מתכתי כמפורט.
הציוד יהיה מסוג הציוד המאושר ע"י חברת החשמל כתנאי מוקדם ,אישור
זה יכלול תיאור ייצרן ,סוג ודגם ),סידרת הייצור( ,המתאימה באופן מלא
לציוד המוצע במכרז.
בטרם תחילת עבודתו יגיש הקבלן קטלוגים ,תוכניות מערך הלוחות ואישורי
חח"י שהציוד ואופן התקנתו תואם את דרישותיה.
מתן אישור סופי יינתן ע"י המתכנן והמפקח.
ציוד המיתוג יהיה בנוי כך שכל מפסק זרם או מנתק יותקן בתא נפרד.
כל מנתק יהיה בעל  3מצבים :מחובר/מנותק/מאורק .כל תא מפסק זרם
יכלול גם מנתק הארקה טורי בעל  3מצבים :מחובר/מנותק/מאורק.
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לוח מתח גבוה יכלול ציוד מיתוג בהרכב כלשהו של תאים )מנתקים
בעומס/מפסקי זרם/תאי מדידה/מנתקים בעומס משולבי נתיכים וכו'(.
במידת הצורך יש לתכנן ולייצר את הלוחות במספר חלקים אשר יאפשרו את
הובלתם והכנסתם לחדר מתח גבוה באתר .האספקה תבוצע במספר חלקים
והרכבת לכדי לוח מתח גבוה מושלם תבוצע בשטח.
מבנה התא ו/או הלוח יאפשר חיבורו משני צידיו לתאים אחרים ,החיבור
יעשה ישירות בין פסי צבירה ללא צורך בכבלים.
הלוח יהיה בבידוד  SF6למתח של עד  24KVומיועד להתקנה פנימית,הלוח
יהיה בעל מבנה מודולארי של תאים .הלוח יכיל את כול המרכיבים בהתאם
לתוכניות המצ"ב.
הלוח יהיה בנוי לעמידה חופשית מעל תעלת בטון ,חלקו התחתון יכלול בסיס
שיאפשר העמדתו מעל התעלה ללא צורך בשימוש בתמיכות נוספות כניסות
הכבלים יהיו מלמטה בלבד.
הלוח יבנה לגישה מהחזית בלבד ויותקן סמוך לקיר בחלקו האחורי ,למעט
מרווח מינימאלי לשחרור גזים במקרה חרום ע"פ המלצות היצרן.
תוכניות הלוחות )עם הרכב התאים( ימסרו בנפרד.
.1.2

מסמכים ישימים
ציוד המיתוג ומרכיביו השונים ,יהיה מתוכנן ,מיוצר ובדוק ע"פ התקנים
המפורטים מטה) .במהדורתם האחרונה והשינויים והתוספות רלוונטיות(.
IEC 62271-200

מבנה הלוח

IEC 62271-100, 62271-102, 62271-105, 62271-1

מרכיבי הלוח

בדיקות
.1

אב טיפוס – הספק יעביר דוח בדיקה של מכון בינלאומי מוכר של
בדיקות אב טיפוס לפי התקנים שצוינו לעיל.

.2

בדיקות קבלה – בדיקות הקבלה יבוצעו לכל לוח אצל היצרן .דוח
הבדיקה יכלול הצהרה על הסטנדרט שלפיו בוצעה הבדיקה ,מספר
סידורי של הציוד ,תוצאות הבדיקה -ערכים נדרשים וערכים
שהתקבלו .בנוסף כל ציוד המיתוג ייבדק להתפרקויות חלקיות
ולאטימות הגז .SF6

.3

בדיקות סדרתיות – לכל לוח יצורף דו"ח בדיקות סדרתיות ,אשר
עבר בהצלחה ,לפני יציאתו לשטח.

.1.3

דרישות חובה )סף פסילה(
המציע יוכיח יכולת יצור ומתן תמיכה טכנית מוכחים בארץ .במקרה שהמציע
אינו מייצר את כל מרכיבי הציוד ,עליו להגיש אישור הסכם ידע בתוקף עם
יצרן המקורי של הציוד.
למציע ותק של לפחות  5שנים בייצור והתקנת ציוד מהסוג המוצע בארץ
ולפחות ב 30-אתרים ,המציע יצרף להצעתו רשימת  30אתרים לפחות תוך
ציון סוג ודגם הציוד שהותקן ,וכן שם איש קשר אצל הלקוח ומספר טלפון.
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על הציוד המוצע לשאת אישור לשימוש על ידי חח"י ,האישור יכלול במפורש
את שם היצרן ,דגם הלוח ,ומתח העבודה.
.1.4

תנאי עבודה
ציוד המיתוג יתאים להתקנה פנימית עם אוורור טבעי בתנאי סביבה
"רגילים" כמצוין בתקן .IEC694
בנוסף לאמור לעיל הציוד יעמוד בדרישות הבאות:

.2

-

לחות יחסית מקסימאלית – .95%

-

לחות יחסית ממוצעת – .70%

-

טמפ' סביבה מקסימאלית .40˚C -

-

טמפ' יומית ממוצעת – .35˚C

דרישות חשמליות
מתח נקוב

 24kVלמרות שמתח העבודה יהיה 12.6kV

זרם נקוב

630A

תדירות נומינלית

50HZ

עמידות מפ"ז /מנתק בזרם קצר

)(1S

שיא PEAK

40kA

16kA

רמת בידוד מינימאלי לדקה אחת ב50HZ -

לאדמה ובין הפאזות

50kV

מתח הלם ברק )(IEC LIST2

1.2/50μs

לאדמה ובין הפאזות

125kV RMS-PEAK

כושר חיבור בקצר
מפ"ז  /מנתק
.3

16kA

דרישות טכניות
כל מפ"ז /מנתק ומנתק הארקה יהיה בסביבת  SF6ובמעטפת מסוג "Sealed pressure

" systemלפי תקן  ,IEC60694המציע יצרף מסמך המוכיח שציוד המיתוג המוצע
מתוכנן להיות אטום מסוג " "Sealed For Lifeלתקופה של  30שנה.
כל החלקים החשמליים במ"ג כולל מגעים ראשים של מפ"ז ,מנתקים ,מנתקי הארקה
יורכבו במיכל מתכת אטום וממולא בגז  SF6מסוג " ."Sealed For Life
הלוח יצויד בשסתום בטחון ובמכוון זרימה לגזים ,כך שבמקרה של עליית לחץ
מסוכנת של גז במיכל יתבצע שחרור הלחץ לכוון האחורי של הלוח ,בצורה זו לא תהיה
פליטה קדימה של גזים שעלולה לסכן את המפעיל.
כל החלקים שבתא המתח גבוה יהיו נטולי אחזקה .MAINTANANCE FREE

כל החלקים החיצוניים של ציוד המיתוג יהיו מוגנים בפני קורוזיה.
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מבנה הלוח יאפשר הוספת ו/או הוצאת תאים ללא כל צורך בהזזת תאים קיימים,
הלוח יהיה מודולרי לחלוטין כך שכל עמודה תהיה בנויה כיחידה עם הפרדה מלאה
במחיצות מתכת מוארקות בין הפונקציות הבאות:


מנתק בעומס  /מפסק זרם



פסי צבירה



כניסות כבלים ,משני זרם ומשני מתח



פיקוד ,הגנות ומדידה

מבנה הלוח יהיה כדוגמת  SAFEPLUSשל .ABB

העמודה תהיה מדגם סטנדרטי שכבר מותקן ופועל באתרים שונים בארץ ,כולל
עמידה בדרישות המבנה והתכולה לדגם זה )הארקות ,חווט ,פיקוד וסימונים(.
מפ"ז  /מנתק יהיה מדרגה  E3לפי תקן  ,IEC60265בהתייחס לחיבור בזרם קצר
נומינלי יתקבל גם מפ"ז  /מנתק בעל יכולת ביצוע של  5פעולות חיבור בזרם קצר
נומינאלי.
מנתק הארקה יהיה בדרגה  Bלפי תקן  IEC60129סעיפים 6.101 – 3.102.5
פס הארקה יהיה בחתך מתאים ויותקן לכל אורך ציוד המיתוג ,בכל קצה של פס
הארקה תהיה אפשרות לחיבור של מוליכי הארקה ,בפס ההארקה יוכנו  5חורים לתא
אחד בקוטר  9מ"מ לחיבור הארקת הסיכוך של מחברי כבלי הכניסה ושל בסיס מגן
הברק.
.3.1

חיגורים
החיגורים יהיו לפי תקן . IEC62271-200
בנוסף לאמור לעיל יש צורך בחיגורים הבאים:


פתיחת מכסה כבלים מ"ג רק אם מנתק הארקה מוארק.



אפשרות לנטרול מנגנון החיגור לצורך ביצוע בדיקות וטיפולים

ידיות הפעלה של מפ"ז /מנתק יצוידו באמצעי נעילה עם מנעול.
מצבו של מפ"ז /מנתק ומנתק הארקה יצוין לפי תקן  IEC60129סעיף  5.104ו-
 IEC62271-200ו  IEC60694כחלק מדיאגראמת מימיק.
.3.2

תותבים לחיבור כבלים
תותבים לחיבור כבלי כניסה ויציאה יאפשרו חיבור כבלים חד /תלת גידים מסוג
אלומיניום או נחושת בחתך של עד  150ממ"ר.
המציע יגיש את המלצתו לסופיות כבלים המתאימות לחיבור לתותבים .לכל דגם
סופית מוצע יצורף אישור יצרן הסופית להתאמה לחיבור לתא.
לכל יציאה תהיה אפשרות לחיבור מגיני מתח יתר לרבות תמיכות .במידת הצורך
המציע יגיש שרטוטים מפורטים של צורת התקנתם.

.3.3

ציוד המיתוג יצויד עם שסתום בטחון לפליטה אחורית של הגזים.

.3.4

כל תא יכלול מד לחץ גז כולל מגע עזר ,המגע יחווט לסרגל מהדקי פיקוד מד הלחץ
יראה בבירור את מצב לחץ הגז ) ירוק – תקין  ,אדום -לחץ נמוך(.

.3.5

כל מפ"ז  /מנתק יצויד במסמני) ,נוריות( ,קיום מתח קיבוליים.
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.3.6

המיכל המכיל בתוכו את הגז יהיה מנירוסטה בעובי מינימאלי של  2.5מ"מ.

.3.7

תא חיבור הכבלים יהיה סגור ועמיד בפני קצר פנימי.(Arc proof) ,
כל הכניסות והיציאות יתאימו להתקנת סופיות אטומות ""Sealed connectors

כדוגמת "אלסטימולד" או "רייקם".
-

כל חיבור יהיה בתא נפרד עם מכסה בעל חיגור למנתק הארקה כך שלא ניתן
יהיה לפתוח את המכסה ללא קיצור להארקה של אותה יציאה.

-

תהיה אפשרות להתקין כולאי ברק כדוגמה " "RD4-24של "רייקם" – ע"פ
הצורך.

.3.8

לוח המיתוג היה צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור בעובי שכבות כולל של לפחות 70
מיקרון.

.3.9

כל מפ"ז /מנתק היה בעל  3מצבים מחובר /מנותק /מאורק או עם מנתק הארקה טורי
בעל  3מצבים מחובר /מנותק /מאורק.

 .3.10מידות לכל תא


רוחב  400 -עבור כל מפ"ז /מנתק



עומק  800 -מ"מ



גובה  1800 -מ"מ

 .3.11תפעול
ציוד המיתוג יתופעל ידנית עם אופציה להפעלה חשמלית )מקומית או בפיקוד
מרחוק(.
תפעול ידני  -מפ"ז /מנתק ומנתק הארקה יופעלו ע"י ידיות שונות.
במקרה של ידית הפעלה אחת ,מעבר למצב מוארק ידרוש אמצעים נוספים.
הכנות לתפעול חשמלי
לכל מפ"ז /מנתק תהיה אפשרות לחיבור מנוע הפעלה בעל הנתונים הבאים:
המנוע יהיה בעל הנתונים הבאים:
זרם עבודה של  8Aוזרם התנעה מקסימאלי של  15Aל  2שניות.
מתח הפעלת המנועים יהיה  24VDCאו 220VAC
מתח פיקוד ההפעלה יהיה  24VDCאו 220VAC

כל מפ"ז  /מנתק יצויד בלחצני חיבור וניתוק מוגנים בפני מגע מקרי ובמפסק בורר בין
מצב הפעלה מקומי /מרחוק.
מגעי עזר )(4 N.C +4.N.Oלחיווי מצב הפעולה ,מגעי העזר יחווטו אל תא מהדקי
הפיקוד.
תא פיקוד יהיה חלק אינטגראלי ממבנה התא כל אביזרי הפיקוד יחווטו למהדקים
בתוך התא .החווט יעשה ע"י כבלי נחושת בעלי בידוד "."HALOGEN FREE
הלוח יהיה בעל חוזק מכני כך שיעמוד במכה של  2gלפחות בנקודה החלשה ביותר של
המעטפת.
כל מנתק יציאה לקו יהיה עם מסמני זרם קצר לשלוש הפאזות עם מגעי עזר שיחווטו
אל תא מהדקי הפיקוד.
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.4

תא המפסק דוגמת ABB SAFEPLUS - V

יכלול:


מזב"ג דגם  SafePlus Vתוצרת  ABBלזרם . 630A



פסי צבירה לזרם .630A



מנתק הארקה עם חגור מכני למפסק.



מנתק בטחון טורי ) (Disconnectorמשולב במקצר הארקה .



מחברים לכבלי כניסה מסוג אטום ,לסופיות כדוגמת "אלסטימולד" ,לזרם עד
.630A



מנוע הפעלה .220 VAC



סליל הפעלה .24 VDC



סליל הפסקה .24 VDC



מגעי עזר .2NO+2NC



מגע עזר מקצר הארקה .2NO+2NC



ממסרי הגנה ומשני זרם.



כולאי ברק  10KA/24KVהמתאימים ללוח קומפקטי בהתאם לדרישות חברת
חשמל. .



התקנים למנעולי תליה בהתאם לדרישות חברת חשמל ובכלל זה התקן
למנעול נפרד על מקצר הארקה של תא כניסה ראשית מחברת חשמל.



חיגור כפול בין מקצר הארקה לתא כניסת הכבלים ,כך שלא ניתן יהיה לפתוח
את מכסה התא ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח את מקצר
ההארקה כל עוד לא הוחזר המכסה.



נקודות מדידת מתח קיבוליות לנורות סימון.



מראה מצב מכאנית למפסק.



משני זרם עבור הגנות ומדידות במתח הגבוה כמפורט להלן וע"פ המפורט
בתוכניות
משני זרם להגנה ומדידה בעלי הנתונים הבאים:
מתח נומינלי24KV :

זרם נומינלי/5A :
דיוק ועומס - 5P10 ,5VA:להגנותTHERMAL 14.5KA ,1sec - CL.3 ,5VA ,


משנה זרם להגנת זליגה )במידת הצורך ע"פ המצוין בתוכנית(:
 1יחידה טורואידלית לשלושת כבלי המתח גבוה מסכמת )חלון משותף( זרם
נקוב80/1A :

.5

תא כניסה וחיבור כבלים דוגמת ABB SAFEPLUS -


נקודת חיבור לכבל יציאה  ,מחברים אטומים ,לסופיות כדוגמת
"אלסטימולד" ,לזרם 630A



נקודות מדידה קיבוליות לנורות סימון.
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.6

ממסרי הגנות משניות
:REF610
מערכת ההגנות המשניות תהיה מערכת דיגיטאלית מבוססת על מיקרו-פרוססור תלת
פאזית ומשלוש כניסות זרם משלושה שנאי הזרם המותקנים במזב"ג על כל אחת
מהפאזות ,בעלי זרם משני  5אמפר או  1אמפר.
הממסר יתאים לעבודה בתנאי סביבה  -40ºcעד  +70ºcובלחות סביבה של עד .93%
למערכת תהיה עקומת זרם/זמן המורכבת משלוש דרגות :תרמית ,מגנטית מושהית,
מגנטית מיידית והגנת פחת.
המערכת תהיה נשלפת )תוך קיצור מ"ז בשליפה( כדוגמת  REF610מתוצרת .ABB
המערכת תותקן על דלת תא מתח נמוך של עמודת המזב"ג.
תאור פונקציות ההגנה
.1

הגנה תרמית (RMS) ANSI – 49
צורת ההגנה תהיה כאמור תרמית עם קבוע זמן ניתן לכיוון.
תחום כיול זרם 0.3-1.5 IN :ובמדרגות כיול של  1%בין דרגה לדרגה.
במקרה וההגנה משמשת במזב"ג כניסה מחח"י השהייה תכויל לפי קבוע זמן
שווה  30דקות בעומס  125%בהתאם לדרישות חברת החשמל ישראל.

.2

הגנה מגנטית ANSI - 50-51

הגנה זו כוללת שלוש דרגות ,כאשר בדרגה ראשונה ישנן שתי אפשרויות,
הגנה לפי זמן מוגדר או לפי עקומה בשתי הדרגות האחרות.
ישנן שתי אפשרויות לפי זמן מוגדר או מיידית.
תחום כיול דרגה ראשונה) :עם השהייה(
כיול זרם0.3 - 5 In :
כיול זמן :מידי או בתחום  50ms - 300sאו לפי עקומה.
תחום כיול דרגה שנייה ושלישית:
כיול זרם0.5 - 35 In :
כיול זמן :מיידי או בתחום 40 ms - 300s
.3

הגנת פחת ANSI - 50N51/N

הגנה זו כוללת שתי עקומות ,כאשר בכל עקומה ישנה אפשרות
לשני כיולים ,עקומה אחת עם השהיית זמן והשני מיידית
תחום כיול דרגה ראשונה) :עם השהייה(
כיול זרם 1.0%-100%:מ. In-
כיול זמן :מידי או בתחום 50ms – 300s

תחום כיול דרגה שנייה:
כיול זרם 5.0%-800%:מ. In-
כיול זמן :מיידי או בתחום 50 ms - 300s
הממסר יכלול פונקצית סלקטיביות לוגית )(Blocking
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פונקציה זו מאפשרת


סלקטיביות לוגית בפעולת .Trip



הפחתה משמעותית בזמני ההשהיה בפעולת  Tripבמפסקי זרם
הקרובים למקור המתח )ביטול החיסרון כאשר משתמשים
בסלקטיביות זמן(.

אופציה זו נוגעת ל Definite -time (DT) -ולעקומות time (NIT) ,IDMT-

 Extremely inverse time (EIT),very inverse time (VIT) , Normal inverseו-
) Long inverse time (LITבהגנות זרם יתר וזליגה לאדמה.
בנוסף להגנות יכלול הממסר הנ"ל:
-

יציאת תקשורת  RS 485עבור פרוטוקול  MODBUSלהעברת נתוני
מדידה והגנה למחשב מרכזי או יציאת תקשורת עבור  SPAאו LON

-

-

באמצעות סיבים אופטיים.
תצוגת מדידות של:


זרם עבודה "אמיתי" בשלושת הפאזות בו זמנית),לא תתקבל
תצוגה המצריכה הכפלה בקבוע כלשהו לקבלת הערך
האמיתי(,



זרם מקסימאלי בשלושת הפאזות,



זרם התקלה בכל אחת משלושת הפאזות ופחת,



אחוז צריכת זרם ביחס לכיוון בהגנה תרמית,

רמת חוסר האיזון בפאזות,

הצגת אינדיקציה על מהות התקלה תרמי/מגנטי/פחת וכו' בעזרת
מנורה והודעת טקסט.
 8לדים קדמיים להתראות.
 2כניסות דיגיטאליות.

-

רשם הפרעות מובנה כולל רישום איכות חשמל ). (THD

-

חיווי לתקלה פנימית בממסר ). (IRF

-

 3מגעי כוח לצורך הפסקה והעברת (PO-Power Output's) Blocking

-

אפשרות לתוספת כרטיס אחד המכיל  3כניסות בינאריות  2יציאות
לצורך העברת סיגנלים.
אפשרות לשינוי קבוצת "הכיולים" מסט אחד לסט שני באמצעות
כניסה לוגית.

-

Trip Coil Supervision

-
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מפרט טכני לציוד מיתוג מבודד בגז  SF6למתח עד  24kVולזרם  630Aיציאה
לשנאים ,מסוג RMU

.6.1

מטרה
מפרט זה מתייחס לציוד מיתוג מבודד בגז  SF6בתא מתכתי כמפורט.
הציוד יהיה מסוג הציוד המאושר ע"י חברת החשמל כתנאי מוקדם ,אישור
זה יכלול תיאור ייצרן ,סוג ודגם ),סידרת הייצור( ,המתאימה באופן מלא
לציוד המוצע במכרז.
בטרם תחילת עבודתו יגיש הקבלן קטלוגים ,תוכניות מערך הלוחות ואישורי
חח"י שהציוד ואופן התקנתו תואם את דרישותיה.
מתן אישור סופי יינתן ע"י המתכנן והמפקח.
ציוד המיתוג יהיה מסוג  RMUדגם  SafeRingמתוצרת .ABB
כל מנתק יהיה בעל  3מצבים :מחובר/מנותק/מאורק .כל תא מפסק זרם
יכלול גם מנתק הארקה טורי בעל  3מצבים :מחובר/מנותק/מאורק.
לוח מתח גבוה יכלול במיכל אטום ציוד מיתוג בהרכב כלשהו של תאים
)מנתקים בעומס/מפסקי זרם/מנתקים בעומס משולבי נתיכים וכו'( בהתאם
לנדרש והתוכניות המצורפות.
הלוח יהיה בבידוד  SF6למתח של עד  24KVומיועד להתקנה פנימית ,הלוח
יכיל את כל המרכיבים בהתאם לתוכניות ולנדרש המצ"ב.
הלוח יהיה בנוי לעמידה חופשית מעל תעלת בטון ,חלקו התחתון יכלול
בסיס שיאפשר העמדתו מעל התעלה ללא צורך בשימוש בתמיכות נוספות
כניסות הכבלים יהיו מלמטה בלבד.
הלוח יבנה לגישה מהחזית בלבד ויותקן סמוך לקיר בחלקו האחורי ,למעט
מרווח מינימאלי לשחרור גזים במקרה חרום ע"פ המלצות היצרן.
תוכניות הלוחות )עם הרכב התאים( ימסרו בנפרד.

.6.2

מסמכים ישימים
ציוד המיתוג ומרכיביו השונים ,יהיה מתוכנן ,מיוצר ובדוק ע"פ התקנים
המפורטים מטה) .במהדורתם האחרונה והשינויים והתוספות רלוונטיות(.

.7

IEC 62271-200

מבנה הלוח

IEC 62271-100, 62271-102, 62271-105, 62271-1

מרכיבי הלוח

בדיקות
אב טיפוס – הספק יעביר דוח בדיקה של מכון בינלאומי מוכר של בדיקות אב טיפוס
לפי התקנים שצוינו לעיל.
בדיקות קבלה – בדיקות הקבלה יבוצעו לכל לוח אצל היצרן .דוח הבדיקה יכלול
הצהרה על הסטנדרט שלפיו בוצעה הבדיקה ,מספר סידורי של הציוד ,תוצאות
הבדיקה -ערכים נדרשים וערכים שהתקבלו .בנוסף כל ציוד המיתוג ייבדק
להתפרקויות חלקיות ולאטימות הגז .SF6
בדיקות סדרתיות – לכל לוח יצורף דו"ח בדיקות סדרתיות ,אשר עבר בהצלחה ,לפני
יציאתו לשטח.
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.7.1

דרישות חובה )סף פסילה(
המציע יוכיח יכולת יצור ומתן תמיכה טכנית מוכחים בארץ .במקרה שהמציע
אינו מייצר את כל מרכיבי הציוד ,עליו להגיש אישור הסכם ידע בתוקף עם
יצרן המקורי של הציוד.
למציע ותק של לפחות  5שנים בייצור והתקנת ציוד מהסוג המוצע בארץ
ולפחות ב 30-אתרים ,המציע יצרף להצעתו רשימת  30אתרים לפחות תוך
ציון סוג ודגם הציוד שהותקן ,וכן שם איש קשר אצל הלקוח ומספר טלפון.
על הציוד המוצע לשאת אישור לשימוש על ידי חח"י ,האישור יכלול במפורש
את שם היצרן ,דגם הלוח ,ומתח העבודה.

.7.2

תנאי עבודה
ציוד המיתוג יתאים להתקנה פנימית עם אוורור טבעי בתנאי סביבה
"רגילים" כמצוין בתקן .IEC694
בנוסף לאמור לעיל הציוד יעמוד בדרישות הבאות:

.8

-

לחות יחסית מקסימאלית – .95%

-

לחות יחסית ממוצעת – .70%

-

טמפ' סביבה מקסימאלית .40˚C -

-

טמפ' יומית ממוצעת – .35˚C

דרישות חשמליות
מתח נקוב

 24kVלמרות שמתח העבודה יהיה 12.6kV

זרם נקוב

630A

תדירות נומינלית

50HZ

עמידות מפ"ז /מנתק בזרם קצר

)(1S

שיא PEAK

40kA

16kA

רמת בידוד מינימאלי לדקה אחת ב50HZ -

לאדמה ובין הפאזות

50kV

מתח הלם ברק )1.2/50μs (IEC LIST2

לאדמה ובין הפאזות

125kV RMS-PEAK

כושר חיבור בקצר
מפ"ז  /מנתק
.9

16kA

דרישות טכניות
כל החלקים החשמליים במ"ג כולל מגעים ראשים של מפ"ז ,מנתקים ,מנתקי הארקה
יורכבו במיכל מתכת אטום וממולא בגז  SF6מסוג " "Sealed pressure systemלפי
תקן  ,IEC60694המציע יצרף מסמך המוכיח שציוד המיתוג המוצע מתוכנן להיות
אטום לתקופה של  20שנה לפחות.
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הלוח יצויד בשסתום בטחון ובמכוון זרימה לגזים ,כך שבמקרה של עליית לחץ
מסוכנת של גז במיכל יתבצע שחרור הלחץ לכוון האחורי של הלוח ,בצורה זו לא
תהיה פליטה קדימה של גזים שעלולה לסכן את המפעיל.
כל החלקים שבתא המתח גבוה יהיו נטולי אחזקה .MAINTANANCE FREE

כל החלקים החיצוניים של ציוד המיתוג יהיו מוגנים בפני קורוזיה.
מבנה הלוח יהיה כדוגמת  SAFERINGשל .ABB

הלוח יהיה מדגם סטנדרטי שכבר מותקן ופועל באתרים שונים בארץ ,כולל עמידה
בדרישות המבנה והתכולה לדגם זה )הארקות ,חווט ,פיקוד וסימונים(.
מפ"ז  /מנתק יהיה מדרגה  E3לפי תקן  ,IEC60265בהתייחס לחיבור בזרם קצר
נומינלי יתקבל גם מפ"ז  /מנתק בעל יכולת ביצוע של  5פעולות חיבור בזרם קצר
נומינאלי.
מנתק הארקה יהיה בדרגה  Bלפי תקן  IEC60129סעיפים 6.101 – 3.102.5
פס הארקה יהיה בחתך מתאים ויותקן לכל אורך ציוד המיתוג ,בכל קצה של פס
הארקה תהיה אפשרות לחיבור של מוליכי הארקה ,בפס ההארקה יוכנו  5חורים לתא
אחד בקוטר  9מ"מ לחיבור הארקת הסיכוך של מחברי כבלי הכניסה ושל בסיס מגן
הברק.
.9.1

חיגורים
החיגורים יהיו לפי תקן . IEC62271-200
בנוסף לאמור לעיל יש צורך בחיגורים הבאים:


פתיחת מכסה כבלים מ"ג רק אם מנתק הארקה מוארק.



אפשרות לנטרול מנגנון החיגור לצורך ביצוע בדיקות וטיפולים

ידיות הפעלה של מפ"ז /מנתק יצוידו באמצעי נעילה עם מנעול.
מצבו של מפ"ז /מנתק ומנתק הארקה יצוין לפי תקן  IEC60129סעיף 5.104
ו IEC62271-200 -ו  IEC60694כחלק מדיאגראמת מימיק.
.9.2

תותבים לחיבור כבלים
תותבים לחיבור כבלי כניסה ויציאה יאפשרו חיבור כבלים חד /תלת גידים
מסוג אלומיניום או נחושת בחתך של עד  150ממ"ר.
המציע יגיש את המלצתו לסופיות כבלים המתאימות לחיבור לתותבים .לכל
דגם סופית מוצע יצורף אישור יצרן הסופית להתאמה לחיבור לתא.
לכל יציאה תהיה אפשרות לחיבור מגיני מתח יתר לרבות תמיכות .במידת
הצורך המציע יגיש שרטוטים מפורטים של צורת התקנתם.

.9.3

ציוד המיתוג יצויד עם שסתום בטחון לפליטה אחורית של הגזים.

.9.4

כל לוח יכלול מד לחץ גז מד הלחץ יראה בבירור את מצב לחץ הגז ) ירוק –
תקין  ,אדום -לחץ נמוך(.

.9.5

כל מפ"ז  /מנתק יצויד במסמני) ,נוריות( ,קיום מתח קיבוליים.

.9.6

המיכל המכיל בתוכו את הגז יהיה מנירוסטה בעובי מינימאלי של  2.5מ"מ.

.9.7

תא חיבור הכבלים יהיה סגור ועמיד בפני קצר פנימי.(Arc proof) ,
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כל הכניסות והיציאות יתאימו להתקנת סופיות אטומות

"Sealed

" connectorsכדוגמת "אלסטימולד" או "רייקם".
-

כל חיבור יהיה בתא נפרד עם מכסה בעל חיגור למנתק הארקה כך
שלא ניתן יהיה לפתוח את המכסה ללא קיצור להארקה של אותה
יציאה.

-

תהיה אפשרות להתקין כולאי ברק כדוגמה " "RD4-24של "רייקם"
– ע"פ הצורך.

.9.8

לוח המיתוג היה צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור בעובי שכבות כולל של
לפחות  70מיקרון.

.9.9

כל מפ"ז /מנתק היה בעל  3מצבים מחובר /מנותק /מאורק או עם מנתק
הארקה טורי בעל  3מצבים מחובר /מנותק /מאורק.

.9.10

תפעול
ציוד המיתוג יתופעל ידנית עם אופציה להפעלה חשמלית )מקומית או בפיקוד
מרחוק(.
תפעול ידני  -מפ"ז /מנתק ומנתק הארקה יופעלו ע"י ידיות שונות.
במקרה של ידית הפעלה אחת ,מעבר למצב מוארק ידרוש אמצעים נוספים.
הכנות לתפעול חשמלי
לכל מפ"ז /מנתק תהיה אפשרות לחיבור מנוע הפעלה בעל הנתונים הבאים:
המנוע יהיה בעל הנתונים הבאים:
זרם עבודה של  8Aוזרם התנעה מקסימאלי של  15Aל  2שניות.
מתח הפעלת המנועים יהיה  24VDCאו 220VAC
מתח פיקוד ההפעלה יהיה  24VDCאו 220VAC

כל מפ"ז  /מנתק יצויד בלחצני חיבור וניתוק מוגנים בפני מגע מקרי ובמפסק
בורר בין מצב הפעלה מקומי /מרחוק.
מגעי עזר )(4 N.C +4.N.Oלחיווי מצב הפעולה ,מגעי העזר יחווטו אל תא
מהדקי הפיקוד.
תא פיקוד יהיה חלק אינטגראלי ממבנה התא כל אביזרי הפיקוד יחווטו
למהדקים בתוך התא .החווט יעשה ע"י כבלי נחושת בעלי בידוד
"."HALOGEN FREE
הלוח יהיה בעל חוזק מכני כך שיעמוד במכה של  2gלפחות בנקודה החלשה
ביותר של המעטפת.
כל מנתק יציאה לקו יהיה עם מסמני זרם קצר לשלוש הפאזות עם מגעי עזר
שיחווטו אל תא מהדקי הפיקוד.
.10

תא המפסק דוגמת ABB SAFERING - V

יכלול:


תא מזב"ג דגם  SafeRing Vתוצרת  ABBלזרם . 200A



פסי צבירה לזרם .630A
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מנתק הארקה עם חגור מכני למפסק.



מנתק בטחון טורי ) (Disconnectorמשולב במקצר הארקה .



מחברים לכבלי כניסה מסוג אטום ,לסופיות כדוגמת "אלסטימולד" ,לזרם עד
.200A



מנוע הפעלה 220 VAC



סליל הפעלה 24 VDC



סליל הפסקה 24 VDC



מגעי עזר .2NO+2NC



מגע עזר מקצר הארקה .2NO+2NC



ממסרי הגנה ומשני זרם.



כולאי ברק  10KA/24KVהמתאימים ללוח קומפקטי בהתאם לדרישות חברת
חשמל.



התקנים למנעולי תליה בהתאם לדרישות חברת חשמל ובכלל זה התקן
למנעול נפרד על מקצר הארקה של תא כניסה ראשית מחברת חשמל.



חיגור כפול בין מקצר הארקה לתא כניסת הכבלים ,כך שלא ניתן יהיה לפתוח
את מכסה התא ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח את מקצר
ההארקה כל עוד לא הוחזר המכסה.



נקודות מדידת מתח קיבוליות לנורות סימון.

מראה מצב מכאנית למפסק.

בתא יציאה לשנאי יותקן ממסר:
יחידת הגנה משנית דגם  MPRB-96תוצרת  CIRCUTORעם אספקת אנרגיה עצמית
ממשנה הזרם ואשר כוללת הגנת קצר מושהה וקצר מידי .הממסר יכלול את משני
הזרם המתאימים.
.11

תא מנתק דוגמת ABB SAFERING - C


מנתק בעומס דגם  SafeRing Cתוצרת  ,ABBבתוך מיכל "אטום לכל החיים"



מנתק הארקה.



סליל הפסקה . 220 VAC



מגעי עזר . 2NO + 2NC



מגע עזר מקצר הארקה .2NO+2NC



התקנים למנעולי תליה .



נקודת חיבור לכבל יציאה  ,מחברים אטומים ,לסופיות כדוגמת
"אלסטימולד" ,לזרם 630A



נקודות מדידה קיבוליות לנורות סימון.



מראי מצב מכאניים למנתקים.
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.20

מפרט טכני ליחידת אל פסק :20KVA
מפרט זה מתאר את הדרישות ליצור אספקת והתקנת מערכת אל פסק בהספק . 20KVA
המערכת תותאם למתחי עבודה  400/230VAC 50Hzותכלול מצברים יבשים עם זמן גיבוי
של  15דקות בעומס מלא.
 .1תיאור המערכת
המערכת תהיה מסוג הקיים בבית החולים מסוג  .....ומורכבת מהמודולים הבאים:


שנאי בכניסה/יציאה.



מיישר  /מטען.



ממיר



מצברים



עוקף סטטי



עוקף תחזוקה ידני



צג וממשק משתמש



מערכת ניהול מצברים  +הודעה בSMS -



כל אביזר או ציוד אחר הנדרש לפעולתה התקינה והמלאה המערכת תבטיח רציפות
אספקה לצרכן ללא הפסקה כתוצאה מהתדרדרות מקור ההזנה למשך זמן הגיבוי
הנקוב .המערכת תהיה מבוססת רכיבי  ,IGBTמפוקדת מיקרופרוססור ובעלת מהפך
מסוג . PWM IGBT

 .2מערכת האל פסק תעבוד במשטרים הבאים:
 2.1מצב עבודה רגיל )מתח הזנה קיים(
הספק מטען יספק מתח  DCלמהפך תוך כדי טעינת ציפה של המצברים.
המהפך יזין את הצרכן במתח  ACמיצב ונקי מהרמוניות.

2.2

2.3

2.4

מערכת איזון עומסים תאפשר חלוקת עומסים שווה בין יחידות מקביליות )במידת
הצורך(
עבודה על מצברים )מתח עבודה נעלם או מחוץ לגבולות(
במקרה של תקלה או חריגת מתח ,ימשיך המהפך להזין את הצרכנים ללא הפסקה או
הפרעה למשך זמן הגיבוי שהוגדר.
טעינת מצברים )חזרת מקור ההזנה(
עם חזרת מקור ההזנה למערכת ,יכנס הספק  /מטען לפעולה ויזין את המהפך תוך
טעינת המצברים ,ללא כל הפרעה למתח מוצא).הערה :בזמן עבודת גנרטור חרום
תהיה אפשרות לבטל את טעינת המצברים עד לחזרת מתח רשת ח"ח(
מעבר לעוקף סטטי
במקרה של עומס יתר העובר את יכולות המערכת )קצר ,זרמי התנעה גבוהים( או
במקרה של כיבוי הממיר בין אם יזום על ידי המשתמש או כתוצאה מתקלה ,יעביר
העוקף הסטטי את העומס למקור הזינה ללא כל הפסקה שהיא ,בתנאי שמקור הזינה
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2.5

2.6

2.7

תקין ובגבולות המותר במקרה זה ,הסנכרון בין העוקף הסטטי ובין הממיר יהיה
אוטומטי.
העומס יוחזר להיות מוזן מהמהפך כאשר המהפך סונכרן למקור הזינה ,בצורה
אוטומטית או ידנית ללא הפסקה או הפרעה למתח מוצא המערכת.
עוקף תחזוקה ידני
מערכת האל פסק תכלול עוקף ידני לצורכי תחזוקה .לבטיחות אישית בזמן שירות או
בדיקה ,יתוכנן העוקף לבודד את הספק  /מטען ,מהפך ומפסק סטטי תוך הזנת הצרכן
דרך הזנת העוקף.
מעבר לעוקף התחזוקה ובחזרה יהיה אפשרי ללא כל הפרעה לצרכן.
מערכת האל פסק גם תכלול אמצעי לניתוק הספק  /מטען ממקור ההזנה שלו ויכולת
פעולה ללא מצברים.
עבודה ללא מצברים
לצורכי תחזוקת המצברים המערכת תכלול מפסק זרם לניתוק המצברים מהספק /
מטען ומהמהפך.
כאשר המצברים מנותקים מהמערכת ,ימשיך האל פסק להזין את העומס ללא
הפסקה או הפרעה ,למעט במקרה של תקלה במקור הזינה.
הפעלה "קרה" Cold Start

ניתן יהיה להפעיל את מערכת האל פסק ממתח מצברים בלבד ,גם אם מקור ההזנה
לא קיים לפני הדלקת המערכת.
 .3נתוני המערכת
 3.1טכנולוגיה
המערכת תבוסס על טכנולוגית חצאי מוליכים מסוג  IGBTוהמרת תדר מסוג Free-
Frequency

3.2

הספק
המערכת תהיה בהספק נקוב המאפשר הזנה רציפה לאורך זמן של עומס בגודל
 20KVAבמקדם הספק .0.8

3.3

זמן גיבוי
המצברים יתוכננו לגיבוי של עומס מלא כמפורט בסעיף  3.2למשך  45דקות .על הקבלן
לצרף דפי חישוב של זמן הגיבוי ,כולל טבלאות יצרן מקוריות .לצורך החישוב לא
יפחת מתח תא בודד בסוף זמן הגיבוי המחושב מתחת ל .1.7V

3.4

תאימות לעומסים לא לינארים
המערכת תוכל לספק זרם במוצא עם  Crest factor = 1:3ללא הפחתה בביצועים.
עיוותי המתח ,במוצא המערכת ,תחת תנאים אלו יהיו:
THDU ph / N  2%
THDU ph / ph  3%

3.5

הגבלת הרמוניות בכניסת המערכת
המערכת לא תצרוך זרם הרמוני מעבר למותר בתקן  .IEC61000-3-4לשם כך תצויד
המערכת במסנן הרמוניות שיגביל את העיוות בזרם בעומס מלא ל THDI<5% -
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3.6

נצילות
הנצילות המינימלית תהיה  93%אחוז בכל התחום של עומס מוצא של .50%-100%
אופציה -למערכת .יהיה מצב פעולה חסכוני ,להגדלת נצילות ל .97%

 .4מקורות זינה
4.1

הזנת ספק  /מטען:
מתח400V ± 15% :
חיבור 3 :פאזות N + E+

תדר:

50Hz ± 5%

מהזנת העוקף:
מתח400V ± 10% :
חיבור 3 :פאזות N+E+

תדר:

50Hz

 .5נתונים חשמליים
5.1

ספק/מטען:
 5.1.1אספקת מתח
הספק מטען יותאם למתח הכניסה המוגדר בסעיף .4
5.1.2

זרמי Inrush

הספק/מטען יכיל מעגל  Walk inאשר יבטל זרמי יתר בזמן הפעלה על ידי
הגבלה הדרגתית של מתח ה DC -של המטען לפרק זמן  10שניות.
5.1.3

הגבלת זרם
להגבלת אורך החיים של המצברים תהיה אפשרות להגביל את זרם הטעינה
לערך מקסימלי מומלץ על ידי יצרן המצברים .כמן כן יהיה ניתן להגביל את
הזרם הכולל של הספק/מטען על מנת למנוע עומס יתר על מקורות חלשים
כגון גנרטורים.

5.1.4

משטרי עבודה במתח DC

על מנת להאריך את אורך חיי המצברים ללא הפחתה בביצועיהם יאפשר
הספק/מטען ארבעה משטרי עבודה.


טעינת ציפה
o

במשטר זה מתח טעינת המצברים יכויל כך שהמתח לתא
יהיה .2.2 VDC



טעינה אוטומטית
o

במקרה של הפסקת זינה ליותר מ 30 -שניות )או כל ערך
אחר ניתן לכיול( יוחל במשטר טעינה בצורה אוטומטית ,מיד
עם חזרת מקור הזינה.

o

לצורך טעינה מהירה ללא הפחתה בביצוע המצברים יורכב
משטר זה משני פרקי טעינה:

o

טעינה בזרם קבוע ואחר כך טעינה במתח קבוע.
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o

המתח לטעינה בשלב השני יהיה  2.25 VPCוולט לתא או
מתח מומלץ על ידי יצרן המצברים )ניתן לכיול(.

o

הטעינה האוטומטית תמשך  24שעות .עם סיום הטעינה
המתח ישתנה אוטומטית לטעינת ציפה.



טעינה ידנית
o

משטר זה יאפשר טעינה בפקודה ידנית במחזור של  24שעות.
עם סיום הטעינה יחזור מתח ה DC -אוטומטית למשטר
טעינת ציפה.

5.1.5
5.1.6



טעינת השוואה

o

לצורך טעינה ראשונית של מצברים אטומים או לצורך השוואת
מצבריה קיימת בה קיימים הבדלים ניכרים בין התאים ,תאפשר
מערכת האל-פסק טעינת השוואה במתח של  2.25וולט לתא או מתח
מומלץ על ידי יצרן המצברים )ניתן לכיול(.

o

טעינת ההשוואה תתבצע כאשר המהפך מנותק.

מקדם הספק בכניסה
מקדם ההספק בכניסה יהיה  0.98עבור מתח כניסה רגיל ועומס מלא.
ויסות מתח
הספק מטען יאפשר מתח  DCקבוע עם גליות הקטנה מ 1% -ללא תלות
בעומס או בשינויי מתח כניסה )בתחום המוגדר בסעיף .(4.1

5.2

מצברים
 5.2.1מבנה וטכנולוגיה
המצברים יהיו מסוג יבשים אטומים בתוך ארון מצברים מקורי של היצרן .
אורך חיי המצברים יהיה  12שנים לפחות והם יעמדו ב  600פריקות מלאות
לפחות .על הקבלן לספק אישור יצרן לאורך חיי המצברים.
המצברים יהיו מסוג המיועד ל UPSכלומר לזמני פריקה קצרים בעצמה רבה.
5.2.2

התקנה
המצברים יותקנו בארונות מקוריים של ייצרן ה ).UPSבתוך RACK -מקורי
תוצרת יצרן המצברים עם ציפוי מבודד .וחישובי עמידה בעומס נדרש(.
בסוף כל שורה יותקן נתיך סכין .לכל המצבריה יותקן מאמ"ת  DCבכיול

5.2.3

מתאים.
זמן גיבוי
זמן הגיבוי הנדרש הנו  15דקות עד לסף פריקה של  1.7וולט לתא
המציע יצרף להצעתו חישוב מפורט)כולל טבלאות יצרן מקוריות( של מערכת
המצברים ,כולל ציון נצילות הממיר ,ומספר תאים מינימלי.
המערכת תכלול בנוסף:


הגנות למצברים )ראה סעיף (8.4



מערכת ניהול מצברים )ראה סעיף (9
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5.2.4

5.3

אישורי עמידה בתקן שיש לצרף.


תקן IEC60146 IEC62040-2 IEC62040 ENV 50091



תקן מצבריה EUROBAT

ממיר
הממיר יהיה מתוכנן לאספקת עומס נומינלי של  25KVAבמקדם הספק של .0.8
5.3.1

מתח מוצא


מתח נומינלי
o



מתח המוצא יהיה  400Vacניתן לויסות בתחום ±3%

מספר פאזות:
o



 3פאזות N+E+

מוצא במצב רגיל
o

השינויים במתח מוצא נומינלי יוגבלו ל  ±1%ממתח נקוב
עבור עומס מאוזן בתחום של  0%-100%מעומס נומינלי.



ויסות מתח בזמני מעבר
שינוי המתח לא יעלה על  ±5%במקרים הבאים:



מדרגת עומס מ 0 -ל100% -



מדרגת עומס מ 100% -ל0% -
בכל מקרה המתח יתייצב תוך חצי מחזור.



עומס לא סימטרי
עבור חוסר איזון בפאזות העולה על :30%



5.3.2

o

סטיית הפאזה תהיה קטנה מ .3° -

o

חוסר האיזון המתח בין פאזה לאפס לא יעלה על .2%

עיוות הרמוני
המהפך יצויד במערכת להגבלת עיוות המתח במוצא עבור כל עומס
כמפורט בסעיף  , 3.4לפי הפירוט הבא:
o

עיוות כולל THDU ph/ph 3%

o

עיוות מתח להרמוניה בודדת קטן מ.1.5% -

תדר מוצא
תדר נומינלי:

50Hz

ניתן לכיול בתחום ±0.25Hz - ±2Hz

5.3.3

סנכרון עם העוקף


מצב רגיל
תדר ומתח המוצא של המהפך יסונכרנו לתדר הזנת העוקף בתחום
 .±0.5Hzהפרשי הפאזה המותרים בין מוצא הממיר ומקור העוקף
לא יעלו על  ,3°וזאת כאשר תדר מקור העוקף יצבי בתחום של ±1%

מהתדר הנומינלי.
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מקור הזנת העוקף הוא גנרטור
יהיה ניתן לסנכרן את תחום חלון התדר ל) .±2Hz -ניתן לכיול(



פעולה בתדר פנימי
אם תדר מקור ההזנה חורג מהגבולות לעיל המהפך יעבור למצב של
תדר פנימי בדיוק של  .±1%המעבר לסינכרון תדר פנימי וחזרה
לסינכרון תדר לעוקף יהיה בשינוי של  1Hz/Sאו  2Hz/Sלפי בחירה

5.3.4

עומסי יתר
מערכת ה UPS -תעמוד בעומסי היתר הבאים ללא מעבר ל.BYPASS -
 125%מזרם נומינלי ל 10 -דקות לפחות.
 150%מזרם נומינלי לדקה אחת.
 165%רגעי.
במקרה הצורך יעבוד האל-פסק כגנרטור מגביל זרם כדי לאפשר עבודה
במצבים חריגים )עומס יתר גבוה  Crest factorגבוה( ללא מעבר לעוקף.

5.4

עוקף סטטי
5.4.1

עקרון פעולה
העוקף סטטי יאפשר העברת עומס מיידית מהמהפך למקור הזנת העוקף
ובחזרה ללא כל הפסקה או הפרעה שהם ,וזאת בתנאי שמקור הזנת העוקף
נמצא בתחום חלונות המתח והתדר שהוגדרו .המעבר יתרחש אוטומטית
במקרה של עומסי יתר החורגים מיכולת המהפך או במקרה של תקלה
במהפך.
ניתן יהיה לאתחל פקודת העברה לעוקף בצורה ידנית.
אם מקור הזנת העוקף חורג מחלונות המתח/תדר העומס יועבר לעוקף רק
לאחר הפסקה של .500-800msec

5.4.2

במצב זה תתאפשר העברה והחזרה ידנית של העומס.
מצב חיסכון באנרגיה
מערכת הפיקוד תאפשר מצב עבודה של חסכון באנרגיה ,בשילוב עם העוקף.
במצב זה העומס יוזן מהעוקף ,כל זמן שמקור ההזנה נמצא בתחום המותר.
במקרה של חריגה מהתחום ,יועבר העומס להזנה ממיר בתוך פחות מ
.15mSec

5.5

סלקטיביות
ניתן יהיה להשתמש במקור העוקף )כל זמן היותם בתחום הגבולות שנקבעו( לשם
שימוט מפסקים המוזנים מהמפך .במקרה שמקור העוקף אינו זמין יהיה המהפך בעל
יכולת לשמוט מפסקי זרם בערך זרם נומינלי של  In/2או פיוזים בערך של In/4

 - Inזרם נומינלי של המהפך.
5.6

שיטות הארקה
שיטת ההארקה בכניסת וביציאת המערכת תהיה TNS
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בהתאם יותקנו שני שנאים :שנאי במוצא הממיר ושנאי בידוד להארקת השיטה
הספק השנאים יתאימו להספק היחידה.
 .6מבנה
 6.1מודולריות
המערכת תהיה מודולרית ,לשם הגדלת הספק נקוב או לצורכי יתירות .תוספות של
מערכות נוספות כאמור לא ידרשו פירוק או שינוע של מערכות קיימות באתר.
בנוסף יהיה ניתן לשנות את תדר המוצא של המערכות מ  50Hzל  60Hzבשטח.
6.2

מידות
המערכת תהיה קטנה ככל האפשר .לשם קלות בהתקנה גובה המערכת לא יעלה על
 1900mmויהיה ניתן להעבירה דרך פתחים ברוחב .800mm

6.3

6.4

6.5

6.6

מבנה מכני
מערכת האל פסק תבוסס על שלדת פלדה המסוגלת לעמוד בפני כל טלטולי ההובלה
וההתקנה.
הגישה למכלולי המערכת תהיה חזיתית .פנלים אחוריים יהיו ניתנים להסרה.
לוחות המתכת יוגנו בפני שיחוך ע"י תהליך מתאים כגון גלוון או צביעה באפוקסי.
חיבורים ופסי צבירה
כניסות ויציאות הכבלים יהיו מתחתית המערכת.
מהדקים יהיו מסומנים בבירור לקלות ההתקנה.
כל החיבורים יעשו מחזית המערכת .המערכת תצויד בחיבור כמתואר בסעיף בטיחות.
פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית או אלומיניום .כבלים יעמדו בתקנים
המפורטים בסעיף בטיחות.
חתך מוליך האפס יהיה  150%מחתך מוליך הפאזה כדי לעמוד בזרמי הרמוניות.
אוורור
המערכת תהיה בעלת אוורור מאולץ .על מנת למנוע הפסקה כתוצאה מתקלה
במאווררים ,תהיה יתירות במאווררים ותקלה במאוורר תפעיל אתראה.
בטיחות
כל המערכת תהיה בעלת דרגת הגנה  IP20להגנה בפני מגע מקרי .המערכת תצויד
במפסק עוקף תחזוקה ידני לשם בידוד הספק/מטען ,המהפך והמפסק הסטטי תוך
המשך הזנת הצרכן ללא הפסקה מהמקור החליפי.
מעגלי הפיקוד יבודדו גלוונית ממעגלי הכוח.
חלקים חיים יוגנו בעזרת כיסויים מבודדים .כל הציוד יתוכנן ויבנה לפי דרישות תקן
.IEC60 146.

למערכת תהיה אפשרות לקבל פקודות הפסקת חירום בעזרת מגע יבש ,שתגרום
להפסקת מפסק מצברים ומפסקי הזנה למערכת.
 .7תנאי סביבה
 7.1מערכת אל פסק )לא כולל מצברים(
 7.1.1תנאי עבודה
המערכת תפעל בתנאים הבאים ברציפות וללא הפחתה בביצועיה:
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טמפרטורת סביבה:

-5° ÷ 40°c

טמפרטורת סביבה מומלצת :

 15°עד 25°c

טמפרטורה מקסימלית ממוצעת 35°C -למשך  24שעות
טמפרטורה מקסימלית  40°Cלמשך  8שעות
 95%ב 25°C

לחות מקסימלית:
גובה מקסימלי:
7.1.2

1000m

תנאי אחסנה
ניתן יהיה לאחסן את המערכת ללא פגיעה בתחום הטמפרטורות 45°c :עד
10º

7.2

מצברים
7.2.1

תנאי עבודה
המצברים יפעלו בתנאים הבאים ברציפות ואם בתחום המומלץ ,ללא הפחתה
בביצועים:
טמפרטורת סביבה:
טמפרטורת סביבה מומלצת :

7.2.2

0 – 40°c
 25°cעד 15°

לחות יחסית:

95% e 25°C

גובה:

1000m

תנאי אחסנה
ניתן יהיה לאחסן את המערכת ללא פגיעה בתחום הטמפרטורות 45°c :עד
- 10°

 .8מערך הגנות
 8.1מערכת אל פסק
מערכת האל פסק תכלול בפני מתח יתר )לפי תקן  (IEC60146טמפרטורת יתר
8.2

והתראה על פגיעה מכנית בזמן הובלה.
מטען מישר
יצויד במעגל שיאפשר לכיבוי אוטומטי והתרעה במקרים הבאים:


כיבוי חירום ,יכלול גם פתיחת מפסק המצברים



תקלת אוורור בחדר מצברים.

הספק גם יתנתק במקרה שמתח ה DC -מגיע למקסימום המותר עפ"י הוראות יצרן
המצברים.
העומס יוגן נגד מתחי יתר הנובעים בתקלות בויסות המתח במוצא המהפך .המהפך
יתנתק אוטומטית אם מתח ה DC -יגיע למינימום המוגדר על ידי יצרן המצברים.
8.3

מהפך
המהפך יצויד במערכת לכיבוי אוטומטי ,כדי להגן על מעגלי הכוח במקרה של עומס
יתר העוברים את יכולתו ,כאשר מקור העוקף לא קיים .ספציפית קצר במוצא המהפך
יגרום לכיבויו ללא שרפת נתיכים.
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8.4

מצברים
 8.4.1הכנות בפני פריקת יתר
אמצעי הגנה יגביל את זמן פריקת המצברים לפי שלושה מזמן הגיבוי הנקוב
בעומס נומינלי וזאת על מנת למנוע פריקת יתר בעומס נמוך.
אמצעי נוסף ימנע פריקה אוטומטית של המצברים דרך מעגלי הפיקוד,
במקרה של הפסקה ארוכה בפעולת המערכת )יותר משעתיים(.
 8.4.2בדיקה עצמית
המערכת תכלול מודול לניטור מצברים בעל התכונות הבאות:


בדיקת מעגל מצברים כל  12שעות



בדיקת מצברים ללא פריקה כל חודש



בדיקת מצברים כולל פריקה חלקית כל שלושה חודשים

מודול הניטור יאפשר התרעות בעזרת  LEDעל ממשק ה  MMIאו למערכת
ניטור מרחוק.
 .9ניהול מצברים
בהיות המצברים רכיב קריטי במערכת ,תכלול המערכת יכולות ניהול מתקדמות לשמירה על
אורך חיי המבצרים וכן לניטור אורך לחייהם וזמן הגיבוי האמיתי המתאפשר בתלות בעומס
וגיל המצברים .בנוסף למפורט לעיל תכלול המערכת את יכולות הבאות:
 9.1בדיקה עצמית
הבדיקה העצמית תאותחל במקרים הבאים:


9.2

9.3

הפעלה ידנית

אוטומטית ,על פי מחזורים ניתנים לכיול.

הבדיקה העצמית תעדכן את פרמטרי המצברים השמורים בזיכרון המערכת ותתריע
על כל חריגה )כגון עליה מהירה בהתנגדות שורת מצברים( על מנת לאפשר תחזוקה
מונעת.
קיזוז טמפרטורה
מערכת ניהול המצברים תתאם אוטומטית את מתח הטעינה לטמפרטורה של
המצברים ,על מנת להאריך את חייהם.
מדידת זמן גיבוי אמיתי

האל פסק יכלול מערכת לניטור זמן הגיבוי האמיתי לפי העומס האמיתי ,טמפרטורת
המצברים ,גיל המצברים וסכימת התמורה שלהם.
 .10ממשק משתמש ותקשורת
 10.1ממשק משתמש
 10.1.1הפעלה ותפעול
המערכת תכלול צג מפורט שיאפשר הפעלה ותפעול קלים ופשוטים של
המערכת .ובכלל זה:


תצוגה של פרמטרי ההתקנה  ,מצב המערכת ,התרעות והנחיות
לתפעול המערכת במעבר ממצב למצב ) כדוגמא מעבר ל עוקף
תחזוקה(
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יומן אירועים כולל חתימת זמן של כל שינויי הסטטוס ,תקלות,

התרעות כולל הנחיות לתפעול התקלות .היומן היה נגיש ידנית או
יציג תוכנו בצורה אוטומטית.
כולל חיבור לרשת בית החולים בתאום עם אנשי התקשורת כדי
לאפשר קריאת הארועים במחשב אחזקה או אחר.
 10.1.2פיקודים
המערכת תכלול את הפיקודים הבאים:


לחצן הפעלה ולחצן כיבוי
מותקנים בחזית המערכת ומאפשרים כיבוי הופעלה שלה .בנוסף
יהיה אפשר לכבות את המערכת בעזרת מגע יבש כלול במערכת.



מקלדת
תאפשר את הפעולות הבאות:
o

העברה מאולצת או כיבוי מאולץ של הממיר כשמקור ההזנה
חורג מהתחום המותר

o


בדיקה עצמית הכוללת פריקת מצברים.

מגעים לכיבוי חירום
המערכת תכלול סט מגעים יבשים שיאפשרו כיבוי מוחלט של
המערכת .פעול כיבוי בחרום תכלול:


כיבוי המערכת



פתיחת העוקף הסטטי ומפסק המצברים.



פתיחת מגע יבש על כרטיס הפיקוד.



לחצן ביטול תקלה
לחצן זה ידומם את ההתרעה הקולית )זמזם( )ראה סעיף
 .(10.1.3אם תיווצר אתרעה חדשה ,יפעל הזמזם שוב.



לחצן בדיקה עצמית



לחצן שליטה במחזורי פריקת מצברים

 10.1.3חיוויים
הנתונים להלן ינוטרו ויוצגו על חזית פנל המערכת:


ספק/מטען פועל



עומס מוזן ממהפך



עומס מוזן מעוקף



התראה כללית

 חיווי מצב מצברים תקין/לא תקין.
כל התקלות וההתרעות תלווינה בהתרעת זמזם פנימי ההתראה תכלול
השתקה כמפורט בסעיף 10.1.2
 10.1.4תצוגת פרמטרים
הפרמטרים הבאים יוצגו על ממשק המשתמש:
עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/09/16

233


תקלת מאוורר פנימי



זמן גיבוי שנשאר



התרעת מצברים חלשים



מצב מפסקים



הזנת עוקף מחוץ לגבולות

 טמפרטורת מצברים
מידע נוסף יהיה נגיש בזמן תחזוקה כמפורט בסעיף תחזוקתיות.
 10.1.5מדידות
על הפנל בחזית המערכת יוצגו המדידות הבאות:


מתחים שלובים במוצא המהפך



זרמים במוצא המהפך



תדר במוצא המהפך



מתח מצברים



מתחים שלובים של מקור ההזנה



זרמי כניסה למיישר  Crest factorבמוצא המהפך



הספק אקטיבי וריאקטיבי



מקדם הספק של העומס

 10.2תקשורת
 10.2.1תקשורת סטנדרטית
המערכת תכלול כסטנדרט כרטיס מגעים הכולל כניסות ויציאות כמפורט
לעיל.
 10.2.2אופציות לתקשורת
המערכת תתוכנן לאפשר את התקנת ממשקי התקשורת הבאים,ללא הפסקת
פעולתה:


ממשק תקשורת  SNMPלהתחברות לרשת אתרנט ועבודה מול
תכנות ניהול ברשת מחשבים.



ממשק טורי  RS-485עם פרוטוקול  Jbus/Modbusלהתחברות
לרשתות בקרת מבנה



ממשק טורי  RS-232להתחברות למודם לצרכי תחזוקה מרחוק.



ממשק תקשורת USB



ממשק ) XML-Web (HTTPלהתחברות ישירה לרשתות  Intranetללא
צורך בשרת ,מאפשר הצגת נתוני מערכת בממשק  WEBסטנדרטי.

בנוסף תהיה אפשרות למערכת לתקשר עם מערכות אל פסק נוספות ולאפשר
כיבוי מסודר של שרתים ברשת.
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 תחזוקתיות.11
.כל תת מכלולי המערכת יהיו נגישים מהחזית
 ניטור ואבחון מקומיים ומרחוק11.1
.המערכת תכלול פונקציית בדיקה עצמית שתאפשר איתור תת מכלול תקול
 מבוסס מיקרו,( דיגיטלי לחלוטין )לא אנלוגי-  יהיה אלקטרוניUPS -לפיכך פיקוד ה
:מעבד וללא כל פוטנציומטרים כתוצאה בכך יתאפשר
קיזוז אוטומטי של שינוי בפרמטרים של רכיבים



כיול אוטומטי של מכלולים מוחלפים



איסוף נתונים נרחב לצורך מערכת שליטה מרחוק



 יציאה לתקשורת נתונים
.מערכת האל פסק תהיה ניתנת לתיקון ע"י החלפת מכלולים ללא כל כוונון או כיול
 תקלות או הכרעות,למערכת יהיה זיכרון פנימי לא נדיף לזיכרון כל שינויי הסטטוס
 מידע זה ייאסף בעזרת תכנת בדיקה ושירות ויוצג.כולל מידע על מכלולים תקולים
.ללקוח במקרה הצורך
 תקנים ומבחנים.12
 המערכת תעמוד בתקנים הבאים12.1


IEC 60146-4: UPS - Performance.



IEC 62040-1 and EN 50091-1: UPS - Safety.



IEC 62040-2 and EN 50091-2: UPS - Electromagnetic compatibility.



IEC 62040-3 and EN 50091-3: UPS - Performance.



IEC 60950 / EN 60950: Safety of IT equipment, including electrical
business equipment.



IEC 61000-2-2: Compatibility levels for low-frequency conducted
disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems.



IEC 61000-3-4: Limits for harmonic current emissions (equipment input
current > 16 A/ph).



IEC 61000-4: EMC - Electrical fast transient/burst immunity.



EN 55011 and EN 55022: Limits and methods of measurement of radio
interference characteristics of industrial, scientific and medical (ISM)
radio-frequency equipment - Level B conducted and radiated emissions.



IEC 439: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies.



IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).



ISO 3746: Sound power levels.

 אישורים12.2
.היצרן יספק אישורים לעמידה בכל התקנים האמורים
.UPS  ליצורISO ליצרן חייבת להיות הסמכת
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מדידות של נתוני יצרן כגון הספק נקוב וכו' יבוצעו על ידי מעבדות חיצוניות
והאישורים שלן יצורפו להצעה.
 12.3מבחני עדות
על ספק הזוכה להעמיד את המערכות שיוצרו בעבור הלקוח ,למבחני עדות במעבדות
היצרן,
 .13שירות
על המציע להיות בעל יכולת לתחזוקת המערכות ברמה ארצית .בנוסף עליו להיות מוסמך
 ISOמטעם מכון תקנים ובעל הסמכת יצרן לתחזוקה ושירות של המערכות המוצעות.
על המציע להיות בעל ניסיון של  7שנים לפחות בארץ באספקה ושירות של מערכות אל פסק
מהיצרן האמור.
טבלת ריכוז נתונים
נתון

מוצע

מערכת UPS

תוצרת
דגם
On-Line Double

 Conversionלפי תקן
IEC 62040-2
הספק KVA
הספק kW

מיישר
מתח כניסה  +גבולות
תדר כניסה +גבולות
 THDIבכניסה בעומס

%

מלא
מקדם הספק כניסה
נצילות מטען
מצברים
תוצרת
דגם
מס פריקות
אורך חיים מוגדר
AH

מס שורות  2לפחות
יחידות בשורה
הגנות על מצבריה
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נתון

מוצע

הערות

דגם ותוצרת מאמ"ת
מצברים
אישור EUROBAT

יש לצרף טבלאות וחישוב מלא.

זמן גיבוי בעומס מלא
כולל הפסדי מערכת
ונצילות
ארון או rack

ניהול מצברים
קיזוז טמפרטורה
חישוב זמן גיבוי אמיתי
תוך התחשבות בסוג
המצבר ,והטמפרטורה?
מאפשר הפעלת  UPSרק
בעזרת מצברים?
הגנה בפני פריקת יתר?
הגנה בפני פריקה עצמית?
תחום הגבלת זרם

A

בדיקה עצמית
ממיר
מתח מוצא

V

תחום כיול מתח מוצא

±%

יצוב מתח מוצא מצב רגיל

±%

נתון

מוצע

שינויי מתח מוצא

±%

בקפיצת עומס 0%-100%

שינויי מתח מוצא

±%

בקפיצת עומס 0%-

1000%
עיוות מתח ל  100%עומס

%

לינארי )( THDUמוצא.
עיוות מתח ל  100%עומס
לא לינארי

%

)(THDUמוצא.
תדר מוצא

Hz

תחום תדר מוצא

±%
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נתון

מוצע

תחום כיול תדר מוצא

±%

תחום סנכרון למקור
חיצוני

±%

הערות

עמידה בעומס יתר
 125% Inל  10דקות
 150% Inלדקה
הגבלת זרם  233%לשניה
 Crest Factorשעומד בו
הממיר ללא הפחתה
בביצועים
חובה

שנאי מבדל במוצא ממיר?
פרק 08
פרק  09מפסק עוקף
הספק KVA

כולל מפסק סטטי?
נתון

מוצע

ערות

מערכת סטטית עומדת
בזרם נומינלי ללא הגבלת
זמן?
עומד בלפחות  10Inלמשך
?20mSec
משתמש במגען או במפסק
על מנת לקצר את מערכת
הסטטית?
כמות  UPSהניתנים
לחיבור במקביל?
חובה

עוקף מכאני לאחזקה
בגוף המערכת?
נצילות
נצילות מערכת 100%
עומס

%

נצילות מערכת  50%עומס

%
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מוצע

נתון

הערות

ממשק משתמש
צג אלפנומרי
תצוגת אתרעות
תצוגת סטטוס
תצוגת מדידות
תקשורת
כולל כרטיס מגעים יבשים
כניסות ויציאות
תומך

בכרטיס

אתרנט

?SNMP

תומך בכרטיס תקשורת
?Modbus

תחזוקה
התחזוקה אך ורק מחזית
המערכת
לצרף אישור

ספק מוסמך יצרן
לתחזוקת מערכת
שנות ניסיון בארץ עם
היצרן המוצע
פריסת תחזוקה ארצית
תקנים
תקן ENV50091-3

לצרף אישור

תקנים IEC 60146 - 4

לצרף אישור

MTBF

שעות

פרק EN50091 10

לצרף אישור

EN55011A

לצרף אישור

שונות
משקל
מידות
רמת רעש

W

55 DB
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.21

אחריות:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

.22

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן ע"י
המתכנן והמפקח.
תקופת האחריות היא  24חודש מתאריך הנ"ל.
הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים
שסיפק.
כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מיד ועל
חשבונו .תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  24חודשים
מיום ההחלפה.
הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת
האחריות.

תכולת העבודה ותיאור הנקודות
רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון בין השאר את הנושאים הבאים:
) (1כל הבדיקות לרבות :מכשירי בדיקה ומדידה ,יומן הבדיקות ,הפעלת המתקנים ,כולל
גם בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים
) (2התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.
) (3סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים ,הלוחות ,תיבות המעבר והסתעפות ,סימון
לכבלים.
) (4פיזור ציוד ואיסוף עודפים ,סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.
) (5הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים ורכזות התקשורת השונות
) (6כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן.
) (7תיקוני צבע ,אטימות וחיזוקים.
תיאור הנקודות:
תיאור הנקודות המפורט להלן משלים את המתואר בתוכניות והוא המחייב לצורך
הביצוע הנקודות.
כל אביזרי החשמל והתקשורת )שקעים ומפסקים( להתקנה עה"ט יהיו מתוצרת GEWISS
 SYSTEMאו ניסקו  Nאו ש"ע ,האביזרים להתקנה שקועה )תה"ט( יהיו מתוצרת GEWISS

סדרת" "CHORUSמסגרות " "ONEאו " "GEOאו ש"ע מאושר.
כל שקעי החשמל במתקן יכללו תריס פנימי)כולל קופסאות עבודה ניסקו( להגנה בפני נגיעה
מקרית.
נקודת מאור רגילה :כבל  3x1.5 N2XYבצינור  20מ"מ כבה מאליו בתקרה סיום במהדקים
בקופסה עד למפסק .סיום בקופסת "גוויס" תה"ט ומפסק מאור "גוויס") .הערה עבור
תאורה דו תכליתית יש להשתמש בכבל .(4x1.5 N2XY
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נקודת מאור כוח במעגל תלת פאזי)מסדרונות( :כבל  5x2.5 N2XYבצינור  25מ"מ כבה
מאליו בתקרה ,סיום במהדקים בקופסה עד למפסק .סיום בקופסת "גוויס" תה"ט ומפסק
מאור "גוויס".
נקודת לחצן הדלקה לפיקוד תאורה :כבל  4x1.5 N2XYבצינור  20מ"מ כבה מאליו מלוח
החשמל בהתקנה סמויה .סיום בקופסא "גוויס" תה"ט ולחצן מואר מתוצרת "גוויס".
נקודת חבור קיר  :16Aכבל  3x2.5 N2XYבצינור  20מ"מ כבה מאליו בתקרה ומשם
בהתקנה סמויה בקיר או בתעלה  /צנרת גלויה על הקיר וסיום בקופסת "גוויס" תה"ט עם
שקע חד פאזי  16Aמסוג "גוויס" עם תריס פנימי גלוי או סמוי בקיר.
נקודת בית תקע חד פאזי  16Aכפולה :כבל 3 x2.5 N2XYממ"ר בצינור מריכף  20מ"מ .סיום
בזוג שקעים חד פאזיים  16Aבאביזר משותף תה"ט בקופסה  4מודול.
נקודת חיבור קיר ליחידת מיזוג אויר חד פאזית :כבל  3x2.5N2XYבצינור  20מ"מ כבה
מאליו מלוח החשמל .סיום בשקע ישראלי חד פאזי  16Aאו עם מנתק דו קוטבי . 2x16A
נקודת חיבור קיר תלת פאזית  3X16Aעבור יחידת מיזוג אוויר :ע"י כבל  5x2.5N2XYבצינור
 25מ"מ סיום במפסק פקט שלושה קטבים  3x16Aבקופסה אטומה  IP65ליד יחידת העיבוי
בחוץ או במיקום אחר שיתואם עם ספק יחידת מ"א.
נקודת מקבץ שקעים טיפוסית לחשמל ותקשורת בעמדת עבודה :קופסת "אופיס ניסקו"
מתועשת לחשמל ולתקשורת להתקנה עה"ט או תה"ט הכוללת:
נקודת חשמל סיום ב 4-שקעי חשמל עם תריסים פנימיים)מק"ט ניסקו .(50069080
שלוש צינורות מריכף  25מ"מ ממגש כבלי מחשבים ועד לקופסת השקעים .סיום במתאם
לארבעה שקעי מחשב וכיסויי דמה.
נקודת חיבור הארקה  :10 CU /16CUחיבור הארקה ע"י מוליך נחושת  10/16ממ"ר בצינור
חסין אש לאלמנטים מתכתיים כגון צנרת ביוב ,ניקוז ,צנרת גז ,הסקה מרכזית ,גריד מתכת
של תקרה אקוסטית ועוד .כולל ברגי פליז ,נעלי כבל ,דיסקיות ,מהדקים קנדיים ואומים,
כולל שילוט החיבורים מתחת לתקרה מונמכת וכן ע"י דיגלון בפס ההארקות .נקודות
ההארקה יבוצעו עד לפס ההארקות בלוח החשמל.
נקודת טלוויזיה :כבל דרופ  3 RG– 6סיכוכים  TFCבצינור  20מ"מ בהתקנה סמויה מארון
תקשורת ראשי סיום בבית תקע  T.Vתה"ט עם שתי יציאות קואקסיאליות נפרדות כנדרש
בתקן  1149מתוצרת "גוויס".
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נקודת כריזת חירום או רמקול מולטימדיה :כבל  2x1ממ"ר צינור  20מ"מ כבה מאליו בצבע
צהוב מריכוז כריזת חירום או כריזה כללית .סיום בתקרה/בקיר עד לרמקול.
נקודת גילוי אש :כבל  4x0.8 NYYגילוי אש תקני  2זוג מסוכך בצינור  20מ"מ אדום .סיום
ביחידת הקצה )גלאי ,לחצן ,צופר ,שקע טלפון כבאים( כולל חיווט מושלם ב 2קצוות.
נקודת לחצן הפסקת חשמל בחירום :כבל  5x1.5N2XYבצינור  20מ"מ מלוח החשמל ועד
לנקודה .סיום בלחצן חירום עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ דגם  ABBמתוצרת עם זוג
מגעים פתוחים.
נקודת תא פוטואלקטרי :ע"י מוליכים מבודדים  3x1.5ממ"ר ) או כבל  (3x1.5NYYבצינור
מריכף  20מ"מ כולל תא פוטואלקטרי דגם  PSKמתוצרת  MATSAGאו ש"ע.
נקודת הכנה לטרמוסטט מ"א :צינור  20מ"מ בהתקנה סמויה בקיר ,מיחידת מ"א עד
לנקודה .סיום בקופסת  55מ"מ תה"ט עם מכסה ובתיאום עם קבלן מ"א )הטרמוסטט אינו
כלול בנקודה(.
נקודת מחשב/טל"כ  -חוט משיכה בצינור בקוטר  25מ"מ מריכוז תקשורת מזין ועד
הנקודה ,סיום בקופסה "גוויס"  3מקום מודול תחת הטיח עם מכסה.
נקודה לדוד מים חמים )בוילר( :ע"י כבל בלבד  3x2.5N2XYממ"ר בצינור מריכף  20מ"מ.
כולל מפסק דו קטבי  2x16Aלרבות שעון שבת עם נורת סימון)קופסת גוויס  4מקום( וחיבור
לדוד ,כדוגמת וויסבורד מק"ט .T-250425
נקודת חיבור קיר וונטה חד פאזית או הזזה למייבש ידיים :כבל  3x2.5N2XYבצינור 20
מ"מ כבה מאליו מלוח החשמל .סיום בשקע ישראלי חד פאזי  16Aאו עם מנתק דו קוטבי
 2x16Aונורית סימון.
נקודת הזנה ישירה תלת פאזית  3X16Aעבור מפוח עשן :ע"י כבל 5x1.5NHXHX-

 E90-FE180בצינור  32מ"מ סיום במפסק פקט שלושה קטבים  3x16Aבחלל תקרה או
במיקום אחר שיתואם עם ספק יחידת מפוחי עשן מלוח מפוחי עשן.
נקודת הזנה ישירה חד פאזי  1X16Aעבור חלון עשן /מדף אש :ע"י כבל
 3x1.5NHXHX-E90-FE180בצינור  25מ"מ סיום במפסק פקט דו קטבים  2x16Aבחלל
תקרה או במיקום אחר שיתואם עם ספק יחידת מפוחי עשן מלוח מפוחי עשן.
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נקודת הזנה חד/תלת פאזית לציוד מטבח הכוללת :כבל נחושת  N2XYמתאים)עפ"י תוכנית
לוח( בצינור מתאים)עפ"י תוכנית לוח( מלוח חשמל עובר סמוי ברצפה או בקירות עד למפסק
פקט מתאים מוגן מים  IP65וממפסק פקט ועד ליציאת חוץ בכבל תואם נאופרן )עם תוספת
צינור כ 5ס"מ מחוץ לקיר( מסוג  HO7BQבצינור מתאים כולל איטום בין הצינור לכבל
והשארת "זנב" כבל גמיש נאופרן וצינור שרשורי  2מטר וחיבורו לציוד מטבח.
נקודת פנל הדלקות מאור לשליטה מרכזית הכוללת :קופסת פיקוד שקועה בקיר דוגמת
אופיס ניסקו עם עד  12מפסקי ולחצני תאורה מוארים מחווטים עד להפעלה מלאה לרבות 3
צינורות נפרדים בקוטר  32מ"מ מלוח חשמל לרבות חיבור בשתי קצוות כולל כבלי פיקוד
 16X1.5N2XYמלוח חשמל ועד לפנל.
קופסת  NPLבקיר הכוללת :שקע תלת פאזי  ,5X16Aשני שקעים ישראליים  16Aכולל חלון
 12מקום עם מכסה להתקנת מאמת"ים ) 3X25A ,3X16A ,2*(16Aראשי וממסר פחת
 ,4X40A-30mAכולל את הקופסה ,השקעים ,והתקנה מושלמת של הקופסה כולל חיווט
מלא של כל האביזרים בקופסה ,דוגמת  MA-532-2-110של ע.ד.א פלסט או  NPLניסקו
לרבות הזנה תלת פאזית  3X25Aלקופסת ע"י כבל  5X6N2XYבצינור  32מ"מ מלוח חשמל
עובר סמוי ברצפה או בקירות לרבות השקעת הקופסה בקיר.
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רשימת סעיפי כמויות להשלמת מידע למפרטי החשמל ,תקשורת ,כריזה ומתח נמוך
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פרק  - 09עבודות טיח
 09.01כללי
כל העבודות כפופות לתנאי פרק  09של המפרט הכללי ולמפורט להלן.
 09.02הכנת השטחים לטיוח
.1
.2

בכל המקומות שידרשו על-ידי המפקח יש להגן על-ידי יריעות פוליאטילן על עבודות
שכנות לפני ביצוע עבודת הטיח.
מפגש שני חומרים שונים ,כגון :בטון ובניה ,יכסה הקבלן ברצועת יוטה.
רוחב הרשת  25ס"מ לפחות.

.3

חריצים לצנרת סמויה יסתום הקבלן במלט צמנט  3/1עד ליישור פני השטח.
במקומות שרוחב החריץ עולה על  15ס"מ ,יכסה את החריץ ברצועת יוטה כנ"ל
ברוחב  15ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כוון.

.4

יש להרטיב היטב את המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח.

 09.03פינות וחריצי הפרדה
הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות .כל קנטים והגליפים יהיו חדים
וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים ויבוצעו בעזרת שבלונות.
בין הקירות והתקרה ,יבצע הקבלן חריץ בעומק  10מ"מ וברוחב  5-10מ"מ.
בין שטחים מחומרים או גימור שונה כמו בין שטחי בטון גלוי ושטחים מטוייחים או שטחי
רביץ ושטחי בניה או בטון יבצע הקבלן חריץ בעובי  3-5מ"מ ובעומק  10מ"מ.
 09.04תיקונים והשלמות טיח
כל תיקוני הטיח שנפגע על-ידי עבודות הגמר והמלאכות או כל סיבה אחרת ,יבוצע על-ידי
טייחים מקצועיים של הקבלן במסגרת עבודות הטיח.
כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור ,התנפחויות וכדומה ,ולא יהיה ניכר
מקום התיקון.
תיקוני טיח מעל פנלים ומעל קרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות.
 09.05פינות מתכת
פינות מתכת יבוצעו להגנת פינות טיח מזויתני רשת מגולוונים -מסוג פינות גרמניות עם ציפוי
 PVCלבן  ,לכל הגובה ,מעל הפנלים ומעל התקרה.
 .09.06טיח גבס
בכל הבניין יבוצע טיח פנים -טיח גבס ,בהתאם לסעיף  09.06שבמפרט הכללי.
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
10.01

כללי ודוגמאות
לפני התחלת העבודה ,יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי
.1
בהתאם כמוגדר בסעיף ) (10004של המפרט הכללי.
.2

הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה .כל חומרי הריצוף
והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ
לדוגמאות המאושרות כאמור.

.3

חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות
הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה סדרת הייצור.
חיתוך וניסור ייעשה לכל מידה ולכל צורה גיאומטית באמצעות כלים מכניים
מתאימים.
כל עבודות הריצוף ,הקרמיקה והאבן יבוצעו לפי ת.י  1555חלק .3
כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקני הריצוף באספקטים של דרישות בידוד אקוסטי
וכן בנושא של תפרים גמישים בריצוף
מתחת לריצופים שכבת "פלציב" ע"ג רצפת הבטון ,הכל לפי דו"ח האקוסטי.
במקומות הנדרשים תהיה "רצפה צפה" מבטון עם "איזוצף" בעובי  20מ"מ ,או אחר
בהתאם לאמור בדו"ח האקוסטי.

.4
.5
.6
.7

10.02

ניקוי וליטוש
על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה
.1
וניקוי וכן לנקות את הפנלים וחיפויי הקירות משאריות טיט ,צבע וכל חומר זר אחר,
עד קבלת הברק הטבעי של החומרים.
לפני מסירת העבודות על הקבלן לבצע ליטוש אבן/או יהלום ומילוי רווחים )פוגות(
.2
בדבק שיש של ריצוף השיש ,כולל הברקה קריסטלית.
למזמין תישמר הזכות לבחור בין ליטוש מבריק ו/או ליטוש מלא.

10.03

ריצוף באריחי קרמיקה
.1

בהיעדר הוראה אחרת יהיו אריחי הקרמיקה מסוג א' לפי טבלה  4בת"י (2) 314
במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל.
אופן ההדבקה  -לפי ת"י .1353

.2

כל האריחים מאותה סדרת ייצור.
הריצוף באריחי קרמיקה ייעשה על גבי משטח קשה :בטון או מדה.
על המשטח להיות מיושר ,מוחלק ,מפולס ושלם ללא סדקים שקעים ובליטות ,ביצוע
הריצוף ע"ג מצע מיוצב.
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.4

מידת כל המרצפות תהיה זהה .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל
המרצפות .יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה
מתאימה בשל גודל ,גוון או פגם.
צורת הנחת האריחים  -לפי התכניות או לפי הנחיות האדריכל.

.3

.5

הדבקת קרמיקה על גבי בטון או מדה תיעשה על ידי "דבקים מתוצרת  MAPEIאו
שווה ערך מאושר ע"י המפקח.
אופן ההדבקה ייעשה בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.

.6

מילוי מישקים )"רובה"( יבוצע על ידי רובה אקרילית של חברת  , MAPEIמעורב
באבקת צבע בגוון לפי בחירת האדריכל ומיושם בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.

10.04

חיפוי קירות באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן
אריחי הקרמיקה או גרניט פורצלן יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד.
.1
אריחי הקרמיקה או גרניט פורצלן יהיו מסוג א' לפי טבלה  4בת"י  .(2) 314מידות
ובגוון לפי בחירת האדריכל .אופן ההדבקה לפי ת"י .1353
.2
.3

כל האריחים מאותה סדרת ייצור.
מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט בסעיף במפרט הכללי.
מידת כל האריחים תהיה זהה .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל
האריחים .יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים
בשל גודל ,גוון או פגם.

.4

ההדבקה עם דבקים מתאימים מתוצרת חב' MAPIEאו שוו"ע.

.5

אריחי קרמיקה שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך  6שעות לפחות קודם
הדבקתם.
בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקווים ישרים עוברים אנכית ואופקית.
יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים
מהקירות ,כגון צנרות וברזים ,על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח .כן יש
לסתום בחומר כנ"ל את הרווח שבין שורות האריחים התחתונה לבין הרצפה.

.8

מילוי מישקים )"רובה"( יבוצע ע"י רובה של  , MAPIEעם אבקת צבע בגוון מתאים

.6
.7

.9

לגוון האריחים .הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי
היצרן.
בחיבורי פינות אנכיים בין קירות המחופים בקרמיקה או גרניט פורצלן ,יהיה פרופיל
פלסטי מתאים.

 10.05ריצוף באריחי גרניט פורצלן  /שיש
א.

הכנות לפני תחילת ההתקנה
לפני תחילת התקנת מערכת הרצפה מוודאים שהסתיימו כל עבודות התקנת הצנרת,
שכבת האיטום ,שכבת בידוד תרמי ,שכבת בידוד אקוסטי ,מיון האריחים ,סימון
מפלס הרצפה וחלוקת משטח העבודה לשדות.
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ב.

חול לתשתית  -מצע מיוצב
התשתית שעליה תושם שכבת המלט צמנט )טיט( עשויה משכבת חול שעובייה נקבע
לפי דרישות התכנון ומעליה שכבת חול מיוצב בצמנט )הרכב :אחד מ"ק חול בתוספת
 100ק"ג צמנט( ועובייה  3ס"מ –  5ס"מ .ערבול החול בצמנט עבור שכבת החול
המיוצב בצמנט ייעשה בערבל נפרד ,ורק לאחר מכן יפוזר החול המיוצב על שכבת
החול הנקי.

ג.

התקנה באמצעות מלט צמנט )טיט(
התקנה
.1
התקנת אריחי פורצלן ואבן באם תיעשה בהדבקה נעשית באמצעות תערובת:
צמנט חלק  1בנפח וחול סיליקה נקי  2חלקים בנפח בתוספת ל"טקס " 460
בכמות של  15%ממשקל הצמנט בתוספת מים לקבלת עבידות מתאימה.
"לטקס  " 460מסופק ע"י נגב קרמיקה או שו"ע.
מריחת גב האריח
.2

.3

.4

.5

יש לפזר את הטיט על התשתית .נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של "דבק
פורצלן" ללא סירוק,על גב האריח ,לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים.
יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב.
אפשרות נוספת :למרוח את גב אריח באמצעות תערובת הטיט העשויה
צמנט ,חול ו "לטקס " 460המפורטת בסעיף זה.
הנחת האריחים
יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט בתוך  6שעות מעת הערבול
וההשמה של שכבת החול המיוצב .יש להקפיד שהחול המיוצב לא יתערבב
עם החול הנקי במהלך ההנחה .יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט
תוך שמירה על מישקים במידות הנדרשות  ,במקומות בהם נקבעו מישקי
ביניים יש לחרוץ את שכבת הטיט ,לאחר שהתייצבה ,לכל עומקה וברוחב
המישק.
יש להקיש על האריחים באמצעות פטיש גומי ,עד שיגיעו למפלס המתוכנן,
ועודפי המלט צמנט יצאו מהמישקים .יש לנקות את שאריות הטיט מבין
המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של הרובה.
יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור.
מילוי ואיטום מישקים רגילים
במערכת שהותקנה באמצעות טיט יש למלא את המישקים לאחר סיום
עבודות הריצוף ,אך לא לפני שחלפו  10ימים לפחות .את המישקים הרגילים
יש לאטום ברובה מסוג "אולטרהקולור" או "קרפוקסי" המסופקים ע"י נגב
קרמיקה .
איטום מישקים גמישים
איטום מישקי הפרדה ומישקי התפשטות ייעשה במוצר "אלסטוסיל " 355
או "אלסטוסיל  " 410המסופקים ע"י נגב קרמיקה.
יש לבצע את כל פעולות האיטום לאחר התייבשות מלאה של הרצפה.
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את מישק ההפרדה בין הרצפה לקירות יש למלא בחומר איטום "אלסטוסיל
 " 355או "אלסטוסיל ." 410
ד.

התקנה באמצעות שכבת דבק מסורקת דקה בעובי  5-3מ"מ ועבה בעובי  8-5מ"מ
התקנה
.1
התקנת אריחי פורצלן ,קרמיקה ואבן בהדבקה נעשית באמצעות הדבקים
"דבק פורצלן" או "גרנירפיד" המסופקים ע"י נגב קרמיקה או שו"ע.
מריחת התשתית וגב האריח
.2
אריחי פורצלן או קרמיקה שמידותיהם  20X 20ס"מ או יותר ואריחים בעלי
חריצים עמוקים יותר בגבם  ,יש להדביק בשיטת "המריחה הכפולה".
יש למרוח באמצעות כף טייחים ,תוך הידוק אל התשתית ,שכבת דבק
ראשונה ,שעובייה אינו גדול מ 1 -מ"מ,כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית.

.3
.4

ה.

יש למרוח שכבת דבק נוספת בעובי הנדרש על גבי שכבת ההדבקה הראשונה.
יש לסרק באופן אחיד בעזרת מרית משוננת במידה המתאימה.
נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של דבק ללא סירוק ,על גב האריח  ,לשיפור
ההיצמדות ולמילוי החריצים.
יש לוודא שגודל השטח הנמרח בדבק יאפשר הדבקת האריחים כל עוד הדבק
טרי.
יש להצמיד את גב האריח למקומו באמצעות פטיש גומי ,יש להצמיד תוך
לחיצה ,כדי להבטיח שטח מגע מקסימלי של גב האריח עם הדבק ותוך
שמירה על מישק אחיד במידות הנדרשות.
יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור.
מילוי ואיטום מישקים רגילים
כמו האמור בסעיף ג' תת סעיף  ,4לעיל.
איטום מישקים גמישים
כמו האמור בסעיף ג' תת סעיף  ,5לעיל.

התקנה באמצעות מלט טיט על תשתית בטון או מדה
שכבת המלט צמנט )הטיט(
.1
עובי שכבת ההדבקה עשויה מלט צמנט יהיה  1.5ס"מ –  3ס"מ .לא יהיו
אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט.
התקנה באמצעות מלט צמנט )טיט(
.2
כמו האמור בסעיף ג' תת סעיף  ,1לעיל.
מריחת גב האריח
.3
חובה למרוח את גב האריח והתשתית בשכבה דקה של "דבק פורצלן"
המסופק ע"י נגב קרמיקה.
יש למרוח באמצעות כף טייחים ,תוך הידוק אל התשתית ,שכבת "דבק
פורצלן" שעובייה אינו גדול מ 1 -מ"מ  .כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית.
יש למרוח על הדבק הטרי שכבת טיט בעובי הנדרש.
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.4

בנוסף על כך יש למרוח על גב האריחים שכבה דקה של "דבק פורצלן" ללא
סירוק ,לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים.
יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב.
קיימת אפשרות נוספת :יש למרוח את התשתית ואת גב האריח באמצעות
תערובת הטיט העשויה צמנט חול ו"לטקס  "460המפורטת בסעיף זה.
הנחת האריחים
כמו האמור בסעיף ג' תת סעיף  ,3לעיל.
מילוי ואיטום מישקים רגילים
.5
כמו האמור בסעיף ג' תת סעיף  ,4לעיל.
איטום מישקים גמישים
.6
כמו האמור בסעיף ג' תת סעיף  ,5לעיל.

ו.

הערות כלליות להנחת האריחים
ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם באופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר "החדרת"
האריחים לשכבה שמתחת ,תוך כדי יישורם .לפני הנחת אריחי גרניט פורצלן ,אין
צורך להשרותם במים .עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך כדי התקדמות העבודה,
ע"י בד או ספוג רטוב .רוחב הפוגות יהיה לפחות  4מ"מ ובהתאם להנחיות המפקח,
המידה תשמר ע"י שומרי מרחק מתאימים שיוצאו מיד לאחר הנחת האריחים ולפני
ביצוע הרובה.

ז.

תפרים
תפרי התפשטות יבוצעו בהתאם למפורט בתקן ישראלי לריצוף לכל כיוון .היחס
האופטימלי למידת תפר התפשטות הוא  1:1בין רוחב לגובה ,אולם בשום מצב לא
יהיה יחס עולה על  2:1חומר מילוי התפר יהיה גמיש  -מסטיק גמיש על בסיס
פוליאוריטן חד קומפוננטי ,סיליקון מיוחד לשימוש חיצוני כדוגמת אלסטוסיל 410
מתוצרת חב' "ווקר" ,היבואן נגב קרמיקה או שו"ע.

ח.

מילוי מישקים
המישקים ינוקו משאריות טיט ,פסולת דבקים ולכלוך .מילוי מישקים יעשה ברובה
אקרילית מתוצרת ) MAPEIיבואן :נגב קרמיקה( או שו"ע ,ברוחב מינימלי של  3מ"מ.
)הערה :רוחב המישקים ,באם לא צוין אחרת יהיה  3מ"מ .רוחב המישקים ישמר ע"י
אביזרים שומרי מרחק(.

 10.06ספים
סף המעבר בין סוגי ריצוף בלובי ראשי יבוצע עפ"י פס פליז ובשאר המקומות ,לרבות ביציאה
ממרפסות פס אלומיניום בחתך שלא יקטן מ 40/6 -מ"מ במידה שנדרש חומר אחר הוא מצוין
במפורש בתוכנית.
מיקום הספים יהיה כך שהם לא יראו במצב בו הדלת סגורה.
דגמי הספים יוגשו לאישור האדריכל ויותקנו לאחר קבלת אישור האדריכלים.
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בכניסה לדירות הרכבת סף פליז.
10.07

הגנה על אביזרים בעת העבודות
לצורך עבודות החיפוי ו/או כל עבודה אחרת המתבצעת בחדרי שירותים ,מטבחים וכו' ,יש
להגן ולשמור על הכלים הסניטריים מכל נזק.

10.08

ריצוף המטבח
הריצוף בשימוש עם רובה אפוקסית מתוצרת  MAPIEאו שוו"ע.
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פרק  - 11עבודות צביעה
 11.01כללי
.1

עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי  -פרק  11לעבודות צביעה.

.2
.3

הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות.
צביעת הקירות והתקרות יעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב
מהמפקח לביצוע צביעה ,ובמקומות שיורה המפקח במפורש.
עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות היצרן המקצועיות )חברת "טמבור" או שווה ערך(

.4

באישור המפקח.
.5

צביעת אלמנטי פלדה ועץ יפורטו בפרק  06במפרט זה.

.6

מספר השכבות יהיה שלש לפחות ועד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד,הגוון לפי בחירת
האדריכל.

 11.02הכנת שטחים לצביעה
.1

בנוסף לאמור בפרק  - 09עבודות טיח ,יש לנקות את השטחים היטב מגרגירי חול,

.2

זנבות ,מלט ,פריחות ,אבק ,לכלוך וכיו"ב ,ולסתום חורים ,סדרים ופגמים אחרים,
ולנקות את השטחים מכל חומר רופף ,הכל מושלם כהכנה לקבלת צבע.
כהכנה בשטחי בטון חשוף לקבלת צבע ,יש לשטוף את כל השטחים בתמיסת מים עם
חומצה מלחית בריכוז של  ,5%לאחר מכן לשטוף במים נקיים להסרת שאריות
החומצה ולייבש את כל שטחי הבטון כ 48-שעות לפחות.

 11.03צביעה בסופרקריל
הצביעה תבוצע בצורה הבאה:
נקוי השטח מלכלוך שומנים ואבק.
צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב 30%-טרפנטין ,או שכבת "טמבורפיל".
המתנה לייבוש  24שעות.
צביעת שלוש שכבות של סופרקריל בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי כל שכבה של כ25-
מיקרון.
 11.04סיוד פירי מעליות,פירים אחרים ופנים ארונות.
כל פירי המעליות ,הפירים שיש אליהם גישה ופנים ארונות למערכות שונות ,יסוידו בסיד
סינטטי בשתי שכבות.
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פרק  - 12עבודות אלומיניום
1.0

חלק ראשון :כללי

12.0.1

מהות העבודה:
עבודות האלומיניום מתייחסות לביצוע מושלם ומלא של העבודות המפורטות בהמשך,
במפרט הטכני ובפרטים המנחים

 12.0.2תכולת העבודה
.1

עבודות האלומיניום כוללות חלונות ודלתות ,ויטרינות ,קירות מסך ,רפפות וחיפוי פח
אלומיניום .בהתאם לתוכניות היועץ ותוכניות האדריכלות שמצורפות למפרט
ולמסמכי המכרז.

.2

כל חומרי האיטום ועבודות האיטום במערכות האלומיניום ובינם לבין פתחי וחלקי
הבניין ,חומרי החיפוי והגימור והפלשונג.

.3

עבודות הזיגוג ,עם זכוכית בידודית ,מונוליתית ורבודה ,מכל סוג.

.4

דלתות לפתיחה ,שכוללת את כל הפרזול ,האביזרים והמנגנונים.

.5

כל העיגונים הדרושים לחיזוק מערכות אלומיניום ,קירות המסך ,פחי האלומיניום,
חלונות ,דלתות וויטרינות ,למבנה.

.6

משקופי אלומיניום לחיפוי גבס פנימי ופרופילי " "Uלקבלת מחיצות גבס אנכיות
וחיפוי סביב פתחי אור ,בכל המערכות.

.7

בניה של דוגמת דלת וקטע של קיר מסך מאלומיניום לבחירת היועץ ,עפ"י הנחיות
האדריכל והיועץ.

.8

חישובים הנדסיים ,תוכניות ייצור ותוכניות הרכבה מפורטות לתיאום עם תוכניות

.9
.10
.11
.12
.13
.14

12.0.3

האדריכל ולאישור ע"י האדריכל והיועץ.
אטמים ,חומרי האיטום ,האלומיניום ,הזכוכית וכל אלמנט נוסף של המעטפת על פי
שיקולו של היועץ/מפקח והאדריכל.
בדיקות שדה לבדיקות אטימות לאוויר ומים .על פי דרישות המפרט והתקן הישראלי,
הנחיות היועץ והמזמין.
שמיכות בידוד תרמי ו/או קופסאות צל ,על פי דרישות המפרט.
פתרון בעיות אקוסטיות עפ"י דרישות יועץ האקוסטיקה.
בידוד נגד אש על פי דרישות יועץ הבטיחות והתקן הישראלי.
סימון זכוכיות בויטרינות בהתזת חול על הזכוכית ,בדוגמא לבחירת האדריכל על פי
דרישות התקן הישראלי.

קבלני משנה לעבודות המעטפת
קבלני המשנה של עבודות האלומיניום יהיו בעלי ניסיון מוכח של שבע )  ( 7שנים לפחות
בתכנון ,ייצור והרכבה של מערכות דומות.
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12.0.4

מסמכים שעל הקבלן להגיש לפני התקשרות עם קבלן המשנה לאלומיניום
.1

רשימת פרויקטים קודמים בהם הקים הקבלן מערכות דומות.

.2

פרטי מעטפת טיפוסיים הכוללים מפגשים עם חלונות ,דלתות,
גגות פינות הבניין ,תפרי התפשטות ואיטום.

.3

שיטות עיגון עובי וסוג חומרים ,פירוט ניקוזי מים ,סוגי חומרי איטום יבשים
ורטובים מכל סוג שהוא ,חלקי ואביזרי חלונות ודלתות ,גימורים ,שיטות צביעה,
אילגון וגלוון.

.4

סוגי הזכוכית ,ציפויים ,שמות היצרנים ,המחסמים ,יצרני הזכוכיות המיוחדות )קרי:
בידודית ,רבודה ,קראמית( ושיטות הייצור והזיגוג.

.5
.6
12.0.5

חישובים סטטיים שמוכיחים עמידה בדרישות המפרט של מערכות האלומיניום
המוצעות.
ציון שם היצרנים של כל המערכות וכל מרכיביהן.

תקנות ומפרטים

 12.0.5.1עבודות מסגרות האלומיניום יעמדו ברמת הדרישות הגבוהה ביותר הנדרשת במפרט ,בתקן
הישראלי ובדרישות הנהוגות בתעשייה .במקרה של סתירה בין הדרישות ,יעמדו העבודות
ברמת הדרישות הגבוהה יותר.
 12.0.5.2החישובים הסטטיים לקונסטרוקציות האלומיניום יערכו לפי התקן הישראלי ,ובהתאם
לתקן התואם למדינה בה תוכננה ומיוצרת המערכת הנבחרת .בהיעדר תקן ישראלי יש
להסתמך על תקני אמריקאים של  AAMAו .ASTM
12.0.5.3
12.0.5.4
12.0.5.5

השקיעות תחושבנה לפי השיטה האלסטית בלבד.
החישוב הסטטי בכל הנוגע לנושא החוזק יערך לפי השיטה האלסטית.
כל העבודות יעמדו בדרישות פרק  12של המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות אלומיניום
) (1990של משרד הביטחון ) הספר הכחול (.
העבודות יעמדו בכל תקן ישראלי רלוונטי בהתאם לנושא המפורט בתכנון ,גם אם לא הוזכר
ברשימה זו .יש לראות את הדרישות השונות כמצטברות ולא כסותרות.
במיוחד אבל לא רק ,יש להקפיד על מילוי כל הדרישות של כל התקנים הישראלים
המתאימים ,דלתות מלוחות פח אלומיניום ,פחי אלומיניום ,תכונות הזיגוג ,עובי הזכוכית
וחוזקה ,בידוד תרמי ,מעקות ,בטיחות ,עמידות לאש ,אטימות לרוח ולחדירת מים ,כוחות
רוח ורעידות אדמה.
הקבלן רשאי להציע שווי ערך למערכות האלומיניום והפרטים בפרויקט .כל הצעה חייבת
להיות שקולה לדרישות הטכניות במפרט ודרישות האדריכל והיועץ .ההצעות החלופיות
חייבות להיות מגובות בכל המסמכים הנדרשים במפרט ולעבור את אישור יועץ האלומיניום,
האדריכל ,והמפקח.

12.0.6

מבוטל

12.0.5.6

12.0.5.7
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12.0.7

התאמה לחוק התכנון והבנייה
היצרן/הקבלן אחראי להתאמת כל פריטי האלומיניום לפי כל דרישות של חוק התכנון
והבניה התשכ"ה  -1965והתקנות )על כל עדכוניהם( וכל התקנים הישראליים לרבות נושאי
בידוד תרמי ,והגנות על הפתחים מפני פריצה ,עמידות לאש ,חוזק ,כוחות רוח ורעידות
אדמה .כל החומרים יהיו תואמים לכל דרישות רשויות התכנון ולכל החוקים והתקנות
המחייבים .כל המידות והאפיונים המופיעים במפרט הם דרישות מינימום ואם מפאת
התאמה לכל דין וחוק.

12.0.8

תכנון מפורט – סטנדרטים ושינויים

 12.0.8.1התכנון המפורט של חלקי מסגרות האלומיניום לרבות כל הפרטים והתיאורים הטכניים
יוכנו על ידי מהנדס אלומיניום מטעם קבלן מערכות האלומיניום ,על יסוד התוכניות ,המפרט
הטכני וכל שאר מסמכי החוזה .החישובים הסטטיים ופרטים מפורטים יוגשו לאישור
מהנדס הבניין האדריכל ויועץ המעטפת .המזמין והאדריכל רשאי לשנות ולהשלים את
הדרישות כל עוד לא אושרו סופית תוכניות הקבלן.
 12.0.8.2הקבלן רשאי להציע שינויים בדרישות המפרט לעיון ואישור האדריכל והיועץ ולהשלים את
הדרישות במסגרת התיאור הטכני שיוכן על ידו.
דרישות המפרט מחייבות את הקבלן כדרישות מינימום כל עוד לא אושרו שינויים .שינויים
שהקבלן מציע חייבים לקבל אישור יועץ.
12.0.9
12.0.9.1

12.0.9.2

12.0.9.3
12.0.9.4

12.0.9.5
12.0.9.6

אחריות הקבלן
הקבלן אחראי לטיב התכנון .הקבלן מתחייב לבצע את התכנון ע"י מהנדסים ו/או מומחים
בעלי ניסיון בתכנון בתחום הרלוונטי בעבודות אלומיניום של  5שנים וביצוע של לפחות 5
פרויקטים בהיקף שווה ערך לפרויקט זה.
קבלני המשנה לקבלן האלומיניום חייבים להיות בעלי ניסיון דומה .עבודתם תהיה תחת
אחריותו המלאה של קבלן האלומיניום לכל אורך זמן העבודה בפרויקט .כל שינוי קבלן
משנה ו/או הוספת קבלן משנה יש לאשר עם הנהלת הפרויקט ,והיועץ.
הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב תכנון לקוי.
מזמין העבודה ,האדריכל והיועץ ו/או נציגיהם רשאים לדרוש מהקבלן להגיש חוות דעת של
מכון בדיקות מוסמך להתאמת היחידות למטרתם ,חוות דעת לגבי עמידותם בדרישות
החוזה ,חוות דעת על שיטות העבודה ,טיב חומרים וטיב התכנון .הקבלן יהיה חייב למלא את
דרישות אלו על חשבונו ,כחלק מהליך התכנון של הפרויקט.
הקבלן אינו רשאי להתחיל בייצור ו/או בהרכבה ,אלא לאחר שאושרה חוות הדעת הנ"ל על
ידי האדריכל ויועץ המעטפת.
אישור התכניות ,התיאורים ,החומרים שיטות העבודה ע"י האדריכל והיועץ לא יהיה בו כדי
לגרוע במאומה מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה ,לטעות ,לאי התאמה ואחריות לתיקון
חדירות מים ואויר לבניין ,בכל מערכת מורכבת ובינה לבין המערכת הקרובה לה קרי;
קונסטרוקציה ,פנלים טרומיים ,חיפויי אבן וגגות ,ופחי חיפוי מכל סוג.
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 12.0.10מבוטל
 12.0.11תכנון מפורט – לאחר אישור התחלת עבודה
 12.1.11.1התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה משמשים לצורך הצגת כוונות האדריכל .המערכת
המבוקשת ומרכיביה העיקריים ,מוגדרים להלן ,תכנון מוקדם .הקבלן בהצעתו יתכנן ויגדיר
את כל הנדרש בהתאם .במידה והקבלן מציע שיטה ,פירוט ,פתרון חלופי ,עליו לעמוד באותן
דרישות כשווה ערך למה שמוגדר במפרט .תוכניותיו המאושרות ייקראו להלן התכנון
המפורט.
 12.0.11.2על הקבלן להגיש לפני ביצוע עפ"י לוח הזמנים תכניות עבודה מפורטות SHOP DRAWINGS

בקנ"מ  1:1 ,1:2 ,1:5של כל אחד ממוצרי האלומיניום ,הזכוכית ,הפרזול ושיטת ההרכבה של
הפרט בקיר וכל המפגשים השונים במעטפת.
 12.0.11.3על הקבלן לקבל אישור לביצוע בכתב מיועץ המעטפת לגבי הפרטים בקנ"מ1:1 ,1:2 :
שכוללים פתרונות למקומות בעייתיים ומיוחדים .הפרטים יתארו חיבור לקירות ,ספים
ודלתות ,פרטי איטום ,ופרטי מפגשים עם חלקי בניין ,תאום פרטי חיבור ואיטום עם החיפוי
בפחי אלומיניום.
 12.0.11.4חישובים סטטיים ונושאי תכנון הקשורים ליציבות האלמנטים הינם באחריותו של הקבלן.
אישורי האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה הוא אישור עקרוני בלבד והוא לא משחרר את
הקבלן מאחריותו הכוללת והבלעדית והמלאה כמתואר בסעיף  12.0.11.5לעיל.
 12.0.11.5השמטה של פריטים ,אטמים ,פתרונות ואלמנטים אחרים שנדרשים בתכניות ,לא גורעת
מאחריות הקבלן להתקינם בפועל .אישור האדריכל ,מהנדס הבניין ויועץ המעטפת לתכניות
ולדגמים אינו משחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לטיב המוצר ,לכשלים,
לטעויות ,לאי התאמות וליקויים שעשויים להתגלות במועד מאוחר יותר.
 12.0.11.6על הקבלן לפרט את פרטי הרכבת המעטפת בכל היקפה ,שיטות החיבור ,מיקום המחברים
וסוגם ,עובי וגימור החומרים ,שיטות העיגון והאטימה ,סוגי האטמים וחומרי האטימה,
מערכת החלונות לסוגיהם השונים ,ופירוט המפגשים השונים.
 12.0.11.7התוכניות המאושרות יהוו אסמכתא להתחלת ייצור רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח
והיועץ .לאחר קבלת האישור הקבלן אינו רשאי לשנות מאומה ,ללא אישור בכתב מהמפקח.
 12.0.11.8במידה ונוצרה סתירה בין המפרטים ,הפרטים ,הדרישות וכוונות האדריכל ,על הקבלן
להודיע בכתב למפקח בזמן סביר .ביצוע העבודה בצורה לקויה לא יפתור את הקבלן
מאחריותו לביצוע מושלם של כל מערכות האלומיניום בפרויקט.
 12.0.11.9יש לבצע בעברית את כל התכניות ,חתכים ,פרטים ,אישורי בדיקות ,דו"חות וכל התכתבות
שתבוצע בין הקבלן למפקח ,ליועץ ולאדריכל.
יש לתרגם לעברית כל דו"ח ,מסמך אישור והתכתבות כל שהיא שעשוי להשפיע במידה
ישירה או עקיפה על איכות הביצוע ושלמות המעטפת.
 12.0.12בדיקות לפני תחילת ייצור
 12.0.12.1המוצרים יבדקו מראש ,במועד שלא יגרום לעיכוב הלו"ז המתוכנן לבנין בכללותו .הקבלן
מתחייב למסור תוצאות בדיקה של כל פריט.
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 12.0.12.2אם תידרש בדיקת מעבדה כל ההכנות לאמצעי עזר לבדיקות ,יבצעו על ידי הקבלן במעבדה
בנוכחות הבודק והיועץ .
 12.0.12.3הקבלן יגיש תוצאות בדיקות לכל פריט מתכלה שקיים במערכות המורכבות בבניין עפ"י
דרישה .תוצאות הבדיקה חייבות להיות מאושרות על ידי מעבדה עצמאית מוסמכת.
 12.0.12.4הקבלן יערוך בדיקות במידה ויידרש .הקבלן יגיש תוצאות בדיקה המוכיחה כי מערכות
האלומיניום ,עומדות בדרישות המפרט והסטנדרטים המקובלים בתעשייה .הקבלן יזמין את
האדריכל והמפקח/יועץ להיות נוכח בזמן הבדיקה בהתראה סבירה בכתב.
 12.0.12.5הקבלן יגיש תוצאות בדיקה לגבי גימור האלומיניום כולל עמידות בתנאי מזג אוויר
מתמשכים ע"פ הנתונים הקיימים באתר ,בכתב .יש למסור שם ,כתובת ,טלפון של חברת
הצבע ו/או האילגון שמבצעות את העבודה.
 12.0.12.6יש למסור בכתב שם ,מספר טלפון וקטלוג יצרן לכל פריט שמרכיב את כל אחת מהמערכות
שמותקנות בבניין כמו :חומרי איטום ,גומיות ,פרזול ,זכוכית ,פחי אלומיניום ואמצעי חיבור
מיוחדים.
 12.0.13דגמים ובדיקות
על המבצע להציג בפני מזמין העבודה ,האדריכל ויועץ המעטפת דוגמא לכל פריט ,כולל אופן
חיבורו ואיטומו לחלקי מעטפת אחרים בבניין ,כולל תכניות ,פרזול ,מחברים ,ברגים,
אטמים ,אביזרים ,זכוכית ,גימור ,משקופים עיוורים ,ופחי חיפוי .הדגמים יבחנו לבדיקת
הכשירות וההתאמה לתוכניות הביצוע לפני ייצור שותף .במידה ולא יהיו שינויים מהותיים
הדגם יוכל להוות חלק מתכולת העבודה לביצוע.
 12.0.14התאמה למידות הפתחים
 12.0.14.1הקבלן ימדוד את כל מידות הפתחים בבניין והתאמתם לתוכניות לפני ייצור המסגרות,
באחריותו להתאים את המוצרים לפתחי הבנייה שבוצעו ע"י אחרים.
 12.0.14.2הקבלן חייב להודיע על כל אי התאמה שתתגלה באופן מיידי ליועץ ולאדריכל .הסטיות
יסומנו ויבדקו כנגד תוכניות המבנה וכוונות האדריכל .האדריכל והיועץ ינחו את הקבלן
לגבי המשך הביצוע.
 12.0.15התאמת מערכות האלומיניום לתכניות האדריכל
כל עבודות האלומיניום יבוצעו בדיוק לפי התוכניות ,המפרטים והדוגמאות שאושרו .יציע
הקבלן לספק מוצרים שהמבנה שלהם שונה מן המתוכנן ,יהיה עליו להגיש תחילת תוכנית
מפורטת של השינוי המוצע ולקבל את אישור האדריכל והיועץ.
 12.0.16תנאים לפני אישור תחילת ייצור סדרתי:
 12.0.16.1הקבלן קיבל את אישור אדריכל והיועץ על גבי תוכניות הביצוע.
 12.0.16.2הקבלן קיבל אישור לכל המפגשים בין המערכות השונות ,השיטות השונות ובינם לבין כל
חלקי הבניין במעטפת.
 12.0.16.3הקבלן קיבל אישור לכל השינויים ,תוספות ושווי ערך שהוצעו על ידו.
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אחריות של הקבלן המבצע לאיכות

 12.0.16.4כל התכניות והפרטים הוגשו לאישור בצירוף כתב
המוצר וטיב העבודה בפרויקט.
 12.0.16.5הקבלן יציג דגם עם  3סוגי זכוכית של חלון ו/או מקטע קיר מסך ו/או חלון רצף ,עפ"י בחירת
האדריכל והיועץ .הדגם יכלול מילואה קבועה ,מילואה אטומה וכנף לפתיחה .והקבלן יבצע
דגמים של חלון ,ויטרינה ופחי חיפוי עפ"י הנחיות יועץ האלומיניום .הדגמים יכללו
אלטרנטיבות של גימורים ,גוונים וסוג זכוכית על פי דרישות האדריכל ,וכן כל האביזרים
המחברים את חלקי האלומיניום והאטמים לסוגיהם השונים .הצגת הדגמים של האביזרים
השונים ישקפו את התכונות ,רמת הגימור והצבעים המוצעים למערכת.
 12.0.16.6על הדגמים להיות מותקנים על הבניין במיקום בו יהיו בזמן ההרכבה .על מנת לאפשר את
השימוש בפריטים כחלק מתכולת העבודה במידה ויאושרו ע"י המזמין ,האדריכל ויועץ
האלומיניום לפני ייצור שוטף.
12.1

חלק שני :דרישות תוכן

12.1.1

כללי

 12.1.1.1תכנון ,ייצור והתקנה של כל מערכות האלומיניום יבוצעו כך שכל מערכת תעמוד בלחצי רוח
כלפי חוץ וכלפי פנים ,אנכית למישור הקיר ,בהתאם לדרישות התקן הישראלי.
 12.1.1.2העומס הסטטי המתוכנן לא יפחת מ  750 -פסקל בקומת הקרקע לכל מערכות האלומיניום.
כל החלונות יעמדו בדרישות רמה  Eעפ"י תקן  .1068למעט בדיקת חדירת מים ,שתעמוד
בדרישות רמה  ,Eראה החמרה בס'  12.1.2.4ובפרק הבדיקות.
 12.1.1.3במידה וידרשו בדיקות מעבדה ,כל העלויות יהיו על חשבון הקבלן.
 12.1.1.4בנוסף לאמור לעיל ,כל מערכת חייבת לשאת במשקלה העצמי ,משקל הזכוכית ,עומסים
סיסמיים ,עומסים המופעלים ע"י תפעול כנפי הדלתות.
 12.1.1.5השקיעה המכסימלית המותרת ,בעקבות העומס המתוכנן היא כדלהלן:
בניצב למישור מערכות האלומיניום  1/300 -למפתח אנכי ולמפתח האופקי ,בכל מסגרת/פנל
מזוגג בזכוכית בידודית ולא יותר מ  10מ"מ .השקיעה בכל שאר הפתחים והמערכות תהיה
בהתאם לת"י .מבלי לסתור את האמור לעיל הכנפיים לפתיחה והדלתות לא ישפיעו על
הזכוכית באופן שגורם לרעש ו/או לנתק באיטום.
 12.1.1.6לא ייווצר שינוי צורה קבוע בהעמסה השווה ל 1.5 -פעמים העומס המתוכנן )שלילי או חיובי(
בקירות המסך ,הכנפיים והדלתות.
 12.1.1.7העוגנים של מערכות האלומיניום ,כולל המחברים ,לא יקבלו מאמץ מעבר ל  50%מהמאמץ
המותר עפ"י העומס המתוכנן.
 12.1.1.8יש לבצע התאמות לקליטת תנועות יחסיות למבנה עקב עומסים ארוכי טווח )זחילות( ו/או
עומס נייד כגון שינויים תרמיים ,בכל המערכות.
 12.1.1.9ההרכבה והייצור יתוכננו באופן שבו לא יהיו ברגים ,מסמרות ,עוגנים או חיבורים מכאניים
אחרים חשופים על פני המישור החיצוני והפנימי.
 12.1.1.10כל הברגים ,מסמרות ומחברים מכאניים חשופים שאינם אלומיניום יהיו מפלדה בלתי
מחלידה נירוסטה .A4 - 316
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 12.1.1.11בדיקות ביצועי הכנפיים והדלתות ותוצאותיהן כמוגדר בת"י .1+2 1068
מערכת קירות המסך תאושר עפ"י דרישות המפרט ,הנחיות החברההמתכננת ,התקן המקומי
על פיו תוכננה המערכת והתקן הישראלי.
 12.1.1.12תכנון ,ייצור והרכבת כל מערכת תבטיח עמידות בפני מעבר אויר לתוך חלל הבניין וכלפי חוץ
על מנת להקטין רעשי רוח והפסדים תרמיים.
 12.1.1.13כל מערכות המעטפת יעמדו בדרישות חדירת אוויר חריגה עפ"י הנאמר להלן :חדירת האוויר
לא תעלה על  0.6מק'  /לשעה  /במר' של שטח קיר  /כנף בלחץ רוח של  300פסקל בהתאם
למפורט בספר הבדיקות.
 12.1.1.14החסימה כנגד אש ועשן בין קיר המסך וקו הבטון בכל קומה לאורך היקף הבניין תבוצע ע"י
קבלן המעטפת על פי הנחיות יועץ הבטיחות .הקבלן ישתתף בתכנון הגיאומטרי של חומרי
האיטום.
העבודה תבוצע לאחר אישור יועץ בטיחות ,יועץ האלומיניום והאדריכל.
 12.1.1.15יש לתכננן לקליטת תזוזה תרמית של קיר המסך בתחום הטמפרטורות הבאות:
מ  - 5 -עד  + 80מעלות צלזיוס.
חיצונית:
מ  + 0 -עד  + 50מעלות צלזיוס.
פנימי:
 12.1.1.16יש להבטיח מחסום תרמי בין הפרופילים והאביזרים החיצוניים לבין הפרופילים והאביזרים
הפנימיים של כל מערכות האלומיניום.
 12.1.1.17המשטחים המבודדים יהיו בעלי מקדם העברת חום מרבי ) (Kשל -
.( 0.2 BTU / SQFt x Deg. F) . 1.2 W / SQM x Deg. C
 12.1.1.18יש להבטיח הפחתה אקוסטית ל  35 DBעפ"י בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה ומזמין
העבודה.
 12.1.1.19על הקבלן להתחשב בדרישה לפיה פרופיל החלוקה ) ,(CROSS BARבקיר המסך ,המופיע
בגובה  1.05מ' ומעל לראש פתח האור יהיה באותו עומק כמו הזקיף .המישור הפנימי של
הזקיפים והקורות יהיה אחיד מעל ומתחת לפתחי האור ,כנפיים לפתיחה ודלתות.
 12.1.1.20הקורות סביב דלתות כניסה יהיו במידת עומק שווה לזקיפי האלומיניום.
 12.1.1.21סביב פתחי האור בקירות המסך וסביב מסגרות החלונות וחלונות הרצף יותקנו משקופי
אלומיניום מפרופיל משוך עד למישור הגבס הפנימי.
לוחות חיפוי הגבס יושחלו למשקופי האלומיניום ויחוברו בקונסטרוקציה נפרדת לקיר
הבניין.
 12.1.1.22פתיחה המותרת בכנפיים לפתיחה ,של קירות המסך תהיה לא יותר מ 16 -ס"מ בניצב למרכז
סף החלון .דלתות חייבות להיפתח בשאיפה למכסימום של  170מעלות.
 12.1.1.23הזכוכית לא תעבור סבירות שבר של  0.4%שווה ,למקדם בטיחות של 5.
 12.1.1.24חיפוי פח האלומיניום והרפפות אינם מהווים מישור איטום.
 12.1.1.25מקסימום שקיעה אופקית ואנכית של מסבך הפלדה לא יעלה על .1:500
 12.1.1.26בדיקת ביצועי מבנה יבוצעו כמפורט בפרק הבדיקות של מפרט זה.
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 12.1.2עמידות בתנאי הסביבה
 12.1.2.1המעטפת שמורכבת מקירות מסך מזכוכית ואלומיניום ,כנפיים ודלתות לפתיחה ,חלונות
וחלונות רצף תבטיח איטום בפני חדירת מים ורוח.
 12.1.2.2כל קווי המפגש האנכיים והאופקיים בין קיר המסך לבין משטחי הבטון ,חיפויי האבן,
והקירות הטרומיים יאטמו ביריעות  EPDMבעובי  1.2מ"מ ,באופן רציף.
האיטום יבוצע בהתאם לכוונות האדריכל והנחיות היועץ עפ"י פרטי ביצוע מאושרים באופן
שימנע מעבר מים וחדירת אויר דרך לפנים הבניין.
 12.1.2.3תכנון המעטפת יבטיח ניקוז כלפי חוץ של מים שחדרו לחלקים השונים של המעטפת וניקוז
מי התעבות שעשויים להיווצר במערכת כלפי חוץ.
 12.1.2.4במידה ותידרש בדיקת עמידות לחדירת מים ,היא תתבצע עפ"י התקנות האמריקאיות
לעומס של עד  500פסקל כמפורט בפרק הבדיקות.
 12.1.2.5יש לבצע מערכת השוואת לחצים )בעל בסיס עיקרון "מסך גשם" ( בקיר המסך ,הויטרינות,
חלונות הרצף הכנפיים לפתיחה ודלתות הבניין.
12.2

חלק שלישי :דרישות עיצוב
תכנון מערכות האלומיניום בפרויקט יבוצע כלהלן:

12.2.1
12.2.1.1

קירות מסך
קירות המסך יהיו בנויות ממערכת ידועה של פרופילים ואביזרים ,מתוצרת הארץ דוגמת
אקסטל ,קליל ו/או אלובין.
פרופילי קיר מסך יהיו דוגמת אקסטל מטריקס  50או שווה ערך.
הקורות האופקיות מעל ומתחת לדלתות יהיו בעומק שווה לזקיפים.
המישור הפנימי של הקורות והזקיפים יהיה שווה במפלסים אלו.
על הקבלן לתאם את כל פרטי המפגשים בין קירות המסך בכל חזית בכל הקשור למראה
אסתטי ואיטום התפרים האנכיים ,עם האדריכל והיועץ.
זיגוג באזורי סכנה ,קומת הקרקע ,מרפסות ,מעקות ומעבר בין מפלסים יבוצע עם זכוכית
תואמת להוראות יועץ הבטיחות והתקן הישראלי.
המראה החיצוני והגיאומטריה של קיר המסך במיקום שיש בו כנפיים
לפתיחה ובמיקום שאין בו כנפיים לפתיחה ,יהיה זהה לחלוטין.
סרגלי הזיגוג לקביעת השמשה במגרעת הזיגוג יהיו במקומות המצוינים בתוכניות .עובי
הסרגלים יהיה כמפורט לעיל .הסרגלים יהיו בגימור המסגרת ,חתוכים בהתאמה לחיבור
פינות האגף ,בחיבור ישר ומדויק.
מישורי הבטון המיועדים לאיטום עם קיר מסך לא יראו מבחוץ .פרופילי קיר המסך יסתירו
את הבטון ויחפפו עם חיפויי האבן במפגשים השונים עם קירות הבניין.
בין פרופילים של קיר נסך לבין קירות ,תקרות ורצפות תותקן פח גיבוי ביובי  1מ"מ לפחות

12.2.1.2
12.2.1.3
12.2.1.4
12.2.1.5
12.2.1.6
12.2.1.7

12.2.1.8

של גביו תודבק יריעת  .EPDMלא תאושר ביצוע  EPDMללא פח גיבוי.
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 12.2.3דלתות בקירות המסך
 12.2.2.1פרזול ופירוט האביזרים של כל דלת על פי קטלוג יצרן ,דרישות האדריכל.
 12.2.2.2הדלתות יהיו מותאמות לעמידה במישור החיצוני של קיר המסך עם איטום שמבוסס על
הצמדת גומיות למסגרת מסגרת הפתח או הכנף.
 12.2.2.3אביזרים וצירים לדלתות


כל האביזרים כגון :מנעולים חבויים ,צירים ובריחים יבוצעו בחומרים בלתי מחלידים
ויהיו מצופים בחלקיהם הגלויים עפ"י גימור האלומיניום.



