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מודגש  .לתוכניות ולכתב הכמויות יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרטים הכלליים,

להוסיף אך לא לגרוע ובכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בכל אי    אכי המפרט המיוחד ב

 . התאמה בין מפרטים

 

על כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בכתב הכמויות והתוכניות תמצא את ביטויה  

 במפרט המיוחד. 

 

בהכרח  אינם חופפים  המיוחד ואופני המדידה לתשלום מפרטבמספור, לשון והגדרות הסעיפים 

מספור הסעיפים במפרט הכללי  את ו/או  של חוזה זה  את מספרי הסעיפים בכתב הכמויות

, ויש לקרוא אותם  ו/או במפרט נת"י ו/או כל מפרט רלבנטי אחר ("הכחול האוגדן"הבינמישרדי )

 ל כל טענה של הקבלן בנושא זה. . לא תתקבהמתואר לכל עבודה ולכל סעיף הנושאבהקשר של 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 עבודות עפר  -  01 פרק

 
 כללי  01.01

 
 עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות יועץ הקרקע. 01.01.1

 
 

 חפירה בשטח  01.02

 

חפירה   .א תכנית  הקבלן  יכין  העבודות  תחילת  למפקח   –לפני  וגישה  עפר  עבודות 
תימוך  החפירה,  גבולות  החפירה,  שיפועי  את  תציין  התכנית  ואישור.  לבחינה 
במידת הצורך, הגדרת המילוי חוזר בהתאם למסמכי המכרז, ציון מפלסי חפירה,  
ציון שלבי עבודה ומפלסים לקידוח כלונסאות הביסוס של התחנה, דרכי גישה אל  

מחוץ   –  דרשים בתחתית הבור ובמפלס פני הקרקעהבור וכל סידורי הבטיחות הנ
ושיפועי החפירה יאושרו   , גידורעל פי דרישת המפקח, תכנית עבודות העפרלבור.  

ללא הצגת תכנית זו ע"י יועץ ביסוס ותכן מבנה מטעם הקבלן, ללא עלות נוספת.  
 ואישורה, לא יוכל הקבלן להתחיל בביצוע העבודה.  

כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך המבנה. החומר החפור    עבודות החפירה .ב
סולק מן השטח למרחק כלשהו, ללא  יבמקום שיורה המפקח ו/או    ייערם)עודפים(  

 תשלום נוסף. 

המונח חפירה, הנזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע, אף   
 אם לא נזכרת החציבה במפורש.

 
עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בעומק החפירה, הריסה   .ג

מבנים,   חלקי  לרבות  החפירה,  בזמן  להתקל  הקבלן  שעלול  דבר  כל  של  וסילוק 
יסודות וכדו'. כל הפסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י  

 הרשויות.  

ל התמיכות הדרושות לפי הוראות  אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כ 
לתמיכות   הקשורות  ההוצאות  כל  את  ככוללים  ייחשבו  היחידה  ומחירי  המפקח 

 הנ"ל, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכד'.  
 

לפני ביצוע החפירה, יבצע הקבלן, ללא תשלום נוסף, חפירות גישוש לגילוי כבלים   .ד
חפירה. כל נזק שיגרם  או צנרות או מבנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא בתוואי ה 

יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום  
 עם המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכן. 

 
במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש וחפירה למרווחי עבודה דפנות אלכסוניות   .ה

 מפרט הכללי.ב  01.022וכו', תבוצע העבודה כולל המילוי החוזר כמפורט בסעיף  

 
 עודפי חפירה .0301

 ללא תשלום נוסף.  האתרכל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחום  
לקבלן    להורות  רשאי  והמזמין  רכוש המזמין  הינם  ומצעים  כורכר  החפירה,  מודגש שחול 

למיין את חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או לערימות  
 , במקומות שיורה במפקח. או בשטח הרשות באתר

 חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.  
 

 אופני מדידה ומחירים   .0401

 
 את הנאמר להלן:  גם של המפרט הכללי יכללו המחירים 01לנאמר בפרק  בנוסף 01.04.1



הקרקעותוכניהכנת   א. פני  של  מפלסים  ביצוע  ל  ת  הפירוקים  אחר  עבודות 
  ו שמשילאישור המפקח ואשר    ווגש יש  ,ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח

  בסיס למדידת הכמויות לעבודות החפירה והמילוי הכלליות.
בשכבות, .ב מהודק  חוזר,  בשכבות    מילוי  ו/או  בערמות  החומר  פיזור 

וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או    במקומות שונים שיורה המפקח
כולל ההובלה למרחק  שאינה   מתאימה לצורכי מילוי, לאתר שפך מותר, 
וכל התשלומים לכל הרשויות הנדרשות. לא ימדד ולא ישולם בנפרד    כלשהו

 עבור סילוק הפסולת ועודפי העפר אל מחוץ לשטח האתר.
מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת יהיה לכל מרחק   

 . שהוא, ללא כל תוספת מחיר
 חפירות גישוש ככל שיידרש.  .ג
 . הביסוסכל הנדרש ע"י יועץ  ד.
 
כל ציוד ולעבודת ידיים. לא ישולם  ותקפים למחירי החפירה והמילוי יהיו אחידים   01.04.2

בידיים, בהתאם לדרישות המפקח, בקרבת    נוסףכל תשלום   ביצוע העבודה  עבור 
תת מתקנים  תברואה,  חשמל,  בק-מתקני  קיימים,  מבנה  קרקעיים  חלקי  רבת 

ב הביסוס  לתשתית  להגיע  יש  בהם  מבנה  סוגי  בכל  וכן  הס"מ    20-30  - קיימים 
 האחרונים. לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת דפנות חפירה. 

סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים   
 בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידיים.

 
   המדידה 01.04.3
לסעיפים    בהתאם  ימדדו  החפירה  במפרט    0100.23,  0100.22,  0100.21עבודות 

 של תחתית החפירה. שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי הכללי, דהיינו 
הרחבות לתעלה, דפנות אלכסוניות,  ,  לא תשולם כל תוספת עבור שיפועים ומדרונות 

 מרווחי עבודה וכיו"ב. 
ב אלמנטי בטון לא יימדדו, החפירה תימדד עפ"י אלמנטי הבטון  מרווחי עבודה סבי 

 נטו. 
 

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות המבנה   
בשכבות   , שבתכנית לצורך מרווחי עבודה החפירה  עודף  את  הקבלן  ימלא 

 מהודקות על חשבונו. 
 



 עבודות בטון יצוק באתר  -  02פרק 

 
 כללי  02.01

 
 סוגי הבטון  .11.002

סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון   
 .  30-מסוג ב

ב  מסוג  יהיו  שפכים  ו/או  מים  עם  במגע  הבאים  במבנים  עמידים    50  -הבטונים 
 ואטומים למים.  

  וטכנולוג הבטון. השימוש במוספים כלשהם ייעשה בהתאם להנחיות היצרן 
 

 : כלדקמן תכולת הצמנט
 . 30-ק"ג לפחות לכל מ"ק בטון מוכן לבטון ב  320 
 . 20-ק"ג לפחות לכל מ"ק בטון מוכן לבטון ב  300 
 ק"ג לפחות לכל מ"ק בטון מוכן לבטון רזה.  150 
 באלמנטים דרוכים. ו 40-ק"ג לכל היותר לכל מ"ק בטון מוכן לבטון ב 320 
  

 
 (  SCC –Self Compacting Concrete)  –מצטופף מעצמו בטון  .1.11.002
 

 כללי 
בכל המבנים הרטובים יעשה שימוש בבטון בהרכב שמאפשר יציקה ללא  
צורך בריטוט הבטון באלמנטים, כגון: אלמנטים צפופי זיון או כאשר  

הנגישות קשה. בטון זה מאופיין בתכונות של זרימה משופרת ובעל לכידות  
 גבוהה.  

  118הקבלן  יספק לפרויקט בטון מובא לסביבה אגרסיבית בהתאם לת.י 
( לפי תרכובת כמפורט בעלות תכונות איטום משופרות ודרגת  2008פטמבר )ס

 מ"מ.  25-. הווה אומר חדירות של לא יותר מ 10חשיפה  
 
 

 דרישות 
דירוג האגרגאטים יהיה רציף. כמות החומר הדק, צמנט + מלאן לא יעלה על  

  118ק"ג למ"ק בטון טרי, כמות הצמנט המזערית תהיה כנדרש בת"י   550
 המיוחד החמור מבינהם.  ובמפרט 

  
 דות הבטון:ועב

 .  2.04חלק  26בדיקות הסומך יהיו כנדרש בת"י 
 . יוגדר ע"י המתכנןהסומך/ערך השירוע  

בגמר השירוע מסתכלים האם קיימת הפרדה של מרכיבי הבטון. במידה  
פני השטח נראית כמות גדולה של אגרגאט גס ובשוליים ריכוז של  -שעל

 ם, במקרים אלה הבטון פסול.  האגרגאט הדק צמנט ומי
דקות. אם   30מדידת השירוע תבוצע לפני היציקה באתר ובמהלך היציקה כל 

  6-מ"מ, לא יהיה גדול מ 500לא נאמר אחרת, משך הזמן לשירוע בקוטר  
 שניות. 

 
 הפרשת מים: 

. הפרשת המים לא תעלה על  2.08חלק   26פי ת"י - הפרשת המים תיבדק על
ת של מ"ק בטון טרי מחושב על בסיס רווי יבש  מכמות המים הכולל 0.5%
 פנים. 

 
 תפסנות: 

דלילות הבטון את הכוחות על תבניות   על הקבלן להביא בחשבון בשל
היציקה לחזקם בהתאם. יוגשו לאישור חישובים מפורטים ע"י החברה  
 שמספקת את התבניות כולל שרטוטים של פריסת התבניות וקשירתם. 

 
 
 



 ויציקת נסיון  תערובת בטוןאישורי   .1.21.002
 

לפני תחילת העבודה יעביר הקבלן לאישור המפקח תכן תערובות הבטון  
יורשה הקבלן לבצע את   המתכנןשברצונו להשתמש. רק לאחר אישור 

  3.0מ וקיר אנכי בגובה  2.0שיורכבו ממשטח ריצפה ברוחב   ןהניסיויציקות  
רוק תבניות יבוצעו  מ'. לאחר התקשות ופ 3.0באורך . ס"מ 25מ' בעובי 

בדיקות חוזק וחדירות להבטחת איכות על פי המפרט. עבור יציקה זו לא  
 במחירי היחידה השונים.   לישולם בנפרד ומחירה ייכל

 
 תנאי בקרה  .21.002

 תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה. 
 
 
 ואשפרה  הכנות ליציקה .31.002

למנוע התקשרות מהירה של הבטון, ועל כן יש לנקוט באמצעים  בימי שרב וחום יש  
למנוע   כדי  יציקתו,  לאחר  מיד  המים,  של  מהירה  התאיידות  מפני  הבטון  להגנת 

 סדיקה פלסטית. 
מע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם של    30  לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על 

 המפקח. 
  
 ן, לפני יציקת הבטון. שרוולים יוכנסו לקירות, קורות ותעלות הבטו  
  קצוות הצינורות, אביזרי הניקוז, מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאטמו למשך זמן 

 היציקה. 
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום   

 ובמפלס שנקבע בתכניות. 
 
 בדיקת חוזק הבטונים .41.002

  . תקרהעל הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים, לפני יציקת ה  
כעבור הבטון  חוזק  על  תעודות  אין  חוזק    28  באם  על  תעודות  להמציא  עליו  יום, 

מהחוזק    70%-ימים. חייב להגיע ל  7ימים, החוזק לאחר    7הבטון בעמודים אחרי  
אחרי   זה,    יום.  28הדרוש  תנאי  ויתמלא  במידה  הרק  יציקת  מעל    תקרהתאושר 

 הקורות והעמודים.
 

 על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ הקרקע.  02.01.5
 
 טפסות  .2002

 
 בתאום עם המפקח.  ו/או מפלדה, חדשים,  התבניות לבטונים תעשינה מלבידים 02.02.1
 . 904טפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  ה 
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על   

 במפרט הכללי.  02064ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף 
 

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה   02.02.2
המהנדס   של  המוקדם  אישורו  טעון  זה  תכנון  בתכניות.  הנתונים  ובממדים 

אדריכל, אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעמידות  וה
 מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה, הריטוט ובפני מאמצים כלשהם. 

 
אישור   02.02.3 לפי  במקומות  רק  תעשינה  המהנדס,  ע"י  תורשינה  באם  יציקה,  הפסקות 

 המהנדס.  
חומרי   יציקה,  להפסקת  הקשורות  העבודות  וכל    כל  הציוד  הזמן,  תוספת  העזר, 

הקשור להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה וכתב  
 הכמויות.  

יגיש    לגבי    6הקבלן  מפורט  תכנון  עם  יציקה  להפסקות  הדרישה  מראש,  שבועות 
 הפרטים המוצעים, לאישור המהנדס.  

 
אין לפרק תמיכות של תקרה עד    02068- ו  02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף   02.02.4

קצב   המהנדס.  אישור  קבלת  ללא  מעליה  השניה  התקרה  של  הסופית  להתקשות 



את   חלקית  שיש לתמוך  ומשך הזמן  והקומות  כמות התמיכות  יקבע את  הביצוע 
 השיטה והכמות תאושר על ידי המהנדס.   - התקרות 

 
של הבטון בתנאי שהבטון לא  הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה   02.02.5

 יאבד מחוזקו.  
 
 לק בטון חבטון בגמר יציקת  .3002

 
יהיו בגמר בטון חלק, מוכן לצביעה, למעט אלמנטים אשר הוגדרו ו/או    כל הבטונים 02.03.1

 יוגדרו כבטון חשוף, כמפורט בסעיף הבא.
אחרי פירוק התבניות יתקבלו פני בטון נקיים חלקים וישרים ללא בועות אויר, ברזל   

חשוף וכיסי חצץ וללא בליטות וחריצים. חלקות פני הבטון תהיה כזו שאם המזמין  
וע את פני הבטון הוא יוכל לעשות זאת ללא צורך בשכבת מלוי "מתקנת"  ירצה לצב 

 בצע הקבלן סרגלים מתאימים. ימקומות הנדרשים מישקים ב . בגר""או 
  במפרט הכללי פרט עם צוין אחרת   0208בסעיף   יבוצע בהתאם לאמור  לקהבטון הח 

 במפרט המיוחד לעיל ולהלן ו/או בתכניות. 
 

די  דע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר לציציקת הבטון תתבצ 02.03.2
המשפכים המתוארים להלן, בכמות כפי שיידרש. כמו כן יש להכות על התבניות  
לתוך התבנית,   של הבטון  זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה  גומי בכל  בפטישי 

 גובה. הלשם כך יותקן פיגום עבודה לכל 
מאותו מקור ומאותו    יהיה  הצמנט,  המים הנמוכההקבלן ישתמש בבטון עם מנת   

 הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים.  . משלוח
 

צורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין "חלונות" בצד  ל 02.03.3
 מטר לכל היותר בין "החלונות".  4.0הפנימי של הקירות במרחקים אופקיים של 

 
להרכיב 02.03.4 של    יש  באורך  אנכי  קיר, משפך  קטע  יציקת  כל  במרווחים    60לפני  ס"מ 

מטר, דרך משפכים אלה יושחל צינור הגומי של המשאבה ויורד    4.0שאינם עולים על  
על   טרי  בטון  יותז  שלא  להבטיח  כדי  זאת  כל  נוצק.  שכבר  הבטון  לפני  קרוב  עד 

ינור המשאבה בין  התבניות בחלק העליון של היציקה. על מנת להבטיח את חדירת צ
המטרים    4-5-רשתות זיון של הקירות. על הקבלן להשתמש בצינור בחתך אובלי ב  2

   האחרונים.
 

ייצוק הקבלן ביציקה רצופה אחת יחד עם יסוד הקיר.   החדרים הרטוביםאת רצפת  

יצוק הקבלן יציקה רצופה אחת בשכבות אופקיות    החדרים הרטובים  ותאת קיר

 ללא תפר עבודה. 

 
 

של התבניות. התכניות    SHOP DRAWINGS)הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע ) 02.03.5
יכללו מיקום כל הלוחות, הספייסרים, שיטת קשירת התבנית, הנקזים וכל אלמנט  

 אחר הנראה על פני הבטון. 
 

בשלבים   02.03.6 תבוצע  והיציקה  האדריכל    -במידה  ובאישור  בתאום  יקבעו  השלבים 
הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל ויבצע על חשבונו סרגלי  והמהנדס.  
 הפרדה. 

 
התבניות,   02.03.7 הרכבת  של  שלב  בכל  לביקורת  האדריכל  את  להזמין  הקבלן  באחריות 

 ובמיוחד לפני הרכבת הזיון. 
 

היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל יאשר סופית את התבניות במקום. לשם הרחקת   02.03.8
מהתבנ בטון  הזיון  )מסוג  בטון  )ספייסרים(  מרחיקים  במקום  הקבלן  ייצר  יות 

לפי פרט    -ליציקה( יצוק בתבניות ביצים פלסטיות עם חוטי קשירה מאלומיניום  
מ במרחיקים  שימוש  יותר  לחילופין  או  האדריכל  סטנדרטיים  -והנחיות  פי.וי.סי. 

 שיאושרו ע"י האדריכל. 
 



 בהתאם לתוכניות. היציקה תהיה עם חריצים טרפזיים  02.03.9
 

הקבלן לא ישתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסות  02.03.10
או לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי ברזל ישתמש הקבלן בשיטה מאושרת ע"י  
המהנדס לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסות באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים  

 חשופים. לשימוש בבטונים 
לאחר  החו  הקבלן  ידי  על  יסתמו  אלה  במוטות  מהשימוש  כתוצאה  הנגרמים  רים 

 צמנט.   2.5חול   1פירוק הטפסות בטיט צמנט ביחס 
 

 . תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים 02.03.11
 הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני הבטון   טפסותה   
 שכבר יצוק, כגון: איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני.                 
 ות לשביעות רצונו של המהנדס.  ספני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפ  

 
 במקום החיבור לבטון  ל הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות ע 02.03.12

 שנוצק קודם.    
 

   מהווה שטח מוגמר אשר על הקבלן להגן עליו מכל פגיעה  חלקל שטח מבטון כ 02.03.13
 באמצעים מאושרים על ידי המהנדס.                

 
 הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של   ,מידה ופני הבטון ב 02.03.14 
 לן, על חשבונו, כל ציפוי אשר יידרש מהאדריכל. פקח, יבצע הקבהמ      

 
 

 
 דרישה מיוחדת לדיוק היציקות .0502

 
לקירות   02.05.1 כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  אנכיותםועמודים  על  של  מרבי  דיוק    נדרש 

המוחלט, פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת. על הקבלן לבדוק את המידות  
מדויקים   מדידה  מכשירי  בעזרת  הטפסות  הרכבת  בזמן  הנדרש  הפילוס  ואת 

 )תיאודוליט וכד'( באמצעות מודד מוסמך. 
 

הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה לא   02.05.2
 .1 טבלה מס', 789לפי טבלת הדרגות בת"י  6דרגה תעלה על 

 
אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר   02.05.3

כגון הריסת   שיגרמו  זמן  ו/או הפסדי  כל ההוצאות  המפרט הכללי.  של  ב'  בסעיף 
ל  האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו ע

 חשבונו של הקבלן. 
 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' .0602

 
במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא    02066בנוסף לאמור בסעיף   02.06.1

 את מיקומם המדויק של אביזרים, חריצים ושרוולים.  
לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור בכתב   

 ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות להם.  
ההכרח שכל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות    מודגש בזאת שאין מן 

והאדריכלות   המערכות  תכניות  את  גם  לבדוק  הקבלן  על  ולכן  הקונסטרוקציה 
 ובמידה וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס.

לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' ויברר עם   
 בר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש.  כל הנוגעים בד

 
תאום   02.06.2 לצורך  מהנדס  באתר  יעסיק  הקבלן  החוזה,  תנאי  מדרישות  לגרוע  מבלי 

המערכות, חורים, שרוולים וכל ההכנות הנדרשות. המהנדס יכין תוכנית מפורטת  
ה וכל  מים  אפי  עזר,  משקופי  חריצים,  שרוולים,  החורים,  ביציקת  של  קשור 

 הבטונים. התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע.  
 מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבלן.   



כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן, מכל   
סיבה שהיא, יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור הבטונים לפי  
על   תהיינה  בכך  הכרוכות  ההוצאות  כל  יהלום.  במסור  בשימוש  המפקח  הנחיות 

 חשבון הקבלן. 
 
 
 

 אשפרה .0702

 
על הקבלן לבצע את האשפרה המתאימה    0205ר במפרט הכללי תת פרק  בנוסף לאמו 02.07.1

 לתנאי האקלים.  
 

כל השטחים 02.07.2 חלפו  ,  על  שחוסם התאדות    7טרם  חומר  יותז  היציקה,  מיום  ימים 
 " צבעוני.  CURING-COMPOUNDהמים מתוך הבטון " 

הפסקות    )שטחי  בעתיד  האלמנטים  התחברות  לשטחי  מתייחסת  אינה  זו  הוראה 
ולהחזיק את משטח הבטון   בשתי שכבות  יוטה  יריעות  לפרוס  יש  עליהם  יציקה( 

 ימים.  7רטוב למשך 
 .  CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז  
יריעת    ע"י  הבטון  פני  את  לכסות  יש  יבשות  רוחות  או  חזקה  שמש  של  במקרה 

של כל המבנים    אשפרתם פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח.
תכן   יועץ  להנחיות  בהתאם  תבוצע  השפכים  עם  במגע  הבאים  והאלמנטים 

תוספת    .הבטונים לקבלן  תשולם  ולא  הקבלן  במחירי  כלולים  האשפרה  מחירי 
 כלשהיא. 

 
 

וייובשו במשך    10קרקעיים יאושפרו במשך  -הקירות התת 02.07.3 ימים נוספים    18ימים 
 לפחות. 

אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומני, חומר  במידה ויהיה שימוש בחומר   
כגון  CURING COMPOUNDהאשפרה   ביטומן  בסיס  על  להיות  צריך   ,GS-474 

 גר' למ"ר. 500-בשיעור של כ  9ASTM-C30ותואם לדרישת 
 

 הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.   02.07.4
 

 הפסקת יציקה ביצוע מישקים עקב  .0802

 
עמודים,   02.08.1 או  בקורות  ובין  חשופים  בבטונים  בין  הקבלן,  ברצון  יציקה  הפסקות 

 חייבות באישורו של המפקח.
במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה חלות    02045  בנוסף לאמור בסעיף 

 על הקבלן ונדרש לכך אישור המפקח. 
 

ה 02.08.2 ואשר  בשלבים  הניצוק  אלמנט  יציקה  בכל  שלבי  שישנם  כך  על  מורות  תכניות 
נוספים הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם לכן  

 יטופל בהתאם להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה. 
 הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב הראשון:  02.08.3

 מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון. הרחקת  -
ל עוד הבטון  כחיספוס הבטון באמצעים מכניים, כגון מברשות ברזל וכו',   -

טרי ו/או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו טרי, כולל  
נקוי כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה. סילוק כל החומרים רופפים  

 וחומרים שהורדו כנ"ל. 
הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם   -

 לפני היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון. 
 
 דלעיל.  02045 ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף 02.08.4

 



 ביטון משקופים 02.09

יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסומנים בתכניות אדריכלות ותברואה, בעת   
קי כך שמידות  יציקת  בעת הביטון,  על המשקופים  להגן  על הקבלן  ועמודים.  קורות  רות, 

 המשקוף, גלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות. 
 

 שימוש בבטונים מיוחדים  02.10

יש    וכדו',  ביסודות  עבים  בטון  באלמנטי  הידרציה  חום  עקב  כגון  טרמית  סדיקה  למניעת 
"   להשתמש בבטונים מיוחדים כגון: בטון )ללא פוליה(, עם שקיעה  במקומות    6, " 5מיקה 

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.  
 

 

 עיבוד פני הבטונים המיועדים לקבלת שכבות איטום .1102

גלויים, יעובדו בטפסים      ויישאר פני הבטונים בקירות החוץ המיועדים לקבלת שכבות איטום ו/או  
)דיקטאות חלקים   מלבידים  במישקים לגמרי  רווחים  וללא  פגמים  ללא  חדש,  במצב  או  חדשים,   )

 אנכיים ואופקיים.  
 בקירות חוץ המיועדים לקבלת שכבות איטום במישקים של תבניות ו/או הפסקת יציקה, יש להחליק  
או   הטפסים,  חיבור  במקום  שנוצרו  צמנט,  מבליטות  הבטון  פני  את  קרבורנדום  דיסק  באמצעות 

. וזאת מבלי לפגוע בדרישה, שבמידה ופני הבטון לאחר פרוק הטפסים, לא  כתוצאה מכיסי חצץ וכו'
עבודות    – 05יענו לדרישות לקבלת שכבות האיטום על הקבלן לבצע תיקונים בהתאם לפירוט בפרק 

 איטום. 
 

למניעת כל ספק כל העבודות והגימורים הנ"ל רואים אותן ככלולים במחיר היחידה של הבטונים על  
 זה. פי מכרז/חוזה 

 

 
 
 ת הזיוןפלד .2102

 
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין בתכניות.     02.12.1

שהן.   סטיות  כל  ללא  העדכניים  הישראליים  התקנים  לדרישות  תתאים  הפלדה 
 מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט. 

 
על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים  על הקבלן להקפיד במיוח   02.12.2 ד 

 מעל מפלס התקרות. 
 

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה     02.12.3
לצורך התחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות  

 חריותו ועל חשבונו. ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא בא 
 

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה     02.12.4
ובאופן   אישור המתכנן  טעון  חיבורים  שני  בין  המרחק  יהיה  בתכניות,  המצוינים 

המפקח   הוראות  לפי  לסירוגין  החיבורים  תמיד  ייעשו  מוחלט    -כללי  איסור  חל 
 לא יבוצעו ריתוכים באתר.  -צורך חפייה והן לצורך הארכה  לריתוך ברזל, הן ל

  12- על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ 
מ"מ, עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא    25מ' ובקטרים גדולים מעל קוטר  
 תשולם תוספת מיוחדת על כך.

 על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.   
 

ליציקה     02.12.5 השייכים  הזיון  מוטות  של  "הקוצים"  שכל  להקפיד  יש  יציקה  כל  לפני 
 הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר. 

 
בעבורן,  חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם     02.12.6

 כמפורט במפרט הכללי. 
 



שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם     02.12.7
 תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח. 

 
  - באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה     02.12.8

הפרש העלויות ע"ח הקבלן. באם יהיה צורך  יקבל הקבלן את אישור המפקח לכך.  
 בשינוי התכניות, עלות השינויים תכול על הקבלן. 

 
 אופני מדידה מיוחדים 302.1

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:  02.13.1

 הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים מיוחדים. א.
 ון וביצוע כל התמיכות למיניהם. תכנ ב.
כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כמפורט   ג.

 לעיל. 
 שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.  ד.
אחרת   ה. צוין  אם  אלא  וכד',  מים  אפי  קיטומים,  בליטות,  חריצים,  עיצוב 

 בכתב הכמויות. 
וו  ו. עוגנים,  ברגים,  )מע'  הכנסת  המערכות  תוכניות  לפי  כנדרש  וכד'  ים 

אינסטלציה מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'( או לפי הוראות  
 המפקח. 

 עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים. ז.
ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות, תעלות, כבלים, צנרת   ח.

בתכניות או הדרושים  וכו', וכן החריצים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו  
והמערכות. הגמר  עבודות  הפתחים    לביצוע  כל  ובדיקת  תיאום  לרבות 

וכן   המזמין  ע"י  מועסקים  אשר  המשנה  קבלני  כל  של  סידור  והמעברים 
וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל הפריטים הדרושים למערכות ועבודות  

 הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעיגונם בבטון.  
 קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. ט.
 הכנת רשימות ברזל.  י.
 . סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת יא.
 אשפרת הבטון כמפורט לעיל. יב.
 כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.  יג. 
דדת  כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמ יד.

 .בנפרד בסעיפי כתב הכמויות 
 

כל תיקון  לק בכל שטח שיידרש לרבות בטון חמחירי היחידה כוללים יצירת שטחי  02.13.2
  המפקח נדרש בבטון שלא השיג את החלקות הצפויה ממנו, בהתאם להנחיות 

 וכמפורט לעיל. 
  

 
 

על הקבלן לדאוג להמצאות נציג מפעל הבטון או נציג מעבדה מוסמכת בכל עת יציקת בטון  

מיוחד לפי מפרט זה. הוספת מזרזים או מעכבים לבטון תעשה באתר בנוכחות נציג מעבדה 

 ולפי הוראותיו המדויקות.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 תפר התפשטות 

מ"מ,    18-20ס"מ בכל צד של התפר, ולעומק  12יציקת תפרי ההתפשטות עם מגרעת של  . 1

 ע"י הנחת לוח או בד,  

 והוצאתו לאחר היציקה.    

ס"מ. על   15מ"מ ורוחב   1.5-2איטום התפר יבוצע עם מערכת סיקדור קומביפלקס בעובי  . 2

 גבי האפוקסי בעודו  

 רטוב להטביע חול או אגרגט עדין.     

ס"מ ולמרוח   3טייפ ברוחב -גמר ביצוע המערכת, יש להדביק על גבי הקומביפלקס מסקינגב. 3

 יקפלקס"  סעליו שכבת 

    T-68 NS  עם קלקר בין שני   214מ"מ. לאחר מכן למלא את המגרעת בגראוט  5בעובי

 החלקים. 

או   T-68Wעם התקשות והתייבשות החומר, יש לגרד את הקלקר ולמלא ב"סיקפלקס" . 4

NS. 

 ציפוי קירות פנים 

 כדלקמן: 107יעשה במריחה צמנטות מסוג סיקה טופ סיל 

 יציקת הבטון תעשה באופן שלא תשאיר שמן תבניות על גבי הקירות. . 1

 ימים.   7קורינג קומפאונד, אלא במים בלבד, למשך -אין לאשפר את הקירות ב . 2

אטמוספרות   150שטיפה בלחץ של לפני הציפוי יש לשטוף את הקירות והרצפה במכונת . 3

 לפחות. 

ק"ג למ"ר כל שכבה. החומר בגוון   2יבוצע בשתי שכבות  107ישום החומר סיקה טופ סיל . 4

 אפור. 

 ימים, פעמים ביום.  3אשפרה . 5

 ימים לאחר היציקה.  7-ניתן להתחיל בביצוע על גבי בטון רטוב, החל מ . 6

 איטום חיבורי קיר ורצפה והפסקות יציקה 

עצרי  2סקת יציקה בין רצפה וקירות אין בהפסקות היציקה ברצפות והקירות יונחו  בהפ

ס"מ בעל התנפחות של   25X30במידות  SWELL SEAL JOINT 8מסוג  מים כימים  

800%  . 

 ס"מ מקצה הבטון בכל צד, צמוד לברזל. 5העצר הכימי יונח 

ס"מ אשר יוצא מיד עם  1.5*  1.5בגודל  .P.V.Cבכל הפסקות היציקה יוכנס סרגל עץ או 

 התקשות הבטון. 

ולמלא בחומר   T-68יום(, יש למרוח פריימר מסוג "סיקה פריימר"   28לאחר ייבוש הבטון )

 .T-68  BIO DEGRACABLE"סיקפלקס" מסוג 

לעיל חייבים אישור ותעודת  2.28-2.33הערה: כל חומרי האיטום המוזכרים בסעיפים 

 ומר האיטום. נציג מוסמך של יצרן ח  אחריות של

 
 
 



 בדיקת אטימות 

 בדיקת אטימות בריכות המים תבוצע לפני ביצוע אטום הקירות מהצד החיצוני והפנימי.

לפני התחלת בצוע בדיקת האטימות יש לנקות את הבריכה, לתחום מעברי מים ולמלאו במים  

המכסימלי  עד למפלס המים המכסימלי המתוכנן. לאחר מילוי המים במבנה למפלס המים  

ימים. לאחר    14המתוכנן ישמר מפלס המים ע"י תוספת מים במשך תקופת התייצבות של  

במשך   אטימות  בדיקת  תבוצע  הנ"ל  ההתייצבות  תקופת  בדיקת    7גמר  בתקופת  ימים. 

 שעות.  24מן את מפלסי המים כל סהאטימות יש ל 

הת  ללא  האטימות  בדיקת  תקופת  בגמר  המותרת  הכללית  המים  מפלס  חשבות  ירידת 

 מגובה המים של הבריכה המלאה.  1/300לא תעלה על  - בהתאיידות  

בתקופת בדיקת האטימות יש לסמן את כל מקומות הרטיבות והנזילות בצד הקיר החיצוני.  

כל טפול בפגמים באיטום יבוצעו מצד הקיר הפנימי. חומרי האיטום לתיקון נזילות בסדקים  

 יהיו אלסטיים ומתאימים למבני מים.

ידה והבריכה לא תעמוד בדרישות האטימות הנ"ל יש לרוקנה ולבצע בדיקה חוזרת לאחר  במ

 . התיקונים

 עבור בדיקת אטימות לא ישולם בנפרד ומחירה ייכלל במחירי היחידה השונים.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בניה עבודות  -  04פרק 

 במפרט הכללי הבינמשרדי ולמפרט המיוחד שלהלן.  04כפופות לתנאי פרק   הבניה כל עבודות

 

מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, תכניות וכתב   :הערה

 כמויות.

כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון בהתאם לדרישות המפקח ולפי   04.01

המיוח  המפרט  של  )לרבות  הוראות  היחידה  במחירי  ככלולים  יחשבו  הכללי,  והמפרט  ד 

 הוצאת קוצים, גמר בשינני קשר ויציקת בטון(.  

המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות וללא התחשבות בגודל השטח הנבנה. מחיר עבודות   04.02

הנדרשים הבניה כולל את כל החומרים, העבודה, הפיגומים, הציוד, ההובלה והשירותים  

 להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט במפרט הכללי. 

כל הבלוקים פרט אם צויין אחרת יהיו בלוקי בטון חלולים מסוג א'. כל הבלוקים יהיו בעלי   04.03

  תו תקן ישראלי.

קירות ומחיצות פנים יהיו בלוקי גבס או מחיצות גבס דו קרומי משני צדי המחיצה וכולל   

 בידוד אקוסטי. 

 יש להבטיח חיבור קירות לאלמנטים מבטון ע"י הוצאת קוצים בזמן היציקה.  04.04

בניה   04.05 ע"י  בנויות  ומחיצות  קירות  ובין  עצמם  לבין  בינם  הקירות  של  חיבור  להבטיח  יש 

 . 04בשטרבות ככתוב במפרט הכללי בפרק 

ט שעוביין לא  צמנ-חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי וכולל ביצוע מישק מלט 04.06

 ס"מ.  1.5יעלה על 

 תיאום הבניה עם קבלני משנה למערכות או קבלנים אחרים 04.07

לפי    בשלבים  תבוצע  וכו'  מעברים  צינורות  חשמל,  לוחות  שונות,  לתעלות  מסביב  הבניה 

 התקדמות העבודה ותיאום עם קבלני המערכות השונות. 

עבודות הבניה, תותא  לפני  יבוצעו  והצינורות  הבניה לצורת הצינורות הקיימים  במקרה  ם 

 תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאים.

במקרה והצינורות ו/או תעלות יבוצעו אחרי עבודות בניה, יש להכין פתחים מתאימים לפי   

 הגדלים הנדרשים. 

שעובדים במקביל  על הקבלן יהיה לנקות כל פסולת בניה שתצטבר על עבודתם של קבלנים  

ניתן יהיה לבצע    .דות צנרת וחשמלבמיוחד עבו  – בנוסף, בזמן עבודות צנרת מיוחדות לא 

 ולקבלן לא תהיה עילה לתביעה בנושא זה. –עבודות בניה 

 

 
 
 

 

 
 



 

 איטוםעבודות  -  50פרק 

 מערכות איטום תת קרקעי  01.50

 עצר מים 
 
 חובת יישום עצר מים בין יציקות הבטון בביצוע מערכות איטום.  .1
 
את עצר המים התופח יש למקם בצידה הפנימי של רשת הזיון כדי שלא יבקע    -כימי  עצר מים   .2

 את הבטון בזמן תפיחתו. 
 
בהיקף קומת קרקע בצמידות לאדמה גננית יש ליישם טיח צמנטי אוטם, דוגמת: אולטרה סיל   .3

 ס"מ.  10.0עד מעל קו גובה של   507
  

 ייט.חומר: עצר מים כימי המבוסס על גומי בוטילי + בנטונ
  

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

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

 ייבש לפני ההתנפחות האטם ולמנוע סגרגציה.  מנת לאפשר לבטון להת
 

 העצר מים משמש לאיטום הפסקות יציקה:
 

 רצפה. -חיבורי קיר  .1
 
 קיר. -קיר .2

 

 ראשי כלונסאות.  .3
 

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

 קרקעיים. -פרטי איטום עצר מים ליישום מערכות איטום לקירות התת

 

 איטום פנימי בורות שאיבה 

איטום פנימי בורות שאיבה יבוצע באמצעות מערכת איטום צמנטית, דוגמת: טורוסיל ואו איטומט  

 ק"ג למ"ר כל שכבה. 1.5שכבות במשקל של  3ב  503

 
 

 



 

 מערכת איטום בחפירה פתוחה 

 : איטום קירות/רצפת בטון/רפסודה
ייחודית למרתפים, נדבקת לבטון טרי, תכונות  ביטומפרוף יריעה ביטומנית אלסטומרית .1

 .SBS/5Mמכאניות המתאימות ליריעות מסוג 

 
בכמות   התזת "פריימר פלקסיגום" )פלקסיגום ללא מקריש( על פני השטח המיועדים לאיטום,  .2

דביקה על פני   דקות עד להתייבשות ראשונית וקבלת שכבה  30-20גר'/מ"ר. המתנה של    300של 
 השטח. 

 
 מ"מ.  5ק"ג למ"ר, עובי מינימאלי של  7התזת פלקסיגום במשקל של   .3

 
 מערכות הגנה באמצעות בד גיאוטכני ויריעת פרוטקט.  .4

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מעברי צנרת דרך יציקות בטון 

 

 

 
 סימון באדום מערכות איטום תת קרקעיות  –חתכים 

 



 

 

 

 

 

 

 איטום ספי הפרדה פנים / חוץ: קומת קרקע 

 



 

 

 : עקרוניפרט 
 

 
 
 

 : מערכות איטום היקפיות קירות צמודי קרקע/מעטפת קירות  – 507אולטרה סיל  
 



 
 
 

 איטום  גגות 02.50

 מערכות איטום ואפיון סוגי יריעות שונים
 

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

 פוליפלסט של חברת פזקר עם תכונות זהות )ת"י(.  
 

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

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

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

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

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



תבו היריעות  הלחמת  מקרה  בכל  היריעה.  רוחב  במחצית  הניקוז  שמתחתיה  מרזבי  מכיוון  צע 
 )בצמוד למרזבי הניקוז(. 

 
להבטחת   .4 סמוכות,  יריעות  שתי  בין  החפייה,  באזור  מותך  ביטומן  יציאת  על  להקפיד  חובה 

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

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

 
 

 בידוד תרמי ושיפועים
 
 ביצוע ניקיון יסודי.  .1

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

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

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

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

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

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

 
בחתך מינימאלי של   יציקת רולקות בהיקף המשטחים באמצעות צמנט + חול ומערב אקרילי .7

4X4  .ס"מ 
 

 

 

 :מפרט למערכת איטום חד שכבתית של יריעות ביטומניות
 
גר' למ"ר,   300-בכמות של כ  GS 474או שווה ערך,    101מריחת פריימר ביטומני מסוג פריימקוט   .1

 שעות.   3-5וייבוש למשך כ
 

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

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

 מסוג דלמר. 
 
מ"מ היריעה תהיה עם ציפוי אגרגט    5יישום שכבת האיטום העיקרית מיריעה ביטומנית בעובי   .4

 יר. בה
 
יריעת חיפוי תבוצע עם סוג היריעה העיקרית ותולחם החל מאף המים או פני המעקה במקומות   .5

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

 מעקות. האופקי של ה 
 
 או שווה ערך.  244במידה וקיים אף מים, יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו אלסטיק   .7

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

 או שווה ערך.  244ס"מ לערך ולמרוח מעליו אלסטיק 
 
ות בהם נשאר הביטומן האלסטומרי גלוי  יש לצבוע את פסי החפייה בין היריעות ואת המקומ .9

וללא אגרגט, מסביב למערכות מיזוג מערכות סולריות, עיבודים שונים וכו', בצבע אלומיניום על  
 בסיס ביטומני כגון ביטום סילבר, או סילבר פז.  



 
 

 פרטי איטום גגות
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 איטום מעברי צנרת 
 

 
 
 

 הנחיות כלליות –עבודות איטום  03.50

 
  : כללי -  05.03.01

 
המצורפות, תקנים ישראליים    א. עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתב הכמויות, התכניות

ותקנים אחרים כמצוין במפרט. כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים  
או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן הוא בתחומי  

 סמכותה הרשמית. 
 

הה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו  ב. כל עבודות האיטום  יבוצעו ברמה מקצועית גבו
 המוקדם של היועץ.  

 
 ג. יבוצעו בדיקות מעבדה מוסמכת על פי כל תקן ו/או דרישת היועץ. 

 
ג.הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתכניות  

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



 הצעות שינוי ואישור דוגמאות:  05.03.02
 

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

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

 להשתמש בהם לרבות אישורי איכות ותקן. 
 

 :אחריות הקבלן  – 05.03.03
 

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

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

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

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

 
 :דרישות כלליות -  05.03.04

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

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

 לידו "או שווה ערך". 
 
והמפרט   .3 רלוונטיים  זה, תקנים  מפרט  לדרישות  ייעשה בהתאם  והכנת השטח  ביצוע האיטום 

 הבנימשרדי. 
 

 עבודות איטום והגנה  05.04

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

 שנים בעבודות דומות במבני ציבור.   5  -ניסיון מוכח שלא יפחת מ
 
הקבלן יגיש לאישור את פרטי הביצוע, הדוגמאות, מפרטי החומרים ושיטות האיטום וכן   .2

פוליסת ביטוח עפ"י הנדרש ע"י המזמין ולא יתחיל בביצוע שום עבודה טרם קבלת כל 
 האישורים.

 
מ   .3 תפחת  לא  האיטום  עבודות  לכל  הקבלן  למזמין     8  -אחריות  הקבלן  יעביר  כך  לשם  שנים, 

 פוליסה של חברת ביטוח לפני תחילת הביצוע. 
 
עבודות האיטום יבוצעו בחודשי הקיץ, במידה ויהיה הכרח לבצע בחורף יש לבצע  רק לאחר   .4

איטום חייבת להיות  ייבוש מוחלט של המצעים, כשהתשתית להדבקה או הלחמה של שכבות ה
 יבשה לחלוטין, מישורית, חלקה ללא בליטות, שקעים חורים וחלקים רופפים. 

 
ביצוע שכבות האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים, נקיים,חלקים וישרים ללא שקעים   .5

חול,    3צמנט,    1ואזורי סגרגציה ינוקו ויסתמו בתערובת של     ובליטות. בליטות יסותתו, שקעים
מ"מ מתחת לפני    15מכמות המים( או ש"ע. קוצים יקוצצו לעומק    15%יקה לטקס" )מים ו"ס

 הבטון והחורים יסתמו במלט צמנט כנ"ל. 
 
אטימותם של חלקי המבנה תיבדק לפני ביצוע האיטום ואחריהן באמצעות לחץ מים ע"פ המפרט   .6

 הכללי, או בדיקות אחרות שיקבעו ע"י היועץ.  
 
ם יתקנם הקבלן על חשבונו עד להשגת אטימות מוחלטת. הבדיקה  במידה ויתגלו ליקויים כלשה  .7

 תבוצע בהצפה, המטרה או התזה כפי שיקבע יועץ האיטום.
 