לאחר הנעילה תחדור הלשון  20ממ' לפחות למגרעת.



הבריחים והמנעולים יהיו סמויים ולא יבלטו מפני הפרופילים פרט ללשון.



אמצעי הגפה )ידיות ,מנגנונים קפיציים ,בולמים וכדומה( יחוברו בעזרת ללוחית גיבוי
מודבקת ,או כל אמצעי גיבוי מתאים לפרזול.



סוג הידיות יובא לאישור אדריכל והיועץ.



מנגנוני הבהלה יהיו חבויים בפרופיל הדלת.



בריחי הנעילה ומנגנוני השמן יהיו חבויים בריצוף.

כל האביזרים יובאו לאישור היועץ והאדריכל.

 12.2.2.4בסף הדלת יהיה הפרש גובה של כ  20ממ' מינ' בין הפנים למדרכה החיצונית ,עפ"י פרטי
אדריכל והנחיות היועץ .אם מדובר בכניסה מקורה ,אזי מומלץ לבצע שיפוע מתון בלבד ללא
קפיצה בין מפלס  0.00למפלס פיתוח חוץ ,למען לא לייצר מכשול בפני המשתמש בבניין.
 12.2.2.5הדלת הנבחרת חייבת להיות מאיכות גבוהה עם מסגרת נפרדת שכוללת ראש ,סף ומשקופים.
סף הדלת יבוצע כך שמסגרת הדלת תיצמד כנגדו .הסף יבוצע ע"י קבלן האלומיניום כחלק
אינטגראלי ממסגרת הדלת.
 12.2.3חלונות ורפפות לשחרור עשן
 12.2.3.1הקבלן יתקין רפפות לשחרור עשן ואוורור עפ"י דרישות יועץ הבטיחות האדריכל והיועץ .על
הקבלן לבצע פלשונג תחתון ורשת מאחורי כל רפפה.
12.2.4
12.2.4.1

גוון האלומיניום ושיטת הצביעה ו/או גמר פרופילים ואביזרים
כל הפרופילים יצבעו באבקה משופרת דוגמת  2525Dשל אינטרפרון ,של אקזו נובל
/אוניברקול  /נירלט בעובי מינימאלי של  60מיקרון .כל האביזרים ממתכת כגון ידיות וצירים
יהיו בגוון  RALתואם.
כל אביזרים האיטום כגון גומיות יהיו בגוון שחור .דוגמאות של כגוון ה  RALהוא לבחירתו
של האדריכל.
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12.3

חלק רביעי :חומרים מוצרים וגימורים

12.3.1
12.3.1.1
12.3.1.2

כללי
יש להשתמש בחלקי מערכת שאושרו ע"י היצרן לכל מוצר נפרד.
כל אביזרי החיבור החשופים לתנאי הסביבה ממתכת יהיו ממתכות אל חלד ,או אלומיניום.
נחושת או פליז לא ישמשו ליד פרופילי האלומיניום.
יש לוודא הפרדה בין חלקי הפלדה לאלומיניום בכדי למנוע שיתוך.
יש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי האלומיניום וחלקי הפלדה.
יש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי אלומיניום ליד חלקי הבניין.

12.3.1.3
12.3.1.4
12.3.1.5

 12.3.2האלומיניום
 12.3.2.1לא יאושרו מערכות שאינן שלמות .הפרופילים יהיו חדשים ללא פגמים שנובעים משלבי
הייצור ,הצביעה ,ההובלה וההרכבה.
 12.3.2.2כל הפרופילים ,הסרגלים ,הפחים ,עובי האילגון ,עובי צביעה ,רמת ליטוש וכדומה יהיו
לפחות לפי כינוי מספר  ,2במפרט הכללי.
 12.3.2.3עובי דפנות הפרופילים יהיה לפחות  2ממ' .גודל ועובי פרופילים ייקבע סופית על פי

12.3.2.4

12.3.2.5
12.3.2.6
12.3.2.7
12.3.2.8

12.3.3

החישובים הסטטיים שיבוצעו על ידי הקבלן והיצרן ובאישור יועץ המעטפת והאדריכל .עובי
הפרופיל המשמש לסרגלי זיגוג יהיה  1.2ממ' מינ' ועל פי התקן הישראלי.
פריטי אלומיניום המשמשים כמעקה יענו לכל התקנים הישראליים ובאישור יועץ הבטיחות
של הבניין .גובה מעקה/סף חלון לא יפחת מ -1.05מ' מפני ריצוף בתוך המבנה ולא יפחת מ-
 1.30מ' במעקה גג.
גובה נטו של דלת לא יפחת מ -200.5ס"מ ולפי התקן הישראלי.
חלקי האלומיניום יהיו מסגסוגות שהרכבן תואם את דרישות הת"י .אין להשתמש
באלומיניום ממוחזר .חוזק הקריעה של הפרופילים יהיה  200ניוטון לממ"ר לפחות.
פרטי מערכות האלומיניום יאפשרו ניקוז מים שחדרו עד למישור האיטום של המערכת .כל
מערכת חייבת להיות אטומה במצב נעול.
סגסוגת פחי האלומיניום לחיפוי ,שיפולים ,ופרטי גמר במערכות האלומיניום חייבים
להתאים לתפקודם במערכות האלומיניום.
ברזל ופלדת אל חלד

 12.3.3.1פלדת אל חלד :תהיה לפחות מסוג  A 4שווה ערך סגסוגת 316.
 12.3.3.2הקבלן נדרש לקבל אישור מהמפקחוהיועץ לעצם השימוש בחלקי פלדה מיקומם ואופן
חיבורם למערכות האלומיניום.
 12.3.3.3כל חלקי הפלדה במעטפת יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית ,כמפורט להלן;
טבילה חמה באבץ בשיעור של  270גר'/למר' בהתאם לתקן ישראלי 918.
 12.3.3.4חלקי הפלדה יגולונו רק כמוצרים מושלמים .לאחר כל פעולת ריתוך ,קידוח וחיתוך יתוקן
כל חלק ניזוק בצבע עשיר אבץ בצביעה במפעל ו/או באתר בשתי שכבות ,לאחר ביצוע כל
פעולות ההכנה והניקוי.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/09/16

305
 12.3.3.5עובי מינימאלי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת יהיה  2ממ' ו/או עפ"י דרישות החישובים
הסטטיים שיוגשו או הגבוה מביניהם.
 12.3.3.6ברגים יהיו מפלדת אל חלד  A 4ו/או סדרה  316עמידה לזיהום ולחות.
12.3.4

זיגוג

12.3.4.1
12.3.4.2

הזיגוג בזכוכית יתאים לדרישות המפרט והתקן הישראלי.
הדרישות מהוות דרישות מינימום .על הקבלן לבצע בדיקה משלו ,חישובי כפף ובדיקה מול
תקן זיגוג  1099לגבי זיגוג כל פריט בנפרד.
יש ללטש את קצוות לוחות הזכוכית באופן רציף ושווה וללא פגיעות.
על היצרן לצרף את אישור המפעל לגבי ייצור זכוכית בידודית ורבודה.
על היצרן לצרף פרטים ואישור מהמפעל לגבי חיסום הזכוכית.
הזכוכית המחוסמת תהיה בעלת מראה אחיד עם מינ' גליות עד  0.7ממ'.

12.3.4.3
12.3.4.4
12.3.4.5
12.3.4.6

 12.3.4.7יש לסמן את סוג הזכוכית ואופן הזיגוג על תוכניות העבודה של הקבלן ) SHOP

 (DRAWINGSבהתאמה לתוכניות האדריכל והנחיות היועץ.
 12.3.4.8חומרי הזיגוג:
א.

חומר לזכוכית מודבקת  S.Gשנים וארבע צדדים  -יהיה סיליקון של בעל חוזק גבוה
שמתוכנן במיוחד ונבדק להדבקת זכוכית ללא תמיכה ,כגון;  Corning Dow 895או
שווה ערך של  GE ,Dow Corningאו .PECORA

ב.

פיסות זיגוג  EPDMאו ניאופרן באורך של  100מ"מ 80 ,עד . SHORE 90

ג.

לחלון  S.G.בעל משקוף סמוי יש להשתמש בסיליקון בעל מודולוס גבוה עם התכונות
הבאות:
התארכות 50% :מרבי עם מתיחה של  7ק"ג לסמ"ר ).(100 psi
חוזק שבירה 8.5 :ק"ג לסמ"ר ) .(120 psiמקדם בטחון :לפחות .10
מתיחה מתוכננת 0.85% :ק"ג לסמ"ר ) (12 psiמרבי.

ד.

חומרי האטימה יהיו מתוצרת חברת  Dow Corningאו חברה באיכות מקבילה.

החומרים יהיו תואמים לייעוד שלהם במערכת ולסוגי משטחי ההדבקה השונים.
כל אטמי הזיגוג יאטמו בפינות כל חלון ומילואה קבועה בקיר המסך.
ה.
 12.3.4.9כל האטמים יעמדו בבדיקות בליה כנדרש בת"י  .1068בנוסף לכך יעמדו האטמים בבדיקת
קרינה  UVבמשך  500שעות חשיפה  .תכונות הקשיות ,חוזק הקריעה וההתארכות לא ישתנו
ביותר מ. 15% -
 12.3.4.10כל האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכם מתוך המסגרות ,בין הזכוכית לבין
סרגלי הזיגוג ,או להבי הפרופיל ,כאשר גודל "החץ" ) (DARTמותאם לתעלת האטם בפרופיל.
 12.3.5בידוד
 12.3.5.1הבידוד במילואות האטומות יעשה באמצעות לוח בידוד קשיח מסיבי בעובי של  50ממ'
הכולל רדיד אלומיניום לחסימת אדים.
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 12.3.5.2הלוח יונח במקומו במרווח נתון מהזכוכית האטומה וייאטם בעזרת סרט הדבקה
מאלומיניום בכל צדדיו לפרופילי קיר המסך.
 12.3.5.3צדו החיצוני של לוח הבידוד יהיה בגוון כהה מותאם לגוון הזכוכית של קיר המסך .דוגמא
תבוצע באתר לאישור האדריכל ויועץ המעטפת.
 12.3.6איטום וחומרי אטימה
 12.3.6.1האיטום יעשה על ידי קבלן האלומיניום בלבד ע"י בעל מקצוע מתאים.
 12.3.6.2חומרי איטום ישמשו למטרות הבאות:
 איטום חלקים קבועים במסגרות. איטום חלקים ניידים במסגרות. איטום הזיגוג. איטום בעת ההרכבה. איטום בין מערכות האלומיניום לחלקי בנין קרובים. 12.3.6.3תכונותיהם של חומרי האיטום ודרך יישומם יהיו תואמים את הוראות היצרן ואת הנדרש
במפרט זה ולתקן הישראלי.
 12.3.6.4סוג ,גוון ,צבע ושימוש של חומרי האיטום גלויים לעין יאושרו מראש על ידי האדריכל ,ויועץ
המעטפת.
 12.3.6.5כל חומרי האיטום במעטפת קיר המסך חייבים לעבור בדיקת התאמת הדבקה ADHESION

 COMPATIBILITYלפני אישור החומר לביצוע .על הקבלן להעביר ליועץ דו"ח בדיקה
שמוכיחה התאמת הדבקה לחומרי האיטום בחלקי בנין קרובים ולכל סוגי המשטחים
במעטפת.
 12.3.6.6כל פרטי האיטום במעטפת יובאו לאישור היועץ לפני תחילת הביצוע.
 12.3.6.7הקבלן מחויב לבדוק את מצב הקיר לפני ביצוע האיטום ולהתריע למפקח על כל מכשול
לביצוע איטום תקין ורציף סביב מערכות האלומיניום.
 12.3.6.8יריעות  EPDMלאטימה רציפה יותקנו עם חפיפה סבירה מעל התפר ובאופן רציף .כל יריעה
תודבק לקיר ותחוזק מכאנית עם פס לחיצה מאלומיניום ואיטום בחומר איטום סילקוני
לאורך התפר ,משני צדדיו.
 12.3.6.9תכנון וביצוע האטימה עם יריעות  ,EPDMיתחשב בתזוזות עקב שינויים תרמיים ,תזוזה של
חלקי מעטפת מבלי לפגום בשלמות קו האיטום.
 12.3.6.10יש לאטום כל ראש בורג שחשוף לכניסת מים או אויר בצד החיצוני של מערכת האלומיניום.
האיטום יבוצע בחומר איטום סיליקוני.
 12.3.7הגנת אש ועשן
 12.3.7.1יש לוודא חסימה בפני אש ועשן באזור קיר המסך בין הקומות .החסימה תבוצע ע"י חומרים
בעלי עמידות אש במשך  120דקות לפחות ובמשך  120דקות לפחות בין המרתף לקומת קרקע
עפ"י הנחיות יועץ הבטיחות.
 12.3.7.2הפרטים יובאו לאישור יועץ הבטיחות ובתאום עם היועץ והאדריכל.
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 12.3.7.3יחידות קיר המסך שחולפות עפ"י מפלס קומה יקבלו "סינור" מגבס סוג " "Xבעובי  16מ"מ
מורכב מורכב ממסגרות מתכת מפח מגולוון וימולאו בצמר סלעים דחוס במקל מרחבי של
 150ק"ג  /למ"ק .אורך ה"סינור" חייב להשלים הפרדה של מינ'  90ס'מ מפני הריצוף בקומה
שמעל הקומה בה יבוצע סינר חסימה לאש.
 12.3.8אמצעי העיגון
 12.3.8.1אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים מאלומיניום או פלדת אלחלד.
 12.3.8.2אביזרי חיבור מפלדה כגון קולטנים יהיו מגולוונים בטבילה חמה.
 12.3.9גימורים וצבעים
 12.3.9.1כללי:
איכות הצביעה תעמוד בדרישות התקן הישראלי.
.1
הקבלן יקבל את אישור האדריכל והיועץ לגבי כל הגימורים והצבעים של מרכיבי
.2
המעטפת שלא תוארו במפורט.
יש להגיש ליועץ והאדריכל דוגמת פרופיל צבוע לכל פריט במערכת לאישור סופי לפני
.3
ייצור.
 12.3.9.2צביעה:
.1

גימור האלומיניום בגוון  RALעל פי בחירת האדריכל.

.2

בסופר דור  15של אוניברקול  60מיקרון מינ' עובי.
באם יידרש הקבלן לבצע צביעה ,יחולו הדרישות מינימום הבאות;
הצביעה תיעשה בתהליכים מבוקרים הכוללים הכנת פני השטח לצביעה לרבות טיפול
המרה מוקדם ).(CONVERSION COATING
בין כל שלבי הטיפול ישטפו הפרופילים במים נקיים ברמה מקסימאלית של 30
 MS/CMבאופן יסודי .פעולות הייבוש בתנורים מתאימים .בטמפרטורה ובמשך זמן

.3
.4

שלא ייפגעו בפרופיל ובציפוי.
עובי שכבת הצבע יהיה לפחות  60מיקרון עם שכבת בסיס.
באם יידרש אילגון עם גוון ,עומק האילגון יהיה  20מיקרון לפחות.

.5

באם ויבוצעו פחי חיפוי הצביעה תהיה ב  60 PVDFמיקרון.

הביצוע יהיה עפ"י הנחיות שיטות העבודה ובקרת איכות של היצרן.
 12.3.9.3צביעת פריטי פלדה מגולוונת
על הקבלן לצבוע את פרופילי הפלדה המגולוונת בהתאם למערכת הצביעה המפורטת להלן;
-

הכנת שטח ,שטיפה יסודית בדטרגנט  70 – BCתוצרת כמתעש ובמים.

-

חספוס והורדת ברק בד שמיר מס.100 .

-

שטיפה סופית וניגוב במדלל .4 – 100

לפני הצביעה השטח יהיה נקי מלכלוך ,שומן ,אבק ,מוצרי קורוזיה ותתבצע;
-

שכבה אחת יסוד אפיטמרין אוניסול  ZNבעובי  50-40מיקרון.

-

שתי שכבות סופר לק או פוליאור בעובי  25-30מיקרון כל שכבה.

-

יישום הצבע ,הדילול והייבוש בהתאם להוראות היצרן.
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 12.3.9.4צביעת פריטי פלדה שחורה
צביעת פלדה שחורה תעשה עפ"י המפרט הכללי ,סעיף .19051
הכנת השטח תעשה בהתזת חול בהתאם לסעיף  190513במפרט הכללי שתי שכבות צבע יסוד
כרומט ושתי שכבות עליונות בלקה בעלת גוון ,כדוגמת סופרלק תוצרת טמבור או שווה ערך.
חלקי קונסטרוקציה שצביעתם תיפגם יצבעו מחדש בהתאם להנחיות אלו.
 12.3.10פרזול
 12.3.10.1כל אביזרי הפרזול יהיו תואמים לקטלוג היצרן של כל מערכת אלומיניום דגם מכל פריט
יובא לאישור יועץ המעטפת והאדריכל .הגוון יהיה עפ"י בחירת האדריכל.
 12.3.10.2אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע כל פעולה נדרשת כגון; פתיחה ונעילה ,דחיפה או משיכה של
כנף ו/או דלת בכוח שאינו עולה על  4ק"ג.
 12.3.10.3אופן התקנת האביזרים יאפשר החלפה ,תיקון וטיפול מתוך הבניין.
 12.3.10.4מנגנוני פתיחה של חלונות ודלתות וכל אביזר חשוף לתנאי הסביבה יהיו מפלדת אל חלד
מסדרה  300עמידה לתנאי לחות גבוהים וזיהום אוויר.
 12.3.10.5ברגים ,אומים ,מסגרות ,דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים פלדת אל חלד בלתי
מגנטית מסדרה  ,316אלומיניום ו/או חומרים בלתי מחלידים אחרים .החומרים חייבים
להתאים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי ,כך שלא ייווצר תא חשמלי ויהיו בעלי חוזק
מכני המתאים לייעודם.
 12.3.10.6פרזול ומנגנונים לדלתות ודלתות מילוט
 פרזוללכנף דלת מילוט
א.
) בודדה (

מנגנון בהלה מסדרת  CELINIשל SAVIO

נטרול ע"י מפתח ,גמר נירוסטה
 3צירי טנקס תלת כנפי כ"א ,עפ"י המשקל והוראות יצרן.
ידית צינור דוגמת  MANETמנירוסטה מט  32ממ'
קוטר חיצוני ,מוסטת ,אורך 1100ממ לבחירת האדריכל.
צילינדר "ירדני" ומפתח מסטר.
מחזיר שמן דוגמת  GEZE 5000או שווה ערך
ב.

סגר לעצירה במצב פתיחה עם נגדי שקוע בריצוף לכל כנף.
לדלת מילוט דו כנפית  -פרזול
מנגנון בהלה מסדרת  CELINIשל SAVIO

נטרול ע"י מפתח ,גמר נירוסטה
 3צירי טנקס תלת כנפי כ"א ,עפ"י המשקל והוראות יצרן.
ידית צינור דוגמת  MANETמנירוסטה מט  32ממ'
קוטר חיצוני ,מוסטת ,אורך 1100ממ לבחירת האדריכל.
צילינדר "ירדני" ומפתח מסטר.
מחזיר שמן דוגמת  GEZE 5000או שווה ערך
סגר לעצירה במצב פתיחה עם נגדי שקוע בריצוף לכל כנף.
עם מתאם סגירה של  GEZEאו שווה ערך
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סגר לעצירה במצב פתיחה עם נגדי שקוע בריצוף לכל כנף.
ג .לדלת חד ודו כנפית רגילות – אותו פרזול ללא מנגנוני בהלה.
פרזול
ד .לחלון שחרור עשן
מנוע מטאל פרס מותאם למשקל החלון.
בפתיחה חשמלית
מוביל והזנת חשמל ושלטר ע"י אחרים.
יש לבצע תיאום עם קבלן המשנה לחשמל.
 12.3.10.7דגמים ודוגמאות לאישור
הקבלן יגיש דוגמא של פרופיל ופח צבוע לאישור האדריכל והיועץ
א.
הקבלן יגיש שם של המצבעה לאישור.
ב.
ג.

הקבלן יגיש זכוכיות אטומות קראמיות וזכוכיות  LOW Eלאישור האדריכל והיועץ

ד.
ה.

עם מפרט טכני של כל אחת מהדוגמאות.
הקבלן יגיש לוח עם דוגמאות פרזול לאישור האדריכל והיועץ.
הקבלן יבצע דוגמא של חלון טיפוסי על כל פרטיה לאישור האדריכל היועץ הפיקוח

ו.

ונציג המזמין.
הקבלן יבצע קטע של קיר מסך בקומה  0.00כולל דלת דו כנפית לדוגמא אם הדוגמא
תעבור ללא הערות היא תהיה חלק מתכולת העבודה.

12.4

חלק חמישי :הגשות ובדיקות

 12.4.1הגשות
לפני תחילת הייצור יש להגיש לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום את המסמכים הבאים:
 12.4.1.1תוכניות עבודה:
תוכניות עבודה בקנ"מ  1:5 ,1:2 ,1:1עם פרטי קיר המסך ,הכנפיים והדלתות ,שיטות
החיבור ,מיקום המחברים ,עובי וגימור החומרים ,שיטות העיגון ,סוג האטמים וחומרי
האטימה .פירוט ומיקום תפרי ההתפשטות וההתכווצות .פרטי חיפוי פחים ,פרטי פירוק
והרכבה של פחים ומערכות ברזל ,זכוכית ועיגון מפגש מול הבניין הקיים.
 12.4.1.2חישובים הנדסיים:
חישובים סטטיים מאושרים על ידי מהנדס מקצועי ,הכוללים אישור מידות ,תכונות טכניות
של פרופילי האלומיניום ,מחברי השלד ,סוג ועובי הזכוכיות ,עיגון הפחים וגודל הפנלים.
 12.4.1.3דוגמאות:
דוגמאות של החומרים )אלומיניום ,זכוכית ,אטמים ,חומרי אטימה ,פרזולים וכו'(.
הדוגמאות ישקפו את התכונות הפיזיות ,רמת הגימור והצבע.
 12.4.1.4תוכנית ,פרטים ושיטת זיגוג עפ"י הדרישות בפרק חומרים.
 12.4.1.5פירוט גימורים וצבעים עפ"י הדרישות בפרק חומרים.
 12.4.1.6יש להגיש לאישור יועץ המעטפת והאדריכל דוגמאות ודגמים כלהלן:
-

דוגמת זכוכית בידודית בלי ו/או עם .SILKSCREEN

-

דוגמת זכוכית רבודה בלי ו/או עם .SILKSCREEN

-

כל אביזרי הפרזול ,כולל ידיות לכנפיים והדלתות ,צירים ומספריים.
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מקטע קיר מסך עם כנף מורכבת בגובה קומה טיפוסית.
דוגמאות למחברים ,קולטנים ,ברגים ,מיתדים.
דוגמה של כל חומרי האיטום  +פרימר וחומרי ניקוי.
דוגמה של פרטי וחומרי הגנת אש ועשן ,ואטמים של מערכת קיר המסך.
כל דוגמה נוספת עפ"י הנחיות היועץ למערכת שתאושר לביצוע ע"י הקבלן .הדוגמאות
ישקפו את התכונות הפיזיות ,רמת גימור הצבע והגוון המוצעים במסגרת הפרויקט
ע"י הקבלן המבצע.
 12.4.1.7הקבלן יגיש את הפרטים הבאים מטעם יצרן הזכוכית:
א.

הוראות זיגוג שלמות לזיגוג "רטוב"  .S.G.כולל החלפה וניקוי.

ב.

סוג סיליקון ואופן השימוש שמומלץ לזיגוג החלונות ב.S.G -

ג.

הצהרה שכל מוצר לביצוע הזיגוג ב S.G -מאושר ע"י יצרן החומר.

 12.4.1.8הזכוכית במערכות האלומיניום חייבת להיות מסומנת עם חותמת יצרן.
 12.4.1.9התקנות לדוגמא:
יש לבנות בשטח הפרויקט דוגמא של אגף קיר מסך עם סוגי הזכוכית לבחירת המזמין.
הדוגמא תהיה חלק ראשון של תחילת הרכבה באתר.
מיקום וגודל הדוגמא יהיו בהתאם להנחיות יועץ המעטפת .הדוגמא תכלול את כל החומרים
והפרזולים שאושרו ע"י האדריכל והיועץ ,בהתאם לתוכניות העבודה המאושרות .אין
להמשיך בהתקנה עד לאישור הדוגמא ע"י היועץ והאדריכל .הדוגמא תוכל לשמש כחלק
ממערכות הבניין .בנוסף יש להתקין דוגמת רפפה .כל דוגמאות יוכלו לשמש בבניין לאחר
תיקון ההערות.
12.4.2
12.4.2.1

12.4.2.2
12.4.2.3
12.4.2.4

בדיקות
יש לתכנן כל מערכת ע"פ הדרישות של ת"י .414
הקבלן נדרש לשלוח נתוני בדיקה של מערכת קיר המסך שבפרויקט.
א.
המערכת שנבדקה חייבת להיות שוות ערך עם פרטים שווים למערכת המוצעת .את
הנתונים יש לשלוח בכתב ליועץ המעטפת ולמפקח ולאדריכל.
כל עלויות שנובעות מהבדיקות הנדרשות יהיו על חשבון הקבלן.
הבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ,יועץ המעטפת והאדריכל.
בדיקות תפקוד:
קיר המסך ,הכנפיים החלונות והדלתות יהיו בעלי כושר למנוע לחלוטין חדירת אויר
.1
ומים ברמה  Dבשעה שכל הפתחים נעולים ,ובעלי כושר עמידה בהעמסה סטטית

כנדרש במפרט.
הבדיקה תיעשה בדגם טיפוסי של קיר המסך עם כנף אחת לפחות בגובה קומה אחת
.2
של בניין טיפוסי ,עפ"י הנחיות יועץ המעטפת.
הבדיקה תעשה כאשר אביזרי הפרזול כבר עמדו בבדיקות הדרושות.
.3
 12.4.2.5בדיקות חוזק וחדירת מים ואויר יבוצעו במעבדת בדיקה עצמאית ,בארץ .כל עלויות
הבדיקות תשולמנה ע"י קבלן האלומיניום.
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12.4.2.6

הבדיקה תבוצע עפ"י התקן הישראלי .בהיעדר תקן ישראלי יש לפנות לתקנים מקבילים
דוגמת .ASTM ,AAMA

12.4.3

מפרט בדיקות

סעיפים ג'  -ה' לעיל בנוסף להנחיות מהנדס הבניין ות"י 414
 12.4.3.1מפרט הבדיקות לחלונות ולקירות המסך הוא כלהלן:
א.

חדירת אויר בלחץ סטטי ) (ASTM EZ 83ב  80) 300 Pa -קמ"ש(.

ב.

חדירה מותרת של  0.6מ"ק לשעה למ"ר.
התזת מים בלחץ סטטי 250 :ליטר לשעה למ"ר של שטח הקיר.
עליה הדרגתית של לחץ משתנה ,בו זמנית ,מ .400 Pa - 100 Pa -

אין להרשות חדירת מים בלתי מבוקרת.
 12.4.3.2מפרט הבדיקות למערכות חלון הוא כלהלן:
מערכות החלון חייבות לעמוד בדרישות רמה  Dעפ"י תקן .1068
יש לבדוק גם מקדם בטחון לכל בדיקה בנפרד.
 12.4.3.3א.

יש להגיש את תוצאות בדיקה המוכיחות כי קירות המסך והכנפיים וחלונות הבניין
עומדים בדרישות התכנון.

ב.
ג.

יש להגיש את תוצאות הבדיקה לצבע האלומיניום ,והאילגון כולל בדיקות עמידות
בתנאי מזג אויר מתמשכים כפי שקיימים בישראל.
בדיקות מים בשטח יבוצעו עם סיום חלק משמעותי מהיקף העבודה .יש לבצע בדיקות
חדירת מים על מקטע קיר המסך עם כנף לפתיחה בהתאם למפרט  AAMA 501באתר.

ד.
ה.

הבדיקות תערכנה במקום שיקבע ע"י היועץ והמפקח .בבדיקות יהיו נוכחים יועץ
המעטפת ,המפקח האחראי מטעם קבלן האלומיניום.
יש להגיש את תוצאות בדיקות התאמת הדבקה של חומרי האיטום שנבחרו כנגד
משטחי האטימה הקיימים בבניין.
יש להגיש תוצאות בדיקות עמידות חומרי איטום בתנאי מזג אויר מתמשכים ועמידות
בקרינת  UVבמידה וחומר האיטום חשוף.

 12.4.4בידוד רעש
 12.4.4.1בקיר המסך יש לתכנן בידוד אקוסטי במערכות האלומיניום .התכנון הפרטני לאיטום רעשים
יבוצע בתאום עם יועץ אקוסטיקה עפ"י צורך.
 12.4.4.2היחידות הסגורות ,לאחר הרכבתן באתר ,יגרמו להפחתת הרעש בין מצב פתוח לסגור ,ב DB

 .34הקבלן יהיה אחראי לבצע בדיקות בעזרת יועץ אקוסטיקה לקביעת ערך הפחתת הרעש
כאמור לעיל ,אם ייוצר הצורך.
 12.4.4.3במידה ותוצאות הבדיקה לא יעמדו בדרישות ,יישא הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקה
ובבדיקה חוזרות ,שידרשו לדעת יועץ האקוסטיקה וכן בכל ההוצאות הדרושות על מנת
לשפר את בידוד היחידות לרמת הרעש כנדרש.
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בידוד תרמי

12.4.5

 12.4.5.1הערך המקסימאלי של הבידוד התרמי של היחידות יהיה .K 2.5 W/M 2 C
הקבלן יבצע בדיקות בעזרת מומחה ומעבדה מוסמכת לקביעת ערך הבידוד התרמי למבנה
זה ,עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה.
 12.4.5.2במידה ותוצאות הבדיקה לא יעמדו בדרישות יישא הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקות
חוזרות ,שיידרשו לדעת המפקח וכן בכל ההוצאות הדרושות ,על מנת לשפר בידוד היחידות
עד הערך הנדרש.
 12.4.6אישורים
 12.4.6.1הקבלן יחל בביצוע שוטף של העבודה רק לאחר קבלת תוצאות הבדיקות ואישורי המתכננים.
יש לאשר את כל המערכות ,כל המרכיבים ,כל הדוגמאות וכל הדגמים עפ"י הנדרש בפרק
הגשות ובדיקות.
 12.4.6.2למען הסר ספק מודגש כי אין להתחיל בייצור וביצוע היחידות וכל חלק מהן לפני קבלת
אישור מהמפקח ויועץ המעטפת.
12.5

חלק שישי :ייצור

12.5.1
12.5.1.1
12.5.1.2
12.5.1.3
12.5.1.4

12.5.2
12.5.2.1
12.5.2.2
12.5.2.3
12.5.2.4

12.5.2.5
12.5.2.6

ייצור
אין להתחיל בייצור לפני קבלת על אישור התוכניות והדוגמאות ע"י היועץ והאדריכל.
יש להגיש לאישור את שמם של כל ספקי החומרים )כולל הפרזולים( .על כל הפרזולים
הנראים לעין להיות מאושרים ע"י היועץ והאדריכל.
יש לבדוק את המידות והגבהים בשטח על מנת להבטיח את התאמתם המלאה לתוכניות
המאושרות .יש להתאים את מידות הייצור למדידות.
הקבלן חייב לדווח ליועץ ולאדריכל אם גילה סטיות מהמידות שמצוינות במסמכי המכרז.
הקבלן יקבל הנחיות להמשך עבודה בהתאם.
אלומיניום
הפרופילים המשוכים יהיו כמפורט בשרטוטים הנלווים להצעת הקבלן.
עובי דופן הפרופילים ותכונותיהם הפיזיות )מומנט האינרציה ומודולוס החתך( יהיו כנדרש
על פי הנחיות מתכנן מערכת קיר המסך על מנת לעמוד בדרישות התכנון.
על כל חלקי קיר המסך להיות בעלי הפרדה תרמית רצופה.
יש להתאים את כל החיבורים ,הפינות והתפרים .בנוסף ,יש להתאים את כל הרכיבים
בדייקנות כדי ליצור המשכיות מושלמת של הקווים והעיצוב .עם זאת יש להבטיח כי כל
החיבורים עמידים בתנאי מזג האוויר .הקבלן יביא לאישור היועץ את מיקום כל החיבורים
והמפגשים.
יש לדאוג לכך שכל הברגים והאומים יוסתרו .תפסים גלויים לא יאושרו .אין להשתמש
בניטים לחיבור חלקי מערכות אלומיניום במעטפת.
יש ליצור חורים בצורה ,בגודל ובכמות מספקת על מנת לאפשר התאמת לחצים מחד וניקוז
מים במערכת מאידך .חורי גישה חשופים לברגים ומחברים יאטמו.
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 12.5.2.7יש לייצר חלקי הפינה ,מילוי ,מתאמים ,כיסויים וסגירות לפרופילים כמפורט בשרטוטים .יש
להרכיב את הפינות בצורה ישרה ולהשתמש במחברים חבויים .יש לספק משטחי חיבור
אחוריים בכל תפר  0במפגשים.
12.5.3
12.5.3.1
12.5.3.2
12.5.3.3

12.5.3.4
12.5.3.5

חיבורי פינות
חיבור הפינות בכנפיים ייעשה באמצעים מכאניים בכבישה והדבקה עם מחברי זווית בחלל
פרופיל מסגרת הכנף.
חיבור פינות של אגפים ומשקופיהם יעשה בעזרת מחברי פינה מאלומיניום כל עוד לא נקבע
אחרת ובחיתוך  45מעלות )פרט לסרגלי הזיגוג(.
בכל מקרה תהיה הפינה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך מישור ההשקה שלה ושיטת
החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק יישמרו באורח קבע ולא ייפגעו בשל התרופפות הברגים
ושימוש בכנף לפתיחה.
כל חיבורי הפינה יבוצעו בהדבקה עם דבק מסוג אפוקסי פוליאוריטני .החיבור ייעשה באופן
שלא יישארו עקבות דבק חשופים.
חומרי האיטום למטרה זו יעמדו בבדיקות הדבקה לאלומיניום לפי דרישות התקן הישראלי

והתקנים המתאימים למערכת הנבחרת.
 12.5.3.6בפינות התחתונות של המשקופים יש להוסיף סיליקון ,טיאוקול או חומר אנארובי בנוסף
לחומר האיטום.
 12.5.3.7מחברי הפינה בדלתות יהיו מאלומיניום בלבד .המחברים יהיו בעלי זרוע נסתרת .כל העוגנים
יהיו מאלומיניום ,פלדה מגולוונת או פלב"מ.
 12.5.3.8דגש מיוחד יש לשים על קו החבור בין הפרופילים לאחר החיתוך ,שיהיה ישר ,אחיד ללא
שבבים ויראה כיחידה מושלמת אחת.
 12.5.4חיבורי אביזרים
 12.5.4.1כל חיבורי האביזרים יהיו ניתנים לפתיחה מבפנים הבניין ויאפשרו החלפת האביזר ,או
ויסותו בכל מקרה של תקלה.
 12.5.4.2אביזרים הנתונים לעומסים כגון צירים ,מחברי פינות ,מנגנונים קפיציים בולמים לדלתות
וכד' ,לא ירותקו למסגרות בברגים המתברגים בניצב לדופן הפרופיל ,ללא לוחית גיבוי
מאחורי אותה הדופן ,הלוחיות יחוברו בהדבקה .עובי לוחיות הגיבוי בדלתות  -יהיו  5מ"מ
לפחות.
 12.5.4.3יש למנוע חיכוך של משטחי אלומיניום נעים ע"י הפרדה באמצעות שומרי מרווח גמישים.
 12.5.4.4זיגוג חלונות בסיליקון ) (S.Gחייב להתבצע בשכיבה במפעל בתנאים מבוקרים עפ"י הנחיות
יצרן הסיליקון.
12.5.5

בדיקות במפעל הייצור
הקבלן יודיע לאדריכל מראש על תחילת הייצור במפעל ,הקבלן יאפשר ליועץ ,למתאם
ולאדריכל ,בכל עת ,לבדוק את הפרופילים ,האביזרים ,האטמים ,אביזרי החיבור ושאר
החלקים ,את דרך עיבודם וטיב ביצועם .האדריכל ויועץ המעטפת יוכלו לדרוש שהמוצר
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ייבדק במפעל לפני העברתו לאתר ,אם יימצא המוצר בלתי מתאים לדרישות ,ישונה תהליך
הייצור עד לכדי קבלת המוצר כנדרש וכל זאת על חשבון הקבלן.
12.5.6

בקרת האיכות
בנוסף למפורט בפרק הבדיקות ,כל הבדיקות לבקרת איכות מערכות האלומיניום ,יעמדו
בבדיקות לפי ת"י  1068בנוסף לעמידתם בדרישות התקן של מתכנן המערכת והדרישות
המפרט המיוחד.

12.6
12.6.1

חלק שביעי :הרכבה
תאום הרכבה
.1

על הקבלן לתאם את המידות והפרטים כמפורט במפרט הכללי ,לפני הזמנת העבודות,
מבחינת התאמתם להכנות ולתכנון המבנה ,כמו :התאמת מידות ,התאמה לאופן
הביצוע ,כיווני פתיחה ,מיקום הלבשות ואיטומים.

.2
.3
12.6.2

12.6.3

12.6.4
12.6.5
12.6.6

12.6.7

על הקבלן לתאם את לוח הזמנים לייצור העבודות ושלבי ההרכבה במבנה ומועדי
ההרכבה ,בדרך שתבטיח שילוב העבודות ואספקתם במועדים הדרושים.
יש לתאם את סדר עבודות ההרכבה הסופיות עם המפקח.

ההרכבה תבוצע לפי הוראות ההרכבה בתיק המוצר של היצרן .מודגש כי נושא ההרכבה הוא
מעיקרי המפרט והחוזה .הרכבה בלתי מדויקת פוגמת ופוגעת באיכות הבצוע של עבודות
האלומיניום.
לפני תחילת ההתקנה יש לבדוק את עבודתם של בעלי מקצוע אחרים הקשורים לקיר המסך.
במקרים של אי התאמה ואי דיוקים העלולים להשפיע בצורה שלילית על תכנון או ביצוע קיר
המסך ,יש להודיע מיידית ליועץ ,למתאם ולאדריכל.
ההתקנה תבוצע בפיקוח רצוף של הקבלן ע"י בעל מקצוע מטעמו עם ניסיון רב וע"י עובדים
טכניים מקצועיים בעלי ניסיון מוצלח בהתקנת המערכת המוצעת.
ההתקנה תבוצע בצורה ישרה וזקופה ובתאום מלא לציר הבניין ולנקודות הגובה.
על אביזרי העיגון להיות בעלי אפשרות כוונון בכל הכוונים על מנת לאפשר יישור נכון
ומדויק .לאחר היישור ,יש לחזק בצורה קבועה את אביזרי העיגון על מנת למנוע תנועה מעבר
למתוכנן לטובת התרחבות והתכווצות .יש להתחשב בטמפרטורה הקיימת בעת תהליך
ההתקנה.
הקבלן אחראי על התאמת מידות הייצור של כל יחידה למידות הבניין ,כפי שיימדד על ידו

באתר .המדידה תתבצע במכשור מתקדם.
 12.6.8מבוטל
 2.6.09יש לספק אטמים למים ואויר בין קיר המסך וחלקי המבנה הסמוכים לו.
 12.6.10יש להתקין את חומרי האטימה עפ"י הנחיות יצרן החומרים.
 12.6.11יש להתקין את חומר הבידוד בעובי והכמות המפורטים בשרטוטים ולחתוך אותו כנדרש
להתאמה מדויקת .חלקים עם צורה יוצאת דופן יש לבודד ע"י צמר זכוכית.
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 12.6.12דלתות לפתיחה בויטרינה
יש להתקין את הדלתות לפתיחה במקומות המפורטים בשרטוטים המאושרים .יש להבטיח
עמידה בתנאי מזג אויר כשהדלתות נעולות .הדלתות יפעלו ללא רעד עם אפשרות נעילה
במצב פתיחה.
 12.6.13זיגוג
 12.6.13.1יש לעבד את קצוות הזכוכית עפ"י התכנון .יש לבצע ביקורת של קצוות הזכוכית ולוודא כי
כולם נקיים וחתוכים כראוי .אין להתקין זכוכית עם קצוות פגומים.
 12.6.13.2יש להתאים במדויק את גודל הזכוכית לפתחים ,עם מרווחים נכונים לפי הדרישות לזיגוג
הנהוגות בתעשייה ועפ"י התקן.
 12.6.13.3יש להשתמש בשומרי מרווח ,בלוקים להתאמה והפרדה בגודל המומלץ ע"י יצרן הזכוכית על
מנת לתמוך ולהחזיק את הזכוכית במקומה .יש להשתמש בשני בלוקים לתמיכה בלבד תחת
כל זכוכית בנקודות הרבע.
 12.6.13.4יש להתקין את גומיות הזיגוג באורך רציף בפינות כך שלא ימתחו .כמו כן יש לאטום ,לגפר
או להלחים את החיבורים בפינות כדי למנוע חדירת מים ואויר.
 12.6.13.5יש להבטיח עמידה בתנאי מזג אויר ומניעת רעידה ,סדק או שבירה של הזכוכית באמצעות
גומיות הזיגוג.
 12.6.13.6יש לוודא כי הזכוכית מותקנת נכון ,כשהקצוות והמשטחים מתאימים באופן אחיד
וחופשיים מפיתולים או הפרעות שעשויות לגרום למאמצים בזכוכית.
 12.6.13.7יש לנקות את המשטחים מאבק ,לכלוך ,לחות ,שמן וכל חומר זר אחר העלול להפריע
להדבקת הזיגוג )  ( S.G.במפעל .לא יבוצע זיגוג בסיליקון באתר למעט תיקון והחלפת זכוכית
באישור יועץ המעטפת והמפקח.
 12.6.13.8כל הזיגוג הסטרוקטורלי )  ( S.G.יבוצע בטמפרטורה ובתנאי לחות וניקיון מבוקרים במפעל.
יש לעבוד בדייקנות ,בהתאם להנחיות היצרן בכל הקשור לסיליקון הסטרוקטורלי מבחינה
הנדסית.
 12.6.13.9יש לבצע בדיקות תקופתיות של הסיליקון ) ,( S.G.בהתאם להנחיות יצרן.
 12.6.13.10יש לקבל אישור היצרן להתאמת הדבקה של הסיליקון הסטרוקטורלי )  ( S.G.לחומרים
השכנים ,למשטחים וסוגי הגימור השונים.
 12.6.14איטום הזיגוג
 12.6.14.1איטום הזיגוג ייעשה בעזרת חומרים המבטיחים איטום מושלם ,קיים ממושך בשינויי
טמפרטורה וקרינת השמש  UVוגמישות סבירה ההולמת את התנועות היחסיות הצפויות בין
הזכוכית לבין חלקי האלומיניום.
 12.6.14.2רמת הגמישות חייבת להבטיח מניעת שבירה ו/או היסדקות לוחות הזכוכית עקב שינויים
תרמיים וקרינת שמש ישירה.
 12.6.14.3חומרי האיטום לא יזהמו חלקי בניין סמוכים ואת המסגרות ,בגין הפרשת שמן או חומרים
גורמי קורוזיה.
 12.6.14.4במידה וחומרים אלו יונחו חשופים לתנאי הסביבה הם יהיו החומרים יבשים ,או מן הסוגים
המעלים קרום ושאינם קולטים זיהום ואבק.
עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/09/16

316

 12.6.15איטום  -כללי
 12.6.15.1על הקבלן לדאוג לתכנון והתקנה בפועל של כל האיטומים הדרושים בהתאם לעומסי הרוח
המתוכננים בבניין והמפגשים עם שאר חלקי הבניין.
 12.6.15.2כל האיטומים יהיו מסיליקון ו/או פוליסולפיד אלסטומרי ו/או שווה ערך .לא יתקבלו
איטומים מחומרים אקריליים או .P.V.C
 12.6.15.2יש לתכנן רציפות איטום בהיקף הפתחים .מריחות סיליקון לא יאושרו.
 12.6.15.4כל חומרי האיטום יעמדו בדרישות התקנים ויאושרו מראש ע"י יועץ המעטפת ,בנוסף
לבדיקת הדבקה שתבוצע באתר.
 12.6.15.5אין באישור היועץ לחומרים משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לאטימות מוחלטת בכל
מערכות האלומיניום.
 12.6.16איטום חיבורי קבע במסגרות
החומרים לאיטום בין חלקי מסגרת המחוברים חיבורי קבע באמצעים מכאניים ,כגון;
החיבור המכאני בין המשקוף לסף או קורה לזקיף יהיו עפ"י הנחיות המתכנן.
 12.6.17האיטום בין חלקי מסגרות ניידים
יש להתקין אטמים גמישים לאיטום המרווחים בקווי ההשקה ונקודות ההשקה שבין
חלקים ניידים של מסגרות .האטמים יהיו עשויים חומרים שאינם פוגעים באלומיניום
והעמידים בפני השפעות מזג אויר ושינויי טמפרטורה.
 12.6.18האיטום בין קיר המסך לחלקי בניין
הקבלן יבטיח את אטימות קיר המסך בפני חדירת מים ואויר .האיטום יהיה רצוף וייעשה
באורח מקצועי .חומרי האיטום יהיו מן הסוג שנדבק לבטון חשוף ולאלומיניום ,אינו פוגע
באלומיניום ,אינו אוגר רטיבות ואינו מפריש שמנים או חומרים מזהמים על קירות הבניין
וחיפוי האבן.
 12.6.19בדיקות לאחר ההרכבה
בדיקות לאחר ההרכבה יבוצעו על ידי הקבלן לפי דרישת המפקח והיועץ להוכחת עמידות
קיר המסך וחלקיו בפני חדירת מים ואויר.
 12.6.20מסגרות פלדה
באם יידרש הקבלן לבצע בהתאם לתוכניות עבודות עם מסגרות פלדה ,יבוצעו העבודות לפי
דרישות המפרטים הכלליים והתקן הישראלי ודרישות מפרט מיוחד.
א .עובי פחי הפלדה לא יקטן מ 2.0 -ממ'.
ב .כל העבודות האפשריות יבוצעו מראש בבית המלאכה.
ג .סבולת הייצור תתאים לדרגה  1ב -ת"י  789כל עוד לא נדרש אחרת.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/09/16

317
 12.6.21הפרדה/שיתוך בין מתכות
בכל מקום בו יש מגע בין האלומיניום לפרופילי פלדה ,על הקבלן לבצע הפרדה על ידי יריעה
ביטומנית משוכללת  S.B.Sאו  E.P.D.Mלצבוע את פרופילי הפלדה בצבע יסוד אפוקסי קופון
 +EA9שכבה עליונה  EA4תוצרת "טמבור" .הפרדה זו לא באה במקום האיטום הנדרש
שיבוא בנוסף.
 12.6.22מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים
 12.6.22.1לא ייווצר מגע ישיר בין אלומיניום לבין חלקי פלדה ומתכות אחרות בבניין פרט לפלדלת
אלחלד .כל שטח מגע במקרה כזה יבודד על ידי חציצה בחומר פלסטי ,שאינו ספוגי או שיטה
אחרת שתאושר מראש על ידי יועץ המעטפת.
 12.6.22.2עוגני פלדה ומהדקים שאינם חשופים ,במקומות בהם יותר השימוש בפלדה ,יהיו מגולוונים,
או צבועים באבץ קר.
 12.6.22.3חלקי אלומיניום המושקעים בתוך בטון ,מלט וכדומה יהיו מרוחים בצבע בטומני ,לשמירה
על עמידות המתכת בפני קורוזיה.
 12.6.23הגנה על העבודות
על הקבלן להגן על העבודות בשלבי ההרכבה ,לאחר הסיום ועד מסירתן הסופית לחברה.
חומרי ההגנה יבחרו בהתאם למיקום המערכת וסוגה.
 12.6.24חיבורים למבנה
אין להשתמש ביריות לצורך חיבורים למבנה ,החיבורים יבוצעו בדרך כלל באמצעות עוגני
פלדה או ברגים מסוג מתאים לכל מצב .כל הברגים יהיו שקועים עם ראש שטוח במישור
האלומיניום ובאותו גימור .לא יותרו מסמורים )ניטים( בכל מערכת אלומיניום.
 12.6.25מבוטל
 12.6.26מניעת מעבר אש בין קומות הבניין
 12.6.26.1יש לבצע הפרדה בין כל הקומות למניעת מעבר אש ועשן לפי התקן הישראלי וכפי שיאושר
ע"י מכבי אש ומהנדס הבטיחות.
 12.6.26.2הפרדה זו תבוצע מפח אלומיניום מגולוון .בנוסף יש למקם שתי שמיכות בידוד רציפות בעובי
של כ  10סמ' ובמרווח אנכי של כ  90סמ' מעל למפלס התקרה האקוסטית בכל הקומות
למעט קומה אחרונה.
 12.6.26.3בקומות בהם אין קטע בטון ו/או בלוקים בגובה  90ס"מ בין הקומות ,על הקבלן להוסיף את
הדרוש לצורך הפרדת אש עפ"י הנחיות כיבוי אש.
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 12.6.27הגנה כנגד פגיעות מכאניות באספקה ובניה
 12.6.27.1אספקת המוצרים לאתר תבוצע במועדים שייקבעו בתאום מוקדם עם מתאם הפרויקט
בהתחשב בהתקדמות ביצוע הפרויקט ואפשרויות האחסון באתר .הקבלן יתאם אכסון של
חומרים בשטח הפרויקט על חשבונו ואחריותו.
 12.6.27.2כל מוצר ,או חומר שיימצא פגום ,או לקוי יוחלף או יותקן ע"י הקבלן בדרך שלא תגלה את
ביצוע ההחלפה או התיקון ולא תשנה את חזות המוצר.
 12.6.27.3פריטים ,שלא ניתן להובילם בשלמות מפאת גודלם ,יסופקו לאתר בחלקים ,אולם הקבלן
מתחייב מראש להכין מתקנים מתאימים להרכבת הפריטים.
 12.6.27.4כל מוצרי האלומיניום יובלו אל האתר מוגנים ועטופים בעטיפה פלסטית ואמצעים
מתאימים לשיטת ההובלה ,של הקבלן.
 12.6.27.5לפני המסירה של המעטפת ,הקבלן ינקה את כל מערכת אלומיניום וחלקיה במטלית נקייה
ובמים פושרים ודטרגנטים עדינים למניעת פגיעה באיטום.
 12.6.27.6הקבלן לא ישתמש ,לצרכיי הניקוי ,בחומרים כימיים שתוקפים אלומיניום כגון :חומרים
אלקליים ולא באמצעים מכאניים השוחקים את פני השטח ,כגון צמר פלדה ,או כלי פלדה,
בשעת המסירה יהיו כל החלקים שלמים ונקיים ולא יהיו בהם סימני פגיעה כלשהי ,מכאנית
כגון; קמטים ,שריטות ושברים ולא כימית כגון; איכול ,חספוס שנגרם ע"י מלט או סיד,
גימום )  ,( PITTINGאו כתימה .כמו כן ,יוסרו מקיר המסך שרידי חומר מגן באמצעים
מתאימים.
 12.6.27.7יש להתריע לקבלן הראשי על כל פעילות של קבלן אחר שעשויה לפגום בשלמות קיר המסך,
מרכיביו ותפרי האיטום.
 12.6.27.8יש להתריע במיוחד אם נעשות עבודות ריתוך ,הלחמה או חיתוך בקרבת הזכוכית,
האלומיניום ומפגשי איטום ללא הגנה מספקת.
12.7

חלק שמיני  -אחזקה

12.7.1

מוצרים והוראות לאחזקה וחלקי חילוף
בעת סיום ביצוע העבודות ימסור הקבלן לחברה לצרכיי אחזקה שוטפת של קיר המסך
וחלקיו את החומר הבא:
.1

תוכניות כל העבודות כפי שבוצעו )  ( AS BUILDב 3 -עותקים.

הוראות אחזקה מונעת ושיטת החלפת יחידות ומוצרים.
.2
מוצרי פרזול ואביזרים רזרביים בכמות של  2%מסה"כ המכרז.
.3
אטמים מכל הסוגים בכמות של  2%מסה"כ הכמויות המכרז.
.4
זכוכית מכל סוג בכמות של עד  2%מסה"כ הכמויות המכרז.
.5
החומרים הנ"ל ישמשו את הנהלת הבית לצרכיי תחזוקה ותיקון נזקים שנגרמו שלא
באשמת הקבלן ואינם כלולים במסגרת האחריות עפ"י החוזה.
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 12.7.2התאמות
 12.7.2.1עם סיום העבודה ולפני מסירתה ללקוח או בכל זמן נדרש ,תיבדק ההתקנה של קיר המסך.
כל פגם או חומר שניזוק יתוקן או יוחלף.
 12.7.2.2בכל מקרה של כשל בעת הבדיקות יש להודיע ליועץ למתאם הפרויקט ולאדריכל כל תיקון
יעשה באישור היועץ לאחר בחינת המצב באתר.
12.7.3
12.7.3.1
12.7.3.2
12.7.3.3
12.7.3.4
12.7.3.5
12.7.3.6
12.7.3.7
12.7.3.8

ניקוי
בסיום העבודה יש להבטיח כי כל חלקי מערכות האלומיניום יהיו נקיים.
יש לסלק עודפי חומרי אטימה באמצעות ממיסים המאושרים ע"י היצרן ,ללא פגיעה בגימור
והצבע של חלקי קיר המסך.
עם השלמת העבודה יש לסלק השאריות ,הציוד והחומרים העודפים מהאתר.
יש לנקות ולתקן את המשטחים המלוכלכים והפגומים הקשורים בעבודה.
יש לסלק כתמי התזה על מנת למנוע פגיעה בציפוי המתכת והזכוכית.
תחזוקה וניקוי מרבית המערכות בבניין תתבצע מבחוץ.
תחזוקה וניקוי חלקי המעטפת יתבצעו בהתאם להוראות היצרן והנחיות החברה המרכיבה.
הגישה לקיר למטרות אלו תבוצע בעזרת סל הידראולי או מתקן תלוי.

 .12.8מבוטל
12.9
12.9.1
12.9.1.1
12.9.1.2
12.9.1.3
12.9.1.4

12.9.2

חלק תשיעי  -אחריות
כללי:
הקבלן אחראי לאיכות המוצרים שייצר ויביא לאתר .הקבלן אחראי לאיכות ההרכבה
וההתאמה לדרישות התוכן והתקינה המקובלים בתעשייה.
עם קבלת הודעה על פגמים ,בתקופת האחריות ,יש לתקן או להחליף הפריטים הפגומים
בהתאם לנוחיות השותפות ,ללא חיובים נוספים.
יש למסור למזמין אחריות כתובה ,בהתאם למסמכי החוזה ,כי החומרים המותקנים
בפרויקט חופשיים מפגמים לתקופה שנרשמה בחוזה.
אחריותו המלאה של הקבלן תהיה למשך התקופות להלן ,וזאת ללא כל התחייבות מצד
המזמין לתחזק את המוצר .כל תחזוקה הנדרשת לצורך עמידה בכתב האחריות תחול על
הקבלן לכל התקופה.
תקופת האחריות לחומרים במעטפת

 12.9.2.1האחריות לגימור האלומיניום תינתן לתקופה של  10שנים ולכך שהגימור לא ידהה ,יקבל גוון
בלתי אחיד ,ייסדק ,יתקלף וישחק בכל צורה אחרת.
 12.9.2.2האחריות לזכוכית תינתן לתקופה של  10שנים ,כולל בלאי של הציפוי המתכתי והציפוי
הקראמי .על הקבלן להגיש תעודת אחריות החתומה בידי היצרן.
 12.9.2.3האחריות לעבודה ולמניעת פגמים תינתן לתקופה של  10שנים .בנוסף ,יש לתת אחריות
למניעת דליפות אויר ומים ,יציבות סטרוקטורלית ללא עיוותים וסטיות בהתאם לעומסים
המתוכננים.
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 12.9.2.4הקבלן אחראי לטיב היחידות וכל מרכיביהן וחיבוריהן למשך  10שנים מיום הקבלה הסופי
של כל העבודות ע"י השותפות.
 12.9.3אחריות לטיב היחידות
 12.9.3.1הקבלן ימציא לחברה מכתב התחייבות המאשר את אחריותו לביצוע העבודה .כמו כן ,ימסור
הקבלן ערבות בנקאית בנוסח הנספח לחוזה בגובה  5%מסכום החוזה למשך שנתיים.
 12.9.3.2במשך שנות האחריות ,הקבלן ייתן שירות אחזקה ליחידות ,כולל החלפת חלקים ובמקרה
הצורך יחליף יחידות שלמות.
 12.9.3.3החברה תשלם לקבלן רק עבור ליקויים הנובעים לדעתה משימוש לקוי ביחידות בניגוד
להוראות השימוש של הקבלן ,בתנאי שהוראות כאלו ימסרו מראש בכתב על ידי הקבלן
ויאושרו על ידי היועץ.
חלק אחד עשר :כללי
12.10
 12.10.1הערות כלליות ותנאים מיוחדים
.1

על הקבלן לעיין בתוכניות האדריכל ונספח הבטיחות לגבי מיקום חלונות ודלתות
המילוט.

.2

גוון האלומיניום והאביזרים יהיה  RALבעובי  60מיקרון מינ'.

.3

כל מערכות בפרויקט יהיו מדגם של אקסטל מטריקס  Rלבחירת האדריכל ומותאם

.4
.6

לעומס שירות וגודל הפתח בכל פתח בנייה.
זכוכית פנימית באגף תחתון מתחת ל  105סמ' תהיה רבודה מחוסמת.
על הקבלן לבצע משקופים עיוורים מפח מגולוון  2ממ עם איטום כפול בטייפ בוטילי
וסיקה פלקס על רולקה חלקה ,על פי הנחיות היועץ בשלב הדוגמא .סוג המשקוף
העיוור יותאם לכל פרט גמר של טיח ,גבס ,בלוקי גבס ,בהתאם לפרטי האדריכל.

.7

איטום קירות המסך יבוצע עם יריעות EPDM

.8

כיוון פתיחת הכנפיים יהיו בתיאום עם תוכניות האדריכל ,נספח הבטיחות רשימות
האלומיניום .על הקבלן להתריע על כל קונפליקט מראש.
על הקבלן להיות מודע לשינויים בתקן ולהתאים את התכנון לשינוי עפ"י התקנות
במידה וחל שינוי מיום הוצאת המפרט הטכני ועד הביצוע בפועל.
הקבלן יבצע מדידה באתר .יגיש תוכניות ביצוע לאישור .יבצע דוגמאות על פי דרישה,

.9
.10
.11
.12

.13

לאישור המזמין ,האדריכל ויועץ האלומיניום.
הקבלן יתריע על כל שינוי שסוטה מתוכניות הביצוע לפני הביצוע בפועל.
הקבלן לא יתקין מערכות בפתחים שלא עברו הכנה ,וניקוי ,או בפתחים בהם
מתבצעות עבודות רטובות שעשויות לפגום באיכות מערכות האלומיניום .הקבלן יגן
על מערכות האלומיניום עד למועד המסירה.
במידה וידרשו עבודת פח אלומיניום הם יבוצעו עם  2ממ' פח אלומיניום או  4ממ'
אלוקובונד צבוע ב PVDF
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תיאור פריטים כהשלמה לרשימת האלומיניום
מיקום
מספר פריט
12.10.01
טיפוס
A7-4-101

כל החזיתות
קומות
01-14
חלון טיפוסי
במעונות
בפאנל ברנוביץ
מחופה אבן

12.10.02
טיפוס
*A7-4-101

אלטרנטיבה
כל החזיתות
קומות
01-14
חלון טיפוסי
במעונות
בפאנל ברנוביץ
מחופה בראש,
משקופים וספי
פח אלומיניום
על פי פרטי
האדריכל

תיאור

זיגוג

זכוכית בידודית
חלון דרי קיפ לוגי דוגמת קליל 5500
 6/16/6ממ' שקופה
עם אגף קבוע תחתון
מחוסמת  2צדדים
עם תריס גלילה חשמלי
עם שלב מוקצף  55ממ' עם מנוע סומפי אגף קבוע תחתון
זכוכית רבודה בידודית
LT
 6/16/4/0.76/4ממ'
בארגז מונובלוק 40
שקופה מחוסמת 2
עם  20ממ' בידוד טרמי של קלקר
צדדים
מודבק לדפנות הארגז עם משקוף
עיוור לגבס ואיטום ביריעות בוטיליות
או  EPDMוסיקה פלקס
פרזול :כולל ידית לוגית עם מפתח
מסטר לשימוש אב הבית לניקוי
ותחזוקה
ידית מנוף על פי קטלוג יצרן ובחירת
האדריכל
גוון וגמר :סופר דור  15של אוניברקול
נירלט  60מיקרון מינ' בגוון RAL
לבחירת האדריכל
חלון דרי קיפ לוגי דוגמת קליל 5500
זכוכית בידודית
עם אגף קבוע תחתון
 6/16/6ממ' שקופה
עם תריס גלילה חשמלי
מחוסמת  2צדדים
עם שלב מוקצף  55ממ' עם מנוע סומפי אגף קבוע תחתון
זכוכית רבודה בידודית
LT
 6/16/4/0.76/4ממ'
בארגז מונובלוק 40
שקופה מחוסמת 2
עם  20ממ' בידוד טרמי של קלקר
צדדים
מודבק לדפנות הארגז עם משקוף
עיוור לגבס ואיטום ביריעות בוטיליות
או  EPDMוסיקה פלקס
עם ספי פח משקופי פח
פרזול :כולל ידית לוגית עם מפתח
וחיפוי שטור עליון עם
מסטר לשימוש אב הבית לניקוי
פח אלומיניום מכופף 2
ותחזוקה
ממ' צבוע ב PVDF
ידית מנוף על פי קטלוג יצרן ובחירת
האדריכל
בגוון  RALלבחירת
גוון וגמר :סופר דור  15של אוניברקול האדריכל
על פי פרטי האדריכל
נירלט  60מיקרון מינ' בגוון RAL
לבחירת האדריכל
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1100 X 1860
334 +
ממ'

1100 X 1860
334 +
ממ'
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מיקום
מספר פריט
12.10.03
טיפוס
A7-4-102

כל החזיתות
קומות
01-14

תיאור

זיגוג

גודל

חיפוי פח אלומיניום  2ממ' צבוע
ב 60 PVDFמיקרון מינ' עובי
עם כיפוף כפול בכל הקצוות
בהצמדה לבטון של פאנל
ברנוביץ עם ברגיי נירוסטה
גלויים כל  300ממ' בתפר ברוחב
לבחירת האדריכל

פח אלומיניום  2ממ'
מכופף בפאנלים
צמודים לבטון
צבוע בPVDF

שטח משטח
מחופה פח
אלומיניום
1100 X 1500
ממ'
 1.65מר'
ברוטו

חיפוי פנל
אלומיניום
על גבי הברנוביץ
12.10.04
טיפוס
A7-4-103

חזית מזרחית
קומות
 1עד 14
קיר מסך אנכי

אגפים שקופים וכנפיים
קיר מסך אנכי
לפתיחה
דוגמת אקסטל מטריקס  Rעם
כנפי דרי קיפ לוגיות דוגמת קליל זכוכית בידודית
 6/16/6ממ' שקופה
 5500אגפים קבועים שקופים
מחוסמת  2צדדים
ואגפים אטומים של קופסאות
אגף קבוע תחתון
צל
זכוכית רבודה בידודית
פרזול :כולל ידית לוגית עם
מפתח מסטר לשימוש אב הבית  6/16/4/0.76/4ממ' שקופה
מחוסמת  2צדדים
לניקוי ותחזוקה
קופסת צל
ידית מנוף על פי קטלוג יצרן
זכוכית בידודית
ובחירת האדריכל
 6/12/6ממ' שקופה
גוון וגמר :סופר דור  15של
אוניברקול נירלט  60מיקרון מינ' מחוסמת  2צדדים
עם צביעה קראמית
בגוון  RALלבחירת האדריכל
בגוון  RALלבחירת
האדריכל במישור 2
בידוד תרמי על פי דרישות
התקן
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ממ'
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מיקום
מספר פריט
12.10.05
טיפוס
A7-4-201

חזית דרומית
חדר כושר
קומות
-01 -02
ויטרינה לאורך
חדר כושר
12.10.06
טיפוס
A7-4-202
A7-4-203

חזיתות דרומית
ומזרחית
קומה
-03
קיר מסך פינתי
במפלס הכניסה
לחנות

תיאור

זיגוג

גודל

קיר מסך רצף אופקי
דוגמת אקסטל מטריקס  Rעם
 10אגפים קבועים שקופים ו2
אגפים אטומים של קופסאות צל
גוון וגמר :סופר דור  15של
אוניברקול נירלט  60מיקרון מינ'
בגוון  RALלבחירת האדריכל

אגפים שקופים
זכוכית בידודית
 6/16/6ממ' שקופה

18830 X 1000
ממ'

LOW E 51SN

מחוסמת  2צדדים קופסת
צל
זכוכית בידודית
 6/12/6ממ' שקופה
מחוסמת  2צדדים
עם צביעה קראמית
בגוון  RALלבחירת
האדריכל במישור 2
בידוד תרמי על פי דרישות
התקן
כנפי דלתות
קיר מסך דוגמת אקסטל
מטריקס  Rעם אגפים קבועים ו 2זכוכית מונוליטית
 10ממ' שקופה מחוסמת
דלתות דו כנפיות למילוט 1650
אגף שקוף
ממ' רוחב נטו מינימום דוגמת
זכוכית בידודית
אקסטל  64או שווה הערך עם
 8/16/8ממ' שקופה
פינה שקופה מזוגגת.
מחוסמת  2צדדים
פרזול:
אגף רפפות
ידית משיכה 1100
דוגמת הצורה של קליל רף
ממ' נירוסטה מט  32ממ' קוטר
או רפפה לבחירת
מוסטת .מחזיר שמן 5000
האדריכל עם מרווח
GEZE
מותאם לדרישות היועצים
 3צירי טנקס תלת כנפיים
עם עיגון בברגים  2לכל
צילינדר עם רוזטות ומנגנון
בהללה  CELINIשל  SAVIOלכל רפפה כולל רשת ופלשונג
תחתון לניקוז מים
כנף .מנגנון מחזיר לכל זוג
בחלוקה מתאימה לחוזק
כנפיים עם מסילות החלקה.
של הרפפות
מגביל פתיחה לכל כנף ונעילה
למצב פתיחה עם כוסית שקועה
בריצוף לכל כנף.
גוון וגמר :סופר דור  15של
אונירקול נירלט  60מיקרון מינ'
בגוון  RALלבחירת האדריכל
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+ 15200
+ 6950
X 3750
ממ'
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מיקום
מספר פריט
12.10.07
טיפוס
A7-4-204

חזית דרומית
קומה
 -02עד 00
קיר מסך
12.10.08
טיפוס
A7-4-205

חזית מזרחית
קומה
00
קיר מסך
אופקי רצף
מיקום
מספר פריט
12.10.09

תיאור

זיגוג

אגף שקוף
קיר מסך דוגמת אקסטל
זכוכית בידודית
מטריקס  Rעם אגפים קבועים
שקופים ואטומים או שווה הערך  6/16/6ממ' שקופה
LOW E 51SN
עם פינה שקופה מזוגגת
מחוסמת  2צדדים
ו 2כנפי ציד צד למילוט
אגף אטום
דוגמת אקסטל 475
זכוכית בידודית
גוון וגמר :סופר דור  15של
אונירקול נירלט  60מיקרון מינ'  6/12/6ממ' אטומה עם
צביעה קראמית בגוון
בגוון  RALלבחירת האדריכל
 RALלבחירת האדריכל
מחוסמת  2צדדים
אגף שקוף
קיר מסך ברצף אופקי דוגמת
זכוכית בידודית
אקסטל מטריקס  Rעם אגפים
 6/16/6ממ' שקופה
קבועים שקופים ואטומים או
LOW E 51SN
שווה הערך עם פינה שקופה
מחוסמת  2צדדים
מזוגגת.
אגף אטום
גוון וגמר :סופר דור  15של
אונירקול נירלט  60מיקרון מינ' זכוכית בידודית
 6/12/6ממ' אטומה עם
בגוון  RALלבחירת האדריכל
צביעה קראמית בגוון
 RALלבחירת האדריכל
מחוסמת  2צדדים
תיאור

קיר מסך פינתי דוגמת אקסטל
מטריקס  Rעם אגפים קבועים
טיפוס
שקופים ואטומים או שווה הערך
A7-4-206
ו 2דלתות דו כנפית וחד כנפית
למילוט ברוחב  2200ממ' ו1100
A7-4-207
ממ' נטו מינימום בהתאמה
חזית מזרחית דוגמת אקסטל  64או שווה
הערך עם פינה שקופה מזוגגת.
וצפונית
עם פינה שקופה מזוגגת.
קומה
פרזול:
00
ידית משיכה 1100
ממ' נירוסטה מט  32ממ' קוטר
קיר מסך
מוסטת .מחזיר שמן 5000
פינתי
GEZE

 3צירי טנקס תלת כנפיים
צילינדר עם רוזטות ומנגנון
בהללה  CELINIשל  SAVIOלכל
כנף .מנגנון מחזיר לכל זוג
כנפיים עם מסילות החלקה.
מגביל פתיחה לכל כנף ונעילה
למצב פתיחה עם כוסית שקועה
בריצוף לכל כנף.
גוון וגמר :סופר דור  15של
אונירקול נירלט  60מיקרון מינ'
בגוון  RALלבחירת האדריכל

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/09/16

גודל
17840
X 12120

ממ'

18450
X 2200

ממ'

זיגוג

גודל

כנפי דלתות
זכוכית מונוליטית
 10ממ' שקופה מחוסמת
אגף שקוף
זכוכית בידודית
 6/16/6ממ' שקופה

7540
+ 5550
X 3850
ממ'

LOW E 51SN

מחוסמת  2צדדים
אגף אטום
זכוכית בידודית
 6/12/6ממ' אטומה עם
צביעה קראמית בגוון
 RALלבחירת האדריכל
מחוסמת  2צדדים

325

מיקום
מספר פריט
12.10.10
טיפוס
A7-4-208

חזית מזרחית
קומה
-03
דלת בוויטרינה
כניסה ראשית

12.10.11
טיפוס
A7-4-212

חלון אב הבית
קומה
-01

תיאור

זיגוג

גודל

דלת דו כנפית למילוט ברוחב
 2200ממ' נטו מינימום עם אגף
קבוע שקוף עליון ואגף רפפות
עליון דוגמת אקסטל  64או שווה
ערך
פרזול:
ידית משיכה 1100
ממ' נירוסטה מט  32ממ' קוטר
מוסטת .מחזיר שמן 5000

כנפי דלתות
ואגף שקוף
זכוכית מונוליטית
 10ממ' שקופה מחוסמת

2100
X 3670

ממ'

GEZE

 3צירי טנקס תלת כנפיים
צילינדר עם רוזטות ומנגנון
בהללה  CELINIשל  SAVIOלכל
כנף .מנגנון מחזיר לכל זוג
כנפיים עם מסילות החלקה.
מגביל פתיחה לכל כנף ונעילה
למצב פתיחה עם כוסית שקועה
בריצוף לכל כנף.
גוון וגמר :סופר דור  15של
אונירקול נירלט  60מיקרון מינ'
בגוון  RALלבחירת האדריכל
חלון דרי קיפ דוגמת קליל  5500זכוכית בידודית
 6/16/6ממ' שקופה
או שווה ערך
עם הלבשות  30ממ' עגולות מחוסמת  2צדדים
ומשקוף עיוור אטום ביריעות
EPDMאו טייפ בוטילי וסיקה
פלקס
פרזול:
ידית מנוף מקטלוג יצרן
גוון וגמר :סופר דור  15של
אונירקול נירלט  60מיקרון מינ'
בגוון  RALלבחירת האדריכל
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מיקום
מספר פריט
12.10.12

תיאור

קיר מסך פינתי רצף עם 3
אקסטל
דוגמת
חזיתות
טיפוס
מטריקס  Rעם אגפים קבועים
A7-4-213
שקופים או שווה הערך ו2
דלתות חד כנפיות למילוט
A7-4-214
ברוחב  1100ממ' נטו מינימום
A7-4-215
בהתאמה דוגמת אקסטל  64או
ביתן שווה הערך
חזיתות
פרזול:
השומר
ידית משיכה 1100
ממ' נירוסטה מט  32ממ' קוטר
מוסטת .מחזיר שמן 5000

זיגוג

גודל

זכוכית בידודית
 8/8/8ממ' שקופה
מחוסמת  2צדדים
בדלתות בלבד:
 10ממ' מחוסמת שקופה

4750
+ 4900
+ 4750
X 2750
ממ'

GEZE

12.10.13
טיפוס
A7-4-301

חלון ממ"מ

 3צירי טנקס תלת כנפיים
צילינדר עם רוזטות ומנגנון
בהללה  CELINIשל SAVIO
לכל כנף .עם מסילות החלקה.
מגביל פתיחה לכל כנף ונעילה
למצב פתיחה עם כוסית שקועה
בריצוף לכל כנף.
גוון וגמר :סופר דור  15של
אונירקול נירלט  60מיקרון מינ'
בגוון  RALלבחירת האדריכל
900
חלון דרי קיפ דוגמת קליל  4583זכוכית רבודה
או שווה ערך ומשקוף פלדה על שקופה
X 1100
העורף
פיקוד
דרישות
על פי
פי דרישות פיקוד העורף
ממ'
פרזול:
ידית מנוף מקטלוג יצרן
גוון וגמר :סופר דור  15של
אונירקול נירלט  60מיקרון מינ'
בגוון  RALלבחירת האדריכל
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מיקום
מספר פריט
12.10.14
טיפוס
A7-4-401

רפפות
אלומיניום
טכני

12.10.15
טיפוס
A7-4-402

חזית צפונית
רפפות
אלומיניום

תיאור

זיגוג

גודל

אגף רפפות פח במערכת של רפפות דוגמת הצורה של 1100
אקסטל  64אלומיניום משוך קליל רף מעוגן ב 2ברגים X 3000

דוגמת הצורה של קליל רף לכל רפפה כולל חיזוק ממ'
מעוגן ב 2ברגים לכל רפפה כולל וחלוקות בהתאם לחוזק
חיזוק וחלוקות בהתאם לחוזק הרפפה
הרפפה עם מרווחים על פי
בגג דרישות היועצים רשת פלב"מ
ופלשונג תחתון לניקוז מים
כלפי חוץ
גוון וגמר :סופר דור  15של
אונירקול נירלט  60מיקרון מינ'
בגוון  RALלבחירת האדריכל

אגף רפפות פח במערכת של רפפות דוגמת הצורה של 1600
אקסטל  64אלומיניום משוך קליל רף מעוגן ב 2ברגים X 450

דוגמת הצורה של קליל רף לכל רפפה כולל חיזוק ממ'
מעוגן ב 2ברגים לכל רפפה כולל וחלוקות בהתאם לחוזק
חיזוק וחלוקות בהתאם לחוזק הרפפה
הרפפה עם מרווחים על פי
דרישות היועצים רשת פלב"מ
ופלשונג תחתון לניקוז מים
כלפי חוץ
גוון וגמר :סופר דור  15של
אונירקול נירלט  60מיקרון מינ'
בגוון  RALלבחירת האדריכל
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פרק  - 14עבודות אבן
קירות המעטפת בשיטת ברנוביץ
14.01

כללי
חיפוי קירות המבנה ע"י לוחות אבן ביר זית צהוב בעובי  3ס"מ – הכל לפי ת"י 2378
המותקנים בתוך תבניות ויצוקים יחד עם קיר הבטון )שיטת ברנוביץ(.
בכל קירות הבטון אשר יוצקים בתבניות גדולות הביצוע יעשה בשיטה כדוגמת "שיטת
.1
ברנוביץ" ,דהיינו בחורים קדוחים בצדי האבן קובעים עוגנים מפלדת אלחלד בחתך
וצורה מאושרת ,ויוצקים את הבטון בתבנית תוך כדי שמירת האבן במקומה.
לאחר פירוק התבנית ,מנקים את פני האבן והמישקים בין האריחים ,ומטפלים בפני
הקיר על פי הוראות המפרט.
על כל אלמנטי הבניין האחרים ,אשר ניתן לחפות אותם באבן רק לאחר גמר יציקת
.2
הבטון והתייבשותו ,אריחי האבן יורכבו בשיטת ההדבקה ,כאשר בכל אריח יורכבו
עוגנים מכנים וברגים להבטחת יציבות האריחים הכל על פי המפרט.
תשומת לב הקבלן מופנית לכוחות הרוח החזקים הפועלים על פני החזית בשל גובה
.3
הבניין ,המחייבים שמירה קפדנית על ביצוע העוגנים המכנים.
על הקבלן להכין תכניות מפורטות של החיפויים ,תכניות לביצוע ,לרבות רשימת
.4

.5

.6

חיתוך מפורטת ,פרטי הרכבה וחיבור ,הכל בהתאם לתכניות האדריכל ,ולהביאן
לאישור האדריכל לא יאוחר מ 60 -יום לפני מועד הזמנת החומר.
על הקבלן להתאים את תכניות הביצוע לדרישות האדריכל ,ולהזמין את חיתוך האבן
רק לאחר קבלת אישורים בכתב על גבי התכניות .האישורים יינתנו על ידי האדריכל
ומהנדס.
כמות האבן אשר תוזמן תכלול גם כמויות נוספות מכל סוג אבן להשלמת החסר או
שבר מקרי וכן כמויות נוספות ,לצורך מלאי תחזוקה שיועבר למזמין בסיום העבודה,
הכל בתאום מראש עם המפקח.
דוגמאות לאישור האדריכל והמזמין.
עם חתימת ההסכם ימציא הקבלן דוגמא ייצוגית לכל סוג אבן )האבן תתאים
לדרישות התקן ומפמ"כ  (378לכל שיטת יישום הכלולה בכתב ההצעה .הדוגמאות
תהיינה מושלמות ותייצגנה נאמנה את סוגי האבן הנדרשים .לאחר אישור ראשוני
הקבלן המציע יהיה חייב לבצע דוגמא מושלמת של קיר בטון של מעטפת הבניין בשטח
של  12מ"ר לפחות .הדוגמא תבוצע במקום שיקבע על ידי האדריכל ,ותכלול בין היתר
חיפוי פתח ועבודות איטום מסביב למשקוף של חלון כולל חלון לדוגמא.
דוגמאות שתיפסלנה ,תסולקנה על ידי הקבלן ועל חשבונו .דוגמאות שתאושרנה
תשארנה בבניין כמחייבות עד לסיום העבודות לחיפוי או עד לסילוקן בהוראת
המפקח.
הקובעים הבלעדיים לגבי הדוגמאות הינם המזמין האדריכל והמהנדס ,אשר יאשרו
אותן בחתימתם ביומן העבודה.
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14.02

עבודות חיפוי באבן בהרכבה בתבניות מתועשות
א.

ב.

כללי
.1
.2

לוחות בעובי  30מ"מ להרכבה עם עוגנים מכנים.
עבודות חיפוי בפרק זה מתייחסות לאספקת האבן וחיפוי חזיתות הבניין
באמצעות עוגנים מכנים ,כאשר המעטפת של הבניין הינה קיר בטון עם חיפוי
אבן בזמן היציקה של הבטון.
החיפוי יעשה על גבי קירות בטון ,בהם משולבים חלונות אלומיניום ,ויטרינות
.3
וכד' ומסתיימים ליד קירות מסך מאלומיניום וזכוכית.
העבודה תבוצע כעבודה מושלמת של תכנון ,אספקה וביצוע.
.4
שיטת ההרכבה
שיטת ההרכבה של האבן לתוך תבנית מתועשת ,מחייבת חיבור עם אביזרים
.1
עשויים פלדת אל חלד )חוט נירוסטה בעובי  5מ"מ( ,אשר יבטיחו את יציבות
האריחים על פני המעטפת גם כאשר לא קיים כל מגע של הדבקות בין הבטון
לגב האריח.
פרטי האביזרים לעיגון האבן והחישובים הסטטיים יוגשו ע"י הקבלן לאישור
.2
המהנדס לפני הזמנת האביזרים.
לוחות האבן של החיפויים והעוגנים יחושבו לעמוד בפני כוחות הרוח על פי
ת"י  414העדכני ,וכן לעמידה בפני כוחות רעידות אדמה ע"פ ת"י  .412פינות
הבניין יבדקו בפני כוחות יניקה של הרוח על פי התקן.

ג.

ד.

תקנים
בקטעים הרלוונטיים בלבד.
בפרק  14במפרט הטכני הכללי בהוצאת משרד הביטחון.
א(
ת"י  2378חיפוי קירות באבן טבעית.
ב(
ת"י  412עומסים לרעידות אדמה.
ג(
ת"י  414עומסי רוח.
ד(
תקנים לבדיקת אבן של האיחוד האירופי ,ו/או תקנים אמריקאים.
ה(
תקן ישראל  2378חלק  4מ" 1999 -קירות מחופים בשיטת ההדבקה" כמפרט
ו(
מנחה בלבד.
סוג לוחות האבן
תכניות האדריכלות כוללות חלוקת הפלטות ,לפי מיקום ,סוגים וגדלים.
.1
חיפוי המבנה ייעשה בלוחות אבן אשר יאושרו ע"י האדריכל והמהנדס.
.2
עובי הלוחות יהיה  3.0ס"מ לפחות עם סטיית עובי מותרת של  2-1מ"מ.
.3
הקבלן ידאג למיון הלוחות ע"מ להבטיח אחידות טובה של הלוחות בחזיתות
.4

.5
.6

השונות לא יורשה שימוש בלוחות אשר לדעת המפקח פוגמים באחידות הקיר
בחזיתות .החלטת המפקח בנדון תהיה סופית.
לא יורשה שימוש בלוחות סדוקים או פגומים כגון בעלי גידים לא יציבים,
גוונים שונים ,מאובנים וכד' .החלטת המפקח לגבי פסילתם תהיה סופית.
לוחות האבן יעמדו בדרישות המפרט הכללי פרק  14וכן בדרישות מפמ"כ 378
ות"י  2378ועפ"י המפורט להלן:
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.7
.8

.9

ה.

ו.

ספיגת מים  1%לכל היותר.
א(
חוזק מזערי בכפיפה של  5מגפ"ס.
ב(
חוזק לחיצה מזערי של  6מגפ"ס.
ג(
משקל סגולי  2.60ק"ג למ"ק.
ד(
הקבלן ימציא למהנדס בדיקה של מעבדה מוכרת לאיכות האבן .עמידותה
בכל האמור לעיל והתאמתה לתנאים הסביבתיים .ולפי דרישת המהנדס
יבוצעו בדיקות מעבדתיות כימיות ,פטריגרפיות ושל עמידות האבן בתנאים
המוזכרים לעיל) .כגון התגבשות מלחים ,הכתמה ועוד(.
הלוחות יהיו חתוכים לפי תכנית הביצוע המאושרת ובזויות ישרות או
אחרות ,לרבות העדר פגמים בקנטים ופינות.
כל החורים והמגרעות לצורכי עיגון יוכנו במפעל של ספק האבן בצורה
מתועשת עם שבלונות שיבטיחו את הדיוק במיקום .בניצב למישור הדופן או
בזוית המתוכננת ביחס למישור האריח וכן בעומק החורים.
פני הלוחות הבודדים בעובי  3ס"מ יקבלו עיבוד לפי דוגמא מאושרת .כפי
שיקבע האדריכל.

.10
הצדדים של הלוחות יעובדו בצד הנראה לעין .באותו עיבוד כמו פני הלוח.
באם לא נקבע אחרת בפרטי האדריכלות .במפגשים בין המישורים הפלטות
.11
יסתיימו בפרייז ליצירת שקע במידות  11/11מ"מ נראה לעין ,במפגשים
בזווית חדה ,הפלטות יחתכו בזווית על פי פרט מאושר.
המידות והסיבולות של לוחות האבן
הסטייה במידות של  80%מן הפלטות לא תעלה על  1מ"מ והיתר עד  2מ"מ
.1
סטיות גדולות מן המותר יגרמו לפסילת הפלטות על ידי המפקח.
קיטומים וחיתוכים :הסיבולת המותרת  ±1מ"מ.
.2
העקמומיות המותרת על פי הפלטה ,לגבי המישור המשיק  ±1מ"מ.
.3
קידוח בגב ובצד אריחי האבן עבור חיבורי העיגון יהיו בדיוק במקום
.4
המתוכנן .כאשר סטייה מותרת  ±0.5מ"מ ,ועומק  ±2מ"מ.
פחת ושבר.
.5
המבצע ידאג להזמנת כמות עודפת של פלטות מכל סוג ומידה ,להחלפת
הנשברות תוך כדי הובלה וביצוע.
לביצוע תיקונים לאחר מסירת עבודה ,המזמין ירכוש כמות על פי הזמנת
.6
המפקח.
תכנות ותוכניות ביצוע )(Shop Drawings
.1

.2

הקבלן יכין תכניות מפורטות של חזיתות בהם יבוצע חיפוי באבן ובהתאם
לתוכניות ולהנחיות האדריכל .התוכניות יהיו ממוחשבות בתוכנה אוטוקד
המדידות הדרושות לפני התכנון יעשה על ידי מודד מוסמך .באחריותו של
הקבלן ועל חשבונו.
תכנית חזיתית המפורטת תשמש לתכנון העיגון וחיתוך הלוחות תכלול את כל
הפינות הנסתרות ונתונים מלאים לגבי פתחים .אלמנטים חריגים וסיומות של
הקיר ,וכן יסומנו בה הרוחבים של כל המשיקים.
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.3

תוכניות החזית יפרטו את החיזוקים והצעה לאביזרי עיגון )לפי המפורט
בהמשך(.
-

.4

.5

תכנית חיזוקים והשימוש באביזרי העיגון יוכנו ע"י מהנדס בעל
ניסיון בהכנת תוכניות כאלה ,הכל בהתאם לדרישות התקנים
העדכניים.

במידה ובתקנים אלה תהיינה אלטרנטיבות שונות לביצוע ולקביעת
העוגנים יכריע בנדון הקונסטרוקטור.
תכניות העוגנים יכללו חישובים סטטיסטים של המהנדס ויועברו ע"י הקבלן
לאישור הקונסטרוקטור .בכל מקרה ,הקבלן אחראי לשלמות הקיר
וליציבותה הסטטית של המעטפת כולל החיפויים לכל אורך חיי הבניין.
לאחר אישור התוכניות /העיגונים ע"י הקונסטרוקטור ,יכין הקבלן תוכניות
לחזיתות עם מספור לכל לוח ותוכניות ייצור עבור הלוחות ) Shop

.(Drawings
.6
.7
ז.

ח.

הקבלן יתחיל בייצור רק לאחר אישור תוכניות הייצור והביצוע הנ"ל ע"י
האדריכלים ומהנדס.
מודגש שוב שהעבודה כוללת הן את התכנון והן את הביצוע .ואחריות הקבלן
היא לטיב התכנון ולטיב הביצוע כאחד.

משיקים
-

מישקים אנכיים ואופקיים יהיו במידות בהתאם לתוכניות הפריסות
ותוכניות האדריכל ובאישורו.

-

כל המשיקים הנ"ל יהיו מישקים מטופלים .הביצוע עם שומרי מרחק
מפלסטיק בחתך מתאים ,אשר יורחקו בתום העבודה ,או בשיטה מאושרת
אחרת.

-

יש לאפשר התפשטות והתכווצות של כל אבן באופן חופשי ,ולצורך כך יש
להקפיד שלא יהיה מגע בין לוחות האבן או באמצעות עוגנים.

במידה וידרשו מישקים סגורים בעיקר בפינות החזיתות .אזי הסגירה תעשה
לפי פרט אדריכל.
סתימת המישקים
מודגש כי בכל המקומות שיסומנו בתוכניות האדריכל ,נדרשת סתימת המשיקים,
באמצעות מסטיק סילקוני נייטרלי בגוון לפי בחירת האדריכל ,מסוג ""Otto Chemie
או ש"ע.
לפני ביצוע הסתימה יש להכין את המישק על ידי הכנסת גיבוי מחומר פוליאתילן
מוקצף בקוטר מתאים מתוצרת רונדופלסט או ש"ע וכן למרוח את האבן בצידי
המישק בפרימר על פי המלצת ספקי המסטיקים.
במישקים האחרים המתמלאים בבטון עד  10מ"מ מפני האבן ,ידאג המבצע לשימוש
בשבלונות אשר יבטיחו מידות המישק על פי תכנית ,מילוי  100%ופנים חלקים למילוי
הבטון.
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ט.

י.

יא.

עוגנים
.1

כל אביזרי העיגון המוצעים יהיו מפלדה אל -חלד מסוג  L316לפי צורה
מאושרת.

.2

מס' העוגנים יקבע ע"י חישוב של מהנדס הקבלן אך לכל אבן יהיו לפחות 2
עוגנים נושאים ו 2-עוגנים מחזיקים בעובי  5מ"מ לפחות  ,אשר יורכבו עם
סידור המאפשר תזוזות האריח כתוצאה מהפרשי טמפרטורה .במידה וכוחות
הרוח יחייבו זאת ,מספר העוגנים יוכפל ,או קוטר העוגנים יוגדל ,מותנה
ביכולת האבן לעמוד בכוחות השליפה ,הכל בהתאם לתוצאות הבדיקה
המתאימה.

.3

דוגמת העוגנים ויתר האביזרים המוצעים לביצוע חיבורים מכניים יוגשו
לאישור המהנדס לפני התחלת העבודה ,בצירוף מסמכים המאשרים את
תכונות הפיזיות שלהם .חישובים ותוצאה של הבדיקות במעבדה מוסמכת.
הבדיקות הדרושות הם חוזק המשיכה והגזירה והפיתול של העוגן ,וכן כוח
התנגדות של הגרניט לשליפה מתוך החור האלכסוני שבגבו.

.4

עוגנים יוטבלו בתוך סיליקון ניאוטרלי הממלא את החורים לעיגון שבתוך
האבן ,שמתפקידו לאפשר התפשטות טרמית של האריח ולייצב את העוגן
בזמן יציקת בטון.

לאלמנטים אופקיים בהם יש צורך בעוגן מוסתר כגון ספי חלונות וקופינגים .
.5
יש לקבוע את האריחים באמצעות עוגנים מחזיקים מסוג  AHUשל
 NEFLAHבדומה לשיטת הקיבוע היבש.
איטום קיר התשתית ומניעת חדירת המים מסביב לפתחים
.1

מניעת חדירת המים מסביב לפתחים תבוצע על פי הפרטים שיש לתאם עם
קבלן המשנה לאלומיניום )האחריות לשלמות האיטום היא על קבלן המשנה
לאבן(

.2

איכות הבטון והידוקו צריכים להבטיח אי חדירת המים דרך הקיר .למרות
זאת יש לבצע סידורי ניקוז על פי פרטי האדריכל.

.3
חלק חשוב ביותר במניעת חדירת מים היינו טיפול המעברי ברגים לחיבור
תבניות .יש לסתום את חור שנוצר מבחוץ עם פקק גומי אוטם מיוחד על ידי
הכנסתו פנימה מספר סנטימטרים ולאחר מכן להכניס חומר פוליאורטני
דוגמת סיקה פלקס
עבודות הרכבה
.1

עבודת קביעת העוגנים והרכבת לוחות האבן ,תבוצע רק ע"י צוותים של
מומחים לעבודות מסוג זה .ומיוחד לעבודות מתועשות בשיטת המעטפת
מבטון עם חיפויים ביציקה .המבצע מוזהר כי עובדים חסרי ידע וניסיון קודם
בעבודות הרכבת אבן עם עוגנים מכניים על פי השיטה המתועשת יורחק
מאתר הבניה.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

333

יב.

הקבלן יקבע מנהל עבודה מיוחד לביצוע מעטפת וחיפוי אשר יאושר מראש
.2
ע"י המפקח .מנהל העבודה יהיה מומחה לעבודות תיעוש באתר ובעל ניסיון
קודם מוכח בביצוע ציפוי אבן בבניינים בשיטת החיפוי שנבחרה.
דוגמאות
עם תחילת העבודות יוכן לאישור האדריכל והמפקח קטע של קיר מושלם של
.3
מעטפת עם חיפוי לוחות אבן בשטח של  12מ"ר לפחות ,לאחר אישור הדוגמא
תבוצענה כל יתר העבודות החיפוי ברמה זהה לדוגמא המאושרת.
הדוגמא תבוצע על פי תכניות והנחיות מיוחדות של האדריכל ,ותכלול קטע
חזית עם חלון.
עבודות איטום מיוחדות מסביב לחלונות יבוצעו בתאום עם קבלן המשנה
.4
לאלומיניום ובאחריות קבלן המשנה לאבן.
בקרת איכות
תוך חודש מקבלת העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תכנית בקרת איכות
.1
לייצור והרכבת האבן.
לפני התחלת הרכבת האבן ,על גבי התבניות יבוצעו עבודות סימון כולל קווי
.2
המישקים הבולטים ,אופקיים ואנכיים ,על פי תכנית האדריכלות ,ועל פי
הדוגמא המאושרת.

חיפוי בלוחות אבן בקיבוע רטוב
14.03

כללי
.1
.2

.3

.4
.5
.6

כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק  14למפמ"כ  378של מת"י  ,לת"י
, 2378למפרט המיוחד ובהתאם לפרטים המצורפים.
העבודות בפרק זה מתיייחסות לחיפוי אלמנטים בחזיתות )שאינם מחופים במסגרת
שיטת ברנוביץ(  ,באריחי אבן בגמר חלק .
הביצוע בהתאם למפורט בתוכניות החזיתות ,עיבוד האבן בהתאם למתואר בחזיתות.
עובי לוחות האבן  3 -ס"מ.
ביצוע עבודת חיפוי האבן תעשה ע"י הקבלן בהתאם למדידות הצירים שיסמן .על
הקבלן למדוד גובה שורות האבן לפי הפרטים בכל מקום.
על כל סטיה מהתוכניות עליו לדווח מיד למפקח ולקבל אישורו להמשך העבודה.
יש חשיבות רבה לשמור על קוי הפינות הפנימיות וחיצוניות לכל הגובה ולקבל קוים
אחידים.
האבן שתסופק ע"י הקבלן או המזמין תהיה ממחצבה או מפעל שאושרו ע"י המפקח.
על הקבלן להכין דוגמאות לביצוע עבודות החיפוי לאישור האדריכל על חשבונו.
על הקבלן להציג את הדוגמאות לאישור האבן ע"י האדריכל מייד עם קבלת צו
התחלת העבודה.
הדוגמאות יכללו אישורי מכון תקינה לגבי:
משקל סגולי מרחבי מינימלי  2,600 -ק"ג/מ"ר.
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ספיגות מקסימלית .1% -
חוזק ללחיצה מינימלית )מגפ"ס( .60 -
חוזק לכפיפה מינימלית )מגפ"ס( .5 -
שיטות הבדיקה יהיו לפי הנחיות מפמ"כ .378
14.04

הכנת שטחי החיפוי
בכל השטחים שיחופו באבן יבוצעו עבודות הכנה/הכשרה הבאות:
קיצוץ חוטים שזורים ,סיתות מיץ בטון וחלקי בטון בולטים ,הרחקת כל הגופים
.1
הזרים ובדיקת פילוס פני הקיר.
התזה לחיספוס הקיר ,לשיפור הדבקת שכבה אוטמת ,ההתזה תהיה בצפיפות של לא
.2
פחות מ 75-אחוז מהשטח המותז .לפני ההתזה בעזרת טיח צמנט וערב יש לסתום כל
כיסי החצץ .לרבות את ברזלי הזיון הגלויים.
שכבת החיספוס שתותז מורכבת מתערובת יבשה של צמנט חול ביחס  1 -צמנט ל2-

חול .התערובת הנ"ל תדולל בנוזל מים :סיקה לטקס ביחס נפחים  1:1ולא יוספו מים
מעבר לכך.
אפשר גם להשתמש בשחל-לטקס -פורמלה  1על ידי ערבוב  50אחוז מים ו 50-אחוז
שחל-לטקס ,ההתזה על מצע לח עם מים.
את התערובת יש להתיז על הקירות וכיו"ב לשכבה סופית של שפריץ בעובי  3מ"מ
מינימום )במכונות השפריץ ניתן לוסת את גודל החורים( .שכבת ההתזה תאושפר
במשך יומיים ע"י הרטבה לפי הצורך ,ולא פחות מ 3-פעמים ביום .יתכן שיהיה צורך

.3
14.05

להתחיל באשפרה כבר ביום ההתזה .בימים אלה יש לבדוק את הלחות של השכבה
המותזת ולא להניח לה להתייבש.
איטום הקירות לפי המפרט המיוחד פרק .05

סוג אבן החיפוי ועיבודה
אבן החיפוי תהיה בעלת מבנה הומוגני בלא שכבות ,גידים ,התקלפויות ,סדקים,
.1
חורים ,נקודות התפוררות במצב יציב וחזק  -בלא כל סתימות ,סדקים ,וכל חומר זר
המשמש לסתימה או לאיטום פגמים ,אחידות בגוון  -ללא כתמים .על הקבלן לקבל
אישור המפקח לכל משלוח של לוחות האבן.
פני אבן מסותתים יהיו ללא סימני פיצוצים ,בסיתות חייבת אחידות בכל משטח
.2
הסיתות בלא "זמלה" )שוליים( סביב ליחידת החיפוי .הסיתות מגיע במצב דומה
ואחיד עד קו הקנט – קו החיתוך כלומר על כל פני השטח .במידה ובפרט הסיתות
ימצא "זמלה" היא חייבת להיות אחידה במידותיה ובצורתה.
הקנט סביב ליחידת החיפוי נקי בלא בליטות ,שיניים ,סימני משור בולטים )בבדיקה
.3
ע"י מישוש( ,אחידות במבנה הקנט )צד האבן( ,בלא סימני גידים ,סדקים ,או חורים.
יחידות החיפוי יהיו אחידות ומלאות אם לא יצוין אחרת.
.4
.5

מידות יחידות החיפוי יהיו בהתאם לתכניות והן תהיינה חתוכות בזויות של  90בלא
סתיה מהמידה הנדרשת.
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.6
14.06

רשת ברזל  -בקירות בין השלד לבין ציפויי האבן
.1

.2
.3
.4

14.07

אבן שלא תענה על הסעיפים והדרישות הנ"ל תוצא מהאתר או תפורק מקיר הציפוי.

במרוח בין קירות שלד לציפויי האבן תורכב רשת בעלת גודל עין  150X150מ"מ,
בקוטר  6מ"מ בגילוון מלא ורמת מיקרון גבוהה.
הרשת תמצא במרכז המרוח.
עיגון הרשת ביציקות בטון תעשה ע"י יחידות פיליפס ,סוג הפיליפס יאושר עי המפקח.
יש לעגן את הרשת עם ברזל קוטר  6היוצא מיציקות הבטון לכל מטר מרובע  6ברזלי
קשירה.
עיגון הרשת ,וחיבור לאלמנטי הבטון ,מידות הרשת ,רמת גילוון הרשת ,מיקום הרשת.
יש לקבל אישור מהמפקח.

קישור בין החיפוי לשלד הבנין
.1

אחרי ביצוע עבודות ההכנה כמתואר בסעיף  14.02ו 14.04 -לעיל ולאחר קבלת אישור

.2

המפקח יש להתחיל בהרכבת לוחות החיפוי עם עוגני חיבור/חיזוק מותקנים בהם
כמתואר להלן ובמילוי בטון בין שלד בנין לחומר הציפוי/חיפוי.
המרווח שבו יוצק הבטון הוא כ 4 -ס"מ מאחורי לוחות האבן והתערובת תהיה דלילה
"שמנת" ביחס של  1צמנט ו 2-חול ים גס.

.3

יש להוסיף מוספים כדי להפוך את הבטון אטום למים ,לפלסטי יותר.
הבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להתפשט ולמלא לגמרי את החלל שבין לוח
האבן לבין השלד.
כאשר כל יציקה לא תעבור את גובה  25-30ס"מ והיציקה הבאה תתבצע רק כאשר
הקודמת התקשתה דייה מבחינת זמן בערך  4ל 5-שעות.

.4

14.08

על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים על אבן החיפוי .את הנ"ל עליו
לבדוק לפי בדיקות מעבדה ו/או לפי בדיקות ניסוי של דוגמת קטע מחופה לפני השמוש
במוספים.

הכנה לעיגון בין קירות שלד לשכבה מבודדת  -ושכבת בטון להדבקת לוחות ציפוי
בזמן ביצוע השלד יש להוציא עוגני ברזל מצולע קוטר  6מ"מ ניצבים לקיר הבטון
.1
במידת אורך בהתאם לדרישות המפקח/המתכנן.
תחשיב ,כמות ,קוטר ,מידות ,צורת חיבורים יהיה באחריות הקבלן ובאישור המפקח.
.2
.3

רשת הברזל תהיה בגודל עין  150X150מ"מ ,בקוטר  6מ"מ מעוגנת ומחוזקת בעוגני

.4
.5
.6

הברזל במרכז המרווח שבין קיר הבטון לבין גב אבן הציפוי.
יריעות הציפוי יחוברו עם עוגני בטחון למרווח אחורי.
במרווח שבין קיר הבטון וגב לוחות הציפוי ,יש לצקת בטון.
כל האמור בסעיפים אלו יבדקו ויאושרו ע"י המפקח.
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14.09

שיפור הדבקות לוחות החיפוי לשלד הבנין ע"י חירוץ פני צד ההדבקות
מאחר וצד הדבקות לוחות האבן לשלד הבנין חלק )מסיבת חיתוך ועיבוד האבן ע"י סיגמנט
יהלום( ומצב זה דוחה התקשרות מלאה בין חומר בטון הקישור ליחידת החיפוי ,יש ליצור
מקדמי בטחון ברמת ההדבקות )בלא כל קשר לעגון מכני( ע"י חירוץ או סיתות הלוחות.
חיספוס זה נועד לשיפור מנגנון ההדבקות בין האבן לבטון היצוק.
החירוץ או הסיתות יבוצע בהתאם לפרוט הבא:
-

חירוץ פני שטח ההדבקות של יחידת החיפוי שיעשה בעומק של כ 2-מ"מ ובכיוון
אופקי או אלכסוני.

-

החירוץ יהיה לא פחות מ 70%-משטח פני הדבקות של יחידת החיפוי ויבוצע ע"י
חירוץ מכונה או חירוץ יד ,אך בבקרה על אי החלשת מבנה ,וחוזק חומר החיפוי.

14.10

טיפול ביחידת החיפוי לפני חיפויה על קיר השלד
בדיקת טיב ,ושלמות יחידת החיפוי בהתאם למפורט בסעיפים הקודמים.
.1
.2

הספגת חומר החיפוי במים ע"י טבילה באמבטיה במשך כ 10-דקות ,ונקיון מכל חומרי
זהום ואבק.

.3

.4

14.11

לאחר ההספגה יש להשאיר את הלוחות כשהם רווי מים למשך זמן מה )כ 10-דקות(
לייבוש בהתאם למזג האויר.
את הלוחות יש לשים לייבוש על משטח נקי ולמנוע כל זיהום.
כמו כן ,על הקבלן להרטיב את משטח הקיר שעומדים לצפותו הן לפני שהלוח יונח והן
כאשר יוצקים את מילוי הבטון.

צורה והתחברות העוגן ללוח/אריח החיפוי
.1

כל לוח חיפוי חייב להיתמך ב 4-עוגנים מנירוסטה ,עוגנים נושאים ועוגנים תומכים.
מיקום קידוח חור לעיגון יימצא ככל האפשר לצד הצד החיצוני של הלוח )פני הלוח(.

.2

עיגון בעל קוטר של לא פחות מ 3.5-מ"מ יוחדר לקידוח חור בקוטר  5מ"מ ועומק
הקידוח בין  6ל 8-מ"מ מעל עומק חדירת העיגון.
יחוייב להישמר הכלל כי כל עיגון המתחבר לשלד הבנין לא יוצמד בדבקים לחומר
החיפוי .חוט העיגון היוצא מחור הקידוח חייב להמצא בין  0.8ל 1-ס"מ מתחת לקצה
יחידת החיפוי ולא באיזור מרווח החיבור או במרווח הפוגה.

.3

.4

יש למקם את העוגנים ששנים ישמשו כעיגון תומך ,כלומר בחלק העליון של הלוח
והשנים האחרים בחלק התחתון ישמשו כעיגון נושא ,במרחקים של  7ס"מ מפינת
היחידה.
העיגונים יבוצעו בצורה מדוייקת בהתאם לפרטים ,כך שבשום מקום לא תהיה בליטת
מתכת לתוך המישק הפוגה בין לוחות /אריחי החיפוי.

14.12

עוגנים מיכניים וקיבוע בהדבקה
בנוסף לעוגנים שתוארו בסעיף הקודם )עוגני צד( ינתנו חיזוקים נוספים באמצעות עוגנים
מיכניים נוספים בהתאם להוראות המפקח.
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העיגון מתבטא בברגים עם ציפוי אנטי קורזי באורך כ 12-ס"מ בקירות.
סוג עיגון זה יינתן גם בשורות אבן התחתונות )מעל קו הקרקע( ,בשורות שמעל הפתחים,
באדני החלונות ,במשקופים מעל החלונות ,במזוזות ,באבני הקופינג וכמו כן בפינות הבנין
מ 2-צידיהן.
בורג העיגון יהיה בקוטר של  7עד  8מ"מ .קוטר חור קידוח באבן יהיה כ 2-מ"מ יותר מקוטר
הבורג )העוגן( .העוגן יוחדר בדפיקות לאחר חיפוי האבן .עיבוד פקק מאבן שיוכנס בחור של
העיגון המכני במפלס החיפוי הכנסתו לא יורגש במבט עין.
בנוסף לעיגון המכני יודבקו אריחי החיפוי הנ"ל עם דבק אפוקסי כדוגמת מגאפוקסי תוצר
איטומקריט בע"מ.
14.13

מרווחי פוגות
לפני הכיחול  -האטימה יש להספיג במרווחים את הקירות והשיש במים לדחיית כל אבק או
חומר זר ולאחר האיטום להרטיבו משך ימים מספר.
בחיבורים אופקיים אפשר להשתמש במלאי רווח "ספייסרים" חד פעמיים ,כדי להשיג את
האחידות הדרושה .אלה מורכבים מטריזים עשויים עץ רך ולא צבוע ,אך חוזקם בקריסה
מספיק .הטריזים הללו ,יונחו אופקית וכ 2-ס"מ מאחורי השפה הקדמית של הלוח ויסולקו
לפני אטימת הפוגות ,אך לא פחות מ 50-שעות לאחר הנחתם.גם לגבי חיבורים אנכיים יש
להשתמש בטריזים לאחר שהעץ הושרה במים וספג אותם.

14.14

שמירה על נקיון חומרי הציפוי
על הקבלן לסלק כל חומר זר מזהם .הטיפול המינימלי הוא לאחר חיפוי האבן ,בפרק זמן של
עד  1שעה לנקות עם ספוג רטוב ומים ולשטוף את האזור.

14.15

ציפוי מגן עליון
לאחר גמר חיפוי האבן וה"רובה" ולא פחות מעבור שבועיים מגמר ה"רובה" לפי העיתוי
שיתואם עם המפקח יבוצע ציפוי מגן עליון הכולל:
שטיפת לחץ קלה במים רגילים אך בבקרה שלא לפגוע בשכבה החיצונית של החיפוי.
.1

14.16

.2

צביעה  -הספגת הקירות בחומר "פוליסילוקסן רודורסיל  H" 224של חברת "סיקה"

.3
.4

או חומר דומה שווה ערך אחר.
את העבודה הנ"ל יש לבצע הכל לפי הוראות היצרן.
על הקבלן לבדוק ימים מספר לפני יישום שכבת המגן את ההשלכות על חומר החיפוי,
כי כל סוג של חיפוי מגיב שונה.

דוגמאות
על הקבלן להגיש לאישור המתכנן דוגמאות אריחי החיפוי.
.1
על הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי באתר בשטח
.2
של כ 12-מ"ר נטו שתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של החיפוי לרבות מסביב
לפתח טיפוסי בהתאם להוראת המפקח.
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14.17

עבודות עזר שונות
ההוראות של המפרט הכללי ושל המפרט המיוחד ומתיחסות לאופני הרכבה ,חיבור ,עיגון
האבן וכל יתר עבודות העזר והלוואי הדרושות )התזת מלט-צמנט על הקיר כשכבת חיספוס,
שכבת האיטום ,מילוי בטון הקישור ,כמות העוגנים בכל לוח בהתאם לגודלו ,חיזוק בעוגנים
מכניים ,כיחול הפוגות וכיו"ב( הן מינימליות ומנחות בלבד .על הקבלן לקחת בחשבון
בהצעתו עבודות עזר נוספות למניעת תזוזה ,סדיקה ו/או קילוף/נפילה של לוחות האבן מכל
סיבה שהיא לרבות בגלל תנאים אקלימיים ,רעידות וכיו"ב.
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פרק  - 15מתקני מיזוג אויר
 .1מפרטים ותקנים
מפרטים כלליםי שהוצאו ע"י הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון  /משרד
העבודה  /מע"צ ומשרד השיכון.
מפרט כללי למתקני מיזוג אויר ואוורור  -פרק 15
1.1
מפרט כללי למתקני חשמל  -פרק 8
1.2
מפרט כללי לצביעה  -פרק 11
1.3
תקן ישראלי  1001לבטיחות אש על כל חלקיו.
1.4
1.5

תקן  NFPA-96עבור מערכות נידוף ממטבח בישול .

2.1

תאור כללי של מערכות מיזוג האויר
-

-

מערכות מיזוג האויר מבוססות על מערכות אנוורטר מרכזיות )(VRF HEAT PUMP
כל יחידות העיבוי יותקנו ע"ג גג המבנה .אספקת אויר חיצוני מטופל תבוצע באמצעות
יחידות מאוחדות )פקג'ים( בעיבוי אויר ומערכות לפיזור אויר.
מערכות להוצאת עשן בזמן חירום יפנו עשן באזורים שהוגדרו ע"י יועץ הבטיחות
וכמראה בתוכניות .יבוצעו מערכות ליצירת על לחץ בחדרי המדרגות בשעת
חרום.שליטה עבור מערכות אלו תהיה גם דרך לוח כבאים שיותקן בכניסה למבנה.

-

השרותים יאווררו באופן מאולץ.
במרחבים המוגנים יותקנו מערכות לסינון אויר בשעת חירום לפי דרישות הג"א.
באמצעות מערכות לבקרת מבנה ניתן יהיה לשלוט ולקבל אינדיקציות מהמערכות.
 3חדרי שנאים יאוררו באופן מאולץ.
חדר האשפה בקומה  0יאוורר באופן מאולץ ותבוצע הכנה למיזוגו.
מערכות לנידוף אויר יבוצעו עבור המטבח לרבות המנדפים תעלות ומפוחים .תעלות
נידוף ממנדף בישול יבוצעו מפח שחור בעובי  2.0מ"מ בחיבורי ריתוך ותעלות יניקה
ממנדף שטיפה יבוצעו מ PVC-בעובי דופן של  5.0מ"מ לפחות.

-

חדרי חשמל ותקשורת ימוזגו באמצעות מזגנים עצמאיים.
חדרי משאבות יאווררו באופן מאולץ.

-

לוח מאושר  UUKLכולל מפה סינופטית לכל המערכות לשעת חרום.

-

תנאי תכנון אקלימיים
תנאי חוץ קיץ:
טמפרטורת אויר יבש

35°C

טמפרטורת אויר לח

26°C

תנאי חוץ חורף 3°C
תנאי פנים קיץ) 23±2°C :באזורים ממוזגים(
תנאי פנים חורף) 21±2°C :באזורים ממוזגים(
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2.2

היקף העבודה
 2.2.1כללי
.1

העבודה כוללת את ההספקה של כח העבודה חומרי עבודה ,הובלות ,תשלומי
ביטוח להגנה על העבודה והעובדים ,תשלום מכסים ומיסים כלשהם,
שרותים ,הפעלות ,ויסותים ,התקנת ציוד ובדיקות אשר דרושות להשלמת
המתקן עד להפעלה מלאה וכמפורט במפרט הטכני.
הכנה והגשה לאישור נציג המזמין:
שרטוטי עבודה לביצוע כולל מערכים הגבהות/פתחים ופרטים.
.1
בחירת ציוד.
.2
תוכנית בדיקת והפעלת מתקן.
.3
תיקי הוראות אחזקה והפעלה לרבות דוחות הפעלה.
.4
אספקת והתקנת ציוד מזוג אויר ומערכות נלוות.
.5
תוכניות מפורטות של המערכות לבקרת מבנה כולל הצגת מסכים
.6
גרפיים.

תוכניות וסכמות חשמל לפיקוד ובקרה.
.7
תוכנית עבודה של הצבת ציודים ופרטי ביצוע.
.8
תכניות ייצור של מהנדסים וכל סוגי הציודים למיזוג אויר
.9
ולאוורור.
ציוד לא יותקן ללא אישור נציג המזמין.
*
 2.2.2אחריות:
הקבלן ימסור למזמין שרות ואחזקה מונעת במשך שלוש שנים מלאות לכל סוגי
מערכות מיזוג האויר הוצאת עשן ואיוורור אותן התקין החל מקבלת המתקן.
האחזקה תכלול בדיקה שגרתית וכיוונן היחידות לפחות פעם אחת בחודש.
הקבלן ישא בכל הוצאות חלקי החילוף ,חומרים ועבודה במשך תקופת האחריות.
 2.2.3פרוט כללי של העבודות
מבוטל
א.
ב.

קוי חשמל זמניים לצורך עבודות הקבלן מנקודה בבנין שתוגדר ע"י המפקח.

ג.

יחידות מיזוג אויר הכוללות מפוחים ,מנועים ,נחשוני קירור ,מעבי אויר,
מסננים  ,אביזרי הפעלה וויסות .

ד.

מערכות של תעלות אויר ,מערכות לכוון אויר /תריסי אויר צח.

ה.

מערכת הפעלה בקרה וויסות אוטומטי,לוחות חשמל ,אינסטלציה וחווט
חשמל מושלמת על כל אביזריהן להפעלה אוטומטית של מערכות מיזוג
האויר.
חומרים אקוסטים ובולמי רעידות עבור היסודות של הציוד המותקן.

ז.

מפוחי איוורור והוצאת עשן שונים כולל מפוחים להלחצת חדרי מדרגות
בשעת חרום.

ח.

מזגנים מפוצלים בגדלים שונים כמופיע בתוכניות ,כולל צנרת גז קירור
מבודדת מותקנת לפי הוראות היצרן.

ו.
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ט.
י.

מערכות לסינון אויר עבור מרחבים מוגנים .
מערכות חשמל פיקוד בקרה ובקרת מבנה.

יא.

מערכות אנוורטר מרכזיות לרבות מעבים מאיידים מערכות לפיזור אויר
צנרת גז קרור ועבודות פיקוד ובקרה.

יב.

מערכות לנידוף אויר מהמטבח.

יג.

משתיקי קול בתעלות.

יד.

בקרים מרכזיים עבור מערכות .VRF

טו.

גלאי עשן בתעלות אספקת אויר מיחידות מיזוג אויר לספיקות של CFM

 2,000ומעלה.
טז.
יז.

לוח מאושר  UUKLכולל מפה סינופטית להפעלת מערכות לשעת חרום לפי
דרישות יועץ הבטיחות ,לרבות אנסטלציה חשמלית מושלמת.
הגנה
כל עבודה ,ציוד או חומר יוגנו במשך כל הזמן ע"מ למנוע מכשולים ,נזקים או
שבירה .כל הציוד יכוסה ויוגן בפני זוהמה ,מים וחול ,ונזקים כימיים או
טכניים אחרים .עם השלמת העבודה ינקה הקבלן את הציוד ביסודיות
והמתקן ימסר במצב מושלם ובלתי נזוק  -כל הנ"ל על אחריות הקבלן וללא

תוספת תשלום.
אישורי מכון התקנים הישראלי לכל הציודים אותם בכוונת הקבלן לרכוש,
יח.
כולל דוגמאות של בידודים ,תעלות גמישות וכד'.
מערכות לבקרת מבנה מושלמות לרבות מחשב בקרים מרכזיים אנסטלציה
יט.
וכל הנדרש במפרט.
אמצעי בטיחות
כ.
הקבלן יספק ויתקין על כל הציוד הנדרש )אמצעי בטיחות הדרושים( ע"מ
לקבל אשור מהרשויות הערוניות/ממשלתיות.
 2.2.4קבלת המתקן
עם גמר ביצוע העבודה ,יפעיל הקבלן את כל הציוד ,האינסטלציות והמתקנים
לסוגיהם ,יערוך בדיקות תקינות ,ויסותים ,תיקונים במידה וידרשו וכדומה.
לאחר מכן יפעיל הקבלן כשלב הרצה את מערכת מיזוג האויר לרבות כל הציוד
האינסטלציות והמתקנים למיניהם ,במשך כשבוע ימים.
במשך זמן ההפעלות יכין הקבלן דוחות של כמויות האויר לסוגיו השונים ,דו"ח
אמפרז' של כל המנועים ודו"ח כווני מגיני יתרת זרם וכמו כן דו"ח של טמפרטורות
אויר לסוגיו השונים.
לאחר גמר ההרצה ,הבדיקות והרשומים כולל כל התיקונים אשר יתחייבו מתוצאות
הבדיקות ,ורק אז יקבע מועד לקבלת המתקן ע"י המזמין.
לקראת הבדיקה ,על הקבלן להכין תיקי מתקן ב 3 -עותקים.
כל תיק יכלול את כל תוכניות היצור שיוכנו ע"י הקבלן ואת תוכניות המכרז,
מועדכנות כפי שבוצע המתקן .כמו כן יכלול התיק הוראות הפעלה ,תחזוקה ברמה
יומית ,שבועית ,חודשית ,תלת-חודשית ,שנתית והוראות לאיתור תקלות.
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בקבלת המתקן אשר תערך בנוכחות הקבלן ,המפקח והמתכנן יבדקו כל המתקנים,
האינסטלציות והציוד .במידה וימצאו בעיות ו/או ליקויים מכל מין וסוג שהן ו/או
במידה ויהיו הסתייגויות ע"י המזמין הם ירשמו ע"י המפקח וע"י המתכנן.
הקבלן מתחייב לתקן את הליקויים ולהסיר ההסתייגויות תוך שבועיים ימים לכל
היותר .לאחר מכן תערך קבלה חוזרת.
רק לאחר גמר התיקונים והסרת כל ההסתייגויות ע"י המפקח והמתכנן יחולו  3שנות
האחריות.
לא תהיה התחלת שנת אחריות "בחלקים" לגבי ציוד שאין לגביו הסתייגויות ולגבי
כזה שלגביו נשארו ,אלא כאמור לעיל האחריות תחל מאותו יום בו יוסרו כל
ההסתייגויות עד לאחרונה שבהן.
 2.2.5שווה ערך
אביזרים וציודים שמצויינים התוצרת והדגם או ש"ע מאושר הכוונה ל -ש"ע שמאושר
ע"י היועץ.
 2.2.6ניסיון מוכח
קבלן מיזוג האויר יהיה בעל ניסיון מוכח של ביצוע מינימום  3מערכות מיזוג אויר
מסוג אנוורטר בתפוקה שעולה על  100TRלכל מערכת.
על הקבלן להגיש רישום שיכלול מקומות בהם ביצע מערכות אנוורטר כולל תפוקת
המערכות אותן ביצע.
2.3

מפרט טכני
 2.3.1מערכות אנוורטר .VRF HEAT PUMP
 2.3.2יחידות עצמאיות מאוחדות )פקג'( בעיבוי אויר.
 2.3.3צנרת גז קירור.
 2.3.4בידוד תעלות.
 2.3.5מפוחי איוורור והוצאת עשן.
 2.3.6תעלות אויר ,מפזרים ,תריסים ומשתיקי קול.
 2.3.7בידוד רעש ורעידות.
 2.3.8עבודות חשמל.
 2.3.9מערכת הפעלה בקרה וויסות.
 2.3.10שלוט סמון וספר הוראות הפעלה ואחזקה.
 2.3.11ניקוי בדיקות ניסויים והכנסה להפעלה.
 2.3.12מערכות לבקרת מבנה.
 2.3.13מכשירי מדידה.
 2.3.14מזגנים מפוצלים לחדרי תקשורת.
 2.3.15יריעות קרמיות חסינות אש לעטיפת תעלות.
 2.3.16מערכות סינון/מיגון למרחבים המוגנים.
 2.3.17מנדפים עבור המטבח.
 2.3.18לוח מאושר  UUKLלרבות אנסטלציה חשמלית.
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2.3.1

מערכות אינוורטר VRF HEAT PUMP

1.0

המערכת תהיה מתוצרת יצרן ידוע ובעל וותק של  10שנים לפחות בייצוריוד דומה
מתוצרת "טושיבה" או "דייקין" או "מיצובישי" או "פיוגיטסו".

2.0

היחידות יפעלו לקירור או לחימום ). (HEAT PUMP

3.0

כל יחידת עיבוי תהיה מטיפוס יחידת עיבוי בודדת ומספר יחידות איוד ,המחוברת
אליה.
כל יחידת איוד תכלול שסתום התפשטות אלקטרוני.
כל מודול מעבה יכלול לפחות  2מדחסים הרמטיים ,כאשר אחד מהם יהיה מסוג

4.0
5.0

.INVERTER
6.0

מנוע המדחס יהיה מנוע  DCללא מברשות עם ליבת מגנט נאודיום.

7.0

היחידה תהיה מיועדת לקירור בטמפרטורה חיצונית של עד  – 5°Cולחימום
בטמפרטורת חוץ של עד .- 20°C

8.0

היחידה תהיה בעלת  COPשל  2.8לפחות.

9.0

היחידה תסופק עם ציפוי הגנה אנטיקורוזיבי על צלעות סוללת העיבוי.

 10.0היחידה תהיה מופעלת בגז "ירוק" .R-410
 11.0רמת רעש של יחידת העיבוי לא תעלה על –  60 DBמדוד במרחק של מטר אחד
מהיחידה.
 12.0רמת הרעש של יחידות הפנים לא תעלה עד  35 DBבמרחק  1מטר.
 13.0המערכת תאפשר הקטנת רמת הרעש באופן אוטומטי בשעות הלילה.
 14.0מפוחי המעבה יעמדו בלחץ סטטי של עד .6mm H2O
 15.0המערכת תאפשר דרגת גמישות ) (DIVERSITYשל עד .30%
 16.0המערכת תסופק ע"י היצרן עם  3שנות אחריות מלאות.
 17.0המערכות יופעלו בשיתוף עם הספק של היחידות שיוציא דו"ח הפעלה מפורט ומסודר
בגמר ההפעלות.
 18.0התפוקות של היחידות יהיו כמצוין בתוכניות.
2.3.2

יחידות מאוחדת )פקג'ים(
1.0

הקבלן יספק ,ירכיב ויפעיל יחידות עצמאיות מאוחדות )פקג'ים( שישמשו לאספקת
אויר חיצוני מטופל .היחידות תפעלנה לקרור בלבד בעיבוי אויר כולל גח"ח ,היחידות
תהיינה כמיוצר ע"י "אוריס" מסדרת ) S.Q.מושתקות( או שווה ערך מאושר בתפוקה

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

בגודל ובמיקום המצוינים בתכניות ,במפרט הטכני ובטבלת הציוד.
היחידות יבנו כנדרש במפרט כללי לעבודות מיזוג אויר.
על הקבלן/ספק להגיש לאישור תכניות ייצור מפורטות כולל מידות וביצועים.
על הקבלן להגיש תכניות של הגבהות מבטון וכל הדרישות מקבלן הבניה וקבלן
החשמל.
לכל יחידה יתחבר סיפון ניקוז מגולוון בקוטר " 1.5עם פקקי ניקוז בקשתות.
כל חלקי היחידות תהיינה מוגנות מים וצבועות בצבע עמיד לתנאי מזג אויר מדברי.
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7.0

ביצועי היחידות יהיו מתועדים ומאושרים לפי תקן ישראלי  ARI /תעוד יכלול:
-

עקומות וטבלאות ביצוע שכוללות תפוקת קרור והספק חשמלי דרוש בתחומי
הטמפרטורות הבאות:
טמפרטורת אויר יבש בכניסה למאייד 30÷16-ºC
טמפרטורת אויר לח בכניסה למאייד 20÷14 ºC
טמפרטורת אויר יבש בכניסה למעבה 5÷50 ºC

8.0

9.0

מעגל הקרור בשלמותו ובקרת לחץ עיבוי יפעלו באופן רציף בתנאי התכנון הנ"ל.
שינוים בספיקות האויר של מפוח מאייד ומפוח מעבה עקב עליית לחץ סטטי חיצוני
לא ישתנו ביותר מ.-15%-
כל יחידה תכלול את האבטחות הבאות_
לחץ סניקה גבוה  -ריסט ידני.
.1
לחץ יניקה נמוך  -ריסט אוטומטי
.2
.3

ניתוק המדחס בזמן קפיאת קו יניקה מטמפרטורה ) 5+ C°באופן אוטומטי(

עומס טרמי וכשל פזה )ריסט ידני(.
.4
שעון ריסיקל
.5
 10.0ספק יחידות המיזוג יגיש

11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0

18.0

תיק הפעלה  -הכולל בדיקות והוראות הפעלה.
.1
הוראות הפעלה בשעת חרום.
.2
הנחיות במקרה של כשל.
.3
המלצות לשרות ואחזקה.
.4
תנאי אחריות.
.5
כל יחידה לא תרעד או תדלוף בכל תנאי עבודה.
כל מעבה מורכב אצל היצרן ,וכולל :בית ,דלתות ,גישה ,נחשון ,מכללי מפוחים ,וכל
האביזרים הדרושים.
ספיקות  -לא פחות מן המופיע בטבלת הנתונים הטכניים.
בית מעבה עשוי מקונסטרוקציה מגלוונת בשלמותה ומעטה פח מגולוון הבית יהיה
אפקי  -בהתאם לתכניות ולטבלת הנתונים הטכניים.
מכללי מפוחים :ציריים מתכתיים.
דגם המפוחים  -לפי טבלת הנתונים הטכניים.
נחשון עבוי בעל מספר מעגלים לפחות כמספר המדחסים - .בנוי מצנורות נחושת
וצלעות אלומיניום.
דלתות גישה תנתנה לגישה נוחה למנועים ,מיסבים ,רצועות ,ולכל אבזר פנימי.
הדלתות תבנינה מפח מגולוון בעל כפוף כפול ,ותהיינה עם נעילה אקסצנטרית ,אטם
ניאופרן וזוג ידיות לכל אחת.
אטימות  :לא תהיינה כל נזילות אויר העוקפות את נחשון העבוי .אם תתגלינה נזילות
כאלה עם הפעלת המעבה בשטח יאטום הקבלן כל נזילת אויר בכל אמצעי כפי שידרש
ע"י המהנדס/מפקח.
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 19.0מחיר מעבה מקורר אויר כולל :הספקת והרכבת המעבה המושלם )כולל :בית,
מכלל)י( מפוח)ים( ,נחשון עבוי ,דלתות גישה ,אטימות ,צביעה וכו'( ,בולמי זעזועים.
 20.0בכל יחידה יותקן לוח חשמל מושלם לכח פיקוד ולבקרה .בלוח החשמל יכללו כבלים
לשיפור מקדם כופל הספק ל 0.92 -וממסרים לחוסר פאזה ) .(NVRההתנעה תהיה לפי
חוק החשמל מתנע כוכב משולש או מתנע רך.
 21.0תא האיוד בכל יחידה יבודד בבידוד פנימי בעובי " 2עם עטיפת פח מגולבן
)סנדוויץ(.
 22.0טבלת ציוד
יאצ2-
יאצ1-
גג מבנה
גג מבנה
אספקת 100%
אספקת 100%
אויר חיצוני מטופל אויר חיצוני
מטופל לקומות
לקומות מגורים
מגורים

סימון
מיקום
משרת

תפוקת קרור )(TR
)בטמפ' חוץ (35°C
תפוקת קירור )(TR
)בטמפ' חוץ של (45°C
כמות מדחסים וסוג
כמות אויר מפוח
אספקה )100%) ;(CFM
א.צ(.
* מפל לחץ חיצוני
מוערך
)(INCH W.G
מס' צלעות אלומיניום
ל (FPI) 1" -מאייד
סוללת עיבוי )מס'
שורות עומק(
מס' צלעות אלומיניום
ל 1" -
)סוללת עיבוי(
מס' שורות עומק
סוללת מאייד
רמת רעש
מס' מעגלים נפרדים
גופי חימום חשמליים
)(KW

צבוע

יאצ3-
גג מבנה
אספקת  100%אויר
חיצוני מטופל
לקומות תחתונות
)-1,0
במפלסים
(-3,-2,

30

30

30

26

26

26

 2מדחסים מסוג
סקרול
7,500

 2מדחסים מסוג
סקרול
7,500

 2מדחסים מסוג
סקרול
7,500

"1.75"÷2.0

"1.75"÷2.0

"2.2"÷2.5

12

12

12

4

4

4

11

11

11

6

6

6

 58 DBAלמרחק 3
מ'
) 2מדחס אחד בכל
מעגל(
= 75 KW
)5 X 15KW
דרגות(

 58 DBAלמרחק
 3מ'
) 2מדחס אחד
בכל מעגל(
= 75 KW
)5X 15 KW
דרגות(

 58 DBAלמרחק 3
מ'
) 2מדחס אחד בכל
מעגל(
= 75 KW
) 5 15 KWדרגות(

הערות:
.1
.2

על הקבלן להגיש לאישור היועץ חישוב מפלי לחץ כנגדם יעבדו מפוחי האספקה.
היחידות תוצבנה על בולמי רעידות קפיציים לשקיעה של ". 2
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.3

בכל יחידה יותקן לוח חשמל פיקוד ובקרה מושלם כולל כבלים לשיפור מקדם כופל
הספק הלוח יבנה לפי חוק החשמל.
ביחידה יכלל מפסק חשמל ראשי .

.5

המעבים יתוכננו לטמפ' חוץ )קיצון( של ! 45°C

.6

הבידוד בתא מאייד יהיה בעובי " 2עם עטיפת פח צבוע )סנדוויץ ( .

.4

3.3.3

צנרת נחושת לגז קרור
צנרת גז קרור למערכות  VRFיותקנו בהתאם להנחיות היצרן.
הצנרת תהיה מנחושת " "Lכל אביזרי וספחי הצנרת לרבות כל סוגי הבידודים צנרת גלויה על
הגג תותקן בתוך תעלות מפח מגולבן עם מכסים ניתנים לפרוק מפח מגולבן יהיו מקוריים
של יצרן הציודים בלבד.
צנורות והרכבתם
2.3.3.1
א.

צנורות הגז יהיו צנורות נחושת דגם " "Lנקיים ומיובשים היטב,
שעברו תהליך דיאוקסידציה .הצנרת תותאם לעבודה עם גז "ירוק"
 R-410ותותקן לפי הנחיות היצרן.

ב.

חבור הצנורות יעשה בהלחמת כסף סיליפוס.

ג.

הרכבת הצנורות תבטיח זרימה יעילה ,שקטה ,ללא רעידות והחזרת
השמן למדחס .במידת הצורך ,ובהתאם לספיקה המינימלית
הזורמת ,ירכיב הקבלן "זקף כפול" בקוי היניקה והדחיסה העולים.

ד.

קוטר הקוים והזקפים הכפולים יבחר בהתאם לטבלאות
שבחוברת  PIPING DESIGNהאחרונה של חב'

 CARRIERאו

.TRANE
ה.

בעת ההרכבה יש לסתום בהלחמה כל קצה צינור ,כדי למנוע כניסת
לכלוך ורטיבות לצנרת.

ו.

גישה נוחה תובטח לכל האביזרים לצורך הפעלה ,החלפה או טיפול.
אם יש צורך בפתחי גישה ימסור הקבלן על כך מראש למהנדס.

ז.

שרוול יורכב בכל מעבר צנור דרך קיר או תקרה .השרוול יהיה מצנור
ברזל בעל אוגן לבטון ובקוטר שיאפשר בדוד התפשטות תרמית של
הצינור .השרוול יבלוט  1ס"מ מקיר או תקרה ו 5 -ס"מ מהריצוף.

ח.

צנרת נחושת גלויה לאטמוספירה תקבל הגנה של לוח אסבסט לחץ
בעובי  10ס"מ מחוזק אל זויתנים ,שיסתיר את הצנרת מהשפעת
השמש.

ט.

הצנרת תתלה ותתמך בצורה שלא תשקע ולא תכופף .אם צינור
מסוים ישקע או יתרופף תוך שנה אחת מקבלת המתקן בגלל הרכבה
לא נכונה הקבלן יתקן זאת על חשבונו בכל זמן שידרש.
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2.3.3.2

בדיקות לחץ ויבוש
א.

בדיקות לחץ
כל האביזרים צריכים להיות בדוקים בביח"ר בלחצים כפולים מלחץ
העבודה המקסימלי .הקבלן יבדוק את אטימות מערכת הגז לאחר
חבורה והרכבתה ,אולם לפני יבושה ובדודה .כל המקומות שעלולות
להיות בהם נזילות גז )הלחמות ,חבורים לאביזרים וכו( יבדקו אם
הם אטומים בלחץ ובעזרת מכשיר לגלוי גז.

קו ה EQUALIZER-של שסתום ההתפשטות וכוון כל אביזר העלול
להפגם מהלחץ לא יחובר בעת בדיקה זו.
ב.

יבוש
הבדיקה תעשה בעזרת משאבה לואקום גבוה .המערכת תרוקן עד
לקריאת טמפרטורת מדחום רטובה  ,33°Fואז תופסק פעולת
המשאבה והלחץ "ישבר" ע"י הכנסת גז יבש.
המערכת תרוקן שוב עד לקריאת מדחום רטוב .33°F
המערכת תחזיק את הואקום במשך  23שעות מבלי שהלחץ
האבסלוטי יעלה ביותר מ 6 -מ"מ כספית.
מלוי חדש למסנן  -מיבש יוכנס לאחר היבוש המוחלט של המערכת.

בדיקה זו תערך בנוכחות המהנדס/המפקח ועל הקבלן להודיע עליה
שבוע ימים מראש.

אם אחרי ההפעלה יראה אינדיקטור הלחות של הזכוכית המראה כי
המערכת אינה יבשה לחלוטין יבצע הקבלן את היבוש פעם נוספת ,עד
יבושה המוחלט.

2.3.3.3

בדוד
א.

כללי :הקבלן יבודד את כל צנורות היניקה ואביזריהם.

במערכת "משאבת חם" יבודדו הקוים המשמשים ליניקה בקיץ או
בחורף .הבידוד יעטף עם סילפס ואקרילפס.
בחבור מדחסים במקביל יבודדו גם קוי השואת לחצי היניקה.

בידוד הקשתות ,האביזרים ומקומות ההלחמה והחבור יעשה רק
אחרי בדיקת הלחץ והיבוש ובאשור המהנדס/המפקח.
ב.

חומר הבדוד  - ARMAFLEXשל חב'  ARMSTRONGבעובי " ,3/4או
שווה ערך מאושר ציפוי הבידוד יהיה עם סילפס ואקרילפס.
ההרכבה תעשה ע"י השחלת שרוולי הבדוד לפני ההלחמה .הדבקת
חתכים לאורך והדבקת הקטעים זה לזה תעשה בדבק  520של חב'
 ,ARMSTRONGאו שווה ערך מאושר.

2.3.3.4

מילוי גז ושמן
א.

הקבלן יספק וימלא את המערכת בגז קרור בכמות הדרושה ועד שלא
תראינה בועות כלשהן בזכוכית המראה.
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סוג הגז  -בהתאם לטבלת הנתונים הטכניים.
כמו כן יוסיף הקבלן גז קרור  -במידת הצורך במשך שנת האחריות.
ב.

הקבלן יספק וימלא במדחסים שמן בכמות הדרושה ויוסיף שמן
במידת הצורך במשך כל שנת האחריות.

2.3.3.5

מערכת צנרת הגז כולל אספקת והרכבת הצנורות והאביזרים ,כולל צנורות
ואביזרים שבתוך ציוד ,מתלים ,תמיכות ,קונסטרוקציות ,סולמות תליה
והגנה ,שרוולים ,לוחות אסבסט להגנת צנרת גלויה ,צביעה ,בדוד ,בדיקות
לחץ ויבוש בהספקים המכשירים בעבורן ,מילוי גז קרור ושמן,וכן .

2.3.3.6

בגמר הרכבת הצנרת הקבלן יגיש אישור נציג היצרן שהצנרת על כל מרכיביה
הינה מקורית והותקנה לפי הנחיות היצרן.

2.3.4

בידוד תעלות
בידוד התעלות יהיה בבידוד תרמי אקוסטי פנימי מצמר זכוכית בעובי " 1כפי שמצוין
בתוכניות .מחוץ למבנה הבידוד יהיה בעובי " .2הבידוד יצופה בנאופרן שחור בצד זרימת
האויר.
הבידוד ,חומרי הציפוי והדבקים יהיו עמידים בפני אש מתאימים לתקן הישראלי  921 ,755ו-
.931
חומר הבידוד יהיה בצפיפות  1.5עם ציפוי נאופרן כדוגמת " "OWENS CORNINGאו שווה
ערך מאושר.
על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמא של הבידוד כולל הדבקה/הצמדה לתעלה ואשור
מכון התקנים לבידודים בלתי דליקים.

2.3.5

מפוחי איוורור והוצאת עשן
אספקה והתקנת מפוחי איוורור והוצאת עשן שונים לאיוורור מפורט
2.3.5.1
בתוכניות.
המפוחים יהיו מתוצרת "שבח מפוחים" או שווה ערך מאושר.
2.3.5.2
המפוחים יהיו מיוצרים במעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י מכון התקנים.
2.3.5.3
על הקבלן לספק עקומות עבודה לאישור של המפוחים שבכוונתו להתקין.
2.3.5.4
המפוחים יהיו מאוזנים סטטית ודינמית.
2.3.5.5
לכל מפוח יותקן מנתק בטחון חשמלי.
2.3.5.6
2.3.5.7

מפוחים להוצאת עשן יהיו עמידים ב º 250C-למשך שעתיים עם אישור על כך
מכון התקנים.
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2.3.5.8
סימון
מיקום
משרת

טבלת ציוד עבור המפוחים

מפ-1.3-ג
מפ-1.2-ג
מפ-1.1-ג
גג

מפ 2.1-ג'

מפ-3.1-ג'

מפ-ג4.1-

מפ-ג'5.1-

מפ-ע-גע1-

גג

גג

גג

גג

גג עליון

שרותי
מגורים

שרותי
מגורים

שרותי
מגורים

שרותי
מגורים

שרותי
מגורים

צנטריפוגלי
כניסה אחת

צנטריפוגלי
כניסה אחת

צנטריפוגלי
כניסה אחת

הוצאת עשן
מפרוזדורי
מגורים
צירי

2,500

2,800

3,500

3,500

1.7

1.7

1.7

1.5

-

-

-

נדרשת
עמידות
מפוח ומנוע
ל-
º250C/2HR

צנטריפוגלי צנטריפוגלי
סוג מפוח
כניסה אחת
כניסה
אחת
ספיקת אויר  1,400לכל 2,100
מפוח
)(CFM
לחץ  1.5לכל 1.5
מפל
מפוח
מוערך
INCH
)
* (W.G.
שונות

* באחריות קבלן מיזוג אויר להגיש ליועץ חישוב מדויק של מפל הלחץ בפועל.
סימון

מפ-ע2-

מפ-ע-גע2-

מפ-ע1-

מפ-גע3.1-

מפ-גע4.1-

מפ-גע2.1-

מיקום

גג טכני

גג עליון

גג טכני

גג עליון

גג עליון

גג עליון

משרת

עשן הוצאת עשן יניקה
הוצעת עשן הוצאת
ממנדף
מפרוזדורי
מפרוזדורי
מפרוזדורי
בישול
מגורים
מגורים+
מגורים
במטבח
ולובאים
מטבח+חלל
חדרי כושר
טכני
צנטריפוגלי
צירי
צירי
צירי
כניסה אחת

יניקה
ממנדף
לשטיפת
כלים

יניקת אויר
משרותים
ציבוריים
ממפלסים
תחתונים
צנטריפוגלי
כניסה
אחת

סוג מפוח

ספיקת
אויר )(CFM
מפל לחץ 1.5
מוערך
INCH
)
* (W.G.
נדרשת
שונות
עמידות
מפוח ומנוע
ל-
º250C/2HR
3,500

6,000

7,500

2,500

2.0

2.0

2.0

נדרשת עמידות נדרשת
נדרשת
מפוח ומנוע ל -עמידות
עמידות
מפוח ומנוע מפוח+מנוע
º250C/2HR
ל-
ל-
º400C/2HR º250C/2HR

* באחריות קבלן מיזוג אויר להגיש ליועץ חישוב מדויק של מפל הלחץ בפועל.
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סימון

מפ-גע1.1-

מיקום

גג עליון

משרת

יניקת אויר הלחצת
חדרי
מחדר
מדרגות
דחסנית
בחרום

סוג
מפוח

צנטריפוגלי צירי
כניסה
אחת
2,300

ספיקת
אויר
)(CFM
1.7
מפל
לחץ
מוערך
) INCH
(W.G.
*
שונות

מפ-ד 1--מפ0-1 -
1
מפ-ד1--
2
גג טכני שרותים
קומה 0

24,000
2.0

מפ1-1.1-

מפע-ט1-1-

קומה  -1קומה
טכנית
חלל
תקרת
מלתחות
הוצאת עשן
יניקת
אוורור
מפרוזדורי
אויר
שרותים
קומות
מחדר
קומה 0
ציבוריות
כושר
במפלס
-1
צירי
צנטריפוגלי מפוח
בתוך תא מותקן
בתא
אקוסטי
אקוסטי
1800
1500
900
0.7

0.5

1.0

מפע-ט2-1-

מפע3-

קומה
טכנית

גג תחתון

הוצאת עשן הוצאת עשן
מחדרי
מקפטריה
חשמל
קומתיים
צירי

צירי

3,600

1,000

1.25

1.2

נדרשת
נדרשת
מפוח
נדרשת
עמידות
עמידות
עמידות
מושתק
בתוך תא מפוח+מנוע מפוח+מנוע מפוח+מנוע
ל-
ל-
עם בידוד ל-
אקוסטי º250C/2HR º250C/2HR º250C/2HR
"2
* באחריות קבלן מיזוג אויר להגיש ליועץ חישוב מדויק של מפל הלחץ בפועל.
סימון
מיקום
משרת
סוג מפוח
ספיקת
אויר
)(CFM
מפל לחץ
מוערך
) INCH
(W.G.
*
שונות

מפ-2-1.1-
מפ2-2.1-
מפ-2-1.2-
מפ-2 1.3 -
קומה  -2חלל חדרי שנאים
תקרת
מלתחות
אוורור חדרי
יניקת אויר
מחדר כושר שנאים
במפלס-2
מפוח מותקן צירי כולל אל
בתא
חוזר
אקוסטי
1,800
1,500
0.7

מפ-1-3-

מפ-3-2-

מפ-3-3-

מכבסה במפלס
-3

חדר משאבות
מאגר מי שתיה

חדר משאבות
מאגר כיבוי אש

אוורור מכבסה
מפוח צנטריפוגלי
בתוך תא
אקוסטי
1,000

אוורור לחדר
משאבות מאגר
מי שתיה
צירי

אוורור לחדר
משאבות מאגר
כיבוי אש
צירי

900

3,600

0.4

0.4

0.6

0.5

-

-

-

-

מפוח
מושתק בתוך
תא עם בידוד
אקוסטי "2
* באחריות קבלן מיזוג אויר להגיש ליועץ חישוב מדויק של מפל הלחץ בפועל.
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2.3.6

תעלות אויר ,מפזרים ,תריסי אויר חוזר ומשתיקי קול
-

תעלות לאספקת והחזרת אויר ממוזג יבוצעו מפח מגולבן כמפורט במפרט הכללי
וכמתואר בתכניות .הביצוע יהיה בהתאם להוראות "סמקנה" .כל המתלים יהיו
מפרופילי פלדה  L-40מגולבנים ומוטות תליה מגולבנים בקוטר " . 3/8כל התפרים

-

יהיו אטומים בחומר איטום אלסטי מאושר .חיבורים גמישים יהיו מתוצרת
"דיורודיין" ארה"ב או שווה ערך .בכל התעלות יבוצעו הארקות כנדרש בחוק החשמל.
תעלות להוצאת עשן בזמן חירום יהיו מפח מגולבן בעובי  1.25מ"מ בחיבורי אוגנים
עם אטמים תיקניים בהתחברויות.
מדפי אש יהיו בעלי תן תקן של מכון התקנים הישראלי ויפעלו ב 24V -כולל מדף אש
יכלול פתח גישה בתעלה וחיווט .

-

מפזרים  ,לפיזור אויר ,תריסי אויר חוזר ותריסי יניקה יהיו מאלומיניום משוח מאלגן
או צבוע בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל או היועץ .לכל מפזר ותריס יניקה יהיה
מישר זרימה ווסת כמות אויר .מדפי ויסות יהיו מפח מגולבן עם אוגנים לחיבור
לתעלה ובחתך נקי כחתך נטו של התעלה ,המדפים יווצרו בצורה יציבה שלא תשמיע
רעשים וצלצולים בזמן העבודה .מדפים לויסות ידני יצויידו בקוואדראנט עם בורג
פרפר לנעילה בכל מצב רצוי .המפזרים והתריסים יהיו מתוצרת "מטלפרס" או שווה
ערך מאושר.
על הקבלן להגיש דוגמאות של תריסים ומפזרים לאדריכל וליועץ ורק לאחר אישורם
יותקנו המפזרים.

-

מדפי ויסות )דמפרים( יהיו מפרופילי אלומיניום בעלי כפות מתכווננות בכיוונים
מנוגדים .המדפים יהיו כמיוצר ע"י חברת"מטלפרס".
במקומות שמצויין בתוכניות יותקנו משתיקי קול בתעלות.
משתיקי הקול יהיו מתוצרת "חנה" ואו ש"ע מאושר.

-

כל התעלות הגמישות המתאמים והאביזרים יהיו בעלי תקן של מכון התקנים
הישראלי כולל דוגמאות שיוגשו לאישור.

-

תעלות ליניקת אויר ממנדף הבישול שבמטבח יבוצעו מפח שחור "דקופירט" בעובי 2.0
מ"מ בחיבורי ריתוך .התעלות יצבעו ב 2-שכבות צבע נגד חלודה ו 2-שכבות צבע גמר.
פתחי גישה יותקנו לפי דרישת תקן .1001

-

תעלות ליניקת אויר ממנדף לשטיפת כלים יבוצעו מ PVC-מוגן  U.V.בעובי דופן של

-

 5.0מ"מ.
2.3.7

בדוד רעש ורעידות
מתקן שיגרום לרעידות בחלק כלשהו של הבנין לא יתקבל .על הקבלן לנקוט באמצעי זהירות
ולבודד את חלקי הציוד במבנה הבנין ולמנוע בכל האמצעים רעידה או רעש מיוחדים
הנגרמים ע"י הציוד שהותקן על ידו .אי לכך יתכנן הקבלן את היסודות והתמיכות בעבור
ציודו כשמטרה זו לנגד עיניו .נוסף לכך יפקח הקבלן על מבנה יסודות ותמיכות  -בצורה
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שתמנע העברת רעידות למבנה .כל בולמי הרעידות במערכת )אלא אם צוין אחרת בתכניות (
יהיו משל חברת  , VIBRATION MOUNTINGSאו שווה מאושר.
2.3.8

עבודות חשמל
אספקה והתקנה של לוחות חשמל שונים כמצוין בתוכנית לעח פיקוד ובקרה לרבות לוחות
עבור מדפי האש לרבות אנסטלציה חשמלית מושלמת בין כל סוגי הלוחות לציודים/אביזרים
אותם משרתים הלוחות.
אינסטלציה חשמלית
2.3.8.1
האינסטלציה חשמלית תבוצע כמפורט במפרט הכללי לעבודות חשמל
.1
ובמפרט הכללי לעבודות מיזוג אויר ועל פי התקנים והחוקים
הקיימים .על הקבלן להעביר את האינסטלציה החשמלית בביקורת
של בודק מוסמך ובביקורת חברת חשמל .את קוי ההזנה ללוחות
חשמל יכין קבלן החשמל .עבודות קבלן מיזוג אויר יכללו בין השאר
את הלוח וההתחברות אליו ,קוי ההזנה אל המנועים וההתחברות
אליהם .קוי ההזנה למנועים השונים והתחברות אליהם.
הקבלן מתחייב מראש לקבל את הערות חברת חשמל או הבודק
המוסמך ולתקן ולשנות על פיהן.
.2

חיבורי הכח בין הציוד ללוחות יהיו ע"י כבלים  NYYבחתך לא
פחות מ  2.5ממ"ר.

.3

הכבלים יונחו בצנורות מרירון או בתוך תעלות פח מגולוון .צנרת
חשמל עד לגובה  2מ' .תהיה משורינת.

.4

חווטי הפיקוד יבוצעו ע"י כבל ,מושחלים בצנורות כנ"ל ,חתך מוליכי
הפיקוד לא יפחת מ  2.5 -ממ"ר.

.5

כל היציאות מהרצפה למנועים יוגנו ע"י צנור מגולבן.

.6

קוי חשמל גלויים לאטמוספרה יועברו בצנורות מגולבנים.

.7

קופסאות חיבורים תהיינה מתכתיות או פלסטיות עם מכסה בהתאם
לסוג הצינור.

.8

הקבלן יגיש לאשור את כל התכניות החשמל והחווט ערוכות בהתאם
לנוהל המקובל לפני התחלת ייצור הלוח והנחת האינסטלציה.

2.3.8.2

כל חיזוקי הצנורות הכבלים והברגים יהיו מחומר בלתי מחליד.
.9
מנועים חשמליים
המתנעים יתאימו לסוג המנועים שיפעלו ללא רעידות וללא שריקה
.1
מגנטית.

.2

כל המנועים יהיו מתוצרת אושפיז  TEFCלמתח  380 Vו 50 HZ -או
שווה ערך מאושר סגור לחלוטין.

.3

המסבים יתאימו לפעולה של  50,000שעות עבודה.

.4

בדוד הליפופים יהיה  Fומתאים לטמפרטורה סביבתית של 50C

ולחות יחסית .100%
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.5

גוף המנוע והמניפה יהיו עשויים יציקת ברזל או פלדה צבועה
כמפורט במפרט לעבודות צבע.

.6

על היצרן להמציא תו תקן למנוע ואישור מכון התקנים לעמידה
בדרישות המפורטות במפרט.

2.3.8.3

הארקות
כל מערך הצנורות ,התעלות וציוד מזוג האויר חייב להיות מאורק
.1
כנדרש באמצעות מוליכי הארקות אל פסי השוואת פוטנציאלים
שיבוצעו ע"י קבלן החשמל.
כל מוליך יצויד בתוית זהוי .

.2
2.3.8.4

2.3.8.5

הארקות יבוצעו בהתאם לדרישת חוק החשמל מרץ .1982

לוח הפעלה מרחוק ולוח כבאים
לוח ראשי להפעלה מרחוק יותקן במקום שיהיה מקובל על נציג המזמין.
הלוח יכלול מפסקים ונורות סימון פעולה וותקלה לכל הציודים אותם הוא
משרת.
לוח כבאים כולל מפסקים ונוריות סימון פעולה/תקלה לכל סוגי המפוחים
לשעת חרום יותקן בקרבת דלת הכניסה למבנה .באמצעות הלוח ניתן יהיה
לשלוט על כל המפוחים לפינוי עשן והלחצת חדרי מדרגות.
לוחות חשמל
1.0

2.0

כל לוח יכלול את כל הרכיבים הנדרשים לפעולה תקינה לשליטה על
הציודים אותם ישרת.
כל לוח יהיו אטום למים ויכלול גם גגון נגד גשם.
הלוחות יכללו בין השאר מפסק ראשי ,ממסר פחת וחוסר פאזה .כל
המבטיחים יהיו חצי אוטומטיים ,לכל המנועים יותקנו מבטיחים
חצי אוטומטיים עם מפסק יתרת עומס ובתוכו מגעים נוספים לפקוד,
כדוגמת  PKZMמתוצרת קלוקנר מילר או שווה ערך מאושר.

3.0

)זרם קצר  15,000אמפר עם השהייה(.
בלוחות תהיינה נורות סימון לשלוש פזות נורה ירוקה ואדומה לכל
מנוע ,נורות אדומות שונות לסימון תקלות.

4.0

שעוני מדידות מתח וזרם ,שעות פעולה וכו' לפי ס'  150711של
המפרט הבין משרדי.
אביזרי הגנה בפני פזה והחלפת פזה וממסר פחת.
הלוח יכלול בית תקע חד פזי ,בית תקע תלת פזי.

7.0

נורות הסימון תהיינה מסוג . LED

8.0
9.0

לכל אביזר הגנה כל שהוא תהיה נורה אדומה לסמון תקלה.
חבור קו ההזנה ללוח מזוג אויר יעשה ע"י קבלן מזוג אויר .ההזנה
עצמה תעשה ע"י קבלן חשמל.

5.0
6.0
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10.0

כל הטיימרים יהיו אלקטרוניים  -תוצרת "איזומי" או ש"ע מאושר.
לכל המנועים יהיו מפסיקי יד/אוטומט ,בכל מהירות .כל הריליים
יהיו עם נורות סמון וכפתור הפעלה ידני.
ציוד פיקוד ובקרה )בקרים( יהיו מתוצרת "קונטאל" או ש"ע מאושר.

12.0

הציוד החשמלי יהיה תוצרת קלוקנר מילר או סימנס .מכשירי מדידה
תוצרת "ארדו" או "מולקס" או ש"ע מאושר .מתנעים בעלי שני
דרגות יצוידו בהגנה בפני אי כניסת הדרגה השניה.

13.0

למזמין יש זכות להכתיב את סוג הציוד החשמלי כרצונם .לוח חשמל
חיצוני יהיה מוגן נגד שמש/גשם עם דלת כפולה .כל ציוד מיזוג האויר
יארק לפס השוואת פוטנציאל ראשי של הבניין.
בלוחות יותקנו מתנעים רכים לכל המפוחים.

11.0

14.0
2.3.9

מערכת הפעלה ,בקרה וויסות
כללי
2.3.9.1
הקבלן יספק ויתקין מערכת הפעלה ,בקרה וויסות מושלמת על כל אביזריה
כמפורט במפרט הטכני וכמתואר בתוכניות.
על הקבלן להגיש לאשור המהנדס תוכניות וסכמות חד קווית לכח ופיקוד
כולל רשימות של ציוד חשמלי וציוד בקרה.
אינדיקציות ואזעקות
2.3.9.2
נורה ירוקה בלוח הפעלה מרחוק תסמן הפעלת יחידת מיזוג אויר .נורה
אדומה משותפת לכל התקלות האפשריות תסמן "תקלה" בלוח הנ"ל.
על הקבלן לספק יציאות של מגע  O.Cיבש עבור כל תקלה כולל מגעO.C ,

המרכז את כל התקלות וכמו כן אינפורמציה )יציאה( המצביעה על מערכת
הקירור בפעולה ) (RUNאו מערכת מופסקת )מצב  .(OFFכל האינפורמציה
2.3.9.3

הנ"ל תרוכז בפס מהדקים.
פיקוד ובקרת טמפ' על יחידות אויר צח
הפיקוד יהיה באמצעות רגש טמפרטורה שיותקן בתעלת אספקת אויר .הרגש
יפקד דרך בקר על כניסה ויציאת המדחסים.בפעולת חימום גח"ח יכנסו
לפעולה באופן מדורג בתנאי להגנות לפי תקן ) U.L.נגד שריפה מגן חם(F.S. +

2.3.9.4

ציוד
ציוד לבקרת טמפרטורה יהיה מתוצרת "סטפה" או "לנדס אנד גיר" שוויץ או
ש"ע מאושר .ציוד לבקרה כגון פרסוסטט ,תרמוסטט בטחון וכו' יהיו "פן"
ארה"ב או יפן .הקבלן יבצע את החיבור בין פס המהדקים לבין אחד הלוחות
שיקבל את האינפורמציה הנ"ל )לפי הנחיית המהנדס( .הכבל יהיה עם גידים
כמספר האינדיקציות.
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2.3.9.5

הפעלה בקרה למערכות VRF

שליטה מרחוק על כל המערכות תהיה דרך בקר מרכזי שישלוט על
פעולה/הפסקה של יחידות קצה לרבות קבלת חיווי פעולה ותקלה לכל יחידה
והפעלה/הפסקת מערכות לפי לו"ז.
בקר מרכזי אחד ישרת את כל יחידות הקצה בקומת המגורים ובקר מרכזי
נוסף ישרת את כל יחידות הקצה ב 4-מפלסים התחתונים.
הבקרים יספקו מסכים גרפיים והתראות על תקלות למחשב המרכזי של
מערכת בקרת המבנה המרכזית למיזוג אויר.
2.3.10

שלוט סמון וספר הוראות הפעלה ואחזקה
בגמר עבודות ההרכבה של המערכת יבצעו בדיקות בהתאם למקצועות השונים כמפורט
להלן:
בדיקת עובי פחים בהתאם לממדי התעלות.
תעלות -
בדיקת איכות החיבורים ואטימות.
בדיקת התאמת מידות לתוכניות.
אזון כמויות אויר באספקה ויניקה לאחר הפעלת המערכת.
חשמל -
בדיקת חתכי כבלים בהתאם להספקים כמפורט בתוכניות.
בדיקת חיבורים בהתאם לתוכניות.
בדיקת כיול הגנות לאחר הפעלה וחבור לזרם.
בדיקת הארקות בהתאם לחוק.
בדיקת לוח חשמל ע"י בודק מוסמך.
בדיקת חיבורי פיקוד בהתאם לתוכניות.
פקוד -
בדיקת כיולים כנדרש.
בדיקת תפקוד הגנות כנדרש.
הקבלן יפעיל את כל המערכות שהתקין ,יבדוק את כל ההגנות וכיולי ציוד הבקרה להבטחת
תקינות פעולה.
הקבלן יערוך בדיקות תקינות וניסויים לדרישות המפורטות וכן ימלא את כל הנתונים
הנדרשים בדוחות ההפעלה.

2.3.11

ניקוי ,בדיקות ,ניסויים והכנסה לפעולה
א.

הקבלן יכין תיק הוראות הפעלה ואחזקה של המערכת ,התיק יכלול את הפרטים
הבאים:
-

שרטוטי המערכת ופרטי הציוד מעודכנות כמבוצע ).(AS-MADE
תאור פרטי המערכת וכולל נתוני פעולתם.
תאור מערכת הבקרה וערכי הכיול שלה.
הנחיות כיול הגנות המערכת.
תאור ההפעלה של המערכת.
תאור תקלות אפשריות ואופן תיקונן.
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2.3.12

-

הנחיות תחזוקה לפי פרקי זמן שבועי ,חדשי ותלת חדשי.
אוסף דפים קטלוגים של כל פרטי הציוד הסטנדרטי שהותקן במערכת )ציוד
קרור ,ציוד בקרה ,מדחס ,מאווררים דודים תנורים וכו'(.

-

ריכוז נתוני צריכת זרם של המנועים במערכת וכווני הגנת יתרת זרם )(O.L

מערכות לבקרת מבנה
המערכת הנדרשת עבור בקרת טמפרטורה ופעולת מערכות בכל הפרוייקט פרט למערכות
האנוורטר היא מערכת  – DDCהמבוססת על בקרים יעודיים )תעשייתים ללא כרטיס מודפס(
מתוכנתים המותקנים בלוחות החשמל ומחוברים בינהם באמצעות קו תקשורת.
תבוצע הפרדה בין מגדל המגורים ל 4-מפלסים תחתונים לבקרת המבנה לפי לו"ז עבור
המערכות.
המערכת תהיה מתוצרת "קונטאל" או ש"ע מאושר.
מערך בקרת הבקרה תשלוט על מערכות מיזוג האויר והאוורור כולל הוצאת עשן בכל
הפרוייקט כולל מערכות האנוורטר שעבורן תותקן מערכת בקרה יעודית שתחובר למחשב
משותף.
העבודה תכלול אספקה והתקנה מושלמת של המערכות כולל אינסטלציה חשמלית מושלמת
וכל הנדרש לפעולה מושלמת.
תפקיד המערכת
-

הצגת מצב פעולה של המערכות.

-

הצגת התראות במרכז הבקרה עם פירוט מדוייק של מהות ומיקום התקלה.

-

הפעלה מרחוק של המערכות המבוקרות ממחשב ראשי שימוקם במקום שיורה
המפקח  /נציג המזמין .

-

הפעלת מערכות על בסיס תוכנית זמן יומית ,שבועית ,שנתית.

-

הצגה גרפית במרכז הבקרה של המערכות כולל תיאור המערכות ונתוני מדידה בזמן
אמת.

-

בקרת  PIDעל יחידות לאספקת אויר חיצוני מטופל.

-

בקרה אופטימלית על גופי חימום ביחידות.

-

בקרה של טמפרטורה של האויר מצב עובד/לא עובד/תקלה ולחצים.

-

מפוחי איוורור מכל סוג וסוג ומפוחי עשן פועל/לא פועל פועל/תקלה לכל מפוח
בנפרד!

-

הצגת טמ' בחדרי תקשורת ממוזגים כולל התראה על עלית טמ' והפעלת מזגן
תורני.

הצגת פעולת כל מערכות ה VRF-בפרויקט.
מרכז הבקרה
-

מחשב אישי איכותי ומתקדם בעל אפליקציות מתאימות לשליטה במערך בקרת
המיזוג והאיוורור כגון אמצעי חומרה )לדוגמא מתאמי תקשורת( ותוכנות מתאימות
עם רזרבה  30%מעל הדרישות בשלב זה.
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מחשב מודרני משוכלל והאמצעים הנדרשים על מנת שניתן יהיה להתחבר ולשלוט על
מערך בקרת המיזוג אמצעים אלו יהיו חלק בלתי נפרד של מערכת הבקרה.
תאור תוכנת הבקרה )התכנות המינימליות הנדרשות מהתוכנה שתותקן במרכז הבקרה(
-

תוכנה ידידותית בשפה העברית.

-

התוכנה תאפשר הצגת נתוני המתקן בזמן אמת.

-

הצגת התראות כולל תיאור מפורט בזמן אמת .

-

אפשרות לשינוי פרמטרים ממרכז הבקרה .

-

התוכנה תוכל לעבוד גם תחת מערכת הפעלה של .WINDOWS

-

אפשרות לשינוי שעות הפעלה בצורה קלה – לפחות  10הפעלות והפסקות ביום.

פרוטוקול תקשורת מושלם של תוכנת הבקרה.
תצוגה גרפית
המערכת תאפשר הצגת המערכת ומרכיביה השונים בצורה גרפית בצבעים וברזולוציה
גבוהה .מספר מסכי התצוגה וההפעלה יקבעו במהלך הפעלת המערכות בבניין .כמות מספקת
שלמסכי תצוגה )כולל רזרבה  (30%למטרת הצגת כל המערכות המחוברות למערכת בצורה
ברורה וקלה לתפעול .המסכים יציגו את הנתונים הנ"ל )לדוגמא – התפלגות טמפרטורה( ע"ג
סכמה גרפית אדריכלית של המבנה.
.1

אישורי תקן.

.2

הסבר כללי על המתקן.

.3

תיאור פעולה ובקרה.

.4

הוראות הפעלה.

.5

הוראות אחזקה.

.6

כתב אחריות טכנית שנה על המוצר מטעם חברת אחזקה מורשת.

.7
קטלוגים של כל הציוד והאביזרים במערכת.
שיטת הבקרה
-

ציוד הבקרה יפעל בשיטת – DDC

 CONTROL DIRECT DIGITALויעבדו

בפרוטוקול פתוח .
-

הבקרה תהיה מאובזרת בעזרת בקרים מקומיים שיותקנו בלוחות החשמל ולוחות
הפיקוד ,בפנל בקרה נפרד ויוזנו משדה חיוני בלבד.

-

פרוטוקול התקשרות בין הבקרים יהיה .TCP/IP
 PORTהתקשורת  TCP/IPיהיה אינטגרלי בבקר/או חיצוני.

-

תקשורת הנתונים מהמבנה אל מוקד הבקרה יהיה בתקשורת . TCP/IP

הבקרים יסופקו עם רזרבה עתידית של  25%לפחות.
שיטת הבקרה
-

הבקרה תהיה מבוזרת בעזרת בקרים מקומיים מאותה התוצרת ומאותם הסוגים
שיותקנו במבנה לבקרת מיזוג אוויר.
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-

כל המערכת תתבסס על ציוד בקרה אשר יפעל בשיטת DIRECT - DDC

DIGITAL CONTROLויעבדו בפרוטוקול פתוח.
הבקרים יותקנו בלוחות החשמל המקומיים בפנל בקרה נפרד ויוזנו משדה חיוני
בלבד.
איפיון בקרים
-

בקרים מבוזרים מסוג  ,DDCכולל כרטיסי הרחבה לכמות נקודות הבקרה במבנה.
נקודות הבקרה ) (I/Oיותאמו למערכות השונות במבנה ויהיו מכל סוג נדרש :כניסות
דיסקרטיות ו/או אנלוגיות ,כניסות פולס ,ויציאות דיסקרטיות ו/או אנלוגיות .כל
הנ"ל בהתאם לתכנון הבקרה המפורט .הבקר יהיה אוניברסלי כך שיהיה מסוגל
להשתלב בכל תכנון שידרש.

-

לכל בקר  DDCנדרשת יכולת עבודה עצמאית ללא תלות במרכז הבקרה ו/או בבקר
מרכזי ו/או בספק מרכזי בכל בקר יהיה שעון פנימי וסוללת גיבוי לשעון ונתוני תוכנת
בקרה .נדרש שהבקר יסופק עם זיכרון  EEPROMאשר מונע את מחיקת התוכנה בזמן
הפסקת חשמל ומגן על מערכת מפני השפעה של רעשים אלקטרו מגנטיים לא יאושר
לשימוש בקר  DDCהכולל גיבוי סוללה לזיכרון בלבד מהסיבה שקיימת אפשרות של
מחיקת התוכנה ופגיעה בתפקוד המערכת עם החלשות הסוללה) .החלפת הסוללה
תבוצע ללא אמצעים מיוחדים(.

-

תקשורת הבקרים תכלול גם פרוטוקול תקשורת  TCP/IPאינטגרלי או חיצוני .לא
תשולם כל תוספת כספית למתאמי  TCP/IPבבקרים.

-

הבקרים יזוודו וישתלבו בלוחות ציוד או חשמל מתאימים להפעלה רצופה
ובטוחה במקומות התקנתם עפ"י המלצת יצרן הציוד באופן שיאפשר גישה נוחה
לצורך ביצוע הפעלה מקומית.

-

הבקר המוצע יכלול תצוגת  LCDומקשים מתאימים אשר תאפשר מקומית ליד כל
בקר להציג את כל נתוני הבקר כולל פרמטרים ומצב כניסות ויציאות הבקר כולל
אפשרות מוגבלת להפעלה ושינוי של נתוני הבקר.

-

זמן התגובה הכולל של הבקר לביצוע משימות מדידה ,וביצוע תוכנת הבקרה והכנת
דיווח אל מרכז הבקרה והבקרים האחרים לא יעלה על  0.5שניה.
הבקר יסופק עם רזרבה של  25%לנקודה מכל סוג שהוא בשימוש המערכת .נק'
הרזרבה יחווט אל פס מהדקים בלוח הבקר ויסומנו כשמור.

-

כל החווט הנדרש יבוצע באמצעות מהדקי חיבורים מסומנים וממוספרים בהתאם
לתוכניות החווט.

-

כל הבקרים יהיו מוגנים מפני שקיעות או עליות במתח לפי הכללי אספקה של חברת
החשמל מתח ) 230 - + 10%וולט( תדר והרמוניות לפי התקנים הבינלאומיים וגם
שדות אלקטרומגנטיים הקיימים בלוחות חשמל בהם יותקנו הבקרים.
הבקרים לא יכניסו הרמוניות לרשת החשמל מעבר לתקן.

-

-
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מרכז הבקרה
א.

במרכז הבקרה תוגדר מערכת מיזוג אויר ע"ג המחשב החדש שיסופק ע"י הקבלן.

ב.

יוגדרו מסכים גרפיים בפורמט אוטוקאד בצבע רקע כחול ,בכל מסך גרפי תוגדר מפלס
בכל בניין כולל מסך נפרד לכל רכיב בנפרד.

ג.

לוחות חשמל.

ד.

מסכי רשימת הבקרים  ,מיקומם ומיספורם.

ה.

רשימת  I/Oלכל בקר מסודרת לפי קומות.

ו.

הגדרת אזורי תאורה נפרדים עפ"י כניסות הבקר על גבי השרטוט הקומתי לרבות
יחידות הקצה )תאים פוטואלקטרי ,גלאי נפח ,לחצנים וכו'( בכדי שיהיה ברור איזה
איזור תאורה נשלט ע"י הטבלאות.

ז.

סכמות חד קווית של כל לוחות החשמל המחוברות למערכת הבקרה.

ח.

סכמת התקשורת הפנימיות בבניין.

ט.

מסך לנתוני מוני צריכה פרטיים.

כללי
1.0

על הקבלן להגיש לאישור תוכניות עבודה מפורטות לפני התחלת ההתקנות.

2.0

בקרת מיזוג האויר תכלול את המערכות הבאות :
א.

כל סוגי מפוחי האיוורור השונים.

ב.

כל היחידות לאספקת אויר חיצוני צח מטופל.

ג.

מפוחים להוצאת עשן.

ד.

טמפרטורות בחדרי תקשורת ושרתים.

ה.

בקרת מבנה לכל מערכות ה VRF -בפרויקט )דרך בקרים מרכזיים מקוריים
של יצרן מערכת ה (VRF-שיספקו מסכים גרפיים ונתונים טכניים למחשב
משותף עבור כל מערכות מיזוג אויר איוורור ופינוי עשן.
מטרת המערכת הינה קבלת מידע על מצב המערכות השונות ,וביצוע פעולות
ניהול והפעלה ממרכז הבקרה.
מערכת בקרת המבנה תכלול רשיונות עבור התרעות לפלאפון נייד ע"י מייל
עבור יעדים נבחרים.

2.3.13

מכשירי מדידה
הקבלן יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצויינים בתכניות והנדרשים בפרק זה.
הרכבת מכשירי המדידה תעשה בהתאם להמלצות היצרנים.
הקריאות בהתאם לתכנון תסומנה בצורה ברורה על גבי סקלה של כל מכשיר.
מדי טמפ' עגולים בקוטר " 4לפחות יותקנו בתעלות לאספקת אויר חיצוני ע"ג התעלות
שעל הגג.
מדי לחץ הפרשיים של מסנני האויר יותקנו ע"ג יחידות אויר צח.
-
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2.3.14

מכשירי המדידה יהיו מתוצרת " "DWYERאו "תעשה" או ש"ע מאושר.

מזגנים מפוצלים לחדרי תקשורת
אספקה והתקנה של מזגנים מפוצלים )עיליים ומיני מרכזיים( כמופיע בתוכניות .המזגנים
יהיו מתוצרת "דייקין" או "מיצובישי" או "טושיבה" .
המזגנים יפעלו עם "גז ירוק"  .R-410Aצנרת גז קירור תהיה מנחושת דגם  Lוהתקנתה לפי
הוראות היצרן  .ציפוי בידוד לצנרת שתותקן גלויה מחוץ למבנה יהיה עם סילפס ואקרילפס
לצורך הגנה מקרני השמש .ההתקנים למעבים והסורגים יהיו מתוצרת "שחקים" או ש"ע
מאושר.

2.3.15

יריעות קרמיות חסינות אש לעטיפת תעלות
תעלות לפינוי עשן ותעלות ליניקת אויר ממנדפים במטבח יוגנו ע"י יריעות קרמיות מתוצרת
"מטלפרס" דגם  615חסין אש  3Mבאזורים שמוראים בתוכניות ולפי דרישות הבטיחות.

2.3.16

מערכות סינון/מיגון למרחבים המוגנים
אספקה והתקנה של מערכות סינון/מיגון כמתואר בתוכניות ובהתאם לדרישות הג"א.
המערכות יהיו מתוצרת "תיבת נח" .כל מערכת תכלול:
מסנן אב"כ.
מפוח ומנוע.
מחברים גמישים.
שסתומים לכניסת אויר עם מסנן.
שסתומים לשחרור לחץ.
ידיות להפעלה.
לאחר הפעלה של כל מערכת על הקבלן לספק דוח הפעלה של היצרן כולל בדיקה של הלחץ
בחלל.

2.3.17

מנדפים עבור המטבח
ייצור אספקה והתקנה של  2מנדפים במטבח במפלס :0
מנדף קירי לשטיפת כלים.
מנדף בישול קירי.
המנדפים יהיו במידות ובמיקום שמצוין בתוכניות המנדפים יהיו מנירוסטה L-316

למנדף שטיפת כלים יותקן צוארון אחד להתחברות תעלה למנדף הבישול יותקנו 3
צוארונים להתחבריות תעלות ,למנדף הבישול יותקנו מסננים לסינון אדי שמן ,למנדף
הבישול תותקן תעלה לניקוז.
למנדף הבישול תותקן תאורה אטומה .
למנדף הבישול תותקן מערכת לכיבוי אש אוטומטית לפי דרישות הכבאות.
-

המנדפים יהיו מתוצרת " "HALTONאו ש"ע מאושר.
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2.3.18

לוח מאושר  UUKLכולל מפה סינופטית ואינסטלציה חשמלית


כל מפוחי שחרור עשן לפי תרחיש שריפה בקומה ,עם בורר תלת מצבי :
אוט'/ידני/הפסק והיזון חוזר למצב הפעלת המפוח ,לכל אזור אש .שריפה בקומה הינה
תרחיש אחד שמפעיל בהתאם את היניקה ואת הדיחוסים.



כל מפוחי דיחוס ,בהתאם לת"י  ,1001עם בורר תלת מצבי :אוט'/ידני/הפסק והיזון
חוזר למצב הפעלת כל מפוח  ,בכל גרם מדרגות בנפרד.



הפעלת פתחי שחרור עשן בתקרת חדרי המדרגות המוגנים עם מנגנון פתיחה אוטומטי
ואפשרות פתיחה ידנית על ידי מפסק לכל חדר מדרגות בנפרד.



הפעלת פתחי שחרור עשן בתקרת פירי המעליות וחדר מכונות מעלית עם מנגנון
פתיחה אוטומטי ואפשרות פתיחה ידנית על ידי מפסק לכל פיר וחדר מכונות בנפרד.

העבודה תכלול אנסטלציה חשמלית מושלמת בין לוח הכבאים המאושר  UUKLללוחות
חשמל שמזינים את כל המפוחים .
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רשימת סעיפי כמויות להשלמת מידע
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פרק  - 17מעליות ודרגנועים
א .תנאים כלליים
הגדרות
.1
"הקבלן" – חברת המעליות.
"הקבלן הראשי" – חברת שמבצעת את עבודות הקמת המבנה.
"המפרט"  -המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד ,המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
"תקנים"  -כל הציוד הכולל :חלקים ,אביזרים וחומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו
חדשים ויתאימו לכל האמור בתקן ישראלי ת"י  ,2481על כל חלקיו .תקן ישראלי ת"י 2481
חלק  70התאמה מיוחדת לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מוגבלות .תקן  2481חלק 72
דרישות בטיחות לבניה והתקנת – יישומים מיוחדים למעליות כבאים.
"תקנות"  -עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או תקנות של רשות מוסמכת כגון :חברת
החשמל ,רשויות מקומיות ,מכבי אש או הנחיות "תכנון ובניה" תבוצענה בהתאם לאותן
הדרישות.
הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות ,שנקבעו על-ידי השלטונות
בקשר להתקנת מעלית.
כל עבודות היצור וההרכבה יבוצעו בהתאם לתכניות מאושרות ובכפיפות לתקנות הנ"ל.
.2

כישורים מקצועיים
הקבלן יהיה מורשה עפ"י כל דין וכי הינו בעל כישורים ,הידע ,הניסיון ,האמצעים והיכולת,
כולל:
 2.1בעל ניסיון וידע קודם לביצוע אספקה ,התקנה ,הפעלה ומתן שרות למעלית כמפורט
במפרט הטכני.
2.2

.3

מערכת בקרת איכות ברמה של .ISO9001

פרוט הציוד
הקבלן ימלא את כל הפרטים במלואם בפרק ה' )פרוט הציוד( .
הקבלן יצרף לפני תחילת עבודתו את הפרוספקטים והטבלאות ) (DUTY TABLEשל
היצרנים על הציוד המוצע.
על הקבלן לקבל את אישורו של היועץ לגבי הציוד המוצע לפני קבלת העבודה.

.4

תוכניות
תוך ארבעה שבועות מיום ההזמנה יגיש הקבלן תוכניות עבודה מפורטות לאישור היועץ.
תוכניות אלה תכלולנה:
 4.1תוכניות בניה לצורך ביצוע עבודות הבנייה של הפיר.
 4.2תוכניות פיגום.
 4.3תוכניות כלליות של המעלית על כל החלקים ,הציוד עם מידות מדויקות ,תוך ציון סוג
הציוד והספקים.
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4.4
4.5
4.6
4.7

תוכניות פרטי התא והדלתות.
תוכניות פיקוד ואינסטלציה חשמלית.
תוכניות לוח אספקת חשמל למעלית.
תוכניות ,דוגמאות וגוונים לבחירת תאים ,דלתות ,אביזרי פיקוד ואיתות ,לקבלת
אישורים ארכיטקטוניים מהאדריכל.
הקבלן לא יבצע כל עבודה או חלק ממנה כולל הזמנת חלקים ויצרום לפני קבלת
אישור בכתב מטעם היועץ.

.5

מדידות
על הקבלן למדוד את מידות הבניין כפי שהנן במציאות ולא להסתמך על התוכניות בלבד.

.6

צביעה
על הקבלן לצבוע את כל חלקי הברזל בפיר ובתא לאחר שינוקו ,בצבע יסוד וסופי לפי דרישת
היועץ.

.7

אחריות בתקופת הבדק
הקבלן יהיה אחראי במשך  24חודשים ממסירת המעליות לשימוש יום יומי ומתאריך קבלת
תעודת השלמה למעלית לטיב החומרים והציוד ,לטיב העבודה ולפעולתה התקינה של
המעלית לשרות הציבור הרחב לשימוש יום יומי ולא בעת סיום העבודה.
העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות אינה מסירה מהקבלן את
האחריות עבור פעולתה התקינה של המעלית .הקבלן בלבד יהיה אחראי על כל תקלה הנובעת
משגיאות תכנוניות שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.
העובדה שהיועץ הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן או אישור
העבודה שבוצעה בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה ,לא מסירה את האחריות הקבלן .במקרה
ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר ,בציוד ,בפעולתה התקינה של המעלית ,או בטיב העבודה
תוך תקופת האחריות ,רשאי היועץ לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף
את הציוד או את האביזרים הלקויים ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד
ואביזרים תוך תקופה שתיקבע על ידי היועץ ותבוצע על חשבון הקבלן.
תקופת האחריות שייתן הקבלן על החלפת החלקים הנ"ל תהיה שנתיים מיום ההחלפה.
אי האחריות כוללת והחייבת בשלום ע"י המזמין:
שימוש לא נכון ע"י המשתמשים.
תקלות כתוצאה משיטפון מים.
תקלות בגין אספקת חשמל לא סדירה.
תקלות הנובעות כתוצאה מבלי סביר.
-

תקלות כתוצאה מונדליזים.
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.8

ספר המתקן
עם סיום הרכבת המעלית ימסור הקבלן למזמין  4העתקים של "ספר המתקן" שיכלול:
א.

תוכניות ” “AS-MADEמעודכנות שתכלולנה את כל השינויים שבוצעו במהלך ביצוע
הרכבת המעלית.

ב.

תוכניות פיקוד מפורטות ”.“AS-MADE

ג.

תוכניות אינסטלציה חשמלית ”.“AS-MADE

ד.

רשימת חלקי חילוף מומלצת.

.9

הדרכה
עם מסירת המעלית לשימוש יום יומי ,הקבלן ידריך את המזמין בשימוש במעלית ובחילוץ
אנשים מתא המעלית בשעת חירום.

.10

תעודת השלמה
 10.1המזמין יבצע בדיקות קבלה למעלית ולדרגנוע בהשתתפות נציג הקבלן שיבדקו
התאמת המעליות למפרט .לצורך ביצוע הבדיקות יעמיד הקבלן לרשות המזמין את כל
אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים לביצוע הבדיקות.
 10.2ביצוע בדיקות הקבלה מותנה במילוי התנאים שלהלן:
אישור מטעם חברת החשמל.
אישור מטעם מכון התקנים.
-

תוכניות ”. “AS-MADE

הדרכה.
 10.3תעודת השלמה תינתן על ידי היועץ רק לאחר שהמעלית תעמוד בהצלחה בכל מבחני
הקבלה והקבלן ימלא את כל שאר התחייבויותיו המפורטים בהסכם על נספחיו.

ב .מפרט טכני
מעליות
.1

מהירות נסיעה

מעליות נוסעים מס' 1-3
) 13מעלית מס' .(1
) 8מעליות מס' (2-3
 1000ק"ג )מעלית מס' .(1
 630ק"ג )מעליות מס' (2-3
 2.0מ'/ש'.

תיאור טכני
מספר נוסעים

סוג הנע המתקן

שינוי תדר .VVVF

תילוי

.2 : 1

מספר תחנות

 (14 -1 ,G ,0 ,-1 ,-2 ,-3 ) 19מעלית מס' .1

עומס

 (14 -1 ,0 ,-1 ,-2 ,-3 ) 18מעליות מס' .2,3
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מספר כניסות
גובה הרמה
מידות הפיר
מיקום חדר המכונות

).(MACHINE ROOM LESS

מידות התא

רוחב 1.10 :מ' ,עומק 2.10 :מ' ,גובה 2.30 :מ'
)מעליות מס' .(1
רוחב 1.10 :מ' ,עומק 1.40 :מ' ,גובה 2.30 :מ'
)מעלית מס' .(2-3
רוחב 0.90 :מ' ,גובה 2.10 :מ'
 180לשעה.
 5מ"מ.
 380וולט 3 ,פאזות 50 ,הרץ.

מידות הכניסות
מס' התנעות
דיוק עצירה
הזנת חשמל
.2
.2.1

) 19כולן מאותו הצד( מעלית מס' 1.
) 18כולן מאותו הצד( מעליות מס' .2,3
כ 63.16 -מ'.
רוחב 1.75 :מ' )לכל מעלית(.
עומק 2.70/1.90 :מ'.

מערכות פיקוד וחשמל
הערה :צג המעלית יסופק כחלק מבמעלית.
פיקוד
מאסף מטה "טריפלקס" מהקומות העליונות ללובי.
מאסף מעלה מטה "טריפלקס" בקומת הלובי.
מאסף מעלה "טריפלקס" מקומות החניון ללובי.
המעליות תפעלנה בפיקוד משותף כשכל אחת מהן יכולה לפעול בנפרד כשמהעליות האחרות
אינן בפעולה.
אם תירשמנה יותר משלוש קריאות בתא כשעומס התא אינו מגיע ל 100 -ק"ג ,ימחקו כל
קריאות התא הרשומות.
לא תתאפשר רישום קריאה בתא בכיוון הפוך לנסיעת המעלית ,רק לאחר שסימה המעלית
את נסיעתה באותו הכיוון ניתן יהיה לרשום קריאה בכיוון ההפוך.
במעליות תותקן מערכת שקילה אלקטרונית.
לחיצה על לחצן סגור דלת תסגור מיידית את הדלתות.
הפיקוד יכלול פיקוד עצמאי "."INDEPENDENT SERVISE
בקומות הקיצוניות תבוטלנה כל קריאות התא שנותרו רשומות.
הפיקוד יכלול :פיקוד כבאים בהתאם לדרישת התקן הישראלי למעליות שהפעלתו מהקומה
הראשית ו/או מלוח בקרה מרכזי ו/או מגלאי אש ועשן ,פיקוד עומס מלא ,פיקוד עומס יתר
שיפעיל במקביל מנורה וזמזם בטבלת הלחצנים ,טור תאים פוטו אלקטרי ,תאורה
אוטומטית בתא.
פיקוד שבת :מעלית מס'  3תהיה מעלית עם פיקוד שבת לפי "צומת".
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קורא ביומטרי )טביעת אצבע( בתא המעליות :נסיעת המעליות לקומות  1עד  14תתאפשר רק
באמצעות קורא ביומטרי אשר יותקן בתא המעלית ,הספקת הקורא הביומטרי תתבצע ע"י
המזמין.
האינסטלציה החשמלית וההכנות בתא של הקורא הביומטרי ,המסך בתא והמצלמה ע"י
קבלן המעליות.
מעליות מס'  1,2משמשת כמעליות כבאים.
.2.2

אביזרי פיקוד ואיתות
בכל המקומות יותקנו  2טבלאות לחצנים ,בכל טבלת לחצנים  1לחצן פרט לקומות הכניסה
בה תותקן טבלה עם  2לחצנים.
הלחצנים יהיו מוארים לסימון רישום הקריאה.
בתא יותקנו  1טבלאות לחצנים לכל גובה התא על גבי צירים נסתרים הכוללים :לחצני
שליחה מוארים לסימון רישום קריאה ,לחצן אזעקה ,מפסק מאוורר ,מפתח כבאים ,מפסק
לתאורת תא ,לחצן פתח דלת ,לחצן סגור דלת ,מנורה וזמזם לעומס יתר ,מנורה לתאורת
חירום ,מפתח ביטול סגירת דלתות ,מפתח "פיקוד עצמאי".
בחלק העליון של קופסת הלחצנים יותקנו מקרו פון ורמקול למערכת אינטרקום שבין הלובי,
ולוח הפיקוד.
הפעלת לחצן האזעקה תדליק נורית סימון המתאימה למעלית זו במרכזת הלובי.
לחיצה על הלחצן המתאים שבמרכזת יצור קשר בין המרכזת ובין לוח הפיקוד .נוסעי
המעלית ישמעו וידברו ללא צורך בלחיצה על לחצן הפעלה כל שהוא.
הלחצנים בתא ובפיר יהיו עמידי חבלה ) ,(VANDAL-RESISTANTויפעלו בלחיצה קיצרת
מהלך )"מיקרו מהלך"(.
בתא יותקן מראה קומות דיגיטאלי עם חצי כיוון נסיעה.
בכניסה הראשית יותקנו מראי קומות דיגיטאליים עם חצי כיוון נסיעה.
גודל הספרה במראה הקומות יהיה לפחות ".2
בכל יתר הקומות יותקנו חצי כיוון נסיעה מהבהבים בזמן הנסיעה ,וכן חצים המראים
איזה מעלית מגיעה.
מכיסאות הלחצנים ומראי הקומות בפיר ובתא יהיו מפלב"ם.
השילוט עם שם היצרן וסוג המכסה יותקנו בכפוף לאישור האדריכל.
הקבלן יספק כבלי תקשורת לקורא ביומטרי  +צג  +מצלמה  +כבל רזרבי.

.2.3

פיקוד גנראטור חירום
המעליות תוכלנה לעבוד גם בפיקוד גנראטור חירום ,בפיקוד זה עם כניסת גנראטור חירום
לפעולה תפעלנה  2מעליות.
המעלית הראשונה שתופעל תיסע לתחנה הקרובה ,תפתח דלתות ותחנה בתחנה זו בדלתות
פתוחות.
עם סגירת הדלתות ,מעלית שנייה תכנס לפעולה ,תבצע אותו סדר פעולות ואחריה האחרונה
בקבוצה ,זו תישאר בפעולה לשרות הבניין עד לחזרת מתח הרשת.
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אם אחת המעליות יצאה מכלל פעולה תוך כדי מחזור הפעולה ,יעבור הפיקוד ,לאחר השהיה
קצרה ,להפעלת המעלית הבאה אחריה.
.2.4

אינטרקום
בין אב הבית ,השומרים ,לוח הפיקוד והתא תותקן מערכת אינטרקום.
המערכת תאפשר ויסות עוצמת הקול ומנורה וזמזם לסימון הפעלת אזעקה בתא המעלית.
המערכת תכלול מטען ומצבר ניטען לגיבוי בהפסקות חשמל.

2.5

תקשורת למוקד חרום
לחיצה על לחצן האזעקה במשך  7שניות בתא המעלית יצור תקשורת למוקד במקרה חירום
ו/או תקיעת המעלית עם אנשים.

.2.6

אינסטלציה חשמלית
האינסטלציה החשמלית תעשה לפי הצורך בפיר ,בלוח הפיקוד ובתא ,בצנרת ותעלות
פלסטיים תקניים ,בהתאם לחוק החשמל .בכל ההסתעפויות יותקנו קופסאות הסתעפות,
אטומות לחדירת מים.
הקופסאות חייבות להיות סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה ונוחה.
חלק האינסטלציה החשמלית הכולל חלקי מתכת ,קופסאות מתכתיות ,חייב להיות מוארק.
כבל הפיקוד )כבל כפיף( יהיה מיוחד למעליות ומותאם לעבודה מאומצת ויכלול  10%גידים
רזרביים לפחות.
למעליות מס'  1,2הציוד והאינסטלציה החשמלית בפיר ובתא תהיה עמידה למים לפי IPx3

תקן .EN 60529:1991
כל ההכנות עד ללוח הפיקוד של אינסטלציה החשמלית יבוצעו ע"י המזמין.
.2.7

לוח הפיקוד
לוח הפיקוד יותקן בארון מנירוסטה עם דלתות על צירים עם חריצי אוורור.
הפיקוד יהיה אלקטרוני ויבוסס על טכנולוגיית המיקרופרוססורים.
השנאים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה תמידית ומאומצת ,מאובטחים ויותקנו בתחתית
הלוח ,מוגנים בפני מגע יד.
מתח המאור יהיה  230וולט ויהיה מוגן ע"י ממסר פחת.
מישרי הזרם יהיו מותאמים לעומס ובלתי רגישים לשינויים רגעיים במתח.
המתנעים יהיו מאיכות גבוהה כאשר במתנעים לכיוון מעלה ומטה יותקן אינטרלוק מכני
למניעת פעולתם יחד.
יותקן בלוח ממסר להגנה מפני חוסר והיפוך פאזה.
יותקנו מפסקים להגנה מפני זרם יתר למנוע ולמנוע מפעיל הדלת.
יותקנו בלוח הפיקוד לחצני שרות הכוללים מראה קומות להסעת המעלית בשרות מחדר
המכונות.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

372
הלוח יכלול את "המסננים" הנדרשים להבטחת פעולתם התקינה של מערכת החשמל
והאלקטרוניקה של הבניין ,לוח פיקוד המעליות ולוח פיקוד גנראטור החירום.
הלוח יכלול אמצעי אוורור ופיזור חום מלוח הפיקוד.
כל המהדקים יסומנו וסימונם יהיה זהה לזה שבתוכניות הפיקוד.
לוח הפיקוד יכלול  2מגעים יבשים לכל מעלית.
תוכניות פיקוד ואינסטלציה חשמלית תהיינה מצורפות ללוח הפיקוד.
במעליות אשר לוח הפיקוד אינו מוקם בתחנה העליונה בחזית הפיר ,דבר המונע צפייה ישירה
על המכונה ,תותקן בלוח הפיקוד מצלמה או אמצעי אלקטרוני אחר עם מסך לצפייה במכונה
ע"פ דרישת התקן.
יהיו בלוח מספיק מגעים יבשים לקבלת איתות מהקורא הביומטרי.
.3

מערכות ההנעה

.3.0

מכונת הרמה
מכונת ההרמה תהיה מסוג  GEARLESSזרם חילופין במערכת בקרת שינוי תדר  ,VVVFעל
ציר המנוע מורכב גלגל הנעה.
קוטר גלגל ההנעה יהיה לפחות פי  40מקוטר הכבל .על גלגל ההנעה יותקנו מגנים נגד נפילת
כבלים.
המכונה תהיה מיוחדת לשימוש במעליות ומתוכננת לעבודה מאומצת.
בסיס המכונה יונח על בסיס על גבי בולמי זעזועים למניעת העברת רעידות ורעשים לפיר
ולקירות הבניין.
המנוע יהיה בעל מומנט התנעה גבוה.
המנוע יוגן מפני התחממות יתר ע"י מגע חשמלי )תרמיסטור( שיותקן בין ליפופיו.
על המנוע יותקן מאוורר חיצוני שיופעל ע"י רגש חום שיהיה מותקן בין ליפופי המנוע ויגרום
להפעלת המאוורר עם עלית חום המנוע.

.3.1

בקרת מהירות
פעולת מנוע המעלית תבוקר ע"י יחידת בקרת מהירות שתוסת את תאוצת והאטת המעלית.
העצירה תהייה בשיטת :הגישה הישירה לתחנה ).(DIRECT APPROACH

.3.2

בלם המכונה
בלם המעלית יופעל ע"י אלקטרו מגנט הפועל בזרם ישר .הבלם מורכב על המכונה ומופעל
כמצמד ,או ע"י "דיסק".
"נעלי" הבלם תהיינה מצופות ברפידות.
על הבלם תהיה מערכת חשמלית הכוללת סוללה חשמלית עם מטען שתותקן בסמוך ללוח
הפיקוד ויאפשר פתיחת הבלם על מנת להזיז את המעלית בצורה חשמלית לחילוץ אנשים
מתוך תא המעלית בשעת חירום.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

373
.3.3

גלגלי הטיה
גלגלי ההטיה יהיו בנויים במבנה המתאים לשאת את העומסים .צירי הגלגלים ינועו בתוך
מסבים סגורים.
קוטר גלגל ההטיה יהיה לפחות פי  40מקוטר הכבל ויצויד במגנים המונעים את נפילת הכבל.

.3.4

כבלי תליה
כבלי התלייה יהיו מותאמים למעליות הבנויים מחוטי פלדה במבנה "סיל"" או מרצועות
בשלוב עם כבלי פלדה .קצוות הכבלים יהיו מחוברים לתא ולמשקל הנגדי באמצעות "פעמוני
תליה" תלויים כנגד קפיצים המורכבים משני ציידי הכבלים.

.3.5

מתקן רפיון כבלים
על גג התא ומתחת לפעמוני התלייה יותקן מתקן להגנה מפני רפיון כבלים עם מגע חשמלי
שיפסיק את פעולת המעלית ,במקרה של התארכות יתר או רפיון באחד הכבלים.

.4

תא ודלתות

.4.1

תא המעלית
תא המעלית יבנה בתוך שלד מתכת מסיבי המתאים לשאת את העומסים הנדרשים ,ויבודד
תא המעלית יבנה בתוך שלד מתכת מסיבי המתאים לשאת את העומסים הנדרשים ,ויבודד
מהשלד ע"י בולמי זעזועים וגומיות כנדרש.
על שלד התא יותקנו פעמוני התלייה ,התקן תפיסה ,מתקן שקילה אלקטרוני עם מגעים
לעומס מלא ועומס יתר ומנגנון הפעלת הדלתות.
התא יצויד במובילי תא עם גלגלים מצופים בגומי הניתנים לכיוון.
קירות התא :יבנו מפח אשר עבר טיפול הגנה נגד התפתחות חלודה ,בעובי  1.5מ"מ לפחות
ויצופו בחלקם החיצוני בחומר מבודד למניעת זעזועים ורעשים.
קירות התא בחלקן הפנימי יצופו באלמנטים של פח פלב"ם כדוגמת  RIGIDלפי דרישת
האדריכל.
מראה :על הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התא.
חזית התא :תיבנה מפח פלב"ם.
מסך מידע בתא המעלית :בתא המעלית יותקן מסך אשר יספק מידע באמצעות אינטרנט.
מצלמה בתא :בתא המעלית תותקן מצלמה.
רצפת התא :תצופה בגרניט בעובי  30מ"מ לפחות.
מעקה :מפרופיל עגול בקוטר  40מ"מ עשוי פלב"ם יותקן על הקיר האחורי בתא בגובה של
 0.90מ' מהרצפה.
פנל :בחלקם התחתון של קירות התא יותקן פנל פלב"ם עם פתחי אוורור כנדרש בתקן
הישראלי.
תקרת התא  :תהיה צבועה בצבע סופי .מתחת לתקרת התא יותקן לובר דגם מרחף במסגרת
מפלב"ם כשמעליו לוח פרספקס שקוף בעובי  4מ"מ.
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גופי תאורת :לדים ,עוצמת התאורה תהיה  200לוקס לפחות/או גופים שקועים לבחירת
האדריכל.
תאורת החירום  :שיוזנו מהתקן משולב הכולל מטען ומצבר לתאורת חירום ויציאה מיוחדת
לפעמון אזעקה יותקנו על פנל הלחצנים.
מפוח :על תקרת התא יותקן מפוח דו כיווני בעל  70החלפות אויר בשעה לאוורור התא ובעל
פעולה שקטה שלא יעלה מעל  ,DBA45במרחק של  1.0מ'
על גג התא יותקנו פעמון אזעקה ,לחצני שרות להסעת המעלית לביצוע עבודות אחזקה
ותיקונים ומנורת שרות.
לחצני השרות יפעלו עד למרחק שאינו קטן מ 1.8 -מ' מגג התא לתקרת הפיר.
דלת התא  :אוטומטית מפח פלב"ם.
הכנפיים ינועו על מסילות תליה בעזרת גלגלי תליה עשויים פלסטיק עם מסבים כדוריים
ואקסצנטרים נגדיים ,בתחתית הכנפיים מובילי מתחת המצופים באוקולון הנעים בתעלת
אלומיניום המורכבת על סף התא.
יש לקבל אישור ארכיטקטוני מהאדריכל לפני תחילת ייצור התא.
4.2

דלתות הפיר
דלתות הפיר תיפתחנה בפתיחה אוטומטית .הדלתות בעלות שתי כנפיים הבנויות פח בעובי
של  1.5מ"מ לפחות שעבר טיפול נגד התפתחות חלודה ומצופה בחלקו הפנימי בחומר מבודד
למניעת רעשים.
בחלקן החיצוני הכנפיים תהיינה מצופנה בפח פלב"ם .
הכנפיים ינועו על מסילות תליה בעזרת גלגלי תליה עשויים פלסטיק עם מסבים כדוריים
ואקסצנטרים נגדיים ,בתחתית הכנפיים מובילי מתכת המצופים באוקולון הנעים בתעלת
אלומיניום המורכבת על קונסטרוקציה ברזל בפיר.
כיסויי פח צבועים בצבע יסוד וסופי יותקנו בתוך הפיר בין הדלתות הקומות.
על כנפי הדלתות יורכבו מנעולים אלקטרו מכנים עם מגעים מתאימים מוגנים בפני לכלוך
ואבק לפי דרישת התקן עם אפשרות פתיחת הדלת במקרה הצורך ע"י מפתח "משולש".

4.3

משקופי דלתות הפיר
בכל קומות בדלתות הפיר יותקן משקוף חצי סמוי מפח פלב"ם לחיפוי הקיר בשיש או אבן.

4.4

מפעיל הדלתות
מפעיל הדלתות יפתח אוטומטית את דלתות התא והפיר כאשר התא מגיע לתחנות.
מהירות הדלתות ניתנת לכוון לכל אורך מהלך הפתיחה והסגירה.
מפעיל הדלת יפתח את דלתות התא בהיתקל הדלת בהתנגדות למהלך הסגירה או בהימצא
גוף כל הוא במסלול הסגירה.
בזמן הפסקת חשמל ניתן יהיה לפתוח את דלת התא מתוך התא ע"י הפעלת כוח סביר.
מנוע המנגנון יפעל בזרם ישר או שינוי תדר  VVVFומתאים לעבודה מאומצת בבתי מגורים.
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.5

המשקל הנגדי
המשקל הנגדי בנוי ממסגרת ברזל המתוכננת לשאת את העומסים הדרושים .מילוי המשקל
הנגדי יהיה יציקת ברזל.
המשקל הנגדי יצויד במובילי תא עם גלגלים מצופים בגומי הניתנים לכיוון.

.6

כוונות התא והמשקל הנגדי
הכוונות התא והמשקל הנגדי תהיינה מתוכננות למעליות ועשויות מפרופיל בצורת ""T
כשלהבי הכוונות מושחזים.

.7

מידות כוונות התא:

.127x89x16

מידות כוונות משקל נגדי:

.89x62x16

התקן תפיסה לתאי המעליות
התקן התפיסה יהיה בנוי בהתאם לדרישות התקן ,יופעל ע"פ המהירויות הנדרשות בתקן
הישראלי וינתק את מעגל הביטחונות ע"י מפסק מכני שלא ייסגר חזרה מאליו .מתקן
התפיסה יפעל בעת נסיעת המעלית בכיוון מטה וגם בכיוון מעלה )ניתן לבטל מתקן בטחון
בכוון מטה במידה ויותקן מתקן בטחון במשקל הנגדי(.

.8

וסת המהירות
וסת המהירות יותקן במעלית בחדר המכונות ,יפעיל את התקן התפיסה ע"פ המהירויות
הנדרשות בתקן הישראלי וינתק את מעגל הביטחונות ע"י מפסק מכני שלא ייסגר חזרה
מעליו.
בתחתית בור המעלית יותקנו גלגל נגדי ומשקולת עם מפסק אשר ינתק את מעגל הביטחונות
במקרה של קריעת כבל הוסת או התארכותו.
על הבלם תהיה מערכת חשמלית הכוללת סוללה חשמלית עם מטען שתותקן בסמוך ללוח
הפיקוד ויאפשר שחרור וסת המהירות מנעילתו על מנת להזיז את המעלית בצורה חשמלית
לחילוץ אנשים מתוך תא המעלית בשעת חירום.

.9

פגושות
בתחתית הבור יותקנו פגושות שיתאימו למהירות הנסיעה בהתאם לדרישת התקן הישראלי.
פגושות הידראוליים יצוידו במפסק מכני שלא ייסגר חזרה מאליו שינתק את מעגל
הביטחונות כשהוא נלחץ ע"י התא או המשקל הנגדי .הפגושות יותקנו על בסיסי מתחת לתא
ולמשקל הנגדי.

.10

שרשרת איזון
שרשרת איזון תותקן בין התא למשקל הנגדי לאיזון משקל כבלי התילוי .שרשרת האיזון
תהייה מיוחדת למעליות ומצופה בגומי למניעת רעש.
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.11

רמות רעש ורעידות
מאוורר תא מעלית ללא נסיעה  -לא יעלה מעל  ,40DBAבגובה של  1.6מ' מהרצפה.
תא המעלית בזמן נסיעה נומינלית מפוחי כבויים  -לא יעלה מעל  ,45DBAבמרחק של  1.6מ'
מהרצפה.
תא המעלית בזמן נסיעה נומינלית מפוחים פועלים  -לא יעלה מעל  ,45DBAבמרחק של 1.6
מ' מהרצפה.
תא המעלית בעצירה ,מפוחים עובדים ,פתיחה וסגירת דלתות  -לא יעלה מעל ,45DBA
במרחק של  1.6מ' מהרצפה.
תא המעלית בזמן נסיעה – עוצמת הרעידות הממוצעת תהיה נמוכה מ 10 mg -אוריזונטלי ו
 15 mgורטיקאלי ליותר מ 5% -מזמן הנסיעה.

.12

אקוסטיקה
 .12.1כאשר המנוע ו\או הגלגלות נסמכים על קורות עליונות אסור לעגן את הקורות אל
קירות הפיר ואין לגרוע משלמות הקירות.
הקורות תוצבנה על גבי זיזים בולטים מהפיר עם הפרדה גמישה בין הקורה לבין הזיז.
 .12.2הממסרים בלוחות הפיקוד יהיו מדגמים שקטים במיוחד.
 .12.3לוחות פיקוד ובקרה יתלו או יוצבו על רפידות גמישות אשר יבטיחו שקיעה סטטית
מינימאלית של  6מ"מ.
אין לבטן את הלוחות אל רכיבי המבנה.
 .12.4במידה ונותר חלל פתוח בין גב לוחות הפיקוד והבקרה לבין חלל הפיר ,יש לבצע
סגירה באמצעות שתי שכבות צמודות של גבס בגב הלוחות.
 .12.5על קבלן המעליות להקפיד שמנועי המעליות יוצבו על רפידות מרוכבות מטיפוס ,EL-3
וכן כל אמצעי גמיש נוסף שיידרש להבטחת עמידה בדרישות התקן.

ג .אחזקה
המזמין יחתום עם הקבלן על חוזה שרות בכפוף לתנאי האחזקה ,לאחר קבלת תעודת השלמה עפ"י
מחירים שיסוכמו מראש בין המזמין והקבלן.
בתקופת האחריות יטפל הקבלן במעלית על כל חלקיה ויחזיקה במצב פעולה תקין בהתאם להוראות
הטכניות של יצרן הציוד ובהתאם להוראות הטיפול המונע ויחליף על חשבונו את כל החלקים אשר
יתקלקלו בגלל ליקויים בטיב החומר או העבודה.
1.1

שעות העבודה
בכדי לספק את השרות הדרוש לשם הפעלת המעלית ,בתחום התחייבויות על פי הסכם זה,
עובדי הקבלן יפעלו במשך שעות העבודה המקובלות  07.30עד  16.00בימים א' עד ה'07.30 ,
עד  13.00בימי ו' וערבי חגים .במקרים בהם יש צורך בהמשך עבודה רצוף המתחייב ממהות
הטיפול ,יישארו העובדים לעבוד שעות נוספות ,עבור עבודה בשעות נוספות לא תשולם כל
תוספת.
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1.2

כלי עבודה ובית מלאכה
הקבלן יהיה מצויד בכל החלקים ,האביזרים ,החומרים ,המתקנים והמכשירים הנדרשים
לטיפול במעלית עליה הוא מופקד כולל אמצעי פירוק ,הרמה ,העברה ,הובלה ,הרכבה וכיוון.
הקבלן יהיה בעל מלאכה מתאים לביצוע עבודות תיקון ציוד ושיפוצים המתאימים לציוד
המותקן במעלית על פי המצוין בהסכם זה.

1.3

הנחיות לביצוע
האחזקה תבוצע על ידי הקבלן לפי מיטב השיטות המקצועיות הקיימות ולפי המפורט להלן:
בתקופות עפ"י לוח זימון אחזקה שיוגש ע"י הקבלן ויתאים לתקופתיות הטיפולים
א.
כמצוין בהוראות לטיפול מונע במפרט זה.
תיקון מיידי של כל מפגע בטיחותי ,העלול לסכן את המשתמשים במעלית.
ב.
פיקוח תקופתי ועריכת בדיקות וביקורות ,רישום כל הנתונים הנדרשים ביומני
ג.
הביקורת והציוד ,כולל השתתפות נציג הקבלן בזמן הבדיקה של בודק מוסמך.
ביצוע כל התיקונים לרבות סילוק תקלות וסילוק מקורות לתקלות ,אשר יהיו דרושים
ד.
או מועילים או רצויים למעלית ולשיפורה.
הקבלן ,ביודעו את מספר המעליות ואת הטיפולים המתוכננים )טיפול מונע( הנדרשים
ה.
בהן כפי שיפורטו במפרט זה ,מתחייב לבצע את כל הוראות האחזקה במלואן ,בכל
השונות.
במידה והעובדים לא הספיקו לבצע כל המשימות במסגרת שעות העבודה המקובלות
או כאשר הידע שלהם בתקלות מסוימות אינו מספיק ,יתגבר אותם הקבלן על חשבונו
בעובדים נוספים עד לגמר ביצוע העבודות במועד וללא דחיות מיותרים.

1.4

עובדים והיתרים
הקבלן יעסיק לצורך ביצוע הסכם זה בעלי מקצוע מיומנים ובעלי ניסיון במספר הדרוש
ובאופן שתובטח האחזקה בהתאם להסכם זה ברמה גבוהה ולפי לוח זימון הפעולות כנדרש.
עובדי הקבלן יהיו רשומים ובעלי היתרים ממשלתיים כנדרש לביצוע עבודות במעלית בהיקף
עליהם הם מופקדים.

1.5

לוח זימון אחזקה שנתי לטיפולים
על הקבלן לנהל לוח זימון אחזקה שנתי לטיפולים שימוקם בחדר המכונות המציין את כל
הטיפולים החודשיים ,תלת חודשיים ,חצי שנתיים ושנתיים .בלוח יצוין המעלית והטיפול
שיש לבצע בה ,הפעולות הנדרשות בכל טיפול מופיעות בד הטיפולים והוראות האחזקה אותו
ימלא הקבלן לאחר ביצוע העבודות.
במידה והקבלן ממליץ על שינויים כלשהם בעבודות האחזקה המתוכננות ,יחייב הדבר קבלת
אישור בכתב מהיועץ.

1.6

יומן אחזקת מבנים ומערכות
הינו ספר רישום המוחזק בחדר המכונות והרישום בו יעשה ע"י הקבלן ,המפקח או נציגו.
בספר יירשמו:
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א.
ב.
ג.
ד.
1.7

הודעות על תקלות ואירועים.
הוראות שינתנו לקבלן על ידי המפקח או מטעמו.
כל דבר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע האחזקה.
הערות בדבר המהלך של ביצוע האחזקה.

כרטיס תולדות ציוד
הקבלן יחזיק במשרדו לכל מעלית כרטיס תולדות ציוד עליו יצוין מספר המעלית ,דגם
המעלית ופרטים מזהים .בכרטיס זה ירשום הקבלן כל פעולה שבוצעה במעלית כמו תיקון
החלפת חלק ,שיפוץ ,טיפול מונע תקופתי וכו' .בתום תקופת ההסכם או לפי דרישת המזמין
יעביר הקבלן למפקח את הכרטיסים.

1.8

תיקוני תקלות
תיקוני תקלות יבוצעו על ידי הקבלן תוך  12שעות מרגע קבלת ההודעה .ההודעה
א.
תיעשה על ידי נציג המזמין.
בעת קבלת הודעה על אנשים התקועים במעלית שאין עובדי המקום מסוגלים לחלצם,
ב.
יופיע עובד הקבלן למקום מיד עם קבלת ההודעה ולא יותר משעה מרגע קבלת
ההודעה ויבצע את החילוץ.
ג.
ד.

1.9

על הקבלן למלא באופן מלא ומפורט את טופס רשימת התיקונים בכל פעם שהוא
מבצע תיקון תקלה.
על האחזקה לעמוד ברמת שרות כזו ,כך שכמות התקלות המרבי הגורמות להשבתת
המעלית לא תעלה על  6תקלות בשנה וזאת לאחר  3חודשי הרצה של המעלית.

מוקד קבלת הודעות
הקבלן מתחייב לקיים מוקד מאויש לקבלת הודעות על תקלות בכל שאות היום
א.
והלילה ובמשך כל ימות השנה כולל בימי שישי ,שבתות ,חגים ומועדים ,ולמסור
רשימת מספרי טלפונים בהם ניתן להשיג עובד בעל רכב בשעות הלילה .הקבלן יציין
את עדיפות הפניה לעובדים לצורך תיקוני תקלות.
העובד התורן יהיה מיומן ובעל מקצוע ברמה גבוהה המסוגל להתגבר בכוחות עצמו על
כל תקלה במעלית ולהחזירה לשימוש .העובד התורן של הקבלן יהיה מצויד גם מכשיר
איתורית כך שניתן יהיה לאתרו במהירות.
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ד .הוראות לטיפול מונע
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------תקופת הביצוע
תיאור
קטע הטיפול
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------חודשי
ניקוי כללי
.1.1
מכונת
.1
חודשי
בדיקה חזותית
.1.2
הרמה
חודשי
בדיקת שמן בכננת
1.3
חודשי
מסבי הכננת )בדיקת שמן(
1.4
שנתי
החלפת שמן בכננת
1.5
חודשי
בדיקת מעצורים
1.6
חודשי
שימון צירים במעצורים
1.7
שנתי
ניקוי נעלי המעצור
1.8
 3חודשים
בדיקת נעיצי גלגל ההנעה
1.9
שנתי
 1.10בדיקת מהירות
 3חודשים
 1.11גירוז גלגל הטיה
חודשי
 1.12בדיקת רעידות
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------חודשי
ניקוי כללי
2.1
וסת
.2
חודשי
בדיקה חזותית
2.2
מהירות
חודשי
בדיקת לחיים קפיציים
2.3
חודשי
שימון גירוז
2.4
חודשי
בדיקת מפסק פיקוד
2.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------חודשי
ניקוי כללי
3.1
לוח
.3
חודשי
בדיקה חזותית
3.2
פיקוד
חודשי
בדיקת מתחים
3.3
חודשי
בדיקת קפיצים
3.4
חודשי
בדיקת פחמים
3.5
חודשי
בדיקה מכאנית של המגענים
3.6
 3חודשים
שימון צירים במגענים
3.7
 6חודשים
בדיקת ממסרי עומס יתר
3.8
 6חודשים
בדיקת חוסר והיפוך פאזות
3.9
 6חודשים
 3.10בדיקת חיבורים
 3.11בדיקת חיזוקי ברגים
 6חודשים
3.12
3.13

בדיקת נגדים
בדיקת אצבעות מגענים
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------תקופת הביצוע
תיאור
קטע הטיפול
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------חודשי
בדיקת תילוי
4.1
כבלים
.4
 3חודשים
בדיקת קפיצים ,פעמונים
4.2
 3חודשים
בדיקת התרופפות
4.3
 3חודשים
שימון כבלים
4.4
 6חודשים
בדיקת שבר-קוצים
4.5
 6חודשים
השוואת מתיחות
4.6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------שנתי
ניקוי
5.1
פסים
.5
חודשי
בדיקה חזותית
5.2
 6חודשים
חיזוק ברגים
5.3
 6חודשים
בדיקת חיזוקים
5.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------שנתי
ניקוי כללי
6.1
 .6משקל נגדי
חודשי
בדיקה חזותית
6.2
חודשי
בדיקת נעלים
6.3
 3חודשים
בדיקה-גירוז גלגל הטיה
6.4
 6חודשים
חיזוק ברגים
6.5
חודשי
בדיקת חיבור כבלים
6.6
חודשי
בדיקת תילוי כבלי איזון-שרשרת
6.7
חודשי
בדיקת שמן במשמנות
6.8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------חודשי
ניקוי כללי
7.1
דלתות פיר
.7
חודשי
בדיקה חזותית
7.2
חודשי
בדיקת מנעולים-נעילה
7.3
חודשי
בדיקת מנגנוני דלתות וניקוי מגעים
7.4
חודשי
בדיקת כבלי תשלובת )או שרשרת(
7.5
חודשי
בדיקת כבל משקולות או קפיץ
7.6
חודשי
בדיקת נעלי דלתות
7.7
חודשי
בדיקת צירי גלגלים
7.8
 3חודשים
חיזוק ברגים
7.9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.8

גג התא

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

ניקוי כללי
בדיקה חזותית
בדיקת התקן תפיסה
בדיקת מגע התקן תפיסה
בדיקת לחצני שרות
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------תקופת הביצוע
תיאור
קטע הטיפול
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------חודשי
בדיקת תאורת שרות
8.6
 3חודשים
בדיקת גומיות
8.7
 3חודשים
בדיקת נעלי תא
8.8
חודשי
בדיקת שמן במשמנות
8.9
8.9
 3חודשים
בדיקה-גירוז גלגל הטיה
 3חודשים
 8.10בדיקת חיבור כבל וסת
חודשי
 8.11בדיקת תילוי
חודשי
 8.12בדיקת פתח חירום
 6חודשים
 8.13חיזוק ברגים
חודשי
 8.14בדיקת מפעיל דלת
שנתי
 8.15בדיקת מתקן שקילה
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------חודשי
ניקוי כללי
9.1
תא
.9
חודשי
בדיקה חזותית
9.2
חודשי
בדיקת דלתות תא
9.3
חודשי
שימון-גירוז דלתות תא
9.4
חודשי
בדיקת מוביל דלת
9.5
חודשי
בדיקת טור תאים
9.6
חודשי
בדיקת כוח סגירת דלת
9.7
חודשי
בדיקת זמני סגירה-פתיחה
9.8
חודשי
בדיקת מנורות סימון
9.9
חודשי
 9.10בדיקת מאוורר
חודשי
 9.11בדיקת תאורה
 6חודשים
 9.12חיזוק מעקות מגנים
חודשי
 9.13בדיקת קופסת לחצנים
חודשי
 9.14בדיקת פעמון אזעקה
חודשי
 9.15בדיקת תאורת חירום
חודשי
 9.16בדיקת מראי קומות
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.1ניקוי כללי
מתח לתא
.10
חודשי
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

בדיקה חזותית
בדיקת שלד תא
בדיקת תילוי כבלי איזון-שרשרת
בדיקת התקן תפיסה
בדיקת מגעי שקילה
בדיקת מתקן שקילה
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------תקופת הביצוע
תיאור
קטע הטיפול
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3חודשים
 10.8בדיקת גומיות
חודשי
 10.9בדיקת תילוי כבל כפיף
 6חודשים
 10.10חיזוק ברגים
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------חודשי
 11.1ניקוי כללי
בור הפיר
.11
חודשי
 11.2בדיקה חזותית
חודשי
 11.3בדיקת גלגל וסת שימון-גירוז
חודשי
 11.4בדיקת מפסק בור
חודשי
 11.5בדיקת מתיחות כבל וסת
חודשי
 11.6בדיקת מתקן איזון
 3חודשים
 11.7גירוז גלגל איזון
חודשי
 11.8בדיקת פגושות-שמן
חודשי
 11.9בדיקת מגעי פגושות
שנתי
 11.10בדיקת חיזוקי סינור
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------חודשי
 12.1ניקוי כללי
אביזרים
.12
חודשי
 12.2בדיקה כללית
בפיר
 12.3בדיקת מפסקים סופיים
חודשי
 3חודשים
 12.4בדיקת עקומות
 6חודשים
 12.5חיזוק ברגים כללי
חודשי
 12.6בדיקת כבל כפיף
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------חודשי
 13.1בדיקה כללית
בדיקות
.13
חודשי
בדיקת לחצנים-מנורות
13.2
ויסות
חודשי
 13.3בדיקת מראי קומות
ותפקוד
חודשי
 13.4בדיקת חצי כיוון-גונגים
חודשי
 13.5בדיקת דיוק עצירה
 6חודשים
 13.6בדיקת פיקוד וויסות
שנתי
 13.7בדיקת פיקוד מכבי אש
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------בודק מוסמך  14.1השתתפות בבדיקה
14.
 6חודשים
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ה .פרוט הציוד )מעליות מס' (1
על הספק לפרט את הציוד המסופק על ידו בהתאם לפרוט.
תיאור הציוד

טיפוס הציוד

היצרן וארץ הייצור

יחידת ההרמה
מעצר המכונה
מערכת בקרת מהירות
לוח פיקוד
מערכת שקילה
מפסקים סופיים
אינדוקטורים
כוונות התא
כוונות המשקל הנגדי
תא
וסת מהירות
התקן תפיסה
כבלי תליה

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

מפעיל הדלתות
דלתות הפיר
מנגנוני הדלתות
מנעולי הדלתות
פגושות
מראה קומות
לחצנים
כבל כפיף
אינטרקום
טור תאים

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

תאריך........................................... :
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ה .פרוט הציוד )מעלית מס' (2,3
על הספק לפרט את הציוד המסופק על ידו בהתאם לפרוט.
תיאור הציוד

טיפוס הציוד

היצרן וארץ הייצור

יחידת ההרמה
מעצר המכונה
מערכת בקרת מהירות
לוח פיקוד
מערכת שקילה
מפסקים סופיים
אינדוקטורים
כוונות התא
כוונות המשקל הנגדי
תא
וסת מהירות
התקן תפיסה
כבלי תליה

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

מפעיל הדלתות
דלתות הפיר
מנגנוני הדלתות
מנעולי הדלתות
פגושות
מראה קומות
לחצנים
כבל כפיף
אינטרקום
טור תאים

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

תאריך........................................... :
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דרגנועים
.1

תיאור טכני
כושר עבודה
גובה הרמה
מפלסי הקומה
רוחב המדרגה
שיפוע
מהירות נסיעה
מספר מדרגות אופקיות
מעקה

דרגנועים מס' 1-2
 9000איש/שעה )לעליה וירידה(
 4.95מ'.
.-12.65 ,-7.70
 1000מ"מ.
 30מעלות.
 0.5מ'/ש'.
.3
זכוכית.

אפיון הציוד

.OUTDOOR SPECIFICATION, HEAVY DUTY
מבנה חיצוני לא מקורה.

מיקום הדרגנוע
טמפרטורת סביבה

 - 5Cעד .40C

לחות
הזנת חשמל

עד .80%
 380וולט 3 ,פאזות 50 ,הרץ.

.2

מערכות פיקוד וחשמל

.2.1

פיקוד דרגנוע
הדרגנוע יוכל לשמש לעליה ולירידה ,הכוון יקבע ע"י בורר כיוון המופעל ע"י מפסק מפתח.
הדרגנוע יצויד בבורר להפעלה רגילה או שרות ,המופעל ע"י מפסק מפתח .מערכות הפעלה
אלה יותקנו בשני קצוות הדרגנוע כשהם מוגנים בקופסא סגורה הנפתחת ע"י מפתח.
לחצן עצור לעצירת הדרגנוע במצב חירום יותקן ליד כל מערכת הפעלה בכניסה וביציאה.
בשני קצות הדרגנוע יותקנו שקעים לחיבור לחצני שרות .לחצני השרות יענו לכל דרישות
התקן ,להסעת הדרגנוע מעלה ומטה לביצוע עבודות אחזקה ותיקונים .שקע מתאים להפעלת
מנורת שרות יותקן בשתי קצות הדרגנוע.

.2.2

בקר ומערכת הינע באמצעות דריכה על משטח הדריכה או באמצעות טור עיניים
במערכת בקר התדר במהירות " "STAND BY SPEEDהספקת המתח למנוע מוזן ישירות
) (380Vומערכת המבוקרת ע"י הבקר מנותקת.
במהירות " "STAND BY SPEEDמהירות הדרגנוע תנוע בין  30-50%למהירות הנומינלית.
כשהמערכת מזהה נוסע ע"י דריכה על משטח אשר מותקן בחלקו העליון והתחתון של
הדרגנוע הבקר יאיץ את מהירות הדרגנוע עד למהירות הנומינלית.
כאשר הדרגנוע מגיע למהירות הנומינלית הבקר מתנתק מהמערכת ומתחבר ישירות לקו
בחיבור רגיל וזאת מבלי שיורגש כל שינוי ואי נוחות בתאוצה )השינוי ב.("JERK" -
עם בפרק זמן שניתן לכוונו המערכת אינה מזהה נוסע חדש מערכת בקר התדר תיכנס לפעולה
בתדירות הנומינלית ותתחיל להאט את המערכת עד לתדירות "."STAND BY SPEED
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במידה והדרגנוע ממשיך לנסוע במהירות " "STAND BY SPEEDבפרק זמן שניתן לכוונו
תנועת הדרגנוע תיעצר.
כאשר הדרגנוע במצב עמידה הנוסע הראשון שיגיע יאיץ מידית את הדרגנוע למהירות
הנומינלית.
המערכת תהיה מבוקרת מחשב ותאפשר הפעלת המנוע בחיבור "כוכב" בעומס נמוך ובחיבור
"משולש" בעומס גבוה.
.2.3

מערכת בקרה ואבחון תקלות
לוח הפיקוד של הדרגנועים יכלול יציאה מתאימה להתחברות למחשב במרכז הבקרה
ובמודיעין כדוגמת "  "Dual Core 3.0 Ghzהכולל צג צבעוני  19" LCDתוצרת  SAMSUNGאו
ש"ע ,מקלדת ומדפסת ליזר  SAMSUNGאו ש"ע במרכז הבקרה.
המערכת תהיה משותפת גם למעליות.
המערכת תציג את תנועת הדרגנוע/מסוע ולתת דו"ח מלא על התקלות הדרגנוע/מסוע ,סוגן
ושעת התרחשות התקלה.
המערכת תאפשר לקבל ניתוח סטטיסטי על תקלות בדרגנוע/מסוע.
הפקוד יכלול מערכת בקרה ואבחון תקלות המאפשרת קבלת מידע על כל התקלות וסוגיהן.
את המידע השמור בזיכרון הלוח ניתן יהיה לשלוף בעזרת התקן מיוחד שיתחבר ללוח
הפיקוד או ע"י קריאה ישירות בלוח הפיקוד  ,מד שעות עבודה ללא אפשרות איפוס ,מד
מספר התנעות ללא אפשרות איפוס.
המערכת תכלול "מודם" לצורך העברת וקבלת אינפורמציה ממחשב אחר מרוחק.

.2.4

אינסטלציה חשמלית
האינסטלציה החשמלית תעשה לפי הצורך בצינורות משוריינים או פלסטיים ,לפי דרישת
היועץ וחברת החשמל ,מוגנים מפני חדירת מים ואבק .ההסתעפויות יעשו עם קופסאות
הסתעפות .הקופסאות חייבות להיות סגורות היטב ומוגנות מפני חדירת מים ואבק
ומותאמות לפתיחה מהירה ונוחה.

.2.5

לוח הפיקוד
לוח הפיקוד יהיה בנוי בארון נירוסטה ,מוגן מפני חדירת מים ואבק .ניתן יהיה לשלוף את
הלוח ממקומו לצורך ביצוע עבודות אחזקה ותיקון.
לוח הפיקוד יהיה אלקטרוני ומבוסס על טכנולוגיית המיקרופרוססורים.
הטרנספורמטורים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה תמידית ומאומצת ,מוגנים ומאובטחים.
מתח המאור יהיה  220וולט ומוגן ע"י ממסר פחת.
מישרי הזרם יהיו מותאמים לרמת העומס ובלתי רגישים לעליות וירידות מתח רגעיות.
המתנעים יהיו מאיכות גבוהה כאשר המתנעים לכיוון מעלה ומטה יהיו מצוידים בחיגור
מכני למניעת הפעלתם יחד.
הלוח יצויד בממסר להגנה מפני חוסר והיפוך פאזה.
מנוע הדרגנוע יהיה מוגן ע"י ממסר להגנה מפני זרם יתר.
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לוח הפיקוד יכלול כבלים לשיפור כופל הספק ל 0.92 -לפחות.
הלוח יכלול את "המסננים" הנדרשים להבטחת פעולתם התקינה של מערכת החשמל
והאלקטרוניקה של הבניין ,לוח פיקוד הדרגנוע ולוח פיקוד גנראטור החירום.
הלוח יכלול אמצעי אוורור ופיזור חום מלוח הפיקוד.
אם יידרש ,יופעל המנוע ע"י מערכת התנעה "כוכב משולש" או "בהתנעה רכה".
כל המהדקים יהיו מסומנים וסימונם יהיה זהה לזה שבתוכנית הפיקוד.
תוכניות פיקוד ואינסטלציה חשמלית תצורפנה ללוח הפיקוד.
.3

מערכות ההנעה

.3.1

מכונת ההנעה
מכונת ההנעה תהיה מורכבת מתשלובת חלזונית עם גלגל מניע המורכב על בסיס עם מנוע
חשמלי המחוברים באמצעות מצמד .המכונה תתאים לשימוש בדרגנועים ולמסועים
ומתוכננת לעבודה מאומצת .הבסיס יופרד מגוף הדרגנוע ע"י בולמי זעזועים למניעת העברת
רעידות ורעש.

.3.2

מנוע המכונה
מנוע המכונה יתאים במיוחד לדרגנועים ,לעבודה קשה וממושכת .מנוע בעל מומנט התנעה
התחלתי גבוה .זרם התנעה לא יהיה גדול מפי  3מהזרם הנומינלי.
המנוע יהיה מצויד במערכת הגנה תרמית שתנתק את פעולת המנוע במקרה של התחממות
יתר.

.3.3

בלם המכונה
בלם המכונה מופעל ע"י אלקטרו מגנט המוזן בזרם ישר .הבלם מורכב על המכונה ומופעל
כמצמד" .נעלי" הבלם תהיינה מצופות ברפידות .הבלם יתוכנן כך שיבטיח עצירה חלקה
בעומסים שונים עם הפסקת המתח החשמלי לסליל הבלם.
על הבלם תהיה מערכת מכאנית אשר תאפשר שחרורו ידנית המאפשרת הזזת הדרגנוע ידנית.

.3.4

ידיות המעקה
ידיות המעקה משני צידי הדרגנוע עשויות מחומר סינטטי שחור יצוק על מצע מתכת .ידית
המעקה תהייה מיחידה אחת ותנוע על מסילה המורכבת על המעקה .תנועת המעקה תהיה
מסנכרנת עם תנועת המדרגה .במערכת הנעת ידיות המעקה תשולב מערכת שתאפשר את
מתיחת ידית המעקה.

.3.5

שרשרת
שרשרת פלדה תעביר את התנועה מהמנוע אל מערכת הנעת המדרגות והמסוע ,וכן תניע את
מערכת הנעת ידיות המעקה .השרשרות יהיו מאיכות גבוהה המתאימות לעבודה מאומצת.
השרשרת תחושב לעמוד בעומס הגדול פי  5מעומס העבודה המכסימלי המחושב בעבודה
רגילה של הדרגנוע ואו המסוע.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

388
כל מערכת השרשראות תכלול מערכת מתיחה ומערכת שימון אוטומטי.
.3.6

מדרגות
המדרגות עשויות מיציקת אלומיניום או מיציקת פלדה עם ציפוי עליון מאלומיניום .אזור
הדריכה במדרגה יהיה מחורץ ,המרוחים בין החריצים יהיו קטנים כך שיאפשרו עמידה
נוחה.
על כל מדרגה יורכבו שני גלגלים על מסבים בעלי גירוז תמידי שינועו על מסלולי פלדה
מעובדת וחלקה .הגלגלים יצופו בגומי עמיד בפני שחיקה וחומרי סיכה.
כל המדרגות/משטח המסוע תהיינה זהות בגודלן וניתנות להחלפה בקלות.
בשתי קצוות הדרגנוע תהיה תנועה אופקית של שתים או שלוש )בהתאם לדרישת המפרט(
מדרגות לפחות.
קצות המדרגות יהיה צבועים בצבע צהוב זוהר.

.3.7

מסרקות
בשתי קצוות הדרגנוע/מסוע לכל רוחב המדרגה באזור כניסה ויציאת המדרגות/מסוע ,יותקנו
פלטות מסרק לניקוי חריצי המדרגה ומניעת חדירת גופים זרים לדרגנוע/מסוע.

.4

מבנה הדרגנוע

4.1

אגד
האגד יהיה בנוי מפרופילי פלדה המרותכים ביניהם והמחושבים לשאת את העומסים
הנדרשים עם מקדם בטחון של פי  5לפחות .האגד יבנה כך שתתאפשר גישה נוחה לכל חלקי
הדרגנוע/מסוע.
כל חלקי האגד יעברו טיפול נגד התפתחות חלודה וצבוע בצבע יסוד וסופי כנגד קורוזיה.
בחלקו העליון של האגד תותקן מכונת ההנעה ולוח הפיקוד.
בחלקו התחתון של האגד יותקנו גלגלי הנעה ומתיחה נגדיים.

.4.2

ציפוי האגד
האגד יצופה בחלקו החיצוני כולל בחלקו העליון והתחתון בפח צבוע בצבע יסוד וסופי בעובי
 1.5מ"מ לפחות.

4.3

מעקה
המעקה משני ציידי הדרגנוע יהיה ממסגרת פלב"ם כאשר בתוך המסגרת יורכבו לוחות
זכוכית שקופה מחוסמת ,מותאמות בשלמות האחת לרעותה ללא עמודי חיבור ותמיכה.
מסביב למסגרת יותקנו מובילי ידיות המעקה המורכב ממסבים בעלי שימון עצמי להובלת
ידית המעקה.
חלקו הפנימי התחתון של המעקה יכוסה בפח מצופה בחומר בעל מקדם חיכוך נמוך.
במקום כניסת ויציאת ידית המעקה יותקנו מברשות לניקוי תמידי של ידית המעקה ולמניעת
כניסת גופים זרים.
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.4.4

מברשות הגנה
בשתי צידי הדרגנוע/מסוע לכל אורכו יותקנו מברשות הגנה לאורך המעקות.

.4.5

כיסוי חיצוני לדרגנוע
בחלקו העליון התחתון ובצידי הדרגנוע/מסוע לכל אורכו יותקן כיסוי חיצוני מח פלב"ם כולל
סגירת מרווחים בין שני הדרגנועים.

.5

וסת המהירות
הדרגנוע יצויד בהתקן חשמלי שימדוד את מהירות נסיעתו.
כשמהירות הנסיעה הנמדדת תעבור ב 20% -את המהירות הנומינלית" ,וסת המהירות"
יגרום לנפילת המעצור מידית ולעצירת הדרגנוע.

.6

מערכת שימון
הדרגנוע יכלול מערכת שימון אוטומטי לכל חלקי הדרגנוע הנעים עם מערכת איסוף שמן לכל
אורך הדרגנוע.

.7

התקני בטיחות
על הדרגנוע לכלול את התקני הבטיחות הבאים:
 .7.1מגע חשמלי אשר ינתק את פעולת הדרגנוע במקרה של חדירת גופים זרים מתחת
למסרקות.
 .7.2מגע חשמלי אשר ינתק את פעולת הדרגנוע במקרה של רפיון שרשרת או קריעת
השרשרת הראשית.
 .7.3מגע חשמלי אשר ינתק את פעולת הדרגנוע במקרה של ירידה בעובי רפידות המעצור.
 .7.4מגע חשמלי אשר ינתק את פעולת הדרגנוע במקרה של שקיעת מדרגה.
 .7.5מגע חשמלי אשר ינתק את פעולת הדרגנוע במקרה של הילכדות גופים זרים במברשות
בכניסה וביציאה של ידיות המעקה.
 .7.6מגע חשמלי אשר ינתק את פעולת הדרגנוע במקרה של נעילה מכאנית לצורך עבודות
אחזקה של הדרגנוע.
 .7.7מגע חשמלי אשר ינתק את פעולת הדרגנוע במקרה של נסיעת הדרגנוע בכיוון ההפוך
לכיוון נסיעתו.
 .7.8מגעים חשמליים אשר ינתקן את פעולת הדרגנוע במקרה של דחיפה או עיוות חלקו
הפנימי התחתון של המעקה לכל אורכו.
.7.9

.8

התקן ביטחון אלקטרו מכני למניעת הידרדרות.

תאורה
 8.1תאורת המסרקות משני הצדדים בשני קצוות הדרגנוע.
 8.2תאורה פלורוצנטית ירוקה מתחת למדרגות בחלקו העליון והתחתון של הדרגנוע.
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.9

הגנות
על קבלן הדרגנוע/מסוע להתקין את כל ההגנות הנדרשות למניעת פגיעה אפשרית באנשים
הנוסעים ע"ג הדרגנוע/מסוע כאשר יש מפגש בין דרגנוע לדרגנוע בין עם הם מורכבים
במקביל או המורכבים בהצלבה וכן במפגש בין הדרגנוע לרצפת הקומה מעל או מתחת וזאת
ע"פ דרישת התקן.

ג .אחזקה
כמון בפרק המעליות
ד .פרוט הציוד דרגנועים מס' 2 - 1
על הספק לפרט את הציוד המסופק על ידו בהתאם לפרוט.
תיאור הציוד

טיפוס הציוד

היצרן וארץ הייצור

דגם הדרגנוע
יחידת ההרמה
מנוע יחידת ההרמה
לוח פיקוד
לוח בקרה מרכזי

________________
________________
________________
________________

__________________
__________________
__________________
__________________

________________

__________________

תאריך........................................... :
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פרק  – 18תקשורת
הערה :בכל מקום שמצוין ספק ,או קבלן תקשורת  ,הכוונה לקבלני המשנה של הקבלן.
.1

כבילת תקשורת פסיבית
.1.1

בבניין תותקן רשת תקשורת בתצורת רשת תקשורת אחודה למחשבים ולטלפוניה.

.1.2

המכרז הינו לנקודת קצה קומפלט כולל הכבל – על המציע לבדוק בתשומת לב את
התוכניות לפני הגשת ההצעה.

.1.3

בבניין יהיה חדר שרתים/תקשורת ראשי ועוד שבעה חדרי תקשורת קומתיים .רשת
הבניין תחובר אל רשת הקמפוס בכבל אופטי  +כבל טלפון.

.1.4

שדירה ראשית אופטית בחדר שרתים/תקשורת ראשי
 .1.4.1כבל אופטי  6x2SMאל מרכז החישובים במכללה.
 .1.4.2כבל אופטי  3x2SMבתצורת כוכב אל כל אחד מחדרי התקשורת הקומתיים.
 .1.4.3חיבור לספקי תקשורת חיצוניים – בזק ו/או הוט ו/או סלקום וכדומה.

.1.5

כבילת נחושת לשקעי קצה
 .1.5.1שקע בסטנדרט  CAT6aוכבל בסטנדרט . CAT7
 .1.5.2כבילה לשקעי קצה תיפרס על לוחות ניתוב  24פורטים במסדים.
 .1.5.3סידור המסד יהיה לפי מקום ריק למתג  48פורטים ומעליו ומתחתיו יהיו שני
לוחות שקעים.
 .1.5.4תהיה הפרדה במסד בין פנלים לשקעי מחשב לבין פנלים לשקעי טלפון ופנלים
לשקעים המיועדים לציוד .POE

.1.6

כבילת טלפוניה
 .1.6.1שקעי טלפון בבניין יחוברו למרכזייה שתסופק ע"י היזם.
 .1.6.2בנוסף יהיה כבל טלפון  26זוג למכללה  +כבל טלפון  50זוג לנישת בזק  +כבל
טלפון  10זוג לכל אחד משטחי הזכיינים )קפטריה ,מכון כושר ,חנות ,וחדר
כביסה..
 .1.6.3כל כבלי הטלפון ייפרסו על קרונות במס"ר בחדר השרתים.
 .1.6.4הקבלן יבצע חיווטים בקרונה עבור קוי הטלפון האנלוגיים של המעליות +
רכזת ג"א  +רכזת אזעקות.

.1.7

סידור מסדים
 .1.7.1יש להגיש תוכנית סידור מסדים לאישור המפקח.
 .1.7.2אסור לבצע חיווט וסידור מסדים ללא קבלת אישור מהמזמין.

.2

מבוטל
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.3

אבני דרך לפיקוח על ידי מחלקת  ITשל המזמין
הקבלן יזמין את המתכנן ואת נציגי מחלקת  ITשל המזמין לפיקוח לפי אבני הדרך הר"מ:
.3.1

הגשת תוכנית עבודה  .SOWיחד עם התוכנית יוגשו מפרטים טכניים ודוגמאות של
הציוד לאישור.

.4

.3.2

תיאום מיקום מדויק של שקעים עבור תקשורת אלחוטית.

.3.3

בגמר השחלת הכבלים ולפני סגירת תקרות.

.3.4

העמדת המסדים באתר ושיטת חיווט לוחות הניתוב.

.3.5

הכנת סימון ושילוט.

.3.6

בדיקות קבלה ומסירה.

הגשת תכנית עבודה SOW

.4.1

הקבלן יכין תכנית עבודה ) (SOW - Scope Of Workמפורטת לפני התחלת העבודה.
התכנית תכלול:
 .4.1.1פרטי הקבלן ,מנהל הפרוייקט ואנשי הקשר.
 .4.1.2תעודות הסמכה המאשרות כי עובדי הקבלן מוסמכים להתקין את הציוד
הנדרש בפרוייקט.
 .4.1.3שרטוטי הבניין וציון כל נקודות הקצה ומיקום שאר הציוד.
 .4.1.4שרטוטים של כל אחד ממסדי התקשורת ואופן התקנת הציוד בהם.
 .4.1.5לכל נקודה המיועדת ל  Wireless LAN Access Pointתיערך בדיקת היתכנות
ותכנון מיקום אופטימלי לכיסוי השטח שיקושר על ידי אותה נקודה.
התחשיבים והתכנון יכללו ב .SOW
 .4.1.6תאור שיטת העבודה.
 .4.1.7רשימת הציוד המוצע כולל פרטי יצרן  ,פרטי הנציג בארץ ,מיפרט טכני
ואישורים נדרשים כגון אישור מעבדה בלתי תלויה לעמידה בדרישות תקן .יש
לצרף דפי מידע מקוריים של היצרן או צילום קריא וברור באיכות גבוהה.
 .4.1.8דוגמאות של הציוד כגון שקעים ואביזרי קצה ,כבל תקשורת ,לוח חיבורים,
כבל אופטי ,מגירה אופטית ,מחברים אופטיים ,מגשרים לסוגיהם השונים,
וכדומה לפי דרישת מחלקת המיחשוב והמפקח.
 .4.1.9דוגמאות לסימון כבלים ודוגמאות שילוט לציוד.
 .4.1.10הגדרת ציוד הבדיקה ושיטת הבדיקה כולל תצורת הדו"חות שיימסרו.

.4.2

הקבלן לא ירכוש ולא יספק ציוד שלא אושר בכתב על ידי המתכנן ועל ידי המפקח גם
יחד.

.4.3

אין להתחיל בעבודה לפני אישור התכנית בכתב ובחתימת המפקח.
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.5

הצגת מפרטים וציוד לאישור
.5.1

כל המפרטים הטכניים המצורפים מהווים דוגמא ,דרישות סף ומתן בסיס אחיד
להצעות.

.5.2

עבור כל פריט חובה לצרף דפי מידע וקטלוגים ,מפרט טכני ,שם יצרן ומספר קטלוגי.
היכן שנדרש ,יש לצרף גם אישור מעבדה בלתי תלויה לעמידת המוצר בסטנדרט
הנדרש.

.5.3

הספק יציין בכל עמודה או בטופס נפרד את פרוט הציוד המוצע על ידו הכולל:
 .5.3.1שם יצרן
 .5.3.2שם המוצר
 .5.3.3מס' דגם
 .5.3.4שם ספק )יבואן ,מפיץ(
 .5.3.5שם נותן השרות

.6

.5.4

הספק נדרש לכלול בהצעתו אל כל הפריטים ותתי הפריטים הנדרשים להתקנת
מכלול מערכת .במידה והספק מייצר פריט כלשהו שאינו סטנדרטי ובייצור שוטף ,
הנדרש למימוש בהתאם לבקשה ,המפרט הטכני ומענה הספק כגון :מתאם להתקנה,
מעמד לציוד וכו' .יש לקבל אישור מראש למוצר ולאיכותו מהמזמין ו/או המפקח
מטעמו.

.5.5

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל דוגמאות לבדיקה ובחינה של כל פריט בהצעתו
של הספק .לא אישר המזמין לספק את הפריט המוצע על ידו ,יחליף הספק בהתאם
לדרישה מצד המזמין את הפריט הנדון לפריט אחר שווה ערך מאושר.

.5.6

בכל מקרה ,גם לאחר הזכייה במכרז ,יידרש הספק להציג את המוצרים לאישור
המפקח .מוצרים בהתקנה חיצונית יירשו לקבל גם את אישור האדריכל.

.5.7

על המציע להצהיר כי הפריטים אותם הוא מציע עומדים בדרישות המערכת ויאפשרו
פעולת כל סוגי הציוד והמערכות המתוארות במפרט

.5.8

אין לרכוש או לספק ציוד לפני קבלת אישור מראש ובכתב מהמפקח.

.5.9

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סוגי הציוד שיסופקו.