 תוך שבוע ימים.  -בזמן תקופת האחריות יבצע הקבלן כל תיקון שיידרש עקב חדירת רטיבות   .8



 
. כל מקרה  פירוט עבודות האיטום בא להשלים את האמור במפרט הכללי ואת הפרטים בתכניות .9

יותר   הגבוהה  ו/או  המחמירה  הדרישה  תמיד  תקבע  כלשהו  מסוג  התאמה  אי  דעת    - של  ע"פ 
 האדריכל / היועץ. 

 
על הקבלן להזמין את היועץ, בהתראה סבירה, בעת הכנת עבודות האיטום, בעת ביצוע עבודות   .10

 האיטום ובעת ביצוע עבודות הגנת האיטום.
 
 

 אחריות הביצוע 
שנים החל מסיום  העבודה, קבלת אחריות    8אמור לטיב ביצוע עבודתו במהלך  הקבלן יהיה אחראי כ 

 זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה. אחריות זו תכלול:
 
a.  .תיקון האיטום באזור הנפגע 
b. .'תיקון האזור הנפגע  כגון: טיח, צבע וכו 
c.  .כיסוי כל הנזקים הנגרמים עקב כשל האיטום 
d.  תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות אם ידרשו

שונות לספק את התנאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחייב לתקן את הליקויים 
מיד לכשיתאפשר. אחריות הקבלן תכלול הן את החומרים והן את כוח האדם שבהם 

 יעשה שימוש. 
 

 לוח זמנים 
כמויות ה מבחינת  יערך  עבודתו  הקבלן  להשלמת  הנדרשים  וכו'  כלים  הנדרש  האדם  כח  חומרים, 
 בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. 

 
דגש מיוחד יושם לגבי חומרים מיובאים כדי למנוע מחסור כלשהו. הקבלן יוודא שעבודות ההגנה  
לאיטום המבוצע לא יפגעו באיטום. לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו ויביא לפני המזמין /  

 יועץ את כל הערותיו להבטחת דרישה זו. ה
 

 ביקורת  הביצוע
 בגמר הביצוע תיבדק האטימות של האיטום המבוצע.  

 
ביצוע הבדיקות, בכל    דרך  של המזמין.  בלעדית  בחירה  הינה  זמן הבדיקה,  ומשך  הנבחר  האיטום 

חייב להביא    או רטיבות, לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן/המקרים האיטום ימנע חדירת מים ו
לשטח את כל החומרים הנדרשים לאיטום ולאחסנם במקום, ולקבל אישור מהמפקח על התחלת  

 העבודה. 
 

 הערות כלליות למפרט : 
 

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

ולא יותר מעבר או  כניסה לאף  מרגע הכנסתו של קבלן עבודות האיטום לשטח ייסגר השטח   •
 גורם עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת טיב וביצוע שכבת ההגנה. 

  
 . 1חלק   1476פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י  -  ביקורת האיטום ע"י הצפה

 
ביקורת האיטום תחשב כמוצלחת כאשר בגמר זמן הבדיקה חלקה הפנימי של דירות מגורים   .1

 יהיה יבש לגמרי. 
 

במהלך או בגמר הבדיקה נתגלו סימני רטיבות, חובה לתקן את הפגמים במקומות שנתגלו  כאשר   .2
 כשלים, לחזור על הבדיקה עד קבלת איטום מושלם.

 

 

 

 



 נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  06פרק 

 כללי  06.00

 כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות פלדה ולהיפך.  .א

שנים לפחות    5הקבלן לביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יהיה קבלן בעל נסיון של   .ב
ראות   לפי  לפסול,  רשאים  המפקח  או  האדריכל  ציבור.  במבני  דומות  בעבודות 

 עיניהם, כל קבלן שלדעתם הבלעדית לא יענה על הקריטריונים הנדרשים. 

ם הסופי יתאימו  אחראי גם לכך שכל הפריטים על חלקיהם, פרזולם ותפעול הקבלן .ג
לדרישות כל הרשויות המוסמכות )כגון: הג"א במקרה של פריטי מסגרות מגן, מכבי  
האש, משטרת ישראל, יועצי הבטחון והבטיחות של הפרוייקט והמזמין במקרה של  
נכים   לסדורי  לידיות  בנוגע  הנכים  וארגוני  וכד',   ובטחון  בטיחות  ומנגנוני  דלתות 

כמוב מהווה  הנ"ל  כל  כל  וכד'(.  את  לברר  הינה  הקבלן  כשאחריות  דוגמה  רק  ן 
ההנחיות מהרשויות השונות. ולהתאים את העבודה על כל פרטיה לדרישת אלו בין  

 אם פורט הדבר או לא.  

הקבלן גם אחראי בין היתר לתאום, תזמון, טיב, התאמה, אחידות ושילוב של כל   .ד
 המרכיבים הנ"ל בבנין ובינם לבין עצמם.

א מהפריטים להורות על מימדים, או חלוקה שונה מזו  המזמין רשאי בכ"  
 המופיעה בתכניות וכל זאת ללא שום תוספת מחיר. 

שום   .ה תבוצע  לא  האדריכל   לאישור  והפרזול,   הפרופילים  דוגמאות  יכין   הקבלן 
 עבודה לפני אישור סופי של הדוגמאות. 

, הדגמים, הדוגמאות, הפרזול, הציפוי, הגוונים, הפורמאיקות, הלוחות,  כל התכניות .ו
וכד' יובאו לאישור האדריכל עפ"י קביעת המפקח להבטחת הביצוע עפ"י   יםהדיקט
 לוה"ז. 

כל חלקי המתכת יהיו מיוצרים ומוגמרים בבתי מלאכה ומוכנים לחיבורי שטח   .ז
 ע"י ברגים בלבד .  

 לא יהיו ריתוכים בשטח .   .ח
בלן להקפיד לסמן באופן ברור את כל חלקי הקונסטרוקציה לשם זיהויים  על הק .ט

 הקל .  
 רשימת התקנים המחייבים לתכנון וביצוע פרק זה הינם :  .י

             265  ,127  ,378 – 374 ,381 – 379  ,382  ,530  ,789  . 
פרק   יא.    הכללי  למפרט  בתוספת  הוא  זה  במפרט  האמור  בהוצאתם    11ופרק    06כל 

 ורשימות האדריכל.  היצרניםהמעודכנת, לתקנים הישראלים המתאימים, מפרטי 
 ראה גם רשימת תגמירים.                  
הפתחים   יב.  מידות  את  הקבלן  יבדוק  אומן  ומסגרות  בנין  נגרות  עבודות  ביצוע  לפני 

באתר ויתאימם לתכניות העבודה. הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות   הפריטים  
 הפתחים ויודיע על כל אי התאמה. למידות 

בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות, יש לפנות למפקח. זכותו של האדריכל    
להחליט איזה פתרון מחייב. כמו כן ידוע לקבלן שהתכניות, המפרט הכללי והמפרט  
המיוחד מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי פרטי הנגרות והמסגרות  כפי  

מפורטים  על   שהם  ייעשו  אשר  נוסף  פרוט  ידרשו  האדריכל  הקבלן  -ברשימות  יד 
 ויורכבו בבנין כך שיענו לדרישות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח. 

 דוגמאות יג.  
הקבלן יגיש לאישור האדריכל דגמים ו/או תכניות של כל פרטי נגרות והמסגרות,    

קבלת   לאחר  עד  האדריכל  בידי  שישארו  וכו',  פירזול  כל  כולל  ייצור  העבודה. 
 הפריטים רק לאחר אישור האדריכל לדוגמאות. 

 
 
 
 
 
 
 



 דלתות 06.01

 וחלון הדף דור חדש בעלי תו תקן ואישור פקע"ר.   רסיסיםדלת הדף  -ממ"ד  •

)כולל בממ"ד( תוצרת פנדור דגם יוניק מילוי פלקסבורד, ציפוי פורמייקה,   –דלתות פנים   •

פייפ, מנעול מגנטי, ידית בולוניה. משקוף פולימרי  צבע לבן או לבחירת המזמין. צירי  

 מידות ע"פ תכנית. 

 מנעול תפוס/פנוי + צוהר או חיווי אחר.  - חדרי רחצה ושירותים  •

 

 חומרים 206.0

מ"מ מצופים בפורמייקה    17יהיו עשויים מלוחות סנדוויץ' בעובי  מקלחות  ארונות   .א

 . סוג א'

מתולעים, מחלות ופגמים מכל סוג אפשרי. הקבלן  כל העץ יהיה חדש, בריא וחפשי   .ב

חייב לוודא שהעץ בא ממקור ידוע אשר דאג לטיפול כימי מוקדם. על פי דרישות  

האדריכל יהיה חייב הקבלן להוכיח בצורה ברורה שאכן העץ חפשי מתולעים ו/או  

 מזיקים כלשהם.

מ בכל גימור  מ"   0.8  -אם לא צויין אחרת, תהיה הפורמאיקה בעובי שלא יפחת מ   .ג

וגוונים עפ"י החלטת האדריכל. לוחות הפורמאיקה בכל אלמנט יהיו שלמים ללא  

חיבורים, חפיות, בקיעים וכד'. המציע מתחייב להשיג כל גוון וכל גימור שיבחר ע"י  

האדריכל מתוך הקטלוג המורחב של "לדי" )גם אם יש ליצרו במיוחד(. כל זאת ללא  

 זמנים. תוספת מחיר ו/או הארכת לוח ה

 לא יותר שימוש בלוחות סיבית או לוחות שבבים מכל סוג שהוא.  .ד

חדשה וחסרת פגמים. מוצרי    37ST-הפלדה שתשמש לעשיית המסגרות תהיה פלדה   .ה

המסגרות יוכנו ע"י ריתוך חשמלי רציף ובצורה נקיה. כל מוצרי המסגרות יסופקו  

 אוי. לבנין כשהם מוכנים, נקיים, וצבועים בצבע קלוי ועטופים כר

מ"מ מפח מגלוון ובצבוע בתנור על פי    2משקופי פח מגלוון יהיו בעובי מינימאלי של   .ו

 פרט אדריכלי. ברוחב המשקוף יילקחו בחשבון עובי הקיר ועובי הטיח. 

בעובי   .ז מפח  יהיו  שירות  דלת    1.5ארונות  הצורך.  לפי  חיזוקים  עם  מינימום  מ"מ 

 בתנור.  הארון תהיה מגלוונית ותבוע משני צדדים בצביעה

 יצור והרכבה 306.0

כל פריטי הנגרות והמסגרות יבדקו למעבר אויר, מים ולהעמסה בהתאם למופיע   .א

 . 2( כינוי 1990)עבודות אלומיניום  12בפרק 

 כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה.  .ב

 . °180-בהעדר הוראה אחרת יפתחו כל הכנפיים ב  .ג



וורים )מלבנים סמויים( מחומר וצורה  לפני עבודות הגמר ירכיב המציע משקופים ע .ד

שיקבע האדריכל. לאחר מכן יקבע את המשקופים הסופיים במקום כשהם ישרים,  

רצונו   לשביעות  הסדירה  ופעולתם  קיבועם  הבטחתם,  תוך  ומאוזנים  מאונכים 

 המלאה של האדריכל. גם המשקופים העיוורים לא ימדדו בנפרד. 

 .  1161ושרות ובהתאם לת"י  משקופי הדלתות יבוצעו עפ"י תכניות מא  .ה

 הרכבת משקופי פח: .ו

)מתפצלים( כל    25/3החיבורים לקירות ייעשו בעזרת זנבונים מברזל שטוח   .1

יש    50 הקיר.  מזוזות  בתוך  ומוכנסים  למשקוף  המרותכים  צד,  מכל  ס"מ 

 לדאוג שהזנבונים יוכנסו לתוך הבטון היצוק בצידי המשקופים. 

יוכנס   .2 לרצפה  המגיע  משקוף  תחתון    6כל  חיזוק  ויקבל  הריצוף  לתוך  ס"מ 

 כפול. 

מ' יבוצעו מחתיכה אחת: בכל מקרה שיש   3פרופילים שגובהם אינו עולה על  .3

על   לקבל את אישור המפקח  יש  שני חלקים מרותכים  של  לחיבורים  צורך 

 מקום החיבור וצורת הריתוך והליטוש. 

 צדדים.כל משקוף יהיה ברוחב הקיר בתוספת עובי ציפוי הקיר משני ה  .4

החורים עבור המנעול והלשונות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד, את הנגטיב    .5

 למנעול י לסגור בפח מולחם.

ללא חללי אויר ויעגנו כמפורט. בתחתית מזוזות    -20המלבנים ימולאו בטון ב  .6

עגוני   יהיו  גבס  במחיצות  מאושר.  מרחק   שומר  יותקן  הדלתות  במלבני 

על   אורבונד  פרטי  לפי  עיגון  המלבנים  מקרה  בכל  מכופף  סמוי   מלבן  גבי 

למפרט   ויתאימו  המאושרות  לתכניות  בהתאם  יבוצע  למיניהם  המלבנים 

הכללי ולתקן הישראלי. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה תקבע הדרישה  

 המחמירה יותר. 

פרט   .ז באמצעיתם,  פרופילים  לחבר  אין  אחד.  ישר  במישור  יהיו  הפרופילים  כל 

בוצעו ב"גרונג". קצוות הפריטים יעובדו ללא השארת פינות  לחיבורים בזוויות שי

וקצוות חדים פרופילים חלולים יסגרו ע"י פח מרותך וליטוש קצוות. המציע יהיה  

אחראי על הביצוע ברמה שתבטיח את החוזק של כל חלקי המבנה. האיזורי מנעולים  

החיבורים כל  קלים.  ופירוק  לניקוי  ניתנות  נגדיות  קופסאות  חזקים    ירותכו  יהיו 

חלק.  שטח  קבלת  עד  וישוייפו   וקשיחים 

אביזרי החיבור יהיו מחומר ובגמר זהים )אלא אם צויין אחרת( וללא ברגים ואומים   

 בולטים. 

 הדלתות  יהיו דלתות משופרות עמידות ברטיבות .  .ח

כל דלתות המתכת תהינה מצופות בפח משני הצדדים. כל הפחים יחוברו לכל אורך   .ט

ויושחזו כנדרש. הפח יהיה מישורי ללא שקעים ובליטות, והגימור בצבע   התפרים 



תחתון,   חיתוך  יכללו  הכנפיים  האדריכל.  בחירת  עפ"י  בגוון  בתנור  קלוי  אפוקסי 

 יכל. צוהר עגול או אחר ותריסים, הכל עפ"י קביעת האדר

משקופים   .י לעיל:  מהמצוין  יפחתו  לא  והעוביים  כיסוי:    2.0המידות  פח    1.5מ"מ, 

 מ"מ. 4.0מ"מ, פרופילי פלדה: 

הפריט. .יא ייצור  לאחר  חמה  טבילה  ע"י  יבוצעו  מגולוונים   חלקים 

ק"ג/מ"ר. הצביעה הסופית של חלקים מגולוונים    8.37ציפוי הגלוון לא יפחת מאשר   

 . 11ר מיוחד בהתאם למפרט פרק תיעשה רק אחר ביצוע פריימ 

כל המוצרים יסופקו לבנין כשהם עטופים ומוגנים. כל מוצר שייפגם לפני מסירת   .יב

 הבניין יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 כל הדלתות יכללו מזוזה כשרה עפ"י בחירת האדריכל ולהחלטת המזמין.  . יג

לאלמנט .יד עד  וסגירה  חיזוק  פרופילי  גם  כוללים,  למיניהם  הפריטים  ים  כל 

 הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח. 

 

 הזיגוג 406.0

אם לא צויין אחרת, הזכוכית תהיה צרובה, חלקה ללא ליקויים ופגמים כגון בועות   .א

לדרישות   ותענה  וכיו"ב  שריטות  גלים,    SPECIFICATION  FEDERALאויר, 

.S.U  לזיגוג DESIGNATED   A441  -  DL  .ערך שווה   או 

לאישור האדריכל והמפקח. חוסר    כל  היצרן עד  הזכוכיות תשאנה תווית של שם 

החלפתה.   ידרוש  והמפקח  תתקבל  לא  הזכוכית  גבי  על   תווית 

לזגג.   שבדעתו  הזכוכית  סוג  מכל  לאישור  דוגמאות  יספק   המציע 

בגודל    תהיינה  הזכוכית  ואיכות    10X10דוגמאות  עובי  היצרן,  שם  את  וישאו 

 הזכוכית. 

הז .ב אופן  עובי  בשום  יפחת  לא  העובי  אך  האדריכל  ע"י  יקבעו  וסוגה  גווניה  כוכית 

 מהנדרש עפ"י תקנה, תקן ו/או הוראה של רשות מוסמכת.

הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת אביזרים מניאופרן או אי.פי.די.אם ללא פינות חתוכות   .ג

 במפרט הכללי(.  120333)חומרי איטום קבוצה ג' סעיף 

 
 והצביעההגימור  506.0

 
( בכפוף  11ביצוע עבודות הצבע ייעשה עפ"י המפרט הכללי והמפרט המיוחד )פרק   .א

מפרטי   "טמבור"  האדריכל.  נת"י למפרטי   והנחיות 

לפני    בלבד(.  נוספת  לתזכורת  )המובאות  הבאות  לנקודות  לב  לשים  יש  במיוחד 

שוודי  של התקן ה  A.S.  2.5הצביעה יש לנקות את שטחי המתכת בניקוי בחול לדרגה  

 עד לקבלת שטח בלי סימני חלודה או התקלפויות. 

 כל חלקי העץ יעובדו בחומרי מגן וגמר נגד תולעים, טרמיטים, עובש וכן נגד בעירה. .ב



" או ש"ע,  2000כל חלקי העץ ייצבעו ב"קסילמון" )או ש"ע( והגימור יעשה ב"לזור    .ג

אחרת.  3 צויין  עם  אלא   פעמים, 

 פעמים. 3ף, תבוצע הצביעה בלכה "דור" לחילופין, במקרה של גימור שקו 

המשקופים לדלתות הלבודות יהיו, מגולוונים בגמר צבע קלוי בגוון עפ"י בחירת    .ד

ומעץ   נסתרים  יהיו  לדלתות  הקנטים  פורמאיקה.  בגמר  יהיו  הכנפיים  האדריכל, 

 פעמים.  3אשור או אלון עפ"י החלטת האדריכל ובגמר לכה דור 

תבוצע    .ה אטום  בצבע  הכנפיים  של  צביעה  לבצע  האדריכל  ע"י  שיוחלט  במקרה 

בחירת   עפ"י  בגוונים  הכל  בתנור  קלוי  אפוקסי  ע"י  מחיר(  תוספת  )ללא  העבודה 

 האדריכל. 

יהיו   .ו למיניהם,  ומסגרות  נגרות  לפריטי  הפח  משקופי  לרבות  המסגרות  פריטי  כל 

שיבחר   גוון  בכל  קלוי  צבע  ובגמר  מגולוונת  "ראל".מפלדה  מקטלוג   האדריכל 

לו"ז.    ו/או הארכת  ללא תוספת מחיר  זה  גוון מקטלוג  כל  הקבלן מתחייב להשיג 

דוגמת הגוון תובא לאישור לפני ההזמנה. הצבע יהיה צבע אפוקסי בעובי שלא יפחת  

 שנים.  -10מיקרון והאחריות לגבי דהייה, התנפחויות וקילוף, לא תפחת מ -60מ

מיקרון. הגלוון יבוצע לאחר גמר היצור    80ן הינה גלוון חם,  דרישת המינימום לגלוו  .ז

 לרבות חיתוך חירור ריתוכים וכד'. 

ויהיו עטופים מוגנים   .ח ייפגם  בבנין בצורה שהצבע לא  יונחו  כל החלקים הצבועים 

 מהשפעות אקלימיות.

 

 הפירזול 606.0

כל לפני  הפרזול יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו ע"י האדרי .א

 שסופקו הפריטים לאתר.

בכל מקרה אחראי הקבלן שחלקי הפרזול השונים יהיו מותאמים בטיבם, כמותם,  .ב

של   תקין  תפעול  הבטחת  תוך  הספציפי,  לפריט  וגוניהם  צורתם  חוזקם,  איכותם, 

הפריט במקום. כל חלקי הפרזול המיועדים לפרוק ולהרכבה יחוברו בברגי פליז. כל  

 תי מחלידים. שאר הברגים יהיו בל

פרוט הפרזול, הפרופילים והאביזרים למיניהם, המופיע במפרט הינו חלקי בלבד.   .ג

בכל מקרה נכללים במחירי הפריט כל האביזרים והפרזולים הדרושים והמשלימים  

עפ"י קטלוג היצרן ו/או לתקנות ו/או דרישות הרשויות המוסמכות. הכל לפי קביעת  

 האדריכל. 

יחו .ד הצירים  חיבור  בוקסות מחוברות מהצד  באזור  ע"י  והכנפיים  זקו המשקופים 

 הפנימי ומותאמות לציר ולמשקל הכנף. 

הפירזול יהיה מושלם כך שניתן יהיה להפעיל ולהשתמש באלמנט במקום בצורה   .ה

 מושלמת ותיקנית. 



ידיות, סגרים ומנעולים, יחוברו לפרופילים אך ורק בעזרת ברגים. לא יורשה שימוש   .ו

 במסמרות לצורך זה. 

והוראות   .ז במפרט  למופיע  ובהתאם  הפרופיל  לסוג  יתאימו  והאביזרים  הפרזול 

 האדריכל. 

 הקבלן יגיש לאישור האדריכל את כל מרכיבי הפירזול והאביזרים.  .ח

שונים,   .ט צילינדר  מנעולי  והחלונות  הדלתות  המנעולים,  מנעול    3כל  לכל  מפתחות 

 או ש"ע. בתוספת מפתח מסטר, כגון מערכת "רב מפתח" מתוצרת "ירדני" 

מנעולי "גמא" משופרים עם רוזטה מחוסמת   2כל דלת כניסה ליחידה  לבנין תכלול   .י

 למניעת קידוח, או מנעול "רב בריח". 

כל חלקי הפרזול לרבות ידיות, רוזטות, צירים, מחזיקים, ברגים וכד' יהיו מחומר   .יא

 בלתי מחליד ויהיו זהים בגימורם לגימור הפריט כולו. 

והר  .יב הסוגרים  בחירת  הידיות,  לפי  בגוון  ש"ע  או  "אלום",  מתוצרת  יהיו  וזטות 

 האדריכל, אלא אם צוין אחרת.

הפרזול יתאים לדוגמה שאושרה ויהיה בצורה, בכמות ובאיכות שתבטיח פעולתו   . יג

 התקינה של הפריט במקום. 

 דלת פתיחה תכלול, בין היתר ובהעדר הנחיות אחרות, גם את הפירזול הבא: .יד

צירים פרפר תוצ' "אלום" או ש"ע בגוון עפ"י בחירת האדריכל עשויים פח    3 .1

מפלדה ומגיני צירים לכל כנף. )הצירים יתאימו בכל מקרה    1/8פלדה מכופף " 

חורים שקועים בכל אגף של הציר ברגי כרום ניקל כיפוף    4למשקל הכנף(.  

ל חיזוק  והתקנת הציר בשקע במשקוף באופן שלא יבלוט מפני המשקוף, כול 

 בתוך המשקוף.

 עצר קפיצי מחוזק לכל כנף.  .2

 מנעול לפתיחה חשמלית )בדלתות בהן יש דרישה(.   .3

 ידיות, מנעולים ורוזטות לפי הנחיות הפרזול.  .4

 רפידות גומי לאיטום בין המשקוף והכנף, כפי שיאושרו ע"י האדריכל.  .5

 מנעולי צילינדר "ירדני" או ש"ע. .6

 סדרת סופטליין או ש"ע.  93TS-  מחזיר כנף הידראולי מסוג "דורמה" .7

 מזוזה כשרה להחלטת המזמין.  .8

מותאם   .9 חור  ועיבוד  ברצפה,  שקוע  נגדי  חלק  כולל  הכנף  במישור  שקעים 

 במשקוף  

 ולפי הנחיות יועץ האקוסטיקה.  ATHMCRמברשות איטום מסוג  .10



במקרה של אי התאמה בי הדרישות המצוינות לעיל ובין דרישות במקומות אחרים   .טו

 ה הגבוהה ו/או המחמירה יותר. תקבע הדריש 

" .טז כגון  "תפוס/פנוי"  התקן  בעלות  יהיו  השירותים  ש"ע.    7008דלתות  או  ירדני" 

בחירת   עפ"י  תקניים  פתיחה  מוטות  גם  בנוסף  יהיו  הנכים  בשרותי  בדלתות 

 האדריכל. 

באזור הברגת הצירים יחוזקו המשקופים ע"י בוקסות מחוברות מהצד הפנימי של   .יז

 ציר ולמשקל הכנף. המשקוף ומותאמים ל

 
 תאור פרטי המסגרות 706.0

הארונות היעודיים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'(  יהיו עשויים פח   .א

מגולוון במידות שיקבעו ע"י האדריכל ויהא מתוצרת "איקרוס", "עובדיה ניסים",  

האדריכל. בחירת  עפ"י  שהרבני"  "אחים   או 

בעובי  מכופף  מגולוון  פח   מ"מ.   2.0  המשקוף 

מ"מ. הגב מלוחות עץ. או פח מגולוון עפ"י דרישות    1.5הכנפיים פח מגולוון מכופף   

האדריכל. ואישור  המוסמכות   הרשויות 

חלוקה פנימית עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל. הפרזול: ידיות   

 האדריכל.  לחיץ או טריקה, צירים סמויים, מנעולי צילינדר או אחרים עפ"י דרישת  

האדריכל.  בחירת  עפ"י  בגוונים  בתנור  קלוי  צבע   הגימור: 

בכל הארונות היעודיים, יכללו, בין היתר, גם שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים   

על לוח אלומיניום מורכב ע"ג הדלת. גודל השלטים ועיצובם יובאו לאישור האדריכל  

מו טרם ייצורם עם הרשויות  טרם הביצוע. מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתוא

המוסמכות, וכן עם האדריכל  ויקבלו את אישורו לפני הביצוע. כל הכוכים ופנים  

בעלי   יהיו  היעודיים  הארונות  דלתות  בעיר  בלתי  בחומר  יצופו  החשמל  ארונות 

. המוסמכות  הרשויות  אישור  עפ"י  הכל  כנדרש  אש   עמידות 

זהה  בגמר  יהיו  שונים  יעודיים  ארונות   לסביבתם.   דלתות 

ציפוי זה יבוצע במישור הציפוי ההיקפי )ולשם כך תבוצע הדלת במישור המתאים(   

 ובקוים עוברים ומותאמים לקוי הציפוי:

דלתות הפח תהיינה מתוצרת רינגל, שהרבני או ש"ע והן תהיינה חד או דו כנפיות    .ב

דור או  עפ"י דרישות האדריכל ותכלולנה גם צוהר ו/או תריסי אוורור ו/או כל סי

האדריכל. ע"י  הנדרש  עפ"י  אחר   פתח 

מ"מ עפ"י פרט היצרן באישור האדריכל.    2.0המשקוף מפח מגולוון מכופף בעובי   

מ"מ )פח משני עברי הכנף(, כולל צמר סלעים    1.5הכנפיים מפח מגולוון מכופף בעובי  

" למניעת  80  2בעובי  שידרש  ככל  כיפופים  ו/או  פנימיים  חיזוקים  וכן    ק"ג/מ"ק. 

   עיוותים.

 הגימור, הפרזול וזיגוג הצוהר עפ"י המופיע בסעיפים האחרים.  



מ"מ    2.0דלתות התריס תהיינה תוצרת שהרבני, רינגל או ש"ע, המסגרת פח בעובי    .ג

פח   הכנפיים  היצרן.  פרט   מ"מ.  2.0עפ"י 

 הגימור והפרזול עפ"י המופיע בסעיפים אחרים. 

דלתות הביטחון תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י דרישות האדריכל המשקוף, מפח    .ד

מ"מ. כל כנף מורכבת מצלעות ולוחות פלדה, חיפוי דו צדדי    2פלדה מגולוון בעובי  

מ"מ עפ"י מפרט רב בריח, כולל צוהר עגול או אחר עפ"י דרישות האדריכל.    2בעובי 

בחירת ה עפ"י  ידיות  זוג  כנף,  בכל  עינית הצצה    3אדריכל,  הפרזול  צירי קדמיום, 

", מנעול רב בריח עם מגן  93TS-, עצר מחוזק, סגר בטחון, מחזיר שמן "דורמה  °180

 צילינדר  

 

מ"מ, זויתן ולשונית פתיחה חשמלית עפ"י קוד או צורת פתיחה אחרת עפ"י   3מחוסם  

תהיה   חשמלית  פתיחה  דלת  ו/או  חוץ  דלת  של  במקרה  האדריכל.  הידית  החלטת 

מנעולי   גם  האדריכל  דרישות  עפ"י  תכלול  מילוט  במסלול  דלת  כל  קבועה  החיצונית 

   בהלה.

 גימור משקוף צבע קלוי בתנור בגוון עפ"י בחירת האדריכל. 

דלתות האש והעשן תותקנה במעברים או ביציאות ובכל אגף אש הכל עפ"י קביעת    .ה

שת במידות  כנפיות  דו  או  חד  תהיינה  הדלתות  האדריכל.  האדריכל.  ע"י  קבענה 

הדלתות מתוצרת מוכרת ונושאי תו תקן כגון "ש.ב.א", "רינגל" או ש"ע  ויכללו, בין  

מ"מ,    1.5מ"מ, כנף פח דו צדדית בעובי    2היתר, משקוף פח מכופף מגולוון בעובי  

של   המגע  בנקודות  גומי  אטמי  הדפנות,  בין  ואקוסטי  טרמי  בידוד  חיזוק,  צלעות 

קר(, פס תופס בצידי הדלתות, פרזול חסין אש )עפ"י בחירת   המשקוף והדלת )לעשן

 האדריכל(.  

הכנפיים יכללו גם צוהר עגול או אחר עפ"י בחירת האדריכל עם זכוכית חסינת אש.  

מגן   עם  בריח  רב  מנעול  וכן  הצירים  משלושת  כאחד  מחזיר  ציר  או  שמן  מחזיר 

יחה חשמלית עפ"י קוד. או  צילינדר, עינית הצצה, מנעולי בהלה, זויתן ולשונית לפת

דלת   לתפעול,  מותאם  ופרזול  מיוחדים  מגנטים  וכן  אחרת   O.N  (OPENפתיחה 

NORMALLY .) 

מגולוונים אופקיים וחזוקים    ╪1מאחזי היד של המעקות יהיו עשויים מצנורות "½  .ו

המבנה   בתכניות  ברשימות  המופיע  עפ"י  הכל  שטוח  או  עגול  ברזל  ע"י  אנכיים 

 ובתכניות האחרות.  

 הגימור עפ"י המופיע בסעיפים אחרים.  

 
 פלדה 806.0

הפלדה שתסופק ע"י הקבלן תהיה פלדה פרופילים מעורגלים, פחים צינורות ברזל עגול 
אלה אם צוין אחרת בתוכניות . הפלדה תהיה חדשה, בלתי פגיעה   ST -37המוכרת כפלדה  



ן תעודה מטעם יצרן  ו/או מוחדרת ע"י חלודה וללא קליפה מתקפלת. הקבלן ימציא למזמי 
 הפלדה המציינת שהפלדה המיועדת לשימוש מתאימה למפרט ולתקנים .  

מחירי היחידה יכללו ערגול לקשתות עפ"י התכניות, כל הפרטים)פרטי חבור הנדרשים 
 להכנה והתאמות לאמבטיית הגלוון( לצרכי גלוון, הכוונה לפרטי חבור כהכנה לגלוון. 

 
 

 עבודה 906.0

כל העבודה תבוצע לפי הכללים והנוהגים המקובלים ועל ידי בעלי מקצוע מדרגה ראשונה.  
 במפרט הכללי בחינות הרתכים .  06.033הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף  

 
 מידות    06.10

הקבלן יעסיק בשטח מודד מוסמך עם ציוד אופטי מתאים כדי לוודא את דיוק מידות 
ה ואת התאמתה לחלקי המבנה שהוקמו קודם הרכבת קונסטרוקצית הפלדה  הקונסטרוקצי 

 . 
הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור, לצורך 

 קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקצית הפלדה . 
 הסיבולת המותרת בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן :  

 מ"מ .    -+  1.5עבור החיבורים למיניהם  –ברגים הדיוק במידות בין חורי ה
 

 חיבורי ברגים    06.11

הברגים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים לפי תק"י, החורים עבורם יהיו  
קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומתאימים לקטרי הברגים . המרווח סביב הבורג וההברגה 

 יהיו לפי התקן המאושר .  
יחד עם זאת יש להקפיד שחלק הבורג בתוך חלל החור יהיה ללא הברגה והאומים יבורגו מעל  

 דסקיות תקניות מפח ברזל .  
 שטחי המגע שבין הברזלים שיש לחברם ימרחו במיניום כמפורט לפני ביצוע החיבור . 

 
עיגון יהיו  ברגי ה  8.8טון / סמ"ר מסוג    8.0הברגים לקונסטרוקציה העיקרית יהיו מחוזק גבוה  

 .   st52מסוג  
במקרה של שימוש בברגי חיכוך מפלדה מעולה, אם יידרש בתכניות, יעמדו הברגים ותבוצע  
כל העבודה, לפי רשות התקן המאושר )תקן גרמני עדכני( , כולל ציוד מתיחה ודריכה, שעון  

 וכו' הכל בשלמות .  
 

 חיבורי ריתוך    06.12

 המסומנים בתכנית ו/או בהתאם להוראות המזמין .   סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים
 יש להכין את שטחי החיבור ולנקותם היטב מלכלוך ו/או חלודה לפי ביצוע עבודות הריתוך .  

 במידה ואין סימונים בתכניות יתאימו הריתוכים לדרישות הת"י לפלדה .  
המזמין/מפקח רשאי לבדוק את טיב הריתוך בכל שיטה הנראית לו לפני התחלת העבודה וכן  

 בזמן ביצועה.  
מבחינת המראה החיצוני יהיה הריתוך שווה ונקי, ללא הפסקת חורים ומקומות שרופים, 

 ומבחינות אחרות יתאים למפרט ולתקן המאושר .  
ריתוכים יעשו ע"י בדיקת ראיה ו/או  עם גמר הריתוך יש להוריד את ה"שלקה" . בדיקות ה

 בדיקות רנטגן ו/או מגנטים לפי דרישת המפקח /מזמין, הכל ע"ח הקבלן .  
 

 חיבורי עוגן   06.13

חיבורי עוגן של חלקי הברזל יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים בתכניות  
 וו/או כפי שיקבע ע"י המהנדס.  

חל דרך חור נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר, ויוברג  הקצה העליון של הבורג יוש 
 מעליו באמצעות אום וטבעת . 

 
בכדי לקבל גמישות מסוימת ביחס למידות, יוכנס הבורג לתוך חור שצורתו צורת קונוס קטום,  
או צינוריות ליצירת חלל בבטון סביב לברגי העיגון כמפורט בתכניות, או כל פרט אחר שיאושר  

 ע"י המהנדס המלווה .
בט לאלמנטי  ביטונם  לשם  הפלדה  לקונסטרוקצית  השונים  העיגון  חלקי  יספק  ון  הקבלן 

אליהם מיועדת להתחבר    –ועמודים, ויהיה אחראי  להתקנה המדויקת של כל העוגנים בבניין  
 קונסטרוקצית הפלדה .  



העוגנים   אי התאמת  או  במקום,  דיוק  מאי  כתוצאה  הקונסטרוקציה  בהתקנת  הן    –בעיות 
 באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות  הנובעות מהן .  

 
 קונסטרוקצית פלדה    06.14

כל חלקי הקונסטרוקציה יוכנו מראש בבתי המלאכה באמצעות שבלונות מתאימות  
 שתאפשרנה ייצור וחיבור מסוימים בהתאם לפרטים תכניות .  

את הקונסטרוקציה יש להביא לאתר בחלקים מוכנים ריתוכים ביניהם  ונקובים במקומות  
 הדרושים לשם ההרכבה במקום ע"י ברגים .  

ת ותתאמנה, בכל המקרים, הן לתכניות והן למצבים ל חלקי המבנה  המידות תהיינה מדויקו
 הקיימים.  

כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים נוספים, אלא   תורשינה   לא
 במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המזמין .  

בין חלקי קונסטרוקציה שיש לבצעם ממספר חלקים   בעיות  חיבורים  בבית המלאכה עקב 
 הובלה, יתואמו מראש עם המהנדס המלווה , ויקבלו את אישורו לפני תחילת העבודה . 

הקבלן יגיש לאישור המהנדס המלווה: מקום ופרטי חיבור אלה לפני התחלת הייצור, פרטי  
חיבורים אלה יבטיחו את יציבות האלמנטים במקום חיבורים, פרטי החיבור יותאמו לתנאי  

 בודה באתר הבנייה, כך שתובטח איכותו של החיבור המוצע . הע
כל הריתוכים חייבים להיות רציפים, אין לאפשר ריתוכים נקודתיים או לסירוגין יש להשחיז  

 ולעגל חיבורי מילאת ופינות. 
 ריתוכים חייבים לעבור השחזה למניעת קצוות חדים . 

 
 בקורת   06.15

עונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית  נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות, ט
המלאכה, בקורתו הסופית  של המזמין לפני הבאתם למקום העבודה. אישור להבאתם 
לאתר העבודה יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית ע"י המהנדס המלווה ולאחר שבוצע 

 בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו .  
 

 הרכבה   .1606

 
על הקבלן לסייר בשטח ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה 

 האפשריות.  
 

שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן שבועיים לפני תחילתה תוך שהיא חייבת לקבל מראש את 
 אישור  מהנדס המזמין .  

 
ציה  על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקונסטרוק

 ולשלמות חלקי המבנה הקיימים .  
 

בעת ההרכבה יש לדאוג לחיבור זמני הולם, הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע 
 התהוותם של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים. 

מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המזמין / מפקח  והיא כלולה במחיר  
 ום נוסף. ולא ישולם עליה תשל

 
האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי  

 הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה .  
 כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על האחריות הקבלן ועל חשבונו .  

 
 בטון קונסטרוקצית הפלדה לחלקי בטון  706.1

המרווחים בין ברגי העיגון לחללים , שהותירו  עבודת הבטון כוללת את המילוי בבטון של 
 כמרווחי הקמה .   –בינם לבין קונסטרוקצית הבטון 

 כן נכלל מתחת לפלטות הבסיס של חלקי הקונסטרוקציה למיניהם.  
 

 
 



 ( ע"י הקבלן  INGWASHOP DR הכנת תכניות עבודה מפורטות )  06.18

 
עבודה מפורטות. תכניות אלה הן ברמה המחייבות פירוט נוסף    אינן תכניות המכרזתכניות 

לביצוע    –ע"י הקבלן המבצע כולל השלמת כל הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית המלאכה 
 .  או כל עבודה אחרת לה נדרשת תכנית עבודה מדויק של הקונסטרוקציה

 
תחילת ביצוע   לאישור המזמין לפני ן ויעביר  כנדרשהקבלן המבצע יכין תכניות עבודה 

 .   או עבודה אחרת הקונסטרוקציה
 

יותר לקבלן שימוש לצורכי ביצוע רק בתכניות עבודה שהוכנו על ידי מהנדס מוסמך  
 ואושרו ע"י המזמין כנדרש לעיל .  שיאושר ע"י המזמין,  

 
הקבלן המבצע יכול להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא לנכון בעת הכנת תכניות  

 המפורטות.  
 המהנדס יהיה הקובע היחיד באם ניתן להשתמש בפרטים אלטרנטיביים אלו או לאו .  

)או במחיר היחידה לעבודה מחיר הכנת עבודה אלו כלול במחיר קונסטרוקצית הפלדה 
והקבלן המבצע לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בנפרד כלשהי לה נדרשת הכנת תכנית ייצור( 

 בגין זאת. 
 
 

 ריתוך  עבודות  – 06.19

 שילווה את עבודות הריתוך. ריתוך מוסמך בתהליך עבודות הריתוך נדרש מפקח 
 

  AWSD1.1כל העבודות הריתוך יבוצעו עפ"י תקן 
 הבדיקות הנדרשות לעבודות הריתוך הן: 

לכל   .1 וכו'(  ריתוך  גודל  צורתו,  ריתוך,  )תפיחת  הריתוכים  לכל  ויזואליות    100%בדיקות 
 הריתוכים. 

 ( הכוונה לכל ריתוכי המלאת.20%בדיקות מגנטיות לכל הריתוכים )כמות מדגמית של  .2

רדיוגרפי .3 היקף    ותבדיקות  לכל  יבצעו  רדיוגרפי  צילום  הקונס',  של  ההשקה  ריתוכי  לכל 
 לצינור עגול וגם לצינורות מרובעים ובכלל כל אורך ריתוכי ההשקה.

 ילת ההרכבה באתר. יש להגיש את בדיקות הריתוך השונות למפקח לפי תח .4

 כל בדיקות הריתוך או בדיקות שונות כלולות במחיר הקונסטרוקציה ולא ישולמו בנפרד. .5

 

 גלוון קונסטרוקצית הפלדה  06.20

 על החברה המגלוונת לקבל את אשור המזמין. .  שיטת הגלוון תהיה כפי שמפורט בהמשך   
 
 הבאות :   הקבלן בפעולותשל המפרט הכללי ינקוט   10.040נוסף לכתוב בסעיף  ב 

מיקרון    170הקונסטרוקציות תהיינה מצופות באבץ חם בטבילה בעובי מינימלי של   .א
 או כפי שנקבע / סוכם אחרת. 

 .   06.051הכנת השטח תעשה לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף  .ב
התאמתה   .ג תבחן  וכן  הגלוון,  לתהליך  הפלדה  של  הכימי  ההרכב  התאמת  תבחן 

ון מבלי להיווצר בה תופעות של פריכות. )בדיקות אלו  להשקעה באמבטיות הגלו
 תבוצענה לפני התחלת ייצור הקונסטרוקציה ( . 

פלדות הנרכשות עם צבעי מגן כלשהם יש לבחון שניתן להוריד שכבות אלה בנקל   .ד
 לפני שיוחל בפעולות הגלוון של הפלדה .  

 
 דרישות הציפוי 
)    0.080  -עובי הציפוי הממוצע במספר פריטים לא יהיה קטן מ .א גרם    500מ"מ 

גרם    450מ"מ )  0.065  -למטר מרובע ( עובי הציפוי בפריט אחד לא יהיה קטן מ 
 .   918בת"י  1למטר מרובע ( הכל לפי טבלה 

 השטח המצופה באבץ צריך להיות אחיד, רצוף וחלק .   .ב
 נים להפרדה.  האבץ והברזל צריכים להיות בלתי נית .ג

 



 הכנת המתכת לגלוון  
 
 א. ניקוי בממיסים   

 יש לנקות את השטח מכל לכלוך, אבק, שמן, גריז בעזרת ממיס מתאים .  
  SP – SSPC CLEANING – 1  – 0682 מאושר כל סולבנט שעונה לדרישות:  

SOLVENT   . 
 

 ב.  התזת חול קלה  
 

 .   SP – SSPC – 7מתאימה לתקן  
 מיקרון .   10 -מתבצע ע"י עובדים שהוסכמו לכך. אסור פחת של יותר מ 

 
 ג.  טיפול כימי   

 
יש לטבול את החלק באמבט לפוספטיזציה מטיפוס "אבץ פוספט" מתאימה לתקן  

0691 –  3189 – BS  . 
 