עמידה בתקנים
המערכת בכללותה וכן כל אחד מרכיביה יעמוד בתקנים הר"מ ובכל תקן או תקנה רלוונטיים
גם אם לא צוינו במפורש במסמך זה:
.6.1

תקנים ותקנות ישראליים )כולל כל העדכונים הרלוונטיים העדכניים ליום התקנת
המערכת(:
 .6.1.1משהת"ק – מערכות קשר פנים במבנים.
 .6.1.2ת"'י  – 1907תקן לכבילת תקשורת בחצרי ומתקן הלקוח.
 .6.1.3ת"י  – 961הפרעות אלקטרומגנטיות במכשירים חשמליים.
 .6.1.4ת"י  – 1154תקעים ובתי תקע למכשירי טלפון.
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 .6.1.5ת"י  – 1155כבלים למתקני תקשורת.
 .6.1.6ת"י  – 734מיגון ציוד חשמלי מפני הלם חשמלי.
 .6.1.7בטיחות  -כל החוקים ,הדרישות ותקנות הבטיחות.
 .6.1.8חוקי החשמל.
.6.2

תקני תקשורת בינלאומיים )כולל כל העדכונים הרלוונטיים העדכניים ליום התקנת
המערכת(:
.6.2.1

ANSI TIA/EIA 568

.6.2.2

ISO/IEC 11801

.6.2.3

CENELEC EN50173

.ANSI TIA/EIA 569 .6.2.4
.ANSI TIA/EIA 606 .6.2.5
.ANSI TIA/EIA 607 .6.2.6
.IEE 802.3 .6.2.7
.IEE 802.5 .6.2.8
.6.3

תקני איכות הסביבה בינלאומיים )כולל כל העדכונים הרלוונטיים העדכניים ליום
התקנת המערכת(:
.6.3.1

.7

Directive 2002/95/EC = RoHS

הנחיות להעברת כבלים
.7.1

השלמת תשתיות ומובילים.
 .7.1.1על קבלן תשתיות התקשורת לבדוק את האתר לפני תחילת העבודה ובמהלכה
ולוודא כי התעלות והמוליכים שהותקנו עבור כבלי התקשורת אכן מתאימים
לביצוע העבודה הנדרשת.
 .7.1.2יחד עם זאת על הקבלן לפתור בעצמו בעיות קלות ולהשלים תשתית בשטח.
 .7.1.3קבלן התקשורת יבצע השלמות נדרשות כגון התקנת חיפוי הגנה לכבלים
בכניסה/יציאה לתעלות הרשת ,תעלות  PVCבכניסת כבלים למסדי תקשורת
וכדומה .לכל התעלות יותקנו זוויות וסיומות ייעודיות של היצרן ,לא יאושרו
קיפולים מאולתרים.
 .7.1.4בכל מקום של מעבר כבלים שלא בתעלה ,כגון פתח בקיר בטון ,יש להגן על
הכבלים על די לוח פח מגולוון או בדרך אחרת שתאושר על ידי המפקח.
בתעלות יותקנו התקני תפיסה לכבלים במרחק שלא עולה על  60ס"מ זה
מזה.

.7.2

השחלת כבלי נחושת
 .7.2.1השחלת הכבלים תבוצע על ידי אנשי תקשורת מיומנים בעבודה זו.
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 .7.2.2כבלי התקשורת יונחו מהמסדים לכיוון שקעי הקצה בתעלות רשת .הכבלים
ייקשרו בקבוצות של  8כבלים בקבוצה לכל היותר .הכבלים יונחו בתעלות
באופן ישר וללא התפתלויות והסתבכויות לכל אורך התעלה .העבודה תבוצע
על ידי הנחת הכבלים וללא משיכות בכוח שעלולות לפגוע בכבלים.
 .7.2.3מתעלות הרשת לשקעי הקצה יושחלו הכבלים בצינורות מריכף ו/או בתעלות
.PVC
 .7.2.4לכל שקע קצה יש להשאיר רזרבה של כ  50ס"מ כבל בתעלת הרשת.
 .7.2.5בצד מסדי התקשורת יש להשאיר רזרבה של  1מטר במסד.
 .7.2.6במסדים על גלגלים יש לחלק ולסדר את הכבלים כך שניתן יהיה להזיז את
המסד בלי לפגוע בכבלים.
 .7.2.7יש לסמן את כבלי התקשורת בקצוות בשרוול מתכווץ – סימון זהה יבוצע
בשני קצות הכבל.
 .7.2.8הכבלים יונחו בקבוצות על פי החלוקה הגיאוגרפית של הבניין ולפי מספרי
החדרים הסופיים.
 .7.2.9בפירים תבוצע השחלה אנכית על גבי תעלות רשת או על גבי סולמות .קבוצות
הכבלים ייקשרו לתעלה/סולם כל  1.5מטר.
 .7.2.10במידה ויהיה חשש כי אורך כבל מסוים עלול לעלות על  90מטר יש לעצור
העבודה ולהודיע למפקח לפני ביצוע ההשחלה.
.7.3

השחלת כבלים אופטיים
 .7.3.1השחלת הכבלים תבוצע על ידי אנשי תקשורת מיומנים בעבודה זו.
 .7.3.2בכל קצה יש להשאיר רזרבה של כ  200ס"מ כבל מגולגל וקשור בתעלת
הרשת .או במסדים
 .7.3.3הכבל יסומן בשני הקצוות בשלטי פלסטיק צבעוני חרוט עם כיתוב של פרטי
הכבל ופרטי מיקום כל קצה כבל) .יפורט ע"י המזמין( שילוט פלסטיק צבעוני
חרוט למספור כל גיד )  SMו MM-בנפרד( .שילוט "לפלף" צרוב בחום עמיד
מים כיתוב לבן על רקע אדום ,יתבצע בשני הקצוות ,בכל גוב תת"ק ,בתעלות
הרשת כל  10מטר ובכל פתח גישה לפיר אנכי בגובה  150ס"מ.

.7.4

התקנת שקעי קצה וחיווט הכבלים.
 .7.4.1אסור לחווט שקעים בפנלים במסדים לפני קבלת מספרי החדרים הסופיים
מהפיקוח.
 .7.4.2סוג וצבע השקעים יהיה על פי אישור האדריכל והמפקח.
 .7.4.3במידה וקבלן החשמל יספק קופסאות למקבצי שקעים ,קבלן התקשורת
אחראי לספק את המתאם הנדרש להתקנת אביזר הקצה בקופסה.
 .7.4.4התקנת אביזר קצה בקופסה כוללת את המתאמים וכל הנדרש להתקנה נכונה
של אביזר הקצה בקופסה .התקנת שקע בתעלה כוללת את כל הנדרש
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להתקנת השקע כולל מכסה תעלה מחוזק וכל הנדרש להתקנה נכונה של
השקע בתעלה.
 .7.4.5התקנת שקע בריהוט כוללת את כל הנדרש להתקנת השקע כולל
קופסה"/בית" וכל הנדרש להתקנה נכונה של השקע בריהוט.
 .7.4.6אביזר הקצה חייב להיות מותקן באופן יציב ובלי לשקוע או להתנדנד.
 .7.4.7כל שקע יכלול גם שילוט פלסטיק צבעוני חרוט.
.8

מבחני קבלה ומדידות
.8.1

על הספק להגיש לאישור מסמך מבחני קבלה ובקרת איכות אשר יבוצעו לאחר התקנת
כל מכלול ומכלול .עמידה במבחני הקבלה כפי שיאושרו על ידי המתכנן ומנהל
הפרויקט תהווה אבן דרך באישור הפרויקט.

.8.2

במסגרת הצעתו יכלול הספק ביצוע מבחני קבלה מלאים לכל אביזרי/מערכות/עבודות
התשתית
שבוצעו על ידו ו/או אשר היה אחראי לביצועם כקבלן ראשי וכו'.

.8.3

בדיקות הקבלה יבוצעו בפיקוח מלא וצמוד של המזמין ו/או המפקח מטעמו .רק
עמידה מלאה ואישור על סיום ביצוע מבחני הקבלה יהוו אבן דרך לסיום העבודה
הרלוונטית .המבחנים והבדיקות יבוצעו ברמות הבאות:
 .8.3.1בדיקה פיזית וויזואלית ומכאנית.
 .8.3.2בדיקות חשמליות ואלקטרוניות ובחינת הפלטים.
 .8.3.3בדיקת הפעלה כמערכת כוללת בשילוב עם ציוד/מערכות ,רשתות מחשבים
וטלפוניה.
 .8.3.4בדיקת תיעוד . AS-MADE

.9

.8.4

הספק נדרש להתחייב לתקן את כל הליקויים שנתגלו בעת מבחני הקבלה ובמידה
ויתגלו ליקויים נוספים במהלך תקופת הבדק בתוך שבוע ימים מתאריך גילוי הליקוי.

.8.5

באחריות הספק להכין כתב כמויות ביצוע בפועל  ,מפורט ברמה של פריט ולצרף
לכתבי הכמויות פלט של דוחות בדיקת אורכים של הכבלים ממכשיר הבדיקה שאושר.
על הספק להצהיר כי מכשיר הבדיקה מתאים לסטנדרט הנבדק ,לציין את שיטת
הכיול של מכשיר הבדיקה ולהגיש דו"ח ביצוע כולל כיולים וכיוונים הנדרשים לפני
תחילת הבדיקה ובמהלה על פי הסטנדרט והנחיות היצרן.

.8.6

אישור כתבי כמויות מלאים ו/או חלקיים אינו מהווה אישור לסיום התחייבויות
הספק כלפי המזמין.

סיום העבודה והפעלת המערכת
.9.1

הספק נדרש להתחייב לבצע ולהשתתף בהפעלת המערכת המליאה ,כולל ציוד
אקטיבי ,מחשבים ,טלפוניה ,מערכות וכו'.
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.9.2

.10

סיום העבודה וקבלה סופית תהיה רק לאחר התקנת הציוד האקטיבי והפעלת רשת
התקשורת.

אחריות ושרות
 .10.1תקופת הרצה
.10.2

עם גמר מבחני הקבלה תחל תקופת הרצה לבדיקת תפקודה של המערכת
באופן מבצעי .משך ההרצה ייקבע על ידי המפקח .כלול בהצעה ללא חיוב
נוסף.

.10.3

תקופת אחריות –  60חודשים.

.10.4

במידה ובתקופת האחריות יתגלה כי המערכת ו/או חלק ממרכיביה לא בוצע
לפי המיפרט ו/או דרישות המכרז ,גם אם לא התקלה במבחני הקבלה או
בבדיקות המפקח/מתכנן ,יהיה הקבלן אחראי לתקן את הפגם על חשבונו
ובהתאם למיפרטים ודרישות המיכרז.

.10.5

השרות בתקופת ההרצה ותקופת האחריות יהיה באתר המזמין .הספק
מתחייב לתקן על חשבונו ,כולל אספקת חלקים ,עבודה ונסיעות ,כל תקלה או
נזק או פריט או חלק פגום בתנאי שהתיקון נדרש כתוצאה מפעולה רגילה
וסבירה של המזמין.

.10.6

החלפת חלקים רק על ידי חלפים חדשים באריזתם המקורית.

.10.7

תגובה לקריאת שירות תהיה תוך  2שעות מקבלתה.

.10.8

טיפול בתקלות יהיה כדלהלן:
 .10.8.1בקרות תקלה או בעית תפעול יתקשר המזמין למוקד השרות של
הקבלן.
 .10.8.2ההודעה תירשם ביומן התקלות במוקד ומספר הרישום יימסר
למודיע לצרכי מעקב .הרישום יכלול את כל פרטי מהלך הטיפול
בקריאה מפתיחתה ועד לפתרון ולסגירת הקריאה.
 .10.8.3תקלה משביתת שירות תתוקן תוך  12שעות ממסירת ההודעה,
באותו היום או ביום שלמחרת.
 .10.8.4תקלה רגילה תתוקן תוך  2ימי עבודה.
 .10.8.5במידה והקבלן לא ביצע תיקון כאמור רשאי המזמין לתקן בעצמו
ולחייב את הקבלן בהוצאות התיקון.

.11

תכניות עדות As Made

 .11.1במהלך העבודה יתעד הספק את כל העבודות שבוצעו והשינויים לעומת התכניות
המקוריות.
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 .11.2עם הפעלת המערכת וכתנאי הכרחי לקבלתה ,הקבלן יגיש למפקח תיק תכניות עדות
" "As-Madeב 4 -עותקים זהים .למען הסר ספק לא תשולם כל תוספת כספית בגין
הכנת והגשת תכניות העדות .התיק יכלול:
 .11.2.1פרטי הספק ורשימת אנשי קשר וטלפונים לקבלת שירות בתקופת האחריות,
כולל פרטי נותן השירות בפועל אם אינו הקבלן עצמו.
 .11.2.2פירוט תקופות האחריות לכל סוג ציוד ,תאריך התחלה ותאריך סיום.
 .11.2.3מלל המתאר את המערכת ודרכי התפעול שלה.
 .11.2.4תיעוד של המערכת כפי שהותקנה בפועל ,על כל מרכיביה ,כולל כל השינויים
שהוכנסו במערכת במהלך העבודה עד להפעלת המערכת בשלמותה )באם
יסוכמו שינויים כאלה בין הספק והמזמין(.
 .11.2.5תרשימים לוגיים ,תרשימי חיווט ,תוואי כבלים וסכימות אנכיות עם ציון
מיקום הציוד ופרטי הכבלים.
 .11.2.6כל התוכניות ,התרשימים ,הסברים בכתב ופרטים תפעוליים וטכניים
המעודכנים של הציוד שהותקן .כמו כן יכלול התיק את דפי המידע ,הוראות
התקנה וקטלוגים של הציוד.
 .11.2.7כל פלטי המדידה של אורכי הכבלים לסוגיהם השונים.
 .11.2.8ספרי התקנה הפעלה ואחזקה מקוריים של היצרן .המזמין רשאי לדרוש
תרגום לעברית.
 .11.2.9דו"חות הבדיקות שנערכו כולל פלט מלא של כל מכשירי הבדיקה.
 CD/DVD.11.2.10ובו כל התוכניות ,תוצאות בדיקות וכל תכולת התיק.

.12

סימון ושילוט המערכת

 .12.1הקבלן נדרש להתחייב בהצעתו לסמן את המערכת המותקנת על ידו בתיאום עם
מחלקת  ITשל המזמין .להלן דוגמא לדרישות השילוט:
 .12.2כל רכיב במערכת,יסומן בתג סימון ייחודי .הסימון יאפשר זיהוי חד ערכי לכל רכיב
במערכת.
 .12.3אישור לשילוט וסימון על פי דוגמא שיכין הספק וימסור לאישור המפקח .אין
להתקין סימון ללא אישורו מראש על ידי נציג המזמין.
 .12.4מספור השקעים יהיה רציף כדלהלן:
 .12.4.1שקעי מחשב 1-4999
 .12.4.2שקעי טלפון 5000-7999
 .12.4.3תקשורת אלחוטית 8000-8999
 .12.4.4טמ"ס 9000-9999
 .12.4.5סימון במסד תקשורת –:RRRR-PPP
 = RRRRמספר חדר
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 = PPPמספר השקע בחדר
 .12.4.6סימון שקעים – MS-BBB-N-RRRR-PPP
שם הקמפוס – הר הצופים MS
גבעת רם GR

עין כרם
רחובות
 = BBBמספר הבניין
 = Nמספר ריכוז התקשורת
 = RRRRמספר חדר
 = PPPמספר השקע בחדר
 .12.5שיטות השילוט
 .12.5.1שילוט בשלט  PVCסנדביץ' חרוט צבעוני בהתאם להגדרות.
 .12.5.2הדבקת השילוט בדבק מגע.
 .12.5.3סימון כבלים במספר חלופות לפי בחירת המזמין:


דגלון שלט ורישום בדיו בלתי מחיק.



שרוול מוטבע בלתי מחיק.



שרוול מתכווץ שקוף ופתקית מודפסת.

 .12.6האביזרים והציוד שיסומן בשילוט
 .12.6.1כבלי נחושת.
 .12.6.2כבלים אופטיים.
 .12.6.3שקעי קצה – שלט חרוט בגודל  7x20mmובהתאם למגרעת בשקע.
 .12.6.4לוחות ניתוב  – 8Wשלט חרוט בגודל  15x30mmבצד השמאלי  +פס סימון
לכל המבואות בלוח.
 .12.6.5כל סוגי הכבלים – פריסה אופקית ,שדירה ראשית ,טלפוניה וכדומה – סימון
בשרוול מתכווץ עם פתקית מודפסת.
 .12.6.6מגשרים – סימון בשני הקצוות על ידי שרוול מתכווץ עם פתקית מודפסת.
הסימון יותקן כך שייראה כאשר המגשר מחובר למבואה.
 .12.6.7מובילים ,צנרות קופסאות מעבר – שלט חרוט בגודל מתאים..
 .12.6.8ארונות תקשורת ושולחנות שרתים – שלט חרוט בגודל .150x40mm
 .12.6.9דלתות חדרי התקשורת שלט חרוט בגודל .100x200mm
 .12.7צבעי השילוט
תהיה הפרדה ברורה ובולטת באמצעות הסימון ,לסוגי המרכיבים השונים של
המערכת.
 .12.8להלן מובאת רשימת צבעים עקרונית ,הנחיות מדויקות יינתנו במהלך הגשת ה .SOW
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 .12.8.1שילוט כחול כיתוב לבן  -פנלי ייצוג שקעים  +שקעים בשטח  +מסדי
תקשורת.
 .12.8.2שילוט אדום כיתוב לבן – פנל ייצוג שדירה ראשית נחושת.
 .12.8.3שילוט שחור כיתוב לבן  -פנלי ייצוג טלפוניה.
 .12.8.4שילוט אדום כיתוב לבן  -כבל אופטי  MMשדירה ראשית  +פנלים ושקעים
.MM
 .12.8.5שילוט צהוב כיתוב שחור  -כבל אופטי  SMשדירה ראשית  +פנלים ושקעים
.SM

.13

ביצוע בדיקות למערכת התשתית הפסיבית
 .13.1הבדיקות יהיו על פי מפרט הבדיקות המתאים לתקן המערכת ,לכבלי הנחושת
ולכבלים האופטיים ובאמצעות מכשירי בדיקה ייעודיים לפי תקן  ,CAT6aהן בדיקת
 LINKוהן בדיקת ) Channelכולל מגשרים(.
 .13.2בדיקת  OTDRלכבלים אופטיים.
 .13.3בדיקות הארקה )פסי הארקה ,פסי שיוויון פוטנציאלים ,מוליכי הארקה( לפי חוק
החשמל.
 .13.4מכשירי הבדיקה יכוילו לפני התחלת הבדיקות ובמהלכן לפי הנחיות היצרן וסטנדרט
המערכת.
 .13.5הבדיקות יבוצעו אך ורק בנוכחות המפקח.

.14

אביזר קצה CAT6a RJ-45

 .14.1תוצרת  M3או  RITאו  DRAKAאו  PANDUITאו  R&Mללא שוו"ע
 .14.2האביזר מיועד להתקנה בלוח חיבורים מודולרי או בשקע או בכל צורה אחרת כפי
שיידרש בפרוייקט.
 .14.3אביזר קצה  CAT6aמסוכך Connecting Hardware Component

 .14.4הספק יציג אישורים על ביצוע בדיקות של המוצר במעבדה בלתי תלויה ,ואישור
המעבדה כי המוצר עומד בדרישות התקן הרלוונטי
 .14.5האביזר יכלול את כל הרכיבים הנדרשים להתקנתו עה"ט או תה"ט ,בתוך קופסה
רגילה או בקופסת שקע מתוצרת כגון ניסקו או  Cimaאו  Gewisאו ביטוצ'יני או בכל
סוג התקנה שיוגדר בפרוייקט ,.כולל המתאם הנדרש להתקנתו בשקע.
 .14.6מרכיבי האביזר ,אשר להם קיימים תקני חשמל ישראליים ,יעמדו בתקנים אלו.
 .14.7האביזר יהיה עם סיכוך מלא.
 .14.8התקנת המחבר תהיה באופן שמונע פתיחה של שזירת הגידים
 .14.9אמצעי החיבור יתאים לגידי נחושת בעובי של .22/23/24/AWG
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 .14.10אמצעי החיבור יתאים ללחיצת בידוד בעובי של  2.5מ"מ לפחות ,במידה ואביזר
החיבור הינו לגיד מבודד.
.14.10.1

חיבור הארקה למעגל וכן פס ההארקה ,יבוצעו כך שלא יגרמו הפרעות

השראות למעגלי הDATA -

.14.10.2

שקע הקצה והאביזר יעמדו בכל התקנים הישראליים ובמיוחד הסעיפים

הנוגעים להפרעות  RFI / EMIבמוצרים חשמליים ,הרלוונטיים.
 .14.11שקעי הקצה ולוחות הניתוב יהיו מתוצרת אותו היצרן.
.15

מגשר
 .15.1לכל שקע בפרוייקט יסופק מגשר באורך לפחות  150ס"מ ועד  300ס"מ לפי קביעת
המזמין בזמן האספקה.
 .15.2לכל  PORTבמסד יסופק מגשר באורך  30ס"מ עד  300ס"מ לפי קביעת המזמין בזמן
האספקה.
 .15.3כל המגשרים  S/FTPבתקן . CAT6a 600MHz
 .15.4אביזרי הקצה מתוצרת היצרן של השקעים  -תוצרת  M3או  RITאו  DRAKAאו
 PANDUITאו  R&Mללא שוו"ע.
 .15.5הכבל יהיה מתצורת  Teldorאו  Drakaבלבד ללא שוו"ע.
 .15.6כבל  ,100Ω , 8Wמסוכך כפול ,גמיש .AWG26
 .15.7בכל קצה תקע  RJ45מסוכך בתקן . CAT6a
 .15.8מעטה חיצוני מעכב אש .HFFR
 .15.9על כל מחבר יותקן כיסוי גומי צבעוני שלא ניתן להורדה במשיכה.
 .15.10המגשרים המיועדים למסדים יהיו מסומנים בשני הקצוות במספר סידורי בסדר רץ,
מודפס בדיו בלתי מחיק ומכוסה בכיסוי מגן שקוף שרינק.
 .15.11אורך המגשרים וסוגי הצבעים בתיאום עם המפקח.
 .15.12המגשר יהיה מיוצר ע"י יצרן אביזרי הקצה ויסופק עם תעודה הכוללת את המפרט
הטכני ואישור היצרן כי המגשר עומד בדרישות התקן.

.16

כבל תקשורת
 .16.1כבל תקשורת  , CAT7a POE+ S/STP 1000MHz 4x2-AWG22 HFFRמתוצרת
 Teldorאו  Drakaבלבד ללא שוו"ע.
 .16.2הכבל מכיל  4זוגות גידים שזורים ,כל זוג מסוכך ביריעת אלומיניום ובנוסף סיכוך
רשת נחושת כללי של לפחות .51%
 .16.3יעילות סיכוך:
 Coupling Attenuation .16.3.1מסוג  Type Iאו  Type IIלפי דרישות ההתקנה
באתר.
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 Transfer Impedance .16.3.2קטן מ  10מיליאוהם.
 .16.4הכבל מוגן במעטה פלסטי מעכב אש  HFFRבצבע לפי דרישת המפקח.
 .16.5הספק יציג אישורים של היצרן על ביצוע בדיקות של המוצר במעבדה בלתי תלויה,
ואישור המעבדה כי המוצר עומד בדרישות התקן.
.17

לוח ניתוב
 .17.1לוח ניתוב  "19כולל  24מבואות  RJ45מסוכך מלא בתקן  CAT6aכולל אישור
מעבדה חיצונית .כולל עמידה בדרישות . 10G Connecting hardware Component
תוצרת  M3או  RITאו  DRAKAאו  PANDUITאו  R&Mללא שוו"ע.
 .17.2הלוח יכלול פס מחוזק לתמיכה אחורית של הכבלים ויכלול מקומות המיועדים
להתקנת חבקי קשירה .שיטת הידוק הכבלים תאפשר התקנה מסודרת של הכבלים.
 .17.3הלוח יכלול את כל הנדרש להתקנתו במסד כולל ברגים ,אומים ,תפסים לכבלים ופס
הארקה.
 .17.4מבנה הלוח יאפשר סימון אשר יעשה ע"ג שלט סנדוויץ' פלסטי חרוט .יועדף לוח בו
יהיו מגרעות מתאימות להדבקת הסימונים.
 .17.5שקעי הקצה ולוחות הניתוב יהיו מתוצרת אותו היצרן.

.18

מסד תקשורת
 .18.1מסד תוצרת  Contecאו  Knurאו  HPאו  APCללא שוו"ע.
 .18.2מסד תקשורת מיועד להתקנת ציודי תקשורת אקטיביים ואביזרי תשתית פסיביים.
 .18.3התקנה
 .18.3.1תכנון מפורט של התקנת הציוד במסדים יוגש לאישור הפיקוח לפני ביצוע
חיווט כל מסד.
 .18.3.2התקנת המסדים תהיה על פי הנחיות היצרן ותכלול את כל המרכיבים
שבמפרט היצרן.
 .18.3.3מסדים צמודים יחוברו אחד לשני על פי הוראות היצרן.
 .18.3.4בגמר העבודה המסדים יחוזקו כנדרש ויבוצע פילוס.
 .18.3.5שיטת חיווט הכבלים למבואות במסד תהיה על פי סדר הקומות ובכל קומה
על פי מספור החדרים בסדר רץ מקטן לגדול .בתוך כל חדר סדר הסימון יהיה
על פי כיוון השעון.
 .18.3.6פתחי כניסת הכבלים למסד יהיו מוגנים על ידי גומי מעבר.
 .18.3.7בירידת/עליית כבלים למסד יש להתקין מוליך  PVCמתאים להגנה על
הכבלים.
 .18.3.8במסד יותקנו אביזרי הובלת כבלים כולל מסילות ותופסנים להובלת כבלים
ומגשרים בכמות שתידרש על ידי המפקח.
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 .18.4מידות המסד
 .18.4.1מסד עומד בגובה  44Uאו מסד תלוי בגובה .30U
 .18.4.2עומק  80ס"מ ורוחב חיצוני  75ס"מ.
 .18.4.3דלתות חזית מפרספקס עם מסגרת אלומיניום .דלתות אחוריות פח .כל
הדלתות עם מנעולים.
 .18.5אוורור
 .18.5.1המסד יכיל  2מאווררים  115cfmכ"א ,טרמוסטט וכל הציוד הנדרש קומפלט,
ע"ג מדף או מותקנים בגג המסד.
 .18.5.2המאווררים יהיו שקטים ועוצמת הרעש לא תעלה על .40 db
 .18.6הזנת חשמל
 .18.6.1עם המסד יסופקו ארבעה פסי שקעים עם השהייה המכילים כל אחד  6שקעי
כח ,מזוודים במארז מתכתי " ,19עם נורית ביקורת ומוגן ע"י מאמ"ת 16A-

 .Gפס השקעים יכלול התקן למניעת  SPIKESוהגנת שינוי מתח .הכבל
באורך מתאים לפי תנאי החדר.
 .18.6.2שני פסים יהיו לבנים ושני פסים יהיו אדומים לחשמל .UPS
 .18.7אביזרי המסד
 .18.7.1מסד התקשורת יכיל אביזרי עזר להתקנה עפ"י הפרוט:
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 4גלגלים עם מנגנון נעילה.



ערכת ברגי התקנה כולל אום קפיצי ) 100יחידות לפחות(.



 2מדפים מחורצים ניידים לציוד.



פסים לחיזוק הכבלים.



פנל "עיוור" בכמות לפי הצורך.



פנל "שערות" לפי הצורך.

מסד שרתים
 .19.1מסד ייעודי להתקנת שרתים תוצרת  Contecאו  Knurאו  HPאו  APCללא שוו"ע.
 .19.2התקנה
 .19.2.1תכנון מפורט של התקנת הציוד במסדים יוגש לאישור הפיקוח לפני ביצוע
חיווט כל מסד.
 .19.2.2התקנת המסדים תהיה על פי הנחיות היצרן ותכלול את כל המרכיבים
שבמפרט היצרן.
 .19.2.3מסדים צמודים יחוברו אחד לשני על פי הוראות היצרן.
 .19.2.4בגמר העבודה המסדים יחוזקו כנדרש ויבוצע פילוס.
 .19.2.5פתחי כניסת הכבלים למסד יהיו מוגנים על ידי גומי מעבר.
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 .19.2.6בירידת/עליית כבלים למסד יש להתקין מוליך  PVCמתאים להגנה על
הכבלים.
 .19.2.7במסד יותקנו אביזרי הובלת כבלים כולל מסילות ותופסנים להובלת כבלים
ומגשרים בכמות שתידרש על ידי המפקח.
 .19.3מידות המסד
 .19.3.1גובה  , 44Uעומק  120ס"מ ורוחב  75ס"מ.
 .19.3.2דלתות פלדה מחוררות בחזית ומאחור ,עם מנעולים.
 .19.4אוורור
 .19.4.1המסד יכיל  4מאווררים  115cfmכ"א ,טרמוסטט וכל הציוד הנדרש קומפלט,
ע"ג מדף או מותקנים בגג המסד.
 .19.4.2המאווררים יהיו שקטים ועוצמת הרעש לא תעלה על .40 db
 .19.5הזנת חשמל
 .19.5.1עם המסד יסופקו ארבעה פסי שקעים עם השהייה המכילים כל אחד  6שקעי
כח ,מזוודים במארז מתכתי " ,19עם נורית ביקורת ומוגן ע"י מאמ"ת 16A-

 .Gפס השקעים יכלול התקן למניעת  SPIKESוהגנת שינוי מתח .הכבל
באורך מתאים לפי תנאי החדר.
 .19.5.2שני פסים יהיו לבנים ושני פסים יהיו אדומים לחשמל .UPS
 .19.6אביזרי המסד
 .19.6.1מסד השרתים יכיל אביזרי עזר להתקנה עפ"י הפרוט:
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גלגלים עם מנגנון נעילה.



ערכת ברגי התקנה כולל אום קפיצי ) 100יחידות לפחות(.



 2מדפים מחורצים לציוד.



פסים לחיזוק הכבלים.



פנל "עיוור" בכמות לפי הצורך.



פנל "שערות" לפי הצורך.

חשמל והארקה
העבודה כוללת הארקה )פסי הארקה ,פסי שיוויון פוטנציאלים ,מוליכי הארקה( עפ"י חוק
החשמל וע"פ התקנים והתקנות הרלוונטיים לעבודה בפרוייקט.
הארקת המסד היא חלק אינטגרלי מהמסד ועל הקבלן.
כל ארונות ואביזרי התקשורת יוארקו על מנת למנוע מצבי השראות מתחים כתוצאה
מהפרעות אלקטרומגנטיות או נזקי ברק.
בכל מסד תותקן ערכת הארקה אליה יוארקו כל האביזרים והציוד שבמסד.
חיבור הארקה יעשה בצורת כוכב .לכל מסד יפרש חוט הארקה בדיד לכוון פס ההארקה.
קוטר קווי הארקה יהיה לפי התקן ובהתאם למרחק המסד מפס ההארקה.
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ביצוע הארקות יהיה על פי התקנים הרלוונטיים כגון ת"י  , 1173ק"ת תשנ"ב עמ'  ,2112קובץ
הארקות יסוד ממאי .78
חיבור ההארקה יהיה עשוי באופן קשיח ורציף.
לכל מסד יפרש כבל הארקה בדיד בחתך  8ממ"ר לפחות.
גישור ההארקה של האביזרים בתוך מסד התקשורת יהיה באמצעות כבל  4מ"מר רב-גידי
גמיש  .הגישור יהיה בצורת כוכב מהאביזר )הפאנל( אל אביזר הארקה במסד.
 .20.1כל עבודות החשמל הכלולות בהתקנת המסד יהיו בהתאם לדרישות חוק החשמל,
התקנים והתקנות.
.21

כבל סיב אופטי Multimode

 .21.1כבל תוצרת  teldorאו  Drakaבלבד ללא שוו"ע.
 .21.2כבל מיועד לשימוש חיצוני יהיה מסדרת  LDBכולל מעטה פלדה חיצוני.
 .21.3כבל פנימי יהיה מסידרת  MTAכולל חוט מרכזי מפלדה/

 .21.4הכבל כולל מספר סיבים בקוטר .50/125 Micron
 .21.5עמידה בתקן תכונות אופטיות .ISO/IEC 11801
 .21.6כל סיב מוגן במעטה בצבע שונה על פי תקן  EIA/TIA 455ו .IEC-794
 .21.7הכבל יהיה מוגן מים ). (Dry Water Blocking
 .21.8כל מרכיבי הפלסטיק בכבל מסוג מעכב בעירה .HFFR
 .21.9הספק יציג אישורים של היצרן על ביצוע בדיקות של המוצר במעבדה בלתי תלויה,
ואישור המעבדה כי המוצר עומד במפרט הטכני המוצהר.
.22

כבל סיב אופטי Singlmode

 .22.1כבל תוצרת  teldorאו  Drakaבלבד ללא שוו"ע.
 .22.2כבל מיועד לשימוש חיצוני יהיה מסדרת  LDBכולל מעטה פלדה חיצוני ומילוי נגד
רטיבות.
 .22.3כבל פנימי יהיה מסידרת  MTAכולל חוט מרכזי מפלדה/

 .22.4עמידה בתקן תכונות אופטיות .ISO/IEC 11801
 .22.5הכבל כולל מספר סיבים בקוטר .9/125 Micron
 .22.6כל סיב מוגן במעטה בצבע שונה על פי תקן  EIA/TIA 455ו .IEC-794
 .22.7הכבל יהיה מוגן מים ). (Dry Water Blocking
 .22.8כל מרכיבי הפלסטיק בכבל מסוג מעכב בעירה .HFFR
 .22.9הספק יציג אישורים של היצרן על ביצוע בדיקות של המוצר במעבדה בלתי תלויה,
ואישור המעבדה כי המוצר עומד במפרט הטכני המוצהר.
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.23

כבל סיב אופטי משולב  SMעם MM

 .23.1כבל אופטי מעורב . SM + MM
 .23.2כל התכונות של הכבלים הנ"ל.
.24

מגשר אופטי
 .24.1תוצרת  RITאו  CORNINGאו  FIBERNETאו  M3או  PANDUITללא שוו"ע
 .24.2כמות המגשרים זהה לסוג ולכמות הפורטים בפנלים האופטיים.
 .24.3מגשר אופטי  MMאו  SMמורכב משני מיני-כבל אופטי מוגנים במעטה HFFR

צבעוני.
 .24.4בקצות המגשר יהיו מחברי  ST/LCאו  SC/SCעל פי הגדרת המזמין
 .24.5עמידה בתקן תכונות אופטיות .ISO/IEC 11801
 .24.6אורכי המגשרים ייקבעו על ידי המזמין.
 .24.7המגשר יהיה מסומן בשני קצותיו בשילוט עם מספר סידורי בסדר רץ ושם הספק.
 .24.8המגשר יהיה בצבע צהוב ל  SMוצבע כתום ל .MM
.25

לוח ניתוב אופטי רב סיבי
 .25.1תוצרת  RITאו  CORNINGאו  FIBERNETאו  M3או  PANDUITללא שוו"ע
 .25.2לוח ניתוב אופטי לכבילה אופטית ,מתאים ל  12או  24או  48או  72מתאמים זוגיים
נקבה.
 .25.3הלוח יתאים להתקנה במסד " 19ויסופק קומפלט כולל כל האביזרים והחלקים
הנדרשים להתקנתו במסד.
 .25.4התקנה קומפלט כולל ספלייסים ,זנבונים ,ריתוכים וכל הנדרש להתקנה.
 .25.5המתאמים יהיו מסוג  LCאו  SCאו  STאו  FCעל פי הגדרת המזמין.
 .25.6הלוח יבטיח מיגון מלא לכבלים ואמצעים לפיזור וסידור הכבלים ,כולל מגירות
אחסון לעודפי הכבלים ומגרעות לשילוט וסימון.
 .25.7שילוט מילואה אופטית בשלט פלסטי צבעוני חרוט כולל פירוט שייקבע ע"י המזמין.
 .25.8יש להשאיר זנב כבל רזרבי של  3מטר מגולגל בתעלת הכבלים בכל צד.

.26

כבל אינטרקום
 .26.1כבל אינטרקום שזור  8X2X0.6 , 6005מתוצרת דרקה או טלדור ,כולל סימון ושילוט.

.27

טלפוניה
 .27.1כבלי טלפון "תקן בזק"  ,מעכב בעירה  , HFFRתוצרת Teldorאו  Drakaללא
שןוו"ע.
 .27.2כבל חיצוני עם שיריון פלדה ומילוי מיגון נגד רטיבות.
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 .27.3כל פסיסי הקרונה מתוצרת קרונה ללא שוו"ע  ,מסוג מיתנתק

LSA-PLUS

. PROFILE MODULE DISCONNECTION
 .27.4לוח עץ מס"ר טלפוניה סנדויץ'  20מ"מ עם חיפוי פורמייקה לבנה.
 .27.5ארון טלפוניה בזק  X8080ס"מ כולל גב עץ סנדויץ'  20מ"מ ,ארון פח עם דלת ומנעול
צילינדר בזק.
 .27.6אמבטיות לקרונה עשויות נירוסטה.
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פרק  - 22אלמנטים מתועשים בבניה
22.01

תקרות תותב
הוראות להלן מתייחסות לכל סוגי תקרות תותב )אקוסטיות ותלויות ,מורכבות
ואינטגרליות(.
תוכניות עבודה ע"י המבצע
א.
מבצעי התקרות יעבדו וימציאו לאישור האדריכל תוכניות עבודה מפורטות שתכלולנה
את כל האינפורמציה הדרושה לאדריכל ,לרבות אופן ההרכבה של האלמנטים
השונים ,חיבורים ,עיבוד מסביב לגופים ,מפזרים ופתחים ,אופן התליה מהתקרות,
המסגרות הנושאות וכדומה  -הכל כנדרש על ידי האדריכל לצורך אישור התקרה
המיועדת לביצוע על ידי הקבלן.
המבצע מתחייב לעשות את כל השינויים בתוכניותיו לפי דרישת האדריכל ולהמציא
תוכניות מתוקנות לאישור סופי של האדריכל.
קונסטרוקציה נושאת
ב.

ג.

ד.

התקרות תותקנה על גבי מערכת נושאת שתתחבר לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של
הבנין )תקרות ,וכו'( .הקבלן יתכנן את מערכת התליה ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל
חשבונו ,אולם אין בתכנון זה משום הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב
התקרה ויציבותה על כל מרכיביה.
בכל אופן ,אסור בהחלט לחבר את הקונסטרוקציה הנושאת לתקרות הבנין על ידי
מסמרים מסוג כלשהו .אמצעי החיבור לתקרות חייבים להיות בעלי מבנה של עוגן
)"פיליפס" ,מיתדים וכדומה( וברגים בלתי מחלידים לחלוטין באורך ובצורה
מתאימים למטרתם בעלי כושר נשיאה מתאים לתקרה האמורה ,ובהתאם להנחיות
המפרט הכללי.
פרופיל גמר ליד קירות ,מסביב לפתחים וכד'
עבודות התקרות למיניהן יכללו גם אספקה והרכבה של פרופילי אלומיניום
.1
משוכים בגמר לאורך קירות ,מחיצות ,מסביב לפתחים וכד' .
פרט הגמר מסביב לתקרות )לאורך קירות ,מחיצות וכו'( יכלול את כל
.2
הפרופילים כמצוין בתכניות ובמפרטים .יש להקפיד על חיבורים נאותים של
הפרופילים )אחד למשנהו( .כל חיבורי זוית יהיו חתוכים ומחוברים בזויות
)גרונג( מדויקים בהחלט וכן יהיו עם עיבוי פינתי לחיזוק הפרופיל.
גווני הצבע של הפרופילים יקבעו על ידי האדריכל.
.3
אמצעי חיבור ,ברגים וכו'
.1

כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל ,לרבות
אמצעי עזר אחרים .האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע
התקרה הספציפית אם הם נראים לעין .מאידך ,מודגש בזאת שהקבלן חייב
לקבל אישור האדריכל לגבי כל פרט חיבור )כולל אמצעי חיבור( אותו מתכוון
הקבלן לבצע ,לרבות צורת השימוש בברגים ,מסמרות וכו'.
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.2

אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים כלשהם של תקרות גבס לקירות
ו/או תקרות .בעיגון פרופילים ואביזרים אחרים לקירות ,לתקרות וכו' ,יהיה
הבורג המחבר מוכנס לפחות  25מ"מ לתוך מיתד )דיבל( בהברגה.

ה.

ו.

אין לתלות תקרות גבס על סרטי פח כפיפים או דקים.
.3
פתחים וחורים בתקרות
עבודות תקרות התותב תכלולנה ביצוע פתחים ,חורים ,ואלמנטים אחרים ככל הנדרש
)לתאורה ,מיזוג אויר ,תקשורת ,כיבוי אש ,וכל יתר המערכות האלקטרומכניות(.
העבודות תכלולנה גם את כל חומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים כנ"ל,
לרבות העיבודים מסביב לפתחים ,חיזוקים ,והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו' הכל
כנדרש לביצוע מושלם של העבודות.
הרכבת גופי התאורה עצמן וכל המערכת החשמלית תתבצע ע"י קבלן המשנה לחשמל.
קבלן המשנה לתקרות יכין חורים ופתחים בתקרות מסוגים שונים ,כהכנות להתקנת
המערכת החשמלית והרכבת גופי התאורה עצמם.
דוגמאות
.1

הקבלן יכין דוגמא בכל סוג של התקרה על כל מרכיביה לאישור הסופי
והבלעדי של האדריכל .כל דוגמא תהיה בגודל כפי שיקבע האדריכל ,אולם
בשום אופן לא תהיה קטנה בשטחה מ 2-מ"ר ,ותכלול את כל המרכיבים,

.2
.3

22.03

לרבות כל סוגי התעלות ,חסימות אקוסטיות ,סגירות צד בפח וכדומה.
כל דוגמא תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף המדויק את דרישות
האדריכל ,הוראות המפרטים ותוכניות העבודה כפי שאושרו ע"י האדריכל.
הביצוע הכולל של העבודה ייעשה רק לאחר אישור סופי של הדוגמא על ידי
האדריכל והכוללת כל שינויים כפי שיידרשו .גווני הצבע של התקרות חייבים
באישור האדריכל מראש.
הערה :לוחות גבס לתקרות יהיו עם  4פאזות.

ציפויי גבס
כללי
א.
כל עבודות אספקת והרכבת ציפויי גבס תבוצענה לפי המפרט ובהתאם לפרטי ומפרט
"אורבונד".
לוחות הגבס יהיו בהתאם לתקן הישראלי  1490ונושאים תו-תקן ישראל בר-תוקף או
ב.

שו"ע .כל העבודות תבוצענה עפ"י תוכניות האדריכל והפרטים המצורפים.
שיטות ופרטי ביצוע
.1
.2

שיטות ופרטי הביצוע ,החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים להרכבת
המחיצות  -כולם חייבים באישורו המוקדם של המפקח ובכתב.
לפני ביצוע העבודות על הקבלן לספק למפקח תכניות ו/או חוברות הדרכה של
יצרן לוחות הגבס אותן מייעד הקבלן לספק באתר ,לצורך קבלת האישור
כאמור.
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.3

התכניות ו/או חוברות ההדרכה תכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה
למפקח לצורך קבלת החלטה .במידת הצורך ולפי דרישת המפקח ,יוסיף
הקבלן אינפורמציה זו או אחרת כפי שיידרש.
לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו/או פגמים בפניהם או
במקצועותיהם .לוחות פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו
באחרים ללא פגמים.
ספק הלוחות ומקום ייצור הלוחות יאושרו מראש ע"י הפיקוח.

ג.

.4
הביצוע
מבנה הקונסטרוקציה
.1
השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון.
א.
ב.

המרחקים בין הניצבים לא יעלה על  40ס"מ.

ג.

הניצבים מצידי פתחים )משקופי פלדה( יהיו בנויים מפרופילי RHS

בעובי  2מ"מ,לעיגון בתקרה וברצפה עפ"י תכניות,או פרטים
המאושרים ע"י המפקח.
ד.
.2

.3

עובי המתכת לניצבים ומסילות לא יפחת מ 0.6 -מ"מ.

לוחות גבס
לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימלי של  16מ"מ ) בתקרות לוחות בעובי
א.
מינימלי של  12מ"מ 4 ,פאזות(.
לוח גבס מסוג עמיד בלחות ודוחה מים עם ליבה עמידה בלחות
ב.
ודוחת מים כדוגמת ויללה בורד או סופרבורד.
הציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים ,אותם יחתוך המבצע למידות
ג.
ולצורות הדרושות .אין להטליא ציפויי גבס ע"י שימוש בשיירי לוחות
או אחוי של מספר לוחות קטנים .ביצוע כנ"ל )טלאים וכדומה( יפסול
את המחיצה לאלתר.
בידוד אקוסטי/טרמי
המחיצות תכלולנה מזרוני צמר סלעים קשיחים בעובי כנדרש ובמשקל מרחבי
של  80ק"ג/מ"ק ,הכל בהתאם לדו"ח יועץ האקוסטיקה .את מזרוני הצמר יש
לחבר לשלד הנושא בנקודות במרחקים של  80ס"מ לכל היותר.

.4

ביצוע וגימור הציפויים
א.

יש להקפיד על הנחת פס קומפריבנד או פלציב בעובי  10מ"מ וברוחב
 50מ"מ לפחות מסביב לכל הציפויים ,כלומר ,בכל שטחי המגע עם

ב.

בניה קשיחה )הרצפה ,קירות בניה ,תקרה וכו'( .פס הקומפריבנד או
פלציב ילחץ בין המסילות והזקפים לבין הבניה.
לוחות הגבס עצמם לא ישקו לרצפות או לתקרות או לקירות ,יש
ליצור מרווח של כ 10-מ"מ אותו יש למלא במסטיק אלסטי דוחה
פטריות ולכסות בסרט שריון ) .השימוש בפנלים מאלומיניום שקוע
של יהודה יבוא יצוא או שוו"ע(.
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ג.

ד.

הוראה זו תקפה גם בתחתית הציפויים אפילו אם יכוסו בשיפולים
)פנלים( אלא שניתן לוותר על הסרט.
אין לתלות אביזרי אינסטלציה וכדומה )כיורים ,מכלי הדחה,
סוללות ברזים וכו'( ישירות על לוחות הגבס.
אספקת והרכבת החיזוקים בתוך המחיצות בהתאם לפרטים ,יהיו
ממתכת מגולוונת ולא מעץ.
קווי חיבור מכל הסוגים ומשקים בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק
מיוחד ויכוסו בסרט שריון .עבוד קוי חיבור והמשקים יבוצעו בצורה
שתבטיח פני מחיצה חלקים למשעי מוכנים לצביעה מבלי לגלות את
קווי האחוי ו/או ראשי הברגים וכו'.
בכל הפינות תורכבנה פינות ממתכת ,לכל הגובה ,דגם Corner Bead

או שו"ע מאושר.
ד.

גימור הציפויים
גימור הציפויים יעשה בהתאם לסעיף  220358שבמפרט הכללי .גימור הציפויים בצידן
החיצוני )פני השטח הגלוי( יעשה באופן שיווצר ויושאר משטח אנכי רצוף וחלק ,ללא
כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים .כמו כן ,יובטח איטום מלא בין
ציפוי לבין המלבנים ,המשקופים ,הקורות הקשיחות ,בין ציפוי לתקרה ו/או רצפה.
האיטום יבוצע בשלושה שלבים בדר"כ .שלב ראשון :איטום תפרים וחורים במקומות
שיקוע הברגים ,בין לוחות גבס ומשקופי פתחים ובין לוחות ולוחות עצמם ,האיטום
יעשה באמצעות מרק .שלב שני:
לאחר ביצוע האיטום הנ"ל ,יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם בסרט רציף
) (TYPEמיוחד המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן ,יש לשים לב
שבפינות חיצוניות יהיה מותקן סרט רציף מסוג המיוצר עם שני סרטי מתכת היוצר
מעין "פינת טיח" עם מקצוע ממתכת .שלב שלישי והאחרון :ישמש המרק שבשלב
ראשון בתור "מרק סיום" .התוצאה הסופית של ביצוע שלב זה חייב להיות משטח
חלק מוכן לקבלת צבע.
מודגש בזה כי כל חומר או פתח ,או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שהם יוקפו
באמצעות ניצבים ומסילות מ 4-צידיהם והרווח לאלמנט העובר בתוך הפתח ,חור וכו'
ללוחות הגבס יהיה מינימלי ויסתם באמצעות מסטיק אלסטי.
להדגשה יש לבצע שפכטל מלא על החיבורים בין הלוחות כהכנה לצביעה.

.22.04

מחיצות גבס
כללי
א.
כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות גבס תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק 22
.1
 אלמנטים מתועשים בבנין ובהתאם להוראות היצרן ,המחמיר מביןהמסמכים הוא הקובע.
לוחות הגבס יהיו בעובי מזערי של  12.5מ"מ  ,בהתאם לתקן ישראלי .1490
כל העבודות תבוצענה עפ"י תוכניות ופרטי האדריכל.
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.2

.3

ב.

כל הפרטים יבוצעו בהתאם לחוברת פרטי חיבורים ,מפגשים ואלמנטים
שונים במחיצות הגבס ,של חב' "אורבונד -תעשיות גבס ומוצריו בע"מ" מוצרי
בניה בישראל ,אשר איננה מצורפת אך מהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט.
העבודה כוללת אספקת והתקנת ציפויים ומחיצות ,את גימורן ואת התאמתן

לפריטים של מסגרות ונגרות )כגון :דלתות ,חלונות או פתחים אחרים(,
המורכבים בתוך קירות הגבס או נוגעים )גובלים( בהם או מהווים חלק מהם.
שיטות ופרטי ביצוע
שיטות ופרטי הביצוע ,החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים להרכבת
.1
המחיצות  -כולם חייבים באישורו המוקדם של המפקח ובכתב ובהתאם
להוראות יצרן לוחות הגבס.
הלוחות יהיו ברוחב  122-120ס"מ.
.2
.3

לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו/או פגמים בפניהם או
במקצועותיהם .לוחות פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו
באחרים ללא פגמים.

ג.

הביצוע
.1

מבנה הקונסטרוקציה
השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי מזערי של 0.65
א.
מ"מ ,מתאים לתקן אמריקאי .ASTM C645

.3

המרחקים בין הזקפים האנכיים ייקבע בהתאם לאמור בסעיף
ב.
 220356של המפרט הכללי ובהתאם למפרט "אורבונד".
הניצבים מכל צידי פתחים )משקופי פלדה( יהיו מחוזקים )עובי פח 3
ג.
מ"מ(.
לוחות גבס
.2
כללי  :לוחות הגבס יהיו עם  2פאזות.
לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימלי של  12.5מ"מ .
א.
לוח גבס ירוק יהיה בעובי מינימלי של  12.5מ"מ מסוג עמיד בלחות
ב.
ודוחה מים עם ליבה עמידה בלחות ודוחת מים.
לוח גבס עמיד אש יהיה בעובי מינימלי של  12.5מ"מ.
ג.
המחיצות יורכבו מלוחות גבס שלמים ,אותם יחתוך המבצע למידות
ד.
ולצורות הדרושות .אין להטליא מחיצות וציפויי גבס ע"י שימוש
בשיירי לוחות או איחוי של מספר לוחות קטנים .ביצוע כנ"ל )טלאים
וכדומה( יפסול את המחיצה לאלתר.
מחיצה עד גובה  3.6מ' תורכב מלוחות גבס שלמים )יחידה אחת(.
שיטת היישום של הלוחות תהיה אנכית.
ה.
בידוד אקוסטי/טרמי
המחיצות תכלולנה מזרני צמר זכוכית במשקל  24ק"ג/מ"ק )אלא אם צויין אחרת
בדו"ח האקוסטיקה(.
את המזרונים יש לחבר לשלד הנושא ע"י ווי תליה ממתכת בדיוק ע"פ מפרט אורבונד.
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.4

ביצוע וגימור המחיצות
ביצוע ע"פ פרטי "אורבונד".
ברגי הגבס יהיו עם ראש שטוח וחתך קונוס ,קוטר מינימלי  8מ"מ ,אורך הברגים 25
ו 35-מ"מ.
את המסלולים יש לחברת לרצפה ולתקרה בעזרת ברגים  5X35עם ראש קוני
"פיליפס" ומיתדים )דיבלים( ללא ראש .7X35
כל הפינות החיצוניות יהיו מוגנות בעזרת פינת מתכת אמריקאית שתותקן לפי
הנחיות חב' אורבונד או ש"ע ,מכוסים במרק.
כל מגע בין פרופילי הקונסטרוקציה לבניה קשיחה יופרד ע"י פס "קומפריבנד".
באזורים בהם ייתלו או יחוזקו אביזרים/כלים/ארונות וכד' ,יש לבצע חיזוקים
ממתכת מגולוונת בהתאם לפרטי "אורבונד".
קווי החיבור מכל הסוגים והמישקים בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק תוצרת
"אורבונד" או מרק "רדיפיקס" של "קנאוף" ,בגמר מוכן לצבע מבלי לראות את קווי
האיחוי ו/או ראשי הברגים וכו'.
עבודת הגבס תהיה בתאום עם עבודת קבלני המערכות השונים ,כאשר האחריות על

.5

פתיחת חורים ופתחים בקירות וציפויי גבס עבור המערכות השונות ,תהיה של הקבלן
ותעשה ע"י הקבלן .
פתחים וקידוחים למעבר מערכות ייעשו ע"י מקדח או משור ,ובהתאם להנחיות
המפקח.
גימור המחיצות
גימור המחיצות יעשה בהתאם לסעיף  220358שבמפרט הכללי.
גימור המחיצות בצידן החיצוני )פני השטח הגלוי( יעשה באופן שיווצר ויושאר משטח
אנכי רצוף וחלק ,ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים .כמו כן,
יובטח איטום מלא בין המחיצה  /ציפוי לבין המלבנים ,המשקופים ,הקורות
הקשיחות ,בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה י לתקרה ו/או רצפה.
האיטום יבוצע בשלושה שלבים:
שלב ראשון :איטום תפרים וחורים במקומות שיקוע הברגים ,בין לוחות גבס
ומשקופי פתחים ובין לוחות והלוחות עצמם ,האיטום יעשה באמצעות מרק מתוצרת
"אורבונד" או שו"ע.
שלב שני :לאחר ביצוע האיטום הנ"ל ,יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם בסרט
רציף ) (TYPEמיוחד המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן ,יש לשים לב
שבפינות חיצוניות יהיה מותקן מגן פינה ממתכת ,היוצר מעין "פינת טיח" עם מקצוע
ממתכת.
שלב שלישי :ישמש המרק שבשלב ראשון בתור "מרק סיום" .התוצאה הסופית של
ביצוע שלב זה חייב להיות משטח חלק מוכן לקבלת צבע.
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מודגש בזה כי כל חומר או פתח ,או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שהם יוקפו
באמצעות ניצבים ומסילות מ 4-צידיהם והרווח לאלמנט העובר בתוך הפתח ,חור וכו'
ללוחות הגבס יהיה מינימלי ויסתם באמצעות מסטיק אלסטי.
הקבלן יבצע שפכטל מלא על כל שטחי הגבס שלא יראו חלקים וללא גלים.
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פרק  - 23כלונסאות ביסוס
23.01

ביצוע כלונסאות הקשה )מיניפייל(
א.ציוד הקידוח
הציוד לביצוע העבודה יכלול מכונת קידוח חזקה ותקינה בעלת הספק מנוע ומומנט פיתול
המאפשרים ביצוע הקדוחים הנדרשים ולשביעות רצון המפקח .מכונת הקידוח תהיה מכונת
קידוח בשיטת ההקשה וסיבוב –  MICROPILEבעל אפשרות לקדוח עם ראש קדוח בקוטר
של  25ס"מ.
מכונת הקידוח תהיה יציבה ומתוחזקת על מנת לאפשר ירידה חלקה של ציוד הקדוח בבור
ללא הפרעות .למכונת הקידוח יהיה ציוד עזר מותקן כגון מד-עומק ופלסים לבדיקת האיזון
והאנכיות של המגדל .ציוד נוסף יהיה מדי לחץ למדידת הלחצים במערכת ההידרואלית עם
אפשרות לקבלת המומנט המופעל במנוע ההידראולי הראשי.
כמו כן תצויד המכונה בכננת עליונה המאפשרת הורדה של כלוב הזיון לקדוח בצורה אנכית
ומבוקרת.
ייצוב המכונה במקום הקדוח יעשה באמצעות מגבהים הידראוליים הצמודים לגוף המכונה
והמאפשרים בו זמנית ,הן לייצב את המכונה והן לאזנה מבחינת אנכיות המגדל .המגבהים
יהיו תקינים ללא דליפות של נוזל ממערכת המגבהים .לא תותר עבודה של מכונה שמערכת
המגבהים שלה תדלוף או לא תהיה שמישה.
המקדחים לשימוש בקדוח יהיו מטיפוס אוגר סגור עם דלת פתיחה בעלת מוט נעילה המונע
את פתיחת הדלת .יש להכין לפחות שני סוגי מקדחים כנ"ל .האחד עם להבים פתוחים
המאפשרים קידוח מהיר בקרקע קוהזיבית והשני עם להבים סגורים המאפשרים קדיחה
בקרקע גרנולרית יבשה יחסית ,וללא איבוד של חומר בעת הרמת המקדח.
במידה והקרקע מכילה צרורות והיא קוהזיבית במידה מספקת ,ניתן להשתמש במקדחים
ספירליים באורך של  1.0-1.5מטר.
למעבר דרך שכבות קשות יש להשתמש במקדחים עם שיני וידיה או מתכת אחרת קשה כגון
מקדחי כתר למכונות קונבנציונאליות או מקדחים ספירליים עם שיני פיצוח קוניים בקצה.
כמו כן תהיה המכונה בעלת אפשרות לביצוע קידוחי הקשה באמצעות פטיש מסוג Top-

 hammerאו  .Down the holeהוצאת החומר במקרה זה תעשה באמצעות לחץ אוויר.
ב .ביצוע הקדוחים
יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני תחילת הקדיחה ותוך כדי מהלכה.
במידת הצורך יכין הקבלן משטח עבודה שיאפשר יציבות המכונה על מישור אופקי .יש
לבדוק בעזרת פלס עם שנתות שדיוקו עולה על  1.0%את אנכיות ציר המכונה.

לא יאושר כלונס שסטיית צירו מהאנך עולה על  1.0%וסטית מרכזו עולה על  5.0%מהקוטר
ובכל מקרה לא יותר מ 7.5 -ס"מ.
החומר המוצא מהקדוח יורחק מקרבת הבור הנקדח ,כבר במהלך ביצוע הקדיחה ,כך ששולי
הבור במרחק של לפחות  1.5מטר משפת הקדוח יהיו נקיים מכל פסולת ו/או קרקע חפורה
כלשהי.
שפיכת הפסולת והחומר הנקדח תהיה במקום מאושר כפי שיורה המפקח.
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הקבלן יפעיל לצורך זה בתחום האתר יעה אופני או זחלי בתוספת משאית באם נדרש סילוק
למרחק גדול שלא ניתן לבצעו באמצעות היעה הנ"ל.
יש להימנע מפגיעה בנקודות הביקורת ונקודות העזר לסימון מרכז הכלונס.
אין לצקת את הכלונס ,אלא ביציקה אחת ומתמשכת ללא הפסקה.
אין להתיר הפסקות יציקה בכלונס בכל עומק שהוא .יש לוודא כי כל כמות הבטון הנדרשת
ליציקה נמצאת באתר לפני תחילת היציקה.
בקרקעות חוליות ובשכבות בהן עלולה להתרחש מפולת של הקרקע בפני הכלונס ,יש
להשתמש בצנור מגן עליון אורך צינור המגן הנ"ל יהיה מותאם לתנאי הקרקע באתר ועל פי
קביעת המפקח.
אין לקדוח ברציפות שני כלונסאות אשר המרחק ביניהם קטן יותר משלוש פעמים קוטר
הכלונס הגדול )קצה לקצה( .קדיחת הכלונס השני תותר רק לאחר שהבטון בכלונס הראשון
הגיע ל 50%-מחוזקו הסופי כפי שתקבע מעבדת בטונים מוסמכת ,או שלושה ימים .בכל
מקרה האחריות לגבי שלמות הכלונסאות כתוצאה מקדיחת כלונסאות סמוכים היא בלעדית
של הקבלן המבצע.
על הקבלן להוציא על חשבונו משטח הבניה האופן רצוף אדמה שהוצאה מהקדוח למקום
אשר יוקצה לכך ,לפי הוראות המפקח.
שיירי בטון מהיציקה יש להרחיק מהאתר ולסלקם למקום שיורה המפקח .אין להתיר
לערבלי הבטון ניקוי הערבל בתחום האתר ,אלא באישור מיוחד של המפקח.
היציקה תתבצע באמצעות צנור הזיון הפנימי של הכלונס שיורד עד לתחתית הקדוח ויוגבה
מספר ס"מ לאפשר היציקה ועליית הבטון בתוך הצנור ומסביב להיקף הצנור כנגד
הקרקע/סלע הנקדחים.
ג .הזיון
הזיון של הכלונס יורכב מצנור ברזל בעובי דופן של  3.25מ"מ או יותר על פי חישובי
הקונסטרוקטור.
אל צנור הברזל הנ"ל שקוטרו יהיה לפחות " 6ירותך לוליין מברזל בנין בקוטר  8מ"מ
להגדלת ההידבקות בין הבטון לצנור הזיון.
את צנור הזיון יש להוריד לתוך הקדוח כשהוא במצב אנכי וישר לחלוטין .בזמן הורדת הצנור
לתוך הכלונס יש למנוע את פגיעת הצנור בדפנות.
לפני הכנסת כלוב הזיון יש להצמיד שומרי מרחק )ספייסרים( על פי המרחק המתוכנן בין
הזיון לדפנות הכלונס .שומרי המרחק יהיו מורכבים משלוש צנורות שיונחו בראש הקדוח
במרחקים שווים ובקוטר השווה לגודל הכיסוי הנדרש.
הזיון יהיה בכמות ובמרווחים על פי תוכניות מהנדס השלד.
ד .תערובת הבטון
הבטון יהיה מסוג ב 30-לפחות ושקיעה של " 5לפחות.
תערובת הבטון תתוכנן על ידי מעבדת בטונים מנוסה.
יש להוסיף ערבים לבטון ,כך שההתקשרות של התערובת תעוכב לפחות עד  2שעות מגמר
היציקה .יש לבדוק באתר את זמן ההתקשות ב"פרוקטור שדה" .תעודת מפעל הבטון תכיל
גם את זמן ההתקשות.
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חוזק הבטון יתאים לחוזק הדרוש בת"י לגבי בטון מסוג ב .30-יש לקחת מדגמי קוביות בטון
לבדיקת החוזק ,לפחות  3מדגמים לכל  10.0מ"ק בטון.
אחוז החלל בבטון יהיה בגבולות של . 4.0-6.0%
ה .יציקת הבטון
יש להתחיל ביציקת הבטון בכלונס מיד עם גמר הקדוח וניקויו ולאחר שהמפקח מדד את
אורך הקדוח וקוטרו .ולאחר שהזיון הורד לבור בהתאם לנדרש.
היציקה דרך משפך קוני ובאמצעות צינור הזיון כנזכר לעיל.
הפסקת היציקה תהיה במפלס המתוכנן על ידי מהנדס המבנה ובתוספת של כ 5 -ס"מ מעליו.
אין להוסיף בטון מיישר לראש הכלונס לאחר תום  15דקות מגמר היציקה .ההפרש הנ"ל
יסותת לאחר התקשות הבטון באמצעות פטיש זעיר עד לגילוי בטון מסיבי ונקי  .יש לקבל את
אישור המפקח לכלי החציבה של ראשי הכלונסאות.
באם פני הכלונס הנצוק הנם מתחת לפני הקרקע ,יש לצקת את הבטון בכלונס בהתאם מעל
למפלס הנדרש ולאחר מכן לסתת את עודף הבטון .החפירה סביב הכלונס ,סתות ראש
הכלונס עד למפלס המופיע בתוכניות או עד להופעת בטון נקי ובאיכות מתאימה ,יהיה על
חשבון הקבלן .הסיתות יעשה באמצעות פטיש אויר זעיר אשר יאושר על ידי המפקח ויבטיח
אי היווצרות סדקים בכלונס היצוק.
אין להתחיל ביציקה לפני שכל כמות הבטון הנדרשת להשלמת יציקת הכלונס נמצאת באתר.
בהתאם להוראות המפקח יהיה סיום יציקת הכלונס כלומר פני הבטון הנקי של סיום
היציקה כמצוין בתוכניות עם סטיה מכסימלית של  3ס"מ ,או בפני הקרקע .במידה והכלונס
נוצק על ידי הקבלן למפלס גבוה יותר מזה שהורה לו המפקח ,יסתת הקבלן על חשבונו את
הבטון עד למפלס המתוכנן ע"י קומפרסור זעיר אשר יאושר ע"י המפקח ,כך שלא ייווצרו
סדקים בכלונס.
במידה והכלונס נוצק ע"י הקבלן נמוך מהמפלס הדרוש ,יצק הקבלן על חשבונו את התוספת
הדרושה מבטון ב 40-לאחר שסתת את ראש הכלונס עד לבטון נקי ,ניקה את פני הבטון
היצוק וקיבל את אשור המפקח לכך.
ו .בקרה ופיקוח
בקרת הביצוע תעשה על ידי מדידה פיזית של הקדוחים באתר.
הבקרה תכלול מדידת הקדוחים ,מדידת האביזרים והזיון.
יש לעקוב אחרי כמויות הבטון הנצוק והופעת הבטון בראש הכלונס בהיקף צנור הזיון.
כל תהליך הבקרה ירשם על גבי טופס מתאים לכל כלונס וכלונס.
יש להודיע למפקח על מועד תחילת העבודה ולדווח על התקדמות שוטפת.
יש לנהל מעקב ורשום של שכבות הקרקע המוצאות מהקדוח ולשמור דוגמאות.
יש לרשום תאריכי הקדיחה והיציקה של כל הכלונסאות.
ביצוע הכלונסאות בתקופת הגשמים יחייב ניקוז אתר הבניה.
הקבלן אחראי לאיכות הכלונסאות ולשלמות ביצועם .אי מלוי של אחד הסעיפים המצוינים
במפרט או בתוכניות היסודות לשביעות רצונו של המפקח ,יאפשר הפסקת העבודה בכל עת
או עם קבלת הכלונס .במקרה זה יידרש הקבלן לבצע כלונסאות חדשים ,ראשי כלונסאות
וכל הכרוך בכך.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

418

פרק  - 29מערך אצירה ופינוי האשפה המופרדת במקור
פרט חדר אשפה
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שוט אשפה
.1

בבניין יותקן מערך אצירה ופינוי האשפה  -שוט האשפה הוא חלק ממנו.

.2

שוט האשפה מיועד לשינוע אנכי של האשפה מקומות הבניין אל חדר אצירת האשפה אשר
נמצא בחלקו התחתון של הבניין.

.3

צינור שוט האשפה יהיה
בקוטר  570מ"מ ויבוצע
מפלב"מ  304בעובי  1מ"מ או
מחומר אחר אשר תואם
דרישות:
.3.1

הצינור חלק מבפנים,

.3.2

החומר אינו סופג מים,

.3.3

החומר אינו מושפע
בסביבה תוקפנית,

.3.4

החומר עונה לדרישות
קונסטרוקטיביות.

.4

בכל חדר פינוי האשפה
הקומתי יהיה פתח מצנח שוט
האשפה ועליו דלת אש .הדלת
והמצנח יבוצעו מפלב"מ 304
או מחומר אחר מתאים )ראה
לעיל(.

.5

בחלקו התחתון של שוט
האשפה תותקן זוית המיועדת
לבלימת האשפה הצונחת
ההפרעה
ולהפחתת
האקוסטית הנוצרת בנחיתת
האשפה .הזוית תותקן ע"ג
רגל עם בולם זעזועים
טלסקופי.

.6

בקצה התחתון של שוט
האשפה יותקן מחסום עשן.
המחסום יהיה פתוח במצב
שגרה .המחסום ייסגר בחום
 72מעלות צלסיוס.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

420
פרט חדר תחזוקת השוט

מכולת דחס
.1

בחדר לאצירת האשפה היבשה תותקן מכולת אשפה עם דחסן נתיק.

.2

נפח המכולה יהיה  8מ"ק.

.3

נפח הדחסן יותאם לקליטת האשפה במשך יממה אחת ללא פעולת דחס.

.4

הדחסן יחובר למקור חשמל רגיל )לא חיוני(.

.5

הדחסן יצויד במהפך מיכלי  360ליטר )או  1,100ליטר לפי דרישת המזמין(.

.6

פעולות דחס של הדחסנים תפסקנה בין שעה  22:00לבין שעה 08:00

.7

מומלץ לקבל אישור העירייה לדגם המכולה והדחסן לקראת רכישתם.

.8

הדחסן יצוייד במנגנון הזזה עצמית לצורך טיפול במערכת הידראולית.
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שילוט
.1

שילוט תקני בעניין איסור כניסה לחדר אשפה ייבדק ע"י יועץ בטיחות.

.2

שילוט תקני יותקן ע"ג לוח פיקוד ,גובה אותיות  10מ"מ  -לבדיקת היועץ הרלוונטי.

.3

ע"ג דלת כניסה לחדר יהיה שילוט תקני:
"חדר אשפה"
o
"חדר מיחזור"
o
"פינוי אשפה קומתי"
o
"חדר תחזוקת מצנחת האשפה"
o

.4

בכל חדר אשר יותקן בו ציוד אוטומטי כמו מכולת דחס יותקן על הקיר שלט "הוראות תפעול
ותחזוקה" .השלט יותקן ע"י ספק הציוד.

.5

מעל כל פתח פינוי אשפה קומתי יותקן שלט אשר נוסחו" :הכנסת פסולת בניין ו/או קרטונים
ו/או חפצים חמים אל תוך השוט אסורה בהחלט".

תחזוקה
.1
.2
.3

לנקות חדרי פינוי האשפה ,חדר אצירת האשפה ,חדר מיחזור ,חדרת תחזוקת מצנחת
האשפה.
לנקות את הציוד ולבצע ביקורת תקופתית של תקינות ציוד מערך האשפה.
לתאם מול העירייה לו"ז פינוי האשפה ומרכיבי המיחזור.
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פרק  - 31ציוד מטבח קבוע במבנה
.1

העבודה הכלולה
.1.1

העבודה כוללת אספקת כל העבודה/הציוד /החומרים ,וביצוע כל הפעולות הקשורות
לציוד מערכת המזון כמפורט במסמך זה ו/או בשרטוטים הנלווים; כולל גם כל דבר
שהוא חלק מעבודה זו אף אם אינו מוזכר בפרוש ,ובזה כלול :ייצור/הבאה/פירוק
מאריזה/טיפול/הרכבה/הצבה/פילוס כל הציוד וכן חיתוך/הטלאה הנדרשים להתקנת
הציוד.
 .1.1.1כאמור ,היקף העבודה כולל הרכבה באתר של כל הציוד הכלול במכרז – כולל
תעלות רצפה.

.2

עמידה בתקנים
.2.1

יצרן/ספק יבצע כל העבודות בחוזה זה ,ויספק ציוד העומד בדרישות תקנים
ארציים/מקומיים ,ובדרישות התקנים הנוגעים לבטיחותם של חלקים נעים ומיקומים
מסוכנים.
 .2.1.1יצרן/ספק יציית לדרישות חוק/לתקנים/לצווי פיקוח על מצרכים ושירותים
ישראליים בכל הנוגע לציוד חשמל ,למיכלי לחץ ,לבנייה ,לבטיחות
ולתברואה – כולל גם:
 .2.1.1.1הוראות למיתקני תברואה התש"ל  1970ותקנות משלימות;
 .2.1.1.2חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה  1965ותקנות התכנון והבניה;
 .2.1.2ציוד מיובא יענה לדרישות חוק של אחד משלושה תקנים:
 .2.1.2.1תקן ארצות הברית NSF/UL
 .2.1.2.2תקן אירופאי CE

 .2.1.2.3תקן ישראלי "ת.י"900 .
 .2.1.3ציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לתקן ארה"ב
 NSF/ULאו לתקן אירופאי CE
 .2.1.4תקן בטיחות באש ת"י  1001/6או NFPA/96

.3

הגשות ואישורים לפני ייצור ו/או אספקת הציוד
.3.1

יצרן/ספק יקבל מהיועץ ו/או המזמין אישור לכל פריט ציוד ע"י הגשת שרטוטי עבודה
) ;(Shop Drawingsהזמנת ציוד לא תבוצע לפני שהציוד יאושר ע"י היועץ ו/או
המזמין.

.3.2

ספק/יצרן יספק ליועץ ,במשרדו ,דוגמאות של כל החומרים בהם ישתמש בעבודתו,
אם וכאשר יידרש לעשות כן; כל העבודה תתבצע בהתאם ל"דוגמאות מאושרות" אלו.

.3.3

יצרן/ספק ידאג להשגת אישור ממונה הבטיחות של המזמין ומהמפקח על המבנה ,לכל
חיבורי הציוד המורכבים על ידו בעבודה שהיא נשוא מכרז/חוזה זה.
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.4

.5

בדיקה ופסילה
.4.1

על הקבלן מוטלת האחריות לכך שכל הציוד שהביא לאתר יעמוד בדרישות רשויות
עירוניות/ממשלתיות ובכל התקנים ,יקיים את כל תנאיהם ,ויבצע את הבדיקות
הנדרשות שתידרשנה ,הכול עד לקבלת האישורים.

.4.2

המפקח זכאי להורות על הפסקת העבודה ,בחלקה או בכללותה ,עד שעבודה  /חמרים
 /אביזרים  /מיתקנים הנראים להם פסולים יפונו ,או להכריז על הפסקת החוזה בשל
"אי-ביצוע" ,או בשל "אי-ביצוע כהלכה"  -של מטרות/שרטוטים/הוראות.

.4.3

בדיקות טיב תעשנה בכל "ציוד מיוצר" באשר לעובי חומרים ,בזמן קבלתו .

.4.4

הקבלן יבצע את העבודות ,כאשר המיקומים ייעשו ע"י מודד מטעם הקבלן.

.4.5

יצרן/ספק יקבל אישור מהיועץ על כל 'ציוד מיוצר במיוחד' לפני הבאתו לאתר הבנייה.

ציוד מיוצר במיוחד – חומרים
.5.1

חומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים ללא פגמים מפחיתי חוזק/אורך חיים /מראה
אסתטי; גזרות' /צורות' תעורגלנה ותעשנה במבלט/במשיכה/בלחיצה ,לפי צורך ,כך
שיתקבלו מחתכים )פרופילים( נקיים; יש לבצע העבודה בצורה ישרה ומפולסת ,עם
קצוות אחידים ופינות מעוגלות על רדיוסים אמיתיים.

.5.2

כל השטחים החיצוניים/הפנימיים יבוצעו מפלדה בלתי מחלידה )להלן :פלב"מ( ,אלא
אם כן צוין במפורש במפרט מיוחד של הציוד ובתוכניות.

.5.3

פלב"מ יהיה מסוג  18-8/304עם  7-9אחוז ניקל ולא-יותר מ 0.12 -אחוז פחמן.

.5.4

אין להשתמש בפח שעוביו פחות מ 0.8-מ"מ.

.5.5

ברגים ואומים יהיו עשויים מפלב"מ.

.5.6

חמרן )אלומיניום( :פחי חמרן יהיו מטיפוס  ;H 3/4 ,S-3חיבורים ייעשו ב'ריתוך
נקודות' או ע"י 'מסמרות שקועות' במרחקים שאינם עולים על  5ס"מ.

.5.7

במקומות בהם לא צויינו מידות אחרות לעובי פח פלב"מ ,תחייב הרשימה שלהלן:
 .5.7.1רכיבים לקונסטרוקציה כבדה :פרופילים מפח פלב"מ בעובי  3מ"מ
 .5.7.2חיזוקים אופקיים מצינור פלב"מ בעובי  3מ"מ
 .5.7.3חיזקים ,זוויתנים ,פרופילים ,רכיבי קונסטרוקציה ,משטחים בעובי  2מ"מ
 .5.7.4משטחי שולחנות/דלפקים ,משטחי טפטוף ,כיורים ,מנדפים בעובי  1.5מ"מ
 .5.7.5מדפים תחתונים/עליונים )פנים וחוץ( ,קערות לחוצות בעובי  1.25מ"מ
 .5.7.6דלתות ,דפנות צדדיות/אחוריות" ,פאנלים" בעובי  1מ"מ
 .5.7.7דופן פנימי לדלתות ופאנלים בעובי  0.8מ"מ
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.6

.7

.8

ציוד מיוצר במיוחד – מבנה
.6.1

משטחי פלב"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה ל'ליטוש מספר ) '4ליטוש מבריק(
בחזיתות/בשטחים נראים לעין ,כשהטקסטורה/כיוון הליטוש הם אחידים בשטחים
צמודים.

.6.2

תפרים/פינות במשטחי
חלקה/מלוטשים.

בצורה

.6.3

צינורות פלב"מ יהיו בלי תפר ,לא מרותכים ,בקוטר/עובי דופן כמפורט ,עגולים
ומלוטשים מסביב ,לתיאום עם משטחים סמוכים.

.6.4

מסגרות/חיזוקים/חלקי מבנה/גופים ייעשו מזוויתני פלב"מ ומפרופילי פלב"מ,
במידות אשר מצוינות במפרטים/בתוכניות.

מתכת

בשולחנות

יהיו

מרותכים/מושחזים

ציוד לייצור מיוחד – הגשות לאישור
.7.1

קבלן/יצרן/ספק יספק שרטוטים לציוד מיוצר במיוחד ,עם :מידות ,חומרים ,הרכבה,
פרזול לסוגיו וכל נתון אחר הנוגע לציוד זה; כל יחידה תצוין במספר פריט
ובשרטוטים ייכללו גם 'פרטים סטנדרטיים'.

.7.2

כל השרטוטים יבוצעו בתוכנת  Solidworksאו בתוכנה שוות-ערך.

.7.3

ציוד ישורטט במבטים תלת מימדי ,במבט על ,במבט צד ,חזית וחתך ,בקנ"מ 1:20
ו/או 1:10

.7.4

השרטוטים יוגשו בגיליון מודפס )לפי דרישה( ובקובץ PDF

.7.5

ציוד יועבר לייצור רק לאחר קבלת אישור בכתב של המזמין )או של נציג מטעמו( ושל
יועץ המטבחים לשרטוטים אשר הועברו.

אספקה והתקנת הציוד
.8.1

באחריות הקבלן לשמור על כל פרטי הציוד בזמן המשלוח/ההתקנה מפני כל פגיעה,
עד לקבלת המיתקן ע"י המפקח/היועץ; יש לגמור מחדש מקומות פגומים לאחר
ההתקנה כך שלא יהיו טלאים/חיבורים חופפים /קיפולים שייראו לעין; 'ליטוש
נקודתי' לא יאושר; יינתן גימור מחדש לפח שלם; "ציוד מיוצר מפלב'מ" יכוסה
ביריעת מגן פלסטית ,שתוסר רק בקבלה סופית של הציוד.
 .8.1.1בחיבור ציוד  -יצרן/ספק ישתמש רק בחיבורים שאינם נראים לעין.
 .8.1.2כאשר פריט ציוד נסמך על בסיס/רצפה והפריט מתנענע ורועד ,יצרן/ספק
יהדק אותו בברגי פלב"מ ,כך שיימנעו הרעד והנענוע.

.9

חוברות תפעול ותחזוקה
.9.1

היצרן ייתן הדרכה מפורטת למפעילי המטבח ולאנשי האחזקה של הבעלים באחזקת
הציוד – כולל הוראות ניקיון.

.9.2

הדרכה תינתן ע"י יצרן/ספק בשבוע הראשון שאחרי גמר התקנת הציוד.
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פריט מספרMLK-23 :

מידות בס"מ :

אשנב פינוי כלים  -ע"י מלצרים

אורך  90 -רוחב 50 -

כמות1 :

גובה 100 -

חתך עקרוני
ייעוד:

קליטת כלים מלוכלכים – מונחים ע"י המלצרים ומפונים ע"י אנשי צוות ההדחה.

מבנה:

לפרטים מלאים  -ראה פרט נחשון  P-K20Cבנספח;
האשנב כולל משקוף היקפי ,המותאם לקיר מחופה קרמיקה באתר ,מדף אורכי תחתון
להנחת כלים ומדף אורכי אמצעי להעמדה דו-צדדית משופעת של סלי ספלים;
המשקוף מעוגן אל הקיר בעוגני קיבוע ומבוטן בבטון;
המדפים מתחברים אל המשקוף בריתוך מושחז ומלוטש או עם ברגי פלב"מ נסתרים;
עם עמוד/י תמיכה מרכזי/ים עבור מדף סלי ספלים )ייקבע ע"י היצרן ,לפי צורך
הנדסי(;
המדפים מחוזקים כל-אחד לנשיאת  50ק"ג/מטר;
המדף התחתון ייבנה בתיאום עם שולחן פינוי הכלים;
האשנב כולו עשוי בשלמות מפלב"מ  304בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".
האשנב יותקן בפתח קיים באתר – מידות סופיות לפי מדידה באתר ע"י היצרן.
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פריט מספרMLK-24 :

מידות בס"מ :

אשנב  -שלושה מדפים

אורך  150 -רוחב 30 -

כמות1 :

גובה 100 -

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
מבנה:

האשנב כולל:
משקוף היקפי ,המותאם לקיר מחופה קרמיקה באתר;
מדף אורכי תחתון בעומק  30ס"מ;
 2מדפים אורכיים מרכזיים ,בעומק  30ס"מ כ"א;
המשקוף והמדף התחתון מעוגנים אל הקיר בעוגני קיבוע ומבוטנים בבטון;
המדפים המרכזיים מתחברים אל המשקוף בריתוך מושחז ומלוטש או עם ברגי פלב"מ
נסתרים;
האשנב כולו עשוי בשלמות מפלב"מ  304בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".
האשנב יותקן בפתח קיים באתר – מידות סופיות לפי מדידה באתר ע"י היצרן.
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פריט מספרMLK-76 :

מידות בס"מ :

תעלה )עם סבכה( למחסום רצפה

אורך  30 -רוחב 30 -

כמות7 :

גובה 12 -

ייעוד:

תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח ,לאיסוף נוזלים ולכלוך.

מבנה:

עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;
תתחבר אל מחסום רצפה באתר;
עם סבכת רשת ניתנת להסרה;
דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים – ראה פרט נחשון  P-K1בנספח;
פרט לייצור התעלה ,הסבכה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת
הייצור.

ציוד נילווה סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.
סטנדרטי:

פריט מספרMLK-78 :

מידות בס"מ :

תעלה )ללא סבכה( למחסום רצפה

אורך  60 -רוחב 30 -

כמות1 :

גובה 12 -

ייעוד:

תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח ,לאיסוף נוזלים ולכלוך.

מבנה:

עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;
תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה – לפי תכנית רצפה ו/או ציוד
קבוע במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן(;
דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים – ראה פרט נחשון  P-K2בנספח;
פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.
סטנדרטי:
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פריט מספרMLK-80 :

מידות בס"מ :

תעלה )ללא סבכה( למחסום רצפה

אורך  120 -רוחב 30 -

כמות1 :

גובה 12 -

ייעוד:

תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח ,לאיסוף נוזלים ולכלוך.

מבנה:

עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;
תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה – לפי תכנית רצפה ו/או ציוד
קבוע במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן(;
דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים – ראה פרט נחשון  P-K2בנספח;
פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.
סטנדרטי:

פריט מספרMLK-81 :

מידות בס"מ :

תעלה )ללא סבכה( למחסום רצפה

אורך  30 -רוחב 30 -

כמות1 :

גובה 12 -

ייעוד:

תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח ,לאיסוף נוזלים ולכלוך.

מבנה:

עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;
תתחבר אל מחסום רצפה באתר;
דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים – ראה פרט נחשון  P-K1בנספח;
פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.
סטנדרטי:
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פריט מספרMLK-82 :

מידות בס"מ :

תעלה )עם סבכה חלקית( למחסום רצפה

אורך  90 -רוחב 30 -

כמות2 :

גובה 12 -

ייעוד:

תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח ,לאיסוף נוזלים ולכלוך.

מבנה:

עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;
תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה – לפי תכנית רצפה ו/או ציוד
קבוע במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן(;
עם סבכת רשת ניתנת להסרה;
הסבכה מכסה רק חלק מהתעלה – לפי תכנית;
דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים – ראה פרט נחשון  P-K2בנספח;
פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.
סטנדרטי:

פריט מספרMLK-83 :

מידות בס"מ :

תעלה )ללא סבכה( למחסום רצפה

אורך  90 -רוחב 30 -

כמות1 :

גובה 12 -

ייעוד:

תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח ,לאיסוף נוזלים ולכלוך.

מבנה:

עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;
תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה – לפי תכנית רצפה ו/או ציוד
קבוע במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן(;
דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים – ראה פרט נחשון  P-K2בנספח;
פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.
סטנדרטי:
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פריט מספרMLK-89 :

מידות בס"מ :

הגנה אנכית על פינת קיר  -זוית 90

אורך  6 -רוחב 6 -

כמות2 :

גובה 290 -

ייעוד:

הגנה על פינת קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות.

מבנה:

לפרטים מלאים  -ראה פרט נחשון  P-K15בנספח;
גובה ההגנה ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י היצרן.

פריט מספרMLK-90 :

מידות בס"מ :

הגנה אנכית גבוהה על קיר 10

אורך  12 -רוחב 5 -

כמות2 :

גובה 290 -

ייעוד:

הגנה על קצה קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות.

מבנה:

לפרטים מלאים  -ראה פרט נחשון  P-K16בנספח;
גובה ההגנה ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י היצרן.

פריט מספרMLK-91 :

מידות בס"מ :
מבנה:

משקוף פלב"מ לפתח מעבר בקיר

אורך  90 -רוחב 10 -

כמות1 :

גובה 210 -

המשקוף יותקן בפתח קיים באתר – מידות סופיות לפי מדידה באתר ע"י היצרן;
המשקוף יעוגן אל הקיר בעוגני קיבוע ומבוטן בבטון;
המשקוף כולו עשוי בשלמות מפלב"מ  304בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".
ראה פרט נחשון  P-K16בנספח.

פריט מספרMLK-92 :

מידות בס"מ :
מבנה:

משקוף פלב"מ לדלת פנדל

אורך  100 -רוחב 10 -

כמות1 :

גובה 210 -

המשקוף יותקן בפתח קיים באתר – מידות סופיות לפי מדידה באתר ע"י היצרן
)בתיאום עם ספק הדלת(;
בצד בו יותקנו צירי הדלת )עבור דלת חד-כנפית( או בשני צידי המשקוף )עבור דלת דו-
כנפית( ירותכו  3לוחות פלב"מ בעובי  5מ"מ ,אשר ישמשו לעיגון צירי כל דלת;
יש לוודא גימור חלק של פנים המשקוף בנקודות הריתוך;
המשקוף יתחבר לקיר ברצועות עיגון מפח פלב"מ  +דיבלים  +ברגי פלב"מ;
המשקוף כולו עשוי בשלמות מפלב"מ  304בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".
התכנון והייצור יעשו כולם בתיאום עם ספק הדלת/ות.
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פריט מספרMLK-92A :

מידות בס"מ :
מבנה:

אורך  90 -רוחב 10 -

מבנה:

גובה 210 -

המשקוף יותקן בפתח קיים באתר – מידות סופיות לפי מדידה באתר ע"י היצרן
)בתיאום עם ספק הדלת(;
בצד בו יותקנו צירי הדלת )עבור דלת חד-כנפית( או בשני צידי המשקוף )עבור דלת דו-
כנפית( ירותכו  3לוחות פלב"מ בעובי  5מ"מ ,אשר ישמשו לעיגון צירי כל דלת;
יש לוודא גימור חלק של פנים המשקוף בנקודות הריתוך;
המשקוף יתחבר לקיר ברצועות עיגון מפח פלב"מ  +דיבלים  +ברגי פלב"מ;
המשקוף כולו עשוי בשלמות מפלב"מ  304בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".
התכנון והייצור יעשו כולם בתיאום עם ספק הדלת/ות.

פריט מספרMLK-92B :

מידות בס"מ :

משקוף פלב"מ לדלת פנדל

כמות1 :

משקוף פלב"מ לדלת פנדל

אורך  160 -רוחב 10 -

כמות1 :

גובה 210 -

המשקוף יותקן בפתח קיים באתר – מידות סופיות לפי מדידה באתר ע"י היצרן
)בתיאום עם ספק הדלת(;
בצד בו יותקנו צירי הדלת )עבור דלת חד-כנפית( או בשני צידי המשקוף )עבור דלת דו-
כנפית( ירותכו  3לוחות פלב"מ בעובי  5מ"מ ,אשר ישמשו לעיגון צירי כל דלת;
יש לוודא גימור חלק של פנים המשקוף בנקודות הריתוך;
המשקוף יתחבר לקיר ברצועות עיגון מפח פלב"מ  +דיבלים  +ברגי פלב"מ;
המשקוף כולו עשוי בשלמות מפלב"מ  304בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".
התכנון והייצור יעשו כולם בתיאום עם ספק הדלת/ות.
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פריט מספרMLK-93 :

מידות בס"מ :

דלת "פנדל" דו-כנפית עם חלונות

אורך  150 -רוחב 4 -

כמות1 :

גובה 205 -

ייעוד:

דלת כנף כפולה ,נפתחת-בדחיפה לשני הכיוונים.

כולל:

שני לוחות עשויים פלסטיק קשיח צבעוני ,עם שדרת חיזוק לצירים וחלונית מרכזית
שקופה;
כל לוח עם פלטת הגנה ) (kick-plateתחתונה;
כל לוח עם צירים המיועדים לפתיחה בזוית של  180מעלות ,עם קפיצים פנימיים
לסגירה עצמית;
ברגים לחיבור הדלתות למשקוף תואם באתר.

מבנה:

כל לוח דלת עשוי פוליאתילן דחוס ,בעובי מינימלי של  15מ"מ;
הצירים ושדרות החיזוק עשויים פלב"מ ;304
החלונית עשויה זכוכית מחוסמת ,או לחילופין חומר פלסטי קשיח שקוף;
פלטות ההגנה עשויות פלב"מ  304או ,לחילופין ,מפוליאתילן דחוס.
ראה פרט נחשון .P-P52

פריט מספרMLK-94 :

מידות בס"מ :

דלת "פנדל" חד-כנפית עם חלון

אורך  90 -רוחב 4 -

כמות1 :

גובה 205 -

ייעוד:

דלת כנף נפתחת-בדחיפה לשני הכיוונים.

כולל:

לוח דלת עשוי פלסטיק קשיח צבעוני ,עם שדרת חיזוק לצירים וחלונית מרכזית
שקופה;
פלטת הגנה ) (kick-plateתחתונה מכל צד;
צירים המיועדים לפתיחה בזוית של  180מעלות ,עם קפיצים פנימיים לסגירה עצמית;
ברגים לחיבור הדלת למשקוף תואם באתר.

מבנה:

לוח הדלת עשוי פוליאתילן דחוס ,בעובי מינימלי של  15מ"מ;
הצירים ושדרת החיזוק עשויים פלב"מ ;304
החלונית עשויה זכוכית מחוסמת ,או לחילופין חומר פלסטי קשיח שקוף;
פלטת ההגנה עשויה פלב"מ  304או ,לחילופין ,מפוליאתילן דחוס.
ראה פרט נחשון .P-P52
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פריט מספרMLK-94A :

מידות בס"מ :

דלת "פנדל" חד-כנפית עם חלון

אורך  80 -רוחב 4 -

כמות1 :

גובה 205 -

ייעוד:

דלת כנף נפתחת-בדחיפה לשני הכיוונים.

כולל:

לוח דלת עשוי פלסטיק קשיח צבעוני ,עם שדרת חיזוק לצירים וחלונית מרכזית
שקופה;
פלטת הגנה ) (kick-plateתחתונה מכל צד;
צירים המיועדים לפתיחה בזוית של  180מעלות ,עם קפיצים פנימיים לסגירה עצמית;
ברגים לחיבור הדלת למשקוף תואם באתר.

מבנה:

לוח הדלת עשוי פוליאתילן דחוס ,בעובי מינימלי של  15מ"מ;
הצירים ושדרת החיזוק עשויים פלב"מ ;304
החלונית עשויה זכוכית מחוסמת ,או לחילופין חומר פלסטי קשיח שקוף;
פלטת ההגנה עשויה פלב"מ  304או ,לחילופין ,מפוליאתילן דחוס.
ראה פרט נחשון .P-P52
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פרטים טיפוסיים
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פרק  – 34מערכת כיבוי במים )ספרינקלרים(
פרק  34מערכת כיבוי אש במים )ספרינקלרים(
34.1

סוג הצנרת
כל הצנרת בקוטר " 1.5"-6תבוצע מצינורות פלדה מגולבנים סקדיול  40מחורצים.
צינורות בקוטר " 1יהיו צינורות פלדה מגולבנים ללא תפר סק 40 .אשר יורכבו בהברגה.
צנרת ראשית בפיר ובחדר מכונות ,מחלקים וכו' בקטרים שונים תבוצע מצינורות פלדה
מגולבנים סק 40 .ללא תפר מחוברים בריתוך.
כל הצנרת )כולל ספחים( תסופק עם ציפוי חרושתי  APC Eלפי מפרט "אברות" בגוון אדום
אש.
התקנת הצנרת בשטח תבדק ע"י שרות שדה של היצרן.
הצנרת הגלויה תהיה צבועה לבן ,כולל המחברים.

34.2

מתזים
.1

כל ראשי ההמטרה המותקנים במבנה יהיו מסוג נתיך לפתיחה בטמפ .של  68צלסיוס
)אלא אם צויין אחרת ע"ג התכניות( וישאו אישור  F.M./U.L.ואת טמפרטורת
הפתיחה.

.2

בנוסף יספק הקבלן ארון עם ספרינקלרים להחלפה ע"פ הוראות  NFPAומפתח
להתקנתם .עם הארון יסופקו  12מתזים רזרביים מכל סוג.

.3

המתזים הגלויים יותקנו מתחת לתקרה כך שדיסקית ההטיה של המתז תהיה במרחק
שלא יעלה על  30ס"מ אך לא קטן מ 2.5 -ס"מ מהתיקרה ,אלא אם צויין אחרת
בתכניות.

.4

המתזים השקועים והדקורטיביים יותקנו בהתאם להמלצות היצרן .מתחת לSKY- -

 LIGHTיותקנו מתזים לטמפרטורת פתיחה  93צלסיוס )בינונית(.
.5

בחדר גנרטור ,בחדרי משאבות יותקנו ספרינקלרים לטמפרטורת פתיחה גבוהה 141
מעלות צלזיוס.

.6

יש להקפיד הקפדה יתרה על מיקום המתזים בהתאם לתוכניות ,על-מנת לשמור על
שטחי הכיסוי המיועדים לכל מתז ומתז.

.7

בחלל תקרות אקוסטיות מעל תעלות חשמל ותקשורת יעודכנו מתזים עם פתיחה
מהירה ,מתאימים ל..LIGHT HAZ -

.8

בשטחים לא מאוכלסים )ללא תקרות אקוסטיות( יותקנו ספרינקלרים זמניים מסוג
 PENDENTעם פתיחה מהירה דגם  TY-Bתוצרת " TYCO" 5.6=K, C 68 = Tכך,
שבזמן האיכלוס ניתן יהיה להחליפם לספרינקלרים מסוג  RECESSEDולהתאימם
לתקרות אקוסטיות באמצעות מאריכים גמישים מאושרים  UL/FMאו צנרת מגולבנת
בהתאם לאורך הנדרש )פרט התקנת הספרינקלרים למצב זמני יכלול בין היתר מעבר
מ 1" -ל – 1/2" -חיבור לספרינקלר(.
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.9
34.3

בויטרינות המפרידות בין אזורי אש יידרשו מתזי חלון להגנה על הזכוכית.

שסתומים
.1

השסתומים במערכת הספרינקלרים יהיו שסתומי פרפר מאושרים  UL/FMלקטרים
" .3" - 6שסתומים ראשיים ביציאה ממאגר למשאבה ובמערכת הראשית אחרי
המשאבה יהיו שסתומי שער  OS&Yמאושרים .UL/FM

.2

כל השסתומים במערכת הספרינקלרים יהיו עם התראה חשמלית על מצב ON/OFF

וינעלו במצב פתוח באמצעות שרשרת ומנעול .שרשראות  ,מנעולים ומפתח "מסטר"
ימסרו למפקח.
.3

כל השסתומים יהיו מתוצרת " "VICTAULICאו "."RELIABLE"/"NIBCO

.4

שסתומים בקוטר " 1/2" - 2יהיו שסתומים כדוריים מפליז מתוצרת ""VICTAULIC
מאושר  UL/FMאשר יותקנו בהברגה.

.5

שסתומים שיותקנו במעבר קירות הממ"מים יהיו עם התראה חשמלית עם חיווט
ללוח גילוי אש וינעלו במצב פתוח באמצעות שרשרת ומנעול או לפי פטנט היצרן.

34.4

אל חוזרים
.1

כל השסתומים האל חוזרים יהיו מאושרים לכבוי אש  FM/ULמתוצרת
"."VICTAULIC

.2

עד " 2טיפוס מוחזר קפיץ :גוף פליז ,קפיץ נירוסטה ,חיבורי הברגה ,UL/FM,לחץ
עבודה בהתאם ללחצי המערכת )מינימום  – PSI 175באזורי לחץ נמוך(.

.3

34.5

בקוטר " 3ומעלה טיפוס מדף או דו כנפי כפי שמצויין במפרט הטכני המיוחד .אל
חוזר עשוי ברזל יציקה ,חיבורי אוגן.

אביזרי פיקוד ובקרה
כל אביזרי הפיקוד והבקרה כמו פרסוסטטים ,מפסיקי זרימה ,מצופי מפלס וכו' יהיו
מאושרים לשימוש במערכות כבוי אש .FM/UL

34.6

מערכת ספרינקלרים יבשה Double-interlock Preaction

באזורים בהם ישנה דרישה של יועץ הבטיחות למערכת ספרינקלרים יבשה )חדר מכונות
מעלית ,חדרי חשמל ,וכו'( יש להתקין מערכת .Double-interlock Preaction
 34.6.1סוג הצנרת
צינורות פלדה מגולבנים ללא תפר סק ,40 .צבועים חרושתית מחוברים בריתוך.
 34.6.2הנחיות כלליות
.1

המערכת תותקן באזורים רגישים כנדרש לפי הוראות כיבוי אש ות"י.
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.2

כל ראשי ההמטרה המותקנים במבנה יהיו מסוג נתיך לפתיחה בטמפ .של 68

צלסיוס )אלא אם צויין אחרת ע"ג התכניות( וישאו אישור  F.M./U.L.ואת
טמפרטורת הפתיחה.
.3

כל יציאות הצנרת מהענפים הראשיים והמשניים תהיינה כלפי מעלה ,למניעת
היקוות מים בנקודות נמוכות ומעל ראשי מתזים.

.4

הצנרת תותקן בשיפוע לנקודת ניקוז .יש לאפשר ניקוז מלא של כל קטע צנרת,
בין אם סומן בתכנית ובין אם לאו.

 34.6.3ראש מערכת
.1

המערכת היא מסוג  Double-interlockתוצרת ברמד .

.2

המערכת תצוייד במדחס מושתק ,צנרת אויר דחוס ומערך אחזקת אויר.

 34.6.4מפרט טכני למגוף פריאקשן Double interlock

.1

מגוף פריאקשן "דאבל אינטרלוק" נעילה כפולה חשמל  /פניאומאטי עם
הפעלה הידראולית,

.2

תוצרת ברמד דגםFP-XX-40E-7BM-G-C-VI-PR--4DC-NN :

.3

מגוף פריאקשן "דאבל אינטרלוק" ,הינו בעל מערך הפעלה חשמלי אשר ננעל
פתוח  .אתחול המגוף יתבצע ידני ומקומי באמצעות שסתום דריכה ידנית
. Easy Lock

.4

המגוף יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפל בו ללא הוצאתו מהקו וכולל
סגר קשיח מעובה ומגופר לאטימה קשיחה ,מתוכנן ומאושר ללחץ עבודה 250
.psi

.5

המגוף יהיה הידראולי בתצורה ישרה .Globe type

.6

מכלול הסגר יכלול דיאפרגמה תעשייתית הכוללת מכלול פנימי קשיח.

.7

גוף המגוף יהיה יציקת משיכה )ספרואידלית( עם ציפוי אדום RAL 3002

אלקטרוסטאטי בקלייה.
.8

חיבורי קצה מחורצים.

.9

במפרט חומרי מבנה מיוחדים למי כיבוי אש עומדים ועמידים כנגד קורוזיה.

.10

צנרת הפיקוד תהיה פלב"ם .316

.11

מבנה המגוף יאפשר מעבר מלא בעת פתיחה ללא צלעות )העלולות ללכוד
גופים זרים(.

.12

פיקוד השסתום יהיה באמצעות מערך הפעלה חשמלי עם הפעלת חרום ידנית
מקומית,

.13

מערך ההפעלה יסופק/מורכב על השסתום ובדוק הידראולית ע"י יצרן מגוף
ההצפה.
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.14

כל מרכיבי מערך ההפעלה יהיו ממתכת בלתי מחלידה ,בכדי למנוע קורוזיה
גלוונית בין המרכיבים אשר עלולה לפגוע בכוננות שסתום ההצפה.

.15

המגוף יכלול מערך חיבור לאזעקה ).(TRIM-A

.16

מערך ההפעלה והשסתום הראשי יהיו  UL LISTEDו  FM approvedמכלול.

.17

ניקוז המגוף יהיה דרך פתח ניקוז אחד בלבד במעלה.

.18

כמו כן תכלול המערכת:
א.

שסתום דריכה ידנית Easy Lock

ב.

ברז בדיקת דליפות ממורד המגוף Drip Check Valve

ג.

אל חוזר במורד בתקן  UL/FMמסוג קלפה מאוגן ) (Hעם אטימת
גומי בקוטר

ד.

המגוף,

ה.

מפסק לחץ נמוך להעברת אינדיקציה חשמלית לרכזת כיבוי אש על
נפילת לחץ אוויר.

ו.

מפסק לחץ גבוה להעברת אינדיקציה חשמלית לרכזת כיבוי אש על
מגוף פתוח .פעמון מנוע מים מאושר UL

ז.

מדחס אויר שקט ללחץ  2.5אט' המסוגל למלא את נפח הצינור בפרק
זמן שלא יעלה על חצי שעה.

ח.

מערך אחזקת אוויר כולל מקטין לחץ  ,מד לחץ ,ברז מעקף ,נחיר
הצרה  ,מסנן אלכסוני וברזי ניתוק. ,כדוגמת ברמד דגם AMD-74-

.STD
34.7

התקנה
הצנרת תותקן באופן מאוזן בהתאם לתכניות ,לפרטים והסכמות הפונקציונליות ובהתאם
דרישות מפורטות בתקן .NFPA-13
לאחר גמר התקנת הצנרת יש לנקות אותה חיצונית ולבצע שטיפה יסודית של כל המערכת.
על הקבלן להתחשב בזמן התכנון וההתקנה בכל המתקנים הקיימים במבנה ,ולמנוע כל
הפרעה למערכת המתזים )ספרינקלרים( ממערכות אחרות במבנה ,כגון :תעלות החשמל,
תאורה וכד' .לא יותקנו צינורות המפריעים לדלתות ולגופי תאורה וכד' ,כל הצנרת תותקן
במקום הניתן לגישה לצורך תיקונים.

34.8

הגשות באחריות הקבלן
.1

תכניות יצור ועקומות למשאבות שבכוונתו לספק.

.2

תכניות ייצור של לוחות החשמל.

.3

אמצעי תליה וחיזוקים.

.4

תכנית מהלך צנרת בחדר משאבות ,חתכים ופרטים.
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34.9

.5

יסודות לציוד.

.6

חישובים הידראוליים לאזורים שונים לפי רמת הסיכון.

.7

כל הפעולות הרשומות לעיל כולל תכניות  AS MADEכלולות בחוזה עם הקבלן.

בדיקות לפני מסירה
הבדיקות הנ"ל יעשו בנוכחות ועם חתימת המפקח על תקינותן.
עם סיום העבודה על הקבלן לבצע:
.1

בדיקת לחץ לכל הצנרת – בקטעים או לכל המערכת בלחץ של  PSI 200ובמשך 24
שעות ,ללא ירידת לחץ כל שהוא.

.2

יש לבצע בדיקת מכשירי גילוי זרימה ) ,(FLOW SWITCHESכולל פיקודים
וחיבוריהם החשמליים.

.3

כל מכשיר יעבור ניסוי זרימה שחייב להפעיל את הפיקוד והאזעקה הדרושים תוך
מקסימום  6דקות לאחר הפעלת הזרימה.

.4

הפעלת משאבת הספרינקלרים  -על הקבלן לבצע פעולות כדלקמן:
א.

בדיקת ספיקת המשאבות בשלוש נקודות ברז סגור ,ספיקה  ,100%ספיקה
.150%

ב.

הפעלה ידנית )בדיקה(.

ג.

הפעלת חרום.
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פרק  - 35מערכות טמ"ס ובקרת כניסה
מציע או ספק במפרט זה  -פרושו קבלן המשנה של הקבלן.
.1

כללי
.1.1

בבניין יותקנו מערכות בקרת כניסה וטמ"ס שיקושרו לביתן הכניסה ,לחדר אב בית
ולמערכות הקיימות במכללה.

.1.2

המציע אחראי לבדוק ולוודא כי המערכות שיציע מתאימות לנדרש במכללה ,יכולות
לתקשר עם המערכות הקיימות כמקובל במחלקת הביטחון במכללה ,וללא כל צורך
בשינויים ובהתאמות במוקד הביטחון או בתשתיות אחרות של מערך הביטחון.

.2

איפיון מערך ביטחון במעליות
.2.1

בכל מעלית תותקן מצלמת טמ"ס.

.2.2

בכל מעלית יותקן צג מידע.

.2.3

בכל מעלית יותקן קורא ביומטרי טביעת אצבע שיתממשק עם פיקוד המעלית ויאפשר
למשתמש מורשה להפעיל המעלית אל קומות המגורים.

.3

.2.4

בכל מעלית יותקן אינטרקום שיחובר אל חדר אב בית ואל ביתן השומרים.

.2.5

בכל מעלית יהיה טלפון.

איפיון מערכת בקרת כניסה
 .3.1מערכת בקרת הכניסה תהיה תואמת למערכת הקיימת במכללה ותאפשר שימוש
בכרטיסי קירבה הקיימים במיכללה.
.3.2

בקרת כניסה של דלתות מבוקרות תאפשר פתיחה ומילוט  24/7ע"י אות מרכזת ג"א
ו/או ע"י לחצן פתיחה בקופסת ניפוץ.

.3.3

מערכת בקרת כניסה תותקן על שרת ייעודי בחדר השרתים ,אליו יחוברו עמדות
משתמש כלהלן:
 .3.3.1עמדות  ADMINבמשרד קב"ט המכללה  +במחלקת מיחשוב.
.3.3.2

במשרד קב"ט  -קורא/כותב  USBלניפוק כרטיסי קרבה.

 .3.3.3עמדה משנית בביתן כניסה.
 .3.3.4עמדת משנית במשרד אב בית כולל קורא ביומטרי טביעת אצבע לרישום
דיירים במערכת.
.3.4

בכל מקרה של פתיחת דלת לא מורשית תופעלנה ההתרעות הבאות בו זמנית:
 .3.4.1הקפצת אות מהבהב על צג המחשב ע"ג מפת הבניין כולל סימון הדלת.
 .3.4.2התרעה קולית ע"י צופר מקומי ליד המחשב בביתן כניסה ובמשרד קב"ט
המכללה.
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 .3.4.3חיוג למספר טלפונים.
 .3.4.4שליחת אות למערכת הקלטה טמ"ס להקלטת האירוע.
.3.5

בכל מקרה של פתיחת דלת יישלח אות למערכת הקלטה טמ"ס להקלטת האירוע.

.3.6

כל בקר כניסה יחובר לרכזת ג"א לקבלת אות לפתיחת דלת בג"א.

.3.7

ידית בהלה עם מתג בדלת מילוט תחובר לבקר כניסה להשהיה של  15שניות לפני
שחרור המנעול האלקטרומגנטי

.4

.5

.3.8

ליד כל דלת עם מנעול אלקטרומגנטי יותקן לחצן פתיחה עם מגענים כפולים בקופסת
ניפוץ..

.3.9

כל בקר מגובה בסוללה ומטען.

איפיון מערכת גילוי פריצה
.4.1

בחדר השרתים תותקן רכזת גילוי פריצה עם חייגן.

.4.2

הרכזת כוללת חייגן לשליחת הודעות מוקלטות מראש למספר טלפונים.

.4.3

הרכזת תקבל אותות מבקרי הכניסה לחיוג התרעות.

.4.4

בשערים נגללים ובדלתות של חדרים טכניים יותקנו חיישנים מגנטיים שיחוברו
לרכזת .

.4.5

כל דלת תהיה מדור נפרד ברכזת.

איפיון מערכת טמ"ס
.5.1

כל המצלמות  , VMD , IP-POEיום/לילה ,עדשות וריפוקל מתאימות למטרת
המצלמה ,מארז דום אנטיונדלי.

.5.2

מערכת הקלטה  NVRעם שמירת הקלטות  24/7מכל המצלמות למשך  30יום בשיטת
.FIFO

.5.3

מערכת טמ"ס תותקן על שרת ייעודי בחדר השרתים ,אליו יחוברו עמדות משתמש
כלהלן:
 .5.3.1עמדות  ADMINבמשרד קב"ט המכללה  +במחלקת מיחשוב.
 .5.3.2עמדה משנית בביתן כניסה.
 .5.3.3עמדה משנית בחדר אב בית.

.5.4

כל אירוע  VMDבכל מצלמה יוקלט כתגית אירוע על ציר הזמן בשרת ההקלטות.

.5.5

הקלטת אירוע ותיוגו בקבלת אות פתיחת דלת ממערכת בקרת כניסה.

.5.6

המערכת תכלול מודול תיחקור עם יכולת צפייה ואיתור מהיר של אירועים לפי זמן
ו/או אירוע  VMDו/או אות מבקרת כניסה .אפשרות לצפייה מהירה בסרטונים
"מתומצתים".

.5.7

מצלמות מול כל דלתות הכניסה לבניין לזיהוי הנכנסים.
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.6

.5.8

מצלמות במסדרונות הציבוריים.

.5.9

מצלמות במעליות.

איפיון מערכת שו"ב
.6.1
.6.2
.6.3

.7

.8

מערכת שליטה ובקרה לניטור וניהול דו כיווני של מערכות הביטחון – טמ"ס ,בקרת
כניסה וגילוי פריצה.
ניהול יומן אירועים.
התרעות אל אירועים והצגתם ע"ג מפות גרפיות של קומות הבניין.

ממשקים
 .7.1ממשקים בין מערכות הביטחון – טמ"ס ,בקרת כניסה ,גילוי פריצה ושו"ב.
תנאים כלליים
.8.1

כל הציוד המוצע יהיה לפי המפרטים ו/או מפרטי הספר הכחול ,האיכותי מביניהם.
הקבלן מחוייב לספק אך ורק מוצרים של יצרן מוכר ,שמשווק הציוד בארץ לפחות
בחמש השנים האחרונות .הציוד המוצע הותקן בעבר על ידי הקבלן במקומות אחרים
וניתן יהיה לבקר בהם לפי דרישת המפקח .אישור הציוד על ידי המפקח שיהיה גם
סמכות סופית לאישור .העבודה קומפלט כולל אספקה ,התקנה ,הפעלה ,אינטגרציה,
תכנות ,התאמה לדרישות המזמין ,בדיקות  ,הרצה ,והדרכה.

.8.2

המציע מתחייב לספק ,להתקין ולהפעיל את כל המערכות והציוד ,כולל כל הכלול
בתוכניות ,ובמסמך זה.

.8.3

.9

במידה וייעשה שימוש בציוד אביזרים וחומרים של מספר יצרנים שונים יהיה המציע
אחראי לתאימות השימוש ולאינטגרציה של כל הנ"ל במערכת שיספק.

עמידה בתקנים
.9.1

העבודה כולה תתבצע בהתאם לחוק החשמל על כל נספחיו ותוספותיו כפי שפורסמו
ב"רשומות" לפי "המפרט הכללי לעבודות בניין" שבהוצאת משרד הביטחון,
במהדורתו האחרונה )להלן "המפרט הכללי"( ,בהתאם לתקן הישראלי ובהעדר תקן
ישראלי מתאים  -יהיה התקן הגרמני או הבריטי קובע ובהתאם להוראות מפרט זה.

.9.2

עבודות חשמל ובקרה יתבצעו ע"י חשמלאי המחזיק ברשיון "חשמלאי-ראשי" כנדרש
בחוק החשמל תשי"ד .תצלום הרשיון כשהוא בר-תוקף יצורף להצעת הקבלן.

.9.3

תקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות(.

.9.4

התקנים הישראלים העדכניים לפי כל נושא ונושא .באחריות הספק להתעדכן בכל
התקנים הרלוונטיים לביצוע העבודות .

.9.5

תקן ישראלי  1337לרכזות גילוי פריצה.
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.9.6

משהת"ק – מערכות קשר פנים במבנים.

.9.7

ת"י  – 961הפרעות אלקטרומגנטיות במכשירים חשמליים.

.9.8

תקנים ישראליים כדוגמת תקן ישראלי  , 108ולפי חוק החשמל על כל מרכיביו
ונספחיו.

.9.9

ת"י  – 961הפרעות אלקטרומגנטיות במכשירים חשמליים.

 .9.10כל רכיבי הציוד יהיו מוגנים מהפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות  EMIו –  .RFIוכמו
כן רכיבי הציוד לא ייצרו הפרעות אלקטרומגנטיות.
 .9.11על מפרט הציוד לכלול עדות לעמידה בדרישות הנ"ל ולפי דרישות התקינה האירופיות
ו/או האמריקאיות הרלוונטיות למועד ההתקנה .כדוגמת תקני  EN55020ו .EN55013
 .9.12תקן בינלאומי אחד לפחות ,אמריקאי או אירופאי ,כדוגמת  ULאו .EC
 .9.13תקנות והוראות חברת החשמל.
 .9.14תקנות והוראות חברת בזק לקוי טלפון.
 .9.15דרישות מכון התקנים.
 .9.16דרישות משטרת ישראל.
 .9.17התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה.
 .9.18המפרט הטכני המיוחד.
 .9.19המפרט הטכני הכללי בהוצאת משרדי הממשלה.
.10

אבני דרך לפיקוח
 .10.1התקמות היצוע לפי אבני דרך מאושרות בכתב .הקבלן יזמין את המתכנן ואת נציגי
המזמין לפני ביצוע כל אחת מאבני הדרך הר"מ:
.10.1.1

הגשת תוכנית עבודה  .SOWיחד עם התוכנית יוגשו מפרטים טכניים
ודוגמאות של הציוד לאישור.

.11

.10.1.2

תיאום מיקום מדויק של גלאים ומצלמות וכל שאר הציוד.

.10.1.3

בגמר השחלת הכבלים ולפני סגירת תקרות.

.10.1.4

הכנת סימון ושילוט.

.10.1.5

בדיקות קבלה ומסירה.

הגשת תכנית עבודה SOW

 .11.1הקבלן יכין תכנית עבודה ) (SOW - Scope Of Workמפורטת לפני התחלת העבודה.
התכנית תכלול:
.11.1.1

פרטי הקבלן ואנשי הקשר.

.11.1.2

תעודות הסמכה המאשרות כי עובדי הקבלן מוסמכים להתקין את הציוד
הנדרש בפרוייקט.
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.11.1.3

שרטוטי הבניין וציון כל נקודות הקצה ומיקום שאר הציוד.

.11.1.4

סכימה קווית של חיבור כל האבזרים.

.11.1.5

שרטוטים של כל אחד ממסדי התקשורת ואופן התקנת הציוד בהם.

.11.1.6

תאור שיטת העבודה.

.11.1.7

רשימת הציוד המוצע כולל פרטי יצרן  ,פרטי הנציג בארץ ,מיפרט טכני
ואישורים נדרשים כגון אישור מעבדה בלתי תלויה לעמידה בדרישות תקן .יש
לצרף דפי מידע מקוריים של היצרן או צילום קריא וברור באיכות גבוהה.

.11.1.8

דוגמאות של הציוד ואזרי הקצה.

.11.1.9

דוגמאות לסימון כבלים ודוגמאות שילוט לציוד.

.11.1.10

הגדרת ציוד הבדיקה ושיטת הבדיקה כולל תצורת הדו"חות שיימסרו.

 .11.2אין להתחיל בעבודה לפני אישור התכנית בכתב ובחתימת המפקח.
 .11.3הקבלן חייב להציג את המערכות והציוד המוצע ,בדגש על דלתות מבוקרות ,למתכנן
הבטיחות ולקבל את אישורו בכתב.
 .11.4אישור ה  SOWלא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלב
שאושר או לעבודה המושלמת או לכל חלק ממנה.
 .11.5אישור ה  SOWע"י המתכנן אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן
למערכות ולצורת פעולתן הנכונה והמושלמת .אישור המערכות ע"י המתכנן לא יפטור
את הקבלן מאחריותו לשגיאות ,טעויות ,אי דיוקים ו/או ליקויים בתכנון וביצוע
העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר בכל זמן שהוא.
 .11.6הקבלן אחראי עבור התאמת מידות הציוד ,הכבלים ,האביזרים וכל הדברים שאותם
הוא מעוניין להציע ולהתאמתם המלאה לאילוצי הפרויקט.
 .11.7אין ללמוד דברים בתוכנית ורק המידות שבשטח הן המחייבות את הקבלן .בכל מקרה
של אי התאמה עליו לפנות למפקח לשם בירור.
.12

מפרטים
 .12.1המפרט המחייב לבצוע הוא המפרט הכללי והמפרט המיוחד כמפורט.
 .12.2המפרט הכללי פירושו הפרקים העדכניים של המפרט הכללי ,לעבודות חשמל )פרק (08
בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד העבודה
משרד השיכון )"האוגדן הכחול"(.
 .12.3המפרט המיוחד פירושו ,התנאים המיוחדים ,המתייחסים לעבודה זו ,השונים או
דומים לכתוב כמפרט הכללי.
 .12.4המפרט פירושו צירוף המפרט הכללי והמיוחד .כמפורט מהווה תוספות לחוזה וחלק
בלתי נפרד ממנו .המפרט מהווה השלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת
בתוכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט וכן ההפך.
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 .12.5התגלתה סתירה בין הוראות התקן הישראלי לבין הוראה כלשהי במסמכי מפרט זה,
כוחה של זו הראשונה ,עדיף על כוחה של ההוראה האמורה במסמכים אלה )באחריות
הקבלן להתריע על כך מראש ולקבל אישור מראש להתקנה בהתאם להוראות התקן(.
 .12.6התגלתה סתירה בין האמור במסמכי חוזה זה לבין המתואר בתוכניות או התגלתה
טעות או סתירה בין התוכניות או השמטה כלשהי )להלן "טעות"( ,יביא הקבלן את
הדבר לתשומת ליבו של המפקח .המפקח יקבע בכל מקרה כיצד תבוצע העבודה.
 .12.7לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת ליבו של המפקח כאמור ,תחולנה על הקבלן
כל ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי מילוי הוראה זו.
.13

ציוד שווה ערך
 .13.1המונח "שווה ערך" ,אם נזכר במפרט כחלופה לציוד כלשהו הנקוב בשמו המסחרי
ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו ,פירושו שהמוצר חייב להיות שווה
ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב .טיבו ,איכותו ,סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך"
טעונים אישורו המוקדם של המפקח בהתייעצות עם המתכנן.
 .13.2הקבלן יציג את הפריטים השונים המיועדים להתקנה לאישור נציג המזמין ,.פריט
שלא יאושר ,הקבלן אינו רשאי להתקינו.
 .13.3המפקח הוא בעל הזכות הבלעדית והסופית לקבוע אם מוצר הוא שווה ערך ,וזאת ללא
כל זכות ערעור של הקבלן על קביעה זו.

.14

הצגת ציוד לאישור
 .14.1כל המפרטים הטכניים המצורפים מהווים דוגמא ,דרישות סף ומתן בסיס אחיד
להצעות.
 .14.2ספק ,המציע פריט העומד במדויק במפרט ,נדרש לציין זאת.
 .14.3במידה והציוד המוצע שונה מהנדרש יש לכתוב זאת בהצעה למזמין ולציין את
ההבדלים.
 .14.4עבור כל פריט חובה לצרף דפי מידע וקטלוגים ,מפרט טכני ,שם יצרן ומספר קטלוגי.
 .14.5הספק יציין בכל עמודה או בטופס נפרד את פרוט הציוד המוצע על ידו הכולל:
.14.5.1

שם יצרן

.14.5.2

שם המוצר

.14.5.3

מס' דגם

.14.5.4

שם ספק )יבואן ,מפיץ(

.14.5.5

שם נותן השרות

 .14.6כל הפריטים ותתי הפריטים הנדרשים להתקנת מכלול מערכת .כלולים בעבודה.
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 .14.7במידה והספק מייצר פריט כלשהו שאינו סטנדרטי ובייצור שוטף  ,הנדרש למימוש
בהתאם לבקשה ,המפרט הטכני ומענה הספק כגון :מתאם להתקנה ,מעמד לציוד
וכו' .יש לקבל אישור מראש למוצר ולאיכותו מהמזמין ו/או המפקח מטעמו.
 .14.8המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל דוגמאות לבדיקה ובחינה של כל פריט של
הספק .לא אישר המזמין לספק את הפריט המוצע על ידו ,יחליף הספק בהתאם
לדרישה מצד המזמין את הפריט הנדון לפריט אחר שווה ערך מאושר.
 .14.9בכל מקרה ,יידרש הספק להציג את המוצרים לאישור המפקח .מוצרים בהתקנה
חיצונית יירשו לקבל גם את אישור האדריכל.
 .14.10הקבלן לא ירכוש ולא יספק ציוד שלא אושר בכתב על ידי המתכנן ועל ידי המפקח גם
יחד.
 .14.11המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לקבוע את סוגי הציוד שיסופקו ,וזאת ללא
צורך לנמק.
.15

הנחיות להעברת כבלים
 .15.1השלמת תשתיות ומובילים.
.15.1.1

על קבלן תשתיות התקשורת לבדוק את האתר לפני תחילת העבודה ובמהלכה
ולוודא כי התעלות והמוליכים שהותקנו עבור כבלי התקשורת אכן מתאימים
לביצוע העבודה הנדרשת.

.15.1.2

יחד עם זאת על קבלן התקשורת לפתור בעצמו בעיות קלות ולהשלים תשתית
בשטח.