 
 צביעת קונסטרוקציה   06.21

 כללי 
 

 עבודות הצבע תבוצענה אך ורק ע"י בעלי מקצוע מאומנים מיומנים.   .א
 כל עבודות הצביעה תבוצע בבית המלאכה .   .ב
 כל עבודות הצביעה תתבצענה עם ציוד מתאים לצבע ע"ג מתכת מגולוונת   .ג
חלקי   .ד את  תכסה  להלן  המפורטות  הצבע  משכבות  שכבה  כל  כי  להקפיד  יש 

 הקונסטרוקציה כיסוי מלא, לרבות שקעים וחריצים אשר הגישה אליהם קשה.  
 אין לתכנן חלקים סגורים.    –כל חלקי המתכת חייבים להיות נגישים לעבודות ציפויי   .ה
כ .ו המלאכה  לבית  ויסופקו  מראש  מוכנים  צבעים  יהיו  הצבעים  ארוזים  כל  שהם 

 באריזתם המקורית .  
 לא יעשה שימוש בצבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה .   .ז
 בחירת הגוון אך ורק ע"י אדריכל.   .ח
 צביעה בצבעי טמבור מחייבים להתנהג ע"פ מפרטיה .   .ט
 המפקח יקבע באם בית המלאכה אותו בחר הקבלן יכול לבצע הצביעה.  .י
 

 צביעת קונסטרוקציה מגולוונת  
 

 לס" של טמבור לפי מפרט היצרן כדלקמן : מערכת "טמג 
 
 מיקרון.    50שכבה ראשונה יסוד "אפוגל" או שו"ע מאושר בעובי   .א
 
 
מיקרון . )עובי    50שכבה שניה  "טמגלס" או שו"ע מאושר בעובי    .ב

 שכבה יבשה( .  
 
לחות   .ג היסוד  צבע  של  מלא  ייבוש  יש   24אחרי  שכבה  בין  שעות 

 לצבוע במערכת טמגלס                   
 מיקרון כל אחת.  50שתי שכבות טמגלס עליון בעובי 

 
כל   .ד הצבע.  יצרן  הוראות  לפי  תבוצע  הצביעה  עבודת  שכל  יוקפד 

העברת   לפני  תושלם  הצביעה  שונה.  בגוון  תהייה  צבע  שכבת 
יורשו רק תיקוני  הקונסטרוקציה ל . במקום ההרכבה  מקום הרכבתה 

חיבור   במקומות  צבע  השלמת  וכן  בהרכבה  או  בהובלה  שנפגע  צבע 
 וריתוך .  

 
 
 
 



 תיקונים בצבע / ציפוי 
 

יש לבדוק היטב לאחר ההובלה כל פני השטח הצבוע ולאתר ולקבוע את מקומות   -
 הפגיעה בצבע/ציפוי .  

את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל חשמלית מסתובבת או   -
 כלי מכני אחר עד לקבלת משטח מתכתי מבריק, אחיד ונקי .  

 ת.  יש להשתמש בשכבת צבע יסוד טרם יישום שכבת הצבע העוטפ  -
 רק אז יש לצבעו מיד על פי ההוראות הנ"ל .   -
 קביעת מקומות הפגיעה יהיו באישור המפקח .   -
 כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע , לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה.   -
 כל תיקוני צבע יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו .   -
 כל תיקוני הצבע יבוצעו ברצף וללא הפסקות / השהיות .   -

 
 
 

 לתאי שרותים  HPLמחיצות   06.22

נירוסטה    13FLמ"מ כדוגמת המוצר דגם   HPL   13   מחיצות השרותים לרבות הפרזול יהיו עשויות 

 של חברת פנל פרויקטים או ש"ע לפי מפרט המוצר. גאומטרית התאים ע"פ תכנית אדריכלית. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 חשמל עבודות  -  80פרק 

 כללי  01.80

של המפרט    43ופרק    34, פרק  08העבודות המבוצעות והציוד המסופק יהיו בכפיפות מלאה לפרק  
 הכללי לעבודות בנין. 

 
 תנאי סף לקבלן החשמל לביצוע עבודות החשמל והמנ"מ של הפרויקט הנ"ל הינם כדלקמן:

 
 ( לפחות. In-House) חשמלאים   5בעל צוות של  •

 . " בתוקף2ב'   500 –ו " 2"א' 160בעל סווג  •

מליון ₪    3מוכח בביצוע פרויקטים בתחום החשמל והמנ"מ בישראל בהיקף העולה על  נסיון   •

 לפרויקט, מתוכם שניים שנסתיימו בשנתיים האחרונות. 

 
 פחות. כל הרשום, קיים ופעיל בישראל בעשר השנים האחרונות לקבלן 

 
 תאור המתקן 

 
 העבודה כוללת:ת הבוסתנים. שכונ -שדרות   10מתחם  לביוב בתחנת שאיבה 

 אמפר.   1600*3לוח חשמל  -

 אמפר. 910*3חיבור חברת חשמל  -

 מערכת בקרה   -

 מנועים ללוח חשמל  3חיבור כ   -

 מכונות.  6חיבור ע  -

 ציודי בקרה   30חיבור כ   -

 התקנת גופי תאורה במבנה  -

 מערכת גילוי אש  -

 הרצת מערכת בקרה ומתקן חשמל  -

 I/Oבקרה ורשימת   תאינטגרציי -

 מערכות בקרה, -

 התקנת מערכות תקשורת.  -

 אמפר.   910*3תיאום הקמת חדר טרפו לחיבור מתח נמוך   -
 

 שילוט אביזרים   .8.1.1
 

יהיה   כזה  אישור  בהיעדר  שקופות.  מדבקות  באמצעות  לשילוט  המפקח  של  אישורו  יקבל  הקבלן 
)דהיינו    "המפרט הכללי"להלן    –של המפרט הכללי למתקני חשמל    08.01.06השילוט כמתואר בסעיף  

 שלטים חרוטים(. 
 

 בנוסף, יכלול נוסח השילוט גם את מספר הלוח המזין או אות זיהוי של הלוח המזין.
 

 תוכניות עדות וספר המתקן: .8.1.2
 

בסעיף   לאמור  חשמל של    08.01.09  -ו  08.01.08בנוסף  למתקני  הכללי  "  המפרט  המפרט  )להלן 
 "( כוללות תוכניות העדות גם את "ספר המתקן" שתכולתו תהיה כדלקמן: הכללי

 
  מושלמת, עדכנית ליום מסירת המיתקן ו/או סיום העבודות, המאוחר מבינהם.  מערכת תוכניות  -

ופרטים אחרים,   היקף עבודת הקבלן. התוכניות תכלולנה מספרי מעגלים  כל  יכילו את  התוכניות 
 עדכניים ומתואמים בין כל התוכניות.  

 
 מוליכי פיקוד ובקרה יצוינו עם סימני הזיהוי שלהם, כמו גוונים, אותיות, מספרים וכיו"ב.  

 
צרובים   דיסקים  או  דיסקטים  באמצעות  גם  המוזכרים(  לעותקים  )בנוסף  תימסרנה  התוכניות 

 או עדכנית יותר.    2007המכילים את כל התוכניות הנ"ל, ערוכים באמצעות תוכנת "אוטוקאד" גרסה   



 
. ההנחיות יינתנו בשפה עברית, בהירה למשתמש ברמה של חשמלאי עוזר )בהתאמה  חיות שימושהנ  -

למיתקן נשוא ההסבר( או כל טכנאי המורשה לטפל בציוד נשוא ההנחיות. ההנחיות יאפשרו שימוש  
 מלא ומושלם בציוד הנדון, תוך כיסוי מלא של המצבים האפשריים במהלך חיי הציוד והשימוש בו.  

 
. ההוראות תהיינה בשפה העברית, ותהיינה מיועדות לכוח עבודה מיומן  אות תחזוקה שוטפתהור  -

להבטיח   מנת  על  לנקוט  המזמין  שעל  השוטפות  הפעולות  כל  את  תקפנה  ההוראות  לעיל.  כמוזכר 
כל פעולה   של  ומקום  זמן  נשוא ההוראות. ההוראות תלוונה במציין  וכנדרש מהציוד  שירות אמין 

 ופעולה.  
 
מכשירספ  - המיתקן.  רי  את  המהווים  והציוד  האביזרים  המכשירים,  לכל  יסופקו  מכשיר  ספרי   .

 הספרים יהיו מקוריים, של יצרן הציוד, ובשפות הבאות:  
 

 רק אם הציוד מתוצרת הארץ.   -עברית 
 

 אנגלית, בכל שאר המקרים.  
 

 תיאום, בדיקה ומסירת המיתקן:   .8.1.3
 

לסטנדרטים בהתאם  גם  תהיה  הקבלן  למיתקנים    עבודת  הנוגע  בכל  ו"בזק"  החשמל  חברת  של 
 הרלבנטיים.  

 
לחיבור הן לחדר  עליו לבוא בדברים עם חברת החשמל בכדי לקבל הנחיות בנוגע להכנות הדרושות  

ו  הראשי  החשמל  לחדר  המיתוג  חדר  בין  לחיבור  והן  החשמל  חברת  של  החדש  לעבודות  המיתוג 
 הכל בתיאום עם המפקח והעבודה המבוצעת.   ולבצעם בהתאם ובמועד המתאים,האחרות החשמל 

 
עם   בדברים  לבוא  המזמין  עליו  של  התקשורת  הטלפון  אחראי  לכניסות  ואישור  הנחיות  ולקבל 
, למיקום וגודל המס"ר והמס"מ לסוגיהם, לכמות וגודל תשתיות קווי  יםלפרויקט, לתוואים במבנ

 ההזנה ותכולת הכבילים וכיו"ב. 
 

ואת  )הן למתקן המתח הגבוה והן למתקן המתח הנמוך(  ן בודק מוסמך  בגמר העבודה עליו להזמי 
על   לבצע  עליו  כן  כמו  ממנו.  שיידרש  לפי  חלקם  או  בשלמותם  המיתקנים  לבדיקת  המזמין  נציגי 

 חשבונו ובפרק זמן סביר שיקבע ע"י המפקח כל התיקונים וההשלמות שיידרשו.  
 

 הבודק המוסמך יהיה לקביעת המפקח. 
 

 על הבודק המוסמך להציג את תוצאות בדיקותיו גם בתחומים הבאים:  
   
בלוח הראשי בפרויקט, במפסקים ראשיים    -בדיקת התנגדות לולאת הארקה של המיתקן   -

 הכל בהתאם למקרה.  -של קווי הזנה משניים ובמעגלי החלוקה הסופיים 
 בדיקת טיב הבידוד של לוח חשמל וכל המעגלים הסופיים.  -
 מגנטיות שלהם.  -תך כל מוליכי המיתקן להגנות התרמוהתאמת ח -
 תקן ועומדים בדרישות התקן הישראלי.  -שימוש באביזרי מיתקן החלוקה ומובילים בעלי תו -
 הארקות תקינות של כל המיתקנים החייבים הארקה על פי חוק החשמל.   -
על   - בוצע  פי החוק  אישור שימוש והפעלה של המיתקן נשוא הבדיקה, תוך ציון מפורש כי 

 והתקן הישראלי.  
 

בדיקה    הקבלן  יבצע  המפקח,  של  ובהוראתו  מוסמך,  בודק  ידי  על  המיתקן  אישור  לאחר 
בעומס המירבי   כוללת הפעלת המיתקן  הבדיקה  למיתקן.  מהישיםתרמית  פחות  לא  אך   ,-    %50  

 מהעומס המתוכנן, וסריקה תרמית של כל נקודות החיבור. 
 

חיישן באמצעות  תבוצע  דו"ח  -אינפרא  הסריקה  יימסר  התורפה.  נקודות  לצילום  ומצלמה  אדום 
מפורט לאחר הבדיקה הראשונה, בו ידווח הבודק על הממצאים או על אישורו כי במיתקן לא נתגלו  

 כל נקודות תורפה.  
 

מעלות    20  -כל נקודת חיבור במיתקן החשמלי שהטמפרטורה שלה גבוהה ביותר מ  -"נקודת תורפה"  
 קבע על ידי המהנדס היועץ( מטמפרטורת הסביבה של נשוא הבדיקה. )או ערך אחר שיי



 
    -"נקודת חיבור" 

 
 כל הדקי החיבור בלוחות חשמל. 

ו/או פסי צבירה שהזרם הנומינלי   חיבורים  ו/או קופסאות  כל הדקי החיבור באביזרים חשמליים 
 אמפר או יותר.   25שלהם 

 
 .  המיתקנים יתקבלו בהתאם למתואר במפרט הכללי 

 
 אספקת ציוד או עבודה ע"י גורם אחר:   .8.1.4

 
זכות המזמין לספק חלק מהציוד או להזמין אצל אחרים ציוד ועבודות מיוחדות ועל הקבלן   

 לספק מידע, הדרכה וכל הדרוש לתיאום העבודה.  
 

 "שווה ערך":   .8.1.5
 

ובכתב הכמויות, בתנאים   באישור המפקח רשאי הקבלן להציע מוצרים שונים מהמפורט במפרט 
 הבאים: 

 
 הגדרות: 

 
 ו אביזר או דומה( שנדרש במפרט הטכני המיוחד ו/או בכתב הכמויות. מוצר )א –"המוצר הנדרש" 

 
מוצר שביצועיו הטכניים פחותים מביצועיו הטכניים של המוצר הנדרש ו/או צורתו    –"פחות ערך"  

זה   מוצר  להציע  רשאי  ו/או האדריכל. הקבלן  המהנדס  רצון  לשביעות  אינם  שלו  הגימור  רמת  או 
ב הכמויות. המחיר המופחת ייבחן ויאושר על ידי המפקח ויובא  במחיר מופחת לעומת המחיר בכת

 לידיעת היועץ והאדריכל כאשר רלבנטי. 
 

מוצר שביצועיו הטכניים זהים או טובים יותר מביצועיו הטכניים של המוצר הנדרש     -"שווה ערך"  
אי להציעו  ו/או צורתו או רמת הגימור שלו הינם לשביעות רצון המהנדס והאדריכל ביחד. הקבלן רש

 במחיר המוצע בכתב הכמויות.
 

מוצר שביצועיו הטכניים טובים יותר מביצועיו הטכניים של המוצר הנדרש ו/או צורתו     -"רב ערך"  
או רמת הגימור שלו עולים על אלה של המוצר הנדרש והוא לשביעות רצון המהנדס והאדריכל ביחד.  

בכתב הכמויות. המחיר הנוסף ייבחן ויאושר  הקבלן רשאי להציעו במחיר העולה על המחיר המוצע  
 על ידי המפקח ויובא לידיעת היועץ והאדריכל. 

 
 בדיקת המתקן:   .8.1.6

 
 של המפרט הכללי:   08.01.10בנוסף לאמור בסעיף 

 
לפני הזמנת המהנדס היועץ לבדיקות הקבלה של המיתקן, יכין הקבלן את המיתקן באופן מושלם  

המתואר במפרטים הכלליים, המיוחדים, ובדרישות שניתנו    לבדיקות אלה. ההכנות כוללות את כל
 מדי פעם בפעם על ידי המפקח. 

 
הקבלן   ימסור  היועץ,  ידי  על  המיתקן  של  הקבלה  לבדיקות  המפקח  ידי  על  שייקבע  המועד  לפני 
של   העבודה  מנהל  ידי  על  וחתום  ממולא  כשהוא  המצורף,  מהטופס  מצולם  עותק  היועץ  למהנדס 

 ביצוע המיתקן.  הקבלן האחראי על 
 

 ללא טופס זה, ממולא וחתום כיאות לא תתבצע בדיקת הקבלה ומסירת המיתקן לא תיושם.  
 

זה כאילו אלו הן הנקודות הנדרשות לביצוע קפדני   אין לראות במילוי הסעיפים שבטופס מקדים 
במיתקן, אלא כנקודות ציון טיפוסיות בבדיקות קבלה הדורשות, בדרך כלל, טיפול נוסף ושימת לב  

 מיוחדת.  
 יש לאשר בחתימת ידו של מנהל העבודה במיתקן החשמל כל אחד מסעיפי הטבלה הרלבנטיים.

  
 



 
 המתקן הצהרת הקבלן לפני בדיקות קבלה 

אישור  
 בחתימה 

נבדק ואושר ללא הערות על ידי בודק  )מתח גבוה ומתח נמוך( מיתקן החשמל 
 מוסמך  

 

  מיתקן גילוי עשן נבדק על ידי מכון התקנים ואושר ללא הערות  
  .  ספר המיתקן הוכן ונמסר, ולרבות תוכניות עדכניות "כפי שבוצע" לכל המערכות

  כל גופי התאורה פועלים באופן מושלם, ללא רעשים, הבהובים או דומה.  
כל גופי תאורת חירום פועלים, ומכילים את כל הנדרש בתקן הישראלי, ולרבות  

 שילוט.  
 

  כל הצינורות מחוזקים באמצעות אומגות, פסי חיזוק או התקנים תקניים אחרים.  
  כל תעלות הכבלים מוארקות, גישורי הארקה בוצעו כנדרש. 

  שילוט הארקות ראשיות ומשניות בוצע במלואו.  
  שילוט האביזרים במיתקן החלוקה בוצע במלואו.  
  לפון בוצע בהתאם לסטנדרד "בזק" שילוט פסיסי החיבור )"קרונה"( של מיתקן הט

 .  והמזמין
 

  שילוט לוח חלוקה בוצע בהתאמה לשמות חללי המיתקן.  
  לוח חלוקה מכיל תוכנית ייצור עדכנית, בכיס מובנה.  

  בוצע ניקיון משיירי בניה ושאיבת אבק בנישות מערכות וחשמל.  
  כל המוליכים בלוח חלוקה מסומנים כנדרש.  

  כל האביזרים מחוזקים לקופסאות הגב, משוקעים כיאות תחת הטיח ומיושרים.  
  נבדקה התאמה מלאה בין סימון המעגלים בתוכנית, בלוח, והביצוע בפועל.  

  הנדרשים למניעת מעבר אש בין אזורי אש.    בוצעו כל האיטומים
  מערכת כריזת החירום נשמעת בבהירות בכל שטחי הפרויקט

  מערכת טלויזיה במעגל סגור פועל לשביעות רצון הקב"ט 
  מערכת האזעקה פועלת לשביעות רצון הקב"ט 
  בוצעה אינטגרצית מערכות בטיחות בהצלחה. 

 
 
 

 שם מנהל העבודה בפועל, באתר:...................................מס' רישיון....................סוג................ 
 

  

 
 

 עבודות עפר 02.80

 
 של המפרט הכללי:  08.02בנוסף לאמור בסעיף 

 
 חפירות  
 

הכל   חציבה,  ו/או  בידיים  זהירה  חפירה  ו/או  מכני  כלי  באמצעות  לחפירה  גם  מתייחסת  חפירה 
 בהתאם למקרה. 

 
במקרה של הנחת כבילה ישירות באדמה )בהיעדר מובילים בתכניות( נדרשת הגנה על הכבלים לפי  

 סעיף קטן ג'.  08.02.04סעיף 
 

 

 מובלים  08.03

 כללי:   .8.3.1
נקודה או צינור, בנוסף לעשיית החריצים הדרושים,    ביצועהבין משרדי, כלול בבנוסף לאמור במפרט  

צינורות הסתימה תעשה ע"י    2 -גם את סתימתם בטיט או במלט. מעל לכל חריץ שעוברים בו יותר מ
רשת מתאימה. החריצים במחיצות יבוצעו בעזרת מכשיר מכני מתאים למטרה זו )דיסק או דומה(  

 א אם יורה המפקח אחרת.  ולא בחציבה ידנית אל
 



 : תקן עדכני לצינורות למתקן חשמל .8.3.2
שימוש   לעשות  הקבלן  על  חשמל.  לצינורות  המתייחס  העדכני  לתקן  מופנית  הקבלן  לב  שימת 
במובילים העונים על התקנים החדשים. הערה זו אינה מפחיתה מחשיבות שאר התקנים והתקנות  

 שאינם מצוינים במפורש במסמכים אלה.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 רשימת ציוד ויצרנים:  .8.3.3
 הציוד יהיה מתוצרת החברות הרשומות להלן בלבד: 

 
 :  סולמות ותעלות חשמל מתכתיות

   
- "Cablofil ע"י לב אופיר " 
 "נאור"  -
 "בטרמן".  -
- MFK. 
 מוליק לפידות.  -

 
 :  תעלות חשמל פלסטיות

 
- "Iboco על ידי "ישראלוקס" דגם ,"TA  עם חיזוקים לכבלים דגםCL . 
- Tehalite . 
 

 
 צינורות לפי שיטת ההתקנה:   .8.3.4

 של המפרט הכללי:  08.03בניגוד לאמור בסעיף 
 



יהיו   השמש(  לאור  )חשופים  למבנה  חיצונית  בהתקנה  ומעבר(  חיבורים  )וקופסאות  צינורות 
פלסטיים מכל סוג שהוא  מגולוונים, מפלדה. אין לעשות שימוש בצינורות פלסטיים או אביזרים  

 בהתקנה חיצונית. 
 

 קוטר צינורות:  .8.3.5
  20  -של המפרט הכללי אין לעשות שימוש בצינורות בקוטר קטן מ   08.03.00.04בניגוד לאמור בסעיף

 מ"מ.
 

 סימון וגוון צינורות .8.3.6
השונים  של המפרט הכללי המפקח רשאי להורות לקבלן על גוונים    08.03.00.07בנוסף לאמור בסעיף  
 מהמתואר בסעיף. 

 
 תיבות חיבור ומעבר   .8.3.7

של המפרט הכללי, תיבות חיבור הסתעפות ומעבר בחללי תקרות    08.03.02בנוסף לאמור בסעיף  
ביניים תהיינה קשיחות, מחומרים בלתי בעירים. אישור ת"י לא מהווה תשובה מספקת לדרישה זו  

של   באש  בפועל  עמידה  הקופסאו  850אלא  צלזיוס.  סימון  מעלות  עם  לחץ/שטח  מהדקי  יכילו  ת 
 המעגלים. המהדקים יהיו מהדקי שורה נשלפים.  

 
במקרה והקבלן בחר להשתמש בתיבות מפח פלדה, יהיה המכסה צבוע כמפורט, ולרבות שכבת צבע  

 סופי בגוון הקיר. )ראה גם מפרט הבין משרדי ( .  
 

 ניתנת לגישה נוחה ובטוחה.  לכל גוף תאורה תהיה תיבת חיבורים משלו, מותקנת בקרבתו ו 
 

אין לחבר למהדק אחד בתוך התיבה יותר משני מוליכים. כל מוליך יחובר למהדק שלו באמצעות  
גודל   )"טסטר"(.  לבודק מתח  ייעודי  חריץ  ועם  לכל המהדקים  חיבור משותף  פס  ועם  ברגים  שני 

 המהדק יתאים לחתך המוליך המיועד.  
 

 וידים בשני ברגים לכל מוליך.  מהדקי הארקה יחוברו במהדקים המצ
 

של   ברמה  אטימות  לרבות  המיועד,  ההתקנה  למקום  תתאמנה  החיבורים  לפחות     IP55תיבות 
 במקומות לחים או רטובים.  

 
 
 
 
 

 צינור כפיף בין תקרות    .8.3.8
האביזרים   יהיו  חשיפה  או  גלויה  בהתקנה  צינורות  לחיזוק  מתכת  באביזרי  שימוש  של  במקרה 

 מגולוונים.  
 

קבוצה של שלושה צינורות או יותר יחוזקו לפרופיל פלדה מגולוון ומחורץ באמצעות סרטי קשירה  
  90עד  פלסטיים ייעודיים או התקני חיזוק כדוגמת "אומגה". פרופילי הפלדה יותקנו במרחקים של

בהתאם להנחיות המפקח. החיזוקים יהיו לכל צינור בנפרד, ויאפשרו פירוק    -ס"מ האחד מהשני  
 צינור בודד ללא הפרעה לחיזוקם של שאר הצינורות.  

 
 הגבלות לצינורות פלסטיים גמישים   .8.3.9

בסעיף   המוזכרות  להגבלות  אלה    08.03.05.01בנוסף  בצינורות  להשתמש  אין  הכללי  המפרט  של 
 תקרות ביניים. בחללי  

 
 סוג  -צינור  פלדה   .8.3.10

של המפרט הכללי, צינור פלדה יהיה מגולוון. צינור פלדה מגולוון     08.03.06בנוסף לאמור בסעיף  
 גמיש יהיה עם מעטה פלסטי.

 
 חיבור צינורות ועיבוד קצוות: .8.3.11

מתועשים,   באביזרים  ורק  אך  שימוש  יעשה  הכללי,  במפרט  לאמור  המיועדים  בנוסף  מגולוונים, 
 לאינסטלציה משוריינת, כדוגמת המופיע בתמונות: 

 



 

 
 
 

  
   

 

 
   

 )דוגמא לאביזרים מתועשים לחיבור קצות צינור שרשורי מגולוון(. 
 

       
 
 
 

            
 כללי  -תעלות וסולמות   .8.3.12

 
 כדוגמת המופיע להלן: אביזרי התליה וההתקנה יהיו 

 

 
 
 
 
 
 
 



 תעלת פח מגולוון .8.3.13
של המפרט הכללי, פנים כל תעלת פח יהיה מצויד בברזלי פרופיל    08.03.08בנוסף לאמור בסעיף  
טיפוס    יהיו    Zמחורצים  הפח  תעלות  של  השוליים  מגולוונים.  יהיו  הפרופילים  כבלים.  לחיזוק 

 מכופפים. 
 

 וויות( של תעלות פח:דוגמא לאביזרים מתועשים )פינות, ז
 
 

 
 
 

 תעלת רשת  .8.3.14
של המפרט הכללי, המרחק בין המוליכים של הרשת לא יהיה     08.03.08.02בנוסף לאמור בסעיף  

 טן. ס"מ במימד הק 5.5 - ס"מ במימד הגדול ו 12  - גדול מ
 

 מיליאוהם למטר אורך.  5התנגדות התעלה לא תעלה על 
 

התקנת התעלה תבוצע באמצעות מחברים מתועשים המבטיחים את רציפות מוליכות התעלה לכל  
 מיליאוהם למטר אורך של התוואי(.  5אורכה בהתאם לדרישה דלעיל )

 
 
 
 
 
 
 

 תעלת פח מחורצת:  .8.3.15
 תעלת פח מחורצת תהיה כדוגמת המופיע להלן: 

 

 



 
 

 תעלה פלסטית:  .8.3.16
 של המפרט הכללי, כוללות תעלות גם: 08.03.08.03בנוסף למופיע בסעיף  
 

מכסה, בגוון התעלה ובעובי דופן התעלה. בניגוד לאמור בסעיף   של המפרט הכללי, לא יחובר   -
 מכסה התעלה לתעלה עם ברגים אלא באמצעות תפס אינטגרלי במבנה המכסה והתעלה. 

 גוון התעלה יהיה קרם, אם לא צוין אחרת.   -
בנוסף לאמור במפרט הבין משרדי )התקנת תעלות(, חיזוקי התעלה לקיר יהיו באמצעות שני   -

ס"מ, כאשר זוג הברגים מותקנים האחד בחלקה העליון והשני בחלקה התחתון    50ברגים כל   
 על מנת להגן על התעלה.    מ"מ לערך(  12של התעלה.  הברגים יצוידו בדיסקיות רחבות )קוטר   

כמו כן, בנוסף לאמור במפרט הבין משרדי )תליית תעלה לתקרה או ניצבת לקיר( יהיו הזיזים   -
של   מינימלי  למשקל  מתוכננים  המוטות  כזה   75או  יהיה  ביניהם  המרחק  אחד.  לכל  ק"ג 

  % של  ובתוספת  בתוכניות  המתוכננים  הכבלים  למשקל  בכל    50המספיק  בעתיד.  כבלים 
 ס"מ.  100, המרחק בין הזיזים או המוטות לא יעלה על מקרה

תעלה תצויד באוחזי כבלים פנימיים, מתועשים )פלסטיים, קפיציים( מתוצרת יצרן התעלה,   -
 ס"מ האחד מהשני. אוחזים אלה יותקנו גם בתעלות "ריקות".  50   -שיותקנו במרחקים של כ

 
 
 
 
 
 

 התעלה תהיה כדוגמת:
 



  
 

 

 

 

 

 



 כבלים ומוליכים:    08.04

 כבלים  .8.4.1
 

מוצלב   פוליאתילן  בידוד  עם  מנחושת  סקטוריאלי(,  )ולא  עגול  חתך  בעלי  יהיו  המיתקן  מוליכי 
(XLPE  מטיפוס ,)FR  383)ציון לעמידות באש( לפי תקן  IEEE בתכניות אם לא צוין אחרת  . 
 

מערכת של שני מוליכים או יותר, מבודדים כל אחד בפני עצמו, ובנוסף מבודדים בשכבת    - "כבל"  
 בידוד אחת לפחות, משותפת. 

 
 כבל יהיה שלם לכל אורכו מנקודת המוצא ועד היעד הסופי, ללא מופות או אמצעי חיבור אחרים.  
 

  כבלים למערכות תומכות חיים יהיו חסיני אש כמתואר בהמשך.
 

 ברים לכבלים מע .8.4.2
 

במעבר כבל דרך קיר או מחיצה הוא יושחל במוביל או יוגן בשכבת מגן נוספת לבידוד המקורי שלו.  
 לא יהיה מגע ישיר בין הכבל לדפנות המעבר. 

 
 התקנת כבלים בתעלות  .8.4.3

 
 המרחק בין שני כבלים סמוכים בתעלה יהיה כקוטר הכבל הגדול משניהם. 

 
 התקנה סמויה של כבלים   .8.4.4

 
של המפרט הכללי, כבלים בהתקנה סמויה בקירות או מחיצות יותקנו    08.04.04בנוסף לאמור בסעיף  

 כשהם מושחלים במובילים. 
 

 קרקעית של כבלים-התקנה תת  .8.4.5
 

קרקעית של כבלים נדרשת הגנה של  -של המפרט הכללי, בהתקנה תת 08.04.05בנוסף לאמור בסעיף 
 נדרש בתוכניות שימוש בצינורות.אריחי בטון. הגנה זו אינה נחוצה כאשר  

 
 מעברי אש .8.4.6

 
 במעבר כבלים בין אזורי אש יש לעשות שימוש בהתקנים תקניים לייעוד זה. 

 
 כניסת כבלים מלמטה:   .8.4.7

 
בכל מקום של סכנת רטיבות, התזה או דומה אם בהתקנה חיצונית או בהתקנה בתוך מבנה, יותקן  

בנה תהיה "מלמטה למעלה" באופן שיימנע את  הכבל כך שכניסתו לאביזר, לקופסת חיבור או למ
 האפשרות של חדירת מים בזחילה לאורך הכבל, גם אם נקודת החדירה אטומה כנדרש במפרט.

 
 שילוט מוליכים  .8.4.8

 
)הנגדי ללוח( את שם הלוח   בנוסף לאמור במפרט הכללי, יכלול שילוט מוליכים בצד קצה המעגל 

 המזין, מספר המעגל, האזור המיועד והשימוש. 
  

 השילוט ייעשה בעט בלתי מחיק. 
 

 איטום מעברי כבלים למקלטים   .8.4.9
 

לפני ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטים מכל סוג, יכין הקבלן את כל הדרוש על מנת  
  -לבצע איטום מתאים למעברים, כנדרש על ידי שלטונות פיקוד העורף ומתואר בהמשך, בפרק הדן ב 

ם למקלטים". לאחר מעבר הכבלים ישלים הקבלן את עבודת האיטום  "נקודת איטום מעברי כבלי 
על ידי יישום האטמים המתאימים לכבלים שבפועל ואיטום החללים הנותרים לאחר התקנת אותם  
כבלים. כל ציוד האיטום וטכניקות העבודה יהיו מטיפוס המאושר על ידי שלטונות פיקוד העורף  

 ספק הציוד.  והעבודה תבוצע בהתאם להנחיות יצרן ו



 
 כבלים מעכבי בעירה:   .8.4.10

 
בעירה   מעכבי  חשמל  נדרשת התקנתם  יותקנו  כבלי  בהם  נדרשת  במקומות  ו/או  ותקנות  בחוקים 
יענו לדרישות התקנים הבינלאומיים הבאים, או תקנים עדכניים יותר  התקנתם בתכניות. הכבלים  

 המחליפים אותם:  
 

 VDE 472/814  
 

 IEC: 331-332/1-332/3  
 

 DIN 4102  
 

 הכבלים יעמדו בכל הדרישות המפורטות:  
 

 ללא פליטת גזים רעילים בזמן שריפה.  -
 כבים מאליהם )ללא הולכת אש(.  -
 אינם פולטים עשן בעת שריפה.  -
 ללא התחמצנות מואצת לאחר כיבוי במים.   -
 דקות לפחות.  180מעלות למשך  800שומרים על תכונותיהם החשמליות בטמפרטורות של  -

 
 .  E90)כאמור( וכן   FE-180אם לא יצוין אחרת, יהיו הכבלים מטיפוס  

 
בעת    גווני הכבל לא יכללו מוליך עם בידוד בגוון צהוב/ירוק אלא אם הוא משמש להארקה בלבד.

 . NHXH-Oהזמנת כבל מעכב בעירה יש לציין  
 
 
 

 : הארקות  08.05

 הארקת יסוד:    .8.5.1
 

הארקות והארקות יסוד תבוצענה תוך שימוש  הקבלן יבצע הארקות יסוד לכל המתקנים הרלבנטיים.  
 בציוד מתוצרת החברות הבאות:

 
- Alpha Wire Corporation  
- Belden  
- Manhattan Electric Cable Corporation  
- Rome  

 
יסודות מבנה הכוללים בידוד מהקרקע )בדרך  של המפרט הכללי,     08.05.01.01סעיף  בנוסף לאמור ב

ק"ג    400)דהיינו    400- כלל בקרקע קורוזיבית( יקבלו שכבת בטון נוספת מתחת לבידוד הנ"ל, מבטון ב
ס"מ עם אלקטרודה מתכתית בתוכה, מגושרת לטבעת    20צמנט פורטלנד למ"ק בטון מוכן( בעובי  

 הארקה. האמור לעיל כלול במערכת הארקת היסוד.  
 

וחיפוי טבעת   חפירה  יבצע הקבלן  עובר,  יסוד  אין  בהם  ביציקות. במקומות  הגישור תבוצע  טבעת 
לפס השוואת   היציאות  גם את  כוללת  היסוד  זו. הארקת  בעבודתו  וכלול  בבטון כמתואר,  הגישור 

)פ שני  באמצעות  היציאות  2וטנציאלים  ואת  לאלקטרודות  כהכנה  החוץ  יציאות  את  חיבור,  פסי   )
 לחיבור השירותים המתכתיים של המיתקן. 

 
 הארקת המיתקן:    .8.5.2

 
מודגשת חובתו של הקבלן להאריק כל חלקי המיתקן אותם יש להאריק לפי חוק החשמל והנחיות  
חברת החשמל. הדברים אמורים גם לגבי מיתקנים מתכתיים וכן מרכיבים מתכתיים של הפרויקט  
בין מרכיבי המיתקן החייבים   )ראה הגדרה בחוק החשמל(.  הבאים במגע עם מיתקנים מתכתיים 

מתכתיים, ארגזי מעבר, קופסאות מכשירים, תעלות כבלים )ראה תיאור מפורט    הארקה: מובילים
תקרות   של  מתכתיות  קונסטרוקציות  מתכתיות,  תותב  תקרות  מתכתיים,  תאורה  גופי  בהמשך(, 



וכיו"ב.   של המיתקן  ישולט  תותב, מרכיבים משוריינים  תותב  של תקרות  נקודות הארקה  מיקום 
 בתווית מתחת לתקרה התותבת.

 
יבצעם    -יבורי הארקה יעשו לברגים מיוחדים המיועדים לצורך זה בכל אביזר. במידה והם חסרים  ח

 הקבלן.  
 

תעלות כבלים מתכתיות תוארקנה באמצעות מוליך נחושת חשוף שיונח לאורך תעלת החשמל . חתך  
  16  -מהמוליך יהיה בהתאם חתך מוליך הארקה הגדול ביותר המותקן בתעלה, אך בחתך שאינו נופל  

ממ"ר. המוליך יחובר למבנה התעלה במקומות בהם יש ספק לרציפות הארקה, ובנוסף בכל שלושה  
מטרים לאורך התוואי. כאשר מותקנות מספר תעלות סמוכות בתוואי מקביל, תגושרנה התעלות  

 ביניהן ללא צורך במוליך הארקה נוסף, אלא אם נדרש אחרת בתוכנית.  
 

 
 

 הארקה ראשית   .8.5.3
 

ובשימוש של פס השוואת פוטנציאלים על פי קובץ   א. המתקן יוארק על ידי אלקטרודות הארקה 
 .   1992 - 5474וקובץ תקנות    9.81מתאריך  4271תקנות  

 
מ"מ גובה לפחות, ובו יותקנו    50- מ"מ עובי ו  5ב. פס השוואת הפוטנציאלים יהיה מנחושת שמידותיו  

ברגים לפחות לשימוש    2בור כמספר המוליכים אליו בתוספת  ברגי חיבור למוליכי הארקה ומוליכי חי
 בעתיד, ולא פחות משבעה ברגי חיבור לכל פס.  

 
מוליכי ההארקה ומוליכי החיבור יחוברו כל אחד לפס השוואת הפוטנציאלים בבורג נפרד ובמרחק  

 מה זה מזה.  
 

שת כללית( יוודא הקבלן  ג. על מנת למנוע שיתוך של צנרת חיצונית )כדוגמת אספקת מים וביוב מר
קיום בידוד גלווני בין הצנרת שמחוץ למבנה לצנרת הכניסה למבנה. הארקת השירות המתכתי הנ"ל  

 תיעשה כמובן אחרי הבידוד הגלווני, בסמוך לכניסת הצנרת למבנה.  
 

מוליכי הארקה ומוליכי חיבור יהיו מנחושת. חתך מוליכי חיבור יהיה כמפורט בתקנות אך הוא לא  
 ממ"ר.   10 -יה קטן מ יה



 
 איפוס    .8.5.4

 
איפוס המיתקן יבוצע על פס השוואת פוטנציאלים ראשי בלבד. פס האפס של הלוח הראשי יחובר  

בגוון כחול בחתך השווה לחתך קו    PVCלפס ההשוואה הראשי במוליכי נחושת מבודדים עם בידוד  
 ההזנה ללוח.   

 
 .  מוליכי האיפוס ישולטו בשלטי אזהרה בולטים לעין 

 
 הארקת אביזרים  .8.5.5

 
כל האביזרים הבנויים ממתכת וכל צינור מתכת המופעלים או הבאים במגע עם אביזרים או כבלים  

וולט חייבים להיות מוארקים. החיבור יבוצע לברגים מיוחדים לכך    55  -המופעלים במתח גדול מ
באם קיימים כאלה. הקבלן יוסיף ברגים אלה במקרים שאינם קיימים, כמו כן יש להאריק את כל  

רים האלקטרוניים לפי הנחיות יצרניהם. בשום מקרה לא יחשבו חלקי קונסטרוקציה וחלקי  האביז
 מכונות כמוליך הארקה, אפילו הם מבטיחים הארקה טובה. 

 
 רציפות ההארקה    .8.5.6

 
מוליך הארקה יהיה רצוף לכל אורכו ועשוי כולו מחומר אחד. חיבורים של מוליך הארקה יעשו אך  

מצוי מתאימים,  בברגים  חשמלי  ורק  מגע  שיובטח  כך  ינוקו  מגע  שטחי  קפיציות.  בטבעות  ידים 
 מושלם. מקומות החיבור יקבלו צביעת מגן נגד חדירת רטיבות וקורוזיה.  

 
 מערכת כליא הברק:   .8.5.7

 
 הקבלן יבצע מערכת כליא ברק על פי התקן הישראלי העדכני. 

 
 מערכת הקליטה תהיה אופקית, בשילוב ציוד ייעודי על מוט אנכי. 

 
 מערכת הקליטה:   

 
 מערכת הקליטה תהיה מורכבת מהאלמנטים הבאים:  

 
נופל   - שאינו  חתך  בשטח  מגולוון,  ברזל  או  אלקטרוליטית  נחושת  מפס  היקפית,  טבעת 

מהמפורט בתקן הישראלי בהתאמה לחומר הנבחר, מותקן על מבדדים על חלקו עליון של  
 המעקה החיצוני של גג. 

)אחד( מטר מתחת    1יה, על הקיר החיצוני של מבנה,  טבעת היקפית נוספת, בהתקנה סמו -
 לשפת המעקה הנ"ל. 

הגג - מונחים על משטח  הגג  פסי הארקה לא מבודדים,  בעלי  אך מתחת לחיפוי  , בריבועים 
 מטר כל אחת.  5צלעות של   

מוט קליטה, מעל תורן האנטנה או המבנה הגבוה ביותר על הגג. גובה מוט הקליטה יחושב   -
קוטר   הקליטה  לפי  אלמנט  יצרן  של  טבלאות  באמצעות  הקליטה,  ממוט  הנדרשת  ההגנה 

 המתואר להלן.
כדוגמת   - קליטה,  הקליטה    Prevectron2אלמנט  מוט  הברק.  מטען  של  מוקדמת  לקליטה 

 האמצעי יהיה מנחושת אלקטרוליטית. ראה תרשים: 
 



                                    
 

 ליטה המתוארת. גישורים בין כל חלקי מערכת הק -
 

 :  מערכת ההורדה
 

, מוטמנים בהתקנה סמויה  כמפורט בתקן הישראלי  מערכת ההורדה תהיה מורכבת מקווים אנכיים
 .  של המבנה המוגן בשלד מבנה, מברזל מגולוון, עד לטבעת ההיקפית של אלקטרודת הארקת יסוד

 
 

 מערכת הארקה: 
 

ל הישראלי  בתקן  כמפורט  תהיה  הארקה  שמערכת  אופקיותרבות  טבעות  גם  תי  תכיל  המערכת   .
שיבוצעו רק    -הכנות )"יציאות חוץ"( לחיבור אלקטרודות חיצוניות, וכן את האלקטרודות והבריכות  

 לאחר בדיקת התנגדות מערכת הארקה ביחס לאדמה, ולפי הוראה של המפקח.  
 

 
 לוח חשמל    08.06

 
 ציוד מאושר לשימוש בלוח  .8.6.1

 
 יותר מהתקנים הבאים: הציוד יעמוד באחד או  -

o VDE 
o IEC 
o UL 

 
 הציוד יהיה מתוצרת היצרנים הבאים בלבד: 

 
 , "לגרנד". ABB"סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר", "ברטר",     -מא"זים  -
"  – מאמ"תים    - "לגרנד",  "מולר",  ג'ראן",  "מרלן  ",   Cutler Hammer"סימנס", 

"ABB." 
 ".Cutler Hammer "  ,"ABB"סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר", " - ממסרי זליגה  -
 .ABB"טלמכניק", "סימנס", "מולר",  -מגענים   -

o   לקבלים ומגעים    –מגענים  המיתוג  זרם  להקטנת  סלילים  עם 



 לקיצור הסלילים. 
 "טלמכניק", "איזומי", "אומרון", "פינדר". - ממסרי פיקוד  -
 און"."עוז  –ממסר חסר מתח  -
 "מולר" או "טלמכניק" או "אלן ברדלי" או "איזומי".   -   MultiLEDמנורות סימון    -
 ". Ganzאו ""IME" או  "Saci" "ארדו" או  -ציוד מדידה  -
 "סימנס", "מולר", "מרלאן ג'ראן". - מפסקים מודולריים  -
 סימנס, מולר, ברטר. -מפסקי פקט  -
 ", "סוקומק". ABBנס", "אלקטריק", "סימ- "טכנו  -מפסקים מחליפים )הספק(  -
"שניידר אלקטריק", או "דהאן" או "פניקס", חד    –מגיני מתח יתר )פורקי ברקים(   -

 .  2או מדרג  Class 1)קוטביים, תקניים, מדרג )
 "פניקס" או "ווידמילר" או "וואגו" או "ווילנד".  -מהדקים להרכבה על מסילה  -
 " .  SATEC" - מערכת קריאת אנרגיה  -
 " מתוצרת יישומי בקרה.VIP" –ספק דיגיטלי מד זרם, מתח, ה -
 . 530"אמדר" דגם   –יחידת פיקוד למערכת החלפה אוטומטית בין מקורות הזנה  -
 וולט.  460 -" או "רודשטיין" או "סימנס" או "סירקוטור" ל AEG"  –קבלי הספק  -
הספק   - כפל  "   –בקר  או  או  AEG"אלנט"  "סימנס"  או  "רודשטיין"  או   "

 "סירקוטור". 
   