.15.1.3

קבלן התקשורת יבצע השלמות נדרשות כגון התקנת חיפוי הגנה לכבלים
בכניסה/יציאה לתעלות הרשת ,תעלות  PVCבכניסת כבלים למסדי תקשורת
וכדומה .בכל מקום של מעבר כבלים שלא בתעלה ,כגון פתח בקיר בטון ,יש
להגן על הכבלים על די לוח פח מגולוון או בדרך אחרת שתאושר על ידי
המפקח.

 .15.2השחלת כבלים
.15.2.1

הקבלן חייב לבדוק את האתר לפני תחילת העבודה ובמהלכה ולוודא כי
התעלות והמוליכים שהותקנו עבור הכבילה אכן מתאימים לביצוע העבודה
הנדרשת.

.15.2.2

יחד עם זאת על הקבלן לפתור בעצמו בעיות קלות ולהשלים תשתית בשטח.

.15.2.3

הקבלן יבצע השלמות נדרשות כגון התקנת חיפוי הגנה לכבלים
בכניסה/יציאה לתעלות הרשת ,תעלות  PVCבכניסת כבלים לארונות וכדומה.

.15.2.4

בכל מקום של מעבר כבלים שלא בתעלה ,כגון פתח בקיר בטון ,יש להגן על
הכבלים על די לוח פח מגולוון או בדרך אחרת שתאושר על ידי המפקח.

.15.2.5

השחלת הכבלים תבוצע על ידי עובדים מיומנים בעבודה זו.
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.15.2.6

מתעלות הרשת לאביזרי הקצה יושחלו הכבלים בצינורות מריכף ו/או
בתעלות .PVC

.15.2.7

לכל אביזר קצה יש להשאיר רזרבה של כ  50ס"מ כבל בתעלת הרשת.

.15.2.8

יש לסמן את הכבלים בקצוות בשרוול מתכווץ – סימון זהה יבוצע בשני קצות
הכבל.

.15.2.9

הכבלים יונחו בקבוצות על פי החלוקה הגיאוגרפית של הבניין ולפי מספרי
החדרים הסופיים.

.15.2.10

בפירים תבוצע השחלה אנכית על גבי תעלות רשת או על גבי סולמות .קבוצות
הכבלים ייקשרו לתעלה/סולם כל  1.5מטר.

.15.2.11

במידה ויהיה חשש כי אורך כבל מסוים עלול לעלות על האורך המותר יש
לעצור העבודה ולהודיע למפקח לפני ביצוע ההשחלה.

 .15.3חיווט
.15.3.1

כל הכבילה והחיווטים יבוצעו בתצורה ובחומרים שהוגדרו על ידי יצרני
היודים והאביזרים השונים .סוגי כבלים ,חתך גידים בידוד וסיכוך לפי הגדרת
היצרן והוראות ההתקנה המתאימות לאתר ,ומתאימים לאורך הכבל בפועל
למניעת ניחות במתח ו/או באותות המועברים על הכבלים.

.15.3.2

חיווט כבילה לציוד יבוצעו אך ורק עם נעלי כבל במידה המתאימה לגודל
הכבל/החיבור .במקומות בהם היצרן דורש זאת במיפרטי הציוד ניתן לחווט
כבילה בהלחמה ישירה ובידוד ע"י שרוול מתכווץ.

.15.3.3

הציוד יותקן ויחווט באופן שיאפשר גישה נוחה ובטוחה לצורכי שירות
ותחזוקה שוטפים .הכבלים יהיו מסודרים ומעוגנים באופן שיאפשר גישה
לארון ולציוד בלי צורך להזיז כבלים ממקומם.

.15.3.4

.16

במקומות מיוחדים כגון במעבר כבילה לכנף דלת ו/או בחיבור חיישן מגנטי
חיצוני יש להעביר הכבילה בצינור פלדת אלחלד קפיצית גמישה מעוגנת
בברגים בבסיסים בשני הקצוות.

הפעלה ומבחני קבלה
 .16.1על הספק להגיש לאישור מסמך מבחני קבלה ובקרת איכות אשר יבוצעו לאחר התקנת
כל מכלול ומכלול וכן המערכת השלימה .עמידה במבחני הקבלה כפי שיאושרו על ידי
המפקח יהוו אבן דרך באישור הפרויקט.
 .16.2במסגרת הצעתו יכלול הספק ביצוע מבחני קבלה מלאים לכל אביזרי/מערכות/עבודות
התשתית
שבוצעו על ידו ו/או אשר היה אחראי לביצועם כקבלן ראשי וכו'.
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 .16.3בדיקות הקבלה יבוצעו בפיקוח מלא וצמוד של המזמין ו/או המפקח מטעמו .רק
עמידה מלאה ואישור על סיום ביצוע מבחני הקבלה יהווה אבן דרך לסיום העבודה
הרלוונטית .המבחנים והבדיקות יבוצעו ברמות הבאות:
.16.3.1

בדיקה פיזית וויזואלית ומכאנית.

.16.3.2

בדיקות חשמליות ואלקטרוניות ובחינת הפלטים.

.16.3.3

בדיקת הפעלה כמערכת כוללת בשילוב עם ציוד/מערכות ,רשתות מחשבים
וטלפוניה.

.16.3.4

בדיקת תיעוד . AS-MADE

 .16.4הספק נדרש להתחייב לתקן את כל הליקויים שנתגלו בעת מבחני הקבלה ובמידה
ויתגלו ליקויים נוספים במהלך תקופת הבדק בתוך שבוע ימים מתאריך גילוי הליקוי.
 .16.5באחריות הספק להכין פלט של דוחות בדיקת אורכים לכבלי הנחושת ממכשיר
הבדיקה שאושר .על הספק להצהיר כי מכשיר הבדיקה מתאים לסטנדרט הנבדק,
לציין את שיטת הכיול של מכשיר הבדיקה ולהגיש דו"ח ביצוע כולל כיולים וכיוונים
הנדרשים לפני תחילת הבדיקה ובמהלה על פי הסטנדרט והנחיות היצרן.
 .16.6הפעלת מערכת כוללת  -הספק נדרש להתחייב בהצעתו לבצע ולהשתתף בהפעלת
המערכת המלאה .הפעלת המערכת הכוללת הינה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד
מהתחיבות הספק .
 .16.7הדרכות  -הקבלן יבצע תדרוך מלא לצוות אנשי המקום כפי שיקבע ,הדרכות
לשומרים/מאבטחים ,הדרכת מנהל לקב"ט ולמנהל התפעול  /האחזקה והדרכות
נוספות על פי דרישות המפקח .ההדרכות יתבצעו כולם בפעם ו/או במספר מפגשים
ע"פ דרישת המזמין/מפקח.
.17

סיום העבודה והפעלת המערכת
 .17.1הספק נדרש להתחייב בהצעתו לבצע ולהשתתף בהפעלת המערכת המליאה ,כולל ציוד
אקטיבי ,מחשבים ,טלפוניה ,מערכות וכו'  .הפעלת המערכת הכוללת הינה חלק
אינטגרלי ובלתי נפרד מהתחיבות הספק .
 .17.2סיום העבודה וקבלה סופית תהיה רק לאחר התקנת הציוד האקטיבי והפעלת רשת
התקשורת.

.18

תכניות עדות As Made

 .18.1במהלך העבודה יתעד הספק את כל העבודות שבוצעו והשינויים לעומת התכניות
המקוריות.
 .18.2עם הפעלת המערכת וכתנאי הכרחי לקבלתה ,הקבלן יגיש למפקח תיק תכניות עדות
" "As-Madeב 4 -עותקים זהים .למען הסר ספק לא תשולם כל תוספת כספית בגין
הכנת והגשת תכניות העדות .התיק יכלול:
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.18.2.1

פרטי הספק ורשימת אנשי קשר וטלפונים לקבלת שירות בתקופת האחריות,
כולל פרטי נותן השירות בפועל אם אינו הקבלן עצמו.

.18.2.2

פירוט תקופות האחריות לכל סוג ציוד ,תאריך התחלה ותאריך סיום.

.18.2.3

מלל המתאר את המערכת ודרכי התפעול שלה.

.18.2.4

ספר מערכת כולל תיעוד של המערכת כפי שהותקנה בפועל ,על כל מרכיביה,
כולל כל השינויים שהוכנסו במערכת במהלך העבודה עד להפעלת המערכת
בשלמותה )באם יסוכמו שינויים כאלה בין הספק והמזמין(.

.18.2.5

תרשימים לוגיים ,תרשימי חיווט ,תוואי כבלים וסכימות אנכיות עם ציון
מיקום הציוד ופרטי הכבלים.

.19

.18.2.6

כל התוכניות ,התרשימים ,הסברים בכתב ופרטים תפעוליים וטכניים
המעודכנים של הציוד שהותקן .כמו כן יכלול התיק את דפי המידע ,הוראות
התקנה וקטלוגים של הציוד.

.18.2.7

כל פלטי המדידה של אורכי הכבלים לסוגיהם השונים.

.18.2.8

ספרי התקנה הפעלה ואחזקה מקוריים של היצרן .המזמין רשאי לדרוש
תרגום לעברית.

.18.2.9

דו"חות הבדיקות שנערכו כולל פלט מלא של כל מכשירי הבדיקה.

.18.2.10

 CD/DVDובו כל התוכניות ,תוצאות בדיקות וכל תכולת התיק.

סימון ושילוט המערכת
 .19.1הקבלן נדרש להתחייב בהצעתו לסמן את המערכת המותקנת על ידו בתיאום עם
מחלקת הביטחון ומחלקת המיחשוב של המזמין.
 .19.2גודל השלט ,גודל הפונט ,צבעים ומיקומים יוצגו לאישור המזמין לפני ההתקנה.
 .19.3כל הכיתובים יהיו זהים לאלו שבמסמכי העדות . AS MADE
 .19.4כל הסימונים יהיו בלתי מחיקים ועמידים לאורך זמן:
.19.4.1

שילוט בפלסטיק  PVCצבעוני  2שכבות חרוט מודבק בדבק אפוקסי מהיר.

.19.4.2

שילוט במדבקה מודפסת עם חיפוי שרוול מתכווץ שקוף.

.19.4.3

כבל יסומן לכל אורכו כל  5מטרים ובנוסף בכל מקום בו יש מעבר בין קומות
ובכניסה למסד/ארון.

.19.4.4
.20

שילוט כל ארון/קופסת מעבר/בקר/רכזת וכדומה.

אחריות ושירות
 .20.1תקופת הרצה
.20.1.1

עם גמר מבחני הקבלה תחל תקופת הרצה לבדיקת תפקודה של המערכת
באופן מבצעי .בתקופת ההרצה יבוצעו כיוונים של המערכת והתאמתה לחיי
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היום יום של המזמין ,כולל כיוונוני רגישויות ,התאמות תיכנות משטרי פעולה
וכדומה .משך ההרצה ייקבע על ידי המפקח.
 .20.2תקופת אחריות
.20.2.1

בתום תקופת ההרצה ,ובתנאי שהמערכת פועלת לשביעות רצונו של המזמין,
תתחיל תקופת האחריות.

.20.2.2

במידה ובתקופת האחריות יתגלה כי המערכת ו/או חלק ממרכיביה לא בוצע
לפי המפרט ,גם אם לא התקלה במבחני הקבלה או בבדיקות המפקח/מתכנן,
יהיה הקבלן אחראי לתקן את הפגם על חשבונו ובהתאם למפרטים.

.20.2.3

לכל מוצר יבוצע טיפול תקופתי/תחזוקה/מונע לפי הוראות יצרן המערכת
במסגרת תקופת האחריות .לפני תום תקופת האחריות תבוצע ביקורת באתר
לאיתור ותיקון יזום של ליקויים ו/או תקלות.

.20.2.4

טיפול תקופתי/מונע יבוצע לפחות פעמיים בשנה במירווח של  5-7חודשים.

.20.2.5

המזמין רשאי לדרוש בדיקה נוספת גם במהלך תקופת האחריות.

.20.2.6

השרות בתקופת ההרצה ותקופת האחריות יהיה באתר המזמין .הספק
מתחייב לתקן על חשבונו ,כולל אספקת חלקים ,עבודה ונסיעות ,כל תקלה או
נזק או פריט או חלק פגום בתנאי שהתיקון נדרש כתוצאה מפעולה רגילה
וסבירה של המזמין.

.20.2.7

פריט שנזקק ליותר משני תיקונים יוחלף בפריט חדש.

.20.2.8

החלפת חלקים רק על ידי חלפים חדשים באריזתם המקורית.

.20.2.9

במידה ויש צורך לפרק ציוד ו/או פריט לתיקון הקבלן יספק ויתקין פריט
חלופי זמני זהה לזה שפורק.

.20.2.10

האחריות כוללת טיפול תקופתי וטיפול מונע לפי הנחיות היצרן.

.20.2.11

תגובה לקריאת שירות תהיה תוך  2שעות מקבלתה.

.20.2.12

הספק מתחייב לספק בתקופת האחריות ציוד חלופי במידה והציוד שסופק
מושבת למשך מעל  24שעות.

.20.2.13

טיפול בתקלות יהיה כדלהלן:

.20.2.13.1

בקרות תקלה או בעית תפעול יתקשר המזמין למוקד השרות של
הקבלן.

.20.2.13.2

ההודעה תירשם ביומן התקלות במוקד ומספר הרישום יימסר
למודיע לצרכי מעקב .הרישום יכלול את כל פרטי מהלך הטיפול
בקריאה מפתיחתה ועד לפתרון ולסגירת הקריאה.

.20.2.13.3

תקלה משביתה כגון תקלה במצלמה ו/או אזור ו/או דלת ו/או
מערכת תתוקן תוך  12שעות ממסירת ההודעה ,באותו היום או ביום
שלמחרת.

.20.2.13.4

תקלה שאינה משביתה תתוקן תוך שני ימי עבודה.
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.20.2.13.5

במידה והקבלן לא ביצע תיקון כאמור רשאי המזמין לתקן בעצמו
ולחייב את הקבלן בהוצאות התיקון.

 .20.3הצעה לחוזה שירות

.21

.20.3.1

המציע יתחייב למחיר לשנת שירות ,למשך  5שנים מתום תקופת האחריות.

.20.3.2

הקבלן ימסור למזמין הצעה לחוזה שירות אשר תכלול פירוט מלא של
השירות ,באתר המזמין או מרחוק ,זמני תגובה ,זמני תיקון ומחיר -הכל
לבדיקת המזמין.
המזמין לא חייב לחתום על חוזה שירות זה.

עברית
 .21.1כל המערכות שהקבלן יספק הקבלן תהינה בשפה העברית ,תצוגה תקינה מימין
לשמאל ,וכל תפריטי העזרה גם הם בעברית תקינה.

.22

ממשקים
 .22.1מערכת הביטחון כוללת שלש מערכות שיוכלו להתממשק ביניהן כמערכת אינטגרלית.
 .22.2כמו כן המערכת תתממשק למערכות אחרות ,כדוגמת אינטרקום וכדוגמת קבלת
אינדיקציות מערכת גילוי אש/עשן ,אזעקה מהמעלית ,מוקד הקמפוס וכדומה.
 .22.3המציע יתאם מול קבלן בקרת מבנה ביצוע ממשק תקשורת בין מערכת בקרת הכניסה
לבין מערכת בקרת המבנה ובקרת המעלית .הממשק יהיה דו-סיטרי לשליחת בקשה
מאושרת לכניסה לחדר  XXוקבלת סיגנל אישור ממערכת הבקרה ,או להפעלת
המעלית המבוקרת .רק אז תינתן פקודת פתיחה לדלת והזמנת מעלית .המימשק
יאפשר שליחת הודעות נוספות כגון "דלת מוטרדת" ו "פתיחת דלת שלא באמצעות
כרטיס".ניתן לבצע בתקשורת וניתן לבצע ב IO-על פי בחירת המזמין.
 .22.4המערכת תכלול ממשק סינכרון שעונים בין כל המחשבים והשרתים המחוברים
למערכת.
 .22.5המערכת תכלול שליחת התרעות באימייל  + SMS +הודעה קולית בחייגן.

.23

דרישות כלליות
 .23.1המערכת שתסופק תהיה אינטגרטיבית שתכלול בקרת כניסה ,טמ"ס וגילוי פריצה
מנוהלות ע"י מערכת שליטה ובקרה אחת.
 .23.2המערכות שתסופקנה תהינה מקושרות דו-כיוונית ביניהן.
 .23.3האינטגרציה כוללת מימשקי חיבור למערכות שיסופקו על ידי אחרים כגון אינטרקום,
גילוי אש ,בקרת מבנה וכדומה .המימשקים כלולים בעבודה .
 .23.4המערכת על כל מרכיביה תהיה עם ממשק משתמש בשפה העברית )כל התפריטים –
מימין לשמאל( כולל תפריטי עזרה בשפה העברית.
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 .23.5השרת/ים יותקנו ברשת עצמאית הכוללת את מערכת השליטה והבקרה וכן את
מערכת בקרת הכניסה ומערכת גילוי פריצה ומערכת הטמ"ס.
 .23.6למען הסר ספק המערכת תאסוף ,תאחסן ותנתח את כל המידע כולל פעולות ידניות,
פעולות אוטומטיות ,חיוויים וכל אירוע שקורה במערכת.
 .23.7שמירת המידע בתצורת  FIFOעם אפשרות להגדיר מחיקה אוטומטית או ידנית.
 .9.13המערכת תסופק עם אפשרות לגיבוי אוטומטי חיצוני שיסופק ויוגדר על ידי המזמין.
 .23.8המערכת תסופק עם אמצעי איחסון למשך  30יממות רציפות לפחות.
 .23.9כל המערכות שיסופקו תהינה מתוצרת יצרן ידוע ומסוג שפועל בארץ באתרים דומים
 3שנים לפחות.
 .23.10רשת הביטחון תהיה בתצורת  V-Lanעל מערך התקשורת שתסופק על ידי המזמין.
הקבלן אחראי להעביר למזמין רשימת דרישות לתצורת רשת הביטחון.
 .23.11עמדת ניהול ראשית ) (Adminתותקן בחדר אב בית או מקום אחר שיוגדר על ידי
המזמין.
 .23.12עמדת משתמש ראשי ) (Masterתותקן בחדר אב בית או מקום אחר שיוגדר על ידי
המזמין.
 .23.13עמדות משתמש משני ) (Clientימוקמו במספר לא מוגבל של עמדות עבודה ,בבניין
ומחוצה לו כולל מכשירים ניידים וסמרטפונים ,לפי קביעת המזמין .הקבלן ייספק
רישיונות שימוש ככל שיידרש.
 .23.14הגדרת היררכיית הרשאות לפי סוגי משתמשים ותתי סוגי משתמשים תבוצע על פי
דרישת המזמין.
 .23.15הגדרת היררכיית אזורים ומיכלולים על פי דרישת המזמין.
 .23.16מאגר משתמשים יתממשק למערכת של המזמין.
 .23.17כל היכולות גמישות וללא מיגבלת כמות או גודל גם בגידול עתידי – כמות
אזורים/מכלולים ,כמות וסוגי מצלמות ,כמות חיוויים ,יומן ארועים ,סוגי משתמשים,
צפייה בו זמנית וכדומה
 .23.18המערכת תנטר את כל רכיביה עד רמת יחידת קצה באופן שוטף ואוטומטי כדי לוודא
תקינות ולזהות כל ניסיון חבלה.
 .23.19ציוד פריפריאלי כגון רכזות יותקן בתוך ארון פלדה ייעודי עם מנעול צילינדר ומפתח
מסטר ומוגן טמפר כאזור נפרד.
 .23.20המערכות יסופקו עם ספקי כח וסוללות גיבוי להמשך פעולה תקין ומלא למשך זמן
שייקבע במיפרט מרגע הפסקה באספקת החשמל.
 .23.21המערכות יאפשרו שליחת חיווי ויזואלי או קולי או דיגיטלי בטלפון  /סלולר  /אימייל
 /אלחוטי  SMS /ברמות שונות ובהיררכייה ,כמות ויעדים לפי קביעת המזמין .הקבלן
אחראי לכלול במערכת את כל סוגי החומרה/תוכנה הנדרשים לביצוע הנ"ל .הודעות
מוקלטות/מוכנות מראש כלולות בעבודה.
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 .23.22כל השעונים במערכת על כל מרכיביה יסונכרנו אוטומטית לזמן שעון זהה ואחיד.
 .23.23המערכת תסופק עם מערך הפקת דוחו"ת ויומן פעילות בתצורות ובכמות שתיקבע על
ידי המזמין.
 .23.24הדוח"ות יהיו בבסיס נתונים שיאפשר ביצוע הפקת דוח"ות או ביצוע חתכים והצלבות
בזמן אמת בלי לפגוע בפעילות השוטפת של המערכת.
 .23.25אפיון מפורט של תפ"מ המערכת יוכנו על ידי הקבלן ביחד עם המזמין לפני תחילת
העבודה ,כלול בעבודה.
 .23.26למען הסר ספק האינטגרציה בין המערכות ,תכנות ,התאמות ,גרפיקה ,התאמה לרשת
הארגונית וכל הנדרש להפעלה מליאה ותקינה של המערכות .
 .23.27בסיום העבודה ובתום שנת האחריות יעביר הקבלן למזמין את כל החומר הנדרש
להמשך שרות ותחזוקת ושידרוג המערכת כולל תוכנות מקור ,SDK ,רישיונות,
סיסמאות וקודי גישה ,גרפיקה ,טבלאות וכל הנדרש להמשיך ולטפל במערכות באופן
עצמאי וללא תלות כלשהי בקבלן.
.24

מערכת שליטה ובקרה )שו"ב(
 .24.1מערכת שו"ב תותקן על שרת מרכזי ותנהל את כלל מערכות הביטחון – בקרת כניסה,
טמ"ס וגילוי פריצה ואת החיבור למערכות האחרות כפי שיידרש ,כולל חיבור למערכת
 VMSבמוקד הביטחון של הקמפוס.
 .24.2המערכת תבצע באופן שוטף איסוף ריכוז ואיחסון מידע כולל חיוויים ,התרעות,
דיווחים ווידיאו ,ממקור אוטומטי ו/או ידני .האיחסון יהיה בבסיס נתונים נפוץ
וסטנדרטי כדוגמת . Oracle/SQL
 .24.3המערכת תבצע את כל פונקציות הניטור והניהול של המערכות כגון דריכה וניטרול,
שחרור ונעילה ,איתור פעילויות לא מורשות ,ניסיונות חבלה ,הפעלת אזעקות ותצוגת
וידיאו שוטפת עם יכולת הקפצת תמונה של מצלמה רלוונטית לאירוע .כל הפעילויות
הנ"ל תהיה תחת תכנות של תסריטים מוכנים מראש ובנוסף אפשרות להפעלה ידנית
בעת הצורך.
 .24.4כל המידע יוצג באופן חזותי וקולי בזמן אמת ע"ג מפה סינופטית של האתר תוך
הפעלת אותות בצבעים שונים ובהשמעת צלילים שונים בהתאם לסוג האירוע .כל
התרעה תופיע באופן מודגש תוך סימון מקומה על המפה ותוך הקפצת חלון מידע עם
תוכן רלוונטי לאירוע.
 .24.5כל סוג יחידת קצה יסומן באייקון שונה ,ובצבעים שונים לפי סטטוס )מנוטרל ,מופעל,
אזעקה ,תקלה ,נפילת מתח ,אזעקת גילוי אש ,וכדומה(.
 .24.6כל שינוי סטטוס ביחידת קצה או אזור ילווה בהודעת טקסט עם מידע מפורט על
האירוע.
 .24.7הגרפיקה פתוחה ונגישה לביצוע שינויים.
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 .24.8ממשק משתמש בתצורת חלונות עם יכולת לפתיחת מספר חלונות במקביל ו/או זה
לצד זה.
 .24.9המערכת תכלול תפריטי עזרה שניתן יהיה לקבל באופן אוטומטי ו/או ידני בלחיצה על
לחצן "עזרה".
 .24.10ניטרול או תקלה או תחזוקה ביחידת קצה לא ישבית או יפריע לפעולת כלל המערכת.
 .24.11המערכת תאפשר שו"ב בכל מרכיבי המערכת עד לרמת יחידת קצה בודדה כגון גלאי,
מנעול חשמלי/אלקטרומגנטי ,מצלמה וכדומה.
 .24.12זמן מכסימלי לביצוע פקודת הפעלה מרחוק לא יעלה על שנייה החל מרגע קבלת
הפקודה ממערכת השו"ב המרכזית ועד ביצועה ע"י יח' הקצה הרלוונטית.
.25

שרת שו"ב
 .25.1השרת יהיה במארז תעשייתי " 19מתוצרת  DELLאו  HPאו שוו"ע  .לא יאושר ציוד
שאינו מותג ידוע או שהינו בהרכבה מקומית או עצמית.
 .25.2ככלל החומרה תהיה מותאמת לדרישות יצרן מערכת השו"ב ברמתן הגבוהה ביותר.
 .25.3מחשב מרובה ליבות אינטל במהירות הגבוהה ביותר שתהיה קיימת במועד ההתקנה,
לפחות INTEL CORE i7

 .25.4זיכרון פנימי  16GBלפחות.
 .25.5דיסק קשיח  1TBעם מטמון  SSDעבור מערכת ההפעלה ותוכנות נילוות.
 .25.6מערך איחסון בנפח מתאים לכמות המצלמות במערכת לשמירה של  14ימי הקלטה
ולא פחות מ .16TB
 .25.7לוח אם המתקדם במועד ההתקנה ולפחות Intel® Z68 Express Chipset

 .25.8עכבר ומקלדת לוג'יטק או מיקרוסופט עברית/אנגלית ארגונומית.
 .25.9כרטיס רשת 10/100/1000
 .25.10כרטיס מסך איכותי .PCI-Express 2GB RAM Direct 3D Supported
 DVD .25.11אופטי קורא/צורב מהירות גבוהה  48לפחות.
 .25.12מימשקים וחיבורים ככל הנדרש ע"י המערכת.
 .25.13מערכת הפעלה חלונות של מיקרוסופט בתצורה העדכנית ביותר במועד הביצוע ,ולא
פחות מ  WIN7 PROעם כל ה  SPוכל העדכונים .לא תאושר מערכת הפעלה ווינדוס .8
 .25.14תוכנת . Microsoft .NET 4.0 Framework
 .25.15כל תוכנות העזר הנדרשות להפעלת המערכת במלואה ,להכנת והפקת דו"חות ,לחיבור
לאינטרנט וכדומה.
 .25.16המחשב יסופק עם רישיונות של כל התוכנות ומערכת ההפעלה על גבי .DVD/CD
 .25.17תוכנת  FIREWALLמובנית.
 .25.18תוכנת אנטי וירוס  NODE32או נורטון או מיקרוסופט או שוו"ע לפי קביעת המזמין.
עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

459
 .25.19הקבלן אחראי למגן את המחשב מפני פגיעה זדונית על ידי הגדרת הרשאות שימוש
והיררכיות שימוש כך שלא ניתן יהיה להתקין במחשב זיכרון נישא או התקן חיצוני
אחר ו/או להפעיל תוכנה שלא אושרה על ידי המזמין .לא תהיה הרשאה להפעיל
משחקים וכדומה.
.26

מערכת טמ"ס
 .26.1המערכת מסוג מערכת דיגיטלית הפועלת על הרשת  VMSכולל מטריצת וידיאו
וירטואלית  VMRוכולל יכולות ניהול ,הקלטה ואיחסון .ללא הגבלה של כמות
מצלמות או שרתים .לא תתקבל מערכת אנלוגית עם ממירים.
 .26.2מערכת הטמ"ס תתממשק עם מערכת שו"ב ועם שאר המערכות.
 .26.3המערכת תחולק לסגמנטים ,לפי אגפים/מצלמות במבנה .קביעת החלוקה תהיה על פי
דרישות המזמין.
 .26.4לכל סגמנט יהיה שרת הקלטות ,וכל השרתים יחוברו ברשת בתצורה שתאפשר גיבוי
הדדי ביניהם באופן אוטומטי.
 .26.5דגש על ממשק למערכת בקרת כניסה להקפצת מצלמה רלוונטית לדלת בזמן פתיחת
דלת או כל אירוע אחר שיוגדר על ידי המזמין .הצילום יימשך מרגע העברת הכרטיס
בקורא ויימשך כל עוד  VMDשל המצלמה חש בתנועה ליד הדלת.
 .26.6יכולת להעביר חיווי גילוי תנועה  VMDלמערכת השו"ב בלי קשר לפתיחת דלת.
 .26.7המערכת תכלול פונקציית אימות דיגיטלי שתוודא שההקלטה מקורית ולא עברה
עיבוד או שינוי.
 .26.8מערכת הטמ"ס תמוקם בחדר תקשורת )או בחדר אחר ע"פ קביעת המפקח(.
 .26.9העמדה הראשית תמוקם בחדר אב הבית .הגדרות ושליטת  Administratorתתבצע
מעמדה זו ו/או מעמדה אחרת/נוספת על פי הגדרת המפקח/מזמין.
 .26.10לעמדת אב הבית יחובר גם מסך גדול על הקיר.
 .26.11מערכת ניהול והקלטת וידיאו בתצורת שרת/לקוח  NVRפועלת על רשת תקשורת
ומאפשרת צפייה והקלטה ממספר לא מוגבל של מצלמות טמ"ס ,ללא צורך בשידרוג
או החלפת התוכנה.
 .26.12לא יאושרו מערכות היברידיות או כאלו עם ממירים/מקודדים.
 .26.13השרת יאפשר שמירת וידיאו למשך  30יום 24/7 ,בשיטת  ,FIFOבקצב של 25 FPS

ובאיכות מינימאלית של  .4Cifמחיקת הסטוריה באופן ידני ו/או אוטומטי לבחירת
המזמין.
 .26.14במידת הצורך המערכת תאפשר חיבור מצלמות אנלוגיות באמצעות מתאם/מקודד.
 .26.15המערכת כוללת אפליקציה לניהול והקלטת וידיאו שפועלת על מערכת הפעלה חלונות
של מיקרוסופט.
 .26.16ממשק המערכת ידידותי ואינטואיטיבי יהיה בעברית תקנית כולל מסכי העזרה.
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 .26.17מעבר קל ומהיר בין סוגי צפייה שונים ויכולת להכין תסריטי צפייה מוכנים מראש
ומפעלים ידנית או באופן אוטומטי.
 .26.18החיבור לרשת יאפשר גישה מכל מקום ברשת/באינטרנט ע"י תוכנת  Clientשתותקן
במחשבים ייעודיים.
 .26.19בנוסף יתאפשר לצפות בטמ"ס מכל מחשב רגיל ברשת בהתאם להרשאות משתמש,
כולל גישה מסמרטפון ,מחשב נייד וכדומה.
 .26.20התוכנה תומכת בכל סוגי המצלמות של יצרנים מובילים.
 .26.21המצלמות כולן מסוג  IP-POE-Megapixel-VMD day/nightעם יכולת דחיסה מובנית
במצלמה  ,ויחוברו לרשת התקשורת הארגונית ב  VLANנפרד .הקבלן אחראי לתאם
עם המזמין את הקמת ה  VLANוקבלת מתח .POE
 .26.22מצלמות פנימיות במארז דום אנטיונדלי.

מצלמות חיצוניות במארז אנטיונדלי

ומוגנות לפי תקן .IP66
 .26.23התוכנה והחומרה יאפשרו צפייה בו זמנית על ידי מספר משתמשים.
 .26.24התוכנה כולל מודול לניהול מרכזי של הרשאות  ,המודול ממודר למורשים בלבד.
 .26.25אפשרות לתיעוד הקלטות ממצלמה אחת או יותר כקובץ מסמך דיגיטלי מקורי
אוטנטי מוגן ומוצפן ,כולל שמירת סרטים בפורמט  . H264כל ההקלטות כוללת
תצוגת סרגל זמן ההקלטה ,פרטי המצלמה ומקום להערות.
 .26.26כולל יומן אירועים על ציר זמן לניהול מירועים והתרעות ממערכת הטמ"ס וממעכות
חיצוניות כגון בקרת כניסה וגילוי פריצה.
 .26.27תוכנת הקליינט תאפשר חלוקת הצגה על שני מסכים באמצעות גרירת התמונות למסך
השני.
 .26.28אפשרות צפייה באמצעות "חיפש חכם" שמאפשר צפייה מהירה ב  24שעות הקלטה
בדקות ספורות.
 .26.29יכולת איחזור ,תיחקור וניתוח אירועים לפי חתכים שונים כגון מועד/זמן ,תנועה
והתראות.
 .26.30במערכת יהיו פונקציות תחקור מתקדמות כגון איחזור וידיאו לפי פרמטרים שונים
)זמן ,מצלמה ,אזור ,סוג אירוע וכדומה( .התחקור יאפשר עיבוד/שיפור תמונה,
הגדלה/הקטנה ,הקפאה ,פילטרים וכדומה וכל זאת ללא שינוי בוידיאו המקורי
המאוחסן במערכת .בזמן התחקור יהיה אפשר להוסיף טקסט ידני ו/או חותמת זמן
על התמונות/וידיאו.
 .26.31יכולות נוספות
.26.31.1

צפייה בוידיאו מלא בקצב  25fpsורזולוציה מינימלית של  720pHDע"ג הרשת
לכל המצלמות בו זמנית.

.26.31.2

צפייה של מספר משתמשים בו זמנית באותה המצלמה לא תפגע באיכות
הוידיאו הניצפה.
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.26.31.3

אפשרות לדחיסת וידיאו להעברה לרשת/לאינטרנט.

.26.31.4

אפשרות לבצע בו זמנית הקלטה/צפייה/אחזור.

.26.31.5

כולל יכולת אימות וידיאו על ידי הטבעת חותם דיגיטלי שיוצמד להקלטה.

.26.31.6

כולל יכולת עיבוד תמונה לשיפור צפייה בתמונות.

.26.31.7

לפחות  10רמות הרשאה למשתמשים שונים.

.26.31.8

 VMDפנימי נפרד לכל מצלמה כלול ביישום.

.26.31.9

אפשרות להגדיר קצב הקלטה מ  1עד  25תמונות לשניה.

.26.31.10

יכולת הקלטה סימולטנית של כל המצלמות בו זמנית בקצב 25fps

וברזולוציה של כל מצלמה.
.26.31.11

ההקלטה תופעל בהגדרות שונות :תסריט אוטומטי ,ידני ,אירוע  ,VMDגלאי,
אות ממערכת אחרת כגון פתיחת דלת וכדומה.

.26.31.12

יכולת להוסיף ידנית הערות טקסט להקלטה.

.26.31.13

אפשרות לנעול ולהגן על קבצים מפני מחיקה אטומטית ,או על ידי מי שאינו
מורשה.

.26.31.14

לכל מצלמה יוצג חיווי על מצבה.

.26.31.15

בכל מקרה של תקלה במערכת או במצלמה יופעל חיווי  ,וגם חיווי קולי.

.26.31.16

חיווי "תקין" יהיה קיים לכל מצלמה.

.26.31.17

באירוע  VMDמסגרת תמונת המצלמה תודגש בצבע ותהיה אפשרות לחיווי
קולי.

.26.31.18

אירוע  VMDיפעיל הקפצת מצלמה אם יהיה צורך.

.26.31.19

אפשרות להפעיל הקלטה באופן ידני לפי הרשאה.

.26.31.20

כולל מטריצה וירטואלית  VMRשתאפשר צפייה בלפחות  32מצלמות על מסך
אחד ,כולל חלוקת המטריצה בקבוצות מתמונה אחת 2 ,מצלמות24 ,16 ,8 ,4 ,
וכדומה.

.27

.26.31.21

במהלך שיחזור ניתן יהיה לצפות ב 4סרטונים בו זמנית.

.26.31.22

במהלך שיחזור ניתן יהיה להוסיף כתוביות טקסט.

.26.31.23

גיבוי ההקלטות יהיה  Raid-5לפחות.

.26.31.24

ניתן יהיה להגדיר משך הקלטה לפני/אחרי אירוע.

שרת טמ"ס
 .27.1השרת יהיה במארז תעשייתי " 19מתוצרת  DELLאו  HPאו שוו"ע  .לא יאושר ציוד
שאינו מותג ידוע או שהינו בהרכבה מקומית או עצמית.
 .27.2ככלל החומרה תהיה מותאמת לדרישות היצרן ברמתן הגבוהה ביותר.
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 .27.3מחשב עם מרובה ליבות אינטל במהירות הגבוהה ביותר שתהיה קיימת במועד
ההתקנה ,לפחות INTEL CORE i7

 .27.4זיכרון פנימי  16GB RAMלפחות.
 .27.5דיסק קשיח  SSD 500GBלפחות עבור מערכת ההפעלה ותוכנות נילוות.
 .27.6איחסון בדיסקים בתצורת  Raidונפח שיאפשר שמירת הקלטות לפי כמות המצלמות
ולמשך זמן שיוגדר במיפרט שלא יפחת מ  30יום .המערכת תהיה מודולרית ותאפשר
גידול נפח האיחסון" .החלפה חמה" של דיסק תוך כדי עבודה.
 .27.7לוח אם המתקדם במועד ההתקנה ולפחות Intel® Z68 Express Chipset

 .27.8עכבר ומיקלדת לוג'יטק או מיקרוסופט עברית/אנגלית ארגונומית.
 .27.9כרטיס רשת /10/100/1000

 .27.10כרטיס מסך איכותי  PCI-Express 2GB RAM Direct 3D Supportedעם שתי יציאות
מסך.
 DVD .27.11אופטי קורא/צורב מהירות גבוהה  48לפחות.
 .27.12מימשקים וחיבורים ככל הנדרש ע"י המערכת.
 .27.13מערכת הפעלה חלונות של מיקרוסופט בתצורה העדכנית ביותר במועד הביצוע ,ולא
פחות מ  WIN7 PROעם כל ה  SPוכל העדכונים.
 .27.14תוכנת Microsoft .NET 4.0 Framework

 .27.15כל תוכנות העזר הנדרשות להפעלת המערכת במלואה ,להכנת והפקת דו"חות ,לחיבור
לאינטרנט וכדומה.
 .27.16המחשב יסופק עם רישיונות של כל התוכנות ומערכת ההפעלה על גבי .DVD/CD
 .27.17תוכנת  FIREWALLמובנית.
 .27.18תוכנת אנטי וירוס  NODE32או נורטון או מיקרוסופט או שוו"ע לפי קביעת המזמין.
 .27.19הקבלן אחראי למגן את המחשב מפני פגיעה זדונית על ידי הגדרת הרשאות שימוש
והיררכיות שימוש כך שלא ניתן יהיה להתקין במחשב זיכרון נישא או התקן חיצוני
אחר ו/או להפעיל תוכנה שלא אושרה על ידי המזמין .לא תהיה הרשאה להפעיל
משחקים וכדומה.
.28

מחשב Client

 .28.1המחשב מתוצרת  DELLאו  HPאו שוו"ע  .לא יאושר ציוד שאינו מותג ידוע או שהינו
בהרכבה מקומית או עצמית.
 .28.2ככלל החומרה תהיה מותאמת לדרישות המערכת ברמתן הגבוהה ביותר.
 .28.3מחשב עם מרובה ליבות אינטל במהירות הגבוהה ביותר שתהיה קיימת במועד
ההתקנה ,לפחות INTEL CORE i5

 .28.4זיכרון פנימי  16GB RAMלפחות.
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 .28.5דיסק קשיח  1TBלפחות עם . SSD CASH
 .28.6לוח אם המתקדם במועד ההתקנה ולפחות Intel® Z68 Express Chipset

 .28.7עכבר ומיקלדת לוג'יטק או מיקרוסופט עברית/אנגלית ארגונומית.
 .28.8כרטיס רשת /10/100/1000

 .28.9כרטיס מסך איכותי  PCI-Express 2GB RAM Direct 3D Supportedעם שתי יציאות
מסך.
 DVD .28.10אופטי קורא/צורב מהירות גבוהה  48לפחות.
 .28.11מימשקים וחיבורים ככל הנדרש ע"י המערכת.
 .28.12מערכת הפעלה חלונות של מיקרוסופט בתצורה העדכנית ביותר במועד הביצוע ,ולא
פחות מ  WIN7 PROעם כל ה  SPוכל העדכונים.
 .28.13תוכנת Microsoft .NET 4.0 Framework

 .28.14כל תוכנות העזר הנדרשות להפעלת המערכת במלואה ,להכנת והפקת דו"חות ,לחיבור
לאינטרנט וכדומה.
 .28.15המחשב יסופק עם רישיונות של כל התוכנות ומערכת ההפעלה על גבי .DVD/CD
 .28.16תוכנת  FIREWALLמובנית.
 .28.17תוכנת אנטי וירוס  NODE32או נורטון או מיקרוסופט או שוו"ע.
 .28.18הקבלן אחראי למגן את המחשב מפני פגיעה זדונית על ידי הגדרת הרשאות שימוש
והיררכיות שימוש כך שלא ניתן יהיה להתקין במחשב זיכרון נישא או התקן חיצוני
אחר ו/או להפעיל תוכנה שלא אושרה על ידי המזמין .לא תהיה הרשאה להפעיל
משחקים וכדומה.
 .28.19המחשב יסופק עם שני מסכים  LCDגודל " 22לפחות.
 .28.20זוג רמקולים או רמקולים מובנים במסכים.
.29

מצלמת  IPקבועה להתקנה פנימית
 .29.1מצלמת  IP POEצבעונית לשימוש  Indoorבמארז אנטיונדלי מסוג .Dome
 .29.2רזולוציה  Megapixel 2.0לפחות .
 .29.3חיבור רשת 10/100/1000
 .29.4חיישן המצלמה יהיה מסוג  1/4" CMOSלפחות.
 .29.5עדשה  Verifocalניתנת לכיוון בין  2.8-10מ"מ ,אורך מוקד  1.3 Fלחיישן " 1/4או
שוו"ע לחיישן ".1/3
 .29.6העדשה הסופית תיקבע לאחר ניסיונות צפייה באתר ובהתאם למיקום המצלמה
ודרישת כיסוי הצילום ,ובדיקות קבלה.
 .29.7תיקון פוקוס אחורי אוטומטי בגישה מרחוק.
 .29.8קצב תמונות  25fpsברזולוציה  H264 1280X720לפחות.
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 .29.9צילום החשיכה בתאורה מינימלי . 0.3lux
 .29.10דחיסה . H264
 .29.11יכולת כיוונון מכאנית לצדדים/למעלה/למטה.
 .29.12כולל חריץ לכרטיס זיכרון מובנה.
 .29.13לפחות  2כניסות יבשות  +יציאה אחת.
 .29.14מארז אנטיוונדלי .IK10++
.30

מצלמת  IPקבועה להתקנה חיצונית
 .30.1מצלמת  IP POEצבעונית לשימוש  OOUDOORבמארז אנטי וונדלי  IP66מוגן .UV
 .30.2רזולוציה 3 Megapixel

 .30.3חיבור רשת 10/100/1000
 .30.4חיישן המצלמה יהיה מסוג  1/4" CMOSלפחות.
 .30.5עדשה  Verifocalניתנת לכיוון בין  2.8-10מ"מ ,אורך מוקד  1.3 Fלחיישן " 1/4או
שוו"ע לחיישן ".1/3
 .30.6העדשה הסופית תיקבע לאחר ניסיונות צפייה.
 .30.7הקבלן מתחייב להחליף את העדשה לעדשה מתאימה לפי קביעת המזמין.
 .30.8קצב תמונות  25fpsברזולוציה 2 Megapixel

 .30.9צילום החשיכה בתאורה מינימלית .1lux
 .30.10דחיסה . H264
 .30.11כולל חריץ לכרטיס זיכרון מובנה.
 .30.12לפחות  2כניסות יבשות  +יציאה אחת.
 .30.13מארז  IP66מפלדת אלחלד או פלדה צבועה בתנור ,מוגן  ,UVעם נעילה ועם הגנת
טמפר
 .30.14התקנה ע"ג מתקן בסיס עם יכולת כיוונן מכאנית לצדדים/למעלה/למטה מתאים
לתנאי האתר .במידת הצורך המקן יכלול זרוע הרחקה.
 .30.15המארז יכיל מתקן הפשרת אדים כולל תרמוסטט ומנגנון חימום ואוורור.
 .30.16מכלול המצלמה יפעל ללא ירידה בביצועים בטמפרטורות סביבה של  -10C°עד +55C°

)בצל( ובלחות של עד  100%ללא התעבות.
 .30.17כולל סוכך שמש וכל הנדרש לצפייה ברורה ונקייה.
.31

מערכת בקרת כניסה
 .31.1מערכת בקרת כניסה תוצרת יצרן מוביל וידוע שתאפשר ניהול ובקרת כניסה של כל
סוגי הדלתות וכל סוגי המנעולים חשמלי/אלקטרומגנטי .מערכת גמישה ומודולרית
שתאפשר שינויים וגידול עתידי.
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 .31.2ביצוע מערכת בקרת הכניסה יוודא קדימות ראשונה לבטיחות .כל הדלתות
המבוקרות תאפשרנה מילוט מהיר בזמן חירום .ידיות בהלה יכללו מתג אינטגרלי
מקורי לניתוק המתח של הנעילה האלקטרומגנטית .הבקרים יחוברו לרכזת ג"א
לקבלת אינדיקציה לשיחרור הדלתות בזמן אזעקת אש .שרטוט ביצוע בקרת הדלת
יועבר לאישור יועץ הבטיחות לפני הביצוע ויבוצע רק לאחר קבלת אישור מהמפקח.
 .31.3שער נגלל ומחסום זרוע יכלולו חיישנים למניעת פגיעה באדם/רכב שעומד בטווח
המחסום/שער.
 .31.4מערכת בקרת כניסה תנהל את רשימות המשתמשים ,רמות ההרשאה השונות ,שיוך
לתגים/אנשים ,הגדרת בקרים ,סוגי הרשאות ,אזורי זמן ,תסריטי הפעלה ידניים
ואוטומטיים ,והגדרות המערכת .המערכת תכלול בסיס מידע של כל רשימות
המשתמשים ,היררכיית הרשאות כניסה ,הגדרות כלליות ,יומן אירועים מפורט,
תסריטים מוכנים מראש לפתיחת/נעילת דלתות וכדומה.
 .31.5המערכת תהיה מבוססת על קוראי כרטיסי קירבה עם יכולת לחבר כל סוג קוראים
אחר כגון ביומטרי.
 .31.6לכל מספר דלתות יהיה בקר שינהל אותן .הבקרים יהיו עם כמות זיכרון ומעבד מהיר
מתאימים לכמות הדלתות שמנהל הבקר .הבקר יוכל לנהל כמות לא מוגבלת של תגים
ואירועים.
 .31.7הבקרים יותקנו בחדר התקשורת במרחק של עד  100מטר מהדלת .הקבלן מחוייב
להתקין בקר/כבילה/ס"כ מתאימים למרחק של  100מטר בין הדלת לבקר.
 .31.8כל בקר יפעל באופן עצמאי גם במקרה של נתק בתקשורת.הבקרים יהיו עם עם זיכרון
פנימי לניהול תסריטים מוכנים מראש ולאיסון מידע על אירועים .עם החיבור מחדש
לרשת התקשורת הבקר יעדכן את השרת הראשי.
 .31.9כל בקר יוכל להפעיל כל סוג של קורא )מגנטי/קירבה/ביומטרי( וכל סוג של נעילה
בתצורת  Fail Safeו/או  ,Fail Lockחשמלית/אלקטרומגנטית/אינטרלוק.
 .31.10המערכת תשחרר את הדלתות באופן אוטומטי בקבלת איתות על שריפה מרכזת ג"א.
השחרור יהיה מלא של כל הדלתות או רק באגף/אזור מסויים.
 .31.11בנוסף יותקן בחדר הבקרה הראשי לחצן חירום בקופסת ניפוץ לשיחרור ידני יזום של
כל הדלתות במצב חירום.
 .31.12תתאפשר פתיחת דלת מבוקרת ע"י קבלת אות מאינטרקום שליד הדלת.
 .31.13פתיחת דלת מבוקרת ,אשר נפתחה באופן חוקי ונותרה פתוחה למעלה מפרק זמן
המוגדר מראש ,תיצור התרעת "דלת מוטרדת" ע"י הפעלת צופר או זמזם פנימי,
שיסופק ויותקן ע"י הקבלן בסמוך לדלת ובמקביל תתריע על גבי צגי עמדות ההפעלה
של מערכת השו"ב ותירשם בדו"ח ההתרעות.
 .31.14שיטת הפתיחה של הדלתות ,השעות בהן המערכת תשלט על ידי קוראי הכרטיסים,
חיוויים על פתיחה בלתי מורשית ,בקרה על פתיחה מעל הזמן המותר ותכונות נוספות
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הקשורות לפיקוח על הדלתות המבוקרות יסוכמו סופית בשלב התכנון המפורט עפ"י
דרישות המזמין ויבוצעו ע"י הקבלן ללא תמורה נוספת
 .31.15המערכת תתממשק למערכת הטמ"ס להקפצת מצלמה רלוונטית לדלת בזמן פתיחת
דלת או כל אירוע אחר שיוגדר על ידי המזמין .הצילום יימשך מרגע העברת הכרטיס
בקורא ויימשך כל עוד  VMDשל המצלמה חש בתנועה ליד הדלת.
 .31.16המערכת תהיה גמישה ותאפשר הרחבה עתידית של לפחות  100%הן במספר נושאי
התגים והן במספר קוראי התגים המותקנים.
 .31.17המערכת תאפשר פתיחת כלל הדלתות המבוקרות באמצעות לחצן מרכזי ,אשר יותקן
במשרד אב הבית .הלחצן יהיה לחירום בלבד ,עם כיתוב תואם ומכסה.
 .31.18יסופקו תגים  pre printedממוספרים בסדר רץ כולל הכנת גרפיקה צבעונית לפי בחירת
המזמין.
 .31.19חלק מהתגים יסופקו עם הדפסת תמונה ומספר עובד ופרטים אחרים לפי קביעת
המזמין.
 .31.20המערכת כוללת אספקת והתקנת עמדת ניפוק/קידוד תגים.
 .31.21למערכת יכולת להגדיר קבוצות משתמשים לפי רמות שונות )מנכ"ל ,אב בית ,עובד,
אורח ,מנקה וכולי(  ,החל מרמת הבניין ועד רמת בקר מסויים ודלת מסויימת.
 .31.22בנוסף ניתן יהיה להגדיר הרשאות לפי פרמטרים שונים כגון לוחות זמנים ,חלונות
זמן ,ימי חול או שבתות/חגים וכדומה.
 .31.23ממשק ההרשאות יהיה בעברית ,כולל מסכי עזרה ,ידידותי למשתמש ויוצג בטבלאות
או חלונות גרפיים.
 .31.24הטבלאות יהיה שבועיות עם הצגת כל יום בשבוע בנפרד ,ומספר אזורי זמן בכל יום.
 .31.25העבודה כוללת תוכנה מרכזית אחת ועוד עמדות קליינט משניות ככל שיידרש ,ויכולת
להוסיף עמדות קליינט נוספות.
 .31.26המערכת תותקן על שרת עצמאיבתצורת חומרה ותוכנה העדכנית ביותר למועד
האספקה.
.32

שרת בקרת כניסה
 .32.1השרת יהיה במארז תעשייתי " 19מתוצרת  DELLאו  HPאו שוו"ע  .לא יאושר ציוד
שאינו מותג ידוע או שהינו בהרכבה מקומית או עצמית.
 .32.2ככלל החומרה תהיה מותאמת לדרישות היצרן ברמתן הגבוהה ביותר.
 .32.3מחשב עם מרובה ליבות אינטל במהירות הגבוהה ביותר שתהיה קיימת במועד
ההתקנה ,לפחות INTEL CORE i7

 .32.4זיכרון פנימי  16GB RAMלפחות.
 .32.5דיסק קשיח  SSD 500GBלפחות עבור מערכת ההפעלה ותוכנות נילוות.
 .32.6דיסק קשיח  1 X 1TBעם . SSD CASH
עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

467
 .32.7לוח אם המתקדם במועד ההתקנה ולפחות Intel® Z68 Express Chipset

 .32.8עכבר ומיקלדת לוג'יטק או מיקרוסופט עברית/אנגלית ארגונומית.
 .32.9כרטיס רשת /10/100/1000

 .32.10כרטיס מסך איכותי  PCI-Express 2GB RAM Direct 3D Supportedעם שתי יציאות
מסך.
 DVD .32.11אופטי קורא/צורב מהירות גבוהה  48לפחות.
 .32.12מימשקים וחיבורים ככל הנדרש ע"י המערכת.
 .32.13מערכת הפעלה חלונות של מיקרוסופט בתצורה העדכנית ביותר במועד הביצוע ,ולא
פחות מ  WIN7 PROעם כל ה  SPוכל העדכונים .לא תאושר מערכת הפעלה ווינדוס .8
 .32.14תוכנת Microsoft .NET 4.0 Framework

 .32.15כל תוכנות העזר הנדרשות להפעלת המערכת במלואה ,להכנת והפקת דו"חות ,לחיבור
לאינטרנט וכדומה.
 .32.16המחשב יסופק עם רישיונות של כל התוכנות ומערכת ההפעלה על גבי .DVD/CD
 .32.17תוכנת  FIREWALLמובנית.
 .32.18תוכנת אנטי וירוס  NODE32או נורטון או מיקרוסופט או שוו"ע.
 .32.19הקבלן אחראי למגן את המחשב מפני פגיעה זדונית על ידי הגדרת הרשאות שימוש
והיררכיות שימוש כך שלא ניתן יהיה להתקין במחשב זיכרון נישא או התקן חיצוני
אחר ו/או להפעיל תוכנה שלא אושרה על ידי המזמין .לא תהיה הרשאה להפעיל
משחקים וכדומה.
.33

קורא תגים
 .33.1יכולת לקריאת תגים משולבים מגנטי  +קירבה.
 .33.2כרטיס קירבה ייקרא ממרחק של כ  10ס"מ ובמהירות שלא תעלה על רבע שניה..
 .33.3פורמט התגים יותאם למערכת הקיימת בעירייה.
 .33.4הקורא כולל זמזם לחיווי מובחן בין תקלה ,דחייה או קבלה.
 .33.5הקורא כולל נורית  LEDצבעונית לחיווי מצב הרשאה ו/או דחייה ו/או תקלה.
 .33.6קורא להתקנה חיצונית יהיה מסוג מוקשח אנטי וונדלי ,ומתאים לתנאי חוץ.
 .33.7הקורא כולל הגנת  TAMPERאינטגרלית.

.34

עמדת ניפוק תגים
 .34.1תוכנה ליצירת תגי עובד כלולה בתוכנת בקרת הכניסה.
 .34.2מימשק לנתונים של המזמין כגון רשימת עובדים ,רמות הרשאה ,אוסף צילומי עובדים
וכדומה.
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 .34.3העמדה תאפשר לקודד תגים לפי רמות הרשאה שונות ,לפי סוגים שונים ,והכל לפי
הגדרת המזמין.
 .34.4קורא/כותב תגים קירבה ו/או מגנטי עם חיבור .USB
 .34.5הקורא/כותב מתוצרת כמו שאר הקוראים בפרוייקט.
 .34.6מדפסת תגים צבעונית להדפסה באיכות גבוהה.

.35

.34.6.1

חיבור רשת ו/או .USB

.34.6.2

הדפסה בשני מצבים – צבעוני או גוו אחד בלבד.

.34.6.3

רזולוצית הדפסה  300dpiלפחות.

.34.6.4

ביצוע חיפוי למינציה לכרטיס.

.34.6.5

מחסנית ל  50כרטיסים לפחות.

.34.6.6

זיכרון פנימי .32MB

בקרי בקרת כניסה
 .35.1הבקר הגדול ביותר יבקר עד  8קוראים מקסימום.
 .35.2הבקרים יהיו עם מתאם תקשורת  TCP/IPויחוברו לרשת התקשורת של מערכת
הביטחון.
 .35.3אותות יציאות הבקר יהיו במח וזרם מתאים לציוד הקצה ,לא פחות מ .24V 3A
 .35.4הבקר כולל לפחות  4מגענים יבשים  I/Oואפשרות להוספת מגענים לפי הצורך באתר.
 .35.5המרחק בין הבקר לדלת יהיה עד  100מטר.
 .35.6כל אביזרי הקצה יהיו מוגנים מפני קצר/נתק.
 .35.7הבקר יכלו זיכרון שמירת לפחות  3000אירועים.
 .35.8הבקר יכלול ממשקים מתאימים לכל סוגי יחידות הקצה שיותקנו ומימשק למחשב
הראשי.
 .35.9כולל כניסות לאותות ממערכות חיצוניות כגון מערכת גילוי אש ו/או אינטרקום
וכדומה.
 .35.10כולל יציאות אותות להפעלות שונות כגון חיבור לפיקוד דלת אוטומטית שיסופק על
ידי אחרים וכדומה.
 .35.11הבקר יכלול מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שתעביר התרעות על כל תקלה כגון
ניתוקים ,חוסר מתח חשמלי ,סוללה  ,בעיות תקשורת וכדומה.
 .35.12הבקר עם יכולת לבצע תוכנית קבועה מראש לנעילה/שיחרור דלתות וכדומה.
 .35.13הבקר יתמוך במינימום התכונות הר"מ:


תמיכה בעד  300תגים.



לפחות  90תוכניות יומיות.



לפחות  24תוכניות שבועיות.
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לפחות  20ימי חג.

 .35.14הבקר יכלול זיכרון בגודל מספיק לניהול עצמאי של בקרת הכניסה בזמן ניתוק קשר
מהמחשב המרכזי .הזיכרון יהיה עם  50%רזרבה מעל הנדרש .
 .35.15הבקר יהיה מודולארי עם אפשרות גידול והתאמות לפי הצורך.
 .35.16הבקר יהיה עצמאי בזמן ניתוק מהבקר הראשי.
 .35.17הבקר יכלול מצברי חירום שיאפשרו המשך פעילות מלא כולל שיחרור/סגירת
מנעולים למשך שעת עבודה אחת לפחות לבקר ולכל יחידות הקצה שלו.
 .35.18הקבלן אחראי לבצע בדיקת הספקים לבקר ולקבוע את גודל המצבר הנדרש.
 .35.19הבקר יבצע בדיקה אוטומטית קבועה של מצב הדלתות וידווח על מצב הדלתות ועל
מצבים חריגים כגון דלת מוטרדת.
 .35.20הבקר ישלוט על כל סוגי המנעולים כולל מנעולי  SAFE FAILומנעולי .LOCK SAFE
.36

לשונית חשמלית )מנעול חשמלי סטרייק(
 .36.1המנעול יהיה להתקנה נסתרת במשקוף בצד הפנימי ללא אפשרות גישה מבחוץ כאשר
הדלת סגורה.
 .36.2המנעול מדגם  Fail Safeאו  Fail Lockע"פ קביעת המפקח.
 .36.3המנעול לא יכלול מנגנון השבתה ידני כגון "מפסק שבת" או כל אמצעי להשבתה
מכנית של המנעול.
 .36.4המנעול יכלול זמזם שיפעל בזמן שיישמע בזמן שחרור המנעול.
 .36.5מתח המנעול יתאים למתח המסופק על ידי בקר הדלתות.
 .36.6המנגנון המכני של המנעול יאפשר כיול והתאמה לפירזול הדלת.
 .36.7המנעול מדגם שמתאים לדלת הספציפית בפרוייקט שיכולה להיות מכל סוג – עץ,
פלדה ,אלומיניום ,זכוכית ,דלת מילוט או דלת אש וכדומה.

.37

מנעול אלקטרומגנטי
 .37.1המנעול יהיה מסוג  ,Fail Safeכלומר יהיה משוחרר בזמן הפסקת מתח.
 .37.2גוף המנעול פלדת נירוסטה.
 .37.3כח החזקה של  300ק"ג או  600ק"ג לפי קביעת המפקח.
 .37.4המנעול יכלול זמזם שיפעל בזמן שיישמע בזמן שחרור המנעול.
 .37.5מתח המנעול יתאים למתח המסופק על ידי בקר הדלתות.
 .37.6המנעול יותקן בצד הפנימי )צד המילוט( באופן שלא תהיה אליו גישה מבחוץ.
 .37.7המנעול כולל בדיקה עצמית ודיווח לבקר במקרה אי נעילה.
 .37.8המנעול כולל זמזם ונורית  LEDלחיווי על מצב המנעול.
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 .37.9המנעול מדגם שמתאים לדלת הספציפית בפרוייקט שיכולה להיות מכל סוג – עץ,
פלדה ,אלומיניום ,זכוכית ,דלת מילוט או דלת אש וכדומה.
.38

מנעול נטרק/ננעל ממונע חשמלי
 .38.1מנעול ממונע עם שני בריחים :לשונית  +בריח .מתאים להתקנה בדלתות חיצוניות.
 .38.2שליטה מבוקרת על כל בריח בנפרד.
 .38.3המנעול ניתן תמיד לפתיחה מכנית מבפנים באמצעות הידית ומבחוץ עם מפתח.
 .38.4במצב של הפסקת חשמל שני הבריחים ננעלים אך ניתנים לפתיחה מכנית כנ"ל.
 .38.5מימשק לקבלת פיקוד מבקר חיצוני לפתחת/נעילת הבריחים.
 .38.6מימשק לקבלת חיוויים:
.38.6.1

מצב בריחים – נעולים או פתוחים.

.38.6.2

פתיחה ע"י ידית.

.38.6.3

פתיחה ע"י הצילינדר.

.38.6.4

ניתוק הכבלים.

 .38.7עמידה בתקנים רלוונטיים למועד האספקה ,כולל תקן לדלת אש.
.39

לחצן פתיחת דלת
 .39.1לחצן נירוסטה מיועד לפעילות ממושכת תוצרת יצרן איכותי.
 .39.2הלחצן כולל כיתוב חרוט בעברית "לחץ ליציאה".
 .39.3פתיחה באמצעות הלחצן תירשם במערכת כפתיחה חוקית.

.40

לחצן חירום בקופסת ניפוץ
 .40.1לחצן מסוג "לחצן ניפוץ" מותקן בקופסא בצבע ירוק עם מכסה פלסטיק מוגן ע"
מכסה הרמה שקוף.
 .40.2הפעלת הלחצן לא תשבור חלקים בו והוא יוחזר למצבו התקין על ידי מפתח מיוחד.
 .40.3הלחצן יהיה מסומן בשלט זוהר בחושך עם כיתוב בעברית והסבר על אופן השימוש.
 .40.4הלחצן יחובר ישירות לכבל אספקת המתח של המנעולים ובעת הפעלתו ינתק מהם את
המתח.
 .40.5הלחצן יכלו מגע משני שיעביר לבקר אינדיקציה על הפעלת הלחצן.

.41

לחצן מצוקה
 .41.1הלחצן יותקן בהתקנה נסתרת לפי קביעת המפקח.
 .41.2הפעלת הלחצן תנעל אותו אך לא תשבור חלקים בו והוא יוחזר למצבו התקין על ידי
מפתח מיוחד.
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.42

זיווד בקרי כניסה וציוד נילווה
 .42.1בקרי כניסה ,יחידות הרחבה ,ספקי כוח וסוללות ושאר המרכיבים יהיו מזוודים
בארונות מתכת ייעודיים בעובי  2מ"מ לפחות .הארון לא יהיה ניתן לפירוק ,לא יהיו
ברגים גלויים והצירים יהיו נסתרים.
 .42.2הארון יהיה צבוע בצבע אפוקסי עמיד בפני שריטות.
 .42.3הארון יהיה נעול על ידי מנעול צילינדר אחד לפחות ומפתח מסטר.
 .42.4הארון יהיה מוגן על ידי מפסק זעיר .Tamper Proof
 .42.5הארון יכלול את כל הנדרש להתקנת האביזרים בתוכו כולל מעמדים לכרטיסים,
מובילי כבלים וחיווט ,מחברי כבלים סימונים וכדומה.
 .42.6בורגי התקנת הארון לקיר יהיו בגב הארון ונסתרים.
 .42.7פתח כניסת הכבלים יהיה מוגן ונסתר.
 .42.8הזיווד יכלול מקום לסוללה וספק כח.
 .42.9הארון יהיה בגודל מתאים ובתוספת  30%מקום פנוי להרחבות ותוספות בעתיד.

.43

ספקי כח ,מטענים ומצברים
.43.1.1

כל בקר יכלול התקנת ספק כח ייעודי לידו.

.43.1.2

אספקת החשמל לספק תהיה ממעגל חשמל חיוני.

.43.1.3

הספקים יכללו סוללה נטענת שתאפשר עבודה של הבקר והציוד המחובר אליו  ,לרבות
קוראים ,חיישנים ומנעולים חשמליים או אלקטרומגנטיים ,צופרים וכדומה ,בתצורה
מקסימלית )גם אם השלב הביצוע לא כל יציאות הבקר תהינה מחוברות( למשך של 12
שעות לפחות.

.43.1.4

הספק יעביר למערכת אינדיקציה על הפסקת חשמל ועל ירידת המתח בסוללה.

.43.1.5

הספק יספק מתח  DCמיוצב  24Vאו  12Vלפי הגדרות יצרני הציוד שיותקן.

.43.1.6

הספק יכלול הגנות מפני חיבור קוטביות הפוכה ,חיבור מת לא מתאים ,מגביל זרם,
נוריות חיווי לנפילת מתח ולטעינה מלאה ,מבטחים חצי אוטומטים חיצוניים למתח
כניסה ולמתח יציאה ,הגנה מפני פריקת יתר.

.43.1.7

.44

עוצמת הספק וחתך גידי הכבילה יתאימו למרחק/אורך הכבל בין הבקר ליחידת
הקצה להעברת מתח/זרם תקני לפי הנחיית יצרן הבקר ויצרן יחידת הקצה.

מערכת גילוי פריצה
.44.1.1

מערכת גילוי פריצה על כל מרכיביה תהיה בתקן ת.י ,1337.כולל אביזרי קצה,
חיווטים ואופן ההתקנה.

.44.1.2

הקבלן יכין סכימה קווית וחלוקת מדורים ואזורים לאישור המתכנן לפני הביצוע.

.44.1.3

מערכת גילוי פריצה תכלול יחידה ראשית ומספר יחידות הרחבה כנדרש בפרוייקט.
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.44.1.4

המערכת תהיה מסוג שיכיל את כל כמות האזורים והמדורים הנדרשים בפרוייקט עם
יכולת גידול של .30%

.44.1.5

כל מדור יכול להתנהג כמערכת נפרדת או כחלק מהמערכת הכללית.

.44.1.6

כל גלאי יהיה אזור נפרד .גלאי משולב יהיה שני אזורים.

.44.1.7

נגד סוף קו יהיה תמיד מותקן ניסתר  ,לדוגמא בתוך הגלאי.

.44.1.8

לפחות  40%מהגלאים יהיו אנטימסק.

.44.1.9

אנטימסק יהיה אזור נוסף .ניתן לחווט מספר אינדיקציות אנטימסק לאזור אחד
באישור המתכנן.

 .44.1.10ניתן להגדיר כאזור אחד מספר גלאים שנמצאים באותו חלל והם עם איפיון זהה.
)גלאי עם השהיה יהיה נפרד מגלאי בלי השהיה( .הכל רק באישור המתכנן.
 .44.1.11המערכת תהיה מלאה ותכלול את כל הנדרש לפעולתה התקינה על פי הפרוייקט
הספציפי.
 .44.1.12המערכת תהיה ממוחשבת ותכלול מספר פרוטוקולי התקשרות למוקדים חיצוניים.
 .44.1.13יכולת דריכה עצמית על פי לוחות זמנים מוגדרים מראש.
 .44.1.14לפחות  99קודי משתמש מסודרים בהיררכית רמות הרשאה לכל משתמש.
 .44.1.15הפעלת/ניטרול משטרים מלוחות המקשים על פי היררכית הרשאות.
 .44.1.16דיווח למוקד וללוח ראשי יהיה מפורט עד רמת אזור בודד .הדיווח יכלול גם שינויים
במערכת כגון מעבר יום/לילה ,דריכות וניטרולים ,אזעקות ,הפסקת חשמל ,מצב
סוללה וכדומה.
 .44.1.17המערכת תכלול בדיקת עצמית ובדיקת ההרחבות והגלאים אוטומטית תקופתית כולל
תיעוד הבדיקות ודיווח תוצאות הבדיקה למוקד במועדים מתוכנתים מראש.
 .44.1.18המערכת תאפשר שיחה דו-כיוונית עם המוקד באופן יזום או אוטומטי כתוצאה
מאירוע.
 .44.1.19דיווח למוקד באמצעות טלפון או סלולר או אלחוטי כולל חייגן וכל הנדרש לביצוע
ההתקשרות.
 .44.1.20המערכת תכלול יחידת חייגן סלולרי  GSMשיאפשר שליחת  SMSוגם הודעה קולית
מוקלטת מראש.
 .44.1.21אפשרות לחיבור קו "אבנט".
 .44.1.22אפשרות ומקום לחיבור קשר אלחוטי למוקד.
 .44.1.23אפשרות לעדכון וביצוע שינויים מרחוק באמצעות המוקד באישור המזמין ובשיטה
מאובטחת.
 .44.1.24המערכת תאפשר חיבור כל סוגי הגלאים ,כולל גלאים אלחוטיים.
 .44.1.25ניתן לחבר את כל סוגי לחצני מצוקה .לחצני מצוקה יופעלו במשטר  24שעות.
 .44.1.26אינדיקציות אנטימסק ו  Tamperיופעלו במשטר  24שעות.
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 .44.1.27המערכת תכלול אמצעי הפעלה מסוג  Outputלהפעלת פונקציות כגון הדלקת אורות
ואחרות.
 .44.1.28המערכת תדע לטפל במדורים שונים עם משטרי הפעלה שונים ולוחות זמנים שונים.
 .44.1.29המערכת תכלול מאגר אירועים גדול בכמות שתאושר על ידי המזמין .המאגר יהיה
בגודל שיאפשר שמירת כל הפעולות החריגות והרגילות של המערכת ,מצבי התפעול
האחרונים ופעולות דריכה/ניטרול וכדומה.
 .44.1.30המערכת תכלול יציאה למדפסת להדפסת דו"חות באמצעות קוד משתמש.
 .44.1.31שעון פנימי לתזמון פעולות אוטומטיות ולניהול המשטרים השונים.
 .44.1.32יציאה לחיבור מחשב .
 .44.1.33מערכת "חכמה" כולל וידוא אירועים ומניעת אזעקות שווא.
 .44.1.34תוכנת "מפה סינופטית" לתצוגה גרפית של מערכת האבטחה במבנה.
 .44.1.35ההתרעות כוללות הפעלת צופרים ,שליחת הודעות קוליות ושליחת  SMSלגורמים
מוגדרים מראש ,התקשרות למוקד שמירה וכדומה.
 .44.1.36המערכת תהיה ידידותית וקלה להפעלה גם על ידי אדם שאינו טכנאי ,כך שיוכל
לשנות הגדרות ולהחליף מספרי טלפון ללא עזרה.
 .44.1.37כל הפעילויות המערכת ייאספו ויישמרו לצרכי תיחקור לאחר אירוע .הן פעילויות
חוקיות של מפעילי המערכת והן אינדיקציות על גילויי פעילות זדונית .הרישום יכול
את פרטי האירוע ,זמן ותאריך ,וכדומה.
 .44.1.38המערכת תאפשר העברת המידע למחשב לצורך הפקת דו"חות.
.45

זיווד בקרים רכזות גילוי פריצה ויחידות הרחבה
 .45.1רכזת פריצה ,יחידות הרחבה ,ספקי כוח וסוללות ושאר המרכיבים יהיו מזוודים
בארונות מתכת ייעודיים בעובי  2מ"מ לפחות .הארון לא יהיה ניתן לפירוק ,לא יהיו
ברגים גלויים והצירים יהיו נסתרים.
 .45.2הארון יהיה צבוע בצבע אפוקסי עמיד בפני שריטות.
 .45.3הארון יהיה נעול על ידי מנעול צילינדר אחד לפחות ומפתח מסטר.
 .45.4הארון יהיה מוגן על ידי מפסק זעיר .Tamper Proof
 .45.5הארון יכלול את כל הנדרש להתקנת האביזרים בתוכו כולל מעמדים לכרטיסים,
מובילי כבלים וחיווט ,מחברי כבלים סימונים וכדומה.
 .45.6בורגי התקנת הארון לקיר יהיו בגב הארון ונסתרים.
 .45.7פתח כניסת הכבלים יהיה מוגן ונסתר.
 .45.8הזיווד יכלול מקום לסוללה וספק כח.
 .45.9הארון יהיה בגודל מתאים ובתוספת  30%מקום פנוי להרחבות ותוספות בעתיד.
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.46

חיבורים וחיווטים
 .46.1כל החיבורים והחיווטים יהיו בפסי חיבור קבועים או על ידי שקע/תקע תקני או על
ידי הלחמה ובידוד ,ועל פי הנחיות היצרן והתקנים המחייבים.
 .46.2אין להשאיר חיבור תלוי בחלל הארון.
 .46.3חיבור החשמל ייעשה בתוך הארון באופן תקני ובטיחותי .אין להתחבר אל שקע חשמל
גלוי חיצוני.
 .46.4כל החיבורים והחיווטים יהיו מסומנים באופן ברור ,כולל הפרדה בין כבלים נכנסים
לכבלים יוצאים.
 .46.5כל הגלאים יהיו עם הגנת  .Tamper Proofמגעני ה  Tamper Proofיחווטו בקבוצות ,כל
קבוצה לאזור נפרד .הגדרת הקבוצות תיעשה במסגרת תכנית העבודה ותאושר על ידי
המפקח.
 .46.6כל קווי התקשורת אל יחידות הקצה וההרחבות יהיו מוגנים בפני קצר ,נתק או כל
כשל תקשורת אחר באופן שהמערכת תדע לזהות כשל כנ"ל.
 .46.7נגד סוף קו יותקן בתוך הגלאי על ידי הלחמה לגידי הכבל.
 .46.8כל הכבלים מסוג/מספר גידים/חתך/בידודגדים/בידוד חיצוני/סיכוך/מתח/זרם
ומאפיינים אחרים כפי שנדרש על ידי יצרן הציוד הרלוונטי.
 .46.9כל הכבלים מתוצרת יצרן הציוד או יצרן ידוע ובעל מוניטין כדוגמת טלדור או שוו"ע.

.47

קודן – לוח מקשים KB

 .47.1לוחות מקשים מסוגים שונים לפי דרישה :לוח עם תצוגת  LCDשל מספר שורות ו/או
לוח עם תצוגת נוריות  LEDבלבד .הלוחות יכללו את כל המקשים הנדרשים ויוכלו
לבצע את כל הפעולות הנדרשות מהגדרתם במערכת.
 .47.2תקן  1337כולל ההרחבות העדכני למועד ההתקנה.
 .47.3כל סוג לוח יכלול  3מקשי חירום )בהלה ,אש ,מוקד/סיוע( ויכולת מוסווית של התרעה
שקטה ומוסווית בזמן ניטרול תחת איום.
 .47.4הפעלת המערכת על ידי הקשת קוד והשהייה ניתנת לכיוונון מספר השניות הנדרש.
.48

גלאים
 .48.1גלאים באיכות גבוהה שאינם מושפעים מגורמים סביבתיים כגון רוח ,מזגני אוויר,
וילונות ,רעשים ,הפרעות חשמליות ,שינויי תאורה וכדומה .הקבלן אחראי להתאים
את סוג הגלאי לייעוד ולהחליפו באם אינו מתאים.
 .48.2יכולת זיהוי התראות שווא על פי דפוסים מתוכנתים מראש.
 .48.3יכולת כיוונון רגישות ,זוויות וטווח כיסוי.
 .48.4הגלאי שיותקן יהיה מתאים לייעודו כך שיכסה את השטחים עליהם נועד להגן ולא
יחרוג מהם :גלאי תקרתי ,גלאי וילון ,גלאי קרן וכדומה.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

475
 .48.5לגלאי מרוחק יש להשתמש בכבל מתאים ,ובמידת הצורך יש להוסיף מגבר קו.
 .48.6כל הגלאים עם תו תקן  ULאו  ECאו  VDEאו  ULCו ת.י1337 .
 .48.7מיקום הגלאים ייקבע באישור המפקח.
 .48.8זוויות הגילוי של הגלאים לפי הדרישה והמצב בשטח.
 .48.9הגלאים יהו עם מספר אונות גילוי ואפשרות לשנות ולכוון את זוויות הגילוי ואת טווח
הגילוי
 .48.10הגנת  24 TAMPERשעות.
 .48.11מתג ייעודי ל .Anti Mask
 .48.12הגלאי יכסה את מלוא השטח לו יועד.
 .48.13הגלאי יופעל כך שיגלה בכל עת במעבר אדם בכל צורה ,מהירות ,קצב ,ואופן הליכה,
ווידוא החדירה בחציית שתי אונות.
 .48.14במידת הצורך יותקן בגלאי מתאם זוית או כל שנדרש למצב המיוחד כלול המיר וללא
תוספת.
 .48.15הגלאי מוגן מהפעלות שווא עקב שינויי טמפרטורה ,צללים ,רעשים חשמליים וכדומה,
כולל עדשת פילטר נגד סינוורים ,אפשרות לכיוונון העדשות/האונות ,מונה פולסים
וכדומה.
 .48.16הגלאי כולל נורית חיווי שניתן לחברה או לנתקה בקלות מתוך גוף הגלאי.
 .48.17הגלאי יחווט במצב  NCברגיעה ,ובהתרעה יעבור למצב .NO
 .48.18גם במצב ניתוק מתח הגלאי יעבור למצב .NO
 .48.19התרעת אנטימסק תופעל בכל ניסיון חבלה כולל ניתוק החיווט או כיסוי הגלאי בכל
דרך גם על ידי הסתרה ממרחק על ידי הנחת גוף מסתיר כלשהו.
 .48.20הגלאי יכלול נגדי סוף קו פנימיים מוגנים.
.49

צופרים
 .49.1הצופרים הפנימיים יותקנו באופן ניסתר ורחוקים מהישג יד.
 .49.2כל הצופרים עם אפשרות מובנית לקביעת מספר סוגי סאונד וכיוון עוצמת השמע
בדרגות שונות.
 .49.3הצופרים החיצוניים יהיו עם פנס מהבהב אינטגרלי ומותקנים בתוך זיווד מוגן
מתאים להתקנה חיצונית.
 .49.4כל הצופרים יהיו מוגנים על ידי מפסק .Tamper
 .49.5תקן  1337כולל ההרחבות העדכני למועד ההתקנה.
 .49.6הצופרים יהיו בעוצמת קול וניצנוץ אור מספקים לייעודם ,שתאושר על ידי המזמין
במהלך מבחני הקבלה.
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.50

חיישנים מגנטיים
 .50.1הגנת הדלתות תתבצע על ידי מגעי סף מגנטיים או על ידי מפסקים זעירים.
 .50.2החיישנים מיועדים לנטר את מצב הדלת ,פתוחה או סגורה ,ולהפעיל אינדיקציה
למערכת.
 .50.3הקבלן יספק את כל סוגי החיישנים הנדרשים והמתאימים ביותר על פי סוג הדלת ועל
פי תנאי ההתקנה.
 .50.4המפסקים יותקנו באופן ניסתר בתוך המשקוף ללא אפשרות גישה אליהם או לחיווט
שלהם ע"י גורם עוין .יחד עם זאת יש לאפשר גישה לכיוונון או טיפול ע"י מורשה.
 .50.5המפסקים יהיו איכותיים עם מינימום  100מיליון פעולות ללא תקלה.
 .50.6חיווי פתיחה יהיה עם תנועה של מקסימום  10מעלות של כנף הדלת.
 .50.7לא יהיו אזעקות שוא עקב זעזועים או תנודות של הדלת במצב סגור.
 .50.8סוג המפסק שיותקן יתאים לסוג הדלת )עץ ,זכוכית או מתכת( – מפסק רגיל ,חצי כבד
או כבד .הקבלן אחראי לבחירת המפסק המתאים לדלת.
 .50.9עדיפות להתקנת חיישנים שקועים נסתרים.
 .50.10בדלתות פלדה ,שערים ותריסים נגללים יותקנו מפסקים  Heavy Dutyייעודיים.
 .50.11טווח הגילוי לשליחת האינדיקציה ע"י החיישן לא יעלה על תנועת הכנף מעבר ל30
מ"מ.
 .50.12צרות ההתקנה תהיה באופן שלא יאפשר את ניטרול החיישנים בשום צורה ,כולל ע"י
הצמדת מגנט חיצוני .כל ניסיון לפגוע בחיישנים יגרום לשיחת אינדיקציה.
 .50.13תקן  1337כולל ההרחבות העדכני למועד ההתקנה.

.51

חייגן
 .51.1חייגן דיגיטלי מאושר על ידי בזק או חייגן סלולרי  GSMלפי קביעת המזמין.
 .51.2חיוג עד  10מספרים שונים.
 .51.3לפחות שלש הודעות קוליות שונות מוקלטות מראש כולל זיהוי המדור.
 .51.4לפחות שלש טקסטים שונים  SMSכולל זיהוי המדור..
 .51.5הגנה והתרעה מפני ניתוק או חבלה או תפוס בזדון או כל ניסיון הפרעה אחר.
 .51.6תקן  1337כולל ההרחבות העדכני למועד ההתקנה.
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פרק  - 36ביטחון
הערה :בכל מקום שמצוין ספק ,או קבלן תקשורת  ,הכוונה לקבלני המשנה של הקבלן.
.1

כללי
.1.1

בבניין יותקנו מערכות בקרת כניסה וטמ"ס שיקושרו לביתן הכניסה ,לחדר אב בית
ולמערכות הקיימות במכללה.

.1.2

הקבלן אחראי לבדוק ולוודא כי המערכות שיציע מתאימות לנדרש במכללה ,יכולות
לתקשר עם המערכות הקיימות כמקובל במחלקת הביטחון במכללה ,וללא כל צורך
בשינויים ובהתאמות במוקד הביטחון או בתשתיות אחרות של מערך הביטחון.

.2

מערכת ביטחון
.2.1

בבניין יותקנו מספר מערכות ביטחון )טמ"ס ,בקרת כניסה ,גילוי פריצה ,שו"ב( אשר
יפעלו כל אחת בנפרד וכולן ביחד באופן מסונכרן ואינטגרטיבי תחת מערכת שו"ב.

.3

דרישות עיקריות מערכת בקרת כניסה
.3.1

בקרת כניסה של דלתות מבוקרות תאפשר פתיחה ומילוט  24/7ע"י אות מרכזת ג"א
ו/או ע"י לחצן פתיחה בקופסת ניפוץ.

.3.2

מערכת בקרת כניסה תותקן על שרת ייעודי בחדר השרתים ,אליו יחוברו עמדות
משתמש .הקבלן יספק את השרת ואת העמדות קומפלט כולל מחשב  +צג  +מערכת
הפעלה עדכנית על פי דרישת מנהל המיחשוב של המיכללה.
 .3.2.1עמדות  ADMINבמשרד קב"ט המכללה  +במחלקת מיחשוב.
.3.2.2

במשרד קב"ט המכללה  -קורא/כותב  USBלניפוק כרטיסי קרבה.

 .3.2.3עמדה משנית בביתן כניסה.
 .3.2.4עמדת משנית במשרד אב בית כולל קורא ביומטרי טביעת אצבע לרישום
דיירים במערכת מתוצרת  Gatekeeprאו  Rosslareאו  Synelאו  Riscoאו
 Visonicאו  Identitecאו  Biocomבלבד ללא שוו"ע.
.3.3

בכל מקרה של פתיחת דלת לא מורשית תופעלנה ההתרעות הבאות בו זמנית:
 .3.3.1הקפצת אות מהבהב על צג המחשב ע"ג מפת הבניין כולל סימון הדלת.
 .3.3.2התרעה קולית ע"י צופר מקומי ליד המחשב בביתן כניסה ובמשרד קב"ט
המכללה.
 .3.3.3חיוג למספר טלפונים.
 .3.3.4שליחת  SMSלמספר טלפונים.
 .3.3.5שליחת אות למערכת הקלטה טמ"ס להקלטת האירוע.

.3.4

בכל מקרה של פתיחת דלת יישלח אות למערכת הקלטה טמ"ס להקלטת האירוע.
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.3.5

כל בקר כניסה יחובר לרכזת ג"א לקבלת אות לפתיחת דלת בזמן גילוי אש.

.3.6

ידית בהלה עם מתג בדלת מילוט תחובר לבקר כניסה להשהיה של  15שניות לפני
שחרור המנעול האלקטרומגנטי

.3.7

ליד כל דלת עם מנעול אלקטרומגנטי יותקן לחצן פתיחה עם מגענים כפולים בקופסת
ניפוץ..

.3.8
.4

.5

כל בקר מגובה בסוללה  7AHומטען.

דרישות עיקריות מערכת גילוי פריצה
.4.1

חייגן לשליחת הודעות מוקלטות מראש למספר טלפונים.

.4.2

מתאם סלולרי לשליחת מסרונים מוכתבים מראש למספר טלפונים.

.4.3

הרכזת תקבל אותות מבקרי הכניסה לחיוג התרעות.

.4.4

בשערים נגללים ובדלתות של חדרים טכניים יותקנו חיישנים מגנטיים שיחוברו
לרכזת .

.4.5

כל דלת תהיה מדור נפרד ברכזת.

דרישות עיקריות מערכת טמ"ס
.5.1

מערכת טמ"ס תותקן על שרת ייעודי בחדר השרתים ,אליו יחוברו עמדות משתמש.
הקבלן יספק את השרת ואת עמדות העבודה קומפלט כולל מחשב  +צג  +מערכת
הפעלה לפי דרישת מנהל המיחשוב של המכללה.
 .5.1.1עמדות  ADMINבמשרד קב"ט המכללה  +עמדה במחלקת מיחשוב.
 .5.1.2עמדה משנית בביתן כניסה.
 .5.1.3עמדה משנית בחדר אב בית.

.5.2

כל אירוע  VMDבכל מצלמה יוקלט כתגית אירוע על ציר הזמן בשרת ההקלטות.

.5.3

הקלטת אירוע ותיוגו בקבלת אות פתיחת דלת ממערכת בקרת כניסה.

.5.4

המערכת תכלול מודול תיחקור עם יכולת צפייה ואיתור מהיר של אירועים לפי זמן
ו/או אירוע  VMDו/או אות מבקרת כניסה.

.5.5
.6

כולל מודול לצפייה מהירה בסרטונים "מתומצתים".

דרישות עיקריות מערכת שו"ב
.6.1

מערכת שליטה ובקרה לניטור וניהול דו כיווני של מערכות הביטחון – טמ"ס ,בקרת
כניסה וגילוי פריצה.

.6.2

ניהול יומן אירועים.

.6.3

התרעות אל אירועים והצגתם ע"ג מפות גרפיות של קומות הבניין.
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.7

מערך ביטחון במעליות
.7.1

בכל מעלית תותקן מצלמת טמ"ס.

.7.2

בכל מעלית יותקן צג מידע.

.7.3

בכל מעלית יותקן קורא ביומטרי טביעת אצבע מתוצרת  Gatekeeprאו  Rosslareאו
 Synelאו  Riscoאו  Visonicאו  Identitecאו  Biocomבלבד ללא שוו"ע.

.7.4

הקורא יתממשק עם פיקוד המעלית ויאפשר למשתמש מורשה להפעיל המעלית אל
קומות המגורים.

.7.5

בכל מעלית יותקן אינטרקום שיחובר אל יחידות קצה בחדר אב בית ואל ביתן
השומרים.

.7.6

.8

בכל מעלית יותקן טלפון שיקשר את תא המעלית לשרותי חירום בבניין ואל מוקד
חיצוני.

תיכנות ותוכנת מקור
.8.1

הקבלן יבצע את כל עבודות האינטגרציה הדרושות להקמת והפעלת מערכת הביטחון
כולל תיכנות ,הקמת בסיס מידע ,העלאת מפות ותוכניות הבניין וכל הנדרש כולל
שינויים והתאמות במהלך תקופת ההרצה ותקופת האחריות.

.8.2

בסיום העבודה הקבלן ימסור את כל תוכנות המקור כולל תיכנות וכל החומר הנדרש
לאחזקה ופיתו עצמי של המערכת.

.9

תנאים כלליים
.9.1

כל הציוד המוצע יהיה לפי המיפרטים שבמכרז ו/או מיפרטי הספר הכחול ,האיכותי
מביניהם .הקבלן מחוייב לספק אך ורק מוצרים של יצרן מוכר ,שמשווק הציוד בארץ
לפחות בחמש השנים האחרונות .הציוד המוצע הותקן בעבר על ידי הקבלן במקומות
אחרים וניתן יהיה לבקר בהם לפי דרישת המפקח .אישור הציוד על ידי המפקח
שיהיה גם סמכות סופית לאישור .ההצעה קומפלט כולל אספקה ,התקנה ,הפעלה,
אינטגרציה,תכנות ,התאמה לדרישות הלקוח ,בדיקות  ,הרצה ,והדרכה.

.9.2

הקבלן מתחייב לספק ,להתקין ולהפעיל את כל המערכות והציוד נשוא מכרז זה ,כולל
כל הכלול בתוכניות ובמפרט זה.

.9.3

במידה וייעשה שימוש בציוד אביזרים וחומרים של מספר יצרנים שונים יהיה הקבלן
אחראי לתאימות השימוש ולאינטגרציה של כל הנ"ל במערכת שיספק.

.10

עמידה בתקנים
 .10.1העבודה כולה תתבצע בהתאם לחוק החשמל על כל נספחיו ותוספותיו כפי שפורסמו
ב"רשומות" לפי "המפרט הכללי לעבודות בניין" שבהוצאת משרד הביטחון,
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במהדורתו האחרונה )להלן "המפרט הכללי"( ,בהתאם לתקן הישראלי ובהעדר תקן
ישראלי מתאים  -יהיה התקן הגרמני או הבריטי קובע ובהתאם להוראות מפרט זה.
 .10.2עבודות חשמל ובקרה יתבצעו ע"י חשמלאי המחזיק ברשיון "חשמלאי-ראשי" כנדרש
בחוק החשמל תשי"ד .תצלום הרשיון כשהוא בר-תוקף יצורף להצעת הקבלן.
 .10.3תקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות(.
 .10.4התקנים הישראלים העדכניים לפי כל נושא ונושא .באחריות הספק להתעדכן בכל
התקנים הרלוונטיים .
 .10.5תקן ישראלי  1337לרכזות גילוי פריצה.
 .10.6משהת"ק – מערכות קשר פנים במבנים.
 .10.7ת"י  – 961הפרעות אלקטרומגנטיות במכשירים חשמליים.
 .10.8תקנים ישראליים כדוגמת תקן ישראלי  , 108ולפי חוק החשמל על כל מרכיביו
ונספחיו.
.10.9
 .10.10ת"י  – 961הפרעות אלקטרומגנטיות במכשירים חשמליים.
 .10.11כל רכיבי הציוד יהיו מוגנים מהפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות  EMIו –  .RFIוכמו
כן רכיבי הציוד לא ייצרו הפרעות אלקטרומגנטיות.
 .10.12על מיפרט הציוד לכלול עדות לעמידה בדרישות הנ"ל ולפי דרישות התקינה
האירופיות ו/או האמריקאיות הרלוונטיות למועד ההתקנה .כדוגמת תקני  EN55020ו
.EN55013
 .10.13תקן בינלאומי אחד לפחות ,אמריקאי או אירופאי ,כדוגמת  ULאו .EC
 .10.14תקנות והוראות חברת החשמל.
 .10.15תקנות והוראות חברת בזק לקוי טלפון.
 .10.16דרישות מכון התקנים.
 .10.17דרישות משטרת ישראל.
 .10.18התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה.
 .10.19המפרט הטכני המיוחד.
 .10.20המפרט הטכני הכללי בהוצאת משרדי הממשלה.
 .10.21הקבלן אחראי להתעדכן בכל התקנים הרלבנטיים לביצוע עבודות התשתית .
 .10.22הקבלן מצהיר ומתחייב כי העובדים שיועסקו בפרוייקט מוסמכים על ידי יצרן הציוד,
או מי מטעמו ,לביצוע כל העבודות הנדרשות.
 .10.23הקבלן מצהיר כי עומדים לרשותו כל הכלים ומכשירי הבדיקה הנדרשים לביצוע
העבודה.
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.11

אבני דרך לפיקוח
 .11.1התקמות היצוע לפי אבני דרך מאושרות בכתב .הקבלן יזמין את המתכנן ואת נציגי
הלקוח לפני ביצוע כל אחת מאבני הדרך הר"מ:
 .11.1.1הגשת תוכנית עבודה  .SOWיחד עם התוכנית יוגשו מפרטים טכניים
ודוגמאות של הציוד לאישור.
 .11.1.2תיאום מיקום מדויק של גלאים ומצלמות וכל שאר הציוד.
 .11.1.3בגמר השחלת הכבלים ולפני סגירת תקרות.
 .11.1.4הכנת סימון ושילוט.
 .11.1.5בדיקות קבלה ומסירה.

.12

הגשת תכנית עבודה SOW

 .12.1הקבלן יכין תכנית עבודה ) (SOW - Scope Of Workמפורטת לפני התחלת העבודה.
התכנית תכלול:
 .12.1.1פרטי הקבלן ,מנהל הפרוייקט ואנשי הקשר.
 .12.1.2תעודות הסמכה המאשרות כי עובדי הקבלן מוסמכים להתקין את הציוד
הנדרש בפרוייקט.
 .12.1.3שרטוטי הבניין וציון כל נקודות הקצה ומיקום שאר הציוד.
 .12.1.4סכימה קווית של חיבור כל האבזרים.
 .12.1.5שרטוטים של כל אחד ממסדי התקשורת ואופן התקנת הציוד בהם.
 .12.1.6תאור שיטת העבודה.
 .12.1.7רשימת הציוד המוצע כולל פרטי יצרן  ,פרטי הנציג בארץ ,מיפרט טכני
ואישורים נדרשים כגון אישור מעבדה בלתי תלויה לעמידה בדרישות תקן .יש
לצרף דפי מידע מקוריים של היצרן או צילום קריא וברור באיכות גבוהה.
 .12.1.8דוגמאות של הציוד ואזרי הקצה.
 .12.1.9דוגמאות לסימון כבלים ודוגמאות שילוט לציוד.
 .12.1.10הגדרת ציוד הבדיקה ושיטת הבדיקה כולל תצורת הדו"חות שיימסרו.
 .12.2אין להתחיל בעבודה לפני אישור התכנית בכתב ובחתימת המפקח.
 .12.3הקבלן חייב להציג את המערכות והציוד המוצע ,בדגש על דלתות מבוקרות ,למתכנן
הבטיחות ולקבל את אישורו בכתב.
 .12.4אישור ה  SOWלא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלב
שאושר או לעבודה המושלמת או לכל חלק ממנה.
 .12.5אישור ה  SOWע"י המתכנן אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן
למערכות ולצורת פעולתן הנכונה והמושלמת .אישור המערכות ע"י המתכנן לא יפטור
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את הקבלן מאחריותו לשגיאות ,טעויות ,אי דיוקים ו/או ליקויים בתכנון וביצוע
העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר בכל זמן שהוא.
 .12.6הקבלן אחראי עבור התאמת מידות הציוד ,הכבלים ,האביזרים וכל הדברים שאותם
הוא מעוניין להציע ולהתאמתם המלאה לאילוצי הפרויקט.
 .12.7אין ללמוד דברים בתוכנית ורק המידות שבשטח הן המחייבות את הקבלן .בכל מקרה
של אי התאמה עליו לפנות למפקח לשם בירור.
.13

מפרטים
 .13.1המפרט המחייב לבצוע הוא המפרט הכללי והמפרט המיוחד כמפורט.
 .13.2המפרט הכללי פירושו הפרקים העדכניים של המפרט הכללי ,לעבודות חשמל )פרק (08
בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד העבודה
משרד השיכון )"האוגדן הכחול"(.
 .13.3המפרט המיוחד פירושו ,התנאים המיוחדים ,המתייחסים לעבודה זו ,השונים או
דומים לכתוב כמפרט הכללי.
 .13.4המפרט פירושו צירוף המפרט הכללי והמיוחד .כמפורט מהווה תוספות לחוזה וחלק
בלתי נפרד ממנו .המפרט מהווה השלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת
בתוכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט וכן ההפך.
 .13.5התגלתה סתירה בין הוראות התקן הישראלי לבין הוראה כלשהי במסמכי מפרט זה,
כוחה של זו הראשונה ,עדיף על כוחה של ההוראה האמורה במסמכים אלה )באחריות
הקבלן להתריע על כך מראש ולקבל אישור מראש להתקנה בהתאם להוראות התקן(.
 .13.6התגלתה סתירה בין האמור במסמכי חוזה זה לבין המתואר בתוכניות או התגלתה
טעות או סתירה בין התוכניות או השמטה כלשהי )להלן "טעות"( ,יביא הקבלן את
הדבר לתשומת ליבו של המפקח .המפקח יקבע בכל מקרה כיצד תבוצע העבודה.
 .13.7לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת ליבו של המפקח כאמור ,תחולנה על הקבלן
כל ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי מילוי הוראה זו.

.14

מבוטל

.15

הצגת ציוד לאישור
 .15.1כל המפרטים הטכניים המצורפים מהווים דוגמא ,דרישות סף ומתן בסיס אחיד
להצעות.
 .15.2ספק ,המציע פריט העומד במדויק במפרט ,נדרש לציין זאת.
 .15.3במידה והציוד המוצע שונה מהנדרש במכרז יש לכתוב זאת בהצעה ולציין את
ההבדלים.
 .15.4עבור כל פריט חובה לצרף דפי מידע וקטלוגים ,מפרט טכני ,שם יצרן ומספר קטלוגי.
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 .15.5הספק יציין בכל עמודה או בטופס נפרד את פרוט הציוד המוצע על ידו הכולל:
 .15.5.1שם יצרן
 .15.5.2שם המוצר
 .15.5.3מס' דגם
 .15.5.4שם ספק )יבואן ,מפיץ(
 .15.5.5שם נותן השרות
 .15.6הספק נדרש לכלול בהצעתו אל כל הפריטים ותתי הפריטים הנדרשים להתקנת
מכלול מערכת .במידה ולא מפורט הפריט/תת פריט במפורש במפרט הטכני יכלול
הספק בהצעתו את הרכיב הנ"ל בטבלה נפרדת באופציה לא לסיכום.
 .15.7במידה והספק מייצר פריט כלשהו שאינו סטנדרטי ובייצור שוטף  ,הנדרש למימוש
בהתאם לבקשה ,המפרט הטכני ומענה הספק כגון :מתאם להתקנה ,מעמד לציוד
וכו' .יש לקבל אישור מראש למוצר ולאיכותו מהמזמין ו/או המפקח מטעמו.
 .15.8המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל דוגמאות לבדיקה ובחינה של כל פריט בהצעתו
של הספק .לא אישר המזמין לספק את הפריט המוצע על ידו ,יחליף הספק בהתאם
לדרישה מצד המזמין את הפריט הנדון לפריט אחר שווה ערך מאושר.
 .15.9בכל מקרה ,גם לאחר בזכייה במכרז ,יידרש הספק להציג את המוצרים לאישור
המפקח .מוצרים בהתקנה חיצונית יירשו לקבל גם את אישור האדריכל.
 .15.10על הקבלן להצהיר כי הפריטים אותם הוא מציע עומדים בדרישות המערכת ויאפשרו
פעולת כל סוגי הציוד והמערכות המתוארות במפרט ובתוכניות.
 .15.11הקבלן לא ירכוש ולא יספק ציוד שלא אושר בכתב על ידי המתכנן ועל ידי המפקח גם
יחד.
 .15.12המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לקבוע את סוגי הציוד שיסופקו ,וזאת ללא
צורך לנמק.
.16

הנחיות להעברת כבלים
 .16.1השלמת תשתיות ומובילים.
 .16.1.1על קבלן תשתיות התקשורת לבדוק את האתר לפני תחילת העבודה ובמהלכה
ולוודא כי התעלות והמוליכים שהותקנו עבור כבלי התקשורת אכן מתאימים
לביצוע העבודה הנדרשת.
 .16.1.2יחד עם זאת על קבלן התקשורת לפתור בעצמו בעיות קלות ולהשלים תשתית
בשטח.
 .16.1.3קבלן התקשורת יבצע השלמות נדרשות כגון התקנת חיפוי הגנה לכבלים
בכניסה/יציאה לתעלות הרשת ,תעלות  PVCבכניסת כבלים למסדי תקשורת
וכדומה.
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 .16.1.4בכל מקום של מעבר כבלים שלא בתעלה ,כגון פתח בקיר בטון ,יש להגן על
הכבלים על די לוח פח מגולוון או בדרך אחרת שתאושר על ידי המפקח.
 .16.2השחלת כבלים
 .16.2.1הקבלן חייב לבדוק את האתר לפני תחילת העבודה ובמהלכה ולוודא כי
התעלות והמוליכים שהותקנו עבור הכבילה אכן מתאימים לביצוע העבודה
הנדרשת.
 .16.2.2יחד עם זאת על הקבלן לפתור בעצמו בעיות קלות ולהשלים תשתית בשטח.
 .16.2.3הקבלן יבצע השלמות נדרשות כגון התקנת חיפוי הגנה לכבלים בכניסה /
יציאה לתעלות הרשת ,תעלות  PVCבכניסת כבלים לארונות וכדומה.
 .16.2.4בכל מקום של מעבר כבלים שלא בתעלה ,כגון פתח בקיר בטון ,יש להגן על
הכבלים על די לוח פח מגולוון או בדרך אחרת שתאושר על ידי המפקח.
 .16.2.5השחלת הכבלים תבוצע על ידי עובדים מיומנים בעבודה זו.
 .16.2.6מתעלות הרשת לאביזרי הקצה יושחלו הכבלים בצינורות מריכף ו/או
בתעלות .PVC
 .16.2.7לכל אביזר קצה יש להשאיר רזרבה של כ  50ס"מ כבל בתעלת הרשת.
 .16.2.8יש לסמן את הכבלים בקצוות בשרוול מתכווץ – סימון זהה יבוצע בשני קצות
הכבל.
 .16.2.9הכבלים יונחו בקבוצות על פי החלוקה הגיאוגרפית של הבניין ולפי מספרי
החדרים הסופיים.
 .16.2.10בפירים תבוצע השחלה אנכית על גבי תעלות רשת או על גבי סולמות .קבוצות
הכבלים ייקשרו לתעלה/סולם כל  1.5מטר.
 .16.2.11במידה ויהיה חשש כי אורך כבל מסוים עלול לעלות על האורך המותר יש
לעצור העבודה ולהודיע למפקח לפני ביצוע ההשחלה.
 .16.3חיווט
 .16.3.1כל הכבילה והחיווטים יבוצעו בתצורה ובחומרים שהוגדרו על ידי יצרני
היודים והאביזרים השונים .סוגי כבלים ,חתך גידים בידוד וסיכוך לפי הגדרת
היצרן והוראות ההתקנה המתאימות לאתר ,ומתאימים לאורך הכבל בפועל
למניעת ניחות במתח ו/או באותות המועברים על הכבלים.
 .16.3.2חיווט כבילה לציוד יבוצעו אך ורק עם נעלי כבל במידה המתאימה לגודל
הכבל/החיבור .במקומות בהם היצרן דורש זאת במיפרטי הציוד ניתן לחווט
כבילה בהלחמה ישירה ובידוד ע"י שרוול מתכווץ.
 .16.3.3הציוד יותקן ויחווט באופן שיאפשר גישה נוחה ובטוחה לצורכי שירות
ותחזוקה שוטפים .הכבלים יהיו מסודרים ומעוגנים באופן שיאפשר גישה
לארון ולציוד בלי צורך להזיז כבלים ממקומם.
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 .16.3.4במקומות מיוחדים כגון במעבר כבילה לכנף דלת ו/או בחיבור חיישן מגנטי
חיצוני יש להעביר הכבילה בצינור פלדת אלחלד קפיצית גמישה מעוגנת
בברגים בבסיסים בשני הקצוות.
.17

הפעלה ומבחני קבלה
 .17.1על הספק להגיש לאישור מסמך מבחני קבלה ובקרת איכות אשר יבוצעו לאחר התקנת
כל מכלול ומכלול וכן המערכת השלימה .עמידה במבחני הקבלה כפי שיאושרו על ידי
המפקח יהוו אבן דרך באישור הפרויקט.
 .17.2בדיקות הקבלה יבוצעו בפיקוח מלא וצמוד של המזמין ו/או המפקח מטעמו .רק
עמידה מלאה ואישור על סיום ביצוע מבחני הקבלה יהווה אבן דרך לסיום העבודה
הרלוונטית .המבחנים והבדיקות יבוצעו ברמות הבאות:
 .17.2.1בדיקה פיזית וויזואלית ומכאנית.
 .17.2.2בדיקות חשמליות ואלקטרוניות ובחינת הפלטים.
 .17.2.3בדיקת הפעלה כמערכת כוללת בשילוב עם ציוד/מערכות ,רשתות מחשבים
וטלפוניה.
 .17.2.4בדיקת תיעוד . AS-MADE
 .17.3הספק נדרש להתחייב לתקן את כל הליקויים שנתגלו בעת מבחני הקבלה ובמידה
ויתגלו ליקויים נוספים במהלך תקופת הבדק בתוך שבוע ימים מתאריך גילוי הליקוי.
 .17.4באחריות הספק להכין כתב כמויות ביצוע בפועל  ,מפורט ברמה של פריט ולצרף לכתב
הכמויות פלט של דוחות בדיקת אורכים לכבלי הנחושת ממכשיר הבדיקה שאושר .על
הספק להצהיר כי מכשיר הבדיקה מתאים לסטנדרט הנבדק ,לציין את שיטת הכיול
של מכשיר הבדיקה ולהגיש דו"ח ביצוע כולל כיולים וכיוונים הנדרשים לפני תחילת
הבדיקה ובמהלה על פי הסטנדרט והנחיות היצרן.
 .17.5אישור כתבי כמויות מלאים ו/או חלקיים אינו מהווה אישור לסיום התחייבויות
הספק כלפי המזמין.
 .17.6הפעלת מערכת כוללת  -הספק נדרש להתחייב בהצעתו לבצע ולהשתתף בהפעלת
המערכת המלאה הפעלת המערכת הכוללת הינה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד
מהתחיבות הספק.
 .17.7הדרכות -הקבלן יבצע תדרוך מלא לצוות אנשי המקום כפי שיקבע ,הדרכות
לשומרים/מאבטחים ,הדרכת מנהל לקב"ט ולמנהל התפעול  /האחזקה והדרכות
נוספות על פי דרישות המפקח .ההדרכות יתבצעו כולם בפעם ו/או במספר מפגשים
ע"פ דרישת המזמין/מפקח.
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.18

סיום העבודה והפעלת המערכת
 .18.1הספק נדרש להתחייב בהצעתו לבצע ולהשתתף בהפעלת המערכת המליאה ,כולל ציוד
אקטיבי ,מחשבים ,טלפוניה ,מערכות וכו' .הפעלת המערכת הכוללת הינה חלק
אינטגרלי ובלתי נפרד מהתחיבות הספק.
 .18.2סיום העבודה וקבלה סופית תהיה רק לאחר התקנת הציוד האקטיבי והפעלת רשת
התקשורת.

.19

תכניות עדות As Made

 .19.1במהלך העבודה יתעד הספק את כל העבודות שבוצעו והשינויים לעומת התכניות
המקוריות.
 .19.2עם הפעלת המערכת וכתנאי הכרחי לקבלתה ,הקבלן יגיש למפקח תיק תכניות עדות
" "As-Madeב 4 -עותקים זהים .למען הסר ספק לא תשולם כל תוספת כספית בגין
הכנת והגשת תכניות העדות .התיק יכלול:
 .19.2.1פרטי הספק ורשימת אנשי קשר וטלפונים לקבלת שירות בתקופת האחריות,
כולל פרטי נותן השירות בפועל אם אינו הקבלן עצמו.
 .19.2.2פירוט תקופות האחריות לכל סוג ציוד ,תאריך התחלה ותאריך סיום.
 .19.2.3מלל המתאר את המערכת ודרכי התפעול שלה.
 .19.2.4ספר מערכת כולל תיעוד של המערכת כפי שהותקנה בפועל ,על כל מרכיביה,
כולל כל השינויים שהוכנסו במערכת במהלך העבודה עד להפעלת המערכת
בשלמותה )באם יסוכמו שינויים כאלה בין הספק והמזמין(.
 .19.2.5תרשימים לוגיים ,תרשימי חיווט ,תוואי כבלים וסכימות אנכיות עם ציון
מיקום הציוד ופרטי הכבלים.
 .19.2.6כל התוכניות ,התרשימים ,הסברים בכתב ופרטים תפעוליים וטכניים
המעודכנים של הציוד שהותקן .כמו כן יכלול התיק את דפי המידע ,הוראות
התקנה וקטלוגים של הציוד.
 .19.2.7כל פלטי המדידה של אורכי הכבלים לסוגיהם השונים.
 .19.2.8ספרי התקנה הפעלה ואחזקה מקוריים של היצרן .המזמין רשאי לדרוש
תרגום לעברית.
 .19.2.9דו"חות הבדיקות שנערכו כולל פלט מלא של כל מכשירי הבדיקה.
 CD/DVD .19.2.10ובו כל התוכניות ,תוצאות בדיקות וכל תכולת התיק.
 .19.2.11התיק יכלול את כל תוכנות המקור כולל קבצי מקור של תיכנות וכל החומר
הנדרש לאחזקה ופיתו עצמי של המערכת.
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.20

סימון ושילוט המערכת
 .20.1הקבלן נדרש להתחייב בהצעתו לסמן את המערכת המותקנת על ידו בתיאום עם
מחלקת הביטחון ומחלקת המיחשוב של הלקוח.
 .20.2גודל השלט ,גודל הפונט ,צבעים ומיקומים יוצגו לאישור המזמין לפני ההתקנה.
 .20.3כל הכיתובים יהיו זהים לאלו שבמסמכי העדות . AS MADE
 .20.4כל הסימונים יהיו בלתי מחיקים ועמידים לאורך זמן:
 .20.4.1שילוט בפלסטיק  PVCצבעוני  2שכבות חרוט מודבק בדבק אפוקסי מהיר.
 .20.4.2שילוט במדבקה מודפסת עם חיפוי שרוול מתכווץ שקוף.
 .20.4.3כבל יסומן לכל אורכו כל  5מטרים ובנוסף בכל מקום בו יש מעבר בין קומות
ובכניסה למסד/ארון.
 .20.4.4שילוט כל ארון/קופסת מעבר/בקר/רכזת וכדומה.

.21

אחריות ושירות
 .21.1תקופת הרצה
 .21.1.1עם גמר מבחני הקבלה תחל תקופת הרצה לבדיקת תפקודה של המערכת
באופן מבצעי .בתקופת ההרצה יבוצעו כיוונים של המערכת והתאמתה לחיי
היום יום של המזמין ,כולל כיוונוני רגישויות ,התאמות תיכנות משטרי פעולה
וכדומה .משך ההרצה ייקבע על ידי המפקח .כלול בהצעה ללא חיוב נוסף.
 .21.2תקופת אחריות –  24חודשים
 .21.2.1בתום תקופת ההרצה ,ובתנאי שהמערכת פועלת לשביעות רצונו של המזמין,
תתחיל תקופת האחריות למשך  24חודשים .כלול בהצעה ללא חיוב נוסף.
 .21.2.2במידה ובתקופת האחריות יתגלה כי המערכת ו/או חלק ממרכיביה לא בוצע
לפי המיפרט ו/או דרישות המכרז ,גם אם לא התקלה במבחני הקבלה או
בבדיקות המפקח/מתכנן ,יהיה הקבלן אחראי לתקן את הפגם על חשבונו
ובהתאם למיפרטים ודרישות המיכרז.
 .21.2.3לכל מוצר יבוצע טיפול תקופתי/תחזוקה/מונע לפי הוראות יצרן המערכת
במסגרת תקופת האחריות .לפני תום תקופת האחריות תבוצע ביקורת באתר
לאיתור ותיקון יזום של ליקויים ו/או תקלות.
 .21.2.4טיפול תקופתי/מונע יבוצע לפחות פעמיים בשנה במירווח של  5-7חודשים.
 .21.2.5הלקוח רשאי לדרוש בדיקה נוספת גם במהלך תקופת האחריות.
 .21.2.6השרות בתקופת ההרצה ותקופת האחריות יהיה באתר הלקוח .הספק
מתחייב לתקן על חשבונו ,כולל אספקת חלקים ,עבודה ונסיעות ,כל תקלה או
נזק או פריט או חלק פגום בתנאי שהתיקון נדרש כתוצאה מפעולה רגילה
וסבירה של הלקוח.
 .21.2.7פריט שנזקק ליותר משני תיקונים יוחלף בפריט חדש.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

488
 .21.2.8החלפת חלקים רק על ידי חלפים חדשים באריזתם המקורית.
 .21.2.9במידה ויש צורך לפרק ציוד ו/או פריט לתיקון הקבלן יספק ויתקין פריט
חלופי זמני זהה לזה שפורק.
 .21.2.10האחריות כוללת טיפול תקופתי וטיפול מונע לפי הנחיות היצרן.
 .21.2.11תגובה לקריאת שירות תהיה תוך  2שעות מקבלתה.
 .21.2.12ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה
אינטגרטיבית ותפעולית אחת .מגיש ההצעה נחשב לקבלן הראשי ויהיה
אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה או סוכניו .לצורך קבלת
שרות ברכיבים המסופקים ע"י קבלני משנה/סוכנים רשאי יהיה הלקוח
לפנות ישירות אליהם או אל הקבלן הראשי על פי החלטתו הבלעדית.
 .21.2.13הספק מתחייב לספק בתקופת האחריות ציוד חלופי במידה והציוד שסופק
מושבת למשך מעל  24שעות.
 .21.2.14טיפול בתקלות יהיה כדלהלן:
.21.2.14.1

בקרות תקלה או בעית תפעול יתקשר המזמין למוקד השרות של
הקבלן.

.21.2.14.2

ההודעה תירשם ביומן התקלות במוקד ומספר הרישום יימסר
למודיע לצרכי מעקב .הרישום יכלול את כל פרטי מהלך הטיפול
בקריאה מפתיחתה ועד לפתרון ולסגירת הקריאה.

.21.2.14.3

תקלה משביתה כגון תקלה במצלמה ו/או אזור ו/או דלת ו/או
מערכת תתוקן תוך  12שעות ממסירת ההודעה ,באותו היום או ביום
שלמחרת.

.21.2.14.4

תקלה שאינה משביתה תתוקן תוך שני ימי עבודה.

.21.2.14.5

במידה והקבלן לא ביצע תיקון כאמור רשאי המזמין לתקן בעצמו
ולחייב את הקבלן בהוצאות התיקון.

 .21.3הצעה לחוזה שירות
 .21.3.1ההצעה לשירות תצוין בנפרד במענה למכרז אך לא תיכלל בסך הכל של
המענה.
 .21.3.2הקבלן יתחייב למחיר לשנת שירות ,למשך  5שנים מתום תקופת האחריות.
 .21.3.3המחיר הפאושלי יכלול פירוט מלא של השירות ,באתר הלקוח או מרחוק,
זמני תגובה ,זמני תיקון.
 .21.3.4הקבלן יצרף דוגמת חוזה שירות המוצע על ידו.
.22

עברית
 .22.1כל המערכות שהקבלן יספק הקבלן תהינה בשפה העברית  ,תצוגה תקינה מימין
לשמאל ,וכל תפריטי העזרה גם הם בעברית תקינה.
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.23

ממשקים
 .23.1מערכת הביטחון כוללת שלש מערכות שיוכלו להתממשק ביניהן כמערכת אינטגרלית.
 .23.2כמו כן המערכת תתממשק למערכות אחרות ,כדוגמת אינטרקום וכדוגמת קבלת
אינדיקציות מערכת גילוי אש/עשן ,אזעקה מהמעלית ,מוקד הקמפוס וכדומה.
 .23.3הקבלן יתאם מול קבלן בקרת מבנה ביצוע ממשק תקשורת בין מערכת בקרת הכניסה
לבין מערכת בקרת המבנה ובקרת המעלית .הממשק יהיה דו-סיטרי לשליחת בקשה
מאושרת לכניסה לחדר  XXוקבלת סיגנל אישור ממערכת הבקרה ,או להפעלת
המעלית המבוקרת .רק אז תינתן פקודת פתיחה לדלת והזמנת מעלית .המימשק
יאפשר שליחת הודעות נוספות כגון "דלת מוטרדת" ו "פתיחת דלת שלא באמצעות
כרטיס".ניתן לבצע בתקשורת וניתן לבצע ב IO-על פי בחירת המזמין.
 .23.4הממשקים בין המערכות השונות כלולים במחיר הפאושלי.
 .23.5המערכת תכלול ממשק סינכרון שעונים בין כל המחשבים והשרתים המחוברים
למערכת.