 ץ הייצור של כל מוצר תהיה לאישור של היועץ בלבד. אר 
 

החלוקה   לוחות  לכל  קבוע  זה  ציוד  סוג  יישאר  ואישורו,  מסוים  ציוד  סוג  בחירת  לאחר 
 בפרויקט ולכל המערכות. 

 
יהיה כל ציוד המיתוג של הלוח מתוצרת   –לאחר אישור שם של יצרן עבור ציוד מיתוג של לוח   

לדוגמא   יצרן.  למא"זים    –אותו  "מולר"  חברת  הפקט,     -אושרה  מפסקי  המאמ"תים,  גם  יהיו 
 המגענים וכיו"ב מתוצרת חברה זו להוציא חריגים מאושרים מראש על ידי היועץ. 

   
לאחר בחירת סוג ציוד מסוים ואישורו, יישאר סוג ציוד קבוע לכל תחומי הזרמים של הנושא   

 לדוגמא:  המאושר, ולא תהיה הפרדה פנימית בסוגי ציוד,
   

יישאר סוג ציוד זה נכון לכל רמות הזרם החל מאמפרים    -אושר ציוד מתוצרת "סימנס" למאמ"תים  
 בודדים וכלה במאות אמפרים.

   
 

 כללי   .8.6.2
 

 של המפרט הכללי: 080700בנוסף לאמור בסעיף 
 

 לוח יבנה מפח מגולוון וצבוע באבקה בתנור . 
 

 לעבודות בהיקף זהה או גדול יותר מנשוא עבודתו. יצרן לוח יהיה רשום ומורשה 
 

 כל לוחות הפרויקט יבוצעו אצל אותו יצרן. 
 

לוח   לייצור  המועמד  את  החשמל  קבלן  יגיש  משנה,  קבלן  אצל  לוח  יבצע  החשמל  וקבלן  במידה 
לאישורו של המזמין, באמצעות המפקח. אין לבצע לוח אצל קבלן משנה שלא עומד בדרישות דלעיל  

 ו/או שלא אושר על ידי המפקח. כל לוחות המתח הנמוך יבוצעו אצל אותו מפעל מאושר כאמור. 
 

 על לוח תוטבע מדבקה בזו הלשון: 
 

 מספר ......". 22"הלוח יוצר על ידי מפעל .......)יצוין שם המפעל( בעל הסמכה לת"ת  
 

 בדיקת לוח   .8.6.3
 

יע הקבלן למפקח על מועד תחילת ייצור  של המפרט הכללי, יוד  08.07.00.02בנוסף לאמור בסעיף  
הלוח, על מנת לקבל את אישורו של המפקח לשיטות הבניה המיועדות של מבנה הלוח. המפקח רשאי  



 לבקר במפעל לצורך זה. 
 

 עמידה בזרמי קצר ותקנים   .8.6.4
 

לוח על ציודו יהיה לעמידה בזרם קצר התואם את מקום ההתקנה או מופיע בתוכנית, הגבוה  
 מביניהם.  

 
ק.א. ואילו זה של    10  -בלוח לא יקטן כשר העמידה בזרם קצר של ציוד המיתוג הזעיר )מא"זים( מ

 .  IEC / EN 60947-2ק.א. כל ציוד המיתוג בלוחות אלה יעמוד בדרישות תקן   100 -המאמ"תים מ
 

 עמידה בזרמי קצר נדרשים תושג ללא שימוש בהגנות עורפיות.  
 

יצרן הלוח יגיש למפקח לאישור, לדרישתו הראשונה, חישובי עמידות הלוח ופסי הצבירה   
 בזרמי הקצר הצפויים.  

 
 מבנה הלוח  .8.6.5

 
אמפר יהיה להעמדה על הרצפה,   63בנוסף לאמור במפרט הכללי למתקני חשמל, לוח מעל    

 )הכלול בעבודת הקבלן עבור מבנה הלוח(..  U-100מפרופיל פלדה מגולוון  על גבי בסיס 
 

נדרשת הפרדה בין תאים הניזונים ממקורות אספקה שונים. ההפרדה תהיה מלאה לכל גובה   
 התא.

 
 שורות מא"זים תהיינה זהות, כאשר פתחים שאינם בשימוש יסתמו.   

 
מבו  מוליכים  באמצעות  תהיינה  למא"זים  או  הסתעפויות  מגושרים,  ומהדקים  דדים 

 באמצעות גישורים המאפשרים פירוק מא"ז בודד ללא ניתוק או הפסקה בשאר המא"זים.  
 

על     העולה  בגובה  ממוקמים  יהיו  בלוח  צבירה  בשלטים    70פסי  וישולטו  מהרצפה,  ס"מ 
 . R,S,T,Nחרוטים 

 
של   לזרם  ראשיים  למפסקים  למפסקי  63הזנות  ישירות  יחוברו  ומעלה  באמצעות  אמפר  ולא  ם, 

 מהדקים.  
 

לא יחובר יותר ממוליך אחד בכל מהדק כניסה לאביזר, אלא אם המהדק תוכנן לכך. במידת   
 הצורך יש להשתמש במהדקים מגושרים. 

 
תיעול פנימי של הלוח ייעשה בצורה כזו שתאפשר גישה נוחה בכל עת לכל מרכיבי החווט   

 לכל אורכם. תעלות הכבילה יהיו עם גישה נוחה למכסים לצורך זה.  
 
אלמנטים המורכבים עם גישה מהחזית יותקנו כך שלא תידרש החזקת אומים או אמצעי       

 בה או פירוק.   חיזוק אחרים מהצד האחורי בזמן תחזוקה, הרכ 
 

 זרם נומינלי לפסי צבירה:   .8.6.6
 

הזרם הנומינלי של פסי הצבירה בלוח יהיה בהתאם לטבלה המצורפת להלן. המונח "מפסק ראשי"  
יהיה זה מאמ"ת, מא"ז, מנתק הספק, מפסק בורר /    – מתייחס לזרם הנומינלי של כל סוג של מפסק  

 מפסק מחליף או דומה, באחד מהשדות של הלוח. 
 

הראשי   המפסק  גודל 
 )אמפרים( 

לפסי   נומינלי  זרם 
 רה )אמפרים( הצבי

 160 100עד )וכולל( 

 250 160עד )וכולל( 

 400 250עד )וכולל( 

 630 400עד )וכולל( 

 800 630עד )וכולל( 



 1250   1000עד )וכולל( 

 2000 1600עד )וכולל( 

 2500 2000עד )וכולל( 

 3000 2500עד )וכולל( 

 4000 3200עד )וכולל( 

 
 

 הכנות למערכת לכיבוי אש:   .8.6.7
 

 של המפרט הכללי:   08.07.03.05בנוסף לאמור בסעיף 
 

בלוח המיועד לכיבוי אוטומטי בגז תהיינה הכנות לשני גלאים לכל חלל. היה ולוח חלוקה  
תהיינה בלוח    –וכל שדה חסום משני צידיו באמצעות מחיצות כנדרש    –מופרד לשלושה שדות נפרדים  

 נחירי פיזור גז כיבוי.   הכנות עבור )לפחות( ששה גלאי אש ועשן ושלושה
 

טיפול במערכת גילוי וכיבוי אש בלוח חשמל יתאפשר ללא ניתוקו של הלוח מהמתח. החלל  
הפנימי של הלוח יהיה בנוי כך שתישמר בטיחות חשמל מוחלטת לגבי אנשי תחזוקת מערכת גילוי  

וונת שתמנע  וכיבוי אש העובדים בלוח הנמצא תחת מתח. מתחת לכל גלאי אש יותקן סל רשת מגול
חדירות   והכיבוי.  הגילוי  בציוד  טיפול  בעת  לתוכו,  הלוח  כלים מתקרת  או  נפילת חפצים  אפשרות 

 הרשת לעשן תעמוד בדרישות התקן הישראלי לנושא זה.
 

מבנה לוח המיועד לכיבוי יהיה כזה שימנע אפשרות של בריחת גז הכיבוי בעת פעולת הכיבוי. לאחר  
 יש לאטום כל המעברים כנגד יציאת גז הכיבוי, כאמור.  התקנת הכבלים אל הלוח וממנו

 
הקבלן את פתחי הכניסה של הנ"ל    יאטוםלאחר סיום עבודות התקנת המוליכים והמובילים ללוח,  

שעות. האיטום יהיה בחומר או אמצעי ייעודי    3באופן שיבטיח את עמידות האיטום לאש לתקופה של  
ספת של מעגלים נוספים ללוח בעתיד מבלי להסב נזק ניכר  למטרה זו, ובאופן שיאפשר גריעה או תו

 לאיטום זה אלא במינימום ההכרחי להולכת התוספת החדשה ללוח.  
 

 ציוד בלוח:   .8.6.8
 

בסעיף   לאמור  לעבודה    08069בנוסף  מיועדים  יהיו  הלוח  אביזרי  הכללי,  המפרט  של 
 עולה הנדרש בתוכניות  מעלות צלזיוס, תוך שמירה על תכונותיהם ותחום הפ 65בטמפרטורה של 

 
 סוג ציוד מסוים יישאר אחיד בכל הלוחות באותו פרויקט. 

 
והתכונות   - יהיה בהתאם לרשימת הציוד שברישא של המסמך,  בלוח  ציוד מורכב 

 הבאות:  
 

o   ממסרי פחת יהיו מסוגA . 
o ( עזר  מגעי  ועם  אירופאי,  תקן  בעל  יהיה  ברק    2וולט    259כליא 

 הברק.אמפר( לציון תקלה בכליא 
o   ל  - מגענים בזרם  3   - מיועדים  חשמליות  מיתוג  פעולות  מיליון 

 .AC3הנקוב שבכתב הכמויות, במשטר 
o   נורית סימון    -ממסרי פיקוד   LEDעם ארבעה מגעים מחליפים, 

 לסימון מתח הסליל, בסיס "שליפה" סטנדרטי וברגים לנעילה. 
o   גם עם יהיה  ידני בחזית הממסר  פיקוד  עם מפסק  פיקוד  ממסר 

 כונה הבאה:הת
 

 מפסק הפיקוד הידני יהיה בעל שלושה מצבים:  
 

 אוטומטי )הממסר נשלט על ידי הסליל שלו(.  ▪
 מנותק.  ▪
 מחובר )ללא תלות בקיום מתח פיקוד לסליל(.  ▪

 



o   מטיפוס    -מנורות סימוןMultiLED    מ"מ עם עדשות    22.5בקוטר
 צבעוניות. 

o   מדידה של     -ציוד  במידות  עם    96*96מרובעים,  סקלה  מ"מ, 
 מורחבת. 

o   מדי זרם לתצוגת "שיא ביקוש" יכילו שני מנגנוני הנעה עם סקלות
 מתואמות: 

 האחד מגנטי, לתצוגת הזרם הרגעי.  ▪
השני תרמי, לתצוגת שיא הביקוש, שיהיה גם עם  ▪

 מחוג נגרר, שיהווה "זכרון" לשיא הביקוש. 
 

o   משנה זרם של מד זרם )שאינו מחובר למונה אנרגיה או בקר כופל
דהיינו   IEC 185       (Class 5,)ובהתאם לתקן    5הספק( יהיה מדרגה  

אחוז )בחמישים אחוז של הזרם    3עם אחוז שגיאה בזרם שנעה בין  
  % לבין  של    5הנקוב(  מדידה  )בזרם  זרם  קריאת    120%שגיאת 

יש כל הערכים  מהזרם הנומינלי(. משנה הזרם  ציון  לוחית עם  א 
דרגה    הספק,  לרבות  שלו.    Classהנומינליים  הביטחון  ומקדם 

עם   מהדקים  באמצעות  יבוצעו  הזרם  למשנה  הזרם  מד  חיבורי 
או   תחזוקה  של  למקרה  הזרם  משנה  הדקי  שני  לקיצור  לוחית 

 הזרם. -ניתוק מד
ה. חיזוק  מהדקים יהיו מטיפוס מהדקי תותב עם שילוט על גבי כל מהדקי הפאז -

המוליכים יהיה באמצעות לחץ שטח )ולא לחץ של ראש בורג(. האמור לעיל מתייחס  
 ממ"ר. 35למוליכים בחתך עד 

-  
o    אין להשתמש במהדקים בעלי שתי קומות או יותר. גישורים בין

 מהדקים יהיה באמצעות מוליכים גמישים ולא פסי צבירה. 
 

 ל ציוד המיתוג לזרם הקצר המחושב המופיע בתכניות. ש   Icuיתאים את כשר הניתוק   בונה לוח  -כללי
 

 הציוד בלוח חשמל יבחר כך שתובטח סלקטיביות מלאה בכל זרם תקלה. 
 

 ( בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון. Coordinationבונה לוח יהיה אחראי על התאימות ) 
יסופקו מתוצרת יצרן    -וכו'  מפסקים, מנתקים, מא"זים, ממסרי פחת, מגענים    -הציוד המותקן בלוח  

 אחד.
 

 בנוסף יעמוד הציוד בדרישות מינימום המפורטת להלן: 
 

 מפסקי זרם אוטומטים  קומפקטיים
 

 .  Molded Case Circuit Breaker – המפסקים הנ"ל יהיו מסוג  -
התקן   - בדרישות  ויעמדו  יבדקו  ניתוק     IEC 60947המפסקים  כשר  בעלי  ויהיו 

 מינימלי של:
o  אמפר     100עדIcu = 25KA . 

 . Icu = 36KAאמפר     250עד    -
o  אמפר     630עדIcu = 45KA . 
o  אמפר    1250עדIcu = 50KA. 
o  אמפר    2000עדIcu = 75KA. 
o  אמפר    3200עדIcu = 100KA. 

 
 המפסקים יהיו בעלי הנתונים והתכונות הבאות: 

                                                      
 נתונים חשמליים ומכניים 

 
   440(  Vמתח נומינלי )   -
   50/60(  Hzתדר )  -
   690(  Ueמתח עבודה )  -



   1000(  Uiמתח בידוד )  -
 כושר ניתוק:  -

o Icu  100%  = Ics  אמפר.   630במפסקים עד 
o  אמפר  1250עד  800במפסקיםIcu 75%  = Ics  . 

 
עד   - למפסקים  הגנה  מסוג  250יחידת  תהיה  קבוע     אמפר  ומגנטי  מתכוונן  תרמי 

 אמפר.  250אמפר ומגנטי מתכונן במפסקים עד   160במפסקים עד 
  In*0.4-1אמפר תהיה אלקטרונית עם כיול תרמי    630עד    400יחידת הגנה למפסקים   -

נורת  *In  2-10ומגנטי   ובנוסף    ,LED     ב   90%המציינת עומס   105%  -ומהבהבת 
 מהערך התרמי המכויל. 

-0.4אמפר תהיה אלקטרונית עם כיול תרמי    1250עד    800יחידת הגנה למפסקים   -
1*In     1.5-10שניות. כיול מגנטי    0.5-24והשהיה  In*  ובנוסף  נורת ,LED    המציינת

 עומס יתר כלומר הזרם הגיע לערך על העקומה התרמית. 
 

 מפסקים/מנתקים בעומס 
 

תקן    לדרישות  יתאימו  הבדדה   IEC60947-3המפסקים   / ניתוק  דרישות  על    /Switch)ויענו 
Disconnector .) 

 
 לכל הפחות .  AC22Aזרם עבודה של המפסק יקבע עפ"י אופיין  

 
 סליל הפסקה יהיו מסוג מאמ"תים ללא הגנות .מפסקים בעומס המופעלים ע"י 

 
 יצרן הלוח יבטיח תאימות בין המאמ"ת המזין למנתק בעומס עפ"י זרם קצר המופיע בתוכניות  

 ובהתאם לטבלאות היצרן . 
 

 מגענים ומתנעים 
 

רכיבי מעגל התנעה למנועים )מפסק, מגען( יבחרו עבור כל מנוע בנפרד לפי טבלאות היצרן לדרגת  
ולזרם קצר מחושב המצוין    IEC-947-4( בהתאם לתקן   Type 2 coordinationלפחות )  2מסוג  תיאום  

 בתוכניות. 
 

 המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני . 
 

 . NO+NCמגעי עזר   2לכל מגען יהיו 
 

 .AC-3בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה   
 

 ממסר יתרת זרם במידה וידרש יכלול הגנה תרמית הניתנת לכיוון והגנה דיפרנציאלית.
 

תקן לפי  היצרן  של  התאמה  טבלאות  עפ"י  יבחרו  לקבלים  הקבל     IEC60947מגענים  גודל   ולפי 
 הממותג. 

 
המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם נגדי הנחתה המגבילים את הזרם בעת סגירה ל  

- 60In  .כך שלא יידרש שימוש במשנקי קו  , 
 

 . 400V  –פעולות ב   3,000,000המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של  
 

 מגענים להפעלת גופי תאורה יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי כמות הגופים וסוג הנורה. 
 

 ממסרי זרם פחת לאדמה 
 

 . Aמ"א דגם  30הממסרים יהיו בעלי רגישות 
 

ומעגלי תאורת    במעגלים  הנוצרות    PLהמזינים מחשבים  פחת העומדים בהפרעות  יותקנו ממסרי 
 .  Merlin Gerinמתוצרת  SIאקראיים(, כדוגמת דגם  DCמצרכנים מסוג זה )רכיבי 

 



 . 1038או  832ויאושרו ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י     IEC 60364,  61008הממסרים יבדקו עפ"י 
יוודא עפ"י קטלוג היצרן תאימות בין ממסר הפחת והמא"ז מעליו לזרם קצר מחושב   יצרן הלוח 
המופיע בתוכניות. במידה ואין אפשרות לקבל תאימות מלאה לזרם קצר מחושב יותקן ממסר פחת  

 משולב. 
 

 ( ) מפסקים אוטומטיים זעירים מא"זים 
 

   10KA-מא"זים יהיו בעלי כשר ניתוק מותאם לזרם הקצר מחושב המופיע  בתוכניות אך לא פחות מ
עפ"י התוכניות. למסדי תקשורת ומחשבים יהיו המא"זים מדגם    C    ,Bאופיינים     IEC  -   60947עפ"י  

D. 
 

 המא"זים יהיו ניתנים לגישור. 
מבודדי מוליכים  באמצעות  תהיינה  למא"זים  באמצעות  הסתעפויות  או  מגושרים,  ומהדקים  ם 

 גישורים המאפשרים פירוק מא"ז בודד ללא ניתוק או הפסקה בשאר המא"זים.  
 

 הוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה תהיה עפ"י הנדרש בכתב הכמויות והתכנית. 
 

 Ledמנורות סימון טיפוס 
 

  עבודה, עומדות בפני מתח יתראלף שעות    80מנורות סימון תהיינה בעלות לד אינטגרלי המיועדות ל  
טלמכניק       KV 2של   כדוגמת  להבהוב  הגורמות  מגנטיות  אלקטרו  מהפרעות  מושפעות   ואינן 

.XB5AV..   
 

 ממסרי פיקוד
 

לסימון מתח הסליל, בסיס "שליפה" סטנדרטי    LEDיהיו עם ארבעה מגעים מחליפים, נורית סימון  
 וברגים לנעילה. 

 
 ידני בחזית הממסר יהיה בעל שלושה מצבים:   ממסר פיקוד עם מפסק פיקוד

 
 אוטומטי )הממסר נשלט על ידי הסליל שלו(.  -
 מנותק.  -
 מחובר )ללא תלות בקיום מתח פיקוד לסליל(.  -

 
 מערכת בקרת כופל הספק:   .8.6.9
 
 בקר כופל הספק יהיה עם התכונות הבאות: -
 

o  תצוגת ערכים נומריים תהיה באמצעות ספרותLED  .אדומות 
o   הגבלה ללא  הקבלים  גדלי   / הקבלים  יחסי  קביעת  אפשרות 

 ביחסים ביניהם. 
קביעה אוטומטית של קבוצת הקבלים הנבחרת,   ▪

 לאחר חישה של כופל ההספק.
 מדידה בזמן אמת של ערכי הקבלים.  ▪
 שימוש שווה של קבלים זהים. ▪
לקביעת   ▪ דרגות  אפשרות  לכניסת  זמני ההשהיה 

לזרם   יחסי  באופן  והן  בשניות  הן  הקבלים, 
 העומס. 

 נוריות סימון לציון הקבל המחובר.  ▪
העומס   ▪ ואופי  העכשווי  ההספק  כופל  תצוגת 

 )קיבולי/השראי(.
 קביעת כופל ההספק המבוקש. ▪
 קביעת הרגישות של הבקר.  ▪
יהיו   ▪ ומתח  זרם  )לצורך    RMS   Trueמדידות 

והתגברו רב  אפשרויות  דיוק  הרמוניות  על  ת 
 ברשת(.



לפני   ▪ קבל  יחובר  לא  אוטומטי  עבודה  במצב 
שניות מאז שנותק על מנת להאריך את    20שחלפו  

 חיי הקבל. 
 

o  :הווסת ייתן התראה כאשר 
 

 לא הושג מקדם ההספק הדרוש. ▪
 ( מעל הנקבע .THDרמת ההפרעות הרמוניות )% ▪
 קיים עומס יתר.   ▪
 קיים מתח יתר.   ▪

  
o הווסת יבצע כל המדידות ב -  True RMS. 
o   ,במקרה של עוותים הרמוניים בזרם או במתח, גבוהים מהמכוון

 יבצע הווסת ניתוק אוטומטי של הקבלים.
o   ע"י לתקן  ניתן  יהיה  מש"ז  החיווט  של  שגוי  חיבור  של  במקרה 

 תוכנה וללא צורך בשינוי החיווט. 
o  הווסת יהיה מסוגל לעבוד בתדר שלHz45-65   
o ספקה יהיה  מתח אVAC400  15%+  15%בטווח של-   

o  0.95תחום כופל הספק יהיה קיבולי   0.80השראתי   
o 10  -טמפרטורת עבודה תהיה מ ºc  -  50 ºc   + 
o   דרגת אטימות תהיהIP54   לפחות 
o   :בתקנים יעמוד   ,VDE0110, IEC605, EN61010הווסת 

IEC414, EN50081, VL94, IEC348  . 
 