.24

דרישות כלליות
 .24.1המערכת שתסופק תהיה אינטגרטיבית שתכלול בקרת כניסה ,טמ"ס וגילוי פריצה
מנוהלות ע"י מערכת שליטה ובקרה אחת .עבודת האינטגרציה היא חלק בלתי נפרד
מההצעה.
 .24.2המערכות שתסופקנה תהינה מקושרות דו-כיוונית ביניהן.
 .24.3האינטגרציה כוללת מימשקי חיבור למערכות שיסופקו על ידי אחרים כגון אינטרקום,
גילוי אש ,בקרת מבנה וכדומה.
 .24.4המערכת על כל מרכיביה תהיה עם ממשק משתמש בשפה העברית )כל התפריטים –
מימין לשמאל( כולל תפריטי עזרה בשפה העברית.
 .24.5השרת/ים יותקנו ברשת עצמאית הכוללת את מערכת השליטה והבקרה וכן את
מערכת בקרת הכניסה ומערכת גילוי פריצה ומערכת הטמ"ס.
 .24.6למען הסר ספק המערכת תאסוף ,תאחסן ותנתח את כל המידע כולל פעולות ידניות,
פעולות אוטומטיות ,חיוויים וכל אירוע שקורה במערכת.
 .24.7שמירת המידע בתצורת  FIFOעם אפשרות להגדיר מחיקה אוטומטית או ידנית.
המערכת תסופק עם אפשרות לגיבוי אוטומטי חיצוני שיסופק ויוגדר על ידי המזמין.
 .24.8המערכת תסופק עם אמצעי איחסון למשך  30יממות רציפות לפחות.
 .24.9כל המערכות שיסופקו תהינה מתוצרת יצרן ידוע ומסוג שפועל בארץ באתרים דומים
 3שנים לפחות.
 .24.10רשת הביטחון תהיה בתצורת  V-Lanעל מערך התקשורת שתסופק על ידי המזמין.
הקבלן אחראי להעביר למזמין רשימת דרישות לתצורת רשת הביטחון.
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 .24.11עמדת ניהול ראשית ) (Adminתותקן בחדר אב בית או מקום אחר שיוגדר על ידי
המזמין.
 .24.12עמדת משתמש ראשי ) (Masterתותקן בחדר אב בית או מקום אחר שיוגדר על ידי
המזמין.
 .24.13עמדות משתמש משני ) (Clientימוקמו במספר לא מוגבל של עמדות עבודה ,בבניין
ומחוצה לו כולל מכשירים ניידים וסמרטפונים ,לפי קביעת המזמין .הקבלן ייספק
רישיונות שימוש ככל שיידרש.
 .24.14הגדרת היררכיית הרשאות לפי סוגי משתמשים ותתי סוגי משתמשים תבוצע על פי
דרישת המזמין.
 .24.15הגדרת היררכיית אזורים ומיכלולים על פי דרישת המזמין.
 .24.16מאגר משתמשים יתממשק למערכת של המזמין.
 .24.17כל היכולות גמישות וללא מיגבלת כמות או גודל גם בגידול עתידי – כמות
אזורים/מכלולים ,כמות וסוגי מצלמות ,כמות חיוויים ,יומן ארועים ,סוגי משתמשים,
צפייה בו זמנית וכדומה
 .24.18המערכת תנטר את כל רכיביה עד רמת יחידת קצה באופן שוטף ואוטומטי כדי לוודא
תקינות ולזהות כל ניסיון חבלה.
 .24.19ציוד פריפריאלי כגון רכזות יותקן בתוך ארון פלדה ייעודי עם מנעול צילינדר ומפתח
מסטר ומוגן טמפר כאזור נפרד.
 .24.20המערכות יסופקו עם ספקי כח וסוללות גיבוי להמשך פעולה תקין ומלא למשך זמן
שייקבע במיפרט מרגע הפסקה באספקת החשמל.
 .24.21המערכות יאפשרו שליחת חיווי ויזואלי או קולי או דיגיטלי בטלפון  /סלולר  /אימייל
 /אלחוטי  SMS /ברמות שונות ובהיררכייה ,כמות ויעדים לפי קביעת המזמין .הקבלן
אחראי לכלול במערכת את כל סוגי החומרה/תוכנה הנדרשים לביצוע הנ"ל.
 .24.22כל השעונים במערכת על כל מרכיביה יסונכרנו אוטומטית לזמן שעון זהה ואחיד.
 .24.23המערכת תסופק עם מערך הפקת דוחו"ת ויומן פעילות בתצורות ובכמות שתיקבע על
ידי המזמין.
 .24.24הדוח"ות יהיו בבסיס נתונים שיאפשר ביצוע הפקת דוח"ות או ביצוע חתכים והצלבות
בזמן אמת בלי לפגוע בפעילות השוטפת של המערכת.
 .24.25אפיון מפורט של תפ"מ המערכת יוכנו על ידי הקבלן ביחד עם המזמין לפני תחילת
העבודה.
 .24.26למען הסר ספק האינטגרציה בין המערכות ,תכנות ,התאמות ,גרפיקה ,התאמה לרשת
הארגונית וכל הנדרש להפעלה מליאה ותקינה של המערכות כלול במחיר הפאושל.
 .24.27בסיום העבודה ובתום שנת האחריות יעביר הקבלן למזנין את כל החומר הנדרש
להמשך שרות ותחזוקת ושידרוג המערכת כולל תוכנות מקור ,SDK ,רישיונות,
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סיסמאות וקודי גישה ,גרפיקה ,טבלאות וכל הנדרש להמשיך ולטפל במערכות באופן
עצמאי וללא תלות כלשהי בקבלן.
.25

מערכת שליטה ובקרה )שו"ב(
מערכת שו"ב מתוצרת  Genesysאו  Gatekeeperאו  Riscoבלבד ללא שוו"ע .
 .25.1מערכת שו"ב תותקן על שרת מרכזי ותנהל את כלל מערכות הביטחון – בקרת כניסה,
טמ"ס וגילוי פריצה ואת החיבור למערכות האחרות כפי שיידרש.
 .25.2המערכת תבצע באופן שוטף איסוף ריכוז ואיחסון מידע כולל חיוויים ,התרעות,
דיווחים ווידיאו ,ממקור אוטומטי ו/או ידני .האיחסון יהיה בבסיס נתונים נפוץ
וסטנדרטי כדוגמת . Oracle/SQL
 .25.3המערכת תבצע את כל פונקציות הניטור והניהול של המערכות כגון דריכה וניטרול,
שחרור ונעילה ,איתור פעילויות לא מורשות ,ניסיונות חבלה ,הפעלת אזעקות ותצוגת
וידיאו שוטפת עם יכולת הקפצת תמונה של מצלמה רלוונטית לאירוע .כל הפעילויות
הנ"ל תהיה תחת תכנות של תסריטים מוכנים מראש ובנוסף אפשרות להפעלה ידנית
בעת הצורך.
 .25.4כל המידע יוצג באופן חזותי וקולי בזמן אמת ע"ג מפה סינופטית של האתר תוך
הפעלת אותות בצבעים שונים ובהשמעת צלילים שונים בהתאם לסוג האירוע .כל
התרעה תופיע באופן מודגש תוך סימון מקומה על המפה ותוך הקפצת חלון מידע עם
תוכן רלוונטי לאירוע.
 .25.5כל סוג יחידת קצה יסומן באייקון שונה ,ובצבעים שונים לפי סטטוס )מנוטרל ,מופעל,
אזעקה ,תקלה ,נפילת מתח ,אזעקת גילוי אש ,וכדומה(.
 .25.6כל שינוי סטטוס ביחידת קצה או אזור ילווה בהודעת טקסט עם מידע מפורט על
האירוע.
 .25.7הגרפיקה פתוחה ונגישה לביצוע שינויים.
 .25.8ממשק משתמש בתצורת חלונות עם יכולת לפתיחת מספר חלונות במקביל ו/או זה
לצד זה.
 .25.9המערכת תכלול תפריטי עזרה שניתן יהיה לקבל באופן אוטומטי ו/או ידני בלחיצה על
לחצן "עזרה".
 .25.10ניטרול או תקלה או תחזוקה ביחידת קצה לא ישבית או יפריע לפעולת כלל המערכת.
 .25.11המערכת תאפשר שו"ב בכל מרכיבי המערכת עד לרמת יחידת קצה בודדה כגון גלאי,
מנעול חשמלי/אלקטרומגנטי ,מצלמה וכדומה.
 .25.12זמן מכסימלי לביצוע פקודת הפעלה מרחוק לא יעלה על שנייה החל מרגע קבלת
הפקודה ממערכת השו"ב המרכזית ועד ביצועה ע"י יח' הקצה הרלוונטית.
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.26

שרת שו"ב
 .26.1השרת יהיה במארז תעשייתי " 19מתוצרת  DELLאו  HPאו שוו"ע  .לא יאושר ציוד
שאינו מותג ידוע או שהינו בהרכבה מקומית או עצמית.
 .26.2ככלל החומרה תהיה מותאמת לדרישות יצרן מערכת השו"ב ברמתן הגבוהה ביותר.
 .26.3מחשב מרובה ליבות אינטל במהירות הגבוהה ביותר שתהיה קיימת במועד ההתקנה,
לפחות INTEL CORE i7

 .26.4זיכרון פנימי  16GBלפחות.
 .26.5דיסק קשיח  1TBעם מטמון  SSDעבור מערכת ההפעלה ותוכנות נילוות.
 .26.6מערך איחסון בתצורת . Raid5
 .26.7לוח אם המתקדם במועד ההתקנה ולפחות Intel® Z68 Express Chipset

 .26.8עכבר ומקלדת לוג'יטק או מיקרוסופט עברית/אנגלית ארגונומית.
 .26.9כרטיס רשת 10/100/1000
 .26.10כרטיס מסך איכותי .PCI-Express 2GB RAM Direct 3D Supported
 DVD .26.11אופטי קורא/צורב מהירות גבוהה  48לפחות.
 .26.12מימשקים וחיבורים ככל הנדרש ע"י המערכת.
 .26.13מערכת הפעלה חלונות של מיקרוסופט בתצורה העדכנית ביותר במועד הביצוע ,ולא
פחות מ  WIN7 PROעם כל ה  SPוכל העדכונים .לא תאושר מערכת הפעלה ווינדוס .8
 .26.14תוכנת . Microsoft .NET 4.0 Framework
 .26.15כל תוכנות העזר הנדרשות להפעלת המערכת במלואה ,להכנת והפקת דו"חות ,לחיבור
לאינטרנט וכדומה.
 .26.16המחשב יסופק עם רישיונות של כל התוכנות ומערכת ההפעלה על גבי .DVD/CD
 .26.17תוכנת  FIREWALLמובנית.
 .26.18תוכנת אנטי וירוס  NODE32או נורטון או מיקרוסופט או שוו"ע לפי קביעת המזמין.
 .26.19הקבלן אחראי למגן את המחשב מפני פגיעה זדונית על ידי הגדרת הרשאות שימוש
והיררכיות שימוש כך שלא ניתן יהיה להתקין במחשב זיכרון נישא או התקן חיצוני
אחר ו/או להפעיל תוכנה שלא אושרה על ידי המזמין .לא תהיה הרשאה להפעיל
משחקים וכדומה.
.27

מערכת טמ"ס
 .27.1מערכת טמ"ס  VMSמתוצרת  Milestoneאו  Onssiאו  Unisightאו  Geovisionאו
 Hikvisionאו  VGLANTבלבד ללא שוו"ע.
 .27.2מערכת דיגיטלית הפועלת על הרשת כולל מטריצת וידיאו וירטואלית  VMRוכולל
יכולות ניהול ,הקלטה ואיחסון .ללא הגבלה של כמות מצלמות או שרתים.
 .27.3מערכת הטמ"ס תתממשק עם מערכת שו"ב ועם שאר המערכות.
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 .27.4המערכת תחולק לסגמנטים ,לפי אגפים/מצלמות במבנה .קביעת החלוקה תהיה על פי
דרישות המזמין.
 .27.5לכל סגמנט יהיה שרת הקלטות ,וכל השרתים יחוברו ברשת בתצורה שתאפשר גיבוי
הדדי ביניהם באופן אוטומטי.
 .27.6דגש על ממשק למערכת בקרת כניסה להקפצת מצלמה רלוונטית לדלת בזמן פתיחת
דלת או כל אירוע אחר שיוגדר על ידי המזמין .הצילום יימשך מרגע העברת הכרטיס
בקורא ויימשך כל עוד  VMDשל המצלמה חש בתנועה ליד הדלת.
 .27.7יכולת להעביר חיווי גילוי תנועה  VMDלמערכת השו"ב בלי קשר לפתיחת דלת.
 .27.8המערכת תכלול פונקציית אימות דיגיטלי שתוודא שההקלטה מקורית ולא עברה
עיבוד או שינוי.
 .27.9מערכת הטמ"ס תמוקם בחדר תקשורת )או בחדר אחר ע"פ קביעת המפקח(.
 .27.10העמדה הראשית תמוקם בחדר אב הבית .הגדרות ושליטת  Administratorתתבצע
מעמדה זו ו/או מעמדה אחרת/נוספת על פי הגדרת המפקח/מזמין.
 .27.11לעמדת אב הבית יחובר גם מסך גדול על הקיר.
 .27.12מערכת ניהול והקלטת וידיאו בתצורת שרת/לקוח פועלת על רשת תקשורת ומאפשרת
צפייה והקלטה ממספר לא מוגבל של מצלמות טמ"ס ,ללא צורך בשידרוג או החלפת
התוכנה.
 .27.13לא יאושרו מערכות היברידיות או כאלו עם ממירים/מקודדים.
 .27.14השרת יאפשר שמירת וידיאו של כל המצלמות למשך  30יום 24/7 ,בשיטת ,FIFO
בקצב של  25 FPSובאיכות מינימאלית של  .4Cifמחיקת הסטוריה באופן ידני ו/או
אוטומטי לבחירת המזמין.
 .27.15במידת הצורך המערכת תאפשר חיבור מצלמות אנלוגיות באמצעות מתאם/מקודד.
 .27.16המערכת כוללת אפליקציה לניהול והקלטת וידיאו שפועלת על מערכת הפעלה חלונות
של מיקרוסופט.
 .27.17ממשק המערכת ידידותי ואינטואיטיבי יהיה בעברית תקנית כולל מסכי העזרה.
 .27.18מעבר קל ומהיר בין סוגי צפייה שונים ויכולת להכין תסריטי צפייה מוכנים מראש
ומפעלים ידנית או באופן אוטומטי.
 .27.19החיבור לרשת יאפשר גישה מכל מקום ברשת/באינטרנט ע"י תוכנת  Clientשתותקן
במחשבים ייעודיים.
 .27.20בנוסף יתאפשר לצפות בטמ"ס מכל מחשב רגיל ברשת בהתאם להרשאות משתמש,
כולל גישה מסמרטפון ,מחשב נייד וכדומה.
 .27.21התוכנה תומכת בכל סוגי המצלמות של יצרנים מובילים.
 .27.22המצלמות כולן מסוג  IP-POE-Megapixel-VMD day/nightעם יכולת דחיסה מובנית
במצלמה  ,ויחוברו לרשת התקשורת הארגונית ב  VLANנפרד .הקבלן אחראי לתאם
עם המזמין את הקמת ה  VLANוקבלת מתח .POE
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 .27.23מצלמות פנימיות במארז דום אנטיונדלי.

מצלמות חיצוניות במארז אנטיונדלי

ומוגנות לפי תקן .IP66
 .27.24התוכנה והחומרה יאפשרו צפייה בו זמנית על ידי מספר משתמשים.
 .27.25התוכנה כולל מודול לניהול מרכזי של הרשאות  ,המודול ממודר למורשים בלבד.
 .27.26אפשרות לתיעוד הקלטות ממצלמה אחת או יותר כקובץ מסמך דיגיטלי מקורי
אוטנטי מוגן ומוצפן ,כולל שמירת סרטים בפורמט  . H264כל ההקלטות כוללת
תצוגת סרגל זמן ההקלטה ,פרטי המצלמה ומקום להערות.
 .27.27כולל יומן אירועים על ציר זמן לניהול מירועים והתרעות ממערכת הטמ"ס וממעכות
חיצוניות כגון בקרת כניסה וגילוי פריצה.
 .27.28תוכנת הקליינט תאפשר חלוקת הצגה על שני מסכים באמצעות גרירת התמונות למסך
השני.
 .27.29אפשרות צפייה באמצעות "חיפש חכם" שמאפשר צפייה מהירה ב  24שעות הקלטה
בדקות ספורות.
 .27.30יכולת איחזור ,תיחקור וניתוח אירועים לפי חתכים שונים כגון מועד/זמן ,תנועה
והתראות.
 .27.31במערכת יהיו פונקציות תחקור מתקדמות כגון איחזור וידיאו לפי פרמטרים שונים
)זמן ,מצלמה ,אזור ,סוג אירוע וכדומה( .התחקור יאפשר עיבוד/שיפור תמונה,
הגדלה/הקטנה ,הקפאה ,פילטרים וכדומה וכל זאת ללא שינוי בוידיאו המקורי
המאוחסן במערכת .בזמן התחקור יהיה אפשר להוסיף טקסט ידני ו/או חותמת זמן
על התמונות/וידיאו.
 .27.32האינטגרציה בין מערכת הטמ"ס לרשת הארגונית של המזמין כלולה במחיר הפאושלי.
 .27.33יכולות נוספות
 .27.33.1צפייה בוידיאו מלא בקצב  25fpsורזולוציה מינימלית של  720pHDע"ג הרשת
לכל המצלמות בו זמנית.
 .27.33.2צפייה של מספר משתמשים בו זמנית באותה המצלמה לא תפגע באיכות
הוידיאו הניצפה.
 .27.33.3אפשרות לדחיסת וידיאו להעברה לרשת/לאינטרנט.
 .27.33.4אפשרות לבצע בו זמנית הקלטה/צפייה/אחזור.
 .27.33.5כולל יכולת אימות וידיאו על ידי הטבעת חותם דיגיטלי שיוצמד להקלטה.
 .27.33.6כולל יכולת עיבוד תמונה לשיפור צפייה בתמונות.
 .27.33.7לפחות  10רמות הרשאה למשתמשים שונים.
 VMD .27.33.8פנימי נפרד לכל מצלמה כלול ביישום.
 .27.33.9אפשרות להגדיר קצב הקלטה מ  1עד  25תמונות לשניה.
.27.33.10

יכולת הקלטה סימולטנית של כל המצלמות בו זמנית בקצב 25fps

וברזולוציה של כל מצלמה .ההקלטה תופעל בהגדרות שונות :תסריט
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אוטומטי ,ידני ,אירוע  ,VMDגלאי ,אות ממערכת אחרת כגון פתיחת
דלת וכדומה.
.27.33.11

יכולת להוסיף ידנית הערות טקסט להקלטה.

.27.33.12

אפשרות לנעול ולהגן על קבצים מפני מחיקה אטומטית ,או על ידי מי
שאינו מורשה.

.27.33.13

לכל מצלמה יוצג חיווי על מצבה.

.27.33.14

בכל מקרה של תקלה במערכת או במצלמה יופעל חיווי  ,וגם חיווי
קולי.

.27.33.15

חיווי "תקין" יהיה קיים לכל מצלמה.

.27.33.16

באירוע  VMDמסגרת תמונת המצלמה תודגש בצבע ותהיה אפשרות
לחיווי קולי.

.27.33.17

אירוע  VMDיפעיל הקפצת מצלמה אם יהיה צורך.

.27.33.18

אפשרות להפעיל הקלטה באופן ידני לפי הרשאה.

.27.33.19

כולל מטריצה וירטואלית  VMRשתאפשר צפייה בלפחות 32
מצלמות על מסך אחד ,כולל חלוקת המטריצה בקבוצות מתמונה
אחת 2 ,מצלמות 24 ,16 ,8 ,4 ,וכדומה.

.28

.27.33.20

במהלך שיחזור ניתן יהיה לצפות ב 4סרטונים בו זמנית.

.27.33.21

במהלך שיחזור ניתן יהיה להוסיף כתוביות טקסט.

.27.33.22

ניתן יהיה להגדיר משך הקלטה לפני/אחרי אירוע.

שרת טמ"ס
 .28.1יש להתקין שרת נפרד לכל מקסימום  25מצלמות.
 .28.2השרת יהיה במארז תעשייתי " 19מתוצרת  DELLאו  HPאו שוו"ע  .לא יאושר ציוד
שאינו מותג ידוע או שהינו בהרכבה מקומית או עצמית.
 .28.3ככלל החומרה תהיה מותאמת לדרישות היצרן ברמתן הגבוהה ביותר.
 .28.4מחשב עם מרובה ליבות אינטל במהירות הגבוהה ביותר שתהיה קיימת במועד
ההתקנה ,לפחות INTEL CORE i7

 .28.5זיכרון פנימי  16GB RAMלפחות.
 .28.6דיסק קשיח  SSD 500GBלפחות עבור מערכת ההפעלה ותוכנות נילוות.
 .28.7איחסון בדיסקים בתצורת  Raid5ונפח שיאפשר שמירת הקלטות לפי כמות המצלמות
ולמשך  30יום .המערכת תהיה מודולרית ותאפשר גידול נפח האיחסון" .החלפה
חמה" של דיסק תוך כדי עבודה.
 .28.8לוח אם המתקדם במועד ההתקנה ולפחות Intel® Z68 Express Chipset

 .28.9עכבר ומיקלדת לוג'יטק או מיקרוסופט עברית/אנגלית ארגונומית.
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 .28.10כרטיס רשת /10/100/1000

 .28.11כרטיס מסך איכותי  PCI-Express 2GB RAM Direct 3D Supportedעם שתי יציאות
מסך.
 DVD .28.12אופטי קורא/צורב מהירות גבוהה  48לפחות.
 .28.13מימשקים וחיבורים ככל הנדרש ע"י המערכת.
 .28.14מערכת הפעלה חלונות של מיקרוסופט בתצורה העדכנית ביותר במועד הביצוע ,ולא
פחות מ  WIN7 PROעם כל ה  SPוכל העדכונים.
 .28.15תוכנת Microsoft .NET 4.0 Framework

 .28.16כל תוכנות העזר הנדרשות להפעלת המערכת במלואה ,להכנת והפקת דו"חות ,לחיבור
לאינטרנט וכדומה.
 .28.17המחשב יסופק עם רישיונות של כל התוכנות ומערכת ההפעלה על גבי .DVD/CD
 .28.18תוכנת  FIREWALLמובנית.
 .28.19תוכנת אנטי וירוס  NODE32או נורטון או מיקרוסופט או שוו"ע לפי קביעת המזמין.
 .28.20הקבלן אחראי למגן את המחשב מפני פגיעה זדונית על ידי הגדרת הרשאות שימוש
והיררכיות שימוש כך שלא ניתן יהיה להתקין במחשב זיכרון נישא או התקן חיצוני
אחר ו/או להפעיל תוכנה שלא אושרה על ידי המזמין .לא תהיה הרשאה להפעיל
משחקים וכדומה.
.29

מחשב Client

 .29.1המחשב מתוצרת  DELLאו  HPאו שוו"ע  .לא יאושר ציוד שאינו מותג ידוע או שהינו
בהרכבה מקומית או עצמית.
 .29.2ככלל החומרה תהיה מותאמת לדרישות המערכת ברמתן הגבוהה ביותר.
 .29.3מחשב עם מרובה ליבות אינטל במהירות הגבוהה ביותר שתהיה קיימת במועד
ההתקנה ,לפחות INTEL CORE i5

 .29.4זיכרון פנימי  16GB RAMלפחות.
 .29.5דיסק קשיח  1TBלפחות עם . SSD CASH
 .29.6לוח אם המתקדם במועד ההתקנה ולפחות Intel® Z68 Express Chipset

 .29.7עכבר ומיקלדת לוג'יטק או מיקרוסופט עברית/אנגלית ארגונומית.
 .29.8כרטיס רשת /10/100/1000

 .29.9כרטיס מסך איכותי  PCI-Express 2GB RAM Direct 3D Supportedעם שתי יציאות
מסך.
 DVD .29.10אופטי קורא/צורב מהירות גבוהה  48לפחות.
 .29.11מימשקים וחיבורים ככל הנדרש ע"י המערכת.
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 .29.12מערכת הפעלה חלונות של מיקרוסופט בתצורה העדכנית ביותר במועד הביצוע ,ולא
פחות מ  WIN7 PROעם כל ה  SPוכל העדכונים.
 .29.13תוכנת Microsoft .NET 4.0 Framework

 .29.14כל תוכנות העזר הנדרשות להפעלת המערכת במלואה ,להכנת והפקת דו"חות ,לחיבור
לאינטרנט וכדומה.
 .29.15המחשב יסופק עם רישיונות של כל התוכנות ומערכת ההפעלה על גבי .DVD/CD
 .29.16תוכנת  FIREWALLמובנית.
 .29.17תוכנת אנטי וירוס  NODE32או נורטון או מיקרוסופט או שוו"ע.
 .29.18הקבלן אחראי למגן את המחשב מפני פגיעה זדונית על ידי הגדרת הרשאות שימוש
והיררכיות שימוש כך שלא ניתן יהיה להתקין במחשב זיכרון נישא או התקן חיצוני
אחר ו/או להפעיל תוכנה שלא אושרה על ידי המזמין .לא תהיה הרשאה להפעיל
משחקים וכדומה.
 .29.19המחשב יסופק עם שני מסכים  LCDגודל " 22לפחות.
 .29.20זוג רמקולים או רמקולים מובנים במסכים.
.30

מצלמת  IPקבועה להתקנה פנימית
 .30.1מצלמות מתוצרת  Hikvisionאו  Geovisionאו  Axisאו  Samsungאו  Sonyבלבד
ללא שוו"ע.
 .30.2מצלמת  IP POEצבעונית לשימוש  Indoorבמארז אנטיונדלי מסוג .Dome
 .30.3רזולוציה  Megapixel 2.0קצב תמונות . 25fps
 .30.4חיבור רשת 10/100/1000
 .30.5חיישן המצלמה יהיה מסוג  1/4" CMOSלפחות.
 .30.6עדשה  Verifocalניתנת לכיוון בין  2.8-10מ"מ ,אורך מוקד  1.3 Fלחיישן " 1/4או
שוו"ע לחיישן ".1/3
 .30.7העדשה הסופית תיקבע לאחר ניסיונות צפייה באתר ובהתאם למיקום המצלמה
ודרישת כיסוי הצילום ,ובדיקות קבלה.
 .30.8תיקון פוקוס אחורי אוטומטי בגישה מרחוק.
 .30.9צילום החשיכה בתאורה מינימלי . 0.3lux
 .30.10דחיסה . H264
 .30.11יכולת כיוונון מכאנית לצדדים/למעלה/למטה.
 .30.12כולל חריץ לכרטיס זיכרון מובנה.
 .30.13לפחות  2כניסות יבשות  +יציאה אחת.
 .30.14מארז אנטיוונדלי .IK10++
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.31

מצלמת  IPקבועה להתקנה חיצונית
 .31.1מצלמות מתוצרת  Hikvisionאו  Geovisionאו  Axisאו  Samsungאו  Sonyבלבד
ללא שוו"ע.
 .31.2מצלמת  IP POEצבעונית לשימוש  OOUDOORבמארז אנטי וונדלי  IP66מוגן .UV
 .31.3רזולוציה  3 Megapixelקצב תמונות 25fps

 .31.4חיבור רשת 10/100/1000
 .31.5חיישן המצלמה יהיה מסוג  1/4" CMOSלפחות.
 .31.6עדשה  Verifocalניתנת לכיוון בין  2.8-10מ"מ ,אורך מוקד  1.3 Fלחיישן " 1/4או
שוו"ע לחיישן ".1/3
 .31.7העדשה הסופית תיקבע לאחר ניסיונות צפייה.
 .31.8הקבלן מתחייב להחליף את העדשה לעדשה מתאימה לפי קביעת המזמין.
 .31.9צילום החשיכה בתאורה מינימלית .1lux
 .31.10דחיסה . H264
 .31.11כולל חריץ לכרטיס זיכרון מובנה.
 .31.12לפחות  2כניסות יבשות  +יציאה אחת.
 .31.13מארז  IP66מפלדת אלחלד או פלדה צבועה בתנור ,מוגן  ,UVעם נעילה ועם הגנת
טמפר
 .31.14התקנה ע"ג מתקן בסיס עם יכולת כיוונן מכאנית לצדדים/למעלה/למטה מתאים
לתנאי האתר .במידת הצורך המקן יכלול זרוע הרחקה.
 .31.15המארז יכיל מתקן הפשרת אדים כולל תרמוסטט ומנגנון חימום ואוורור.
 .31.16מכלול המצלמה יפעל ללא ירידה בביצועים בטמפרטורות סביבה של  -10C°עד +55C°

)בצל( ובלחות של עד  100%ללא התעבות.
 .31.17כולל סוכך שמש וכל הנדרש לצפייה ברורה ונקייה.
.32

מערכת בקרת כניסה
 .32.1מערכת בקרת כניסה מתוצרת  Gatekeeperאו  Rosslareאו  Synelאו  Riscoאו
 Visonicבלבד ללא שוו"ע.
 .32.2מערכת בקרת כניסה שתאפשר ניהול ובקרת כניסה של כל סוגי הדלתות וכל סוגי
המנעולים חשמלי/אלקטרומגנטי .מערכת גמישה ומודולרית שתאפשר שינויים וגידול
עתידי.
 .32.3ביצוע מערכת בקרת הכניסה יוודא קדימות ראשונה לבטיחות .כל הדלתות
המבוקרות תאפשרנה מילוט מהיר בזמן חירום .ידיות בהלה יכללו מתג אינטגרלי
מקורי לניתוק המתח של הנעילה האלקטרומגנטית .הבקרים יחוברו לרכזת ג"א
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לקבלת אינדיקציה לשיחרור הדלתות בזמן אזעקת אש .שרטוט ביצוע בקרת הדלת
יועבר לאישור יועץ הבטיחות לפני הביצוע ויבוצע רק לאחר קבלת אישור מהמפקח.
 .32.4שער נגלל ומחסום זרוע יכלולו חיישנים למניעת פגיעה באדם/רכב שעומד בטווח
המחסום/שער.
 .32.5מערכת בקרת כניסה תנהל את רשימות המשתמשים ,רמות ההרשאה השונות ,שיוך
לתגים/אנשים ,הגדרת בקרים ,סוגי הרשאות ,אזורי זמן ,תסריטי הפעלה ידניים
ואוטומטיים ,והגדרות המערכת .המערכת תכלול בסיס מידע של כל רשימות
המשתמשים ,היררכיית הרשאות כניסה ,הגדרות כלליות ,יומן אירועים מפורט,
תסריטים מוכנים מראש לפתיחת/נעילת דלתות וכדומה.
 .32.6המערכת תהיה מבוססת על קוראי כרטיסי קירבה עם יכולת לחבר כל סוג קוראים
אחר כגון ביומטרי.
 .32.7לכל מספר דלתות יהיה בקר שינהל אותן .הבקרים יהיו עם כמות זיכרון ומעבד מהיר
מתאימים לכמות הדלתות שמנהל הבקר .הבקר יוכל לנהל כמות לא מוגבלת של תגים
ואירועים.
 .32.8הבקרים יותקנו בחדר התקשורת במרחק של עד  100מטר מהדלת .הקבלן מחוייב
להתקין בקר/כבילה/ס"כ מתאימים למרחק של  100מטר בין הדלת לבקר.
 .32.9כל בקר יפעל באופן עצמאי גם במקרה של נתק בתקשורת.הבקרים יהיו עם עם זיכרון
פנימי לניהול תסריטים מוכנים מראש ולאיסון מידע על אירועים .עם החיבור מחדש
לרשת התקשורת הבקר יעדכן את השרת הראשי.
 .32.10כל בקר יוכל להפעיל כל סוג של קורא )מגנטי/קירבה/ביומטרי( וכל סוג של נעילה
בתצורת  Fail Safeו/או  ,Fail Lockחשמלית/אלקטרומגנטית/אינטרלוק.
 .32.11המערכת תשחרר את הדלתות באופן אוטומטי בקבלת איתות על שריפה מרכזת ג"א.
השחרור יהיה מלא של כל הדלתות או רק באגף/אזור מסויים.
 .32.12בנוסף יותקן בחדר הבקרה הראשי לחצן חירום בקופסת ניפוץ לשיחרור ידני יזום של
כל הדלתות במצב חירום.
 .32.13תתאפשר פתיחת דלת מבוקרת ע"י קבלת אות מאינטרקום שליד הדלת.
 .32.14פתיחת דלת מבוקרת ,אשר נפתחה באופן חוקי ונותרה פתוחה למעלה מפרק זמן
המוגדר מראש ,תיצור התרעת "דלת מוטרדת" ע"י הפעלת צופר או זמזם פנימי,
שיסופק ויותקן ע"י הקבלן בסמוך לדלת ובמקביל תתריע על גבי צגי עמדות ההפעלה
של מערכת השו"ב ותירשם בדו"ח ההתרעות.
 .32.15שיטת הפתיחה של הדלתות ,השעות בהן המערכת תשלט על ידי קוראי הכרטיסים,
חיוויים על פתיחה בלתי מורשית ,בקרה על פתיחה מעל הזמן המותר ותכונות נוספות
הקשורות לפיקוח על הדלתות המבוקרות יסוכמו סופית בשלב התכנון המפורט עפ"י
דרישות המזמין ויבוצעו ע"י הקבלן ללא תמורה נוספת
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 .32.16המערכת תתממשק למערכת הטמ"ס להקפצת מצלמה רלוונטית לדלת בזמן פתיחת
דלת או כל אירוע אחר שיוגדר על ידי המזמין .הצילום יימשך מרגע העברת הכרטיס
בקורא ויימשך כל עוד  VMDשל המצלמה חש בתנועה ליד הדלת.
 .32.17המערכת תהיה גמישה ותאפשר הרחבה עתידית של לפחות  100%הן במספר נושאי
התגים והן במספר קוראי התגים המותקנים.
 .32.18המערכת תאפשר פתיחת כלל הדלתות המבוקרות באמצעות לחצן מרכזי ,אשר יותקן
במשרד אב הבית .הלחצן יהיה לחירום בלבד ,עם כיתוב תואם ומכסה.
 .32.19יסופקו תגים  pre printedממוספרים בסדר רץ כולל הכנת גרפיקה צבעונית לפי בחירת
הלקוח.
 .32.20חלק מהתגים יסופקו עם הדפסת תמונה ומספר עובד ופרטים אחרים לפי קביעת
הלקוח.
 .32.21המערכת כוללת אספקת והתקנת עמדת ניפוק/קידוד תגים.
 .32.22למערכת יכולת להגדיר קבוצות משתמשים לפי רמות שונות )מנכ"ל ,אב בית ,עובד,
אורח ,מנקה וכולי(  ,החל מרמת הבניין ועד רמת בקר מסויים ודלת מסויימת.
 .32.23בנוסף ניתן יהיה להגדיר הרשאות לפי פרמטרים שונים כגון לוחות זמנים ,חלונות
זמן ,ימי חול או שבתות/חגים וכדומה.
 .32.24ממשק ההרשאות יהיה בעברית ,כולל מסכי עזרה ,ידידותי למשתמש ויוצג בטבלאות
או חלונות גרפיים.
 .32.25הטבלאות יהיה שבועיות עם הצגת כל יום בשבוע בנפרד ,ומספר אזורי זמן בכל יום.
 .32.26ההצעה כוללת תוכנה מרכזית אחת ועוד עמדות קליינט משניות ככל שיידרש ,ויכולת
להוסיף עמדות קליינט נוספות.
 .32.27המערכת תותקן על שרת עצמאיבתצורת חומרה ותוכנה העדכנית ביותר למועד
האספקה.
.33

שרת בקרת כניסה
 .33.1השרת יהיה במארז תעשייתי " 19מתוצרת  DELLאו  HPאו שוו"ע  .לא יאושר ציוד
שאינו מותג ידוע או שהינו בהרכבה מקומית או עצמית.
 .33.2ככלל החומרה תהיה מותאמת לדרישות היצרן ברמתן הגבוהה ביותר.
 .33.3מחשב עם מרובה ליבות אינטל במהירות הגבוהה ביותר שתהיה קיימת במועד
ההתקנה ,לפחות INTEL CORE i7

 .33.4זיכרון פנימי  16GB RAMלפחות.
 .33.5דיסק קשיח  SSD 500GBלפחות עבור מערכת ההפעלה ותוכנות נילוות.
 .33.6דיסק קשיח  1 X 1TBעם . SSD CASH
 .33.7לוח אם המתקדם במועד ההתקנה ולפחות Intel® Z68 Express Chipset
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 .33.8עכבר ומיקלדת לוג'יטק או מיקרוסופט עברית/אנגלית ארגונומית.
 .33.9כרטיס רשת /10/100/1000

 .33.10כרטיס מסך איכותי  PCI-Express 2GB RAM Direct 3D Supportedעם שתי יציאות
מסך.
 DVD .33.11אופטי קורא/צורב מהירות גבוהה  48לפחות.
 .33.12מימשקים וחיבורים ככל הנדרש ע"י המערכת.
 .33.13מערכת הפעלה חלונות של מיקרוסופט בתצורה העדכנית ביותר במועד הביצוע ,ולא
פחות מ  WIN7 PROעם כל ה  SPוכל העדכונים .לא תאושר מערכת הפעלה ווינדוס .8
 .33.14תוכנת Microsoft .NET 4.0 Framework

 .33.15כל תוכנות העזר הנדרשות להפעלת המערכת במלואה ,להכנת והפקת דו"חות ,לחיבור
לאינטרנט וכדומה.
 .33.16המחשב יסופק עם רישיונות של כל התוכנות ומערכת ההפעלה על גבי .DVD/CD
 .33.17תוכנת  FIREWALLמובנית.
 .33.18תוכנת אנטי וירוס  NODE32או נורטון או מיקרוסופט או שוו"ע.
 .33.19הקבלן אחראי למגן את המחשב מפני פגיעה זדונית על ידי הגדרת הרשאות שימוש
והיררכיות שימוש כך שלא ניתן יהיה להתקין במחשב זיכרון נישא או התקן חיצוני
אחר ו/או להפעיל תוכנה שלא אושרה על ידי המזמין .לא תהיה הרשאה להפעיל
משחקים וכדומה.
.34

קורא תגים
 .34.1קורא מתוצרת  Gatekeeprאו  Rosslareאו  Synelאו  Riscoאו  Visonicאו Praxton

בלבד ללא שוו"ע.
 .34.2יכולת לקריאת תגים משולבים מגנטי  +קירבה.
 .34.3כרטיס קירבה ייקרא ממרחק של כ  10ס"מ ובמהירות שלא תעלה על רבע שניה..
 .34.4פורמט התגים יותאם למערכת הקיימת בעירייה.
 .34.5הקורא כולל זמזם לחיווי מובחן בין תקלה ,דחייה או קבלה.
 .34.6הקורא כולל נורית  LEDצבעונית לחיווי מצב הרשאה ו/או דחייה ו/או תקלה.
 .34.7קורא להתקנה חיצונית יהיה מסוג מוקשח אנטי וונדלי ,ומתאים לתנאי חוץ.
 .34.8הקורא כולל הגנת  TAMPERאינטגרלית.
.35

עמדת ניפוק תגים
 .35.1עמדת ניפוק בחיבור  USBמתוצרת  Gatekeeprאו  Rosslareאו  Synelאו  Riscoאו
 Visonicאו  Praxtonבלבד ללא שוו"ע.
 .35.2תוכנה ליצירת תגי עובד כלולה בתוכנת בקרת הכניסה.
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 .35.3מימשק לנתונים של הלקוח כגון רשימת עובדים ,רמות הרשאה ,אוסף צילומי עובדים
וכדומה.
 .35.4העמדה תאפשר לקודד תגים לפי רמות הרשאה שונות ,לפי סוגים שונים ,והכל לפי
הגדרת המזמין.
 .35.5קורא/כותב תגים קירבה ו/או מגנטי עם חיבור .USB
 .35.6הקורא/כותב מתוצרת כמו שאר הקוראים בפרוייקט.
 .35.7מדפסת תגים צבעונית להדפסה באיכות גבוהה.
 .35.7.1חיבור רשת ו/או .USB
 .35.7.2הדפסה בשני מצבים – צבעוני או גוו אחד בלבד.
 .35.7.3רזולוצית הדפסה  300dpiלפחות.
 .35.7.4ביצוע חיפוי למינציה לכרטיס.
 .35.7.5מחסנית ל  50כרטיסים לפחות.
 .35.7.6זיכרון פנימי .32MB
.36

בקרי בקרת כניסה
 .36.1בקרים מתוצרת  Gatekeeprאו  Rosslareאו  Synelאו  Riscoאו  Visonicאו Praxton

בלבד ללא שוו"ע.
 .36.2הבקר הגדול ביותר יבקר עד  8קוראים מקסימום.
 .36.3הבקרים יהיו עם מתאם תקשורת  TCP/IPויחוברו לרשת התקשורת של מערכת
הביטחון.
 .36.4אותות יציאות הבקר יהיו במח וזרם מתאים לציוד הקצה ,לא פחות מ .24V 3A
 .36.5הבקר כולל לפחות  4מגענים יבשים  I/Oואפשרות להוספת מגענים לפי הצורך באתר.
 .36.6המרחק בין הבקר לדלת יהיה עד  100מטר.
 .36.7כל אביזרי הקצה יהיו מוגנים מפני קצר/נתק.
 .36.8הבקר יכלו זיכרון שמירת לפחות  3000אירועים.
 .36.9הבקר יכלול ממשקים מתאימים לכל סוגי יחידות הקצה שיותקנו ומימשק למחשב
הראשי.
 .36.10כולל כניסות לאותות ממערכות חיצוניות כגון מערכת גילוי אש ו/או אינטרקום
וכדומה.
 .36.11כולל יציאות אותות להפעלות שונות כגון חיבור לפיקוד דלת אוטומטית שיסופק על
ידי אחרים וכדומה.
 .36.12הבקר יכלול מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שתעביר התרעות על כל תקלה כגון
ניתוקים ,חוסר מתח חשמלי ,סוללה  ,בעיות תקשורת וכדומה.
 .36.13הבקר עם יכולת לבצע תוכנית קבועה מראש לנעילה/שיחרור דלתות וכדומה.
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 .36.14הבקר יתמוך במינימום התכונות הר"מ:


תמיכה בעד  300תגים.



לפחות  90תוכניות יומיות.



לפחות  24תוכניות שבועיות.



לפחות  20ימי חג.

 .36.15הבקר יכלול זיכרון בגודל מספיק לניהול עצמאי של בקרת הכניסה בזמן ניתוק קשר
מהמחשב המרכזי .הזיכרון יהיה עם  50%רזרבה מעל הנדרש .
 .36.16הבקר יהיה מודולארי עם אפשרות גידול והתאמות לפי הצורך.
 .36.17הבקר יהיה עצמאי בזמן ניתוק מהבקר הראשי.
 .36.18הבקר יכלול מצברי חירום שיאפשרו המשך פעילות מלא כולל שיחרור/סגירת
מנעולים למשך שעת עבודה אחת לפחות לבקר ולכל יחידות הקצה שלו.
 .36.19הקבלן אחראי לבצע בדיקת הספקים לבקר ולקבוע את גודל המצבר הנדרש.
 .36.20הבקר יבצע בדיקה אוטומטית קבועה של מצב הדלתות וידווח על מצב הדלתות ועל
מצבים חריגים כגון דלת מוטרדת.
 .36.21הבקר ישלוט על כל סוגי המנעולים כולל מנעולי  SAFE FAILומנעולי .LOCK SAFE
.37

לשונית חשמלית )מנעול חשמלי סטרייק(
 .37.1המנעול יהיה להתקנה נסתרת במשקוף בצד הפנימי ללא אפשרות גישה מבחוץ כאשר
הדלת סגורה.
 .37.2המנעול מדגם  Fail Safeאו  Fail Lockע"פ קביעת המפקח תוצרת  ffאו  Elockאו
שוו"ע.
 .37.3המנעול לא יכלול מנגנון השבתה ידני כגון "מפסק שבת" או כל אמצעי להשבתה
מכנית של המנעול.
 .37.4המנעול יכלול זמזם שיפעל בזמן שיישמע בזמן שחרור המנעול.
 .37.5מתח המנעול יתאים למתח המסופק על ידי בקר הדלתות.
 .37.6המנגנון המכני של המנעול יאפשר כיול והתאמה לפירזול הדלת.
 .37.7המנעול מדגם שמתאים לדלת הספציפית בפרוייקט שיכולה להיות מכל סוג – עץ,
פלדה ,אלומיניום ,זכוכית ,דלת מילוט או דלת אש וכדומה.

.38

מנעול אלקטרומגנטי
 .38.1המנעול מדגם  E1200L Elockאו שוו"ע
 .38.2המנעול יהיה מסוג  ,Fail Safeכלומר יהיה משוחרר בזמן הפסקת מתח.
 .38.3גוף המנעול פלדת נירוסטה.
 .38.4כח החזקה של  300ק"ג או  600ק"ג לפי קביעת המפקח.
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 .38.5המנעול יכלול זמזם שיפעל בזמן שיישמע בזמן שחרור המנעול.
 .38.6מתח המנעול יתאים למתח המסופק על ידי בקר הדלתות.
 .38.7המנעול יותקן בצד הפנימי )צד המילוט( באופן שלא תהיה אליו גישה מבחוץ.
 .38.8המנעול כולל בדיקה עצמית ודיווח לבקר במקרה אי נעילה.
 .38.9המנעול כולל זמזם ונורית  LEDלחיווי על מצב המנעול.
 .38.10המנעול מדגם שמתאים לדלת הספציפית בפרוייקט שיכולה להיות מכל סוג – עץ,
פלדה ,אלומיניום ,זכוכית ,דלת מילוט או דלת אש וכדומה.
.39

לחצן פתיחת דלת
 .39.1תוצרת  KCאו  FIRETECאו  SENTROLאו שוו"ע
 .39.2לחצן נירוסטה מיועד לפעילות ממושכת תוצרת יצרן איכותי.
 .39.3הלחצן כולל כיתוב חרוט בעברית "לחץ ליציאה".
 .39.4פתיחה באמצעות הלחצן תירשם במערכת כפתיחה חוקית.

.40

לחצן חירום בקופסת ניפוץ
 .40.1תוצרת  KCאו  FIRETECאו  SENTROLאו שוו"ע
 .40.2לחצן מסוג "לחצן ניפוץ" מותקן בקופסא בצבע ירוק עם מכסה פלסטיק מוגן ע"
מכסה הרמה שקוף.
 .40.3הפעלת הלחצן לא תשבור חלקים בו והוא יוחזר למצבו התקין על ידי מפתח מיוחד.
 .40.4הלחצן יהיה מסומן בשלט זוהר בחושך עם כיתוב בעברית והסבר על אופן השימוש.
 .40.5הלחצן יחובר ישירות לכבל אספקת המתח של המנעולים ובעת הפעלתו ינתק מהם את
המתח.
 .40.6הלחצן יכלו מגע משני שיעביר לבקר אינדיקציה על הפעלת הלחצן.

.41

לחצן מצוקה
 .41.1תוצרת  KCאו  FIRETECאו  SENTROLאו שוו"ע
 .41.2הלחצן יותקן בהתקנה נסתרת לפי קביעת המפקח.
 .41.3הפעלת הלחצן תנעל אותו אך לא תשבור חלקים בו והוא יוחזר למצבו התקין על ידי
מפתח מיוחד.

.42

זיווד בקרי כניסה וציוד נילווה
 .42.1בקרי כניסה ,יחידות הרחבה ,ספקי כוח וסוללות ושאר המרכיבים יהיו מזוודים
בארונות מתכת ייעודיים בעובי  2מ"מ לפחות .הארון לא יהיה ניתן לפירוק ,לא יהיו
ברגים גלויים והצירים יהיו נסתרים.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

505
 .42.2הארון יהיה צבוע בצבע אפוקסי עמיד בפני שריטות.
 .42.3הארון יהיה נעול על ידי מנעול צילינדר אחד לפחות ומפתח מסטר.
 .42.4הארון יהיה מוגן על ידי מפסק זעיר .Tamper Proof
 .42.5הארון יכלול את כל הנדרש להתקנת האביזרים בתוכו כולל מעמדים לכרטיסים,
מובילי כבלים וחיווט ,מחברי כבלים סימונים וכדומה.
 .42.6בורגי התקנת הארון לקיר יהיו בגב הארון ונסתרים.
 .42.7פתח כניסת הכבלים יהיה מוגן ונסתר.
 .42.8הזיווד יכלול מקום לסוללה וספק כח.
 .42.9הארון יהיה בגודל מתאים ובתוספת  30%מקום פנוי להרחבות ותוספות בעתיד.
.43

ספקי כח ,מטענים ומצברים
 .43.1כל בקר יכלול התקנת ספק כח  7AHייעודי לידו.
 .43.2אספקת החשמל לספק תהיה ממעגל חשמל חיוני.
 .43.3הספקים יכללו סוללה נטענת שתאפשר עבודה של הבקר והציוד המחובר אליו  ,לרבות
קוראים ,חיישנים ומנעולים חשמליים או אלקטרומגנטיים ,צופרים וכדומה ,בתצורה
מקסימלית )גם אם השלב הביצוע לא כל יציאות הבקר תהינה מחוברות( למשך של 12
שעות לפחות.
 .43.4הספק יעביר למערכת אינדיקציה על הפסקת חשמל ועל ירידת המתח בסוללה.
 .43.5הספק יספק מתח  DCמיוצב  24Vאו  12Vלפי הגדרות יצרני הציוד שיותקן.
 .43.6הספק יכלול הגנות מפני חיבור קוטביות הפוכה ,חיבור מת לא מתאים ,מגביל זרם,
נוריות חיווי לנפילת מתח ולטעינה מלאה ,מבטחים חצי אוטומטים חיצוניים למתח
כניסה ולמתח יציאה ,הגנה מפני פריקת יתר.
 .43.7עוצמת הספק וחתך גידי הכבילה יתאימו למרחק/אורך הכבל בין הבקר ליחידת
הקצה להעברת מתח/זרם תקני לפי הנחיית יצרן הבקר ויצרן יחידת הקצה.

.44

מערכת גילוי פריצה
 .44.1רכזת גילוי פריצה מתוצרת  Riscoאו  Visonicאו  Pimaאו  Rockonetבלבד ללא
שוו"ע.
 .44.2מערכת גילוי פריצה על כל מרכיביה תהיה בתקן ת.י ,1337.כולל אביזרי קצה,
חיווטים ואופן ההתקנה.
 .44.3הקבלן יכין סכימה קווית וחלוקת מדורים ואזורים לאישור המתכנן לפני הביצוע.
 .44.4מערכת גילוי פריצה תכלול יחידה ראשית ומספר יחידות הרחבה כנדרש בפרוייקט,
ולפחות  144אזורים.
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 .44.5המערכת תהיה מסוג שיכיל את כל כמות האזורים והמדורים הנדרשים בפרוייקט עם
יכולת גידול של .40%
 .44.6כל מדור יכול להתנהג כמערכת נפרדת או כחלק מהמערכת הכללית.
 .44.7כל גלאי יהיה אזור נפרד .גלאי משולב יהיה שני אזורים.
 .44.8נגד סוף קו יהיה תמיד מותקן ניסתר  ,לדוגמא בתוך הגלאי.
 .44.9אנטימסק יהיה אזור נוסף .ניתן לחווט מספר אינדיקציות אנטימסק לאזור אחד
באישור המתכנן.
 .44.10ניתן להגדיר כאזור אחד מספר גלאים שנמצאים באותו חלל והם עם איפיון זהה.
)גלאי עם השהיה יהיה נפרד מגלאי בלי השהיה( .הכל רק באישור המתכנן.
 .44.11המערכת תהיה מלאה ותכלול את כל הנדרש לפעולתה התקינה על פי הפרוייקט
הספציפי.
 .44.12המערכת תהיה ממוחשבת ותכלול מספר פרוטוקולי התקשרות למוקדים חיצוניים.
 .44.13יכולת דריכה עצמית על פי לוחות זמנים מוגדרים מראש.
 .44.14לפחות  99קודי משתמש מסודרים בהיררכית רמות הרשאה לכל משתמש.
 .44.15הפעלת/ניטרול משטרים מלוחות המקשים על פי היררכית הרשאות.
 .44.16דיווח למוקד וללוח ראשי יהיה מפורט עד רמת אזור בודד .הדיווח יכלול גם שינויים
במערכת כגון מעבר יום/לילה ,דריכות וניטרולים ,אזעקות ,הפסקת חשמל ,מצב
סוללה וכדומה.
 .44.17המערכת תכלול בדיקת עצמית ובדיקת ההרחבות והגלאים אוטומטית תקופתית כולל
תיעוד הבדיקות ודיווח תוצאות הבדיקה למוקד במועדים מתוכנתים מראש.
 .44.18המערכת תאפשר שיחה דו-כיוונית עם המוקד באופן יזום או אוטומטי כתוצאה
מאירוע.
 .44.19דיווח למוקד באמצעות טלפון או סלולר או אלחוטי כולל חייגן וכל הנדרש לביצוע
ההתקשרות.
 .44.20המערכת תכלול יחידת חייגן סלולרי  GSMשיאפשר שליחת  SMSוגם הודעה קולית
מוקלטת מראש.
 .44.21אפשרות לחיבור קו "אבנט".
 .44.22אפשרות ומקום לחיבור קשר אלחוטי למוקד.
 .44.23אפשרות לעדכון וביצוע שינויים מרחוק באמצעות המוקד באישור הלקוח ובשיטה
מאובטחת.
 .44.24המערכת תאפשר חיבור כל סוגי הגלאים ,כולל גלאים אלחוטיים.
 .44.25ניתן לחבר את כל סוגי לחצני מצוקה .לחצני מצוקה יופעלו במשטר  24שעות.
 .44.26אינדיקציות אנטימסק ו  Tamperיופעלו במשטר  24שעות.
 .44.27המערכת תכלול אמצעי הפעלה מסוג  Outputלהפעלת פונקציות כגון הדלקת אורות
ואחרות.
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 .44.28המערכת תדע לטפל במדורים שונים עם משטרי הפעלה שונים ולוחות זמנים שונים.
 .44.29המערכת תכלול מאגר אירועים גדול בכמות שתאושר על ידי המזמין .המאגר יהיה
בגודל שיאפשר שמירת כל הפעולות החריגות והרגילות של המערכת ,מצבי התפעול
האחרונים ופעולות דריכה/ניטרול וכדומה.
 .44.30המערכת תכלול יציאה למדפסת להדפסת דו"חות באמצעות קוד משתמש.
 .44.31שעון פנימי לתזמון פעולות אוטומטיות ולניהול המשטרים השונים.
 .44.32יציאה לחיבור מחשב .
 .44.33מערכת "חכמה" כולל וידוא אירועים ומניעת אזעקות שווא.
 .44.34תוכנת "מפה סינופטית" לתצוגה גרפית של מערכת האבטחה במבנה.
 .44.35ההתרעות כוללות הפעלת צופרים ,שליחת הודעות קוליות ושליחת  SMSלגורמים
מוגדרים מראש ,התקשרות למוקד שמירה וכדומה.
 .44.36המערכת תהיה ידידותית וקלה להפעלה גם על ידי אדם שאינו טכנאי ,כך שיוכל
לשנות הגדרות ולהחליף מספרי טלפון ללא עזרה.
 .44.37כל הפעילויות המערכת ייאספו ויישמרו לצרכי תיחקור לאחר אירוע .הן פעילויות
חוקיות של מפעילי המערכת והן אינדיקציות על גילויי פעילות זדונית .הרישום יכול
את פרטי האירוע ,זמן ותאריך ,וכדומה.
 .44.38המערכת תאפשר העברת המידע למחשב לצורך הפקת דו"חות.
.45

זיווד בקרים רכזות גילוי פריצה ויחידות הרחבה
 .45.1רכזת פריצה ,יחידות הרחבה ,ספקי כוח וסוללות ושאר המרכיבים יהיו מזוודים
בארונות מתכת ייעודיים בעובי  2מ"מ לפחות .הארון לא יהיה ניתן לפירוק ,לא יהיו
ברגים גלויים והצירים יהיו נסתרים.
 .45.2הארון יהיה צבוע בצבע אפוקסי עמיד בפני שריטות.
 .45.3הארון יהיה נעול על ידי מנעול צילינדר אחד לפחות ומפתח מסטר.
 .45.4הארון יהיה מוגן על ידי מפסק זעיר .Tamper Proof
 .45.5הארון יכלול את כל הנדרש להתקנת האביזרים בתוכו כולל מעמדים לכרטיסים,
מובילי כבלים וחיווט ,מחברי כבלים סימונים וכדומה.
 .45.6בורגי התקנת הארון לקיר יהיו בגב הארון ונסתרים.
 .45.7פתח כניסת הכבלים יהיה מוגן ונסתר.
 .45.8הזיווד יכלול מקום לסוללה וספק כח.
 .45.9הארון יהיה בגודל מתאים ובתוספת  30%מקום פנוי להרחבות ותוספות בעתיד.

.46

חיבורים וחיווטים
 .46.1כבל תקשורת  8גידים  6005מסוכך  ,כל הכבלים יהיו מסוג גמיש שזור  -לא יאושר
גידים קשיחים .הכבל יתאים להעברת תקשורת ולאספקת מתח/זרם ליחידת הקצה
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לפי המרחק מהבקר .מיפרט הכבלים  ,כמות גידים ,חתך גידים ואופן התקנה על פי
הנחיות יצרן הציוד .יש לקבל אישור היצרן לפני ההתקנה .אך לא פחות מ  0.5מ"מ
. AWG24
 .46.2הכבלים קומפלט עבור כל אחד ואחד ממרכיבי המערכת .הקבלן אחראי לבדיקת
התוכניות/האתר ולהערכת כמות ואורך סוגי הכבלים השונים.
 .46.3כל הכבלים יסומנו בשני הקצוות בדגלון עם כיתוב ופירוט מטרת הכבל והציוד בשני
קצותיו.
 .46.4כבל חיצוני או ת"ק יהיה מסוג  NYYעמיד במים.
 .46.5כבל במקום נגיש יהיה תמיד בתוך צינור נירוסטה גמיש מעוגן באופן נסתר בשני
הצדדים.
 .46.6כל החיבורים והחיווטים יהיו בפסי חיבור קבועים או על ידי שקע/תקע תקני או על
ידי הלחמה ובידוד ,ועל פי הנחיות היצרן והתקנים המחייבים.
 .46.7אין להשאיר חיבור תלוי בחלל הארון.
 .46.8חיבור החשמל ייעשה בתוך הארון באופן תקני ובטיחותי .אין להתחבר אל שקע חשמל
גלוי חיצוני.
 .46.9כל החיבורים והחיווטים יהיו מסומנים באופן ברור ,כולל הפרדה בין כבלים נכנסים
לכבלים יוצאים.
 .46.10כל הגלאים יהיו עם הגנת  .Tamper Proofמגעני ה  Tamper Proofיחווטו בקבוצות ,כל
קבוצה לאזור נפרד .הגדרת הקבוצות תיעשה במסגרת תכנית העבודה ותאושר על ידי
המפקח.
 .46.11כל קווי התקשורת אל יחידות הקצה וההרחבות יהיו מוגנים בפני קצר ,נתק או כל
כשל תקשורת אחר באופן שהמערכת תדע לזהות כשל כנ"ל.
 .46.12נגד סוף קו יותקן בתוך הגלאי על ידי הלחמה לגידי הכבל.
 .46.13כל הכבלים מתוצרת יצרן הציוד או יצרן ידוע ובעל מוניטין כדוגמת טלדור או דרקה
או שוו"ע.
.47

קודן – לוח מקשים KB

 .47.1תוצרת יצרן רכזת האזעקות.
 .47.2לוחות מקשים מסוגים שונים לפי דרישה :לוח עם תצוגת  LCDשל מספר שורות ו/או
לוח עם תצוגת נוריות  LEDבלבד .הלוחות יכללו את כל המקשים הנדרשים ויוכלו
לבצע את כל הפעולות הנדרשות מהגדרתם במערכת.
 .47.3תקן  1337כולל ההרחבות העדכני למועד ההתקנה.
 .47.4כל סוג לוח יכלול  3מקשי חירום )בהלה ,אש ,מוקד/סיוע( ויכולת מוסווית של התרעה
שקטה ומוסווית בזמן ניטרול תחת איום.
 .47.5הפעלת המערכת על ידי הקשת קוד והשהייה ניתנת לכיוונון מספר השניות הנדרש.
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.48

גלאים
 .48.1תוצרת יצרן רכזת האזעקות.
 .48.2כל הגלאים מסוג אנטימסק.
 .48.3גלאים באיכות גבוהה שאינם מושפעים מגורמים סביבתיים כגון רוח ,מזגני אוויר,
וילונות ,רעשים ,הפרעות חשמליות ,שינויי תאורה וכדומה .הקבלן אחראי להתאים
את סוג הגלאי לייעוד ולהחליפו באם אינו מתאים.
 .48.4יכולת זיהוי התראות שווא על פי דפוסים מתוכנתים מראש.
 .48.5יכולת כיוונון רגישות ,זוויות וטווח כיסוי.
 .48.6הגלאי שיותקן יהיה מתאים לייעודו כך שיכסה את השטחים עליהם נועד להגן ולא
יחרוג מהם :גלאי תקרתי ,גלאי וילון ,גלאי קרן וכדומה.
 .48.7לגלאי מרוחק יש להשתמש בכבל מתאים ,ובמידת הצורך יש להוסיף מגבר קו.
 .48.8כל הגלאים עם תו תקן  ULאו  ECאו  VDEאו  ULCו ת.י1337 .
 .48.9מיקום הגלאים ייקבע באישור המפקח.
 .48.10זוויות הגילוי של הגלאים לפי הדרישה והמצב בשטח.
 .48.11הגלאים יהו עם מספר אונות גילוי ואפשרות לשנות ולכוון את זוויות הגילוי ואת טווח
הגילוי
 .48.12הגנת  24 TAMPERשעות.
 .48.13מתג ייעודי ל .Anti Mask
 .48.14הגלאי יכסה את מלוא השטח לו יועד.
 .48.15הגלאי יופעל כך שיגלה בכל עת במעבר אדם בכל צורה ,מהירות ,קצב ,ואופן הליכה,
ווידוא החדירה בחציית שתי אונות.
 .48.16במידת הצורך יותקן בגלאי מתאם זוית או כל שנדרש למצב המיוחד כלול המיר וללא
תוספת.
 .48.17הגלאי מוגן מהפעלות שווא עקב שינויי טמפרטורה ,צללים ,רעשים חשמליים וכדומה,
כולל עדשת פילטר נגד סינוורים ,אפשרות לכיוונון העדשות/האונות ,מונה פולסים
וכדומה.
 .48.18הגלאי כולל נורית חיווי שניתן לחברה או לנתקה בקלות מתוך גוף הגלאי.
 .48.19הגלאי יחווט במצב  NCברגיעה ,ובהתרעה יעבור למצב .NO
 .48.20גם במצב ניתוק מתח הגלאי יעבור למצב .NO
 .48.21התרעת אנטימסק תופעל בכל ניסיון חבלה כולל ניתוק החיווט או כיסוי הגלאי בכל
דרך גם על ידי הסתרה ממרחק על ידי הנחת גוף מסתיר כלשהו.
 .48.22הגלאי יכלול נגדי סוף קו פנימיים מוגנים.
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.49

צופרים
 .49.1תוצרת יצרן רכזת האזעקות.
 .49.2הצופרים הפנימיים יותקנו באופן ניסתר ורחוקים מהישג יד.
 .49.3כל הצופרים עם אפשרות מובנית לקביעת מספר סוגי סאונד וכיוון עוצמת השמע
בדרגות שונות.
 .49.4הצופרים החיצוניים יהיו עם פנס מהבהב אינטגרלי ומותקנים בתוך זיווד מוגן
מתאים להתקנה חיצונית.
 .49.5כל הצופרים יהיו מוגנים על ידי מפסק .Tamper
 .49.6תקן  1337כולל ההרחבות העדכני למועד ההתקנה.
 .49.7הצופרים יהיו בעוצמת קול וניצנוץ אור מספקים לייעודם ,שתאושר על ידי המזמין
במהלך מבחני הקבלה.

.50

חיישנים מגנטיים
 .50.1תוצרת  KCאו  FIRETECאו  SENTROLאו שוו"ע
 .50.2הגנת הדלתות תתבצע על ידי מגעי סף מגנטיים או על ידי מפסקים זעירים.
 .50.3החיישנים מיועדים לנטר את מצב הדלת ,פתוחה או סגורה ,ולהפעיל אינדיקציה
למערכת.
 .50.4הקבלן יספק את כל סוגי החיישנים הנדרשים והמתאימים ביותר על פי סוג הדלת ועל
פי תנאי ההתקנה.
 .50.5המפסקים יותקנו באופן ניסתר בתוך המשקוף ללא אפשרות גישה אליהם או לחיווט
שלהם ע"י גורם עוין .יחד עם זאת יש לאפשר גישה לכיוונון או טיפול ע"י מורשה.
 .50.6המפסקים יהיו איכותיים עם מינימום  100מיליון פעולות ללא תקלה.
 .50.7חיווי פתיחה יהיה עם תנועה של מקסימום  10מעלות של כנף הדלת.
 .50.8לא יהיו אזעקות שוא עקב זעזועים או תנודות של הדלת במצב סגור.
 .50.9סוג המפסק שיותקן יתאים לסוג הדלת )עץ ,זכוכית או מתכת( – מפסק רגיל ,חצי כבד
או כבד .הקבלן אחראי לבחירת המפסק המתאים לדלת.
 .50.10עדיפות להתקנת חיישנים שקועים נסתרים.
 .50.11בדלתות פלדה ,שערים ותריסים נגללים יותקנו מפסקים  Heavy Dutyייעודיים.
 .50.12טווח הגילוי לשליחת האינדיקציה ע"י החיישן לא יעלה על תנועת הכנף מעבר ל30
מ"מ.
 .50.13צרות ההתקנה תהיה באופן שלא יאפשר את ניטרול החיישנים בשום צורה ,כולל ע"י
הצמדת מגנט חיצוני .כל ניסיון לפגוע בחיישנים יגרום לשיחת אינדיקציה.
 .50.14תקן  1337כולל ההרחבות העדכני למועד ההתקנה.
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.51

חייגן
 .51.1חייגן דיגיטלי מובנה ברכזת מאושר על ידי בזק או חייגן סלולרי  GSMלפי קביעת
המזמין.
 .51.2חיוג עד  10מספרים שונים.
 .51.3לפחות שלש הודעות קוליות שונות מוקלטות מראש כולל זיהוי המדור.
 .51.4לפחות שלש טקסטים שונים  SMSכולל זיהוי המדור..
 .51.5הגנה והתרעה מפני ניתוק או חבלה או תפוס בזדון או כל ניסיון הפרעה אחר.
 .51.6תקן  1337כולל ההרחבות העדכני למועד ההתקנה.
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פרק  - 40פיתוח גנני
תיאור עבודות הפיתוח
קומה -3
רחבה צפונית לרחוב בייט שמואל
הרחבה מוגבהת מהמפלס הרחוב בכ 2-מ' .הגישור על הפרשי הגבהים נעשה במהלך של שלושה גרמי
מדרגות ורמפה תקנית לנכים.
שטח הרחבה הוא כ 530 -מ"ר והיא מרוצפת באבן טבעית.
ברחבה תוכננו עמודי תאורה ,עצים ,תאורה מהרצפה להארת העצים ,ספסלים וערוגות גינון.
בדופן המערבית קיים קיר דיפון ,עליו תתוקן רשת לצמחיה מטפסת וכן מצוק סלעי עליו תתוקן רשת
כדוגמת הקיים.
חניון פתוח
החניון מתוכנן ל 79-מקומות חניה .שטחו כ 2700-מ"ר.
המיסעה והחניות מאספלט והמדרכות בהיקף מאבן משתלבת .בחניון משולבות ערוגות גינון ומוצבים
עמודי תאורה בגובה  8מ'.
תוכנן שער המחבר בין החניון לרחבה.
ממזרח ומדרום קיר כובד הגובל ברחוב בגין ובייט שמואל ,שיחופה אבן טבעית.
קונקורס -ציר הליכה ראשי של המכללה
הכניסה למכללה דרך ביתן השומר מהרחבה ,ממנה עולה הולך הרגל על הציר הראשי ,ציר מקורה
המרוצף באבן טבעית.
תוכננה תאורה עילית המתחברת לקונסטרוקציה שבתקרה.
בפינה הצפון מערבית ישנו חלל מקורה מרוצף אבן משתלבת המואר בעוצמות חלשות מן הציר.
קומה 0
חיבור בין מפלס  -3ומפלס -2
 5גרמי מדרגות אבן טבעית בפינה הצפון מזרחית של החניון לאורך קיר דיפון קיים אשר יש לחפות
באבן טבעית ולהשלים לגובה אחיד לפי פרישה.
חיבור מפלס  -3ומפלס 0
מדרגות נעות -בסט אדריכלות
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דרך כבאית
התחברות לכניסה קיימת לכבאית מרחוב שמחה דיניץ ,הדרך כיום עשויה מאריחי דשא ,יש להחליפה
באבן משתלבת .לגישור בין מפלס הרחבה התפעולית הנמוך בכ 60-ס"מ מדרך הכבאית ,מתוכננת
ערוגה בנויה מחופה אבן .הערוגה הבנויה ממשיכה לאורך המבנה.
דרך הכבאית עולה לחצר מרוצפת אבן הממשיכה את קו הריצוף שבוצע במסגרת העבודות של בניין .3
חצר עליונה
בחצר מתוכננת ערוגה בנויה על גג במישור הריצוף המתחברת לערוגה קיימת בבניין  .3הערוגה החדשה
תהיה כולה מדושאת ובה נטועים  2עצים.
בחצר ספסל בטון מחופה אבן ויתווסף עמוד תאורה.
רחבה תפעולית
רחבת אספלט המתחברת לרחוב שמחה דיניץ .יש להתאים את תוואי המדרכה לפי תכנית.
בחלק הדרומי של הרחבה ישנו חיבור לגשר המוביל לרחוב בייט שמואל .יש להשלים מדרגות וקיר
הפרדה מהמדרון שמדרום .יש להגביהה את קיר הדיפון שממזרח לפי תכנית.

40.00

כללי
המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הכללי לבניין ולפתוח ) האוגדן הכחול(
לרבות פרק  40לפיתוח האתר ,הוצאה משנת  ,1984אלא עם צוין אחרת .השלמות בסעיפים
להלן באות כתוספת או שינוי לאמור במפרט הכללי לפיתוח או כהדגשה מיוחדת הנובעת
מאופייה המיוחד של עבודה.

40.01

עבודות הכנה והכשרת השטח
בנוסף לאמור בפרק זה  -עבודות פירוק של אבני גן קיימות ,ריצופים ואלמנטים אחרים יעשו
בשטח לפי הוראות המפקח

40.02

עבודות חפירה ומילוי

40.02.000

כללי
העבודה תבוצע בכלים מכניי שונים מאושרים ע"י המפקח וכן בעבודת ידיים
בהתאם לצורך ,ובמיוחד על יד קירות של מבנים ושטחי פיתוח קיימים.

40.02.002

חפירה
בנוסף לאמור בסעיף זה ,תעשה חפירה באתר לכל עומק שהוא והעברת החומר החפור
לשטחי המילוי פיזורו התחומי האתר לפי התכניות והוראות המפקח ,כולל חפירה
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בעבודות ידיים בקרבת מבנים ושטחי פיתוח קיימים .העבודה כוללת את הרחקת
עודפי החפירה למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית.
40.02.011

40.03

הידוק שטחים
בנוסף לאמור בסעיף זה ייעשה הידוק מבוקר בשטחי המדרך מתחת לקירות ומדרגות
ובכל מקום כמצוין בתכניות ובהתאם להוראות המפקח .דרגת הצפיפות תהיה96%
מוד .א .א .ש .ו.

מצעים

40.03.000

כללי
תת פרק זה מתייחס להסדרה ,אספקה ,פיזור ,יישור והידוק המצעים על גבי הקרקע
ומצע מיוצב חול  +צמנט על גבי תקרות.
מצעים אלה משמשים כבסיס לעבודות ריצוף שונות.

באם לא נאמר אחרת בתת פרק זה ,תבוצענה העבודות וטיב החומרים יענו לכל
הדרישות והספציפיקציות הנקובות במפרט הכללי הרלוונטי.

40.03.002

מצע סוג א'
לאחר גמר עבודות השתית (צורת דרך) ,ולאחר קבלת תוצאות בדיקת מכון התקנים
ואישור המפקח ,יפזר הקבלן מצע סוג א' אבן גרוסה ומודרגת .המצע יפוזר באופן
הבא:

בשטחי המיסעה והכבישים יבוצע הפיזור וההידוק בשכבות בנות  20ס"מ כל שכבה
לאחר הידוק ,כמות השכבות לפי הוראות באתר.

ברחבות ושטחי מדרך תפוזר שכבה אחת כנ"ל אבל בעובי  20ס"מ .הפיזור וההידוק
יבוצעו לדיוק  1±ס"מ מדוד בסרגל ישר.
סטיות העולות על המותר יתוקנו כדלקמן:

א.

במקומות נמוכים מהנדרש על ידי תיחוח )חריש( בעומק  10ס"מ ,יוסף מצע
מהטיב המאושר ולאחר מכן יבוצע יישור והידוק.

ב.

במקומות גבוהים מהנדרש על ידי חריש כנ"ל ,גירוד והרחקת המיותר ,יישור
והידוק חוזר.

הידוק יבוצע ברטיבות אופטימלית לקבלת דרגת צפיפות של  100%לפי
מודיפייד.

 1,150 =100%ק"ג/מ"ק.
בדיקות מכון התקנים יבוצעו אחת לכל  300מ"ר לפחות.

להלן מספר דרישות נוספות:
אחוז עובר נפה 100%-60% = 3/4
עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

515
אחוז עובר נפה מס' 70%-30% = 4
אחוז עובר נפה 15%-0%=200
מת"ק מזערי הנדרש=60%
גבול נזילות מירבית =25%
הרשות בידי המפקח לשנות את עובי השכבות על סמך סוגי הקרקע,
בקרקעית חרסיתית תוגדלנה מספר השכבות לפי המלצת יועץ הקרקע.
פיזור יבוצע בציוד מכני ובעבודת ידיים.
הידוק ייעשה תוך הרבצת מים לקבלת רטיבות הנדרשת בפרק 51

40.03.0008

אספקה ופיזור של אדמה גננית
אדמת גן שתסופק על ידי הקבלן ובהוראות המפקח ,תהיה חפורה משכבות עליונות
ופוריות ובעומק שלא יעלה על  1.5מ '.האדמה תהיה טרה רוסה (חמרה) קלה עד
בינונית ובשום אופן לא חרסיתית ,נקיה מכל חומר זר ,מעשבים רב שנתיים וחופשיה
ממחלות ומזיקים .יש לקבל אישור לאדמת הגן ממנהל הגנים של מכון וייצמן לפני
הבאת החומר ובמהלך האספקה.

הפיזור יבוצע בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים .יישור מדוייק בהתאם לגבהים
מתוכננים.עובי השכבה מינימום  50ס"מ.

על הקבלן חלה החובה להכנסה ,פיזור ויישור ,גם בחלקות המוגבלות המחייבות ביצוע
בידיים בלבד .לצד שבילים ,אבני שפה וכו' יבוצע יישור לגובה מינוס  3-5מפני
האלמנט הנ"ל.

באם המפקח ו/או האדריכל יהיו סבורים שהאדמה הודקה יתר על המידה ,תהיה
קביעתם סופית ועל הקבלן לבצע את הפעולה הבאה:
תיחוח לביטול ההידוק בעומק של  40ס"מ בכלי מכני או עבודת ידיים.

מקור ,סוג וטיב האדמה מחייבים בדיקה ואישור .כמו-כן ,חלה על הקבלן חובה
לתאום ,קבלת אישור ותשלום אגרות בגין הנ"ל למנהל מקרקעי ישראל בהתאם
לנדרש בחוק ובתקנות האחרונות.

40.04

עבודות אספלט
הכל כמפורט במפרט הכללי לפיתוח האתר פרק .40 -

40.05

קירות מבטון ואבן

40.05.000

כללי
תת פרק זה מתייחס ליציקת קירות ומסדי בטון שונים ,לעבודות בטון מזויין ובטון
רזה.
כל עבודות הבטון תיעשנה בבטון מובא פרט למקריםמיוחדים ,לפי אישור המפקח.
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באם לא נאמר אחרת בתת פרק זה ,תבוצענה העבודות לפי תוכניות כאמור וכמפורט
במפרט הכללי .מוצרי בטון טרום כגון לוחות טרומיים חלולים דרוכים אשר עליהן
תוצק שכבה משלימה ,יענו לדרישות הנקובות בפרק מיוחד זה ובמפרט הכללי פרק
.13
40.05.000

סוגי בטונים
כל עבודות הבטון היצוק באתר תהיינה עשויות מבטון ב ,40 -ב ,30 -ב ,20 -כנדרש
בתוכניות השונות .כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים .במקרים של קורות מוכנות
לכיסוי או לרצפות מסויימות ,תהיינה אלה כנדרש בתוכניות.

40.05.000

שימוש בבטון מוכן
הבטון המוכן המובא לאתר יהיה כפוף לת"י  601ולמפרט הטכני הכללי של הוועדה
הבין משרדית .כמו-כן ,חייב הקבלן לקבל את אישורו המוקדם של המפקח לגבי
המפעל שבדעתו להזמין את הבטונים.

40.05.000

תקנים
בנוסף למפורט בסעיף "התאמה לתקנים" בפרק ( 00מוקדמות) של המפרט הכללי ,כל
התקנים הישראליים והזרים המפורטים בסעיף מס ' 02.002במפרט הכללי לעבודות
בטון יצוק באתר )פרק  02משנת  ( 1998יפים גם למפרט מיוחד זה.

40.05.000

מפרט מכון התקנים
כל מפרטי מכון התקנים כגון למוטות הפלדה ורשתות לזיון בטון ,אגריגטים
מהמקורות הטבעיים וכל יתר המפרטים יפים למפרט מיוחד זה.

40.05.000

עיבוד פני בטון
פני הבטון במרצפים ובמדרגות ייושרו למשטחים חלקים ללא בליטות ,שקעים
וסדקים ,כל עוד הבטון פלסטי .יש להקפיד על דרישה זו בגגות חיצוניים המיועדים
לקבלת מערכת איטום ,או טיח מיוחד.

מרצפים המיועדים לחיפוי גרנוליטי או אחר באזורי המבנים ו/או באזורי הפיתוח יהיו
גם הם ישרים כנ"ל ויתאימו לגובה המתוכנן ולתחתית שכבת החיפוי הגרנוליטי או
אחר.

בטונים שלפי דעתו של המפקח אינם מבוצעים ואינם עונים לדרישה ולדרגת יישור,
יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו הוא באופן שיורה המהנדס ,המתכנן ו/או האדריכל
ו/או המפקח .התיקון יבוצע לשביעות רצונם .שפות שונות היצוקות באתר יש לעבד
בעיבוד "סרוק" או אחר כפי הנדרש ,ולפי דוגמא שתאושר על ידי האדריכל.
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40.05.000

תבניות
התבניות ייעשו בלוחות עץ לקבלת מידות מתוכננות .באם ידרשו תבניות מיוחדות
במקרים מסויימים לקירות בטון חשוף וכדו' יבצע הקבלן כנדרש בתוכניות .בכל
מקרה חוזק התבניות יספיק בכדי לעמוד בהעמסות סטטיות ודינמיות ,ובכדי למנוע
דפורמציות של התבניות בשעת שימת הבטון ושימוש במחט מרטטת (ויברטור).

מודגש בזאת שהתבניות ,התמוכות ,החיזוקים וכדו' ,יבוצעו בהתאם לתקן ישראל
מס'  904והמפרט הכללי ובאחריות הקבלן.

40.05.000

מעברים ,חורים ,פתחים וכו".
בתבניות יש לכלול את עשיית כל החורים ,הפתחים ומעברי הצנרת .קביעת אביזרי
מערכת כגון לאינסטלציית חשמל ,תקשורת ,בטיחות וכו' ,קביעת ברגים ,עוגנים,
ביצוע יציקת זיזים ,בליטות ,חריצים ,קיטומים ,מגרעות ,שקעים ,אפי מים ,סרגלים
ותעלות למינהם וכדו'.
באם לא נאמר אחרת בתוכניות ,כל חוטי הקשירה יהיו מגולוונים גילוון עמוק כפול.

בעבודות בטון חשוף באם נדרש בתוכניות ,חיזוק התבניות יבוצע במחזיקי מרווחים
)ספיסרים ( או בשיטה אחרת מקובלת על ידי המהנדס המתכנן.

40.05.000

פלדה ורשתות מרותכות
מוטות פלדה בכל הקטרים והסוגים ,אורכיים ו"פיגורות" ,ייעשו על ידי הקבלן כנדרש
בתוכניות ובהוראת המהנדס .בכל מקום בו יווצר הצורך בחפיפה ,תהיה זו באורך
הנדרש בתוכניות ובתקנים.

רשתות פלדה מרותכות (מולחמות) ליציקת מרצפי הבטון בנוסף ל"פיגורות" הנדרשות
בקצוות או בכל מקום אחר לעיבוי וכו' ,תהיינה בקוטר ובמידת המשבצת כפי הנדרש
בתוכניות  .כל זאת בנוסף לנדרש בתקנים ובמפרטים של מכון התקנים.

40.05.000

רובד בטון רזה
שכבת בטון רזה מתחת ליסודות של קירות הבטון או אלמנטים אחרים ,תהיה בעובי 5

ס"מ ובמידות רוחב מתוכננות במקום הנדון בתוספת  5ס"מ לצדדים .כמות צמנט
למ"ק בטון מוכן לא תפחת מ - 150ק"ג .את שכבת הבטון הרזה יש לשמור במצב לח
למשך תקופה ,מגמר היציקה ועד לתחילת יציקת היסודות .בצמוד לתחילת יציקת
היסודות יש לנקות את פני השכבה מכל לכלוך וחומר זר.
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40.05.000

קירות ,ספסלים ומסדי בטון
קירות ומסדי בטון בחתכים מתוכננים אנכיים ו/או משופעים ,יוצקו בבטון מובא
ותקני ב  30-בעל שקיעה מתאימה.

התבניות יהיו יציבות ומותאמות למידות הנדרשות תוך התחשבות בחיפוי הנקוב
בתוכניות .התבניות תהיינה חזקות בכדי שתוכלנה לעמוד בפני ההעמסות הסטטיות
והדינמיות .על מנת למנוע דפורמציות בשעת היציקה ,יש להשתמש במחט מרטטת)

ויברטור( את הבטונים המיועדים לחיפוי ,יוכל הקבלן לצקת בכל תבניות שהן ,בתנאי
שיבטיח את קבלתם לפי התוכניות.
כל עבודות הבטון כוללות את הפלדה לזיון ,ועבורן לא תשולם כל תוספת.

היציקה תבוצע מעל שכבה של בטון רזה .היסודות יותחמו בלוחות עץ למידות
מתוכננות .יש לדאוג ולהכין את "פיגורות" הברזל באורכים נכונים להמשך יציקת
הקירות .באם לא נאמר אחרת ,החפיפה תהיה במידה מינימלית של  70ס"מ.

40.05.000

חורי ניקוז
חורי הניקוז יהיו בקוטר  " 2ובמרווחים הנתונים בתוכניות .חורי ניקוז ייעשו
בצינורות פי.וי.סי .בגוון אפור ובשיפוע כלפי חוץ .בכדי למנוע שפך אדמה דרך
הצינורות הנ"ל ,יש להסדיר סינון על ידי ניקוי יסודי סביב החור בגב הקיר ,והדבקה
היקפית מעבר לצינור הניקוז בבד גיאוטכני מהסוג המאושר.

בנוסף לבד זה יש לתפור שק בבד גיאוטכני ולמלא בחצץ בכמות של  0.15-0.20מ"ק
ולהניחו בגב הקיר לכיסוי החור כנתון בתוכניות.

40.05.000

איטום קירות
יש לאטום את הקירות בצדדים הבאים במגע עם האדמה ,לבצע ניקוי יסודי של גב
הקיר ,ליישר לפי הצורך בטיט צמנט ולקצץ את חוטי הקשירה.

מריחת השכבה תיעשה ביסוד פריימר ושתי שכבות של אספלט חם ,או מריחה
ב"טרוסיל" עד לאיטום מלא.
האיטום יבוצע לאחר הסדרת חורי הניקוז ותוך הקפדה שישארו פתוחים.

40.05.000

בטון למדרגות
יישור הקרקעית והיציקה יהיו בהתאם לחתך הנדרש ובהתאם למספר המדרגות
במהלך פיזור מצע סוג א' בעובי  20ס"מ לאחר ההידוק ,הכל כנדרש במפרט מיוחד זה.

יציקת יסודות ,משטח משופע ומדרגות בטון ב  ,- 30לרבות זיון לפי תוכניות )שעבורו
לא ישולם בנפרד( ,יש לקחת בחשבון כי המדרגות עשויות בטון חשוף וחלק כולל עיבוד
פוגות ופינות.
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40.05.000

תיקון בטון חשוף
באם לאחר פרוק התבניות של הבטונים החשופים במבנים ובאזורי הפיתוח ,יתגלו
שטחי בטון פגום ו/או ליקויים אחרים מכל סוג שהוא ,רשאי האדריכל להורות על
הריסה,סילוק הבטון הפגום הנ"ל ,ועל הקבלן למלא אחר ההוראות ללא תנאי וללא
דיחוי.

כחלופה ,רשאי האדריכל באופן אלטרנטיבי להורות לקבלן (וזאת לפי שיקול דעתו
הבלעדית של האדריכל) על ידי נקיטת אמצעי שיפור ותיקון הפגמים והליקויים,
באמצעים ושיטות כפי שיבחר שיכללו בין השאר שפשוף וניקוי ,סתימות בטיט צמנט,
עשיית טיח מהסוג שיבחר על ידו ,חיפוי בחומר כלשהו ,סיתות וכל זה על חשבון
הקבלן וללא כל תמורה נוספת.

כמו-כן רשאי האדריכל לדרוש מהקבלן לצבוע על חשבונו את הבטון הפגום לאחר
תיקונו ,כולל צביעת הבטונים הסמוכים )הבטונים הגובלים בצמוד( אפילו אם הם
תקניים ולא פגומים ,כל זאת לקבלת שלמות ארכיטקטונית.

מודגש בזאת פעם נוספת ,שהאדריכל רשאי להורות על כל שיטה ,טיפול ותיקון
הנראית לו והיכולה לכלול אחד או יותר מהאמצעים והשיטות הנקובות לעיל.

40.05.000

תפרי התפשטות
תפרי התפשטות במרצפי בטון בקירות ו/או בספסלים ואלמנטים באריחים ,או תפרי
דמה ,יבוצעו לפי תכנית וכמתואר בהמשך בפרק  40של המפרט המיוחד.
רוחב התפר כ  2-ס"מ ,אלא אם צוין אחרת בתכניות.

פינות אנכיות ואופקיות לצידי התפר יהיו קטומות .במרווחים של  2ס"מ דלעיל יוסדר
קל-קר לצורך קבלת תפר אנכי בקירות ללא סטיות ,על הקבלן להסדיר הפסקת יציקה
ברוחב  25ס"מ ) .(P.V.Cבאופן אנכי ,לתקן תפר במרכז התפר ,כאשר המרווח בין
חלקי הקיר יושג ע"י לוחות פוליביד ,בגמר היציקה ,יש להסיר את חלקו העליון של
הקל-קר בעזרת בנזין ולאחר מכן למלא את התפר ולהחליקו במסטיק מהסוג ומהטיב
המאושר ע"י האדריכל .בהידר הוראות בתכניות ,יסודרו תפרים בקירות כל  8-10מ'

ובספסלים  4-5מ'.
חל איסור מוחלט לצקת בו זמנית משני צידי התפר .היציקות תבוצענה עד התפר
בלבד.
40.05.000

תבניות מיוחדות לבטון חשוף
תבניות לבטון חשוף תיעשנה כנדרש בתוכניות ..התבניות תהיינה מעץ
א.
מלוחות מהוקצעים משלושת הצדדים ,כשהלוחות ברוחב אחיד של  10ס"מ
ותבניות מותקנות בלוחות הנ"ל בצורה אנכית או אופקית לפי דרישת
התוכניות.
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ב.

שטחי התבניות החשופים יימרחו בחומר שקוף ומיוחד שאינו משאיר כתמים
על פני הבטון המונע את קריעת שכבות הבטון בעת פירוק הטפסים ,סוגו
וטיבו של חומר זה טעון את אישור האדריכל.

ג.

יש להבטיח צפיפות מכסימלית של הבטון ,מניעת היווצרות "כוורות"

ואחידות בגוון ובצורה ,וזאת על ידי ריטוט קפדי (אך לא מופרז) ושימוש
בפטישי גומי ו/או מרטטים חיצוניים מהסוג המאושר .יציקת ספסלים

ד.

וקירות תבוצע על ידי שימוש בצינור שיוחדר לתוך התבנית למניעת סגרגרציה
של האגרגטים.
באם לאחר פירוק התבניות של הבטונים חשופים יתגלו שטחי בטון פגומים
ו/או לקויים ,רשאי האדריכל להורות על הריסת הבטונים הנ"ל ,ועל הקבלן
למלא אחר ההוראות ללא דיחוי.
מאידך ,רשאי האדריכל לפי שיקול דעתו ,באופן אלטרנטיבי להורות לקבלן
נקיטת אמצעי שיפור ותיקון הפגמים והליקויים על ידי אמצעים ושיטות כפי
שיבחר שיכללו בין השאר ,שפשוף וניקוי ,סתימות בטיט צמנט ועיבוד השטח
בדוגמת הבטון החשוף שאינו לקוי.
כמו כן רשאי האדריכל להורות על צביעת המשטחים (לרבות משטחי בטון
גובלים אפילו אם הם תקינים) בצבע לפי בחירת האדריכל ,או ביצוע מערכות
טיח ,לרבות צביעה כנ"ל (לרבות משטחים גובלים אפילו אם הם תקינים)

וכדומה.
מודגש בזאת שוב ,שהאדריכל רשאי להורות על כל שיטת טיפול ותיקון
הנראית לו והיכולה לכלול אחד או יותר מהאמצעים והשיטות הנקובים לעיל.
כל עבודות ההריסה ו/או התיקונים של בטונים לקויים ,ו/או פגומים
והעבודות הנלוות ,יבוצעו על ידי הקבלן ללא דיחוי /

ה.

ו.

40.05.000

יש לראות בכל שטח של בטון חשוף כשטח מוגמר אשר יש להגן ולשמור עליו
בפני כל פגיעה אפשרית .אחריותו הבלעדית של הקבלן לנקיטת כל האמצעים
וביצוע הוראות סעיף זה ,אינה ניתנת לערעור ובכל מקרה של נזקים שייגרמו
לבטונים חשופים ,על הקבלן יהיה לתקנם ולאלתר בצורה שלא תגלה את
הנזק שנגרם.
כל הפינות האנכיות והאופקיות ובאם נדרש בתוכנית גם לצידי תפרי
התפשטות ,יהיו קטומות למידה הנדרשת בתוכנית.

קירות בטון מצופים באבן
בנוסף לכל האמור לגבי קירות בטון יצופה הבטון בשכבת אבן כמפורט בפרטי
הביצוע .האבן תחובר לפני הבטון ע"י שכבת טיט בעובי  2ס"מ בתוספת מוסף "בי ג'י
בונד" או ש"ע מאושר בכמות וביישום עפ"י הוראות היצרן .עבודות הקיר יכללו בתוכן
גם את ציפוי האבן .בנוסף לכל האמור לעיל ,יבוצעו כל עבודות האבן ע"פ הוראות פרק
 14 -במפרט הכללי.
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40.05.000

קירות בטון מצופים באבן  +קופינג
בנוסף לאמור לגבי קירות בטון מצופים אבן יוסף קופינג מאבן בעובי ובמידות
כמפורט בפרטי הביצוע .האבן תחובר לראש הקיר ע"י שכבת טיט בעובי  2ס"מ
בתוספת מוסף "בי ג'י בונד" או ש"ע מאושר בכמות וביישום ע"פ הוראות היצרן.
בנוסף לכל האמור לעיל יבוצעו כל עבודות האבן ע"פ הוראות פרק  14 -במפרט הכללי.

40.05.000

בידוד
בידוד קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע יעשה בהתאם לנדרש בסעיף 05064
במפרט הכללי לעבודות איטום ,הקבלן ישתמש בביטומן חם  100/80בשיעור של 1.5
ק"ג למ"ר .האריג יהיה מסוג סיבי זכוכית )יריעות פיברגלס(.
על הקבלן למרוח  3שכבות של ביטומן חם ושתי שכבות יריעות זכוכית.

40.06

מעקות וגדרות
פרק זה דן בפירוט עבודות מסגרות/אומן ,גדרות ,מעקים ,שערים ,פרגולות ,ספסלים וכו'
העשויים ממתכת.

40.06.000

כללי
כל העבודות והחומרים יתאימו לפחות לתקן הישראלי העדכני המתאים לאותו נושא
שנדון.

40.06.000

מידות
כל המידות בתכניות מחייבות ,במיוחד לגבי מידות של פרופילים ,מוטות ,עמודים,
גדר רשת וכו' .את כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר.
כל סטייה מהמתוכנן תירשם ביומן ו/או ע"ג התכניות ותאושר בחתימתם של המפקח.

40.06.000

חומרי עזר
כל חומרי העזר ,כגון :ברגים ,חומרי הלחמה ,ווי חיזוק ,עגון לבטון וכו' יהיו ממין
מעולה .בכל מקום שיש לעגן ברזל בתוך בטון או קיר יצוק יש לבצעו בהתאם לתכנית,
כולל כל ההכנות בעת יציקת הקירות.
פני הקירות לאחר ביטון העמודים )בחלק העליון של הקיר( יישארו חלקים ומעובדים
כנדרש.

40.06.000

חומרים
כל מוטות הברזל יהיו חדשים ,מיחידה אחת ,ישרים ,נקיים מחלודה ,ובעלי חתך שווה
לכל אורכם .הכל לפי המידות הרשומות בפרט הביצוע .את המוטות יש לנקות
ולהחליק בפינות.
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חורים בעמודים עבור ברגים יש לקדוח ולא לשרוף .הברגים יהיו מגולוונים ובאורך
מתאים ובקוטר לפי הנדרש.
40.06.000

צבע
כל חלקי המתכת יצבעו כמפורט להלן:
.1

ניקוי מוחלט של חלקי המתכת בשיטת התזת חול או במכשיר פלדה ,או בכל
שיטה אחרת מכנית או כימית ,לפי דרישות המפקח והוראות היצרן .ניקוי זה
ייעשה גם במקרה של גלוון הגדרות.

40.06.000

.2

שכבה אחת של מיניום סינתטי מטיב מעולה מסוג " סינקוט"" ,מגינול" או
אחר.

.3

לאחר ייבוש של  48שעות ,שכבה שנייה כנ"ל ) אולם בגוון אחר(.

.4

לאחר התייבשות מוחלטת של צבע הייסוד יצבע הקבלן בצבע סופי ,צבע שמן
סינתטי בגוון כפי המפורט בפרט או לפי בחירת המתכנן ,עד לכיסוי מלא של
כל המתכת ) 2שכבות לפחות(.
עבודות הצביעה תעשינה ע"י בעלי מקצוע מומחים.

גלוון
לאחר ביצוע כל המתואר לעיל פרט לצבע ,יגולונו כל חלקי המתכת בגלוון מלא ואחיד
אשר יענה לדרישות תקן ישראלי בהוצאתו האחרונה.
צביעת צינורות מגולוונים
ניקוי יסודי וכן יצירת מעט חספוס בנייר זכוכית ,לפני צביעת צבע היסוד.
.1

40.06.000

.2

שכבה אחת צבע יסוד אפוקסי " אפיטמרין אוקסיל" .ZN

.3

לאחר הייבוש כפורט לעיל שתי שכבות צבע "איתן".

הביצוע בבית המלאכה
יש להקפיד שכל החלקים שהוכנו בבית המלאכה יתאימו זה לזה ,כך שבעת קביעתם
במקום לא תהיינה סטיות .כל קצוות המוטות ישויפו פה מכל צדיהם ,כל הגבשושיות
בברזל יורחקו ,כל שטחי המגע ישויפו וינוקו היטב .חיבורים ייעשו בריתוך חשמלי,
מלא והקיפי ,יש ללטש ולהבטיח מעברים מעולים או חדים ,הכל לפי דרישת המתכנן.
כל עמודי הפרופיל ייסגרו בקצה העליון בפחית בעובי  3מ"מ לפחות ע"י ריתוך כנ"ל
לפי מידות העמוד.
הריתוך יהיה מלא והיקפי כאמור ,ועשוי ע"י בעלי מקצוע מומחים .כל החלקים
המרותכים יהיו במישור אחד.
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ריצופים ומשטחים
40.07
כללי
40.07.000
הכל כמתואר במפרט הכללי לעבודות פיתוח האתר  -פרק  ,40בתוספת השלמות אילו:
הגימור העליון בשטחים מרוצפים ,יהיה ללא פגמים.
.1
השלמות לריצוף תעשנה אך רק ע"י ניסור מרצפות .אם רוחב ההשלמה פחות
.2
מ 5 -ס"מ יש להשלים ע"י יציקה במקום בדוגמה ובגוון הריצוף הצמוד.
במידה ונמצא תא ביקורת בשטח מרוצף ,יש לבצע מכסה בדוגמת הריצוף.
במידה שיש להתחבר לריצוף מדרכה קיים ,יש החליף במקומות החיבור
.3
מרצפות שבורות ולקבל משטח ישר ,חלק ואחיד.
40.07.000

40.08

ריצוף באבני ריצוף משתלבות
כאמור במפרט הכללי לפיתוח האתר פרק .40 -

מדרגות ,אבני שפה וגן ,אלמנטי תיחום ערוגות
כללי
הכל כאמור במפרט הכללי לפיתוח האתר פרק .40 -
בנוסף לנ"ל :אבני השפה יונחו בהתאם לתכניות ולפרטים .לא תשולם כל תוספת עבור הנחת
אבני שפה ברדיוסים או עקומות .השלמות ייעשו ע"י אבני שפה באורך  50ס"מ או ע"י ניסור
אבני ספה בבית החרושת ,לשביעות רצון המפקח .כנ"ל לגבי אבני גן.

40.08.000

אבני שפה טרומיות  -אבן שפה כביש
הכל כאמור במפרט הכללי לפיתוח האתר פרק .40 -

40.08.000

אבן גן מיוחדת
אבן גן מאלמנט מדרגה מחורצת מבטון טרום  60/23/20ס"מ ע"ג יסוד בטון כמפורט
בפרט הביצוע  .העבודה כוללת חפירה הדוק שתית ,תשתית כורכר מהודקת בעובי 20
ס"מ וחיתוכים במידת הצורך.

מוצרי עץ  -ריהוט גן
40.11
 40.11.01נגרות אומן
העץ יהיה חדש ,בריא ויבש ,ללא שום סימני ריקבון או התקפת חרקים ,ללא בקיעים
מפולשים ,ללא כתמי שמן ולכלוך ,וללא פגמים כלשהם .העץ יעבור איפרגנציה ויתאים
לנגרות אומן ולדרישות המפורטות בתקן הישראלי.
עץ שלא יצבע בצבע שמן אלא ,רק בצבע שקוף ,ואשר יהיה גלוי לעין  -טעון אישור מוקדם של
המפקח ,לגבי מראהו .הקבלן יגיש לאישור המפקח לפני התחלת ייצור החלקים דוגמה
מייצגת מלוחות העץ .בעת ייצור חלקים שפניהם יישארו גלויים ללא צבע מכסה ,יותאמו
הגוון ,כיוון הסיבים וכו' של הלוחות הסמוכים ,בהתאם להוראות המפקח.
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בהעדר הנחיה אחרת יהיה העץ ,עץ אורן פיני ,ללא סיקוסים פינתיים .הסיקוסים יהיו
בריאים ,בקוטר ובמספר המותר לפי ת"י .המפקח יהיה הקובע הבלעדי אם לפסול את העץ
עקב ריבוי סיקוסים.
 40.11.02מידות וסטיות מותרות
מידות העץ המצוינות בתכניות מתייחסות למידות העץ לאחר ההקצעה והעיבוד הסופי.
הסטייה המותרת במידות מוצרי הנגרות תהיה  1מ"מ  ,לכל היותר ,לגבי פיאות שמידתן
קטנה מ  10 -ס"מ ,תהיה הסטייה המותרת  0.5מ"מ ,בתנאי שהסטייה תהיה שווה לכל
האורך ,הגובה או הרוחב של האלמנט או בהתאם לתקן.
 40.11.03מוצרים מנגרות אומן
כל שטחי העץ של מוצרי הנגרות הגלויים לעין יוקצו ע"י מכונה וסימני ההקצעה המכנית
יורחקו באמצעות ההקצעה ביד וליטוש בנייר זכוכית ,עד לקבלת שטח חלק לגמרי.
הברגים לחיבור יהיו ברגי עץ בלתי חלידים או מסמרי פליז.
 40.11.04עץ טבעי למוצרים
העץ למוצרים אלה יהיה מחלקי עץ טבעי בלתי מעובד או מעובד חלקית .העץ חייב להיות
בריא ,יבש וללא סימני ריקבון או התקפת חרקים .חלקי העת יהיו מקולפים ,ה"עיניים"
והסתעפויות יקהו ויקטמו ,כך שלא תשארנה פינות חדות .העץ יחוטא ע"י חומרים
מאושרים .סוג העץ יהיה בהתאם לנדרש בתכניות.
 40.11.05הרכבת מוצרים מעץ
הברגים לחיבור יהיו ברגי עץ בלתי חלידים ומושקעים בעץ .אותו הדין לגבי אומים .כל
הברגים ,ווי החיזוק ,העוגנים ,החיבורים לבטון או למתכת ,יהיו ממין ,מגודל ומסוג
שיבטיחו יציבות מוחלטת .כל הזיזים ,הבליטות והפינות החדות יקטמו או יעגלו.
 40.11.06דוגמאות
הקבלן יגיש דוגמאות של לוחות או חלקי עץ טבעי כאשר יידרש לכך ע"י המפקח .חלקי נגרות
אשר לא ייצבעו בצבע המכסה את המראה הטבעי ,אלא יצבעו בחומרים שקופים כגון לכה
שקופה ,טעונים אישור מוקדם של המפקח .המפקח יבדוק את המראה הכללי  ,הגוון ,כיוון
הסיבים וכד' ,ויקבע אם הם לשביעות רצונו בטרם יוחל בחיתוך ובייצור.
 40.11.07צביעת נגרות
כל עבודות הצביעה של הנגרות יבוצעו לפי דרישות פרק  11במפרט הכללי לעבודות צביעה,
לרבות צבע שמן ,צבע שרוף בתנור ,או צבעי עץ ובגוון לפי בחירת המתכנן.
במידה שלא צוין אחרת בפרט הביצוע ,יהיה העץ צבוע בצבע עץ מסוג "קסילדקור" בשלוש
שכבות לפחות או ש"ע.
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רשימת סעיפי כמויות להשלמת מידע
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פרק  - 41גינון והשקיה
המספור הפנימי בתוך הפרק אינו בהכרח תואם את המספור שבפרק שבמפרט הכללי הבינמישרדי.
תיאור העבודה הינו כללי על הקבלן להתייחס אך ורק לאותם סעיפים שמתייחסים לפרוייקט זה .כפי
שהם מופיעים בתכניות.
41.01

כללי
המפרט הנ"ל מבוסס על המפרט הטכני הכללי הבינמשרדי האוגדן הכחול ,לרבות פרק 41
להשקיה וגינון .המפרט הטכני לבצוע רשת השקיה בגן הנוי של המחלקה לייעול השקייה
הוצאה משנת  1990והגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי של שה"מ ,אלא אם צוין אחרת.
ההשלמות בסעיפים להלן באות כתוספת וכהסבר למופיע במפרט הכללי.

41.02

מערכות השקיה בגן הנוי

 41.02.00כללי
.1

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית ,למפרט הטכני ולפרטים והנחיות
המצורפים ,שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע
תקין.

.2

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת
ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח ,אשר תישא את החותמת "לביצוע".

.3

על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  ,AS MADEכלומר
תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע) .בפורמט דיגיטלי – תכנת אוטוקד(.

.4

כל הפרטים במפרט כוללים את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם ,וכל העבודות
הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתכנית.

.5

ביצוע העבודה יעשה בשלבים .הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור
המפקח על השלב המבוצע.

.6

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא
על ידי משרד הביטחון – פרק 41.03

 41.02.01ביצוע מערכת השקייה
41.02.01.04

מעברי שבילים ,מדרכות ,קירות וכבישים
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,ריצוף וכו' יש לפתוח בהם ,מעבר צר
.1
להנחת השרוול ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו.
על הקבלן לתחזק את החציות ,כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור.
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.2

.3
.4

.5

משולי המעבר מתחתיו הם

שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  50ס"מ
מונחים.
יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע
עמיד למים.
השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים.
שרוול יהיה מפוליאתילן ללחץ מים בקוטר מינימלי  90מ"מ דרג  10או
בהתאם לתכנית או  50מ"מ דרג  .6השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי
הנחיות המפקח.
שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן.

41.02.02

צנרת פוליתילן

41.02.02.01

מחברים
יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.
.1
כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן ,לקווי טפטוף או מתחת
.2
לריצופים ,כבישים וכו' ,יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון"" ,פלסים" או ש"ע.
חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי " M16פלסאון" ש"ע .אין להשתמש
בתחיליות ומחברי שן.
חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים".
צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור( ,ירופד בחול.

41.02.02.03

פרישת הצנרת וחיבורה
צנרת תעבור בשטח מגונן  .צנרת שלא עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.

 41.02.04קווי טפטוף
כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש מערכת ,נכונות גם
.1
כאן .מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  16מ"מ ספיקת הטפטפת
.2
 1.6ליטר/שעה .הטפטפת אינטגרלית בצינור .מרווחי טפטםות בשלוחה כל  30ס"מ.
בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.
.3
הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש.
.4
הקווים המחלקים והמנקזים יונחו בעומק  30ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה
)לחגורת הבטון( .קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה  32מ"מ ,אם לא נאמר אחרת
בתכנית.
כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז ,שיסתיים בבריכת ניקוז או
.5
במצמד  +פקק ,בהתאם להנחיות בתכנית .קצוות אחרות של צינורות מחלקים
ומנקזים יסתיימו במצמד  +פקק ולא בקיפול הצינור.
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.6
.7

.8

.9

קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.
בשיחים -יונחו הקווים לאורך השורות ,מעל פני הקרקע טפטפת לשיח ,אלא אם צוין
אחרת .קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני ,הקווים יהיו ישרים ללא
חזרות .הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני
הביצוע.
פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה .השלוחות ייוצבו ביתדות
ברזל מגולוון  6מ"מ בצורת ח באורך  30ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים ,כל 1.50
מטר.
לעצים  -יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.
מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל.
הכוללת 10 :טפטפות לעץ ,המקיפה את הגזע טפטפת  3.5ליטר/שעה במרחק 30
ס"מ .כל טבעת תיוצב ב  3 -יתדות כנ"ל.
ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.

 41.02.06ראש מערכת )ראש בקרה(
.1
.2

מיקום הראש ,צורת הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.
במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה ,המסנן יורכב מאוזן לקרקע
ויכיל מדכנים למדידת לחץ ,או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.
בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן.
כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים ,ווסתים וכו'( ,אלא אם
צוין אחרת בתכנית.
ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת ) מז"ח ( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם
לפרט בתכנית) .לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת (.
בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים .הכל בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חים
שהוצא ע"י משרד הבריאות.

41.02.06.01

ארון ראש מערכת
הראש יותקן בארון מסוג "ענבר" או "אורלייט" או ש"ע .הכל בהתאם למופיע
.1
בתכנית ,או ע"פ הנחיות הפיקוח.
ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום
.2
הראש.
.3
אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו

.3
.4
.5

.4

אחידים ,לפחות  10ס"מ מהדופן.
אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.
גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת
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על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון ,במקרה
שמידות ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון ,יותקנו שני ארונות או
יותר ע"י שילוב ביניהם ,על חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר בפרטים.
.5

ארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות .MASTER
על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב-בריח" ,בהתאם לדרישות מזמין
העבודה.

.6

הארון יונח על גבי סוקל ויחובר אל מסגרת מתכת – זוית 50 X 50 X 5
מגולוון שיועגן בבטון בזמן יציקת הבטון עם זנבונים כפי שיוגדרו ע"י
הפיקוח.
עובי )גובה( יציקת הבטון  40ס"מ  10 ,ס"מ בולטים מעל פני הקרקע ,ברוחב
 20ס"מ עם ברזל ע"פ הנחיות המפקח.
המסגרת מיוצבת בבטון ע"י ווים או יתדות מולחמות באורך  20ס"מ
מינימום.
הבטון יהיה בצורת מלבן – סוג הבטון בהתאם להנחיות הפיקוח.

 41.02.08בקר ההשקיה
מחשב כולל :הרכבה ,כל האביזרים והדרושים להפעלה תקינה ,חיבור לחשמל ע"י
.1
חשמלאי מוסמך ,תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז ,שקע ישראלי דגם לוח
על פס דין וחיבורו לכבל ,בתאום עם קבלן החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח.
הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה.
המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע.
.2
בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר " 3/4למי פיקוד הכולל ברז ,מקטין לחץ
ישיר )גוף פליז( ומסנן  150מש) .לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת(
או יורכב מסנן פומית ויציאה למי פיקוד במגוף ההידראולי הראשי.
 41.02.11סיום עבודה
.1

לאחר תקופה של  6חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה ,על הקבלן לסתום את
הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות
המפקח .במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם
לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע.

.2

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש
הנתונים למתכנן או למפקח.

.3

בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית  AS MADEבדיסקט בתוכנת
אוטוקד ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה ,כולל מידות ,קטרים ,צנרת תת
קרקעית ותאי ביקורת .התכניות תימסרנה למזמין כ 14 -יום אחר גמר העבודה.
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41.03

גינון
הנחיות אלה משלימות את האמור במפרט הבינמישרדי להשקיה וגינון פרק .41 -

 41.03.10בור הנטיעה
מידות הבור לעצים כמפורט להלן:
 1עצים מבוגרים  200/200/200 -ס"מ.
 2עצים מחביות  120/120/120 -ס"מ
 .3עצים מפחים  2ק"ג  80/80/80 -ס"מ.
 41.03.20אדמת גן לנטיעה
בעת ביצוע הנטיעה ימולאו הבורות באדמה חקלאית פורייה מעורבבת היטב בזבל
א.
אורגני או קומפוסט מאושר )כנדרש ע"י המפקח( בכמות כדלקמן:
צמח מכלי קיבול  1ק"ג  1/6פח לכל צמח.
.1
צמח מכלי קיבול  3ק"ג  1/5פח לכל צמח.
.2
עץ מפחים  20ק"ג פח לכל עץ.
.3
עץ מבוגר או מחביות  3-5פחים לכל עץ.
.4
זיבול זה הוא בנוסף לזיבול כל השטח כמפורט במפרט הכללי.
נטיעת עצים מחביות ומפחים תבוצע בהתאם לאמור בסעיפים המתאימים.
ב.
ג.
נטיעת שיחים וצמחי כיסוי תבוצע בהתאם לאמור בסעיפים המתאימים.
עבודות כלליות לשתילה ע"ג טוף )נספח(
להלן הנחיות עבודה לשתילת צמחיה באמצעות טוף:
למדשאות:
יש להכין הקרקע ליישרה  -בקרקעות בלתי מנוקזות יש לדאוג לשיפוע .1-3%
.1
השקיה להנבטת עשבים.
.2
השמדת העשבים ע"י קוטל עשבים.
.3
יישור השטח ע"י מעגלה.
.4
התקנת מע' השקיה.
.5
פיזור שכבת גידול :טוף  0-4בגובה  10ס"מ.
.6
שתילת דשא במרבדים או שתילים ) .יש לדאוג שמרבדים דשא לא יכילו חרסית( יש
.7
להוסיף לדשא "דשן ראש" בכמויות הנדרשות.
למגרש מדושא לחניה ואירועים:
יישור הקרקע
.1
.2
הנחת מע' ההשקיה.
.3
.4
.5
.6

מילוי שכבת ניקוז וייצוב טוף .4-14
פיזור שכבת גידול :טוף  0-4בגובה  15ס"מ.
יישור שכבת הטוף בעזרת מעגלה.
שתילת דשא )מרבדים או שתילים(.
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אדנית בנויה לצמחיה רב שנתית על משטחים ללא ניקוז טבעי:
פיזור שכבת ניקוז :טוף  4-14הגובה  15ס"מ.
.1
.2

פיזור שכבת גידול M0-8 :בגובה  20ס"מ.

.3
.4
.5

פריסת מע' טפטוף.
שתילת הצמחייה.
פיזור שכבת חיפוי :טוף  4-14בגובה  10ס"מ.

שתילת עץ באדנית:
מילוי שכבת ניקוז :טוף  4-14בעובי  25ס"מ.
.1
הנחת העץ באדנית.
.2
.3

מילוי שכבת גידול טוף .M0-8

פריסת מע' טפטוף.
.4
חיפוי עליון :טוף  4-14בגובה  10ס"מ.
.5
חיפוי טוף בגן  -לצמחיה רב שנתית:
הכנת השטח לשתילה.
.1
פריסת יריעה מנקזת.
.2
חיתוך יריעה במקום המיועד לשתילה.
.3
פריסת מע' טפטוף.
.4
.5
.6
41.04

שתילת צמחיה.
פיזור שכבת חיפוי :טוף  4-14בגובה  7-10ס"מ.

מפרט מיוחד לביצוע שתילה
מפרט זה מהווה השלמה למפרט הבינמישרדי פרק  41והוא חלק בלתי נפרד ממנו.
חובת הדיווח
.1
הקבל יודיע למתכנן על גמר ביצוע סופי של עבודות התשתית לשתילה.
הכשרת הקרקע  ,ריסוסים ,תנועת קרקע ,זיבול דישון ויישורים נדרשים.
א.
במקרה של שתילה במכלים ,יודיע הקבלן על הצבת המכלים ומילויים
ב.
בתערובת דשן כנדרש.
גמר ביצוע מער' ההשקיה ובדיקת תקינותה.
ג.
אם חלפו  6חודשים ויותר מיום התכנון לביצוע ועד למועד הביצוע ,יש להודיע
ד.
למתכנן.
ביצוע העבודה יהיה אך ורק באישורו.
כל בירור לגבי אופי העבודה :מרחקי שתילה או נטיעה ,החלפת צמחיה עפ"י
ה.
שיקול דעתו של המבצע יעשה לפני ביצוע ובהסכמת המתכנן והמפקח בשטח.
על הקבלן להודיע למפקח על מועד מתוכנן לתחילת הנטיעה ויקבל את
ו.
אישורו לתחילתה.
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.2

להלן סדר שלבי ביצוע השתילה:
סדר שלבים שה יתואם עם המתכנן והפקח בשטח וכן כל הגורמים הקשורים בפיתוח
האתר.
דווח על סיום כל שלה למפקח ואישור השלב ע"י המפקח יאפשר לקבלן להתחיל בשלב
הבא.
סימון תחומי מדשאות וערוגות שיחים בחבלים או בסיד וכן סימון בורות
א.
עצים.
הצבת מכלים במידה ויש ,בהתאם לתכניות.
ב.
הכשרת הקרקע מצב לח עד יבש.
ג.
פתיחת בורות השיחים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחים.
ד.
הכנסת תערובת אדמה ,זבלים ודשנים לפי המפרט .
ה.
במקרה של מכלים ואדניות ראה מפרט מיוחד לטוף.
ו.
העצים למיניהם ישתלו לפני שיחים ומדשאות.
ז.
אישור להתחלת נטיעות טעון אישור המתכנן והמפקח.
ח.
השקיה בצינור גומי או ע"י מזלף.
ט.
גירוף יישור וסילוק עודפי קרקע ופסולת פחי מחוץ לגבולות האתר.
י.
העברת העצים המבוגרים ראה סעיף  41036ותמיכתם לפי סעיף 41035
יא.
במפרט הבינמישרדי וכן סעיף  41.07במפרט זה.
שתילת דשאים בתלמים מזן פספולוס וגינטוס
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

האדמה לחה.
הזבלים והדשנים יפוזרו באופן שווה ויוצנעו בקרקע ביום פיזורם ולכל
המאוחר למחרת היום.
יישור סופי של שטחי המדשאות.
התלמים יהיו מקבילים והמרחק ביניהם לא יעלה על  20ס"מ.
מינימום יח' קנה שורש  50-55יח' למ"ר.
זני הבופאלו יוטמנו בקנה השורש ועליהם יהיו גלויים .קוקיה ניתן להטמין
בקרקע.
מדשאות מעורבות תשתלנה שורה בכל מין.
בשתילה באביב ובקיץ יש להקפיד על כיסוחים באופן סדיר פעם בשבוע החל
מן השבוע השלישי לשתילה.
בשתילה בסתיו ובחורף יש לגרום להנבטת עשבי בר ורק אחרי תחוח קרקע
נוסף תבוצע השתילה.
דשא ידושן החל מהשבוע השלישי במנות קבועות של אמוניאק בכמות של 15
ק"ג לדונם פעם בשבועיים במשך כל תקופת האחריות.
אחריות הקבלן לדשא עד לכיסויו המלא של השטח המתוכנן.
אין להשאיר קרחות.
טיפול במחלות ובמזיקים בהתאם לצורך ובהמלצות המח' להגנת הצומח.
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.4

.5

.6

סדרי השקיה בתקופת האחריות
המדשאות יושקו בכמויות מים קטנות מספר הפעלות ביום.
א.
השיחים יושקו במנות שבועיות בכמות של  25-30ליטר לשיח 80-100 ,ליטר
ב.
לעץ.
ולדקלים  200ליטר לעץ.
שתילה במסלעות
השתילה תבוצע בין סלעים בתערובת קרקע שהוכנה מראש.
א.
סוגי הצמחים ישתלו בקבוצות בנות מספר יחידות של אותו מין.
ב.
קבוצות הצמחים יופיעו באחוזים בתכניות.
ג.
שתילת דשא בחולות
מנות הזיבול תוכפלנה לעומת אדמות בינוניות או כבדות.

 41.05.20אחריות
הקבלן יהיה אחראי משך כל תקופת העבודה עבור כל הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה
מעבודתן.
במידה ויהיו נזקים מתחייב הקבלן לתקנם על חשבונו ללא דיחוי ולשביעות רצון המפקח.
תקופת אחריות לקליטת צמחים:
 2חודשים.
לשיחים:
לעצים מכלי קיבול 6 :חודשים.
לעצים מבוגרים 9 :חודשים.
לתמרים ודקלים 12 :חודשים.
מתוך תקופת האחריות יוחלפו של העצים שנבלו ע"ח הקבלן המבצע.
אחריות הקבלן לדווח ולתאם שתילת עצים בקרבת חוטי חשמל או טלפון אם חברת החשמל
ובזק .על מנת למנוע אסונות ונזקים .במקרה של נזקים תחול על הקבלן חובת הפיצויים.
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רשימת סעיפי כמויות להשלמת מידע
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פרק  - 57קווי מים ,ביוב ותיעול
57.1

כללי

57.1.1

תנאים כלליים
חוזה זה מתייחס לביצוע תשתיות כמפורט בהמשך וכולל אספקת כל הציוד והחומרים
והרכבתם במקום וכל המלאכות הדרושות לקבלת מתקן מושלם ומוכן לפעולה.
כל העבודה תבוצע ותמדד בהתאם למפרט הטכני הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה
הבין-משרדית המשותפת למשרדי הממשלה – פרקים  34 ,11 ,08 ,07 ,01 ,00ו57 -
במהדורתם האחרונה ,בהתאם להל"ת  -הוראות למתקני תברואה ,בהתאם לתקן מס1205 .
של מכון התקנים הישראלי ,תקן  1596חלק  ,(NFPA 13) 1בהתאם לדרישות משרד הבריאות
וגורמי הרשויות המקומיות.
קבלן  -שים לב:
כל שלב של ביצוע העבודה יעשה רק באישור ובתאום עם המפקח.
אין לנתק ,לחתוך ולהתחבר לשום צינור או מערכת ללא תאום ואישור מוקדם עם המפקח
ונציג המזמין.

57.1.2

הצהרת הקבלן
הקבלן אחראי לכל פגיעה או נזק שיגרם במהלך העבודה לצנרת ,כבלים ,מערכות או מתקנים
תת קרקעיים בתחום ביצוע העבודה .הסימון בתוכניות אינו בהכרח מדויק והקבלן אחראי
לשלמות המערכות התת קרקעיות גם אם לא סומנו בתוכניות שבידי המפקח.
על כל פגיעה בצנרת או במערכת כלשהי יש להודיע מיד למפקח ולנציג המזמין.
כל נזק שיגרם יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.
באחריות הקבלן לנקוט בכל האמצעים האפשריים לצורך שמירת המערכות הקיימות תוך
כדי ביצוע.

57.2

צוות העובדים

57.2.1

רתכים
כל הרתכים שיבצעו עבודות ריתוך ,חייבים להמציא תעודה ממוסד מוסמך לכך ע"י מכון
התקנים ,המאשרת את יכולתם בביצוע עבודות ריתוך בהתאם לסוגי הריתוך שניתנה
בבחינות שבוצעו בתוך  12החודשים האחרונים.
לפני תחילת העבודה יבצע הקבלן מבחני הסמכה לרתכים.
כמו כן יבוצע בחירת שיטת הריתוך ע"י המזמין כדלקמן :כל צנר יבצע  4תפרים של צנורות
בקוטר " – 2 :10בשיטת השקה " -הצמדה מלאה" ו 2 -עם פעמון קצר .הצנורות יחתכו
לאורך לשני חצאים ותפרים יבדקו מבפנים .יאושרו רק צנרים שיוכיחו מיומנות ויכולת
ביצוע מושלם .שיטת הריתוך תבחר ע"י המפקח והמזמין לאחר הבדיקה הויזואלית ובדיקות
נוספות לפי בחירתם )ראה סעיף .(36
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המפקח רשאי לבצע בכל עת בדיקות הרס של עד  10%מהתפרים ,לצורך בדיקת איכות
)חדירה ,התחמצנות ,ניקיון ,גרדים וכו'( הן עבור החיתוך והבדיקה והן עבור ההשלמה
וריתוך מחדש .במידה וימצאו פגמים ,רשאי המפקח לדרוש ביצוע בדיקות כנ"ל בהיקף כפול.
במידה ועדיין ימצאו פגמים רשאי המפקח לפסול את העבודה כולה ולדרוש פירוק כל
הצנורות וביצוען מחדש בצורה תקינה על חשבון הקבלן .המפקח רשאי לפסול הסמכת צנר
שבעבודתו ימצאו פגמים גם אם אושר לפני תחילת העבודה.
57.3

עבודות עפר

57.3.1

מדידת תוואי החפירה
על הקבלן לסמן על חשבונו  -באמצעות מודד מוסמך  -את הצירים אליהם קשור התכנון,
כגון קוי מדידה ,אבני שפה וצירי כבישים מתוכננים ,גבולות מגרשים וכו' ,ולסמן את התוואי
ומקום התאים וההסתעפויות בהתאם לתכניות ולהנחיות המפקח ,ולהציגם לאישור לפני
הביצוע .כמו כן על הקבלן להתקין על חשבונו נק' קבע הקשורות לרשת הגבהים הארצית
לאורך התווי כל  200מ' ,אשר תשמשנה כנק' עזר למדידת הרומים המוחלטים.
לפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קוי הצינורות ובמקרה שיתקבל
הפרש בין המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים ,כפי שנמסרו לו ע"י המפקח ,עליו להודיע
על כך מיד לב"כ המפקח שיבקר את המדידות ויכניס את השינויים לשרטוט .במשך העבודה
יבטיח הקבלן את נק' הקבע ,המדידה והסימון ויחדשם בכל עת שיידרש ע"י המפקח.

57.3.2

טיב הקרקע
רואים את הקבלן כאילו ערך קידוחי ניסיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע,
וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים.

57.3.3

הכשרת התוואי לצורך ביצוע העבודה
על הקבלן להכשיר את התוואים של העבודה להנחת הצינורות והתקנת התאים ,כולל פינוי
התוואים ממכשולים )ערמות עפר ,שבר ,פסולת ,פרוק גדרות ,צמחיה ,שיחים ,עצים( ויישור
התוואי על מנת לאפשר עבודה במכונות ו/או בידיים בהתאם לאישור המפקח.

57.3.4

חיזוק דפנות החפירה
הקבלן ידפן את קירות כל חפירה ע"י חיזוקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים לתנאי החפירה
במקום ובהתאם להוראות משרד העבודה ,הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה אסון וכל הנזקים
לרכוש פרטי או ציבורי שיגרם ע"י מפוסלת בגלל חוסר חיזוקים ,איחור בהתקנתם ,חיזוק לא
מספיק או עשוי מחומרים לא מתאימים או בשיטה לא נכונה ,ע"י העמקה יתרה של החפירה,
ע"י פרוק בלתי נכון של החיזוקים או לרגלי כל סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת
קרקע.
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57.3.5

מים תת-קרקעיים
החוזה כולל עבודה במים תת-קרקעיים מכל מקור שהוא במידת הצורך ,רואים את הקבלן
כאילו עשה קידוחי ניסיון ,ובדק באופן יסודי את מפלס וספיקת המים התת-קרקעיים ,ובסס
את הצעתו בהתאם לממצאים הנ"ל .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו ויאושרו ע"י
המפקח לביצוע העבודה ביבש ,כולל שאיבות ,מצעי חצץ ,צינורות ניקוז ,דיפון מיוחד ,וכו'.

57.3.6

חפירה סמוך למבנים
בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים ,מתקנים ועמודי חשמל וטלפון קיימים,
ידפן הקבלן את דפנות החפירה בדיפון מיוחד ,יתמוך ויבטיח את המבנים ,המתקנים
והעמודים הנ"ל בהבטחה מלאה ,יחפור בידיים ,ויוביל ויאחסן אדמה בהתאם לצורך.
החפירה והדיפון יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל המתקן
)לדוגמא חברת החשמל – חפירה ע"י עמוד חשמל(.

57.3.7

הצטלבות עם צנורות ומתקנים תת-קרקעיים ,עבודה בסמוך להם
על הקבלן מוטלת החובה לקבל אישור הרשויות הנוגעות בדבר ,לפני התחלת העבודה ,את כל
האינפורמציה הדרושה בקשר למקום מתקנים תת-קרקעיים )מים ,חשמל ,טל"כ ,טלפון,
דלק ,ביוב ,תיעול וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת ,שיהיה נוכח במקום
במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן התת-קרקעי או בהצטלבות עמו .לא תבוצע כל
עבודה סמוך למתקן תת-קרקעי ללא נוכחות מפקח כנ"ל .
בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת-קרקעי ,או בהצטלבות איתו ,יבצע הקבלן חפירה
גשוש בידיים לגלוי המתקן ,יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן,
ידפן את החפירה בדיפון מיוחד ,ויתמוך את המתקן התת-קרקעי בהתאם להוראות המפקח
מטעם הרשות הנוגעת .נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן
מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו עקב פגיעה במתקן התת-קרקעי.

57.3.8

חפירה ו/או חציבת תעלות לצנרת
העבודה תבוצע בעזרת כלים שיקבלו את אישור המפקח תוך הקפדה מירבית על מניעת
נזקים מיותרים .כל החומר החפור כולל שרידי מצעים וסלעים יסולקו מהשטח )למקום שפך
מאושר ע"י הרשויות( ע"י הקבלן ,מיד עם חפירת התעלות.

57.3.9

מילוי חזרה
לאחר הנחת הצנרות השונות ועטיפתן בחול כנדרש ,על הקבלן למלא את התעלות שחפר )עד
לפני השתית( במצע סוג ב' מטיב מאושר .השכבות ,בעובי  20ס"מ כל אחת ,תהודקנה בכלים
שיקבלו את אישור המפקח וברטיבות אופטימלית ,עד לקבלת צפיפות באתר של 93% - 95%
מהצפיפות המקסימלית המתקבלת בבדיקת מוד .א.א.ש.ו - .להלן "הידוק מלא".
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במידה ובחלק מהשטח בו יבצע הקבלן את עבודותיו קיימים כבישים יידרש הקבלן להביא
לשטח מצע חדש מסוג א' ,לצורך חידוש פני המצע ולבצע הידוק בהתאם למצב המצע לפני
החפירה .כל הכבישים והמדרכות לאחר הנחת הצנורות יוחזרו למצבם הקודם.
המצע יהיה ממקור מאושר על-ידי המפקח ובעל גרגיר מקסימלי של " .2הקבלן לא יורשה
להביא לאתר העבודה חומר המכיל גושים גדולים מ) 2" -על מנת לנפצם או לסלקם בזמן
הפיזור( והוא יהיה חייב לפנות ו/או לגרוס גושים אלה ,במקום הכרייה או החציבה ,לפני
הטענת החומר על גבי המכוניות .עובי השכבה המהודקת לא יעלה על  20ס"מ  -לאחר
ההידוק  -בהתאם לתכניות.
הידוק שכבות המצע יעשה עד לקבלת צפיפות באתר של  98%מהצפיפות המקסימלית
וברטיבות שהיא שווה ,או קטנה מהרטיבות האופטימלית לפי בדיקת מוד .א.א.ש.ו.
 57.3.10הסדרת תעלות קיימות
בכל מקום בו נהרסה תעלת עפר קיימת )סמוכה לתוואי הצנורות או נחצית על ידו( עקב
ביצוע העבודה ,על הקבלן להביאה למצבה הקודם לאחר ביצוע העבודה ,להבטיח במהלך
העבודה שהתעלה לא תחסם ותאופשר זרימת המים ,וכן על הקבלן להביא בחשבון את כל
הקשיים והסידורים שידרשו עקב זרימת מים מכל מקור שהוא בתעלה.
 57.3.11אורך החפירה
פרט למקרים שהקבלן יורשה לעשות אחרת ,תפתח התעלה של כל קו ראשי ושל חיבורי
חצרות ,לכל אורכה ולכל עומקה לפני שיונח בה איזה צינור שהוא ,החפירה תמולא בחזרה
מיד לאחר גמר הנחת הצינורות בה וקבלתם ע"י המפקח .לא תעשינה כל מנהרות אלא לפי
הוראות מפורשות של המפקח .המפקח יקבע את האורך הכללי )מספר הקווים( של החפירה
שתפתח בבת-אחת .פתיחת תעלות נוספות תעשה רק לאחר מילוי התעלות הקודמות בצורה
שתאפשר את התנועה התקינה מעליהן .למרות האמור לעיל הרי שהחפירה לקווים לחיבורים
לחצרות האמורים לחצות את הרחוב יעשו במספר שלבים בהתאם להוראות המשטרה ,אלא
אם תינתן רשות לסגור את הרחוב לתנועה.
 57.3.12רוחב החפירה התיאורטי
הרוחב התיאורטי של החפירה יחושב עם דפנות ורטיקליות ,לפי הקוטר הפנימי של הצנור
בתוספת  30ס"מ מכל צד של הצינור ,בשביל שקוטרם הפנימי הוא עד  50ס"מ.
הרחבת החפירה ליותר מהרוחב התיאורטי הנ"ל שתעשה ע"י הקבלן לנוחיות העבודה ,לצרכי
דיפון ,או מכל סיבה שהיא ,תעשה רק לפי אישור המפקח .הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל
העצים הגינון ,המבנים והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התיאורטי של החפירה ,ויתקן על
חשבונו כל נזק שיגרם להם כולל הספקת החומרים .בכל מקרה לא יקטן רוחב החפירה
מהרוחב התיאורטי.
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 57.3.13עומק החפירה
חוץ ממקרה של חפירה בחול צהוב נקי )ש"ע לחול דיונות( וחוץ ממקרים שיצוין אחרת ,
תעשה החפירה עד לעומק של  20ס"מ מתחת הצנור.
תחתית החפירה תהודק ,תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים ,וכל
האבנים ,הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית החפירה.
בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה
המיותרת בחול נקי או בחומר מצע סוג א' ,בהתאם להוראות המפקח ויהדק אותו כמפורט
להלן .לא יורשה בשום פנים למלא את החפירה המיותרת באדמה החפורה.
 57.3.14אחריות על הידוק השקיעות
הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתתהוינה במקום התעלה במשך שנתיים מיום גמר
העבודה ,ימלא את כל השקיעות ויתקן על חשבונו כל ריצוף שיתקלקל עקב השקיעות האלה,
בדיקות הצפיפות תעשנה ע"י מכון התקנים ,על חשבון הקבלן כמפורט לעיל.
 57.3.15עטיפת בטון
עטיפת הבטון על צינור תת קרקעי תהיה לכל אורכו כולל קטעים הוורטיקאליים.
לאורך העטיפה יותקנו  4ברזים )ברזל מצולע( בקוטר  12מ"מ לפחות וחישוקים מברזל
מצולע בקוטר  6מ"מ כל  20ס"מ .סוג בטון ב 20-לפחות .עובי בטון  10ס"מ לפחות מסביב
לצינור.
 57.3.16עבודות בטון וברזל זיון )לכל סוגי הצינורות(
הצמנט יתאים לדרישות התקן הישראלי ,יובא למקום באריזתו המקורית ויאוחסן במקום
מוגן מרטיבות לפי הוראות המפקח.
תערובת הבטון תתאים לדרישות התקן הישראלי ותגיע לאתר באמצעות מערבלים ממפעל
בטון מורשה.
לא תורשה תוספת כל חומר נוסף לתערובת .כל חומר שיפסל ע"י המפקח יורחק מיד מאתר
העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
הברזל לזיון בהתאם לדרישות התקן הישראלי ,והמפרט הטכני הכללי לעבודות בנין .הברזל
יכופף ויתאים במידותיו לנדרש בתכניות תוך הקפדה על מידות ,אורכים ,וקשירת כל
מקומות ההצטלבות בחוטי קשירה ע"מ להבטיח קשיחות בזמן היציקה.
המפקח רשאי לפסול חלקי מבנה שבדיקתם לא התאימה לדרישות ,ולדרוש התקנתם מחדש.
57.4

קווי מים

57.4.1

סוגי צינורות
אם לא צוין אחרת בתכנית צנרת מים ראשית חיצונית תהיה צנרת פלדה שחורה לפי ת"י 530
עם ציפוי בטון פנימי ועטיפה חיצונית מסוג  APC-3מתוצרת "אברות" מותקנת בריתוך
בשיטת "הצמדה מלאה".
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התקנת הצנרת תיבדקנה ע"י שרות השדה של יצרן הצינורות וע"י מכון התקנים ,בדיקות
מיוחדות ע"י מעבדה מוסמכת )ראה סעיפים רלוונטים(.
חיבור אביזרים באמצעות אוגנים ,האוגנים יתאימו ללחצים בצנרת.
יבוצע ריפוד חול של  20ס"מ לפחות מסביב לצינור עם ביצוע הריפוד בשלבים הבאים:
שלב  – 1ריפוד חול  20ס"מ בתחתית החפירה.
שלב  – 2התקנת הצינור.
שלב  – 3בדיקת העטיפה.
שלב  – 4כיסוי הצינור בחול  20ס"מ מעל הצינור.
את כל השלבים הנ"ל לבצע ביום אחד או מקסימום ביומיים כדי להקטין עד כמה שניתן
פגיעות אפשריות בעטיפת הצינור.
יש לבצע עטיפת כל האלמנטים המתכתיים התת קרקעיים הגלויים כולל אלמנטים בתוך
שוחות הצמודות למגוף בהתאם למפרט הבא:
יש לבצע ניקוי כל האלמנטים המתכתיים מלכלוך ,חלודה בעזרת מברשת ידנית או מברשת
מסתובבת .יש לבצע את הניקוי לאחר סגירת כל הברגים והדרסרים בעזרת ברגים.
יש לבצע יישום פריימר  GS474של חברת "פז-קר" .יש למרוח באופן ידני בעזרת מברשות.
עובי הציפוי  30מיקרון לפחות ,המתנה –  3שעות לפני יישום שכבת האיטום.
יש לבצע שכבת איטום מסוג פלקספז  Vמתוצרת "פז-קר" .למרוח בשכבה אחת בעובי של כ-
 2ממ"ר .המתנה עד לכיסוי אלמנטים באדמה/חול –  24שעות.
יש לגשר את כל המגופים/דרסרים.
57.4.2

גבהי הצנורות
קווי מים יונחו בעומק כ 1.50 -מ' מפני רום הקרקע המתוכננת עד תחתית הצינור.

57.4.3

אביזרים לצנרת מים )צריכה ,הידרנטים(
האביזרים שיהיה על הקבלן לספק כגון :מגופים ,ברזים לכבוי-אש ,דרסרים ,אוגנים
פיטינגים וכו' ,יהיו בהתאם לנדרש והקבלן יציג דגמים ומפרטים לאישור המפקח לפני
הספקת האביזרים.

57.4.4

מגופים
למערכות אספקת מי צריכה מגופים בקוטר " 3ומעלה יהיו מגופי טריז ללחץ עבודה  16אטמ'
עשוי כולו מברזל יציקה ספירואידלית עם ציפוי פנימי באמאיל וציפוי חיצוני בצבע אפוקסי
 250מיקרון ,אטימה רכה עם טריז מגופר ויכלול מתאם למפתח סטנדרט נייד.
המגוף יהיה מתוצרת "הכוכב" דגם .EKO-S
המגופים יהיו עם כוש בלתי מתרומם ומצוידים בגלגל הפעלה.
כל הברגים האומים יהיו מנירוסטה.
כל מגוף ש"ע טעון אישור מוקדם של המפקח.
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למערכת כבוי אש באמצעות ספרינקלרים והידרנטים – מגופים יהיו מסוג  OS &Yמאושרים
 UL/FMעם התראה חשמלית על מצב הברז  ON/OFFעם חיווט ללוח
גילוי אש ראשי ולמערכת בקרה מרכזית וינעלו במצב פתוח באמצעות שרשרת ומנעול.
הברז כולל שרשרת ומנעול ,מפתח "מסטר" ,אוגנים ואוגנים נגדיים ,שילוט וכל הנדרש
להתקנה מושלמת .ברגים יהיו מנירוסטה.
כל הציוד יתאים ללחצי המערכות.
שסתומים אל חוזרים במערכות כיבוי אש יהיו "."VICTAULIC
57.4.5

ברזי כבוי אש
ברזי כבוי אש יהיו עם ראש כפול  2 X 3מתוצרת "."ZET
הצינורות והקשתות יהיו עם ציפוי פנימי בטון .קטע הצינור מתחת לאדמה יבודד בציפוי
חיצוני  .APC-3יותקנו מתקני שבירה תקניים מתוצרת "."ZET

57.4.6

תאי מגופים
התאים יהיו טרומיים בהתאם לסטנדרט הרשות המקומית .חוליות ,תקרה ומכסה תסופקנה
ע"י הקבלן רק ממפעלים בעלי היתר לתו תקן  489וגם תקן אירופאי מחייב.
מסגרת המכסה תהיה בהתאם לסטנדרט הרשות המקומית עם סגר וסמל המערכת – "מים".
חוליות התא תותקנה על תושבת תואמת מבטון טרום .מסביב לתאים יבוצע מילוי חול
מהודק.

57.4.7

גישור מגוף/אביזר צנרת
יש לגשר כל מגוף ואביזרי צנרת .על הקבלן לבצע גישורים לפי פרט סטנדרטי.
אין לכסות את מגוף/אביזר הצנרת ללא אישור בכתב של המפקח המאשר את תקינות ביצוע
הגישור.
יש לבצע צילום דיגיטאלי של כל גישור ולהעביר את הצילומים על דיסק  CDלמפקח
ולמתכנן.

57.4.8

חיבור צינור מוצע לצינור קיים
חפירה בידיים לגילוי הצינור הקיים ,סגירת מים ,הרקת מים ,חיתוך ,הסתעפות " "Tאו
זווית ,למד מ 2 -זוויות  ,45צינור באורך כ 5.0 -מ' ,מעברים מקוטר לקוטר במידה ויידרש,
ריתוך או דרסר מעוגן בברגים וכל הדרוש לחיבור בין שני הצינורות בנקודה זו ,כולל גוש
בטון לעגון ההסתעפות.

57.4.9

סגירת המים לצורך חיבור צינור מוצע לצינור קיים
על הקבלן להודיע למפקח באתר על כוונתו לסגור את המים  4-3ימים לפני המועד.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

549
המפקח יתאם את הסגירה עם מנהל רשת המים .מנהל הרשת יבצע את הסגירה בהתאם
לנוהל המקובל בעירייה/רשות המקומית .סגירת המים ופתיחתם תבוצע אך ורק ע"י עובדי
הרשות.
 57.4.10עטיפת חול סביב הצנרת
כל הצנורות יעטפו בחול דיונות נקי .העטיפה תהיה החל מ 20 -ס"מ מתחת לתחתית
החיצונית של הצנורות ועד ל 20 -ס"מ מעל גב הצנור לכל רוחב התעלה החפורה.
 57.4.11בדיקת לחץ לקווי מים בקרקע
הקו יבדק ללחץ של  12אטמוספרות למשך  24שעות ,לאחר גמר כל העבודה בהנחת הקטע של
קו המים שאורכו יקבע ע"י המפקח .על הקבלן לבצע בדיקת אטימות של קו המים כולל כל
האביזרים ,לשם כך עליו להשאיר את כל המחברים ומקומות הריתוך גלויים ,להתקין
חיזוקים מתאימים ליד הפניות האופקיות והאנכיות של הקו .להבטיח את כל החיזוקים
שיוכל לעמוד בפני לחץ הבדיקה ולמלא את התעלה עד לגובה  50-40ס"מ מעל הקו.
לצורך ביצוע הבדיקה ,ירכיב הקבלן על חשבונו באופן זמני כל ציוד עזר כגון :רשמי לחץ ,מדי
מים ,משאבות ,ברזים ,אוגנים וכו' .במילוי הצנרת יוחל לאחר מתן אישור לכך מהמפקח.
הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות ובכדי לאפשר את יציאת
כל האויר מהצינורות .בהעלאת הלחץ יוחל  72שעות לפחות לאחר מילוייה במים .הלחץ
יועלה לאט ובהדרגה עד הגיעו ל 12 -אטמ' ויוחזק בגובה זה במשך  24שעות לפחות .בעוד
הצנרת נמצאת תחת לחץ ,ייבדקו כל החיבורים לאטימותם וכל דליפה אשר תתגלה תחשב
כליקוי אשר יש לתקנו.
אחרי תיקון הדליפות יועלה הלחץ שנית ותעשה בדיקה חדשה .יש לחזור על הבדיקות ועל
התיקונים כמתואר לעיל ,עד אשר הקו יהיה אטום בהחלט לשביעת רצונו של המפקח.
בדיקת לחץ קו מגיסטרלי תהיה ללחץ קטן יותר  -לפי הנחיות הפיקוח של אגף המים )במידה
ויידרש(.
 57.4.12שטיפה וחיטוי
לאחר קבלת בדיקת הלחץ תעשה שטיפת הקו במהירות מינימלית  1.5מ'/שניה ,והוצאת מים
בכמות  3-2פעמים מנפח הצנור .הקו ירוקן ממי שטיפה וימולא במים במכילים כלור למשך
 12שעות ,ריכוז הכלור במים יהיה  30גרם על כל מ"ק מים.
לאחר מכן ישטפו מי הכלור החוצה ומים טריים יוזרמו לצינור.
חיטוי קו המים יבוצע לפי הוראות המפקח ע"פ נוהלי משרד הבריאות והל"ת.
 57.4.13הנחיות לביצוע עבודות מים
עבודה בצנרת מים כוללת :חפירה בעומק עד  20ס"מ מתחת לצינורות ,חיתוך הצינורות
באורכים הדרושים במכשיר "ארקאיר"  ,עשיית החיבורים בריתוך חשמלי עם שימוש
במשחת "אקספנדו" ,תיקוני הציפוי החיצוני ,ריפוד תחתית התעלה בחול בעובי  20ס"מ,
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אספקת הצינורות והתקנתם בתוך התעלה בהתאם לתכניות ופירוטי העבודה ,בדיקת הציפוי,
הריתוך ולחץ מים של  16אטמ' וכיסויים בחול מהודק בגובה  20ס"מ מעל גב הצינורות לכל
רוחב התעלה ,והשלמת מילוי מהודק כולל גמר סופי ,הנחת הצינורות כוללים גם ביצוע
זוויות באתר ,אביזרים חרושתיים כגון :הסתעפויות " "Tמעברי קוטר וכו'.
כל הברגים והאומים יהיו מנירוסטה.
חיבור לצנור מים קיים כולל בין היתר :חפירה בזהירות ,בחלקה בידיים לגילוי הצנור
הקיים ,עשיית כל הסידורים לניתוק המים והניקוז הקו הקיים ,פירוק אוגן עיוור ,או חיתוך
הקו הקיים ,אספקה והרכבתם מחבר אוגן בקוטר מתאים עם אוגנים והרכבתם או ריתוכים,
ברגי נירוסטה ,אטמים וכל הנדרש להתקנה מושלמת.
מגוף טריז כולל תמיד :אספקה והתקנת מגוף תריס ללחץ  16אטמ' טיפוס " "EKO-Sשל
חברת "הכוכב" ,כולל אוגן נגדי מרותך לצינור בכל צד ומחבר לאוגן מעוגן בברגי נירוסטה,
אטמים ושילוט.
כל הבדיקות הנדרשות לפי המפרט ,המפרט הכללי ות"י ,שטיפה וחיטוי ,בדיקות של מכון
התקנים ,שרות שדה ,מתקינים מוסמכים וכו'.
57.5

קווי ביוב וניקוז

57.5.1

סוג הצינורות
קווי ביוב וניקוז יותקנו מצינורות  PVCעבה עד קוטר  30וצינורות בטון דרג  5בקוטר גבוה
יותר.
החיבורים לתאים יעשו בעזרת מחברים מתאימים ,מורכבים בדופן התא במפעל ,מיצרן
התאים.
עבודות בצנרת  H.D.P.E.יבוצעו ע"פ ת"י  4476חלקים  1ו.2 -

57.5.2

הנחת קוי הצינורות
פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת ,יונח ויבוקר קו צינורות בין שני תאי ביקורת סמוכים
בבת אחת ,אחרי שיבוצע החלק הראשון של תא הביקורת והצנורות יחוברו אל קירות
התאים .הצנורות יונחו בתעלה על מצע חול בעובי של  20ס"מ ,שיהודק כמפורט דלעיל .החול
בצידי הצנורות ומעליהם יהודק במהדקי יד וע"י הרבצה במים .הצנורות יונחו באופן
שקצוותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר ,ובהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש .הצנורות יותאמו
באופן ,שכל קו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה .לא תורשה כל סטיה של הקו
במישורים האנכי והאופקי.
הביקורת הויזואלית תעשה בעזרת פנס או קרני השמש שישלחו לתוך הצנורות ע"י מראות
וע"י מדידות כל צנור וצנור במאזנת .הקווים יבדקו באמצעות בדיקות וידאו .תוצאות
הבדיקות יועברו למפקח.
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57.5.3

חיבורי הצנורות אל תאי הביקורת
הצנורות יוכנסו עד לצד הפנימי של קיר התא ,באופן שלאחר ביצוע הטיח לא יבלטו הצנורות
לתוך התא .המשך ציר האורך של הצנור יעבור תמיד דרך נקודת המרכז של תא הביקורת,
אלא אם תנתן ע"י המפקח הוראה מפורשת לעשות אחרת.
צנורות יחוברו לתא ביקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב".

57.5.4

בדיקת אטימות המערכת
לאחר השלמת הנחת קטע קו לפני כיסוי מחברי הצנורות )קטע מוגדר כקטע בין שתי שוחות
בקרה( ,ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי הבקרה,
בפקקים זמניים אשר בגופם מותקן ברז ,ברז בפקק התחתון וברז עם צנור בפקק העליון,
הצנור יוגבה עד  2.50מ' מעל גב הצנור ,בנקודה הגבוהה.
הקטע שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה וקטע צנור .לאחר האטימה/עגון הפקקים,
יוחל במילוי הקו במים מהנקודה הנמוכה כאשר האויר הכלוא יוצא מהצנור המחובר לפקק
העליון .המים ימולאו כך שיגיעו עד לגובה  2.50מ' נעל גב הצנור העליון וישארו במערכת
לשעה אחת לפחות.
בהתייעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות הבדיקה מתאימות .במידת הצורך ,יקבע
אופן התיקון ע"י שרות השדה של יצרן הצנורות.

57.5.5

מפלי מים בקווי ביוב
במקרה שהצינור יוכנס אל תא הביקורת ,בגובה העולה על  40ס"מ מתחתית הצינור היוצא
מתא הביקורת ,יסודר מפל מים מחוץ לתא המפל יהיה מתוצרת "וולפמן" .מפל החיצוני או
מפל מיוחד )בהתאם לנדרש בתכניות( כולל תמיד כל הנדרש להתקנה מושלמת.

57.5.6

עטיפת צינורות בטון
במקרה של הנחת הצנורות מתחת למבנים או כביש בעומק קטן ,יעטוף הקבלן אם ידרש לכך
ע"י המפקח ,את הצנור במקום עטיפת חול .העטיפה תעשה בהתאם לשרטוט .הבטון ב20 -
לפי ת"י .118

57.5.7

הנחיות נוספות ותכולת עבודה

 57.5.7.1עבודות כלולות
עבודת הנחת הצנרת כוללת :הכשרת התוואי ,חפירה וחציבה ,עבודה במים תת-קרקעיים,
דיפון מלא דפנות החפירה ,אספקת חול נקי ופיזורו בתחתית התעלה וסביב הצנורות,
אספקת הצנורות והנחתם ,כולל מחברי שוחה ,בדיקות לחץ ,בדיקות וידאו ,בדיקות מכון
התקנים ושרות שדה ,שטיפת המערכת ,מילוי והידוקו כולל גמר סופי ,הרחקת האדמה
החפורה לאתר פסולת מאושר וכל המפורט לעיל.
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57.5.8

תאי ביקורת יצוקים במקום
התאים יוצקו מבטון מזוין ב 30 -לפי ת"י  118ולפי תקן ארופאי מחייב.
בעומק עד  3.75מ' יהיה עובי הקירות והרצפה כ 15 -ס"מ ,ובעומק מעל  3.75מ' ועד  4.75מ'
יהיה עובי הקירות והרצפה  20ס"מ לפחות.
חלקו העליון של התא ) 60ס"מ העליונים( יוצקו בצורת קונוס ,עם דפנות בעובי  15ס"מ .פנים
התאים יטויחו בטיח צמנט כמפורט להלן )ראה סעיף טו .(.רצפת התא תוצק על מצע בטון
רזה בעובי  5ס"מ ,בעומק עד  1.50מ' תוצק תקרה שטוחה בעובי  15ס"מ.
ברצפה ,בקירות ובתקרה או בקונוס יותקן זיון מברזל מצולע בהתאם לתכנית.
התבניות תפורקנה  48שעות אחרי היציקה ,לאחר קבלת אישור המפקח.

57.5.9

תאי ביקורת טרומיים
תאים טרומיים בקוטר  100ס"מ ,בקוטר  125ס"מ ,בקוטר  150ס"מ יבוצעו כדלהלן:
בחלקו התחתון של התא תותקן תחתית מונוליטית .הקירות יהיו מחוליות גליליות טרומיות
מונולטיות לפי ת"י  .658בחלק העליון של התא תהיה חוליה קונית לפי ת"י .658
איטום בין החוליות לבין עצמן ולתחתית יעשה בעזרת אטם אלסטי דגם "איטופלסט".
בתחתית יעשה חיבור צנורות לתא בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" שיוכן במפעל
יצרן התאים.
פתח המכסה בחוליה קונית יהיה בקוטר  60ס"מ ,פתח המכסה בתקרה שטוחה יהיה בקוטר
 60ס"מ.
תאים סיפוניים יהיו מונוליתיים עגולים מתוצרת "וולפמן".

 57.5.10עיבוד קרקעית התאים
רצפת תאי הביקורת תעובד עיבוד סניטרי עם אפיקי זרימה בהתאם לקוטרי הצנורות
הנכנסים והיוצאים .העיבוד יעשה מבטון רזה  -חוזק הבטון לאחר  28יום יהיה 100
ק"ג/סמ"ר ,וההרכב המוצע  35%חול 65% ,חצץ ,עם  180ק"ג צמנט ל-מ 3בטון מוכן ).(1:3:6
פני הבטון הרזה יטויחו בטיח צמנט כמפורט לעיל .עומק התעלה יהיה לפחות  2/3מקוטר
הצנור המתחבר אליה ,ושיפועי הכנפיים של העיבוד יהיו  20%לפחות בכיוון אל תעלת
העיבוד ,שיפוע פנימי של התעלה יהיה  2%לפחות.
במידה ויאושר לקבלן להשתמש בתחתית מעובדת חרושתית )עיבוד תעלות באמצעות
פלסטיק או בטון(.
 57.5.11מידות תאי ביקורת
תאי הביקורת יתאימו במידותיהם לשרטוטים .מידות תאי הביקורת יותאמו לעומק הקוים.
אם לא צוין אחרת בתכניות יהיו מידות תאי הביקורת כדהלן:
תאים בעומק עד  2.25מ' יהיו בקוטר  100ס"מ.
תאים בעומק מ 2.26 -ומעלה יהיו בקוטר  125ס"מ.
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 57.5.12טיח צמנט
כל המשטחים הפנימיים של תאי הביקורת )היצוקים באתר( )פני עיבוד הרצפה ,קירות,
תקרות ,קונוס וצוואר פתח הכניסה( יטויחו אחרי הרכבת שלבי הירידה והמכסה בטיח צמנט
נקי )טיח זכוכית(  1:2בשתי שכבות כשעובי התחתונה הוא  0.8ס"מ והרכבה יהיה מחלק
אחד צמנט ושני חלקים של חול גס נקי .עובי השכבה השניה יהיה  0.4ס"מ ותורכב מחלק
צמנט ושני חלקים של חול סוכרי נקי .הביצוע יהיה כנ"ל והשכבה העליונה תוחלף בכף פלדה
תוך פיזור צמנט בשיעור  1.5ק"ג למ"ר.
 57.5.13מכסים לתאי הביקורת )ביוב ותיעול(
המכסים מעל תאי הביקורת בכבישים יהיו מברזל יציקה כבד ) 40טון( עם מתקן נעילה
ויתאימו בתכונותיהם לנדרש בת"י  489ולפי תקן אירופאי מחייב .ברחובות העשויים מאבן
משתלבת יותקנו מכסים עם מסגרת מרובעת ואילו בכבישי אספלט ובשטחים פתוחים
יותקנו מכסים עגולים.
המכסים יסופקו עם סימון הקוטר והעומס )ע"פ סוג המכסה( ותאור הייעוד )ביוב או תיעול(.
כמו כן יכלול המכסה הטבעת שנת הייצור והקבלן ימציא אחריות היצרן למכסים למשך 10
שנים.
המכסים לתאי הביקורת שבחצרות ובמדרכות יהיו חלק מהתקרות הטרומיות לעומס )12.5
טון(.
המכסים לתאי הביקורת שאינם ברחובות המשולבים יורכבו עם חגורת בטון מזוין ב20-
במידות  20/20ס"מ יצוקה במקום מסביב.
 57.5.14התאמת מכסים ,רשתות ואבני שפה
המכסים יתאימו לחלוטין לפני הכביש או הריצוף הקיים באופן שלא תהיינה כל מדרגות
ביניהם .בהתאם להוראות המפקח יובלטו המכסים בשטחים פתוחים ושדות ב 20 -ס"מ מפני
השטח.
בכבישים ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב ביצוע או אמורים להתבצע עד תום תקופת
האחריות שבחוזה ,תכלול העבודה התקנת המכסאות ,התקנה באופן זמני עם מריחת בטון
רזה מסביב בהתאם לגובה הכביש או הריצוף המתוכנן וקביעתם באופן סופי עם חגורת בטון
מזוין כנ"ל לאחר התקנת הכביש והריצופים או התשתית כולל הגבהת או הנמכת המכסה עד
הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והריצוף ,ותיקון הטיח והעיבוד .גובה צוואר
התא לאחר ההתאמה לא יעלה על  30ס"מ.
כמו כן כלולה התקנת רשתות ואבני שפה מברזל יציקה לבריכות מי גשם ,התקנה זמנית
והתאמה סופית לאחר ביצוע הכבישים ובמשולב איתם.
המכסים יתאימו לחלוטין לפני הכביש או הריצוף באופן שלא תהיינה כל מדרגות ביניהם.
בהתאם להוראות המפקח יובלטו המכסים בשטחים פתוחים ושדות ב 20 -ס"מ מפני השטח.
בכבישים ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב ביצוע או אמורים להתבצע עד תום תקופת
האחריות שבחוזה ,תכלול עבודת התקנת המכסים ,התקנה באופן זמני עם מריחת בטון רזה
עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

554
מסביב בהתאם לגובה הכביש או הריצוף המתוכנן וקביעתם באופן סופי עם חגורת בטון
מזוין כנ"ל לאחר התקנת הכביש והריצופים או התשתית כולל הגבהת או הנמכת המכסה עד
הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והריצוף ,ותיקון הטיח והעיבוד.
גובה צוואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על  30ס"מ.
 57.5.15חיבור צנורות לתא ביקורת קיים
במידה ונדרש חיבור לתא קיים העבודה תכלול :חפירה בידיים לגילוי התא הקיים ,עשיית
פתח ,הרכבת הצנור ואיטום הפתח ,איטום צנור המוצא הקיים באם ידרש ,שינוי העיבוד,
תיקון הטיח ,הרחקת השבר ,וכל הסידורים שידרשו להתגברות על הקשיים בגלל זרימת מים
ושפכים בתא הקיים.
צנורות פי.וי.סי .יחוברו לתא ביקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" ולצורך זה
יסודר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים.
 57.5.16התקנת תאים על קוים קיימים
העבודה תכלול :חפירה בידיים לגילוי הצנור הקיים ,התקנת התא המוצע סביב הצנור
הקיים ,פרוק הצנור הקיים )בתוך התא( ,הרחקת השבר וכל הסידורים הדרושים והתגברות
על הקשיים בגלל זרימת שפכים או מים מכל מקור שהוא בצינור הקיים.
 57.5.17אמצעי זהירות בעבודות ביוב
במקרה של עבודה ,תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים ,ומבלי לפגוע
בהוראות כל דין ,על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים
ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:
לפני כניסה לשוחות הבקרה ,יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן.
אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר
כראוי בעזרת מאווררים מכניים .רק לאחר שסולקו כל הגזים מובטחת הספקת חמצן בכמות
מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה ,אבל רק לנושאי מסכות גז.
מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,לתקופה של  24שעות לפחות לפי הכללים
הבאים:
לעבודה בתא בקרה קיים – מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים
הסמוכים .סה"כ שלושה מכסים.
לחיבור אל ביוב קיים – המכסים משני צידי נקודת החיבור.
לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה
מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.
הנכנס לשוחת בקרה ילבש ככפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות.
הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל ,אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש
הנמצא מחוץ לשוחה.
הנכנס לשוחת בקרה יישא מסכת גז מתאימה.
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העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושאי אמצעי הבטיחות
הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
חלקי הבטון עדיין ספוגים מים בהתייעצות עם שרות שדה יוחלט אם תוצאות הבדיקה,
במקרים אלה ,מתאימות .במידת הצורך ,יקבע אופן התיקון ע"י שרות השדה של יצרן
הצינורות.
57.6

בדיקה סופית  -צילום הצנרת לאחר הביצוע )מערכת ביוב ותיעול(
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט
המיוחד ,על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך קו המונח,
לאחר סיום העבודות .הצילום יערך באמצעות מצלמת טלויזיה – וידאו במעגל סגור,
שתוחדר לצנרת לכל אורכה .מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצנור ובכך לתעד
את מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה.
פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת ,ובמיוחד בדיקת
הצינורות לאטימות שמטרתה לוודא ולאשר תקינות הביצוע לפי התכניות ,מפרט ולפי
הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.
הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן ,בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה ,שיעמוד בכל
הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט .אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור
קבלני משנה ,המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי( .הקבלן יספק לקבלן המשנה תכנית ביצוע.
ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה
לאחר הביצוע ,ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומר בניה
וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת הצילום.
הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ ובאמצעות מיכשור מתאים לכך ,הכל בהתאם למפרט
הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.
ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת ,כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות
והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות .הצילום יבוצע רק באישור המפקח,
על קטעים לפי בקשתו ורישום אישור הביצוע ביומן העבודה .על הקבלן להודיע למנהל
ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום ,לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה.
הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המנהל ו/או המפקח.
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים
בהתאם למגבלות הציוד .בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלויזיה.
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי  CDלשם רישום תמידי ,וכן בעזרת תיעוד קולי ,בעזרת
מיקרופון ,על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.
על מבצע הצילום לדאוג לסימון השוחה בפנים ומבחוץ לשם זיהוי .סימון פנימי של השוחה
ייעשה באופן כזה שיאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר .
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של ה ,CD-יתגלו מפגעים וע"פ
חוות דעתו של המהנדס ,ושיקול דעתו הבלבדי יש לתקנם.
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הקבלן יהיה חייב לבצע תיקונים )הישירים והבלתי ישירים( הדרושים לשביעות רצונו
המלאה של המהנדס.
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים .תהליך הצילום החוזר
יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת צילום
התיעוד ,שנערך לשביעות רצונו של המהנדס ,תיעוד הצילום יכלול  CDודו"ח מפורט לגבי
ממצאים.
ההקלטה שתישאר ברשות המזמין ,תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו ,ותכלול סימון
וזיהוי שוחות .פס הקול של ה CD-יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.
במצורף ל CD-יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו .דו"ח צילום זה אינו מבטל
את הדרישה להכנת תכנית "עדות".
הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
.1

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם
בתכניות הביצוע ,וכל סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

.2

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול :קטע הקו ,נקודת וידאו ,תאור המפגע,
הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

.3

סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.

מסקנות והמלצות.
.4
רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות .תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך
הטלויזיה בעזרת מצלמה מתאימה ,או בכל דרך אחרת בה יתקבלו תצלומים טובים יותר.
57.7

פרוק ריצופים ותיקונם ועבודות עזר שונות

57.7.1

פתיחת כבישים ומדרכות אספלט
פתיחת כבישים ,מדרכות ומשטחי אספלט או בטון ייעשה ע"י מסור בלבד ברוחב ובאורך
מינימליים הדרושים לחפירה ובאופן שיבטיח את שלמות החלקים הנותרים של הריצופים.
במקרה שח חציית כביש באלכסון ,תבוצע פתיחת כביש במידות לפי הנחיות מחלקת דרכים
בעיריה .לפני פתיחת הריצופים ינסר הקבלן בחתך ריצוף ע"י מסור חשמלי את שולי החפירה,
בקווים ישרים לחלוטין .במקרה של פירוק מיותר או קלקול ריצופים בגלל עבודת המכונות,
מפולות ,שיטפונות או כל סיבה שהיא ,יתקן הקבלן את הריצופים שפורקו או התקלקלו כנ"ל
על חשבונו.
כל השבר של הפירוק הנ"ל ייאסף לפני התחלת החפירה ,ויורחק מיד ע"י הקבלן כדי
להבטיח שהשבר לא יתערבב עם אדמת המילוי.

57.7.2

התאמת מכסים בתאים קיימים
בקווים קיימים ,שאינם מתבלטים ,יש להתאים רום מכסי התאים כלהלן:

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

557
בתאי ביוב יש לפרק המכסה והקונוס הקיימים ,להגביה הקירות כנדרש ,לספק ולהתקין
קונוס חדש עם פתח בקוטר  60ס"מ וכן מכסה כבד ) 40טון( מברזל יציקה בקוטר  60ס"מ עם
סמל העיר )במידה ויידרש( ומסל המערכת.
בתאי תיעול יש לפרק המכסה והתקרה הקיימים ,להגביה הקירות כנדרש ,ולהתקין התקרה
מחדש וכן להגדיל הפתח בתקרה לקוטר  60ס"מ ,ולספק ולהתקין מכסה כבד ) 40טון( מברזל
יציקה בקוטר  60ס"מ עם סמל העיר )במידה ויידרש( וסמל המערכת.
בתאי מים תבוצע הגבהה כנ"ל ,והתקנת המכסה הקיים מחדש .בתאים בהם קיים מכסה
ב.ב ,.יש להחליף למכסה ברזל יציקה עם סמל העיריה )במידה ויידרש( וסמל המערכת.
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כתב כמויות מנחה -המשלים את המידע שבתוכניות ובמפרט המיוחד
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פרק  - 60שילוט
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פרק  – 70חסימת אש במעברי כבלים וציפוי כבלים למניעת התפשטות אש ועשן
70.01

חסימת אש במעברי כבלים וצנרת
בלוחות  KBSהמורכבים מלוחות צמר סלעים דחוס בעובי  50מ"מ בצפיפות של  140ק"ג
לפחות מצופים משני צידיהם ב KBS FOAMCOAT-בשכבה אחידה של כ 1-מ"מ לאחר
ייבוש.
לחסימת אש למשך  90דקות נדרש לוח אחד.
לחסימת אש למשך  120דקות נדרשים  2לוחות עם מרווח אויר ביניהם ,במקרה זה יצופה כל
לוח מצידו האחד בלבד )מהצד החיצוני(.
יש לחתוך את לוחות ה KBS-לפי מידות הפתח בתוספת  3מ"מ לאורך ולרוחב הלוח )על מנת
ליצור לחץ בעת ההתקנה( ולפי מידות הכבלים העוברים במעבר.
לפני התקנת הלוחות יש למרוח  KBS FOAMCOAT 11בכל שטח המגע בין לוחות KBS

לפתח ובין לוחות ה KBS-לכבלים.
לאחר התקנת הלוחות יש לאטום נקודות שנותרו גלויות בתפזורת צמר סלעים וציפוי נוסף
של  .KBS FOAMCOATבנוסף יש לצפות פס ברוחב של  30מ"מ מסביב לפתח בKBS -

) FOAMCOATמומלץ להשתמש בנייר דבק חם ע"מ ליצור גמר נקי וישר(.
הוספת כבלים במעבר אטום הינה קלה ומתבצעת ע"י חיתוך לוח ה KBS-בסכין חדה,
השחלת כבל נוסף ואיטום מסביבו ה.KBS FOAMCOAT-
לוחות  KBSמותקנים ללא צורך בתשתית ובתכניות ומשקלם הנמוך מאפשר התקנה קלה
ונוחה.
ממערכת חסימת האש נדרשים האישורים הבאים:
.1

אישור התקנים הבינ"ל  ,UL 1479 ,BS 476 ,DIN 4102ותקן ישראלי  ,755לפתח
בשטח של לפחות  1מ"ר הכולל כבלים בשטח של לפחות  60%משטחו.

.2
70.02

על יצרן החומר להיות מאושר לפי  ISO 9001בפיתוח ויצור חומרי הגנה מאש.

ציפוי כבלי חשמל וצנרת
ציפוי הכבלים החודרים דרך המעבר ב KBS FOAMCOAT-למרחק של  50ס"מ מכל צד של
המעבר.
יישום החומר בריסוס באמצעות " "AIRLESSאו ידנית באמצעות מברשת ,ללא צורך בניקוי
הכבלים לפני היישום .עובי הציפוי לאחר הייבוש כ 1-מ"מ.
מומלץ להשתמש בנייר דבק רחב על מנת לסמן את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי וישר.
הכבלים החשמליים יצופו בצמות או בכבלים בודדים ללא תלות בסוג המעטפת ),PE ,PP
.(PVC
התכונות הנדרשות מחומר הציפוי הינן:
הציפוי יהיה בעל חוזק מכני ואורך חיים התואמים את אורך חיי הכבל.
.1
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.2

שיטת ציפוי הכבלים תהיה בעלת אישור התקנים הבינ"ל UL ,BS 476 ,DINS 4102

.1479
.3

חומר הציפוי לא יפגום במוליכות החשמלית של הכבלים ) CURRENT CARRING

.(CAPACITY – AMPACITY
.4

על יצרן החומר להיות מאושר לפי  ISO 9001בפיתוח וייצור חומרי הגנה מאש.

הערות:
.1

במידה וחסימת האש חייבת להיות עמידה במים ,יש להשתמש בKBS COATING-

במקום ) KBS FOAMCOATראה מפרט .(P-02
.2
.3
.4

על הקבלן לספק את חומרי מערכת חסימות האש לאתר כשהם חתומים באריזתם
המקורית הכוללת את שם היצרן וסוג החומר.
אסור שרכיבי ציפוי הכבלים יכילו אסבסט או כל חומר רעיל אחר לבני אדם בזמן
ההתקנה ,כמו גם בזמן שריפה.
ביצוע העבודה ייעשה ע"י חברה המוסמכת ע"י היצרן לביצוע עבודות מסוג זה ובעלת
ניסיון מוכח.
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נספחים למפרט הטכני
 .1דוח יועץ קרקע
 .2דוח אקוסטי
 .3דוח בטיחות אש
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 .1דוח בדיקות קרקע וייעוץ לחפירה ודיפון

.1

נתונים כלליים
א.

איתור
הפרוייקט נמצא בשכונת רמת בית הכרם בירושלים .המבנה יוקם בתוך מתחם
המכללה להנדסה בנ.צ.מ .218475/630675

ב.

תכנית בדיקות הקרקע
בחודש ספטמבר  2011בוצעו באתר בניין  3שני קידוחי ניסיון לעומק של כ 16-25-מ'
ע"י הקבלן אריה קידוחים.
לימוד התוצאות נעשה תוך שימוש במפה טופוגרפית המציינת את רום הקרקע הקיים
בהשוואה למפלס הרצפות המתוכנן וכן עפ"י מפה גיאולוגית.

ג.

טופוגרפיה ומבנים שכנים
)(1

פני השטח באתר כיום הם מדרון היורד מהמפלס הגבוה מרום של +747
בסמוך לכביש המערבי לערך לרום של  .+743בכביש ההיקפי .בתחתית כביש
זה קיים המצוק לכיוון דרך מנחם בגין.

)(2

ד.

.2

המבנה גובל:


בצד מערב – כביש הכניסה של המכללה.



בצד צפון בנין .3



בצד מזרח ודרום – כביש הטבעת ומצוק.



באתר קיים מבנה שומר.

תיאור הפרויקט
מתוכננים  2מבנים מעל חניון מרתף תת קרקעי.
מפלס האפס מתוכנן ברום .0.0=+747
קומת המרתף התחתונה ברום .-12.65=+734.35
תכנון האדריכלות נעשה ע"י אדריכל קולקר-קולקר-אפשטיין והקונסטרוקציה ע"י
ירון שמעוני שחם.
כל שינוי בנתונים דלעיל יש להביא לידיעת הח"מ שאם לא כן אין להשתמש בדו"ח.
דו"ח הביסוס מתייחס לדיפון וחפירה בלבד ואילו לביסוס יינתן דו"ח בנפרד לאחר
מסירת נתונים מפורטים של המזמין.

חתך הקרקע
הסלע באתר נחלק לשתי תצורות עיקריות:
תצורה עליונה מבחינה טופוגרפית :סלע גיר מתצורת ורדים.
תצורה תחתונה מבחינה טופוגרפית :סלע קרטון מתצורת כפר שאול.
-
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א.

תצורת "ורדים" – סלע בינוני בחוזקו .סלע גירי עם אפשרות לאזורי חולשה.
הקידוחים שנתקבלו בעלי החזר גלעין ו RQD-שגדלים עם העומק.

ב.

תצורת "כפר שאול" – סלע קרטוני המתאפיין בחוזק נמוך-בינוני וריסוק .באזורים
אלה יתכנו גם חללים .בקידוחים לא נמצאו סלעי קרטון ולכן המסקנה היא שהמפלס
המתוכנן לביסוס עדיין גבוה ונמצא בתחום של "ורדים" )החזק יותר(.

ג.

כיסוי עליון
קיים כיסוי מעל הסלע שכולל חרסית ואבנים בעובי  2-3מ' .כמו-כן יתכננו שאריות
של יסודות מהמבנה שייהרס.

ד.

הטרוגניות
בסלעים אלה יש הומוגניות המתבטא בשיכוב מסודר של שכבות גיר קשה ובניהן
קרטון ,וכן כיסי חרסית וחללים.

ה.

"קרסט"
הקרסט הוא הימצאות חללים שנוצרו ע"י פעולת המים .תופעת הקרסט אפשרית
באתר זה ומתבטאת בקיומם של חללים ומערות בגודל של עשרות סנטימטרים ועד
מספר מטרים ,לעתים מלאים בחרסית .ייתכנו גם חללים בסלע שאין בהם מילוי
קרקע .במהלך הקידוחים לא נתגלו מערות.

ו.

חוזק
חוזק המדגם הבודד בבדיקת לחץ "בלא כלוא" מגיע עפ"י הערכה לכ 500-ק"ג/סמ"ר
עבור אבן הגיר .החוזקים הנ"ל אינם מיצגים את המסה הכללית עקב הסידוק
והקרסט .יתכנו אזורים חלשים יותר וגם חזקים יותר מהמצוין.

ז.

החזר מים
במהלך הקדיחה לבניין  3התקבל החזר מים ) (W.Rרק עד  10מ' עומק כאשר מתחת
למפלס זה היה איבוד מים ) (W.Lוהמשמעות חללים וסדקים.

ח.

מים
זרימות מים או נביעות אפשריות בכמות מוגבלת .עם זאת ,אין להוציא מכלל
אפשרות ,נביעות מים עונתיות עקב הימצאות שכבות קרטון חווארי או מים מצנרת
דולפת ממבנים שכנים.
התיאור הנ"ל מיועד לצורכי תכנון הדיפון והביסוס ובכלל זה חישוב תסבולת ולא
לצורכי ביצוע ,דהיינו :אין להסיק מתיאור הסלע מסקנות מוחלטות על אפשרויות
החציבה  -מה גם שיכולת החציבה היא במידה רבה פונקציה של טיב הציוד שבידי
הקבלן בכל מקרה.

.3

המלצות לתכנון הדיפון
א.

מערב-מתוכננת חפירה לעומק של כ 12 -13-מטר ממפלס הכביש המערבי קיים ועד
לרצפת החניון המתוכנן )יידרש דיפון( .מתוכננת תקרה למעבר כבאית.
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צפון -מתוכננת חפירה לעומק  4.5מ' בצמוד לבנין  .3יש תמיכה קיימת .נדרש דיפון
בצד צפון מערב.
מזרח -מתוכננת חפירה תוך חשיפת קיר קיים .בעתיד יוסר חלקו העליון של הקיר.
דרום-מתוכננת חפירה פתוחה בשיפוע ומדרגות לעומק  8-12מ'.
ב.

הדיפון יתוכנן עפ"י הפירוט הבא:
)(1

מערב -דיפון באמצעות כלונסאות שיבוצעו בשיטת מיקרופיילים בקוטר 45
ס"מ כל  60ס"מ שיחדרו  4מתחת לתחתית החפירה .הדיפון יחוזק אופקית
באמצעות  5שורות של ברגי סלע קבועים .כח מותר לבורג  12טון .ברגים
יבוצעו כל  1.8מ' בצורת "שחמט" .תבוצע הפרדה בתפר  3ס"מ עם קיר
המנהרה כדי למנוע העברת כוחות.

)(2

מזרח-צפון :יתוכנן קיר קונזולי של כלונסאות בקוטר  45ס"מ כל  60ס"מ.
הגובה הנתמך  4.5מטר והחדירה למטה  5מטר.

ג.
ד.

בחישוב ראשוני התקבל כוח של  33טון/מ"א בחזית קיר הברגים הקבועים.
לחץ הקרקע הצידי יחושב לפי דיאגרמת משולש .האורדינטה לחישוב לחץ הקרקע
הצידי תהיה בשיעור של= K  H :

כאשר:
 - Ka = 0.15מקדם לחץ סלע צידי )במצב אקטיבי לצד מגרשים וכבישים(
טון/מ"ק  -  = 2.2משקל מרחבי של הסלע
 - Hהגובה הנתמך במ'.
 - qעומס קבוע ממבנה שכן לפי פיזור  1:1יש לקחת  1טון/מ"ר לכל קומה.
ה.

.4

במצב סופי יבוצעו תקרות לקבלת הלחץ האופקי מהקיר הקיים והכוחות האופקיים
יועברו ליסודות המבנה המתוכננים באמצעות עמודים וקירות ניצבים.

הנחיות לתכנון חפירה פתוחה

א.

אין להתחיל בחפירה ללא תכנית חפירה שתוכן ע"י הקונסטרוקטור ותכלול חתכים.
חפירה פתוחה תאושר לצד הכביש התחתון.

ב.

השיפוע המותר:
 1.0אנכי ל 2.0-אופקי
 2מטרים עליונים
 2.0אנכי ל 1.0-אופקי
קרטון
 3.0אנכי ל 1.0-אופקי
גיר
יש למתן את השיפועים בקטעים בהם חתך הקרקע בפועל יהיה בלתי יציב ויהיה צורך
במיתון השיפועים עפ"י קביעת גיאולוג בשטח.

ג.

יש להבטיח בתכנון מיוחד דיפון עצמים הנמצאים בהיקף כמו עמודי חשמל או
תאורה ,קווי צנרת ,שוחות ,וכו'.

ד.

תכנית החפירה תלווה בחתכים המציינים את גבול המגרש ,את המצב במגרשים
השונים ,כולל פירוט אלמנטים וצנרת וכן שלבי הביצוע.
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מפרט לביצוע ברגיי סלע קבועים – בורג קבוע  12טון
הגדרת בורג במקרה זה שקולה לעוגן קצר אשר נדרך מיד בהתקנתו.
.1

אורך כולל  9מ' נטו .ביחס שורש חופשי 50% :כל אחד ,צינור שרשורי באיזור החופשי .שיפוע
הקדיחה לא יפחת מ 1-אנכי ל 3-אופקי )לאופק(.

.2

קוטר הקידוח לא יפחת מ 120-מ"מ כדי להבטיח הכנסת ספייסרים ,עטיפה וזרימה טובה של
תערובת הצמנט להגנת הבורג נגד קורוזיה )ספייסרים מחומר פלסטי(.

.3

הבורג יורכב ממוט פלדה מצולע בקוטר  36מ"מ שיוחדר לתוך קידוח שמולא קודם לכן
בתערובת צמנט.

.4

חוזק תערובת הדיס-צמנט ,תהיה  200ק"ג/סמ"ר לפחות .החוזק ייבדק מדגמית ע"י מכון
התקנים לפני התחלת העבודה ובמהלכה לפי הוראות המפקח.

.5

הבורג יתוכנן לכוח שרות של  12טון.

.6

כל בורג ייבדק בשטח בדריכה של כ 150%-מכוח השרות ,דהיינו :ל 18-טוו ואז ינעלו בעומס
 12טון שהוא עומס השרות.

.7

שני ברגים ניסיוניים )שאינם ברגים המתוכננים אלא בנוסף( ייבדקו לדריכה של  200%מכוח
השרות ,דהיינו :ל 24-טון .שני הברגים יהיו כלולים בהצעה של הקבלן .ברגי הניסוי יבוצעו
ראשונים ויועץ הקרקע יוזמן לניסוי .אנו רואים בקבלן מומחה ובהצעתו יכלול כל הדרוש
להשגת הכוח.

.8

כל הברגים ייבדקו לאחר  48שעות מהדריכה הראשונה .שחרור גדול מ  1טון יפסול את
הבורג .הקבלן יכין הברגה וטבעת מרחק וכל הדרוש לאפשר בדיקה חוזרת .הכל כלול
בהצעתו.
הכנת מנוף עזר להרמת צוות וציוד )במקרה שהמפלס הקיים הונמך( תהיה כלולה בהצעת
הקבלן.

.9

ראש הבורג יכוסה בגריז ומעליו כובע גומי כלול בהצעה .הכיסוי יבוצע מייד לאחר הבדיקה
של  48שעות .דחיית הכיסוי היא באחריות הקבלן לרבות תוספת ברגים קבועים לפי קביעת
היועץ והמפקח.

.10

כמות הברגים הסופית תקבע בעת מהלך העבודה ע"י המתכנן ויועץ הקרקע לפי אזורי חולשה
שיתגלו בחפירה.

.11

הדריכה תהיה בפיקוח טכנאי ממעבדה שיבצע רישום והוצאת דוחות על חשבון הקבלן
בהצעתו .הטכנאי יפיק דוחות ויעביר לאישור יועץ הקרקע.
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תיאור קידוחי נסיון
 %גלעין

RQD

החזר מים

קדוח

עומק מ'

מיון הסתכלותי

W.R

1

0.0-5.5

סלע גירי סדוק עם 70
חללים מלאים חרסית

30

W.R

5.5-10.0

סלע גירי סדוק עם מעט 100

70

חללים

2

10.0-24.8

סלע גירי מעט סדוק

100

80

W.L

24.8-27.2

סלע גירי סדוק מרוסק

90

10

W.L

0.0-2.2

כיסוי עליון חרסית

80

10

W.R

2.2-9.0

סלע גירי מרוסק

80

60

W.R

9.0-9.7

סלע גירי עם מעט חללים 100

90

W.R

9.7-16.2

סלע גירי עם מעט חללים 100

90

W.L

תוצאות בדיקת החדרה תקנית S.P.T-

קידוח

עומק מ'

מס' חבטות

1

2.0

(10,50) 50
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 .2דוח אקוסטי
.1

מבוא
 1.1מפרט זה עוסק בבעיות האקוסטיות העקרוניות העולות מתכנונו של המבנה
ובפתרונות האקוסטיים הנדרשים לשם עמידה בדרישות התקנים והקריטריונים
האקוסטיים.
 1.2ההנחיות במפרט זה מתבססות על תכניות אדריכלות ומיזוג אוויר המעודכנות
לתאריך פרסום מפרט זה.
 1.3הקבלן אחראי לביצוע העבודה ע"פ התקנים הבאים:
 1.3.1התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( התש"ן .1990
 1.3.2ת"י  1004מתייחס לבידוד אקוסטי בבנייני מגורים :
חלק  -1מתייחס למניעת מעברי רעש קול נישא באוויר ורעשי קול הולם בין
חללים.
חלק  -2מתייחס למכללי דלתות הכניסה.
חלק  -3מתייחס לבידוד אקוסטי של רעש מעליות.

1.3.3
1.3.4
.2

חלק - 4מתייחס לרעש הנפלט ממתקני אספקת מי שתיה ,ניקוז מים וקבועות
שרברבות.
התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( ,התש"ן 1990.
התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( ,התשל"ט .1979

קריטריונים אקוסטיים
 2.1מפלסי הרעש המירביים הנדרשים בחלליו השונים של הפרויקט מבוססים על הנחיות
היחידה לאיכות הסביבה אשר על פיהן לא יעלה מפלס רעש התחבורה בתוך חדרי
שינה או מגורים ,על ) ,Leq= 40dB(Aכאשר חלונות המעטפת סגורים.
2.2

מפלסי רעש הרקע הנדרשים בחללי המגורים והחללים הציבוריים נתונים בטבלה מס'
.1
טבלה מס' 1
שימוש

מפלס קול מומלץ
)dB(A

לובי ראשי  /קומתי

45-50

שטחי מסחר

45-50

חדרי שינה

35-40

חדר חוגים

40-45

חדר כושר

45-50
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.3

מעטפת המבנה
 3.1על בסיס מדידות אקוסטיות אשר נערכו ע"י משרדנו נמדדו מפלסי הרעש הבאים :
מפלס קול

מיקום המדידה

מקור הקול

קו בניין מזרחי

תחבורה שד' בגין

65.8

קו בניין מזרחי-צפון

תחבורה שד' בגין

66.8

קו בניין מזרחי-דרום

תחבורה שד' בגין

67.0

)Leq dB(A

המדידות נערכו בין השעות 12:00 – 11:00
3.2

שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש הינו מעל  ,27dBוזאת על מנת לספק מפלס רעש שלא

3.3

יעלה מעל הערך הנקוב בסעיף 2.1.
חלונות
3.3.1

יספקו הפחתת קול בשיעור של  R'w = 27dBלפחות.

3.3.2

חלונות חדרי השינה ומגורים יבוצעו באמצעות פרופילי אלומיניום מטיפוס
צירי כדוגמת "קיפ" מטיפוס  4750של חברת קליל או ש"ע.
זיגוג החלונות /ויטרינות יבוצע באמצעות זכוכית בידודית הכוללת )דרישת
מינימום(:

3.3.3

3.3.4

.4

זיגוג ][mm

אוויר ][mm

זיגוג ][mm

5

6

6

עבודות האלומיניום תבוצענה עפ"י הנחיותיו ופרטיו של יועץ האלומיניום של
הפרויקט .פרטי תכנון יועברו לאישורנו.

רצפות /בסיסים
 4.1יש להבטיח מניעת מעבר רעש קול הולם )רעשי צעדים( בין הקומות על פי דרישת ת"י
 1004חלק  .1עפ"י תקן זה יש להבטיח רמת לחץ מנורמלת בין חללי דירות של
 L'n = 62dBלכל היותר.
4.2

4.3
4.4

בידוד מצע הריצוף יבוצע ע"י הנחת יריעות "פלציב" מטיפוס  GA25בעובי של  6מ"מ
או ע"י התזת שכבת "תרמוסטפ" בעובי  5מ"מ של חב' תרמוקיר או חומר ש"ע מאושר
על ידי היועץ האקוסטי ,על גבי שכבת הבטון ,עפ"י פרט .02.01
למניעת העברת רעידות אל שלד המבנה ,הדחסן המתוכנן בקומת הקרקע יותקן על
גבי רצפה צפה עפ"י פרט .02.03
ריכוזי יחידות העיבוי במפלס הגג העליון יוצב על גבי רצפה צפה מסוג Jack Up

 Systemעפ"י פרט 02.08.
4.5

הגנרטור יוצב על גבי בסיס צף ,עפ"י פרט .02.04
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4.6

את רצפת חדר הכושר יש לבודד באמצעות יריעות פלציב בעובי  20מ"מ ,עפ"י פרט
.02.07
באזור המשקולות יבוצע ריצוף מטיפוס  Pavigymאו ש"ע.

4.7
.5

יש לבצע רצפה צפה בתחום חדר המשאבות העליון ,לפי פרט .02.06

קירות הפרדה
5.1

על פי ת"י  1004חלק  1בידוד אקוסטי בבנייני מגורים :קירות ותקרות )רצפות( בין
דירות ,כמפורט בטבלה מס'  - 1הפרש הרמות המנורמל בין חללים )דירות( הוא 48dB
= .R'w

5.2
5.3

משקל כל אחד מרכיבי הבנייה המשיקים לקירות ההפרדה בין הדירות דהיינו :רצפה,
תקרה ,קירות צד ,לא יפחת מ 250 -ק"ג למ"ר.
קיר ההפרדה בין דירות יבוצעו כקירות גבס תלת קרומיים לפי פרט 04.05.

 5.4ארונות עליונים ייכללו מנגנוני "טריקה שקטה".
 5.5באזורי המרחבים המוגנים ,היכן שלא ניתן לפגוע בקירות בטון ,למניעת רעשי
אינסטלציה ,כהגדרתם בת"י  1004חלק  ,4בין הדירות ינקטו האמצעים הבאים :
 5.5.1כאשר מתוכנן חדר שירותים או מטבח החולקים קיר הפרדה המשותף לדירה
סמוכה ,יבוצע בלוק  6/7עד לגובה האביזר ,לשם העברת צנרת מים וניתוק
האביזר מקיר ההפרדה בין הדירות עפ"י פרט 03.29.
 5.5.2ניתוק משטח השיש מקיר ההפרדה יבוצע עפ"י פרט 03.39.
 5.6למניעת מעבר רעש בין דירות במקרה בו פיר אוורור משמש את שתיהן ,יש לבצע
הפרדת גבהים לצנרת הפליטה לפיר  ,מידת ההפרדה לפחות  60ס"מ ,עפ"י פרט . 03.44
 5.7יש לבצע קיר פנימי בתחום חדר הגנרטור החולק קיר משותף עם החדר הרב תכליתי,
לפי פרט 03.17.
 5.8כל פירי המערכות המשמשים למעבר צנרות מזוג אוויר ,אינסטלציה וכו' ,יבוצעו
כקירות בנויים בעובי  10ס"מ ובמשקל  1400ק"ג \ מ"ק  +טיח צמנטי בעובי  15מ"מ
מצד אחד .
 5.9על מנת למנוע קצרים אקוסטיים יש להמנע מתכנון קופסאות חשמל האחת מול
השניה.
 5.10בתחום חדר הדחסן תותקן תקרת תותב העשויה  2לוחות אקוופנל או ש"ע ,עפ"י פרט
04.02.
 5.11ביצוע גבס  -כללי
 5.11.1ביצוע קירות הגבס יהיה עפ"י חוברת הנחיות לביצוע של חב' אורבונד.
 5.11.2כל הקירות יבוצעו ממפלס הריצוף ועד לתקרה הקונסטרוקטיבית של המבנה.
 5.11.3על מנת למנוע קצרים אקוסטיים יש להימנע מתכנון קופסאות חשמל האחת
מול השנייה.
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 5.11.4על מנת למנוע פגיעה בכושר בידודם האקוסטי של קירות ההפרדה בין
החללים השונים של המבנה יש לאטום את נקודות חדירת תעלות אוויר צח
ומסילות הכבלים כמפורט בפרטים .04.11,04.12
אטימות תבוצענה באמצעות לוחות צמר סלעים בצפיפות של  165ק"ג/מ"ק
של חב'  Rockwoolלרבות מריחת  KBSעל גבי פני שטח הצמר.
.6

קירות פנים
6.1

.7

קירות ההפרדה הפנימיים יבוצעו לפי ההנחיות הבאות:
 6.1.1קירות הפנים בתוך דירות זוג ודירות יחיד יבוצעו כקירות גבס חד קרומי ,לפי
פרט 04.01.
 6.1.2קירות הפנים בתוך דירות  3חדרים יחיד יבוצעו כקירות גבס דו קרומי ,לפי
פרט .04.03

דלתות
 7.1על מנת למנוע מעבר רעש מהשטחים הציבוריים אל יחידות הדיור יש להתקין בפתחי
הכניסה אל הדירות דלתות בעלות דרגת בידוד אקוסטי  ,3כנדרש בטבלה  1בתקן
 1004חלק " 2בידוד אקוסטי בבנייני מגורים  :מכללי דלתות כניסה".
דהיינו דלת כניסה בעלת בידוד אקוסטי בשיעור של לפחות . 24dB  RW  26dB
7.2

טבלה מס'  - 2אפיון דלתות אקוסטיות לחללים טכניים :

תאור החלל

מפלס

חדר דחסן – כניסה מהבניין

בידוד אקוסטי

הערות

]Rw [dB

קרקע

30

יש להגיש דלת לאישור

קרקע

30

יש להגיש דלת לאישור
כדוגמת  612של 'פזגל'

פירי מערכות /דלתות שרות

כללי

25

יש להגיש דלת לאישור

חדר גנרטור

מרתף 1-

35

יש להגיש דלת לאישור

חדר משאבות

מרתף 3-

30

יש להגיש דלת לאישור

חדרי דחסן
)כניסת משאיות(

7.3
7.4

ופריקה-טעינה

דלתות פח אקוסטיות תהיינה כדוגמת דלתות מתוצרת "רב בריח" או ש"ע אקוסטי
מאושר.
על ספקי הדלתות לספק נתוני בדיקה אקוסטית לגבי עמידת הדלתות בדרגות הבידוד
הנדרשות ואת פרוט התנאים בהן בוצעה מדידת כושר בידודה האקוסטי של הדלת.
נתוני בידוד יבוססו על מדידות תקניות ,אשר יבוצעו עפ"י תקן .ISO10140-2
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.8

אקוסטיקת חללים
 8.1יש לתכנן בתחום המבואה הראשית ,המבואות הקומתיות ,החדר הרב תכליתי וחדר
הכושר ,תקרות אקוסטיות בעלות מקדם בליעת קול נדרש.  W  0.85 :
8.2

להלן אופציה לביצוע תקרה אקוסטי  :מגשי פח מחוררים
המגשים יהיו מפח מגולוון עובי  0.6מ"מ ,בעלי  26%חירור לפחות ,כדוגמת Drop In

של חב' הכט אפרים או ש"ע אקוסטי מאושר .
בתוך מגשי הפח ,מעל הגיזה ,יונחו מזרני צמר זכוכית בעובי " 1ובצפיפות של  24ק"ג /
למ"ק עם גיזה שחורה תחתונה.
גיזות מאושרות  Barrier :או .Soundtex
8.3

ש"ע אקוסטי יועבר לאישורנו ע"י אדריכל הפנים של הפרויקט.

.9

צנרת אינסטלציה
 9.1יש למנוע מעבר רעשי אינסטלציה וקבועות תברואתיות ליחידות הדיור כנדרש בת"י
 1004חלק " ,4אקוסטיקה :בדיקות רעש הנפלט לבניין ממתקני הספקת מי שתיה,
ניקוז מים וקבועות שרברבות".
 9.2תואי צנרת הביוב יועבר בתחום הפירים המתוכננים בין יחידות הדיור.
סגירת הצנרת כלפי כיוון המעברים תבוצע באמצעות  2לוחות גבס בעובי  12.5מ"מ
לפי פרט  06.30או לחילופין באמצעות דלתות שרות אקוסטיות בעלות ערך בידוד
אקוסטי כמפורט בטבלה מס' 2.
 9.3בנקודות בהן חודרת צנרת אנכית את תקרות הבטון יותקנו שרוולים אשר יאטמו
בהיקפם למניעת העברת רעידות ורעשי זרימת מים בין הקומות.
 9.4למניעת רעשי אינסטלציה ,הנגרמים כתוצאה מלחץ מים עודף ,יש לתכנן את לחץ
המים בצנרות המבנה כך שהנ"ל לא יעלה על  4אטמוספרות.
 9.5צמגי"ם – עובי כיסוי הבטון לא ייפחת מ –  9ס"מ לכיוון יחידת הדיור.

.10

מעליות
 10.1השתקת רעש המעליות נדרשת על פי ת"י  1004חלק  :3בידוד אקוסטי בבנייני מגורים,
רעש ממעליות ,תקן זה מחייב את קבלן הבניין על פי חוק התכנון והבניה.
 10.2הנחיות לטיפולים אקוסטיים במעליות מטיפוס MRL

 10.2.1יש להטמיע את ההנחיות המפורטות בתת סעיף זה במפרטיו של יועץ
המעליות של המבנה.
 10.2.2המעליות אשר תותקנה בפרויקט הנדון ,הינן מסוג ) MRLללא חדר מכונות(,
הכוללות שימוש במנועי  gearlessשקטים המחוברים אל מערך הינע
באמצעות רצועות /כבלים המספקות תנועה ועצירה חלקה ופרוגרסיבית.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

596
 10.2.3המנועים מותקנים על גבי מערך בולמים ,המסופק ע"י היצרן ,כאשר כל
המנגנון מחובר אל חלקם העליון של פסי המשקל הנגדי ו/או פסי התא.
לא ניתן לנקוט באמצעים אקוסטיים נוספים לטיפול במנגנוני המעליות
הנ"ל.
 10.2.4מפלס הרעש המירבי אשר יופק על ידי מנגנוני המעלית לא יעלה על 55-

) 65dB(Aבתוך פיר המעלית.
 10.2.5על בסיס ההנחיות המפורטות במסמך  VDI 2566חלק  ,2לא תעלה עוצמתו
של מצלול הגוף בתחום הפיר הצמוד למנועי המעלית על הערכים הבאים:
500

250

125

63

Hz

85

85

90

90

LMAX dB 10 6 m s 2 



 10.3לוח פיקוד
 10.3.1יש להימנע משימוש בלוח פיקוד במפלס קומת גג ,בתוך תחום המבואה.
במקרה ואכן יימוקם הלוח בקומה העליונה ,יינקטו אמצעים אקוסטיים
לבידודו ,בתיאום עימנו.
 10.3.2יש לתכנן את מיקומו של לוח הפיקוד בחלקו העליון של פיר המעליות.
 10.3.3לוח הפיקוד ייתמך על ידי בולמי רעידות מסוג  WICשל חברת  Masonאו
ש"ע.
 10.3.4מפלס הרעש אשר יופק ע"י פעולת הרכיבים בתוך לוח הפיקוד לא יעלה על
) Leq=45dB(Aבמרחק של מטר  1מהלוח.
 10.4בידוד מנוע
 10.4.1במערכות אשר בהן המנועים מותקנים על גבי מערך בולמים ,המסופק ע"י
היצרן ,כאשר כל המנגנון מחובר אל חלקם העליון של פסי המשקל הנגדי ו/או
פסי התא ,לא ניתן לנקוט באמצעים אקוסטיים נוספים לטיפול במנגנוני
המעליות הנ"ל.
 10.4.2במקרים בהם המערכות מתוכננות באופן הכולל את מיקום מנוע המעלית על
גבי מערך קורות פלדה המושענות בנישות המתוכננות בתחום פיר המעלית,
יש לתכנן עיבוי מקומי של קירות הבטון ולבודד את נקודות ההשענה
באמצעות בולמי רעידות עפ"י פרט .09.06
 10.5על גבי פתחי שחרור העשן מפיר המעלית יותקנו תריסים אקוסטיים מטיפוס AL-50-

 Sשל חברת ח.נ.א או ש"ע.
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.11

מערכות מ"א  /אוורור
 11.1יחידות VRF

 11.1.1יחידות מיזוג אוויר מטיפוס  VRFמתוכננות במפלס הגג העליון של המבנה.
מעקה הגג מתוכנן כ 70-ס"מ מעל גובה היחידות.
 11.1.2בתחום הגג תתוכנן רצפה צפה ,עפ"י פרט 02.08.
 11.1.3להלן איפיונן האקוסטי של יחידות העיבוי בפרויקט:
מפלס רעש יחידות העיבוי בפרויקט לא יעלה על ) LWA  72dB( Aאו
) LPA  64dB( Aבתנאי שדה פתוח על גבי משטח מחזיר בודד (Free field

) , condition over one reflecting planeבמרחק  1מטר מהמעבה.
נתון זה ייבוסס על מדידות מעבדה עפ"י תקן אקוסטי  ISO 3741ו/או
 ISO3746בתנאי מדידה כנדרש בתקן  ISO 5151למזגני אוויר.
אופיין הרעש של המעבה יהיה ללא טונים בולטים.
 11.1.4קריטריונים אקוסטיים מומלצים למפלסי רעש בתוך הדירות :
מהירות מפוח

מיקום

מקור הרעש

חדרי שינה

יח' פזור אוויר בינונית

35-40

מעברים  +מגורים

יח' פזור אוויר בינונית

40-45

מפלס רעש דרוש Leq,
)dB(A

 11.5יחידות אוויר צח
 11.5.1מפוחי היחידות יוצבו על גבי קפיצי פלדה בעלי שקיעה סטטית של ". 2
 11.5.2גוף היחידות יבוצע מפח כפול דופן הכולל :
דופן פנימית  ,פח מחורר בעובי  0.8מ"מ הכולל  40%חרור.
פח חיצוני  1.25מ"מ.
מילוי צמר זכוכית  24ק"ג/מ"ק בעובי " 2עם גיזה שחורה.
 11.5.3יש לקחת בחשבון כי על גבי פתח אספקת האוויר של כל אחת מהיחידות
המתוכננות יותקן משתיק קול בעל  42%שטח נטו למעבר אוויר באורך של
 150ס"מ.
התאמה ואיפיון משתיקי קול ליחידות האוויר הצח יסופקו לאחר
קבלת תכניות מיזוג אוויר ונתונים לגבי נקודות העבודה של
היחידות.
 11.5.4כל יחידות האוויר תותקנה על גבי קפיצי מתכת מטיפוס  SLFשל חב' Mason

או ש"ע ,עם שקיעה סטטית של "2.
 11.6תעלות אספקת אוויר צח
 11.6.1תוואי התעלות הנ"ל ייתוכנן בתחום המעברים באמצעות תעלת פח הכוללת
בידוד אקוסטי פנימי בעובי "1.
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 11.6.2תעלות אספקת האוויר אל החדרים )מהתוואי הראשי( תבוצענה מפח 0.8
מ"מ הכולל בידוד אקוסטי פנימי ותתוכננה בדרוג )לא אחת מול השנייה(.
 11.7מפוחי יניקת אוויר – שירותים
 11.7.1מפוחים יוצבו על גבי קפיצי פלדה בעלי שקיעה סטטית של " ,1כדוגמת דגם
 MDשל חב'  Masonאו ש"ע אקוסטי מאושר.
 11.7.2בין המפוחים לתעלות מ"א יבוצעו חיבורים גמישים.
 11.8השתקת מערכות האוורור תבוצענה באמצעות משתיקי קול  ,פרוט ההשתקות ימסר
בדוח נפרד .
.12

דחסן אשפה
 12.1למניעת העברת רעידות אל שלד המבנה ,אשר תגרומנה למטרדים אקוסטיים בדירות
הפרויקט ,יש להציב את הדחסן על גבי רצפה צפה ,כמפורט בפרט .02.03
 12.2למניעת מטרדים אקוסטיים סביבתיים יש להתקין בפתח חדר הדחסן דלת מבודדת,
כמפורט בפרק  ,Rw=30dB – 7כדוגמת דלת פנלים תעשייתית מטיפוס  612של חב'
"פזגל" או ש"ע אקוסטי מאושר כמפורט בפרק הדלתות.
 12.3מפלס הרעש של מערכת הדחיסה לא יעלה על  LA,fastmax=75dBבמרחק  2מטר
מהיחידה  ,על ספק המערכת להציג דוח מדידה אקוסטית המאשר עמידה בתנאי זה .
 12.3איוורור חדר הדחסן יבוצע דרך תריס אקוסטי מטיפוס  AL-33של חב' ח.נ.א או ש"ע.
 12.4למניעת מטרדים אקוסטיים בדירות הנמוכות ,יש לתכנן תקרה מונמכת בתחום חדר
הדחסן לפי פרט .04.02

.13

שוט אשפה
 13.1למניעת מטרדים אקוסטיים בקומות התחתונות ,אשר יגרמו כתוצאה מנפילת אשפה
על גבי קטע הצינור המשופע שבתחתית השוט ,יבוצעו הטיפולים הבאים:
יבוצע ניתוק פיזי בין הצינור האנכי לבין "הברך" התחתונה ע"י הרחבת
קוטרה .ע"י כך יווצר צינור בתוך צינור.
הברך התחתונה תצופה שכבת גומי בעובי  5מ"מ ,מעליה " 2צמר סלעים
בצפיפות  80ק"ג  /מ"ק ,אשר יחופה מעטפת פח מגולוון בעובי  0.7מ"מ .
 13.2עיגון כל מהלכו האנכי של השוט אל שלד המבנה ,יבוצע באמצעות חבקים גמישים
מטיפוס  Muproאו ש"ע ,אשר ימוקמו בין החבק לצינור הנירוסטה.
13.3
13.4
13.5
13.6

יש לכוון את צינור פליטת האשפה כך שפליטת האשפה מהשוט תתבצע אל מרכז
משפך הדחסן ולא על דפנות המשפך.
יש לאטום את המרווח הנוצר בין צינור הנירוסטה לפתח הבניה ,באמצעות רוזטות פח
ויריעות ניאופרן .
את מעבר השוט אל הדחסן יש לסגור באופן מלא ע"י שרוול בטון בעובי  15ס"מ.
פרטי בידוד מצורפים בגיליון טיפול במערכת שוט האשפה כחלק מחוברת הפרטים .
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.14

גנרטור
 14.1השתקת יחידות דיזל הגנרטור אשר תותקנה בפרויקט ,נדרשת על פי התקנות למניעת
מפגעים )רעש בלתי סביר( ,התש"ן 1990.
 14.2תכנון מפורט של סידור משתיקי הקול בתוך חדר הגנרטור במרתף  -1יועבר בהמשך
לאחר קבלת נתונים לגבי הספק הגנרטור המתוכנן )יועץ חשמל(.
 14.3דלת חדר הגנרטור תבוצע כדלת אקוסטית בעלת בידוד אקוסטי של ,Rw=35dB
כנדרש בפרק דלתות במפרט זה.
 14.4הגנרטור יוצב על גבי בסיס צף לפי פרט .02.04

.15

חצר פריקה וטעינה  -חיצונית
 15.1על מנת להפחית מטרדים אקוסטיים בשעות השינה ,יש להגביל את הפעילות בחצר
הפריקה והטעינה לשעות יום ,דהיינו ,משעה  8:00עד שעה 14:00.
 15.2עקב תכנון של החצר מתחת לחלונות חדרי שינה של המבנה ,ייתכנו מטרדים
אקוסטיים עקב תנועת המשאיות ובמיוחד נסיעה לאחור.

.16

חדרי משאבות מים
 16.1מפלס הרעש של המשאבות אשר יותקנו בפרויקט לא יעלה על ) 65- 70dB(Aבמרחק
של  1מטר מהמשאבה .יש להעביר את נתוני הרעש הקטלוגים של המשאבות אשר
יותקנו בפרויקט ,לאישורנו.
 16.2יש להתקין את כל משאבות המים על גבי יסודות אינרטיים אשר משקלם יהיה לפחות
פי  2ממשקל המשאבה ,אשר יוצבו ע"ג קפיצי פלדה כדוגמת קפיצי  SLFמתוצרת
חברת  Masonאו ש"ע עפ"י פרט 07.01.
 16.3בין כל המשאבות לצנרות המחוברות אליהן יורכבו מחברים גמישים דו גליים כדוגמת
" "Expansion Jointsהמיוצרים ע"י חב'  Mercer Rubberאו ש"ע ,למניעת מעבר
רעידות אל שלד המבנה.
 16.4כל חיבורי הצנרת אל מבנה חדר המשאבות יבוצעו באמצעות מתלים קפיציים מטיפוס
 PC30מתוצרת חברת  Masonאו ש"ע ,עפ"י פרט 07.02.
 16.5בכל נקודה בה חודרת צנרת האינסטלציה את מבנה חדר המשאבות יותקנו שרוולים
אשר יאטמו בהיקפם למניעת העברת רעידות ורעשי זרימת מים אל המבנה ,עפ"י פרט
.07.03
 16.6על מנת למנוע רעידות בעת מילוי הבריכות יש להאריך את צינור הכנסת המים עד
כמה שניתן ולהרכיב בחלקו העליון ברז שחרור אוויר.
 16.7מגופי בריכות המילוי :
יש להשתמש בשסתום בריכה הידראולי תעשייתי מפוקד מצוף/נווט  4דרכי דו מפלסי
הכולל מפעיל בעל מבנה דו נפחי כולל תא תחתון אינטגרלי המאפשר מהלך פתיחה
איטי ומרוסן המבוסס על מגוף תעשייתי מטיפוס  750-66 FIZשל חב' ברמד או ש"ע.
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פיקוד השסתום יבוצע באמצעות מצוף אנכי  4דרכי דו מפלסי דגם  66של חב' ברמד או
ש"ע.
 16.7.1את המגופים יש למקם עפ"י ההנחיות הבאות:
חדר מכונות תחתון  :על גבי צנרת מילוי המאגר הממוקמת בחלקו התחתון
של החדר.
חדר מכונות עליון  :על גבי צנרת מילוי המאגר הממוקמת בחלקו העליון של
החדר.
 16.7.2בשתי קצוות ברזי המילוי יותקנו מחברים גמישים דו גליים כדוגמת
" "Expansion Jointsהמיוצרים ע"י חב'  Mercer Rubberאו ש"ע ,למניעת
מעבר רעידות אל שלד המבנה.
 16.8במקרה של שימוש במשאבות מים בעלות  2מהירויות יש להתקין את לוח הפיקוד
שלהן על גבי בולמים מסוג  WICשל חב'  Masonאו ש"ע.
 16.9דלתות חדרי המשאבות תבוצענה כדלתות פח אקוסטיות בעלות כושר בידוד אקוסטי
של  Rw=30dBלפחות.
 16.10איוורור חדרי המשאבות יבוצע באמצעות תריס אקוסטי אשר יותקן בפתח שחרור
העשן של החדר ,כדוגמת  AL-50-Sאו איוורור מאולץ ומושתק.
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מפרט טכני להשתקת
חדר גנרטור

א.

כללי
א .1.מפרט זה מתאר את סידור ההשתקה של יח' דיזל גנרטור בהספק של  ,500KVAאשר
תמוקם בקומת המרתף של המבנה בפרוייקט הנ"ל.
א .2.סידורי ההשתקה כוללים משתיקי קול בפתחי כניסה ויציאת אוויר מחדר הגנרטור
וכן משתיקי קול לצינורות פליטת האוויר של הגנרטור.
א.3.
א.4.
א.5.
א.6.
א.7.

א.8.
א.9.
א.10.
א.11.

ב.

יסוד צף לגנרטור ,למניעת מעבר רעידות למבנה יבוצע על ידי קבלן הבניין עפ"י פרט
 02.04המצורף לחוברת הפרטים האקוסטיים וכן בגיליון השתקת הגנרטור.
ביצוע משתיקי הקול יהיה על פי המפורט במפרט המיוחד לעבודות האקוסטיות ,אשר
בפרק ב' וכן על פי התכניות המהוות חלק בלתי נפרד ממנו.
על הקבלן לקבל את אישורו של היועץ האקוסטי למשתיקי הקול לפני הבאתם לאתר.
על הקבלן לתאם את ביצוע העבודה עם מנהל הפרוייקט ,עם יועץ החשמל ועם היועץ
האקוסטי.
העבודה כוללת את אספקת המשתיקים ,הובלתם והתקנתם באתר.
אישור גמר העבודה יינתן על ידי היועץ האקוסטי לאחר ביצוע מדידות רעש בגמר
העבודה והוכחת עמידות משתיקי הרעש בתנאי המפרט.
העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה על פי ההנחיות המופיעות בפרק ב' של מפרט
זה ,לשביעות רצונם של היועץ והמפקח באתר.
הקבלן ישאיר אחריו שטח נקי לשביעות רצון המזמין.
הקבלן יתאם מראש לוח זמנים להשלמת עבודתו בהסכמת המזמין.
על גבי קירות חדר הגנרטור יותקנו חומרי בליעה אקוסטיים כמפורט בסעיף ג11.
למפרט זה ,באישור יועץ בטיחות.

מפרט מיוחד למשתיקי הקול
בנוסף לדרישות המפורטות בתכניות ו/או במפרט הטכני ,בהקשר לפריטים שאין להם פרוט
אקוסטי נפרד בתכניות ו/או במפרט הטכני ,חלים על הקבלן הדרישות הכלליות הבאות:
ב .1.משתיקי הקול יהיו מסוג משתיקים "בולעים" ,המבוססים על קוליסות )חציצים(
אקוסטיים פנימיים.
ב .2.החציצים עשויים מסגרות פח מגולוון בעובי  1.25מ"מ לפחות ,עם כיסוי פח מגולוון
מחורר בשיעור של  40%לפחות .עובי הפח המחורר יהיה  0.8מ"מ.
ב .3.מילוי החציצים יהיה של צמר סלעים בצפיפות של  80ק"ג  /למ"ק ,להבטחת הבליעה
הדרושה.
ב .4.הצמר הנ"ל יוגן על ידי סיבמין למניעת נשורת.
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ב.5.
ב.6.
ב.7.
ב.8.
ב.9.

עובי החציצים ,המרווחים ביניהם ,צפיפות הצמר וכו' ,יבטיחו הפחתת הרעש
הנדרשת ,כפי שיפורט לגבי כל משתיק ומשתיק.
החציצים יצויידו בכנפוני כניסת אוויר )קונוסים( ,למניעת מערבולות וקבלת זרימה
הומוגנית של אוויר.
כניסה ויציאת האוויר לחדר הגנרטור תהיה דרך משתיקי הקול על פי התכנית
המצורפת.
המשתיקים יצבעו בשתי שכבות של צבע יסוד עשיר אבץ ,ושתי שכבות צבע סופי
בהתזה ,כדוגמת צבע "איתן" של טמבור ,או ש"ע.
המשתיקים יבוצעו עם חיתוכים ,בעבודת מסגרות ברמה גבוהה )לא עבודת פחחות
מיזוג אוויר( ,כולל אטימת העטיפות והגופים הפנימיים.
כל המשתיקים יהיו כפולי דופן ,עפ"י המפורט בסעיף ג'.

ב10.
ב .11.עבודת הקבלן תכלולנה את כל עבודות הפח הכוללות תאי התפשטות וקשתות
אקוסטיות כמפורט בתכניות.
ב .12.הקבלן ימציא ליועץ האקוסטי נתונים טכניים וחישובים לעמידת המשתיקים
בדרישות האקוסטיות והאווירודינמיות הדרושות.
ב .13.הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור משתיקי קול כנ"ל באופן סטנדרטי.
ב 14.נתוני ההשתקה יבוססו על מדידות מעבדה על בסיס תקן .ISO 7235
ג.

משתיקי קול
ג .1.יש לתאם את ביצוע העבודות עם יועץ החשמל של הפרוייקט.
ג .2.תכניות ההשתקה המצורפות למפרט זה הנם חלק בלתי נפרד ממנו.
ג .3.תיאור המשתיקים ומידותיהם מפורטים.
ג .4.להלן דגמי המשתיקים ונתוני ההשתקה הנדרשים מהם :
יניקת אוויר אל חדר הגנרטור
משתיק קול מטיפוס  Aכפול דופן
כדוגמת דגם H

מעבר אוויר חופשי מקסימלי 33% :
אורך  200 :ס"מ
נתוני השתקה ביחידות אנרגיה ): ( Insertion loss
Hz

4000
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dB
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41

24

10

4

De

-

פליטת אוויר מחדר הגנרטור
משתיק קול מטיפוס  Bכפול דופן
כדוגמת דגם SH
מעבר אוויר חופשי מקסימלי 25% :

אורך  150 :ס"מ
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נתוני השתקה ביחידות אנרגיה ): ( Insertion loss
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כל המשתיקים יבוצעו ככפולי דופן ,משתי שכבות פח בעובי  1.25מ"מ,
המרווח בין שכבות הפח ימולא לוחות צמר סלעים בצפיפות  100ק"ג למ"ק.
יש לבצע תעלת התפשטות בין הפתח בקיר לבין משתיק הקול .תעלת
ההתפשטות תהיה כפולת דופן ,משתי שכבות פח בעובי  1.25מ"מ ,המרווח
בין שכבות הפח ימולא לוחות צמר סלעים בצפיפות  100ק"ג למ"ק.
האטימה בין משתיק הקול ו/או תא ההתפשטות לבין הפתח בקיר תבוצע
באמצעות פרופילי " "Lמפח בעובי  1.25מ"מ .בין הפרופיל הנ"ל לבין הקיר
תוכנס יריעת נאופרן בעובי  2מ"מ להבטחת האטימה הנדרשת.
בין הגנרטור והמשתיק )פליטה( ,יש לבצע תעלת פח )תא התפשטות(
המחוברת לגנרטור באמצעות חיבור גמיש ,כמפורט בתכנית ההשתקה.

ג.5.

קשתות אקוסטיות יבוצעו כמפורט בתכניות ההשתקה.

ג.6.

ע"ג צינור הפליטה של הגנרטור יורכבו משתיקי קול ראשוני ומשני ,כדוגמת משתיקי
קול מטיפוס  ,ES-A type + ADSשל חב' ח.נ.א ,.או ש"ע מאושר.
תליית צינור הפליטה תבוצע באמצעות מתלה קפיצי מטיפוס  ,W30של חב'  Masonאו

ג.7.
ג.8.

ש"ע.
האטימה בין צינור הפליטה לפתח המעבר בקיר חדר הגנרטור ,תבוצע באמצעות
רוזטת פח מגולוון בעובי  1.25מ"מ.
בין הרוזטה הנ"ל לבין הקיר תוכנס יריעת נאופרן בעובי  2מ"מ ,להבטחת האטימה
הנדרשת.
במרווח הנוצר בין צינור הפליטה לבין פתח המעבר בקיר ,יש לדחוס צמר סלעים
בצפיפות של  100ק"ג למ"ק.
הגנרטור יוצב על גבי קפיצי פלדה בעלי שקיעה סטטית של ".2
הקפיצים יהיו בעלי נצילות של .95%
בפתח הכניסה לחדר הגנרטור תותקן דלת אקוסטית בעלת כושר בידוד אקוסטי של
.R'w=38dB

ג .9.בפתחי כניסה ויציאת האוויר יותקנו תריסי רפפות בתאום עם אדריכל המבנה.
ג 10.תכניות השתקת חדר הגנרטור נתונות בנספחים או בגיליון השתקת גנרטור,
המצורפים למפרט זה.
ג 11.על גבי קירות חדר הגנרטור יותקנו חומרי בליעה אקוסטיים כדוגמת ספוגים
אקוסטיים על בסיס מלמין מטיפוס  ,Sonexאו  ,Basotecאו ש"ע אקוסטי מאושר,
או פאנלים אקוסטיים אשר יתוכננו כדלקמן:
פח חיצוני בעובי של  1.25מ"מ ,מילוי של צמר סלעים בעובי " 2ובצפיפות של  24ק"ג
למ"ק בתוך שקיות פ.ל.ב ופח נוסף בעובי  0.8מ"מ  40%חירור.
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כתב כמויות מנחה המשלים את המפרט

תאור העבודה

יחידה

כמות

משתיק קול ראשוני

יח'

1

לצינור פליטת גזים
משתיק קול משני

יח'

1

לצינור פליטת גזים
משתיק קול להכנסת אוויר – A

200 cm

380 Cm x 110 Cm x

משתיק קול להוצאת אוויר – B

150 cm

מ"ק

8.4

מ"ק

7.6

290 Cm x 175 Cm x

קשת אקוסטית עפ"י תכנית

יח'

3

דלת אקוסטית

יח'

1

Rw = 38dB

פאנל אקוסטי
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 .3דוח הנחיות בטיחות אש
1

כללי
מסמך זה מפרט את הדרישות הרלוונטיות לבטיחות האש במבנה.
המסמך לא כולל :משטח רחיפה על גג הבניין ,בטיחות קרינה ,בטיחות בעבודה ,גהות,
בטיחות חשמל ,בטיחות תנועה ,בטיחות בבנייה ,חומרים מסוכנים ,חומרים פציציים,
בטיחות גזים ,נגישות לאנשים עם מוגבלויות ,מעשי טרור ,פגיעת מטוס  /טיל וכד'.

2

3

שיטה
.1

תקנות בטיחות האש  -התוספת השלישית )להלן :התקנות( ,מרץ .2009

.2

חוק שירותי הכבאות הישראלי העדכני ביותר.

.3

הוראות מכ"ר הישראליות העדכניות ביותר.

.4

לקובץ הנחיות הבטיחות שלהלן יצורפו תוכניות נספח בטיחות אשר יהוו חלק בלתי
נפרד מהנחיות הבטיחות.

הגדרות ומושגים
.1

אלמנט עמיד אש -חלק בבניין בעל עמידות אש למשך  90דקות לפחות  ,כמוגדר בתקן
ישראלי ת"י .931

.2

מגדל – בניין אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה  ,מעל מפלס הכניסה
הקובעת לבניין  ,עולה על  42מ'.

.3

דלת אש – דלת בעלת סגירה עצמית  ,הנפתחת כלפי חוץ )כיוון המילוט( ,זולת אם
נאמר אחרת ,המהווה אלמנט עמיד אש למשך זמן אשר לא יפחת מחצי שעה )איבוד
בידוד( בהתאם לתקן ישראלי ת"י . 1212

.4

דרך יציאה – דלת או אמצעי אחר שהיציאה לרחוב דרכו היא במישרין אל שטח פתוח.

.5

דרך מוצא בטוח -דרך יציאה  ,לרבות המעברים המובילים אליה  ,מכל חלקי הבניין.

.6

חדר מדרגות מוגן – חדר מדרגות בתוך בניין  ,אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים
עמידי אש ולא יהיו בו חומרים דליקים ,והמופרד מכל חלק אחר של הבניין ע"י דלתות
אש.

.7

כניסה קובעת לבניין – הכניסה הראשית לבניין או לגזרת הבניין בה היא נמצאת ,אשר
פני מפלס רצפתה אינם גבוהים מ  1.20מטרים מעל פני הקרקע המתוכננים או מפני
הרחוב או המדרכה הסמוכים לה ,ושהגישה אליה היא באמצעות שביל ,מדרגות או
גדר כניסה ,ישירות ממפלס הרחוב .אם קיימת יותר מכניסה אחת ,הכניסה הקובעת
היא הכניסה שנקבעה כזו בהיתר הבנייה.

.8

מחיצת אש – מחיצה המיועדת להגביל את התפשטות האש ,בעלת עמידות אש של 2
שעות לפחות.
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.9

מטען אש – כמות חומר דליק ביחידות של ק"ג למ"ר  ,כשהוא מנורמל ליחידות של
ק"ג עץ.

.10

מנעול בהלה  -מנעול המאפשר פתיחת דלת ע"י לחיצה על מנעול הבהלה מבפנים
בלבד.

.11

מערכת מים לכיבוי אש – כנדרש בחוק התכנון והבניה  ,תקנות שירותי הכבאות.

.12

סיווג חומרי בניה – חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה ,המסווגים בהתאם לסיווג
האמור בתקן ישראלי .755

.13

קיר אש – קיר הבנוי מאלמנטים עמידי אש למשך  90דקות לפחות ,אלא אם מוגדר
אחרת  ,הבנוי מרצפת הקומה ועד לתקרה הקונסטרוקטיבית של הקומה באופן רציף .

4

.14

תקרית – אירוע בטיחותי ו/או שריפה.

.15

חומר בניה לא דליק – חומר בנייה המסווג  VI.4.4לפי התקן הישראלי ת"י . 755

חומרי בנייה וגימור
.1

מרכיבי המבנה של חדרי מדרגות ,מדרגות לרבות מערכת מדרגות חיצונית ,משטחים
ומעברים המובילים אל מדרגות ,פרוזדורים וחדרי כניסה ,על כל תמיכותיהם
הקונסטרוקטיביות ,ייבנו מאלמנטים בלתי דליקים כהגדרתם בת"י  755ועמידי בליה.

.2

אם צופו קירות ותקרות של אחד ממרכיבי דרך מוצא בטוח ,הם יהיו בלתי דליקים
לפי ת"י .755

.3

על אף כך ,ניתן לצפות תקרות וקירות בפלטות גבס בתנאי שסיווג דליקותם יהיה
לפחות  V 3.3על פי ת"י .755

.4

חומרי הבנייה יעמדו בדרישות ת"י ) .921ראה פירוט מתאים בטבלה  1בדו"ח זה(.

.5

השימוש בזכוכית בבניה יהיה בהתאם לת"י  1099חלק  .1חלקים מזוגגים או מראות
שאדם עלול להיתקל בהם בחוסר תשומת לב יזוהו בבירור באמצעות מדבקות או
פתרון אפקטיבי אחר.

5

עמידות אש והפרדה לאזורי אש
 5.1עמידות אש של אלמנטים קונסטרוקטיביים
.1

עמידות האש בשעות של המגדל תהיה ) TYPE I (332לרבות אלמנטי שלד
המגדל שבתחום החניון ,כדלהלן:
מרכיבי שלד הבניין

סוג שלד הבניין
I

332
קירות חוץ נושאים
 1.1קירות חוץ הנושאים יותר מקומה אחת ,עמודים או קירות נושאים 3
3
אחרים.
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סוג שלד הבניין

מרכיבי שלד הבניין

I

332
 1.2קירות חוץ הנושאים קומה אחת בלבד.
 1.3קירות חוץ הנושאים גג בלבד.

3

קירות פנים נושאים
 2.1קירות פנים הנושאים יותר מקומה אחת ,עמודים או קירות נושאים 3
2
אחרים.
2
 2.2קירות פנים הנושאים קומה אחת בלבד.
 2.3קירות פנים הנושאים גג בלבד.
עמודים
 3.1עמודים הנושאים יותר מקומה אחת ,עמודים או קירות נושאים 3
2
אחרים.
2
 3.2עמודים הנושאים קומה אחת בלבד.
 3.3עמודים הנושאים גג בלבד.
קורות ,אגדים
 4.1קורות ואגדים הנושאים יותר מקומה אחת ,עמודים או קירות נושאים 3
2
אחרים.
2
 4.2קורות ואגדים הנושאים קומה אחת בלבד.
 4.3קורות ואגדים הנושאים גג בלבד.
 .5רצפה

2

 .6גג

1.5

 .7קירות חוץ שאינם נושאים

0ג

.2

עמידות האש בשעות של שלד החניון שלא קשור קונסטרוקטיבית לשלד
המגדל תהיה ) ,TYPE II (222כדלהלן:
מרכיבי שלד הבניין

סוג שלד הבניין
II

222
קירות חוץ נושאים
 1.1קירות חוץ הנושאים יותר מקומה אחת ,עמודים או קירות נושאים
2
אחרים.
2
 1.2קירות חוץ הנושאים קומה אחת בלבד.
קירות פנים נושאים
 2.1קירות פנים הנושאים יותר מקומה אחת ,עמודים או קירות נושאים
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סוג שלד הבניין

מרכיבי שלד הבניין

II

222
אחרים.
 2.2קירות פנים הנושאים קומה אחת בלבד.

2
2

עמודים
 3.1עמודים הנושאים יותר מקומה אחת ,עמודים או קירות נושאים
2
אחרים.
2
 3.2עמודים הנושאים קומה אחת בלבד.
קורות ,אגדים
 4.1קורות ואגדים הנושאים יותר מקומה אחת ,עמודים או קירות נושאים
2
אחרים.
2
 4.2קורות ואגדים הנושאים קומה אחת בלבד.
2

 .5רצפה
הערות לטבלאות:

.3

א.

עמידות האש של החלקים הלא קונסטרוקטיביים של קירות חוץ,
וההגנה על הפתחים בקירות חוץ ,אינן נכללות בטבלה זו; בהפרדה
אנכית בין קומות הבניין תתקיים הדרישה של פרט  3.7.1.5בתקנות.

ב.

מחיצה כפולה בתפר התפשטות 120 :דקות.

ג.

באחריות מהנדס הקונסטרוקציה לשים לב לעובי קירות נושאים
בהתאמה לתקן ת"י .466

הגנת אש על קונסטרוקציית פלדה תבוצע בהתאם לדרישות הבאות:
א.

על הקבלן לעמוד בתקן  1733חלק  2כתנאי מקדים לאישורו ביישום
העבודה.

ב.

על הקבלן לעמוד בתקן  1733חלק .1

ג.

עמידות האש תיבדק לפי תקן .ENV 13881

ד.

יש לוודא עם מעבדת הבדיקה בישראל שדו"ח הבדיקה שלהם
מתייחס לתקן  ENV 13881ומכיל בבדיקתו המרה לתקן זה ואישור
קונסטרוקטור.

ה.

על הקבלן לוודא מראש שעובי הציפוי שהוא מיישם בפועל ,מותאם
לסוג האלמנט שבפרויקט באישור קונסטרוקטור או אישור היצרן.
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5.2

הפרדות אש של קומות הבניין ואזורי אש אחרים
.1

בחניון  -יותקן תא מוגן אש ועשן לבידוד והפרדת חדר מדרגות מוגן )למעט
חדר מדרגות מוגן המסתיים ביציאה ישירות אל מחוץ לבניין ומשרת את
קומת החניון או קומות השרות בלבד( מקומות החניון או קומות השרות.
התא יותקן ממחיצות עמידות אש ל  2שעות ,לרבות דלתות אש למשך 30
דקות בידוד 90 ,דקות כשל תחילי ויציבות או למשך  30דקות בידוד 30 ,דקות
כשל תחילי ויציבות ,בהתאם לסימון ע"ג נספח בטיחות האש.

.2

יותקן תא עשן ) (SMOKE LOBBYלבידוד והפרדת פירי המעליות בכל קומות
הבניין כולל בקומת הכניסה .התא יותקן ממחיצות עמידות אש ל  2שעות,
לרבות דלתות אש למשך  30דקות בידוד 90 ,דקות כשל תחילי ויציבות או
למשך  30דקות בידוד 30 ,דקות כשל תחילי ויציבות ,בהתאם לסימון ע"ג
נספח בטיחות האש הכוללות אלקטרומגנט מחובר לרכזת גילוי ,כאשר
הדלתות במצב  N.O.ומתאם סגירת דלתות לדלת דו-כנפית .הדלתות ייפתחו
לכיוון הלובי ויותקן בהן צוהר .גודל השטח המזוגג של הצוהר לא יפחת מ-
 0.15מ"ר .גובה המפלס התחתון של הצוהר לא יפחת מ 80 -ס"מ.

5.3

יציאות האוורור של השירותים לפיר השירותים יהיו באמצעות סיפון מפח
.3
בעובי  1.25מ"מ שיעלה לפחות  0.6מ' מעל פתח האוורור ,ובכל פתח.
קיר מסך וחלונות בקיר חיצון
.1

הפרדה אנכית בין קומות בחזיתות הבניין ,בקיר מסך או בחלונות בקיר חיצון
תהיה באמצעות אלמנטים עמידי אש ,שאורכם לא יקטן מ 0.9 -מ'.

5.4

על אף כך ,ניתן לבנות את האלמנטים עמידי אש האמורים בשני מישורים,
.2
אנכי ואופקי ,ובתנאי שהאורך המאוחד שלהם לא יפחת מ 0.9 -מ' ,האורך
האנכי לא יפחת מ  0.5מ' ומדידת האורך האופקי תבוצע מהמישור החיצון
של זיגוג קיר המסך או החלון כלפי חוץ.
הפרדה בין הבניין למנהרה או פיר
.1

פירים )מ"א ,שחרור עשן( יופרדו מהבניין לכל אורכם וגובהם על ידי קירות
עמידי אש של שעתיים לפחות.

.2

הותקנו בפיר פתחי כניסה או יציאה ,הפתחים יהיו סגורים על ידי דלת אש.

.3

דלת אש כאמור תהא בעלת עמידות למשך  30דקות בידוד ו 90 -דקות כשל
תחילי ויציבות .הדלת תשא תו תקן לפי ת"י .1212

.4

בחלקו העילי של פיר יותקן פתח שחרור עשן הפתוח באופן קבוע כמפורט
בהמשך.

.5

בפירים למערכות חשמל ,מנ"מ ,תקשורת אינסטלציה וכד' יש לבצע את
הפרדת האש ברצפות הקומתיות שבפיר בחומר עמיד אש ל  2שעות כגון KBS

או חומר אטימה מאושר אחר ,אשר יתאים לסוג החדירה .במקרה זה הפיר
מבוטל ודרישות  1-4שבפרק זה לא חלות.
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.6

יציאות האוורור של השירותים לפיר השירותים יהיו באמצעות סיפון מפח
בעובי  1.25מ"מ שיעלה לפחות  0.6מ' מעל פתח האוורור ,ובכל פתח .בהתאם
לת"י .1001

5.5

בפיר פתוח או בעל אטימת אש ,ששטחו עולה על  0.04מ"ר או שאחת
.7
מצלעותיו עולה על  20ס"מ יבוצע משטח עבודה לצורך מניעת נפילות .משטח
זה יישא עומס של  150ק"ג לפחות .ניתן שהמשטח יהיה עשוי מסבכה בפיר
פתוח.
חדרים המופרדים במחיצות עמידות אש
.1

החדרים הבאים יופרדו משאר החללים במחיצות עמידות אש לשעתיים
)קירות 2 -שעות ,דלת – בידוד 30-דקות ,כשל ויציבות –  90דקות או למשך
 30דקות בידוד 30 ,דקות כשל תחילי ויציבות ,בהתאם לסימון ע"ג נספח
בטיחות האש(:
חדרי חשמל ,חדר אשפה ,חדרים טכניים ,חדר משאבות ,חדר שנאים ומיתוג
וחדר גנרטור ,חדר פיקוד כבאים ,לובי המעליות וחדרים אחרים המסומנים
בנספח בטיחות האש.

.2

החדרים הבאים יופרדו משאר החללים במחיצות עמידות אש לשעה אחת
)קירות 1 -שעה ,דלת – בידוד  30 -דקות ,כשל ויציבות –  90דקות או למשך
 30דקות בידוד 30 ,דקות כשל תחילי ויציבות ,בהתאם לסימון ע"ג נספח
בטיחות האש( :מחסנים וחדרים אחרים המסומנים בנספח בטיחות האש.

.3

שוט אשפה )במידה שיותקן( :יופרד משאר החללים בחדר בעל מחיצות
עמידות אש לשעתיים )קירות 2 -שעות ,דלת – למשך  30דקות בידוד90 ,
דקות כשל תחילי ויציבות או למשך  30דקות בידוד 30 ,דקות כשל תחילי
ויציבות ,בהתאם לסימון ע"ג נספח בטיחות האש( .דלת השוט )אשנב( תהיה
עמידת אש עפ"י תקן  .NFPA 82בחלק התחתון של המצנח יותקן תריס אש
מסוג "גליוטינה" .בחלק העליון של השוט – פתח שחרור עשן.

.4

קירות להפרדת אש לשעתיים ייבנו באחת מהחלופות הבאות:
א.

קיר בלוק  10חלול עם תחתית ועם טיח משני צידיו.

ב.

קיר בלוק  15חלול ללא תחתית ועם טיח משני צידיו.

ג.

קיר בלוק  20חלול ללא טיח.

ד.

קיר בלוק  20מלא ללא טיח )או עם טיח(.

ה.

קיר בטון  10ס"מ ללא זיון ,מטויח בשני צידיו.

ו.

קיר בטון  13ס"מ ללא זיון ,ללא טיח.

ז.

קיר בטון  12ס"מ עם זיון ,ללא טיח.

ח.

קיר בטון  7.5ס"מ עם זיון ,מטויח בשני צידיו.

ט.

קיר גבס ורוד עם  2שכבות של  12.5מ"מ מכל צד של הרלס כולל צמר
סלעים.
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.5
5.6

קירות להפרדת אש בחדרי שנאים ייבנו כדלהלן:

קיר בטון ב 30-בעובי  21ס"מ ותקרה ורצפה בעובי  15ס"מ.
א.
דלתות אש ,וילון אש או תריס אש
.1

דלת אש תהא בעלת עמידות למשך  30דקות בידוד ו 30 -דקות כשל תחילי
ויציבות או למשך  30דקות בידוד ו 90-דקות כשל תחילי ויציבות ,בהתאם
לסימון ע"ג נספח בטיחות האש .הדלת תישא תו תקן לפי ת"י .1212

.2

פרזול הדלת יהיה בהתאם לת"י  1212חלק .1

.3

דלתות האש תהינה במצב סגור -הדלתות תצוידנה במחזירי דלת ללא
אפשרות קביעה במצב פתוח.

.4

כאשר נחוץ הדבר לצורך התפעול השוטף ,דלתות אש תקבענה במצב "כרגיל
פתוח" ע"י אלקטרומגנטים ותסגרנה אוטומטית במקרה אזעקת אש ,לפי
פקודה מרכזת גילוי אש .במקרה זה אם דלת האש מורכבת מ  2כנפיים ,כנף
אחת תהיה במידות  80ס"מ לפחות ויהיה מתאם סגירה כך שהכנף הגדולה
יותר תיסגר אחרונה.

.5

בדרכי מוצא למעט דלתות לחדרים טכניים ,חדרי שרות ומחסנים ,יותקן
צוהר בדלת אש .גודל השטח המזוגג של הצוהר לא יפחת מ 0.15 -מ"ר .גובה
המפלס התחתון של הצוהר לא יפחת מ 80 -ס"מ.

.6

בגמר ההתקנה יש לזמן מעבדה מוסמכת לבדיקת התקנת דלתות האש
בשטח.

.7

באזורים בהם נדרש להתקין חלון אש ,וילון אש או תריס אש ,הם יהיו עמידי
אש למשך  120דקות עם תו תקן  ULו  .FMמשני צידי חלון אש ,וילון אש או
תריס אש יותקנו מתזי חלון ) (windows sprinklersבמרווחים ,תקניים בין
אחד לשני ובהתאם לת"י  .1596וילון אש או תריס אש ייסגרו אוטומטית בעת
גילוי אש .מנגנון תריס אש יהיה מסוג .NON FAIL SAFE

5.7

פתחים במחיצות אש
.1

חדירת צנרת וכבלים דרך תקרות ודרך מחיצות אש ,יחסמו בחומרים בלתי
דליקים בעלי עמידות אש ש"ע לאלמנט אותו הם חודרים ,על פי פרטים
מאושרים על-ידי אחד מהתקנים כגון BS,DIN,UL :כולל התקנת קולרים
בצנרת פלסטיק.

.2

בהפרדה בקיר קשיח ניתן להסתפק בהפרדה מצד אחד .בהפרדה בקיר גבס
חובה משני הצדדים.

.3

התקנת החומרים תעשה בכפוף לתנאי ההתקנה המופיעים בתו התקן של
אותו מוצר ותבוצע ע"י חברה מוסמכת ע"י יצרן החומרים ,לביצוע האטימה.

.4

בגמר ההתקנה תספק החברה המתקינה תיעוד לפי הוראות היצרן של כל
האטימות שבוצעו :מיקומם המדויק ע"ג התוכניות.
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6

דרכי מוצא ויציאות ,חלונות מילוט
6.1

6.2

מקדמי תפוסה
דרכי המוצא בבניין ,יחושבו לפי מקדמי התפוסה הבאים:

.1

חדרי מעונות -מינימום  18מ"ר לנפש.

.2

אולם המתנה –  1מ"ר לנפש.

.3

אולם רב תחליטי –  1מ"ר לנפש.

.4

חנות –  3מ"ר לנפש.

.5

משרד -מינימום  10מ"ר לנפש.

.6

חניון – מינימום  30מ"ר לנפש.

.7

מחסן -מינימום  30מ"ר לנפש.

.8

קומה טכנית  30 -מ"ר לנפש.

.9

מסעדה או שטח הסעדה -מינימום  1מ"ר לנפש.

מטבח -מינימום  10מ"ר לנפש.
.10
בכל מקרה ,הרוחב החופשי המינימאלי של כל אחד ממרכיבי דרך המוצא ,לא יפחת
מהרוחב המינימאלי הנדרש או ממספר דרכי המוצא הנדרשות.
מספר דרכי יציאה ומרחקי הליכה
.1

דרכי היציאה מהבניין יתאימו לתקנות חלק ג' סימן ב':

.2

לא יפחת משניים מספר דרכי המוצא בחדר או אולם המופרד באמצעות
קירות ודלתות ,שנתקיימו לגביו אחד משני תנאים אלה:


הוא מיועד להכיל למעלה מ 50 -נפש.



הוא מיועד להחסנת חומרים מסוכנים ,לייצורם או לשימוש בהם
וגודלו מעל  20מ"ר.

.3

לא יפחת משלוש מספר דרכי המוצא מקומה או מחלק מקומה שתפוסתה
גדולה מ 500 -נפש וקטנה מ 1000 -נפש.

.4

מכל קומה ניתן יהיה לצאת ל  2חדרי מדרגות מוגנים.

.5

ממבואת מעלית תותקן לפחות דרך מוצא אחת.

.6

במעונות מרחק המילוט מכל נקודה אל דרך מוצא בטוח הקרובה לא יעלה על
 98מ' ובהתאם לתנאים הבאים:


בבניין תותקן מערכת שליטה בעשן ומערכת ספרינקלרים.



מרחק ההליכה בתוך חדר או יחידת אירוח ,עד לדלת כניסה לחדר או
יחידת אירוח לא יעלה על  38מטר כשבניין כולו המוגן ע"י מערכת
מתזים אוטומטית.
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.7

מרחק ההליכה מדלת הכניסה של חדר או יחידת אירוח ועד למוצא
בטוח הקרוב ביותר לא יעלה על  60מטר כשהבניין כולו המוגן ע"י
מערכת מתזים אוטומטית.

בחניון סגור מרחק המילוט מכל נקודה אל דרך מוצא בטוח הקרובה מהקומה
לא יעלה על  60מ' כשבכל החניון מותקנת מערכת ספרינקלרים אוטומטית
ומערכת שחרור עשן כמפורט.

.8

מרחק המילוט מכל נקודה אל דרך מוצא בטוח הקרובה בקומות משרדים
ומשטחים הציבוריים אחרים לא יעלה על  90מ' ובהתאם לתנאים הבאים:


.9

בבניין תותקן מערכת שליטה בעשן ומערכת ספרינקלרים.

בחלק מבניין בו נדרשים מספר דרכי מוצא ,לא יעלה אורך מהלך

משותף

על  15מ' )במענות המדידה תתבצע מדלת היציאה של חדר או של מקבץ
חדרים לפרוזדור עד לדלת לדרך מוצא( ,בחניון לא יעלה אורך מהלך משותף
על  15מ' ,כשבכל הבניין מותקנת מערכת ספרינקלרים אוטומטית ומערכת
שחרור עשן כמפורט.
6.3

פרוזדורים
 6.3.1כללי
.1

אורך פרוזדור ללא מוצא לא יעלה על  15מ'.

.2

רוחב מעבר בבניין המהווה חלק מדרך מוצא לא יפחת מ 1.10 -מ'.
בקומות המענות ובאזורי קבלת הקהל רוחב מעבר המהווה חלק
מדרך מוצא לא יפחת מ 1.30 -מ' .על אף האמור ,רוחב מעבר המשרת
עד  10אנשים ,ושאורכו אינו עולה על  15מ' ,לא יפחת מ 0.9 -מ'.

.3

בדירת מגורים ,רוחב פרוזדור המשמש כניסה ראשית לא יפחת מ-
 1.00מ'.

.4

בדירת מגורים רוחב פרוזדור לא יפחת מ 0.90 -מ'.

.5

מדידת רוחב מעבר ופרוזדור תבוצע בגובה  1.20מ' מעל הרצפה ובין
הציפויים.

.6

גובה מעבר ופרוזדור למעט פרוזדור פנימי לא יפחת מ 2.20 -מ'.

.7

תותר הבלטת דלת הפתוחה לפרוזדור עד  18ס"מ.

.8

בעת פתיחתה ,לא תחסום הדלת יותר ממחצית רוחב הפרוזדור
הנדרש למעט בדירת מגורים.

.9
6.3.2

רוחב דרך מוצא מול מעלית יהיה  1.5מ' לפחות ומול מעלית אלונקה
 2.2מ' לפחות.

פרוזדור מוגן
.1

רוחבו יהא בהתאם לתפוסה אותה הוא משרת ולא יפחת מ 1.10 -מ'.
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.2

לא יוגבל אורכו של פרוזדור מוגן .עלה אורכו על  50מ' ,תותקן בו
מערכת על -לחץ לשליטה בעשן.

.3

שום חדר או חלל אחר לא יובילו לפרוזדור מוגן אלא באמצעות דלת
אש בלבד.

.4

דלתות אש של פרוזדור מוגן תפתחנה עם כיוון המילוט.

.5

התקנת פתחי אור בקירותיו החיצוניים של פרוזדור מוגן תותר
ובתנאי שיתקיימו התנאים להתקנת פתחי אור בקירותיו החיצוניים
של חדר מדרגות מוגן.

.6

בחלל פרוזדור מוגן לא יותקן כל מתקן פרט לזה הנועד לשרת את
חלל הפרוזדור עצמו ) מתזים ,גלאי עשן ,תאורת חירום ,שלטי
יציאה ,כריזה ,מ"א ,שחרור עשן ועל-לחץ(.

6.3.3

.7

תאורה מלאכותית ותאורת חירום יותקנו כמפורט בהמשך.

.8

שלטים יותקנו כמפורט בהמשך.

פרוזדור פתוח
פרוזדור פתוח יחשב בתנאים הבאים:
.1

קירות הפרוזדור הפונים אל החוץ יהיו פתוחים לפחות  50%משטחם
לחלל האוויר ,בקו העליון של תקרת הפרוזדור ,כך שתמנע הצטברות
עשן.

6.3.4

.2

קירות הפרוזדור האחרים ,לרבות הרצפה והתקרה ,יופרדו מהבניין
ע"י אלמנט עמיד אש.

.3

רוחבו יהיה בהתאם לתפוסה אותה הוא משרת ולא יפחת מ 1.10 -מ'.

.4

יחולו עליו התנאים החלים על פרוזדור מוגן.

.5

היה חלקו של פרוזדור פתוח חלק מפרוזדור ללא מוצא ,תחולנה עליו

הדרישות החלות על פרוזדור ללא מוצא.
דרך מוצא בטוח
דרך מוצא בטוח יכולה לכלול אחד או יותר מחלקי הבניין הבאים:
.1

חדר מדרגות מוגן

.2

פרוזדור מוגן.

.3

מערכת מדרגות חיצוניות.

.4

פרוזדור פתוח.

.5

גג ובתנאי שיתקיימו בו התנאים הבאים:
)(1

מרכיביו יהיו עשויים מאלמנטים עמידי אש.

)(2

משטח ההליכה המהווה חלק מנתיב היציאה ישולט ויסומן
בסימון מתאים.
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)(3

משטח ההליכה יהיה המשכי ,ללא מכשולים וללא חשיפה
ישירה לאש שמקורה מתוך הבניין ,ויוביל אל הרחוב או
להמשכה של דרך מוצא בטוח.

6.3.5

במידה ויותקן על הגג פתח מוצא של מערכת ששחרור עשן,
)(4
הוא יותקן במרחק של לפחות  15מ' ממשטח ההליכה .גובה
הפתח יהיה לפחות  3מ' מעל גובה הגג.
אופן מדידת מרחק הליכה ואורך מהלך משותף בבניין
.1

מרחק ההליכה יימדד על גבי הרצפה ,לאורך קו מרכזי של מסלול
ההליכה הטבעי ,המתחיל במרחק של  30ס"מ מהנקודה הרחוקה
ביותר הניתנת לאכלוס ,בקשתית המרוחקת  30ס"מ מפינות ונגמרת
במרכז דלת אש או במרכז דלת יציאה חיצונית.

6.3.6

.2

היה ובמסלול מרחק הליכה כלולים מדרגות או מישור משופע ,יימדד
מרחק ההליכה לאורך ספי המדרגות או במקביל למישור המשופע.

.3

אורך מהלך המשותף יימדד )למעט חדרי מעונות( זהה למדידת

מרחק הליכה בבניין ועד לנקודת פיצול.
מיקום דרכי מוצא
.1

גישה לדרך מוצא בטוח או דרך יציאה תהיה באמצעות מעבר או
פרוזדור ולא דרך חדרים .לסעיף זה  -מבואה ,לובי או חדר קבלה לא
ייחשבו כחדר.

.2

למרות זאת ,יותר מעבר בגישה לדרך מוצא בטוח דרך חדרים
סמוכים ובתנאי שהחדרים משמשים חלק מאותה יחידה תפקודית,
אינם משמשים לאכסון חומרים מסוכנים ואינם ניתנים לנעילה.

.3

חדרי מדרגות משולבים )מספריים( יחשבו כשתי דרכי מוצא בטוח
נפרדות במידה והם מופרדים האחד מהשני למעבר אש ועשן למשך
 120דקות ובהתאם לת"י .931

.4

הותקנו בבניין שתי דרכי מוצא בטוח או יותר ,תתאפשר גישה
חופשית מכל חלל מאויש בקומה אל שתי דרכי מוצא בטוח לפחות.

.5

היה ובין שתי דרכי מוצא בטוח מקשר פרוזדור שאורכו עולה על 50
מ' ,תחולק הקומה על ידי מחיצת אש ובפרוזדור תותקן דלת אש .כל
תוספת של  50מ' לאורך הפרוזדור תחולק בהתאמה כאמור לעיל.

.6

בבניין לא יפחת משליש אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות
המרוחקות בקומה .המרחק המינימלי ישמר בין שתי דלתות
היציאה המרוחקות ביותר .מדידת המרחק המינימלי תהיה בקו
ישר בין המשקופים הסמוכים של דלתות היציאה .לחילופין ,דלתות
היציאה למוצא בטוח ימוקמו באגפי אש נפרדים.
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 6.3.7דרך יציאה
דרך יציאה יכולה להכיל אחד או יותר מחלקי הבניין הבאים:
.1

דלת.

.2

מבואה או אולם כניסה ובתנאי שיתקיימו התנאים הבאים:

א.

דלת יציאה חיצונית הנצפית ללא הפרעה מדלת היציאה של
דרך מוצא בטוח.

ב.

מרחק ההליכה בין דלת היציאה מדרך מוצא בטוח לדלת
יציאה חיצונית לא יעלה על  15מ'.

ג.

המבואה או אולם הכניסה אינם משמשים לשימושים
אחרים ,ומופרדים מאזורים סמוכים בעלי שימוש שונה
באלמנט עמיד אש.

ד.

תותר הצבת מתקן הנועד לשמש את המבואה או אולם
הכניסה.

ה.

קומת עמודים מפולשת ,בתנאים הבאים:

.1

לפחות שני צידיה של הקומה יהיו פתוחים לחלל האוויר.

.2

נתיב היציאה יהיה פנוי ממכשולים.

.3

מרחק ההליכה בין דלת יציאה חיצונית ועד ליציאה מקומת

עמודים מפולשת לא יעלה על  15מ'.
 6.3.8חלקי בנין בדרך מוצא
 6.3.8.1דלתות בדרכי המילוט:
דלתות בדרכי המילוט ) מעברים ,חדרי מדרגות ,אגפים ,דלתות חיצוניות(
יעמדו בדרישות הבאות:
.1

פתיחת הדלת תהיה עם כיוון המילוט.

.2

פתיחת הדלת לא תפריע לתנועת האנשים בפרוזדור או במעבר אליו
היא נפתחת.

.3

הדלת תהיה ניתנת לפתיחה בכל עת שהאזור אותו היא משרתת
מאוכלס ) אפשרי שהפתיחה תהיה מן הצד הפנימי בלבד ,אולם ניתן
יהיה לפתוח אותה מבחוץ באמצעות מפתח( .ניתן לנעול דלת בזמן
שהאזור אותו היא משרתת אינו מאוכלס אך ניתן יהיה לפתחה
בשעת חירום.

.4

רוחב מעבר נטו בדלת )מדוד במקום הצר ביותר למעבר( יהיה
לפחות:
א.

דלת יציאה ממכלול חדרי משרד 0.9 -מ' לפחות.

ב.

דלת יציאה ממשרד 0.8 -מ' לפחות.

ג.

דלת יציאה מחדרי מעונות 0.8 -מ' לפחות.
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ד.

דלת בחדר שירות 0.7 -מ' לפחות.

ה.

דלת בחדר שירות נגיש 0.8 -מ' לפחות.

ו.

דלת יציאה ממקום להתקהלות בתפוסה של עד  100יש0.9 -
מ' לפחות.

ז.

דלת יציאה ממקום להתקהלות בתפוסה העולה על  100יש-
 110מ' לפחות.

ח.

דלת יציאה ראשית מהבניין 1.10 -מ' לפחות.

ט.

דלת כניסה ויציאה לחדר מדרגות מוגן בכל קומות הבניין
למעט במפלס דרך היציאה 0.9 -מ' לפחות.

י.

דלת כניסה ויציאה לחדר מדרגות מוגן במפלס דרך היציאה-
 1.10מ' לפחות.

יא.

דלת יציאה מחנות ששטחה עד  100מ"ר 0.9 -מ' לפחות.

יב.

דלת יציאה מחנות ששטחה מעל  100מ"ר 1.1 -מ' לפחות.

.5

מדידת רוחב הפתח תבוצע במרחק האופקי החופשי בנקודה הצרה
ביותר של הפתח כאשר הדלת בפתיחה מרבית ,אך לא פחות מזווית
ישרה) .מידות אלה לא יחולו על דלתות שאינן חלק מדרך מוצא .מעל
דלתות אלה יוצב שלט "אין יציאה"(.

.6

מנגנון הבהלה לא יבלוט יותר מ  9ס"מ ממישור הדלת בזמן שהוא
לא בשימוש.

.7

גובה הפתח המינימאלי לא יפחת מ 1.98 -מ' ,הגובה יימדד ממישור
הרצפה ועד תחתית משקוף הדלת.

.8

תותר בליטה מקומית של ידיות או צירים ברוחב של עד  9ס"מ ועד
לגובה מרבי של  1מ' ממישור הרצפה .מעל לגובה של  1.98מ' ממישור
הרצפה ,יותרו בליטות ללא הגבלת רוחב.

.9

מערכות נעילה מיוחדות ,המותקנות בדלתות בדרכי מוצא ,תעמודנה
בדרישות המפורטות להלן:
א.

דלת מעוכבת :מערכות נעילה מעוכבות ) Delayed Egress

 (Locksתותרנה להתקנה על דלתות למעת אזורי התקהלות

.1
.2
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ובחדרים אשר אינם כוללים חומרים מסוכנים ע"י מערכת
לגילוי אש בהתאם לת"י  1220חלק  ,3או המוגן במערכת
מתזים אוטומטית לכיבוי אש ,בהתאם לת"י  1596ואשר
יחולו עליהן התנאים הבאים :
נעילה תשוחרר עם הפעלת מערכת המתזים או הפעלת גלאי
אש או עשן.
נעילה תשוחרר עם הפסקת מקור החשמל השולט בנעילה.
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.3

תהליך שחרור הנעילה אשר איננו ניתן לביטול ,יחל עם
הפעלת כח רצוף של  3שניות על ידית הדלת.

.4

ב.

.1
.2
.3

.4

.5

ג.

ד.

ה.
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בצמוד לדלת יותקן שלט אשר בו ייכתב" :לחץ על ידית
הדלת עד להפעלת מערכת האזעקה .הדלת תוכל להיפתח
בתוך  15שניות".
דלת מבוקרת כניסה :תותר התקנתה של דלת מבוקרת
כניסה בדרכי מוצא ,שפתיחתה נשלטת ע"י לוח שליטה
ובתנאי שיחולו עליה התנאים הבאים :
במקרה של הפסקת חשמל ,תשוחרר נעילת הדלת על ידי
ניתוק החשמל בקופסת חיבורים מעל לדלת.
במקרה של הפסקת חשמל אל לוח הבקרה של הדלת
תשוחרר נעילת הדלת.
ניתן יהיה לפתוח את נעילת הדלת ע"י לחצן הממוקם בגובה
של  100-120ס"מ מעל הרצפה לא רחוק מ 20-ס"מ ממשקוף
הדלת הסמוך לידית הדלת .בשאר הדרישות ,המנגנון יעמוד
בשאר דרישות הנגישות בהתאם לסעיף הדן באמצעי הפעלה
בת"י  1918חלק  1ומשולט מבפנים" :לחץ ליציאה בעת
חירום" הפעלת המנגנון הידני תגרום לניתוק ישיר של מקור
החשמל למנעול וזאת באופן בלתי קשור ללוח הבקרה,
והדלת תישאר לא נעולה .נדרש להתקין ידית בהלה ,הידית
תכלול מנגנון שיבטל את הנעילה ויאפשר את פתיחת הדלת.
עם הפעלתה תיפתח הנעילה של הדלת בכיוון המילוט.
הדלת תישאר לא נעולה עד לאיפוס הידני של מערכת
ההתראה לגילוי אש.
הפעלת מערכת מתזים או מערכת לגילוי אש תשחרר את
נעילת הדלת .הדלת תישאר לא נעולה עד לאיפוס הידני של
מערכת ההתראה לגילוי אש.
דלת חשמלית :באם דלת נפתחת באמצעות מנוע חשמלי
המופעל ע"י אדם או עם זיהוי אדם המתקרב מצד המילוט,
התקנתה תהיה כזו ,שבמקרה של הפסקת חשמל ,תתאפשר
פתיחת הדלת באופן ידני ,בכדי לאפשר מילוט מן הבניין או
שתיסגר לצורך הגנת דרכי המילוט.
דלת מסתובבת :הותקנה דלת מסתובבת בדרך מוצא ,תותקן
בסמוך אליה דלת כניסה עם פתיחה בכיוון המילוט
והמתאימה לדרישות חלק זה.
מתקן לבקרת כניסה בדרך מוצא:מיתקן לבקרת כניסה,
המותקן בדרך מוצא ,יעמוד בדרישות המפורטות להלן:
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.1
.2
.3
.4
.5
.10

במקרה של הפסקת חשמל המעצור יאפשר מעבר
חופשי בכיוון המילוט .
המעצור לא יספק יותר מ 50% -מהרוחב הנדרש
בגין התפוסה.
גובהו לא יעלה על  100ס"מ.
רוחבו לא יקטן מ 41 -ס"מ.
מספר המתקנים יחושב באופן שכל אחד ייתן מענה
לתפוסה של עד  50אנשים.

בדלת המשמשת ליציאה מחלק מבניין או קומה שתפוסתו גדולה מ-
 100איש ,יותקן מנגנון בהלה בכל כנף של דלת המסומנת בנספח
הבטיחות )דלת שתפוסת העוברים דרכה עולה על  100איש או דלת
באזור התקהלות שתפוסתו עולה על  100איש( ,למעט דלת שניתן
לפתחה בדחיפה בלבד )ללא לשונית( ואשר אינה דלת אש .בפרזול
בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י  1212חלק  .1הדרישות
לגבי מנעול הבהלה הן:
.1

עקרון הפעולה יהיה פתיחה מהירה של הדלתות במצבי
חירום.

.2

עקרון פעולת מנעול יהיה שלחיצה על הידית תגרום להפעלת
בריח הנעילה ופתיחה מידית של הדלתות.

.3

המנעול :מכלול הנעילה יעמוד בתקן ישראלי  101למנעולים
בהתאם לסוג המנעול.

.4

הבריחים :תיתכן נעילה אופקית או אנכית.

.5

ידית הנעילה/הפתיחה :תבנה ממוט מרובע/מלבן מסוג
 TOUCH-BARבלבד )לא יותר השימוש בידית עגולה עם
מרווח בינה לבין הדלת( שאורך צלע  30מ"מ לפחות עשוי
מפלדה אל-חלד .אורכו כרוחב הכנף של הדלת.

.6

גובה המוט :גובה המוט האופקי )לרוחב הדלת( יהיה לפחות
 86ס"מ מעל פני הרצפה אך לא גבוה מ 120-ס"מ מעל
הרצפה.

.7

ניתן לשלב בין מוט אנכי לאופקי ,אולם הפתיחה תעשה ע"י
האופקי בלבד.

.8

התקנה :התקנת המנעול תתבצע ע"י ברגים בצורה מאסיבית
וזאת בהתחשב בלחצים ובעומסים המופעלים על המנעול.

.9

הפעלה :לחיצה על הידית האופקית תגרום לפתיחת הדלתות
בקלות בכל מצב  -כלומר גם אם הדלתות נעולות מבחוץ או
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מבפנים .כיוון פתיחת הדלתות בעת הלחיצה על מנעול
הבהלה יהיה כלפי חוץ.
 6.3.8.2בקרת כניסה
.1

בעת אזעקת אש תתבטל נעילת כל הדלתות שבדרכי המילוט של אזור
האש.

.2

המרחק המקסימלי של קופסת החיבורים מהמגנט יהיה  90ס"מ.

.3

בקופסת החיבורים שמעל לכל דלת תותקן יחידת  OUTPUTשל
מערכת גילוי האש עם מגע יבש אשר יחובר ב (Fail Safe Mode ) N.C.
כך שבנפילת מתח החשמל למגנט תתבטל הנעילה לדלת .לא תותר
הפעלה מרחוק של ביטול הנעילה באמצעות מערכת בקרת הדלתות
או מערכת אחרת.

.4

אם יותקן מנגנון בהלה לפתיחת הדלת ,ניתן שיהיה עם השהייה של
עד  15שניות שתופעל לאחר מינימום לחיצה רציפה של  3שניות
שבמהלכן ישפע צופר פנימי בדלת .יותקן שילוט תואם "בלחיצה
ממושכת של  3שניות על מנגנון הבהלה ,יישמע צופר אזעקה
והנעילה תיפתח עד  15שניות אחרי".

.5

בדלתות עם מגנטים לנעילה שבכניסה לחדרי המדרגות ומקומות
אחרים המסומנים בתוכניות נספח הבטיחות יותקנו מנגנוני בהלה
בצד הפנימי – ראה תוכניות בטיחות .דלתות אלו ינוטרלו מיידית
בעת אזעקת אש.

6.3.9

מכשולים בדרך מוצא:
.1

דרך מוצא תהיה זמינה לשימוש בכל עת.

.2

לא יותקן וילון לפני דלת יציאה באופן שיסתיר את הדלת.

.3

לא תותקן מראה על גבי דלת יציאה או בסמוך לה.

החזית הפנימית של דלת יציאה לא תהא זהה לחזית הקיר בו היא
.4
מותקנת.
 6.3.10חלונות חילוץ
.1

בכל קומה ,יותקן ,חלון אחד שרוחבו החופשי  0.8מטר לפחות וגובהו
החופשי  1.00מ' לפחות .המידות יהיו מידות הפתח החופשי למעבר
כשהחלון פתוח.

.2

חלון חילוץ יהיה חלון צירי צד נפתח כלפי פנים או חלון הזזה .החלון
יהיה ניתן לפתיחה מצידו הפנימי ,וניתן לפתיחה או פריצה מחלקו
החיצוני.

.3

המרחק בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון חילוץ לא יעלה על
 50מ' ,כשהמדידה תתבצע בקו אלכסוני בין כל נקודה בכל קומה
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בבנין לבין חלון החילוץ של אותה קומה ,ובלבד שקיים מעבר בין כל
חלקי הקומה לרבות מעבר דרך דלתות של דירות או חדרים.
.4

פרט זה אינו חל על קומת הקרקע בבניין.

.5

דלתות מרפסות שמש בבניין מגורים עונות על הדרישה.

.6

במידע ובחלון חילוץ יותקן תריס גלילה חשמלי ,הוא יכלול מנגנון

פתיחה ידני )מנואלה(.
 6.3.11מדרגות פנים
מדרגות פנים יבנו בהתאם לתקנות ולתקנים כדלהלן:
.1

חומרי בנייה מונעי החלקה.

.2

רוחבן של מדרגות בבניין לא יפחת מ 1.1 -מ' נטו )לפחות  120ס"מ
רוחב בנייה(.

.3

הרוחב של מדרגות יימדד בהתאם לתנאים האלו:
א.

תחומות המדרגות בין שני קירות ומשני צידיהן מותקנים
מסעדים ,יימדד הרוחב בין מישורי הציפוי של הקירות
ובתנאי שהמסעד לא יבלוט מעל  9ס"מ ממישור הציפוי ,אם
בליטת המסעד גדולה מ 9 -ס"מ ,יימדד הרוחב מציר
המסעד.

ב.

ניצב קיר בצידן האחד ומעקה בצידן השני ,יימדד הרוחב בין
מישור ציפוי הקיר שבו המסעד לא יבלוט מעל  9ס"מ ובין
ציר בית האחיזה של המעקה ובלבד שציר בית אחיזה
כאמור לא יבלוט יותר מ 7 -ס"מ כלפי חוץ מקצה שטח
המדרגות החופשי לדריכה ,אם בליטת המסעד גדולה מ9 -
ס"מ ,יימדד הרוחב בין צירי שני המסעדים.

ג.

ניצבים מעקים בשני צידי המדרגות ,יימדד הרוחב בין
הצירים של שני בתי האחיזה של המעקים ובלבד שהצירים
האמורים לא יבלטו יותר מ 7-ס"מ כלפי חוץ כאמור בפסקה
)ב(.

ד.

בולט ציר אחיזה של מעקה יותר מ 7-ס"מ כלפי חוץ ,כאמור
בפסקה )ב( או )ג( ,יימדד הרוחב בין מישור הציפוי של הקיר
ובין קצה שטח המדרגה החופשי לדריכה או בין שני קצוות
שטח המדרגה החופשי לדריכה.

.4

מזקף ראש בחדר מדרגות לא יפחת מ 2.1 -מ'.

.5

רום לא יעלה על  17.5ס"מ ,ושלח במידות  26ס"מ לפחות.

.6

עומק אף המדרגה לא יעלה על  4ס"מ ,זווית השיפוע של רום
המדרגה לא תפחת מ 60-מעלות.
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.7

במהלך מדרגות אחד לכל ארכו יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל
אחיד לשלחה והיחס ביניהם יהיה לפי נוסחה הבאה 2 :רומים +
שלח =  61עד  63ס"מ.

.8

במהלך מדרגות אחד בתוך הבניין לרבות מהלך מדרגות אחד בתוך
חדר המדרגות ,לא יפחת מספר המדרגות מ 3 -ולא יעלה על  .16על
אף כך ,לא יעלה מספר המדרגות על  22במהלך אחד אם רום
המדרגה אינו עולה על  15.5ס"מ.

.9

אף מדרגה לא יבלוט מעל ל  38מ"מ מעבר לקו רום המדרגה וללא
זווית חדה.

.10

מעקים ומסעדי יד יותקנו משני צדי המדרגות.

.11

יש להתקין שילוט לזיהוי חדרי המדרגות והקומה בכל קומה.

 6.3.12שטח אופקי בחדר ובמהלך מדרגות )פודסט(:
.1

רוחב המעבר החופשי בכיוון התנועה במשטח אופקי שבחדר מדרגות
ובמהלך מדרגות לא יפחת מרחבן המינימאלי של המדרגות.

.2

העומק של משטח אופקי בין שני מהלכי מדרגות הנמשכים בכיוון
אחד -לא יפחת מ 1.2 -מ'") ,עומק" -המרחק האופקי בין אפי שתי
המדרגות הגובלות עם המשטח האופקי(.

.3

לדלת הנפתחת אל או ממהלך מדרגות או חדר מדרגות ,יבנה משטח
אופקי משני צידי כנף הדלת .עומק המשטח האופקי הנמדד מפני
הדלת ובניצב לה לא יפחת מ 1.00 -מ'.

בעת פתיחת דלת לחדר מדרגות או למהלך מדרגות ,לא יקטן רוחב
.4
המעבר החופשי במשטח האופקי ממחצית הרוחב הנדרש של
הפודסט .הדלת במצב פתוח לא תבלוט לחלל חדר המדרגות או
למהלך המדרגות יותר מ 18 -ס"מ.
 6.3.13חדר מדרגות מוגן
בבניין יהיו לפחות שני חדרי מדרגות מוגנים אשר יותקנו כמפורט:
.1

חדר מדרגות מוגן יהיה פיר בעל עמידות אש של שעתיים מכל ארבעת
צדדיו.

.2

רוחבן המינימאלי של המדרגות בחדר מדרגות מוגן לא יפחת מ1.1 -
מ' נטו )לפחות  120ס"מ רוחב בנייה( ,כאשר אופן מדידת רוחב
המדרגות יהא כמפורט מעלה.

.3

התקנת פתחי אור בקירותיו החיצוניים של חדר מדרגות מוגן תותר
בהתקיים כל התנאים הבאים:
א.
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ב.

שטחם הכולל של הפתחים לא יעלה על  20%משטח קירות
החוץ של חדר המדרגות המוגן.

ג.

חזיתות הבניין הפונות אל פתחי האור והנמצאות במרחק
הקטן מ 3 -מטרים מפתחים אלה תהיינה עשויות
מאלמנטים עמידי אש.

ד.

.4

השימוש בלוחות זכוכית לזיגוג רכיבים מזוגגים ייעשה
בהתאם לתקן ישראלי ת"י  1099חלק  – 1זיגוג בבניינים:
תכן השמשה.

בחלל חדר מדרגות מוגן לא יותקן מחסן וכל מתקן טכני ,פרט למתקן
טכני הנועד לשרת את חלל חדר המדרגות עצמו )חלונות שחרור עשן,
צנרת ספרינקלרים ,תאורת חירום וכד'(.

.5

שום חדר או חלל אחר לא יובילו לחלל חדר מדרגות מוגן ,אלא
באמצעות מבואה או פרוזדור שהכניסה מהם לחדר מדרגות המוגן
היא דרך דלת אש בלבד.

.6

בחלקו העילי של חדר מדרגות מוגן יותקנו פתחים לשחרור עשן
כמפורט מעלה.

.7

חדר מדרגות מוגן יגיע עד לגג הבניין.

.8

מחצית לפחות ממספר המוצאים הבטוחים הנדרש מחדרי המדרגות
יובילו ישירות לחוץ הבניין דרך דלת יציאה חיצונית.

.9

דלתות אש של חדר מדרגות מוגן יפתחו עם כיוון המילוט.

.10

חדרי מדרגות המשרתים קומות תחתיות שמפלס הכניסה אליהן
נמוך מ 8-מטרים מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין ,יהיו חדרי
מדרגות מוגנים.

תאורה מלאכותית ותאורת חירום יותקנו כמפורט בהמשך.
.11
 6.3.14מעקים ומסעדים
.1

מעקים ומסעדים -יותקנו בהתאם לתקן ישראלי ת"י .1142

.2

המרווחים בין רכיבי המעקה לבין עצמם ובינם לבניין יהיו כאלה
שכדור קשיח שקוטרו  10ס"מ לא יעבור דרכם .עיצוב המעקה יקשה
טיפוס עליו.

.3

גובה המעקה במהלך מדרגות יהיה  90ס"מ.

.4

גובה המעקה לאורך משטחי ביניים של מדרגות או כבשים יהיה 105
ס"מ לפחות )למעט קטע של עד  50ס"מ המחבר שני משטחים
משופעים(.

.5

גובה המעקה במרפסת הדירה יהיה  110ס"מ לפחות ,מדוד מהמשטח
המוגבה בהיקף המרפסת.
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.6

יש להתקין מעקים במקומות בהם הפרשי הגבהים עולים על  60ס"מ.

.7

בכל מהלך מדרגות המכיל  3מדרגות או יותר יותקן מסעד ובית
אחיזה משני צידי המדרגות ,במקרה בו נדרש מעקה ,יראו את בית
האחיזה כמעקה.

.8

בחדר מדרגות או במהלך מדרגות ,בתחום רוחב המדרגה הנדרש
למילוט ,המרחק אל בית אחיזה לא יעלה על  75ס"מ.

.9

עולה המרחק אל בית האחיזה ,בתחום רוחב המדרגה הנדרש
למילוט ,על  75ס"מ ,יותקן מאחז יד נוסף.

.10

עלה רוחב המדרגה על רוחב הנדרש למילוט ,לא תחול דרישה מסעיף
 8בתחום שאיננו נדרש למילוט.

יש להתקין מסעדי יד מעוגלים ונוחים לגריפה רציפה וללא הפרעות
.11
לאורך המדרגות.
 6.3.15מקדם התנגדות להחלקה
.1

התנגדות להחלקה של מישור ההליכה תתאים למפורט בטבלה א1
בת"י .2279

7

אזור מחסה )לתיאום מול יועץ הנגישות(
.1

יסופקו אזורי מחסה המשמשים כחלק מדרך מוצא נגישה ע"י אחד מהאפשרויות
הבאות:
א.

חלל חסום לעשן בבניין שמוגן כולו ע"י מערכת כיבוי אש אוטומטית ,הנמצא
בקרבה של עד  10מטרים מחדר מדרגות המשמש כדרך מוצא בטוח.

ב.

מבואת מעלית חסומה לעשן.

ג.

חלל בחדר מדרגות מוגן המשמש כדרך מוצא בטוח המאפשר השהייה
במהלך המילוט.

ד.

חדר סגור בקומה שכולה מוגנת ע"י מערכת כיבוי אש אוטומטית.

ה.

מרחב מוגן קומתי או מוסדי.

.2

אזור מחסה נגיש יהיה נגיש לשטחים אותם הוא משרת באמצעות דרך מוצא נגישה.

.3

מתוך אזור מחסה נגיש תהיה גישה אל חוץ הבניין ומשם לרחוב ,באמצעות פרוזדור,
דרך מוצא בטוח או מעלית.

.4

באזור המחסה תותקן מערכת תקשורת דו-סטרית )אינטרקום כשאין טלפוני כבאים
בבניין ,טלפון כבאים כשיש טלפוני כבאים בבניין( בין אזור המחסה לבין לוח הפיקוד
המרכזי )פאנל הכבאים( .הדלת אל חדר המדרגות או דלת המעלית המשרתים את
אזור המחסה יזוהו ע"י שילוט.

.5

בסמוך למערכת התקשורת יהיו הוראות בדבר קבלת עזרה באמצעות מערכת
התקשורת הדו-סטרית ,וזיהוי כתוב של מיקום אזור המחסה.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

625
.6

שטח אזור מחסה בעבור תפוסה של כל  200איש או חלק מהם יהיה במידות של
 80*120ס"מ )בעבור כסא גלגלים( .השטח עבור כסא הגלגלים לא ייכלל ברוחב הנדרש
לדרך המוצא.

.7

אזור מחסה המיועד ליותר מכיסא גלגלים אחד ,יתוכנן באופן שלא יחסום יותר
מכסא גלגלים אחד אחר הנמצא באותו אזור מחסה.

.8

כל אזור מחסה ,יסומן ע"י שלט האומר" :אזור מחסה" .השלט יכיל את הסימן
לאנשים עם מוגבלויות.

.9

שלטים ימוקמו במקומות הבאים :בסמוך לכל דלת המאפשרת גישה לאזור המחסה,
בכל דרך מוצא בטוח אשר איננה מאפשרת דרך מוצא נגישה.

.10

בכל מקום שיש צורך לסמן בברור את הכוון לאזור המחסה ,יוארו השלטים כנדרש
עבור שלטים לדרך מוצא בטוח ,ובתנאי שנדרש להאיר את השלטים לדרך מוצא
בטוח.

.11

8

סמוך לדלת כניסה לאזור מחסה יותקן שלט לעיוורים ויתקיימו בו הוראות ת"י 1918
חלק .4

דרכי גישה לרכב כבאות
8.1

כללי
.1

לבנין תהיה דרך גישה לרכב כבאות והצלה שרוחבה לפחות  4מטר ושתגיע
למרחק שלא יעלה על  6מטר מהחלק הבולט ביותר בקיר החיצון של הבניין
בחזית הפונה לדרך )להלן -דרך גישה( .דרך גישה יכולה להיות חלק מהדרך
הציבורית.

.2

קטע דרך גישה הקרוב לבנין יהיה רחבה שרוחבה לפחות  6מטרים ,לאורך 12
מטרים )להלן -רחבת היערכות( .רחבת היערכות יכולה להיות גם חלק
מהמדרכה והכביש הציבורי.

.3

אם דרך הגישה איננה ישרה ,לא יקטן רדיוס הסיבוב של ציר הדרך מ12 -
מטרים .רדיוס השטח הנקי ממכשולים ,הרדיוס החיצוני ,לא יקטן מ 16 -מ'.

.4

מול חלון חילוץ ,תותקן רחבת היערכות שתאפשר כניסה או יציאה מהבניין
באמצעות סולם המורכב על רכב כבאות והצלה.

.5

המרחק בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון חילוץ לא יעלה על  50מ',
כשהמדידה תתבצע בקו אלכסוני בין כל נקודה בכל קומה בבנין לבין חלון
החילוץ של אותה קומה ,ובלבד שקיים מעבר בין כל חלקי הקומה לרבות
מעבר דרך דלתות של חדרים .במידה שלא ,תותקן רחבת היערכות נוספת.

.6

רחבת ההיערכות תסומן בצבע זוהר )מסגרת הרחבה עם כיתוב "רחבת כיבוי
אש"( ,שילוט ותמרור שיאסרו חניה של כלי רכב שלט במידות  50 X 80ס"מ
עם כיתוב אדום זוהר ע"ג לבן "אין חנייה פרט לרכב כיבוי והצלה"( .הכיתוב
יעשה באותיות בגובה  10ס"מ לפחות.
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8.2

מבנה דרך גישה
.1

דרך גישה ורחבת היערכות ,לרבות מכסים לתאי בקרה וצינורות למערכות
תשתיות למיניהן ,הטמונים מתחתם יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת
כלי רכב לכיבוי והצלה ) 30טון לצמד סרנים( ועל פי תקן ישראלי ,ת"י .412

8.3

צינורות ,כאמור יהיו טמונים בעומק המאפשר להם לשאת כלי רכב כאמור.
.2
מניעת הפרעה בדרך גישה
.1

לא יהיה בדרך גישה ,ברחבות היערכות ובין רחבות ההיערכות לבנין ,עצים,
עמודי חשמל ,עמודי טלפון ,כבלים עיליים ,מבנים או מתקנים כיוב' ,העלולים
להפריע ,לעכב או להכשיל את פעולתו התקינה של רכב כבאות והצלה.

.2
9

10

גובה החופשי ממכשולים מעל דרך גישה יהיה לפחות  4.2מטרים.

גג
.1

גגו של בניין יהיה שטוח או בעל שיפוע קל שאינו עולה על .10%

.2

בכל מקרה יוקף גגו של בניין במעקה בגובה  105ס"מ לפחות בהתאם לת"י .1142

.3

חדרי המדרגות יגיעו עד גג הבניין.

פיתוח שטח )חוץ(
 10.1מדרגות
מדרגות חוץ יבנו בכל מקרה בו שונה מפלס הרחוב ממפלס הכניסה או היציאה לבניין
ובהתאם לתקנות ולתקנים כדלהלן:
.1

חומרי בנייה מונעי החלקה.

.2

שלח במידות 28 :ס"מ לפחות .רום במידות 16.5 :ס"מ מקסימום.

.3

במהלך מדרגות אחד לכל ארכו יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל אחיד
לשלחה והיחס ביניהם יהיה לפי נוסחה הבאה 2 :רומים  +שלח =  61עד 63
ס"מ

.4

אף מדרגה לא יבלוט מעל ל  38מ"מ מעבר לקו רום המדרגה וללא זווית חדה.

.5

רוחבן יהיה שווה לרוחב דלת יציאה חיצונית הגובלת עם המדרגות ולא יפחת
מ 1.1-מ'.

.6

מעקים ומסעדי יד יותקנו משני צדי המדרגות לפי ת"י  1142ו.2142 -

 10.2כבש
.1

כבש המשמש חלק מדרך מוצא ,יותקן בתנאים כדלקמן:

.2

רוחבו מינימלי פנוי ממכשולים ,למעט בליטות עד  9ס"מ בגובה של מסעד יד
או נמוך ממנו יהיה לפחות  1.3מ'.

.3

שיפוע מרבי של כבש המשמש חלק מדרך מוצא נגיש לאדם עם מוגבלות לא
יעלה על .8%
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.4

שיפוע מרבי בניצב לכיוון המילוט לא יעלה על .2%

.5

הפרש גובה מרבי למהלך אחד של כבש לא יעלה על  75ס"מ.

.6

כבש המשמש חלק מדרך מוצא יהיה בנוי ממבנה קבוע .מבנה הכבש יהיה
עשוי חומר לא דליק ,משטח ההליכה לא יהיה מחורר.

.7

בתחילת הכבש ובסופו יותקן משטח אופקי.

.8

שיפוע המשטח האופקי לא יעלה על .2%

.9

רוחב המשטח האופקי יהיה ברוחב הכבש לפחות.

.10

רוחב משטח האופקי בכיוון ההליכה יהיה  130ס"מ.

.11

לדלת הנפתחת אל הכבש או לפתח יציאה לפני כבש יבנה משטח אופקי.

.12

עומק המשטח האופקי הנמדד מפני הדלת או הפתח ובניצב להן לא יפחת מ-
 1.3מ' .רוחב המשטח האופקי יהיה כרוחב הדלת או הפתח בתוספת  0.3מ'
מכל צד.

.13

שינוי כיוון בכבש יבוצע רק במשטח אופקי ,רוחב הכבש או משטח אופקי לא
יקטן בכיוון המילוט.

.14

עולה הפרש הגובה בין הנקודה העליונה לבין הנמוכה בכבש על  0.6מ' ,יותקן
בו מעקה ומסעד בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י .1142

מישורו של כבש יהיה מחוספס באופן המונע החלקה.
.15
 10.3מעקים ומאחזי יד
.1

יש להתקין מעקים במקומות בהם הפרשי הגבהים עולים על  0.6מ'.

.2

בכל מהלך המכיל  3מדרגות ויותר יש להתקין מעקה ובית אחיזה.

.3

מעקים ומאחזי יד יותקנו לפי דרישות של פרק  6.3.15סעיפים .6-9

.4

יש להתקין מאחזי יד מעוגלים ונוחים לגריפה רציפה וללא הפרעות לאורך
כבשים ומדרגות.

 10.4מעברים
המעברים יעמדו בדרישות הבאות:
.1

רוחב המעברים יהיה  130ס"מ לפחות.

.2

המעברים יבנו מחומרים מחוספסים מונעי החלקה.

.3

המעברים יהיו נקיים ממכשולים כלשהן העלולים לפגוע עד לגובה של  2.10מ'
לפחות מהרצפה.

.4

לשיפועים במעברים יהיה ניקוז למניעת החלקה.

.5

שיפועים רוחביים לא יעלו על .2%

.6

שיפועים מעל ל  5%יחשבו ככבשים ויש להתקין לאורכם מסעדי יד.
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 10.5תאורה
יש להתקין תאורה להארת דרכי היציאה מהבניין אל השטח הציבורי הפתוח בעוצמה
של  10לוקס ממוצע.
11

חניון
בחניונים סגורים  /תת קרקעיים ששטחם עולה על  200מ"ר ושבהם תותר כניסת כלי
א.
רכב מונע בגפ"מ יותקנו אחד הסידורים הבאים:
1

מערכת אוורור ,שתפעל בכל שעות פעילות החניון.
1.1

אפיון מערכת האוורור:
1.1.1

 10החלפות אוויר בשעה לפחות עבור כל מפלס סגור בחניון.

1.1.2

יכולת יניקה לפחות עד  20%מנפח האוויר בחניון ,ממפוחים
בגובה שלא יעלה על  15ס"מ מהרצפה ,כשהמרחק בין
נקודות היניקה בגובה זה לא יעלה על  16מ'.

1.1.3

תכנון המערכת יבטיח כי במסלול מעבר האוויר לא יימצא /
ייווצר ניצוץ.

1.1.4

חיבור המערכת למערכת הספקת חירום ,אשר תבטיח את
פעולתה גם בעת הפסקת חשמל.

2

מערכת אוורור שתופעל ע"י גלאי גפ"מ:
2.1

אפיון מערכת גלאי הגפ"מ:
2.1.1

גלאי הגפ"מ יפעלו בכל שעות פעילות החניון.

2.1.2

פריסת מערכת גלאי הגפ"מ תתבצע בהתאם להוראות היצרן
או תקן בינלאומי מקובל.

2.1.3

התקנה בגובה של עד  15ס"מ מעל רצפת החניון ובפריסה
שלא תפחת מגלאי אחד לכל  400מ"ר או שהמרחק בין גלאי
לגלאי לא יעלה על  20מ'.

2.1.4

הגלאים יתאימו לתקן בינלאומי מקובל.

2.1.5

הגלאי יכוון לערך של  25% LELועליה מעבר לריכוז זה
תגרום לגלאי להפעיל את מערכת האזעקה ואת מערכת
האוורור בחניון.

2.1.6

גלאי הגפ"מ יחוברו לרכזת גלאים ממוענת.

2.1.7

במקרה של תקלה במערכת האוורור ו/או גלאי הגפ"מ,
לרבות הפסקת פעולתם ,תופעל התראה מיידית על כך בחדר
מפעיל החניון .במקרה זה תיאסר מיידית כניסת רכבים
מונעים בגפ"מ לחניון.
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2.1.8

גלאי הגפ"מ יחוברו למקור אספקת חירום ,אשר תבטיח
פעולתם גם בעת הפסקת חשמל.

2.1.9

התקנת המערכת תאושר ע"י מעבדה מאושרת.

 2.1.10תחזוקת מערכת גלאי הגפ"מ תבוצע עפ"י הוראות היצרן ע"י
גורם מקצועי ,שהוסמך על ידו.
2.2

אפיון מערכת האוורור:
2.2.1

מערכת האוורור תחובר למערכת גלאי הגפ"מ ותופעל
אוטומטית על ידה.

2.2.2

בהתאם למפורט בסעיף  1.1לעיל.

2.2.3

מערכת היניקה תתחיל לפעול לא יאוחר מ 15 -שניות
מקבלת האות מגלאי הגפ"מ.

2.2.4

מערכת האוורור והאזעקה יופעלו אוטומטית כאשר גלאי
יחיד במפלס סגור כלשהו ימדוד  .25% LELמערכת האוורור
תמשיך לפעול עד לירידת הריכוז מתחת ל 25% LEL -במשך

ב.

12

רבע שעה.
בחניונים סגורים  /תת קרקעיים ששטחם עולה על  200מ"ר בהם לא תותר
כניסת כלי רכב מונע בגפ"מ יותקנו שלטים" :אסורה כניסת רכבים מונעים
בגפ"מ" בגוון לבן על רקע אדום בגודל אות של  20ס"מ ,במקום בולט לעין
בכניסה לחניון.

מעליות
.1

ספר המעליות ,מידותיהן ומהירותן ייקבעו בהתאם למספר בני-האדם המבקרים בו
ובהתאם למטרת הביקור.

.2

מכל אגף בבניין רב קומות תהיה גישה ,בכל קומה ,לשתי מעליות לפחות.
מעליות כאמור יותקנו זו בסמוך לזו ובסמוך לחדרי מדרגות.
א.

.3

מבנה מעלית נושאת אלונקה
א.

מעלית אלונקה תותקן בפיר נפרד בעל עמידות אש ל 120-דקות.

ב.

בבניין רב קומות תשמש מעלית לנשיאת חולים או נפגעים שכובים על אלונקה
סטנדרטית שמידותיה הן בהתאם לת"י .179

.4

ג.

מידותיו הפנימיות של תא מעלית כאמור יהיו-

ד.

עמקו -המרחק הפנימי בין הקיר שבו דלת הכניסה ובין הקיר שמולו 2.10 -מ'
לפחות.

ה.

רחבו -המרחק הפנימי בין שני הקירות הניצבים האחרים 1.10 -מ' לפחות.

מעלית כאמור ,על כל חלקיה ,לרבות הפיר שלה ,תתאים לדרישות ת"י  2481חלק ,0
 2481חלק  2481 ,1חלק .2
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.5

מידות הפרוזדור בכניסה למעלית .על קטע פרוזדור הגובל עם הכניסה למעלית נושאת
אלונקה יחולו סעיפים אלה:

.6

.7

א.

רוחב 2.20 -מ' לפחות.

ב.

הרוחב יימדד מחזית דלת הכניסה למעלית בכיוון ניצב אליה.

מבנה תא המעלית ,דלת המעלית ופיר המעלית"
א.

ייבנו לפי ת"י  2481חלק  2481 ,0חלק  2481 ,1חלק .2

ב.

דלת המעלית תהיה בנויה מחומרים בלתי דליקים  VI 4.4עפ"י ת"י .755

ג.

רוחב הפתח החופשי של המעלית יאפשר מעבר כסא גלגלים ויהיה  80ס"מ
לפחות.

ציוד חדר מכונות להפעלת מעלית
א.

 2מטפי אבקה יבשה א-ב-ג 6 -ק"ג בסמוך לדלת הכניסה לחדר.

ב.

לוחית עם הוראות לשימוש במעלית בשעת הפסקת זרם החשמל או תקלה
אחרת.

.8

ג.

כלים להפעלה ידנית של המעלית )למקרה של חילוץ נלכדים(.

ד.

תאורת התמצאות.

ה.

מפסק זרם החשמל )לאפשר ניתוק הזרם בזמן הפעלה ידנית(.

ו.

לוחית הוראות למקרה חירום ולחילוץ נלכדים.

ז.

ליד דלת חדר מכונות כאמור יצוין באופן ברור מקום הימצאו של המפתח.

הפעלת מעלית בשעת דליקה
א.

בכל מעלית יותקן מנגנון מיוחד המאפשר לכבאים שימוש במעלית לצורכיהם
בלבד.

ב.

הפעלת המעלית לצורכי כיבוי תיעשה בעזרת מפתח הנמצא ליד הכניסה
למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית )"מפתח אש"( ותאפשר פעולות אלה:
)(1

הפסקת עלייתה של המעלית בדרכה אל הקומות העליונות ,והחזרתה
לקומת הכניסה הקובעת לבנין או לקומה הקרובה ביותר לדרך
הגישה של שירותי הכבאות.

)(2

בהגיע המעלית לקומת הקרקע ייפתחו דלתותיה באופן אוטומטי או
ביד ומכאן ואילך לא תתאפשר הפעלתה אלא מפנים המעלית כל עוד
מפתח האש נמצא בשקע המיועד לו.

)(3

עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלית תחזור
לפעולתה התקינה.

)(4

במקרה אתרעת שריפה ,פיקוד המעלית יבוצע אוטומטית ע"י שני
גלאי עשן לפחות או מפסק זרימה .רכזת גילוי האש אשר תגרום
לביצוע הפעולות הבאות  :המעליות תרדנה אל מפלס קומת קרקע
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)במידה וההתראה תתקבל ממפלס קומת הקרקע ,המעליות תיעצרנה
בקומה  ,(1דלתותיהן תפתחנה והן יופעלו בפיקוד כבאים בלבד.
.9

.10

אספקת חשמל להנעת המעלית
א.

אספקת חשמל להנעת המעלית תופרד ממנגנון החשמל של הבניין ותהיה
קשורה ישירות ללוח החשמל הראשי.

ב.

חוטי החשמל יעברו דרך צינורות עשויים מחומרים בלתי דליקים.

ג.

בדיקת אי דליקותם של החומרים האמורים תיערך בהתאם לתקן.

הפעלת מעלית בבניין רב קומות ע"י גנרטור
א.

בבנין רב קומות יוגדרו שתי מעליות – מעליות חירום ,ולפחות אחת מהן
תהיה מעלית אלונקה ,שתשרת את כל מפלסי הבניין בפיר אחד.

ב.

בשעת הפסקת זרם החשמל בבניין רב קומות שתי מעליות החירום לפחות
יופעלו על ידי זרם חשמל מספק הגנרטור שבבניין.

.11

מערכת הפעלה ופיקוד של תא מעלית חירום יהיו מוגני מים העומדים ברמת הדרישות
של  IPX3לפי תקן ה. EN60529:1991-

.12

אוורור המעלית -המעליות תאווררנה בכוון גג הבניין ודרכו .פירי המעליות וחדר
המכונות יהיו מאווררים היטב .בחלונות חדר המכונות יותקנו תריסי אוורור קבועים.

.13

שחרור עשן מפיר המעלית )שגובהה מעל  15מ' או יותר מ 2-תחנות( :פתחים בשטח
 2%משטח הפיר ולפחות  0.30מ"ר למעלית.

13

.14

גישה ממבואת המעלית לדרך מוצא -תתאפשר באופן חופשי מכל קומה בבניין.

.15

בפיר המעליות לא תעבור כל צנרת או תשתית שלא שייכת לתפקוד המעלית.

.16

למניעת כניסת מים לפיר המעלית מפעולת מתזים ,גלגלונים הידרנטים ושיטפון
קומתי אחר יש לתכנן את מפלס היציאה מהמעלית מוגבה ככל הניתן ממפלס לוביי
הקומתי .לחילופין ,לבצע נקודות ניקוז בלובי המעליות בצד המרוחק מהמעליות
ולשפע שיפוע קל מהמעלית אליהם.
קבלת המערכת מותנית בביצוע ניסוי לבדיקת האינטגרציה בין כל מערכות הבטיחות
בהתאם לטבלה .2

חשמל חירום ,ניתוק חשמל ע"י כבאים בעת שריפה
.1

מערכת החשמל וההארקות בבניין יותקנו לפי חוק החשמל והתקנים הישראליים
הרלוונטיים.

.2

מפסק זרם ראשי לשימוש הכבאים יותקן בלובי כניסה לבניין ובהתאם לסימון בנספח
הבטיחות.

.3

מפסק הזרם הראשי יברור )או שיותקנו מפסקים נפרדים( בין המצבים הבאים וישולט
בהתאם:


ניתוק חשמל כללי לבניין למעט גנרטורי חרום ו– UPS-עם מפתח )בלבד(.
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ניתוק חשמל גנרטורי חירום עם מפתח )בלבד(.



ניתוק חשמל ) UPSבמידה ויותקן(.

.4

צנרת החשמל תהיה נפרדת מצנרות אחרות ובידודה יהיה מחומרים כבים מאליהם
כנדרש בתקן.

.5

לוח חשמל ראשי יותקן בחדר חשמל מופרד אש.

.6

לוח חשמל של מפוחי השליטה בעשן יופרד בחדר נפרד מהמפוחים .במידה שלוח
חשמל המפוחים  /לוח החלוקה נמצא בחדר עם לוחות אחרים או ציוד אחר יש
להפריד את הלוח בהפרדת אש ל  120דקות ודלת אש .לוחות מפוחים בחניון יופרדו
בחדר מופרד אש ל  120דקות או נישה מופרדת אש ל  120דקות ודלתות אש מחלל
החניון.

.7

יש לאטום מעבר צנרת חשמל דרך קיר אש באמצעות חומרים בלתי בעירים בעלי
עמידות אש לפחות כמו זו הנדרשת לאלמנט אותו הוא חודר.

.8

ארונות החשמל יהיו מחומרים בלתי דליקים.

.9

ארונות החשמל ישולטו כנדרש" :מפסק זרם ראשי"" ,מתג כוח ראשי"" ,מתג תאורה
ראשי" ובחזית הארונות "חשמל -לא לכבות במים".

.10

לוחות חשמל אשר יוגנו באמצעות מערכת כיבוי בגז יאטמו כראוי ע"י חומרים בלתי
בעירים -לאפשר ריכוז הגז הנדרש.

.11

תתאפשר התקנת מיכל הכיבוי בצמוד ללוח החשמל במקום נגיש ונראה לעין -לאפשר
בקרה ותחזוקה שוטפת והפעלת המיכל באופן ידני.

.12

שימוש בכבלי חשמל ותקשורת חסיני אש בתעלות מתכת סגורות לכבלים יאפשר
חסכון בהתקנת מתזים וגלאים בחללים אלו.

.13

במדרגות פנים ,יש לספק עוצמת הארה של  100לוקס במישור של  75ס"מ מעל מישורי
שלחי המדרגות.

.14

ניתוק החשמל ללוח שבו הופעל גלאי עשן בודד יבוצע ב TRIP COIL -שבלוח המזין
את הלוח הנ"ל )בהינע ולא בכניסה ללוח(.

.15

ניתוק החשמל ללוח החשמל הראשי של הבניין יבוצע ב  TRIP-COILשבהזנת חברת
החשמל ללוח ,בתוך הלוח יש לשלט את הלוח כדלהלן " זהירות ,לוח זה תחת מתח
חברת החשמל".

.16

יש לצפות כבלי חשמל שנכנסים ללוח החשמל מתקרתו בחומר מונע בעירה מתקרת
הלוח עד לגובה  60ס"מ מעל ללוח.

.17

כבלים המשרתים מערכות חיוניות יהיו כבלים חסיני אש  .FE180 E90במהלך אנכי
בין קומות של כבלים אלו ,הם יופרדו בפיר ייעודי מופרד אש לשעתיים.

.18

כבלי הזנה ראשיים של ח"ח יותקנו בהתקנה סמויה בבטון בעובי של  5ס"מ לפחות או
בפיר נפרד מופרד אש לשעתיים .בכניסה לפיר יותקנו דלתות אש במידה שמסומנים
בתוכנית הבטיחות.
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.19

כבלי חשמל המותקנים ב"דרך מוצא בטוח" יהיו מוגני אש לשעתיים לפחות.

.20

כבלי חשמל המותקנים ב"יציאה" ימוגנו כנדרש בחוק החשמל – תקנות החשמל
)מיתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות( התשס"ג .2003 -

.21

בלוחות החשמל המותקנים במבואת הבניין המוגדרים כ"יציאה" תותקן דלת אש.

.22

דלתות לוחות חשמל שאינן נדרשות להיות דלתות אש יהיו דלתות פח.

שילוט הכוונה בחירום :שילוט כללי
 14.1סימון דרכי היציאה
.1

יש לשלט את דרכי היציאה מהבניין בשלטים אשר יותקנו בכל מקום
המבטיח התמצאות מידית אל עבר היציאה מהבניין בהתאם לנספח
הבטיחות .כתיב השלטים יהיה באמצעות אותיות בגובה  15ס"מ ועובי 15
מ"מ ובחניונים יותקנו שלטים עם צלמית בגובה  20ס"מ ועובי  20מ"מ ,בגוון
לבן על רקע ירוק ויכללו את המלה " יציאה" או "ליציאה" או "יציאת
חירום".

.2

עצמת ההארה על פני השלט תהיה  80לוקס לפחות ) למעט שלט  (LEDוהוא
ישולט או יואר בתאורת חירום דו תכליתית.

.3

לכל שלט יותקן מצבר גיבוי מקומי למשך  90דקות לפחות.

.4

כל שלט יהיה מסוג שלט .LED

.5

יש להתקין שלטי "אין מוצא" בגוון אדום על רקע לבן מול פתחים או
מקומות ללא מוצא העלולים להטעות את מי שמחפש את היציאה ,כגון
פרוזדורים ללא מוצא ,ואגפים שאינם מיועדים ליציאה.

השלט כמכלול לרבות הכתיב יישא תו תקן של מכון התקנים הישראלי
.6
להתאמה לתקן  20חלק .2.22
 14.2שילוט כללי
.1

בהתאם לתקנות התכנון והבניה ובהתאם לדרישות כ"א יש לשלט את
מקומות הבאים:
א.

מיקום פאנל כבאים.

ב.

מיקום רכזת גילוי אש.

ג.

מפסקי שחרור עשן.

ד.

מפסקי ניתוק כבאים.

ה.

מיקרופון כריזת חירום.

ו.

ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים ולמערכת הידרנטים.

ז.

ברזי ראשיים של מערכת הספרינקלרים.

ח.

מיקום לוחות חשמל.

ט.

מיקום לחצן לפתיחת דלתות מבוקרות )במידה ויותקנו(.
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.2

י.

במעליות יותקן שלט "אין להשתמש במעלית בזמן השרפה".

יא.

מיקום חדרים טכניים )חדרי חשמל ,חדר משאבות ,חדר גנרטור ,חדר
תקשורת ,חדר מכונות ,חדר אשפה וכד'(.
סימון ושילוט בטיחות יבוצעו באמצעות צבע פולט אור אשר יזהר
בחשיכה מיד עם הפסקת התאורה הפנימית במבנה ויבליט את
השלטים והמקומות המסומנים וזאת לפרק זמן שלא יפחת מ30 -
דקות.
הצבע יהיה כזה שיאפשר הבחנה בנקל בשילוט גם בתנאי תאורה
רגילים .ניתן להשתמש גם בשילוט עשוי חומרים פולטי אור.

מיקום רחבת כיבוי אש " -רחבת כיבוי אש ,אסור להחנות" .השלט יהיה
בצבע כיתוב אדום על רקע לבן .גודל האות לא יפחת מ 10-ס"מ.

.3

במידה וחניון תת קרקעי לא יעמוד בדרישות כפי שמפורטות בסעיף ,11
לחניון לא תותר כניסת רכבים מונעי גפ"מ ויוצב שלט "אסורה כניסת רכבים
מונעים בגפ"מ" בגוון לבן על רקע אדום בגודל אות של  10ס"מ ,במקום בולט
לעין בכניסה לחניון.

.4

מיקום עמדות כיבוי אש ישולט כפי שמפורט בת"י  2206חלק  .1על דלת ארון
גלגלון יותקן שלט מאיר בצבע אדום ועליו כתובה מילה "אש" באותיות
לבנות .גובה האותיות יהיה  10ס"מ לפחות ,ורוחבן  10מ"מ לפחות .ארון
המיועד להתקנה באופן שיבלוט מהקיר ,יסומן בחזיתו משני צידיו הבולטים.
ארון המיועד להתקנה באופן שיהיה שקוע בקיר ,יסומן באמצעות שלט
הבולט מהקיר והנמצא בניצב לו ,כך שניתן יהיה להבחין בו במרחק של  25מ'
לפחות.

.5

יש להדביק מדבקות "דחוף  "pushעל מנגנוני הבהלה .המדבקה תהיה בצבע
כיתוב אדום על רקע לבן .גובה האות יהיה  5ס"מ לפחות.

.6

על דלת אש )שאינה מוחזקת פתוחה ע"י אלקטרומגנט( של חדר מדרגות מוגן,
שאינה בקומת הכניסה ,יותקן שלט קבוע בצד המבואה הקומתית ,ועליו
המילים "דלת אש ,החזק סגורה" .הכיתוב על השלט יהיה בגוון ירוק על רקע
לבן .גובה כתיב האותיות לא יקטן מ 3 -ס"מ ועוביין לא יקטן מ 7 -מ"מ.
השלט ימוקם במרכז הדלת בגובה  1.5מ' מעל הרצפה.

.7

על דלת אש הממוקמת בקומת הכניסה לבניין יותקן ,בצד הפונה למבואת
הכניסה ,שלט כנ"ל ונוסף עליו שלט קבוע ועליו המילים.
"בבניין זה מותקנות דלתות אש בכל קומותיו .דלתות האש משמשות להגנה
בפני אש ולמילוט לחדר המדרגות".
א.

דלתות האש חייבות להיות סגורות תמיד ,למעט בזמן מעבר אנשים,
כדי למנוע חדירת עשן ואש לחלל חדר המדרגות במקרה של שריפה,
ולמעט במקרה שהדלת מוחזקת פתוחה ע"י אלקטרומגנט.
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ב.

פגיעה ביכולת הסגירה העצמית של הדלתות עלולה לגרום לאבדן חיי
אדם ולגרימת נזקים לרכוש במקרה של שריפה.

ג.

.8

אסור לנעול את הדלתות ואסור להציב כל דבר העלול להפריע
לפתיחה ולסגירה של הדלתות ולמעבר חופשי של אנשים אל ובתוך
חדר המדרגות".
הכיתוב על השלט יהיה בגוון ירוק על רקע לבן .גובה כתיב האותיות
של הדרישה בשלט לא יקטן מ 7 -מ"מ וגובה כתיב האותיות של
סעיפים א-ג לא יקטן מ 3 -מ"מ .השלט ימוקם במרכז הדלת ,מתחת
לשלט הקבוע.

בחדר מדרגות מוגן יותקן ,בכל קומה ,שלט קבוע ועליו ירשם ,במרכזו והחל
מחלקו העליון כלפי מטה:
א.

כינוי חדר המדרגות.

ב.

מתחת לכך תירשם המילה "קומה".

ג.

מתחתיה או לצידה ,ירשם מספר הקומה ע"פ קביעת עורך הבקשה.

ד.

מתחת למספר הקומה ירשמו המילים "חדר מדרגות משרת קומות"
ולאחריהם ירשם מספר הקומות בבניין עפ"י קביעת עורך הבקשה.

ה.

מתחת יירשמו המילים "יש יציאה לקומת הגג" או "אין יציאה
לקומת הגג" .בחירת הכיתוב המתאים תבוצע ע"י עורך הבקשה.

ו.

מתחת יירשמו המילים "יציאה לרחוב בקומה" ולאחריהם יירשם
מספר הקומה ממנה יש יציאה לרחוב ע"פ קביעת עורך הבקשה.

ז.

גובה כתיב האותיות לכיתוב א' ו-ו' לא יקטן מ 20-מ"מ ועוביין לא
יקטן מ 2-מ"מ .גובה כתיב האותיות לכיתוב ב' לא יקטן מ 12-מ"מ
ועוביין לא יקטן מ 8-מ"מ .גובה כתיב האותיות לכיתוב ג' לא יקטן
מ 70-מ"מ ועוביין לא יקטן מ 8-מ"מ .גובה כתיב האותיות לכיתוב ד'
ו-ה' לא יקטן מ 5-מ"מ ועוביין לא יקטן מ 1-מ"מ.

ח.

מימין לכיתוב בשלט יסומן חץ הכוונה המציין את כיוון המילוט.
החץ יראה כלפי מעלה או כלפי מטה ע"פ קביעת עורך הבקשה .גובה
החץ לא יקטן מ 12-מ"מ ועוביו לא יקטן מ 25-מ"מ .בתוך החץ
תיכתב המילה "ליציאה".

ט.

הכיתוב והחץ על השלט יהיו בגוון ירוק על רקע לבן .גובהו
המכסימלי של השלט לא יקטן מ 35-ס"מ ולא יגדל מ 55-ס"מ .קו
תחתית השלט יהיה בגובה  1.5מ' מעל הרצפה.
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.9

באזור המחסה בסמוך למערכת התקשורת יהיו הוראות בדבר קבלת עזרה
באמצעות מערכת התקשורת הדו-סטרית ,וזיהוי כתוב של מיקום אזור
המחסה .כל אזור מחסה ,יסומן ע"י שלט האומר" :אזור מחסה" .השלט יכיל
את הסימן לאנשים עם מוגבלויות .שלטים ימוקמו במקומות הבאים :בסמוך
לכל דלת המאפשרת גישה לאזור המחסה ,בכל דרך מוצא בטוח אשר איננה
מאפשרת דרך מוצא נגישה .עצמת ההארה על השלט תהיה  50לוקס לפחות
והוא ישולט או יואר בתאורת חירום דו תכליתית.

15

תאורת התמצאות ותאורת חירום
.1

תאורת חירום בדרך מוצא ,תתחיל לפעול בתוך פרק זמן שלא יעלה על  5שניות בכל
מקרה של כשל בהספקת החשמל.

.2

בפרוזדורים ,במעברים המשרתים מעל  6אנשים או שאורכם מעל  15מטרים ובחדרי
מדרגות ,לאורך דרך המוצא ,יותקן גופי תאורת חירום שיאירו את נתיב המילוט,
בזמן הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת חשמל .עוצמתה המינימלית של תאורת
חירום לאורך נתיב המילוט לא תפחת מ 1-לוקס בכל נקודה לאורך נתיב המילוט,
למשך  90דקות לפחות.

.3

היחס בין עוצמת ההארה הממוצעת לבין עוצמת ההארה המינימאלית לא יעלה על
.1:40

.4

תאורת חרום תתבסס על  UPSמרכזי מבוקר טעינה ,תוזן משני קווים חילופיים
ותופעל במקרה של הפסקת חשמל מכל סיבה שהיא.
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.5

חשמל גופי תאורת החירום יהיו מוארים באופן רגיל ללא הפסקת.

.6

גופי תאורת החירום יהיו דו-תחליטיים.

.7

גופי תאורת החירום יתאימו לתקן הישראלי ת"י  ,20חלק .2.22

גנרטור חשמלי לשעת חירום
א.

לבניין יתוכנן גנרטור חירום אשר יזין את כל מערכות החירום הסופר קריטיות של
הבניין.

ב.

הגנרטור יותקן כפוף ל "תקנות החשמל )התקנת גנרטורים למתח נמוך( ,התשמ"ז-
 "1987כדלהלן:
.1

הגנרטור יהיה  TYPE 10מסוג  CLASS-Aבהתאם לתקן .NFPA20

.2

הגנרטור יותאם לדרגת .LEVEL-1

.3

הגנרטור יעמוד בתקן .NFPA110

.4

הספקי הגנרטור יאפשרו פעולתם הבו זמנית של כל המערכות המוזנות ממנו.

.5

גנרטור המותקן בבניין יהיה מאושר מכון התקנים לספק גם זרם חשמל
בשעת חירום להפעלת:
א.

משאבות מים לכיבוי אש

ב.

משאבות מים לספרינקלרים

ג.

מפוחי יניקת עשן

ד.

מפוחים במערכת על לחץ

ה.

מעליות חירום ותאורת תאי המעליות

ו.

מערכות גילוי אש ,אזעקת אש וכריזת חירום

ז.

תאורת חירום ושלטי מילוט.

ח.

מיתקן תאורה לאזהרה מפני מכשולי טיסה ,אם מותקן.

.6

הגנרטור יותקן כך שאם הפסק זרם החשמל ממקור מתח ראשי מרשות
חשמל ציבורית יתחיל הגנרטור לפעול באופן אוטומטי.

.7

הגנרטור יותקן עפ"י כללי המקצוע המקובלים.

.8

יותקן מתג עם מפתח להפסקת פעולת הגנרטור בשעת חירום .הוא יותקן
במקום נוח לגישה מחוץ לחדר הגנרטור.

.9

גנרטור דיזל יותקן במרתף או במקום אחר בבניין ויחולו עליו הוראות אלה:
א.

הוא יוקף קירות בנויים מהרצפה עד לתקרה מאלמנטים עמידי אש
של שעתיים לפחות.

ב.

חדר החסנת הגנרטור יאוורר באוויר צח הבא מן החוץ והגזים
הנפלטים מבעירת הדלק במנוע ייפלטו ישירות אל אויר החוץ.

ג.

דלתות חדר החסנת הגנרטור יהיו דלתות אש.
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ד.

יותקן מקום לאחסון הדלק הנוזלי שיהיה בהתאם לתקנות רישוי
עסקים )אחסנת נפט( ,התשל"ז  .1976ניתן להתקין  2מיכלים יומיים
עד  1000ליטר למיכל בחדר הגנרטור.

ה.
.10

אם יותקן הגנרטור בחצר או בגג הבניין ,לא יחולו עליו הוראות ) (8א
ו-ג ובתנאי שלא ייחשף לסיכוני אש.

אספקת זרם החשמל מהגנרטור למערכות החירום לרבות המשאבות
המשרתות את מערכת הספרינקלרים ומערכת ההידרנטים ,תהיה באמצעות
כבל עמיד אש לטמפ' של עד  800°Cלמשך  180דק' לפחות ).(FE180 E90
חיבור החשמל ייעשה ישירות מלוח החלוקה של הגנרטור אשר ימוקם בחדר
הגנרטור או באזור מוגן אש אחר.

.11

חיבור החשמל ייעשה בפיר נפרד מזה של מקורות המתח האחרים בבניין.

.12

רוחב המעברים בין הגנרטור לציוד אחר או לחלקי המבנה יהיה ברוחב של
לפחות  1מ' ,ויאפשרו תחזוקה נוחה.

.13

חדר הגנרטור יאוורר ע"י אויר צח ובכפוף להוראות יצרן הגנרטור ,לאספקת
אויר למנוע הראשוני ולמניעת הצטברות גזים נפיצים או דליקים.

.14

צינור המפלט של הגנרטור יוגן בפני נגיעות עד לגובה של  2מ' מהרצפה לפחות
ויוציא את גזי הפליטה משריפת הדלק ישירות אל מחוץ לבנין.

.15

בחדר הגנרטור יש להתקין נקודת מאור קבועה ,שני בתי שקע ותאורת חירום
אשר איננה ניזונה מהמצבר שמשמש להתנעת הגנרטור.

.16

כמות הדלק תבטיח משך פעולה של  8שעות לפחות בהספק מלא של
הגנרטור עבור מערכות החירום המוגדרות מעלה.

.17

מערכת אספקת הדלק תענה על הוראות היצרן של הגנרטור .הדלק יאוכסן
בהתאם לתקנות.

17

.18

מתחת למיכל הדלק יש לבנות בריכת איגום עם מתקן להפסקת זרימת הדלק
במקרה דליפה.

.19

לא תותר העברת צנרת דלק בתוך הבניין להזנת הגנרטור.

.20

יש לבנות את החדר כך שלא תתאפשר זרימת נוזלים כגון שמן ודלק אל מחוץ
לחדר.

.21

חדר הגנרטור יוגן במערכת ספרינקלרים בטמפרטורה גבוהה .141°C

פאנל כבאים
בבניין תותקן עמדת "פיקוד אש" בקומת הקרקע שתכיל את האמצעים הבאים:
.1

לוח בקרה ושליטה במערכות הגילוי והכיבוי האוטומטית.

.2

עמדת הפעלת מערכת כריזת חירום תהיה בהתאם לתקן  NFPA-72ותכלול את
האזורים הבאים:
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א.

כל קומה בנפרד.

ב.

כל המבנה.

.3

.4



מפוחי שחרור עשן לפי תרחיש שריפה בקומה ,עם בורר תלת מצבי:
אוט'  /ידני  /הפסק והיזון חוזר למצב הפעלת המפוח ,לכל אזור אש.
שריפה בקומה הינה תרחיש אחד שמפעיל בהתאם את היניקה ואת
הדיחוסים.



מפוחי דיחוס ,בהתאם לת"י  ,1001עם בורר תלת מצבי :אוט'  /ידני /
הפסק והיזון חוזר למצב הפעלת כל מפוח ,בכל גרם מדרגות בנפרד.



הפעלת פתחי שחרור עשן בתקרת חדרי המדרגות המוגנים עם מנגנון
פתיחה אוטומטי ואפשרות פתיחה ידנית על ידי מפסק לכל חדר
מדרגות בנפרד.



הפעלת פתחי שחרור עשן בתקרת פירי המעליות וחדר מכונות מעלית
עם מנגנון פתיחה אוטומטי ואפשרות פתיחה ידנית על ידי מפסק לכל
פיר וחדר מכונות בנפרד

לוח פיקוד לחשמל וגנרטור חירום:


מפסק ניתוק חשמל לא חירום )עם מפתח בלבד(.



מפסק ניתוק גנרטור עם מפתח )בלבד(.



מפסק ניתוק  UPSעם מפתח )בלבד(.

.5

מרכזיית טלפון כבאים על פי  NFPA-72לתקשורת עם טלפוני הכבאים.

.6

יותקנו  6שפופרות טלפון כבאים לחיבור לשקעים.

.7

אינטרקום לתקשורת עם אזורי מחסה.

.8

פאנל חווי גנרטור עם נוריות סימון על המצבים הבאים לפי :NFPA 110

.9
18

לוח מאושר  ,UUKLכולל מפה סינופטית להפעלת:



תקלה בגנרטור.



מצב מפסק אוט' – סגור.



מצב סולר.



מצב מצברים.



מצב שמן.

תיק שטח ,של הבניין הכולל תכניות הבניין ותכנית בטיחות אש.

מערכת התרעה וגילוי אש אוטומטית
.1

יש להגן על כל שטחים הציבוריים של בניין המגורים באמצעות מערכת גילוי אש
אוטומטית אשר תתוכנן ותותקן בהתאם לת"י  1220חלק .3
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.2

יש להתקין גלאים במקומות הבאים :כל שטחי הבניין ,ארונות חשמל  63אמפר
ומעלה ,פירים ,פתח היניקה של פיר דיחוס חדרי מדרגות  /דיחוס מעליות )אם יהיה(,
כל קומה רביעית בחדרי המדרגות החל מתקרת הפיר כלפי מטה .בחניונים תותקן
מערכת גילוי ואזעקת אש )עם כריזת חירום( מלאה למעט גלאים בשטח חלל החניון.

.3

לחצני אזעקת אש יותקנו במרחק הקטן מ 1.5 -מ' מהיציאות .המרחק בין הלחצנים
לא יעלה על  60מ'.

.4

בשטחים המשותפים של בניין מעונות ,במבואת הכניסה בכל דירת מעונות
הסטודנטים ,חניון ובשטחים ציבוריים אחרים כגון לובי כניסה ראשית ,שטחי שירות
לסטודנט ,קפיטריה ,שטחי מסחר וכד' יש להתקין מערכת כריזת חרום )רמקול בתוך
הדירה יותקן מעל לדלת הכניסה( בהתאם לתקן  .NFPA-72המערכת תהיה
אינטגראלית ברכזת גילוי ואזעקת האש והרמקולים יהיו מאושרים

ULכ VOICE

.EVACUATION
.5

חיווט הרמקולים יהיה לא דליק ומאושר .UL

.6

המערכת תתוכנן עם שני ערוצים בהודעות מוקלטות אוטומטיות:
א.

להודעות סלקטיביות לפינוי לאזור :קומת השריפה ,שתי קומות מעל ושתי
קומות מתחת.

ב.

להודעות סלקטיביות להודעה על אירוע עם הודעה להישאר בתוך הדירות עד
להודעה אחרת לאזור :שאר הקומות.

.7

ניתן יהיה לכרוז גם לכל הבניין מפאנל הכבאים.

.8

יש להתקין רמקולי כריזת חירום משולבים במערכת גילוי האש כך שההודעות
תשמענה בכל שטחי המבנה כשעצמת השמע תהיה  15 dBמעל רמת השמע הממוצעת
האופיינית לחלל הספציפי ובמובנות לפי .NFPA 72

.9

יש להתקין נורות מהבהבות )נצנצים( בכל החללים הציבוריים )לובי מעלית ,לובי
קומתי ,שטחי שירות לסטודנט ,קפיטריה ,שטחי מסחר ,חניון וכד'( .יש להתקינם כך
שהם ייראו מכל השטחים הציבוריים כאשר המרחקים המקסימליים ביניהם לא
עולים על  30מ' ועליהם לפעול בסנכרון מלא.

.10

ניתן לשלב את רמקולי כריזת חירום בנורות המהבהבות במקומות בהם הן נדרשות
אך יש לשמור על הפרדה בחיווט או לחילופין הפרדה בין "השתקת צופר" לרמקולים
ובין "אתחול" לנצנצים.

.11

יש להתקין אלקטרומגנטים לתפיסת דלתות אש במצב .Normally Open
האלקטרומגנטיים יותקנו במקומות בהם נדרש הדבר בתיאום עם יועץ הבטיחות,
והם יגרמו לסגירת הדלת )באמצעות קפיץ מחזיר( ע"י קבלת פקודה מלוח גילוי האש
שיגרום להפסקת המתח באלקטרומגנט.
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.12

יש להתקין כיבוי אוטומטי בגז בארונות חשמל הגדולים מ  100Aלמעט לוחות TYPE

 TESTEDהעומדים בתקן ת"י .61439
.13

מערכת הכיבוי בגז תתוכנן ותותקן בהתאם לתקן ת"י .( NFPA 2001) 1597

.14

גז הכיבוי יהיה ידידותי לסביבה )עומד בתקן .( NFPA 2001

.15

רכזת גילוי האש תגלה נפילת לחץ במיכל הגז.

.16

יש להתקין לחצן הפעלת כיבוי במכסה צהוב ליד לוח חשמל שבו יש כיבוי.

.17

מערכת גילוי האש תנתק את זרם החשמל ללוח חשמל שהגלאי המותקן בתוכו התריע
על המצאות עשן )הניתוק יבוצע ב TC-שלפני הלוח(.

.18

יש להתקין טלפון כבאים מאושר  UL/FMלפי הוראות היצרן ,תקן  NFPA72ות"י
 1220חלק .3

.19

מערכת הטלפון לכבאים תהיה אינטגראלית במערכת הגילוי ואזעקת האש.

.20

מערכת טלפון הכבאים תיתן חיווי על תקלות בקו ,ותהיה מבוקרת כנגד קצר ונתק.

.21

מערכת טלפון הכבאים תאפשר תקשורת משותפת )שיחת ועידה( מכל נקודת תקשורת
לפאנל שליטה כבאים וכן בין העמדות השונות )לפחות  5עמדות במקביל( ,באמצעות
הרמת הטלפון או חיבור לשקע טלפון וללא צורך במרכזיית טלפונים.

.22

חיבור טלפון כבאים יהיה מסוג שקע/תקע ויזוהה בפאנל הכבאים .כמו כן יסומן
באופן ברור ובולט.

.23

לוח הבקרה יזהה מצב "שפופרת מורמת" בעת חיבור שקע או הרמת שפופרת בקומה.

.24

שקעי טלפון כבאים יותקנו בכל מפלס קומתי במקומות הבאים :בפודסט הכניסה
בחלל המדרגות המוגן ובלובי מעלית האלונקה.

.25

טלפון כבאים קבוע יותקן במקומות הבאים :חדרי מכונות מעליות ,חדר משאבות
כיבוי אש ,חדר גנרטור ,בכל לובי קומתי ,בלובי המעליות ,בלובי כניסה לבניין בפאנל
הכבאים.

.26

יש להתקין את לוח גילוי האש עם החייגן האוטומטי במקום גלוי ליד הכניסה
הראשית לבניין בעמדת פאנל שליטה לכבאים.

.27

רכזת גילוי אש תחובר לגנרטור חירום.

.28

חיבורים למערכות אחרות יבוצעו בתיאום עם ספקי המערכות האחרות.

.29

קו הגילוי  SLCיהיה ב .CLASS A

.30

קווי הרמקולים והנצנצים יהיו ב  CLASS Bלסירוגין לכל רמקול כך שתישמר
יתירות.

.31

יש לבדוק התקנת מערכת גילוי וכיבוי האש ומערכות כיבוי בגז ע"י מעבדה מאושרת.
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ציוד כיבוי אש מטפי כיבוי אש ,עמדות כיבוי ,אספקת מים לכיבוי אש
ציוד כיבוי אש יותקן כנדרש בחוק שירותי הכבאות:
.1

יש להתקין עמדות ציוד כיבוי שיבטיחו כיסוי מלא של שטח הבניין וכן עמדה אחת
בכל לובי קומתי ,בלובי הכניסה ובגג.

.2

כל עמדה תהיה ארון מסומן במילה "אש" ותכיל :ברז שריפה בקוטר  2אינצ'2 ,
זרנוקים באורך  15מ' כל אחד ,מזנק סילון /ריסוס בקוטר  "2שנחירו בקוטר  8מ"מ,
גלגלון בקוטר " 3/4ובאורך  30מ' עם מזנק צמוד 2 ,מטפי כיבוי  6ק"ג אבקה יבשה
לסוג דליקות אבג )רב תכליתית(.

.3

אספקת מים לברזי כיבוי  "2תאפשר הפעלה של  2ברזים בו זמנית בכמות של  250ל'/
דקה לכל ברז ובלחץ של  1.4אטמ' לכל ברז ) באופן שהלחץ בברזים יהיה בין 1.4-7
אטמ'( ,אספקת המים לגלגלון תהיה בכמות של  40ליטר  /דקה ובלחץ של  1.4אטמ'.

.4

אספקת מים לברזי כיבוי  "3תאפשר הפעלה של  2ברזים בו זמנית בכמות של  450ל'/
דקה ובלחץ של  1.4אטמ' לכל ברז ) באופן שהלחץ בברזים יהיה בין  1.4-7אטמ'(.

.5

אספקת המים לברזי כיבוי בלבד תאפשר אספקה של  900ליטר/דקה למשך  60דקות
באופן שהלחץ בברזים יהיה בין  1.4-7אטמ'

.6

אספקת המים הכוללת למתזים וברזי כיבוי תאפשר אספקה של  1750ליטר/דקה
למשך  60דקות לפחות.

.7

כל מפסק גבול על ברז יכלול חיבור לאינדיקציה למערכת גילוי האש.

.8

יותקן ברז הסנקה לכיבוי אש " 3כפול ע"ג צינור " 4ובצבע כחול עם שילוט "הסנקה
לכיבוי אש" .הברז יותקן לאחר הגמל ליד כל רחבת כיבוי אש.

.9

יותקן ברז כיבוי אש " 3כפול ע"ג צינור " 4ובצבע אדום עם שילוט "ברז כיבוי אש".
הברז יותקן ליד כל רחבת כיבוי אש ,ליד הכניסה הראשית לבניין ,ובהיקף הבניין
במרווחים של עד  80מ' .הברזים יותקנו בגבולות הנכס במרחק שלא יעלה על 30
מטרים ולא קטן מ 4-מטרים מקיר חיצוני של הבניין.

.10

יותקן ברז כיבוי אש " 2בתוך חדר מדרגות ,בכל קומה בפודסט הקומתי כפי שמסומן
בתכנית הבטיחות.

20

.11

מערך המים יעמוד בהוראת מכ"ר " – 529זמינות רשת מים ופריסת ברזי כיבוי"
במהדורה העדכנית ביותר.

.12

בכניסה לכל דירה במעון הסטודנטים יותקן מטף כיבוי  3ק"ג.

מערכת כיבוי אש אוטומטית במים  -ספרינקלרים
.1

יש להגן על כל שטחי הבניין כולל בכל שטחי הדירות במעון הסטודנטים במערכת
מתזים )ספרינקלרים( אוטומטית.

.2

המערכת תתוכנן לפי ת"י ) 1596תקן .(NFPA 13

.3

יותקנו מתזים מסוג .QUICK RESPONSE
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.4

יש לתכנן את המערכת לפי רמות הסיכון שבתקן ת"י ) 1596דירות מגורים ,משרדים,
אולמות  ,LH-חדרים טכניים ,מטבח ,מחסנים ,חדר אשפה וחניונים –  ,OH1מסחר -
 OH2וכד'(.

.5

אספקת המים למערכות הספרינקלרים בקומות המגורים תהיה לפי  -LHלפחות 570
ליטר לדקה עבור אזור שריפה אחד ותתאים לת"י .1596

.6

אספקת המים למערכות הספרינקלרים בקומות החניונים תהיה לפי  -OH1לפחות
 850ליטר לדקה עבור אזור שריפה אחד ותתאים לת"י .1596

.7

אספקת המים למערכות הספרינקלרים במסחר תהיה לפי  -OH2לפחות  1125ליטר
לדקה עבור אזור שריפה אחד ותתאים לת"י .1596

.8

יותקן ברז הסנקה כפול לספרינקלרים " 3כפול ע"ג צינור " 4ובצבע צהוב עם שילוט
"הסנקה כפול לספרינקלרים" .הברז יותקן ליד כל רחבת כיבוי אש.

21
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.9

תחנות קומתיות ומגופים לא יותקנו במרחק העולה על  1.8מ' מהרצפה ולא יותקנו
בחללי תקרות.

.10

כל מפסק גבול על ברז יכלול חיבור לאינדיקציה למערכת גילוי האש.

.11

תכנון המערכת והתקנתה ייבדקו ע"י מעבדה מוסמכת.

מאגר מים
.1

תכנון מאגר המים והתקנתם יתאים לתקן .NFPA 22

.2

בהתאם להוראת מכ"ר  - 550בגג כל מגדל יותקן מאגר מים בגודל של  15מ"ק לגיבוי
מערכת הידרנטים.

חדר משאבות כיבוי אש
.1

חדר המשאבות ייבנה תוך התחשבות בנתוני הניקוז של המבנה ומניעת הצפת החדר,
המשאבה ,המנוע ,הקונטרולר ,מיכל הדלק ורכיבים אחרים הקשורים למערכת
הכיבוי ,כתוצאה מהפעלת המשאבה ומערכת המתזים .באם יש צורך יש להתקין
משאבת ניקוז.

.2

החדר יופרד משטחי בנין סמוכים בקירות עמידי אש ל  120דקות ובדלת אש אשר
תפתח כלפי חוץ ואשר תהיה ברוחב שיאפשר הכנסת והוצאת ציוד מהחדר.

.3

גישה לחדר משאבות תהיה מחדר מדרגות מוגן אש דרך פרוזדור מופרד אש מאזורים
הסמוכים לשעתיים ע"י קירות אש/דלתות אש.

.4

יש להתקין בחדר נקודת מאור רגילה ותאורת חירום.

.5

יש להתקין מעצרה בנפח  110%מנפח המיכל מתחתיו .מבנה החדר לא יאפשר זרימת
נוזלים דליקים אל מחוץ לחדר.

.6

החדר יאוורר ביום יום למניעת לחות ותותקן מערכת לשחרור עשן.
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משאבת כיבוי אש
.1

מערכת הכיבוי האוטומטית לספרינקלרים תכלול  2משאבות למתזים :משאבה
חשמלית מאושרת  FM/ULבגיבוי גנרטור ומשאבת דיזל מאושרת .UL/FM

.2

מערכת ההידרנטים למגדלים תוזן ממשאבה חשמלית ליד המאגר בגג הבניין אשר
תחובר לגיבוי גנרטור החירום.

.3

כבל ההזנה למשאבות הספרינקלרים וההידרנטים מהזנת חברת החשמל ומהזנת
הגנרטורים יהיו כבל חסין אש .FE180 E90

24

פליטת חום ועשן ,מניעת התפשטות עשן ,דיחוס חדרי מדרגות
.1

לוחות מפוחים בחניון יופרדו בחדר מופרד אש ל  120דקות או נישה מופרדת אש ל
 120דקות ודלתות אש מחלל החניון.

.2

שחרור העשן ממבואות קומתיות של מעונות הסטודנטים יבוצע ע"י מערכת שחרור
עשן אקטיבית בתחלופת אויר של  6החלפות אויר לשעה מהשטחים הציבוריים ,ופירי
שחרור עשן .יש לתכנן עד  3קומות לשחרור עשן במקביל.

.3

שטח החתך של פיר שחרור עשן ממבואות קומתיות עם אמצעים מכניים ופתח יניקה
יהיו בהתאם לחישובי מתכנן מ"א וכך שיאפשרו לפחות  6החלפות אויר לשעה משטח
המבואה.

.4

בכניסה לפיר שחרור עשן עם אמצעים מכניים בכל קומה יותקן מדף עשן ממונע
המחובר למערכת גילוי האש.

.5

שחרור העשן מחניון תת קרקעי ומפלסים המיועדים לשטחים ציבוריים ומוגדרים
כמרכז השירות לסטודנט יבוצע ע"י מערכת שחרור העשן אקטיבית בתחלופת אויר
של  6החלפות אויר לשעה.

.6

בכל פתח יניקה משירותים יותקן "סיפון עשן" מפח בעובי  1.25מ"מ שיעלה לפחות
 0.6מ' מעל פתח האוורור.

.7

בחדר חשמל ששטחו מעל  40מ"ר ,בחדר משאבות למים לצורכי כיבוי אש או בחדר
טרנספורמטור בו מותקן טרנספורמטור מבודד שמן  -פתח שחרור עשן קבוע ,או פתח
שחרור עשן עם מנגנון פתיחה אוטומטי ,או פיר שחרור עשן ללא אמצעים מכאניים,
שפתח היציאה שלו יהיה אל מחוץ לבניין.

.8

בחלקו העליון של חדר מדרגות מוגן יותקנו שני פתחי שחרור עשן ששטח כל אחד
מהם לא יקטן מ 0.80 -מ"ר והצלע הקטנה ביותר של הפתח לא תפחת מ 0.50 -מ'.
מיקום הפתחים יהיה בסמוך לתקרת חדר המדרגות ובחזיתות מנוגדות .פתח שחרור
עשן כאמור יהיה בו תריס עם מנגנון פתיחה אוטומטי ואפשרות פתיחה ידנית על ידי
מפסק שיותקן בפאנל הכבאים .התריס יהיה במצב פתוח בדרך כלל וייסגר במצב אל-
לחץ בחדר המדרגות .במידה שגלאי העשן שבתוך תעלת דיחוס מדרגות גילוי עשן
התריס ייפתח אוטומטית.
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.9

תותקן מערכת על-לחץ בעלת מפוחים ,מובל אנכי ופתחי פיזור בחדרי המדרגות
המוגנים על פי תקן ישראלי ת"י  1001חלק  2.2ובהתאם לתכנון מהנדס מיזוג אוויר.
יש להתקין פתחים לשחרור עשן עם מערכת סגירה אוטומטית עם הפעלת המפוחים
לדחיסת אוויר ואפשרות לפתיחה ידנית ,אוטומטית ומכאנית .במידה שיש גילוי עשן
בחדר המדרגות ,המערכת תושבת ותריסי חדר המדרגות ייפתחו אוטומטית.

.10

לכל חדר מדרגות יותקן פיר דיחוס נפרד בעל מעטפת עמידת אש לשעתיים.

.11

מפוח הדיחוס על הגג יהיה נמוך מפתח פיר כשלהו בלפחות  3מ' ,מרוחק ככל הניתן
ויהיה נפרד לכל פיר מדרגות.

.12

פתח הפליטה של פיר העשן בגג יהיה במפלס גבוה ממפלס פתח היניקה של מפוחי
הדיחוס.

.13

מערכת העל-לחץ תוזן ישירות ממערכת החשמל של הבניין ותחובר באמצעות מחליף
אוטומטי בהזנה ישירה לגנרטור חשמלי לשעת חירום .המערכת תצויד במנגנון הפעלה
אוטומטי ובמנגנון הפעלה ידני המאפשר הפעלתה ממפלס קומת הכניסה של הבניין.

.14

מערכות השליטה בעשן ודיחוס חדרי המדרגות יפעלו אוטומטית בהתאם לפעולת
מערכות גילוי וכיבוי האש לפי משטר ניהול העשן.

.15

המערכת תגובה ע"י גנרטור החירום לפעולה של  8שעות לפחות.

.16

קווי ההזנה החשמליים ונקודות החיבור יהיו עמידים בטמפרטורה של  800מעלות
צלזיוס למשך  90דקות לפחות .כבל ) .FE180( E90

.17

מערכות שחרור עשן אקטיביות יופעלו לאחר השהייה של  60שניות מפעולת מפסק
הזרימה של מערכת הספרינקלרים באזור האתרעה.

.18

באזורים בהם מותקנת בכל שטח החלל מערכת ספרינקלרים ,רכיבי המערכת )
מפוחים ,תעלות ,מחברים וכו'( יהיו עמידים בטמפרטורה של  250 °Cלמשך שעתיים
לפחות )ש"ע לפח מגולוון בעובי  1.25מ"מ(.

.19

באזורים שבהם לא מותקנת מערכת ספרינקלרים בכל האזורים לרבות בחללי תקרה,
המפוחים יהיו עמידים בטמפרטורה של  400 °Cלמשך שעתיים לפחות.

.20

קווי ההזנה החשמליים ונקודות החיבור יהיו עמידים בטמפרטורה של  500 °Cלמשך
שעה לפחות .כבל עמיד אש לטמפ' של עד  800°Cלמשך  90דק' לפחות ).(FE180 E90

.21

מפוחים לשחרור עשן יוזנו ישירות מלוח החשמל הראשי בבניין.

.22

מפסק עם מפתח בלוח הכבאים ,יאפשר לכבאים לברור בין מצבים של ניתוק כללי של
הזרם למעט  /כולל המפוחים.

.23

פליטת העשן תהא אל מחוץ למבנה ותמוקם כך שהעשן לא יגיע לאגפי הבניין האחרים
או למבנים הסמוכים.

.24

יש להבטיח אפשרות טיפול במפוחים ע"י התקנת מנתק עם נעילה בלוח המזין .ניתוק
ההזנה למפוח יגרום לאתרעת "תקלה" בלוח גילוי האש.

.25

מפסקים ומתגים יסומנו וישולטו באופן ברור.
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.26

בכל פתח יניקה יותקן דמפר עשן.

.27

שחרור עשן מפיר המעלית יתבצע באמצעות פתחים בשטח  2%משטח הפיר ולפחות
 0.30מ"ר למעלית .על הפתח יותקן דמפר עשן אשר ייסגר בעת אתרעת אש בבניין
וייפתח בעת אתרעת אש בפיר המעלית ,לובי מעלית או חדר מכונות מעלית.

.28

בחדרים טכניים המסומנים בנספח הבטיחות יהיו פתחי שחרור עשן בגדלים
המסומנים בנספח.

.29

25

פתחי שחרור עשן פאסיביים יותקנו כדלהלן:
א.

חדרי מכונות וחדרים טכניים 1.5% :משטח החלל ולפחות  0.30מ"ר.

ב.

חדרי מכונות מעלית 2% :משטח החלל ולפחות  0.30מ"ר .על הפתח יותקן
דמפר עשן אשר ייסגר בעת אתרעת אש בבניין וייפתח בעת אתרעת אש בפיר
המעלית ,לובי מעלית או חדר מכונות מעלית.

ג.

חדרי חשמל וטרנספורמציה אשר גדולים מ 40-מ"ר 2% :משטח החלל.

ד.

חדר אשפה 2% :מחולק ל  2פתחים.

מערכת מיזוג אויר
מערכת מיזוג האוויר תתאים לת"י  1001כולל מיקום מדפי אש כנדרש בתקן.
.1

מערכות מרכזיות של מיזוג אויר ,של אויר צח ושל אוויר חוזר יושבתו באמצעות
פקודה ממערכת גילוי האש או מגלאי עשן שישולב במערכת .יש להתקין מפסק ידני
במקום נח לגישה להשבתה ידנית של המערכת ,ולסמנו באופן נפרד וברור.

.2

סימון המפסקים להפעלת מפוחי עשן יעשה באופן נפרד וברור ממפוחים אחרים.

.3

תעלות וצנרות מיזוג האוויר לרבות ציפוייהם יהיו מחומרים בלתי בעירים.

.4

במקומות בהם ישנה חדירת תעלות מיזוג-אוויר דרך קירות אש ,תקרות ורצפות יש
להתקין מדפי אש אוטומטיים )מעוגנים אל הקירות( בהתאם לת"י  1001חלק .3

.5

מדפי האש יהיו ממונעים ויופעלו על-פי פקודות מרכזת גילוי האש בהתאם לטבלת
האינטגרציה בטבלה .2

.6

תעלות יהיו עשויות חומרים בלתי דליקים.

.7

לא יהיו כיסויי תעלות בחדירה למחיצות אש או תקרות המצריכות הגנה מאש.

.8

יש לשמור על מרווחים של לפחות  15ס"מ בין תעלות פח לחומרי אחסנה בעירים.

.9

יש לשמור על מרווחים של לפחות  5ס"מ בין תעלות פח לחומרי בנייה בעירים.

.10

בחדירת תעלות דרך מחיצות אש או תקרות ,הפתחים מסביב לתעלות לא יהיו גדולים
מ 13 -מ"מ בממוצע בכל צד ויהיו אטומים בחומר אטימה עמיד אש מצמר סלעים
דחוס או חומר בלתי דליק אחר בעל עמידות אש כשל המחיצה.

.11

מיקום מדפי אש כנדרש בת"י .1001

.12

כל המסננים יהיו בלתי-דליקים ).(Non-Combustible
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יש לבדוק התקנת מערכת מיזוג האוויר ע"י מעבדה מוסמכת או גורם מוסמך אחר.
26

27

שימוש בגפ"מ )גז בישול(
.1

מערכות גז )גפ"מ( יותקנו בהתאם נספח א'.

.2

פיר גז ינוקז בהתאם לנספח ג'.

חדר שנאים של ח"ח
.1

חדר חשמל של ח"ח יתוכנן בהתאם לטיוטת הוראת מכ"ר .530

.2

בחדר חשמל של ח"ח יותקן שנאי יבש )במידה והחדר יתוכנן בתוך הבניין( כדי להימנע
מהצורך להתקין מערכת ספרינקלרים בחדר שיש בו שנאי מבודד שמן.

.3

הקירות ,הגג והרצפה של חדר חשמל יבנו מבטון מזוין ב .30-הקירות יבנו בעובי 21
ס"מ לפחות )או בטון בעובי  20ס"מ  +טיח בעובי של  1ס"מ( .התקרה והרצפה יבנו
בעובי של  15ס"מ לפחות.

.4

דלתות החדר הפונות אל הבניין יהיו דלתות אש.

.5

אוורור החדר יהיה טבעי בלבד עם כניסת אוויר קר ויציאת אוויר חם מחוץ למבנה.
פתחי האוורור ימוקמו בצורה כזו שלא תתאפשר סתימתם בשום צורה ע"י גורם כל
שהו.

.6

גודל הפתחים לאוורור ולשחרור עשן יהיה כדלהלן:
מספר השנאים בחדר שטח מזערי של שטח ברוטו מזערי של חלונות
האוורור העליונים לשחרור חום
)כל שנאי עד  1000החדר )מ"ר(
ועשן )מ"ר(
קו"א(
1

13.7

1.8

2

21.6

3.6

3

33.5

5.4

.7

קיר החדר הפונה לצובר הגז יהיה קיר מלא )ללא פתחי אוורור(.

.8

יש לאטום מעברי כבלים בחומר בלתי דליק ושאינו פולט גזים רעילים בכל מעברי
הכבלים מחדר חשמל לחדרים סמוכים .כבלי הזנה ראשיים יותקנו בהתקנה סמויה
בבטון בעובי של  5ס"מ לפחות.

.9

יש להתקין בחדר חשמל גלאי אש  /עשן כחלק ממערכת גילוי האש של הבניין
והגלאים יינו לדרישות ת"י  1220חלק  .3תחזוקת הגלאים תעשה במסגרת התחזוקה
לכל מערכת גילוי האש של הבניין ותענה לדרישות ת"י  1220חלק .11

.10

בסמוך לחדר החשמל )ולא במרחק העולה על  25מ'( תותקן עמדת כיבוי אש מלאה.
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בחלק החיצוני של החדר החשמל ,על הדלת ועל חלונות האוורור יותקנו שלטי אזהרה

.11

כגון "סכנה מתח גבוה" וכד' .כמו כן יותקן על הדלת שלט "במקרה חירום לחייג
."103
28

טבלה  - 1סיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה
מין הבניין :בניין מסחר רב-קומות

מספר
סידורי

האלמנט

1

אלמנטים נושאים

1.1

עמודים וקירות

VI.4.4

1.2

קורות ,תקרות ואגדים

VI.4.4

2

אלמנטים לא נושאים

2.1

קירות

2.1.1

שכבה כלואה או רכיבים כלואים

סיווג חומרי בנייה

V.3.3

שכבה לא כלואה מהצד הפנימי בעובי:
2.1.2

2.1.3

-

 5מ"מ ויותר

V.4.3

-

 2מ"מ עד  5מ"מ

IV.3.3

קטן מ 2-מ"מ
שכבה לא כלואה מהצד הפנימי בחללים כגון
חדרי מדרגות לא מוגנים,פרוזדורים ,יציע
וכדומה ,בעובי:

III.3.3

 2 -מ"מ ויותר

V.4.3

 -קטן מ 2-מ"מ

V.4.3

שכבה לא כלואה מהצד החיצוני בעובי:
2.1.4

 5 -מ"מ ויותר

V.3.3

 -קטן מ 5-מ"מ

IV.3.3

2.2

תקרות ורצפות

2.2.1

שכבה כלואה

III.2.2

2.2.2

רכיבי המבנה של שכבה תותבת )לרבות
מתלים(

IV.2.3

2.2.3

שכבה לא כלואה מהצד הפנימי בתחתית
התקרה )לרבות סיכוך גגות שאין מתחת
להם שכבה תותבת( בעובי:
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מספר
סידורי

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

האלמנט

סיווג חומרי בנייה

 5 -מ"מ ויותר

V.4.3

 2 -מ"מ עד  5מ"מ

IV.3.3

 -קטן מ 2-מ"מ

III.3.3

שכבה לא כלואה מהצד הפנימי בתחתית
התקרה בחללים כגון חדרי מדרגות לא
מוגנים ופרוזדורים ,בעובי:
 2 -מ"מ ויותר

V.4.3

 -קטן מ 2-מ"מ

V.4.3

שכבה לא כלואה על הרצפה ,למעט במהלכי
מדרגות ופרוזדורים

II.2.1

שכבה לא כלואה על הרצפה במהלכי מדרגות,
פרוזדורים ומעברים המהווים דרך מוצא
בטוח ,למעט חדרי מדרגות מוגנים )ראה סעיף
(3.1

IV.3.3

שכבה לא כלואה מעל גג שטוח שאינו מיועד
לשהיית בני אדם ,בעובי גדול מ 15-מ"מ )למעט II.2.2
שכבה זו בבניינים מדורגים(

2.2.8

השכבה שלעיל בבניינים מדורגים

IV.3.3

2.2.9

שכבה לא כלואה מעל גג שטוח המיועד
לשהיית בני אדם ,בעובי גדול מ 15-מ"מ

IV.3.3

2.2.10

שכבה לא כלואה מהצד החיצוני לסיכוך גג
משופע ,כגון :רעפים ,לוחות ,יריעות ,מרישים II.3.3
וכדומה )למעט שכבה זו בבניינים מדורגים(

2.2.11

2.2.12

השכבה שלעיל בבניינים מדורגים

IV.3.3

שכבה לא כלואה בתחתית תקרה מעל חללים
פתוחים )כגון מעל קומת עמודים( ,למעט
שכבה זו מעל חניה ,בעובי:
 5 -מ"מ ויותר

IV.3.3

 2 -מ"מ עד  5מ"מ

IV.3.3

 -קטן מ 2-מ"מ

III.3.3

2.2.13

השכבה שלעיל מעל חניה

V.4.4

2.2.14

שכבה לא כלואה על רצפת חללים פתוחים )כגון
קומת עמודים( ,למעט שכבה זו בחניה ,בעובי:
 5 -מ"מ ויותר
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מספר
סידורי

האלמנט

סיווג חומרי בנייה

 2 -מ"מ עד  5מ"מ

IV.3.3

 -קטן מ 2-מ"מ

III.3.3

2.2.15

השכבת שלעיל על רצפת חניה

VI.4.4

3

שונות

3.1

אלמנטים באזורים כלהלן :חדרי מדרגות
מוגנים ,מערכת מדרגות חיצונית ,חדרי הסקה,
חדרים לאחסנת מיכלי גז ,חדרים למחוללי
חשמל ,חדרי אשפה ,פיר המעליות ,חדרי מכונות
למעליות ,מחסנים,מרתפים ושטחי חניה
באזורים שאינם פתוחים או באזורים תת -קרקעיים

3.1.1

שכבה כלואה
באזורים שלעיל

3.1.2

כל השכבות הלא כלואות מהצד הפנימי של
קירות ,תקרות ורצפות באזורים שלעיל

3.2

מעקים ומסעדים

3.2.1

מעקים במערכת מדרגות חיצונית ובחדרי
מדרגות מוגן

VI.4.4

3.2.2

מעקים בשאר אזורי הבניין

VI.4.4

3.2.3

בתי אחיזה למעקים

III.2.2

29

בקירות,

תקרות

טבלה  - 2טבלת אינטגרציה
הטבלה תוכן בשלב התכנון המפורט.
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נספח א'  -גז פחמימני מעובה -האחסון והשימוש )גפ"מ(
.1

.2

חוקים חלים


חוק הגז )בטיחות ורישוי( התשמ"ט 1989



צו בדבר התקנת מתקני גז -תשל"ח 1977



תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )החלת תקן  (1134התשס"א 2001



צו הגז ) בטיחות ורישוי( )בטיחות האחסנה שלמיכלים ומיכלי מחנאות במחסן גפ"מ
ובמחסן עזר( התשנ"ג 1992



תקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט( תשל"ז 1976



חוק חומרים מסוכנים תשנ"ג 1993



חוק שירותי הובלה התשנ"ז 1997



תקנות שרותי הובלה התשס"א 2001



תקנות רישוי עסקים ) אחסנת נפט( ,התשל"ז1976 -

תקנים חלים
.1

ת"י  -70מיכלים לגזים פחמימניים מעובים.

.2

ת"י  -158מתקנים לשימוש בגזים פחמימניים מעובים המסופקים בתוך מיכלים
מיטלטלים :הוראות בטיחות.

.3

ת"י  -158/1מתקנים לגזים פחמימניים מעובים ) גפ"מ( -מאגרים.

.4

ת"י  -462הספקה מרכזית של גזים פחמימניים מעובים לבניינים שאינם בניני תעשיה,
מלאכה או חקלאות.

.5

ת"י  -659סימני היכר ואזהרה לציוד המכיל נוזלים ,גזים או כבלי חשמל.

.6

ת"י  -792מתקנים להספקה מרכזית של גזים פחמימניים מעובים )גפ"מ( לבניינים
לתעשייה ,למלאכה ולחקלאות.

.7

ת"י  -764זרנוקי גומי לגז פחמימני מעובה בפאזה גזית.

.8

ת"י  -844מיכלים שלא למילוי חוזר ,המכילים גז פחמימני מעובה.

.9

ת"י  -968מכשירים מיטלטלים לשימוש בגפ"מ.

.10

ת"י  -1116מוני גז נפחיים לגזים פחמימניים.

.11

ת"י  -1134גז פחמימני מעובה:
.1
.2
.3

דרישות כימיות ופיסיקאליות
סימון מילוי ומסירה
דגימה
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מאגר במיכלים מיטלטלים
.1

מיקום המיכלים -במקומות נגישים פתוחים לסביבה כאשר תחתית המיכלים תהיה
מעל מפלס הקרקע שבמקום .אסור להתקין במקומות תת קרקעיים.

.2

המיכלים יהיו מרוחקים  1.2מ' לפחות מפתחי בנין שמפלסם גבוה ממפלס קרקעית
המיכלים.

.3

המיכלים יותקנו במרחק  1מ' לפחות משקעים ,בורות שהגז יכול להיצבר בהם.

.4

המיכלים ואביזריהם יותקנו במרחק  70ס"מ לפחות ממקור חום ) כגון צינורות
קיטור( וממקור לניצוצות ,ובמרחק  1.7מ' לפחות מאש גלויה.

.5

אסור להתקין את המיכלים במקומות תת קרקעיים או במקומות אחרים שאין לגז
אפשרות להתנקז בשעת דליפה.

.6

הגנת המיכלים -יש לדאוג שעל אביזרי המיכלים יהיה מכסה מפח ,פלדה או חומר לא
דליק אחרץ המיכלים יהיו בנויים בהתאמה לת"י  70ויעברו בדיקה כללית אחרי 15
שנה מהייצור ולאחר מכן אחת ל 10 -שנים מיכל צבוע ואחת ל 12-שנה מיכל מגולוון.

מאגר בבניין מגורים
.1

מותר להתקין מאגר משותף אחד עד  6מכלים שיותקנו במבנה מגן בנוי מחומרים
שאינם דליקים והכולל דלת .בדופן החיצוני של מבנה המגן יהיו פתחי אוורור בחלק
התחתון צמוד לרצפה ובחלק העליון.

.2

כאשר יש צורך ביותר ממאגר מכלים אחד ,המרחק בין המאגרים יהיה  3מ' לפחות.

.3

אם אין אפשרות פיסית למרחק כזה ,ניתן להתקין בין המאגרים מחיצה עמידת אש
חצי שעה לפחות שגובהה  20ס"מ לפחות מעל שסתום המיכל ו 10 -ס"מ מעבר
למכלים.

.4

בכניסה יש להתקין שלט אזהרה ועליו כתוב" :סכנה גז מתלקח -אסור לעשן"

מיכל אגירה )צובר(
.1

התקנת מיכלי האגירה אפשרית בשתי צורות:


מיכל על קרקעי



מיכל תת קרקעי

.2

במקרה ויש צורך להתקין קו למילוי גז למיכלי אגירה -הקו יהיה בקוטר "1.25
לפחות.

.3

בנקודת המילוי יחובר ברז בקוטר " 1.5שסתום מילוי סטנדרטי ויחידת הגנה לשסתום
המילוי.

.4

בכל מקרה ,ההתקנה תהא בהתאם לנדרש בת"י  642או  792וכן עם אישור מוקדם
מהרשויות המוסמכות.
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.5

מיכל תת קרקעי יש לרפד בחול דיונות )חול מתוק "צוקרי"( .אין לרפד בחול ים או
בכל אדמה אחרת.

צנרת הגז ואביזריה
.1

צנרת הגז אחראית על העברת הגז בין תחנת אספקת הגז ובין המכשיר הצורך את הגז
)הצרכן( .הצנרת מובילה גז באדים או בנוזל.

.2

הצנרת עשויה מחומרים שונים בהתאם לתקן )כגון :נחושת ,פלדה או צינור לחץ(.

.3

הצנרת תהיה טמונה .יתכנו לחצים שונים בהתאם לנדרש ,האביזרים הם בין חלקי
הצנרת וכוללים ברזים לסוגיהם כגון :ברד ראשי ,ברז בטחון וכד'.

התקנת קווי צינורות מחוץ לבנין
.1

הקווים יהיו טמונים או גלויים .קוים טמונים באדמה יהיו בעומק של  60ס"מ לפחות
ויוגנו מפני פגיעות מכאניות ושיתוך.

.2

קווי צינורות העוברים מתחת לכביש יוגנו ע"י שרוול פלדה.

.3

המרחק בין צינור גז טמון לבין כל קו צינורות אחר או לבין קו חשמל ,לא יהיה קטן
מ 50 -ס"מ )מותר להקטין מרחק זה בתנאי שצינור הגז יוגן מפני פגיעה מכאנית(.

התקנת קווי צינורות בתוך הבניין
.1

הקווים יותקנו בתוך הקיר ,בתוך תעלות פתוחות ומאווררות בתוך הקיר או בתוך פיר
גז יעודי שינוקז אל מחוץ לבנין )ראה פרט מצורף(  ,כשהם מוגנים מפני שיתוך ופגיעה
מכאנית או בתוך שרוול פלדה.

.2

המרחק בין המהדקים לא יהיה גדול מ 50 -ס"מ .בהתקנה של צינור " 0.5מגולבן כקו
עולה ,יותקן לפחות מהדק ) 11מגולבן( כל  200ס"מ ,וכל האמור לעיל יבוצע לפי כללי
המקצוע.

.3

אין להעביר צינור גז בדרגת ביניים מתחת לרצפה של חדרי מגורים .חבורי הצינורות
בתוך קירות ומתחת לרצפה לא יהיו מתוברגים והצינורות יהיו ללא תפר.

.4

צנרת הגז תעבור בפיר נפרד מופרד אש.

.5

בפיר יותקן סף מוגבה +ניקוז ."3

.6

במפלס הקרקע – ניקוז הפיר אל מחוץ לבניין באמצעות צינור ניקוז ."3

הארקה
.1

בכל בנין בו מותקנת מערכת גז מרכזית ,תחובר הצנרת אל פס השוואת הפוטנציאלים
של המבנה באמצעות כבל הארקה והתקן חיבור .התקן החיבור יימצא על קו
האספקה הראשי במוצא מוסת הלחץ דרגה ראשונה.
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צינורות מתחת לרצפה
.1

יהיו מוגנים מפני פגיעה מכאנית ושיתוך .צינורות נחושת או פליז יושחלו ללא תוספת
מילוי דרך שרוול פלדה או שרוול פוליוויניל כלורי קשיח ) צינורות נחושת או פליז
יבדדו חשמלית משרוול הפלדה(.

.2

הקוטר הפנימי של שרוול הפלדה יהיה גדול ב 10 -מ"מ לפחות מקוטר צינור הגז.

.3

הקוטר הפנימי של שרוול פי .וי .סי יהיה גדול ב 8 -מ"מ לפחות מקוטר צינור הגז.

ברז ראשי וברז ביטחון
.1

לכל צנרת גז יותקן ברז ראשי אשר קוטרו יהיה לא פחות מקוטר הצנרת אותה הוא
משרת .תפקיד ברז הביטחון לנתק את אספקת הגז הכללית למכשירים ,ולכן יותקן
הברז במקום נגיש .במידה של שתי דרגות ,יהיה הברז הראשי על קו הגז של לחץ
הביניים בין וסת לחץ דרגה ראשונה ווסת לחץ דרגה שנייה .כל מכשיר ומכשיר יצויד
בברז ביטחון .קוטר ברז הביטחון לא יהיה קטן מקוטר הצנרת בה הוא מותקן .ברז
הביטחון יהיה מיוצב אל הקיר או לכל מתקן מיוחד שיותקן לכך .בשום פנים ואופן
אין להתקין חבור מהיר אשר ניתוקו מאפשר סילוק המכשיר והספקת זרימת הגז בו
זמנית.
הערות:

.2



בכל מקרה של חיבור ווסת לחץ ו/או ברז ראשי לצנרת פלדה ,יבוצע החיבור
באמצעות רקורד קוני ,כך שתהיה אפשרות לפרק את הברז הראשי ו/או וסת
הלחץ מהצנרת.



לא יותקנו מכשירים צורכי גז כלשהם במקומות נמוכים ממפלס הקרקע אלא
בתנאי שימולאו דרישות הת"י .158

כשמתקינים מכשירים צורכי גז במטבחים של מבני ציבור :מפעל תעשיה ,מוסדות,
מסעדות ,בתי מלון ,בתי חולים ,בתי ספר ,יהיה במטבח פתח אוורור ששטחו 100
סמ"ר לפחות.

.3

יש לשלט את ברז סגירת הגז הראשי בשלט פולט אור במילים – " ברז גז ראשי".

בדיקות של מתקנים בבניינים חדשים:


לפני ההתקנה -בדיקת התרשים של המיתקן.



אחת ל 5 -שנים לפחות -בדיקת המתקן



בדיקות עקב שינויים במתקן על ידי חברת הגז.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

655
נספח ג' – פרט פיר גז

656
נספח ד' – פרט עקרוני לתחנת הפעלה
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נספח ה'  -פרט עקרוני לגמל מים
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רשימת תכניות
אדריכלות
קובץ

גליון

מיקום

תיאור

תאריך
לעיון-
מהדורה תפוצה

קומות ציבוריות
תכנית בניה

0

8.3.16

 273-44-301 273-44-301מרתף 3
273-44-330

פריסת קירות לובי מעליות א,ב

0

8.3.16

273-44-350

תכנית ריצוף

0

8.3.16

273-44-360

תכנית תקרות

0

8.3.16

273-47-390

תכנית מערך ריהוט

0

8.3.16

תכנית בניה

0

8.3.16

273-44-230

פריסת קירות לובי מעליות א,ב

0

8.3.16

273-44-250

תכנית ריצוף

0

8.3.16

273-44-260

תכנית תקרות

0

8.3.16

273-44-280

פריסות מלתחות

0

8.3.16

273-47-290

תכנית מערך ריהוט

0

8.3.16

תכנית בניה

0

8.3.16

273-44-130

פריסת קירות לובי מעליות א,ב ;
פריסת שרותים חדר אב בית

0

8.3.16

273-44-150

תכנית ריצוף

0

8.3.16

273-44-160

תכנית תקרות

0

8.3.16

273-44-180

פריסות מלתחות

0

8.3.16

273-47-190

תכנית מערך ריהוט

0

8.3.16

תכנית בניה

0

8.3.16

273-44030

פריסת קירות לובי מעליות א,ב

0

8.316

273-44050

תכנית ריצוף

0

8.3.16

273-44060

תכנית תקרות

0

8.3.16

273-44080

פריסות שרותים

0

8.3.16

 273-44-201 273-44-201מרתף 2

 273-44-101 273-44-101מרתף 1

273-44001

273-44001

קומת קרקע

קומות מגורים
273-44101

תכנית בניה

0

8.3.16

273-44101
273-44150

תכנית ריצוף

0

8.3.16

273-44160

תכנית תקרות

0

8.3.16

273-47190

תכנית מערך ריהוט

0

8.3.16

קומות מגורים 1-2
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קובץ

גליון

מיקום

תיאור

273-44201

273-44201

קומות מגורים 3-9

273-44301

273-44401

תאריך
לעיון-
מהדורה תפוצה

תכנית בניה

0

8.3.16

273-44230

לובי קומות  1-14פריסות לובי קומתי
א,ב,ג,ד

0

8.3.16

273-44231

לובי קומות  1-14פריסות לובי קומתי
ה,ו,ז,ח,ט,י

0

8.3.16

273-44250

תכנית ריצוף

0

8.3.16

273-44260

תכנית תקרות

0

8.3.16

273-44280

קומות  1-14פריסות חדרי רחצה

0

8.3.16

273-47290

תכנית מערך ריהוט

0

8.3.16

0

8.3.16

273-44350

תכנית ריצוף

0

8.3.16

273-44360

תכנית תקרות

0

8.3.16

273-47390

תכנית מערך ריהוט

0

8.3.16

תכנית בניה

0

8.3.16

273-44430

תכנית ריצוף

0

8.3.16

273-44450

תכנית תקרות

0

8.3.16

273-44460

פריסות ה,ו,ז,ח,ט,י

0

8.3.16

273-44301

273-44401

קומות מגורים  10-14תכנית בניה

קומה טיפוסית עם
גמר מעטפת

חוברת  -A3רשימות פנים
273-45001

273-45002

273-45001

רשימת דלתות

נ1-

קומות מגורים 1-14

דלת חדר רחצה בדירת מגורים

נ2-

קומות מגורים 1-14

דלת חדר שרותים בדירת מגורים

נ3-

קומות מגורים 1-9

דלת חדר מקלחת נכים בדירה נגישה

נ4-

קומות מגורים 1-14

דלת חדר שינה בדירת  3חדרים

נ5-

קומות -2 -1

דלת כניסה למלתחות חדר כושר

נ6-

קומות -2 -1 0

דלת מקלחת/שרותי נכים בקומות
ציבוריות

נ7-

קומה 0

דלת כניסה לשרותי מסעדה

נ8-

קומה 0

דלת כניסה לשרותי עובדים במסעדה

273-45002

רשימת אלומיניום

א1-

קומות -2 -1

דלת כניסה לחדר כושר

א2-

קומה -2

ויטרינת חדרי חוגים
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קובץ

273-45003

גליון

מיקום

תיאור

א3-

קומה -2

דלת כניסה לחדרי חוגים

א4-

קומות -2 -1

דלת מקלחון במלתחות חדר כושר

א5-

קומה 0

דלת כניסה למסעדה ממבואת מעליות

א6-

כל הקומות

מראות בחדרי רחצה/שרותים

273-45003

רשימת מסגרות

מ1-

קומות מגורים 1-14

דלת כניסה לדירת מגורים

מ2-

קומות מגורים 1-14

דלת כניסה לדירת מגורים ממ"מ

מ3-

קומה 0

דלת מחסן מטבח מסעדה

מ4-

קומה 0

דלת חדר שרות במטבח מסעדה

מ5-

קומה 0

דלת מטבח קר במסעדה

מ6-

קומות -2 -1

מדרגות בחדר כושר

תאריך
לעיון-
מהדורה תפוצה

0

8.3.16

273-45004

273-45004

רשימת טיפוסי קוירות פנים

0

8.3.16

273-45005

273-45005

רשימת נגרות

0

8.3.16

נג10-

קומות מגורים 1-14

מטבחון דירת יחיד

נג11-

קומות מגורים 1-14

מטבחון דירת זוג

נג12-

קומות מגורים 1-14

מטבחון דירת  3חדרים

נג13-

קומות מגורים 1-14

מטבחון דירת  3חדרים ממ"מ

נג14-

קומות 1-9

מטבחון דירה נגישה

נג15-

קומות 10-14

מטבחון דירת זוג

נג16-

קומה -1

מטבחון משרד אב בית

נג17-

קומה -3

מטבחון ביתן שומר

נג18-

קומות מגורים 1-14

ארון בגדים חדר יחיד

נג19-

קומות מגורים 1-15

ארון בגדים חדר זוג

נג20-

קומות 1-9

ארון בגדים בדירה נגישה

חוברת פריטי ריהוט -ראה בנפרד

אדריכלות פנים
 273-44-330מרתף 3

פריסת קירות לובי מעליות א,ב

273-44-350

תכנית ריצוף

273-44-360

תכנית תקרות

273-47-301

תכנית מערך ריהוט

 273-44-230מרתף 2

פריסת קירות לובי מעליות א,ב

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים – 19/9/16

661
273-44-250

תכנית ריצוף

273-44-260

תכנית תקרות

273-44-280

פריסות מלתחות

273-47-201

תכנית מערך ריהוט

 273-44-130מרתף 1

פריסת קירות לובי מעליות א,ב

273-44-150

תכנית ריצוף

273-44-160

תכנית תקרות

273-44-180

פריסות מלתחות

273-47-101

תכנית מערך ריהוט

273-44030

קומת קרקע

פריסת קירות לובי מעליות א,ב

273-44050

תכנית ריצוף

273-44060

תכנית תקרות

273-44080

פריסות שירותים

273-44101

קומות מגורים 1-2

תכנית בניה

273-44150

תכנית ריצוף

273-44160

תכנית תקרות

273-47101

תכנית מערך ריהוט

273-44201

קומות מגורים 3-9

תכנית בניה

273-44230

לובי קומות  1-14פריסות לובי קומתי א,ב,ג,ד

273-44231

לובי קומות  1-14פריסות לובי קומתי ה,ו,ז,ח,ט,י

273-44250

תכנית ריצוף

273-44260

תכנית תקרות

273-44280

קומות  1-14פריסות חדרי רחצה

273-47201

תכנית מערך ריהוט

273-44301

קומות מגורים 10-14

תכנית בניה

273-44350

תכנית ריצוף

273-44360

תכנית תקרות

273-47301

תכנית מערך ריהוט

273-44401

קומה טיפוסית עם גמר מעטפת תכנית בניה

273-44430

תכנית ריצוף

273-44450

תכנית תקרות

273-44460

פריסות ה,ו,ז,ח,ט,י

273-45001

רשימת דלתות

273-45003

רשימת אלומיניום
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273-45004

רשימת מסגרות

273-45005

רשימת טיפוסי קירות פנים

273-45005

רשימת מטבחונים

קונסטרוקציה
01

תכנית חפירה

02

תכנית חפירה חתכים חלק 1

03

תכנית חפירה חתכים חלק 2

04

תכנית חפירה חתכים חלק 3

05

תכנית חפירה חתכים חלק 4

06

תכנית יסודות  -גיליון 1

07

תכנית יסודות  -גיליון 2

08

תכנית פרטי יסודות  -גיליון 1

09

תכנית פרטי יסודות  -גיליון 2

10

תכנית רצפת מרתף  -03במפלס  - -12.65גיליון 1

11

תכנית רצפת מרתף  -03במפלס  - -12.65גיליון 2

15

תכנית זיון קירות בין מפלסים -7.70 ÷ -12.65

20

תכנית רצפת מרתף  -02במפלס  - -7.70גיליון 1

21

תכנית רצפת מרתף  -02במפלס  - -7.70גיליון 2

25

תכנית זיון קירות בין מפלסים -3.85 ÷ -7.70

30

תכנית רצפת מרתף  -01במפלס  - -3.85גיליון 1

31

תכנית רצפת מרתף  -01במפלס  - -3.85גיליון 2

35

תכנית זיון קירות בין מפלסים ± 0.00 ÷ -3.85

40

תכנית רצפת קומת כניסה במפלס  - ± 0.00גיליון 1

41

תכנית רצפת קומת כניסה במפלס  - ± 0.00גיליון 2

45

תכנית זיון קירות בין מפלסים +6.05 ÷ ± 0.00

47

תכנית רצפת קומה טכנית במפלס +3.90

49
50
55
60
61

תכנית רצפת קומה טכנית במפלס  - +3.90זיון קורות
תכנית רצפת קומה טיפוסית ראשונה במפלס +6.05
תכנית זיון קירות בין מפלס +9.47 ÷ + 6.05
תכנית רצפה קומות טיפוסיות 2 ,4 ,6 ,8 ,10,12,14
תכנית רצפה קומות טיפוסיות  - 2 ,4 ,6 ,8 ,10,12,14זיון רצפה וקורות

65
70
71
75

תכנית זיון קירות בקומות 2 ÷ 9
תכנית רצפה קומות טיפוסיות 3 ,5 ,7 ,9 ,11,13
תכנית רצפה קומות טיפוסיות  - 3 ,5 ,7 ,9 ,11,13זיון רצפה וקורות
תכנית זיון קירות בקומות 9 ÷ 14
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תכנית תקרה קומה  14וגג טכני תחתון במפלס +53.78
תכנית גג טכני עליון במפלס +56.90
תכנית מרחבים מוגנים
תכנית מרחבים מוגנים  -חתכים
תכנית מרחבים מוגנים  -פרטים טיפוסיים

80
90
100
101
102

חשמל

קומה
קומות

01-02

קומות

03-09

קומה 0
טכנית

מפלס

3.90

מפלס 0.00±

קומה -1

קומה -2

מפלס  -3.85מפלס -7.70

קומה -3

מפלס -12.65

קומה

שם התכנית

מס' תכנית

תכנית הארקת יסודות והגנה מפני ברקים-קומה -3

137-9/-3H

תכנית חשמל-קומה -3

137-9/-3E

תכנית תאורה-קומה -3

137-9/-3L

תכנית תשתיות-קומה -3

137-9/-3T

תכנית הזנה ראשית חשמל ותקשורת מבנין  3לבנין 1

137-9/-3A

תכנית חשמל-קומה -2

137-9/-2E

תכנית תאורה-קומה -2

137-9/-2L

תכנית תשתיות-קומה -2

137-9/-2T

תכנית הארקת יסודות והגנה מפני ברקים-קומה -2

137-9/-2H

תכנית חשמל-קומה -1

137-9/-1E

תכנית תאורה-קומה -1

137-9/-1L

תכנית תשתיות-קומה -1

137-9/-1T

תכנית חשמל-קומה 0

137-9/00E

תכנית תאורה-קומה 0

137-9/00L

תכנית תשתיות-קומה 0

137-9/00T

תכנית הארקת יסודות והגנה מפני ברקים -קומה 0

137-9/00H

תכנית חשמל-קומה טכנית 0.5

137-9/0.5E

תכנית תאורה-קומה טכנית 0.5

137-9/0.5L

תכנית תשתיות-קומה טכנית 0.5

137-9/0.5T

תכנית חשמל-קומות 01-02

137-9/01-02E

תכנית תאורה-קומות 01-02

137-9/01-02L

תכנית תשתיות-קומות 01-02

137-9/01-02T

תכנית חשמל-קומות 03-09

137-9/03-09E

תכנית תאורה-קומות 03-09

137-9/03-09L

תכנית תשתיות-קומות 03-09

137-9/03-09T

תכנית הארקת יסודות והגנה מפני ברקים-קומות 137-9/04,08H 04,08
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לוחות חשמל

פיתוח

קומה

קומות גג

טכני
עם גמר

טכני

עליון

קומות

תברואה
01
02
03
04
05
06
07
08
09

מעטפת

טיפוסית

סכמות

תחתון

10-14

קומה

שם התכנית

מס' תכנית

תכנית חשמל-קומות 10-14

137-9/10-14E

תכנית תאורה-קומות 10-14

137-9/10-14L

תכנית תשתיות-קומות 10-14

137-9/10-14T

תכנית הארקת יסודות והגנה מפני ברקים-קומה 12

137-9/12H

תכנית חשמל ותאורה קומת גג טכני
מפלס 53.93

תחתון137-9/RF1 ,

תכנית חשמל קומת גג טכני עליון,מפלס 56.90

137-9/RF2E

תכנית הארקת ברקים קומת גג טכני עליון,מפלס 56.90

137-9/RF2H

תכנית חשמל

137-9/40E

תכנית תאורה

137-9/40L

תכנית תשתיות בפיתוח ותאורת חוץ-קומה -3

137-9/10

תכנית תשתיות בפיתוח ותאורת חוץ -קומה 00

137-9/11

תכנית פרטים-תאורת חוץ ופיתוח

137-9/12

תכנית מערך מתח גבוה

137-9/20

תכנית לוח חשמל ראשי1#

137-9/21

תכנית לוח חשמל שרותי גג ומרכזית מאור

137-9/22

תכנית לוחות חשמל קומתיים 1#

137-9/23

תכנית לוחות חשמל קומתיים 2#

137-9/24

תכנית לוחות חשמל קומתיים 3#

137-9/25

תכנית לוחות חשמל קומתיים 4#

137-9/26

תכנית לוחות חשמל דירתיים

137-9/27

תכנית לוחות חשמל משניים 1#

137-9/28

סכמת חשמל ראשית

137-9/30

סכימת מים
תכנית פרטים
תכנית מפלס  -3מפלס רצפה מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
תכנית מפלס  -3מערכת הוצאת גז ראדון
תכנית מפלס  -3מפלס רצפה מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
תכנית מפלס  -3מפלס תקרה מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
תכנית מפלס  -2מפלס רצפה מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
תכנית מפלס  -2מפלס תקרה מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
תכנית מפלס  -1מפלס רצפה מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
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10
11
12
13
14
15
15-M

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26-M

תכנית מפלס  -1מפלס תקרה מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
קומת קרקע מפלס רצפה מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
קומת קרקע מפלס תקרה מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
תכנית קומה  +0.5מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
תכנית קומה  1מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
תכנית קומה טיפוסית  2-9מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
קומה טיפוסית כמעטפת
תכנית קומה טיפוסית  10-13מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
תכנית קומה טיפוסית  14מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש
תכנית ממ"מ
תכנית גג תחתון מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש מערכת ספרינקלרים
תכנית גג עליון מערכת מתקני תברואה וכיבוי אש מערכת ספרינקלרים
תכנית מפלס  -3מערכת ספרינקלרים
תכנית מפלס  -2מערכת ספרינקלרים
תכנית מפלס  -1מערכת ספרינקלרים
קומת קרקע מערכת ספרינקלרים
תכנית קומה  +0.5מערכת ספרינקלרים
תכנית קומה טיפוסית מערכת ספרינקלרים
תכנית קומה טיפוסית מערכת ספרינקלרים כמעטפת

מיזוג אויר
2502-01

מערך ציוד מ"א קומה -3

2502-02

מערך ציוד מ"א קומה -2

2502-02--01

מערכת צינון לממ"מ קומה -2

2502-03

מערך ציוד מ"א קומה -1

2502-04

מערך ציוד מ"א קומה 0

2502-05

מערך ציוד מ"א קומת חלל טכני

2502-06

מערך ציוד מ"א קומה טיפוסית 1÷9

2502-06--01

מערך ציוד מ"א ומערכות סינון בממ"ק-קומה טיפוסית

2502-07

מערך ציוד מ"א ומערכות קומה טיפוסית 10÷14

2502-08

מערך ציוד מ"א ומערכות קומת הגג

2502-09

מערך ציוד מ"א ומערכות קומת גג עליון
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2502-101

סכמות עקרוניות לאוורור שרותי מגורים

2502-102

סכמות עקרוניות לשחרור עשן מפרוזדורי מגורים

2502-103

סכמה עקרונית לאספקת אויר צח למגורים

2502-104

סכמות עקרוניות לפירי הלחצת חדר מדרגות

2502-200

קומה טיפוסית הכנות בלבד

מעליות ודרגנועים
מעליות
.1

תוכנית כללית

226313-1-3- OP-VP

.2

תוכנית בניה

226313-1-3- OB-VB

.3

תוכנית חזית

226313-1-3- FP-FB

דרגנועים
.1

תוכנית כללית

ESC-0P-1-2- 226313

.2

תוכנית בניה

ESC-OB-1-2- 226313

ביטחון
097
098
099
100
101
102
103
104

קומה -3
קומה 2-
קומה 1-
קומה 00
פלנום מערכות
קומה 01-02
קומה 03-09
קומה 10-14

פיתוח
L1

תכנית פיתוח כללית קומה -3

L2

תכנית פיתוח כללית קומה 0.00

L3

תכנית פיתוח מפורטת קומה -3

L4

תכנית פיתוח מפורטת קומה 0.00

L5

חתכי פיתוח

L6

חזיתות

L7

תכנית צמחייה
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L8

תכנית השקיה

L9

חוברת פרטים

כבישים
1455-10
1455-20

תנוחה וניקוז
תנועה
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