 תקשורת )אופציה(  הווסת יהיה עם אפשרות ל -
 

o   0.2משנה הזרם של בקר כופל ההספק יהיה מדרגה  (Class 0,2 , )
אחוז )בחמישה אחוז    0.75דהיינו עם אחוז שגיאה בזרם שנעה בין  

שגיאת קריאת זרם בזרם מדידה של   0.2של הזרם הנקוב( לבין % 
מהזרם הנומינלי. הסחת הפאזה בין הזרם למתח לא תעלה   120%
הערכים    30על   כל  ציון  עם  לוחית  ישא  הזרם  משנה  דקות. 

 ( ומקדם הביטחון שלו. Classהנומינליים לרבות הספק, דרגה )
 

 מערכת בקרה ותצוגה סטנדרטית להספק ואנרגיה:    .8.6.10
 

 המכשיר יכלול את היכולות הבאות לפחות:
 

 מדידות נדרשות 
 מדידת נתוני חשמל בשלושת הפאזות לרבות:   
 

זרם, מתח, הספק אקטיבי, הספק ראקטיבי, הספק מדומה, מקדם הספק,   .1
 בתעו"ז. ראקטיבית ומדומה    אנרגיה מצטברת אקטיבית, אנרגיה מצטברת

 זרם בקו האפס, מקדם הספק כללי.  .2
 , מקדם חימום הרמוני למוליכים ושנאים. K-Factorחישוב  .3
 בכל אחת מהפאזות. 64הרמוניות זרם ומתח עד להרמוניה  .4
עבור הרמוניות    TDD  - עבור הרמוניות זרם ומתח ו  THDחישוב   .5

 זרם.
 

  – מ    ובדיוק אשר לא יפחת     IEC678/61036יתבצעו יעשו על פי תקן בינלאומי     כל המדידות הנ'ל
0.2%  (Class 0.2 .) 

 
 תקנים 

   0.2%בדיוק אשר לא יפחת מ   IEC687/61036הציוד יבצע את המדידות על פי תקן בינלאומי 
(Class 0.2  .) 
 

 . EN50160יכולת בדיקת איכות החשמל בהתאם לתקן הבריטי 



 
 תצוגה ותפריטים

לפחות ובעלת תאורה אחורית. התצוגה תכיל    160X128ברזולוציה של    LCDהמכשיר יכלול תצוגת  
אשר ינחו את המשתמש להציג בצורה קלה ופשוטה את כל נתוני המדידה,    תפריטים בשפה העברית,

יות, מתחים, זרמים והספקים(, טבלאות והיסטוריה מלאה על גבי צג  כולל גראפים ) הצגת הרמונ 
 המכשיר. 

 איסוף נתונים היסטורי 
 

( שיאפשר איסוף של ההיסטוריה במשך כשנתיים  Flash memory למכשיר יהיה זיכרון בלתי מחיק )  
 ויכלול לפחות את הנתונים הבאים:

 
 מדידת ערכים יומיים מכסימליים ומינימליים של:

 
אגירת  זרם, מתח, הספק אקטיבי, הספק ראקטיבי, הספק מדומה, מקדם הספק לכל פאזה וכללי,  

הספק   ביקוש  שיא  מהפאזות,  אחת  ולכל  כללית  ומדומה  ראקטיבית  מצטברת אקטיבית,  אנרגיה 
 .אקטיבי, ראקטיבי ומדומה כללי ולכל אחת מהפאזות בנפרד

  
 ולכל אחת מהפאזות.   אנרגיה יומית אקטיבית, ראקטיבית ומדומה כללית

 
 דו"ח התראות ואזעקות 

למכשיר תהיה קיימת אפשרות לאיסוף נתוני התראות ואזעקות של הפרמטרים הנמדדים בתוספת  
יבשים    PEAK  -ו   SAGהתראות    מגעים  וסגירת  לאזעקה  סף  ערכי  הגדרת  אפשרות  לרבות   ,

 בהתאמה בזמן אזעקה, עפ"י קביעת המשתמש. 
 
 ויכלול:   LCDדו"ח ההתראות והאזעקות יוצג על גבי מסך ה  
 

 יום ושנה.  – תאריך מלא  ✓
 דקות ושניות. עבור זמן התרחשות האירוע ומשך הזמן שבו התרחש.   -שעה  ✓
 כמות האירועים לכל אזעקה . ✓

 
 תקשורת ופרוטוקול פתוח 

 המכשיר יסופק עם שתי יציאות תקשורת: 
 

 .MODBUSבפרוטוקול פתוח  -  RS232 \ RS485 תקשורת טורית .1
 . MODBUS over IP  -בפרוטוקול פתוח –  TCP/IPאטרנט תקשורת  .2

 
, דהיינו עם אחוז שגיאה  Class 0,2)  0.2משנה הזרם של המערכת יהיה מדרגה   -  )

בין   שנעה  %    0.75בזרם  לבין  הנקוב(  הזרם  של  )בחמישה אחוז  שגיאת    0.2אחוז 
של   מדידה  בזרם  זרם  הזרם    120%קריאת  בין  הפאזה  הסחת  הנומינלי.  מהזרם 

על   תעלה  לא  הערכים    30למתח  כל  ציון  עם  לוחית  ישא  הזרם  משנה  דקות. 
 ( ומקדם הביטחון שלו.  Classהנומינליים לרבות הספק, דרגה )

 
 מערכת בקרה ותצוגה מתקדמת להספק ואנרגיה.   .8.6.11

 
המפורטות,   התכונות  את  שיכלולו  מדידה  מכשירי  יותקנו  שלו,  הראשיים  בשדות  הראשי,  בלוח 

 לפחות: 
 

 מדידות נדרשות 
 מדידת נתוני חשמל בשלושת הפאזות כולל:  
 

, מקדם הספק,    .1 הספק ראקטיבי מדומה  ומתח, הספק אקטיבי,  זרם  מדידת 
 בתעו"ז. אנרגיה מצטברת אקטיבית, ראקטיבית ומדומה 

 מדידת זרם בקו האפס, מדידת מקדם הספק כללי. .2
 בכל אחת מהפאזות.  64מדידת הרמוניות זרם ומתח עד להרמוניה  .3
 עבור הרמוניות זרם ומתח.  THDחישוב  .4

 
 ובדיוק אשר לא יפחת   IEC678/61036כל המדידות הנ'ל  יתבצעו יעשו על פי תקן בינלאומי 



 (. Class 0.2) 0.2% –מ  
 

 תקנים 
)    0.2%בדיוק אשר לא יפחת מ     IEC687/61036המכשיר יבצע את המדידות על פי תקן בינלאומי  

Class 0.2  בדיקת איכות החשמל תהיה בהתאם לתקן הבריטי ,)EN50160 . 
 

 תצוגה ותפריטים
בעלת תאורה אחורית, הכוללת תפריטים בשפה    64X128ברזולוציה של    LCDהמכשיר יכלול תצוגת  

  אשר ינחו את המשתמש להציג בצורה קלה ופשוטה את כל נתוני המדידה, לרבות גראפים   העברית, 
 ) הצגת הרמוניות, מתחים, זרמים והספקים(, טבלאות והיסטוריה מלאה על גבי צג המכשיר. 

 
 איסוף נתונים היסטורי 

( שיאפשר איסוף של ההיסטוריה ויכלול לפחות  Flash memory למכשיר יהיה זיכרון בלתי מחיק )  
 את הנתונים הבאים: 

 
 מקסימלי ומינימלי בכל אחת מהפאזות.   - זרם, מתח, הספק אקטיבי , הספק ראקטיבי הספק מדומה  

 , כללית ולכל אחת מהפאזות. מדומהאגירת אנרגיה מצטברת אקטיבית, ראקטיבית,  
 

 שילוט לוח:   .8.6.12
 של המפרט הכללי: 08.07.08.02בנוסף לאמור בסעיף 

 
שילוט מבטיחי נתיכים יכיל גם את הזרם הנומינלי של הנתיך הספציפי, להקלה על תחזוקה עתידית  

 של הנתיך.  
 

גווני השילוט יהיו כמתואר במפרט הכללי או לבחירת המפקח. על הקבלן לקבל אישור לגווני השילוט  
 מהמפקח לפני הזמנת השלטים. 

 
 הכנות לבקרת מבנה   .8.6.13

השדות בכל לוח יצוידו במגעי עזר לבקרה, וזאת בנוסף לכל שימוש    כל המפסקים הראשיים של כל
 אחר. מגעי עזר אלה יחווטו למהדקים מיוחדים, מיועדים להתחברות מערכת בקרת מבנה.  

 
או דומה( יצוידו בכרטיסי תקשורת ויציאות תקשורת ויחווטו    Satecתחומיים )-מכשירי מדידה רב 

 למהדקים ייעודיים לבקרת מבנה. 
 

אי ברק ללוח יצוידו במגעי עזר לבקרת מבנה לחווי על תקלה בכליא הברק, ויחווטו למהדקים  כלי
 לבקרת מבנה.

 
 כל המהדקים הנ"ל, ייעודיים לבקרת מבנה, יותקנו בתא נפרד בלוח וישולטו בהתאם. 

 
 מחליף הזנות אוטומטי.   .8.6.14

 שא של פרק זה(.מערכת חילוף בין מקורות הזנה תהיה מתועשת )תוצרת ודגם כמתואר ברי
 

המערכת תכיל את האביזרים המפורטים, תהיה בעלת כל התכונות המפורטות, לפחות, וכן תכיל את  
כל ציוד המיתוג, הפיקוד, ההשהיה, ההגנות וכיו"ב הנדרשות. כל ההגנות יהיו באמצעות מא"זים  

 ומאמ"תים. 
 

)בהתאם למופיע בתוכנית( בעלי    המיתוג יתבצע באמצעות שני מאמ"תים או מגענים -
 ערך נומינלי כמתואר בכתב הכמויות.  

מספר הקטבים של כל מאמ"ת או מגען המשרת את מערכת המיתוג יהיה ארבעה,   -
 אם לא יפורט אחרת בכתב הכמויות.  

ולא   - קשיח,  מתכתי,  מכני,  באופן  ביניהם  חגורים  יהיו  המגענים  או  המאמ"תים 
 י אחר שאינו כמתואר.  באמצעות תיל פלדה או כל אמצע

 
אפשרות   כל  ימנעו  החיגורים  חשמלית.  בינם  חגורים  המגענים  או  המאמ"תים  יהיו  בנוסף, 
 ששניהם יהיו "סגורים" בו זמנית. יחד עם זאת ניתן יהיה "לפתוח" )לנתק( את שניהם בו זמנית.  

 
פעמים הזרם    3על   יתרת זרם מגנטית של מאמ"ת המיועד לגנרטור תהיה בערך נומינלי שאינו עולה  

 הנומינלי של המאמ"ת.  



 שינוע של המאמ"תים יהיה באמצעות מנועים.   -
 המנוע יבצע דריכה של קפיץ, שיאגור את האנרגיה הדרושה לביצוע פעולת המיתוג.   -

 
 המערכת תבצע את המיתוגים הבאים:  

 
  Nבמצב "הזנה שגרתית" )בדרך כלל מכונה מצב זה "חברת החשמל"( יהיה מתג    -

( בדרך כלל  Gר. מצב זה לא יהיה תלוי בנוכחות או אי נוכחות מתח בהדקי מתג ) סגו
 גנרטור.  

 לא ישנו את מצב המערכת.  Nהעלמות מתח בהדקי מתג    -
 לא ישנו את מצב המערכת.   Gהופעת מתח בהדקי    -
)  Gלאחר הופעת מתח בהדקי    - ( יפתח  Gוסגירת מגע מרחוק של המקור החלופי  

שניות מרגע העלמות המקור    5.  פעולה זו תתבצע בהשהיה של  Gוייסגר מתג    Nמתג   
(N(  ולא מרגע הופעת המקור )G.) 

שניות(    60עד    10שניות, )ניתן לכוון בתחום של    30, תמתין המערכת   Nעם הופעה )חוזרת( של מקור  
 ותבצע חילוף הפוך בסדר הבא: 

 
 ייפתח.   Gמתג   -
 שניות.   15עד    1שניות, ניתן לכיול בתחום של    5המערכת "תמתין"  -
המקור    Nמתג    - של  הפיקוד  לציוד  יבש  מגע  )תסגור(  "תישלח"  המערכת  ייסגר. 

 החלופי.  
 

ארבעה    בעל  בחירה,  מתג  כולל  המנגנון  עבודה.  מישטר  בחירת  במנגנון  תצויד  המערכת 
 מצבים )המתוארים להלן( ואת כל ציוד הפיקוד הדרוש. ארבע המצבים הנדרשים הם: 

 
   Nמקור  -
 אוטומטי.   -
   Gמקור  -
 מנותק.   -

 
 . השילוט יהיה בהתאמה למקור המתח אמיתי באתר )"חברת החשמל", "גנרטור" וכיו"ב( 

 
המערכת תצויד בלחצן הפסקת חירום ובכניסה )מגע יבש( מרחוק להפסקת חירום. התוצאה   

 "כניסות".  - תהיה זהה לשתי ה
 

ניתוק מוחלט של שני מפסקי המערכת כך שלא תתבצע   -הדרישה ממערכת הפסקת חירום   
ם אם אחד או פעולת התנעת הגנרטור ולא תתבצע פעולת מיתוג )סגירה( של אחד משני המפסקים, ג 

 שני המקורות קיימים.  
 

העלמות הסיבה לניתוק )שיחרור לחצן החירום או העלמות מגע הניתוק( יאפשרו את החזרת   
המערכת למצב עבודה "רגיל". ההחזרה תתבצע בנוהל ידני שיכלול פעולה פשוטה של העברה למצב  

 .  "מנותק" של שני המפסקים, והחזרתם אחד מהם )הרלבנטי( למצב עבודה
 

 על הלוח יהיה מותקן דף עם הוראות בהירות ופשוטות לתפעול כל המערכת.  
 

 

 

 

 

 

 



  Type Tested לוח חשמל   08.07

 
ללוחות   והישראליים  הבינלאומיים  התקנים  פי  על  יבוצעו  המפרט    Type testedהלוחות  פי  על 

 שלהלן: 
 

 לוח ראשי 
 דרישות כלליות:

 
ויהיה  מודולרי. בונה הלוח, בהתאם להחלטתו ובחירת הציוד    61439יבנה לפי תקן ת"י  ראשי  לוח  

שבדעתו להשתמש ישלח עם רשימת הציוד והתוכניות לאישור המתכנן, תכנון מושלם הכולל פירוט  
 זרמי קצר הגנה עורפית וסלקטיביות של המתקן ולוח החשמל. 

 
יעים בתוכניות המכרז לגבי גודל המפסקים, הזנות  התכנון יהיה מבוסס על נתונים זהים לאלה המופ 

 ויציאות. 
 

 ( בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון. Coordinationבונה לוח יהיה אחראי על התאימות ) 
מעלות תוך התייחסות ליכולת ההעמסה של ציוד המיתוג    40הלוח יתוכנן לטמפרטורת סביבה של  

בב מינימאלית  להפחתה  בדרישה  בהתחשב  ובהתחשב  הלוח,  של  מלא  בעומס  הפעלה  הציוד  יצועי 
, לא תגרום  לעליית הטמפרטורה מעבר  1טבלה    IEC 60439-1זמניות כמופיע בתקן  -במקדם הבו

 . 2טבלה  IEC 60439-1לערכים המוגדרים בתקן  
 

 .   80%הלחות המכסימלית בטמפרטורה הנ"ל היא  
 

 מטר. 1000ל  מתחת  גובה האתר
 

 ויעבור את כל הבדיקות המפורטות בו.   61439תקן לוח יעמוד בדרישות 
 

 ויציג אישור על תקיפות ההסמכה.  ISO 9001בונה לוח יהיה מוסמך למערכת איכות לפי 
 

בתקן   המפורטות  הדרישות  לפי  ייבדק  לוח  טיפוס  הבדיקות    IEC 60439-1אב  כל  דגם.  לבדיקת 
עליית   גבולות  קצר,  זרמי  ממעבר  כתוצאה  הנובעים  בכוחות  לוח  לעמידות  הבדיקות  ובמיוחד 
מורכב   ציוד  עם  מבוצעות  הן  כאשר  תלויה  בלתי  מוסמכת  מעבדה  ידי  על  יבוצעו  וכו'  טמפרטורה 

 ובתנאים אמיתיים. 
 

 המסמכים הבאים:בונה לוח יבצע את שלושת בדיקות השגרה ויספק את 
 תעודות בדיקה לשבע בדיקות אב טיפוס לדגם המתאים, -
 תעודות בדיקה לשלוש בדיקות שגרה,  -
 תעודה המאשרת העברת ידע על ידי יצרן מכלולי הלוחות,  -
 אישור שהמפעל נמצא בפיקוחו של מעביר הידע.  -
 חישובים לכל תצורה שאיננה קימת בסטנדרד של היצרן. -

 
מגשי ההתקנה, הכיסויים ופסי החלוקה( תבוצע בהתאם לנתוני הלוח    שיטת ההרכבה )הכוללת את 

 ובאופן מודולארי ותבטיח מרחקי הבדדה, מרחקי זחילה ובטיחות המפעיל. 
 

 נדרשת הפרדה בין תאים הניזונים ממקורות אספקה שונים. ההפרדה תהיה מלאה לכל גובה התא. 
 

 לביצוע החיבורים ולמומנט הסגירה הדרוש.  בכדי להבטיח את איכות החיבורים, היצרן ייתן הנחיות
 

 חיבורי פסי צבירה ראשיים במעבר מעמודה לעמודה יבוצעו בעזרת אומי מומנט.
 

בי ציפוי  עם  יהיו  החיבור  למומנט    class 8.8כרומאטי  -אביזרי  החיזוק  לאחר  מגע.  דסקיות  ועם 
 הנדרש, כל החיבורים, למעט אומי מומנט, יסומנו בציפוי צבעוני. 

 
ל  כל עד  החיבור  החיבור  10  -מהדקי  איכות  את  להבטיח  בכדי  קפיציות  בלשוניות  יצוידו  ממ"ר 

 ועמידותו ברעידות ושינויי טמפרטורה. 
 



. היצרן יספק  IP 3Xכניסות הכבלים יתאימו לרמת ההגנה הנדרשת מהלוח ויהיו לפחות ברמה של  
 את המידע הדרוש כדי לשמור על האטימות הנדרשת. 

 
הפלד לוחות  אפוקסיכל  פולימרי  צבע  ובתוספת  אפוקסי  שרף  של  כפול  בציפוי  יצופו  והפחים  - ה 

. כמו כן   IEC 60068-2-11פוליאסטר. הצבע יהיה לפי הסטנדרט של היצרן ועמיד בבדיקות לפי תקן  
 שעות.   400הצבע ייבדק ויעמוד בעומס של ערפילי מלח לפחות 

 
מנעול. בלי  אינטגראליות  בידיות  יצוידו  הדלתות  של    כל  ערכה  להוסיף  יהיה  ניתן  הצורך  במידת 

  מנעולי תליה. 
 

כל האביזרים המורכבים בלוח יסומנו באופן ברור על ידי תוויות חרוטות אשר ימוקמו ליד כל יחידת  
 ציוד בחזית הפנל. 

 
מאחורי אחת מדלתות הלוח יוצמד כיס קשיח אשר יכלול את תוכניות הלוח. הדלת תסומן בהתאמה.  

 הכיס לדלת יבוצע באמצעות מסמרות או ריתוך ולא רק באמצעות דבק. חיבור  
 

 ביקורת קבלה: 
 

היצרן.   מהצעת  חלק  ותהיה  הלקוח  בנוכחות  תבוצע  השגרה  בדיקות  את  הכוללת  קבלה  ביקורת 
 הוצאות הבדיקה יחולו על הקבלן. 

 
 הוראות התקנה:

 
שינוע העמודות, התקנה, הפעלה, תחזוקה  בונה הלוח יספק את כל ההנחיות וההמלצות לגבי הובלה,  

 וביקורת הקבלה. 
 

 נתונים חשמליים:
 

 . 400 VAC: (Ue)מתח נקוב -
 1000V: (Ui)מתח הבידוד של פסי הצבירה הראשיים עמידות הבידוד למתח:  -
 על מרכיבי ההפרדה הראשיים.  12KVמתח אימפולס:  עמידות הבידוד למתח יתר:   -
 IVקטגורית מתח יתר:  -
 3רמת זיהום: רמת הזיהום:  -
 Hz 50תדר נקוב:  תדר נקוב:  -

 
   שיטת ההארקה:

 
היא   ההארקה  לולאת התקלה  TN-Sמערכת  הזרם.  מפסקי  ידי  על  תתבצע  אדם  חיי  על  ההגנה   .

תחושב על ידי המתכנן. יש צורך לבדוק את הסלקטיביות בין הגנות זרם קצר. הגנה כנגד אש תובטח  
י ממסרי זליגה עם סף מתכוונן והשהיית זמן. הגנות הזליגה יהיו חסינות להשפעות הרמוניות,  על יד

 מתחי יתר ואפקטים קיבוליים.
 

 יציאות/הזנות: 
 

לרמת הבידוד, רמת ההגנה לחיי    סבהתייחכל קו הזנה יתוכנן באופן ייחודי כך שהוא יהיה סלקטיבי 
 אדם והציוד הנדרש על ידי המתכנן. 

 
 חלוקת אפסים :  
 

על מנת  להגביל   תהפאזויהיה זהה. פסי האפס יועברו במקביל לפסי  תהפאזוחתך האפסים ומוליכי 
 את ההשפעות האלקטרומגנטיות.  

 
 מקום ההתקנה:

 
 אך לא ממוזג  מאוורר או נישה  הלוח יתוכנן להתקנה פנימית בתוך חדר

 
 מקדם בו זמניות:



 
 1טבלה   IEC 60439-1לפי תקן   ערך מחושבזמניות יהיה -מקדם הבו

 
   דרגת ההגנה של הלוח: 
 

IP31   -    בתנאי עבודה רגילים דרגת ההגנה המינימאלית של הלוח תהיהIP31    לפי תקןIEC 60529  
 . IK08העמידות להלם מכאני ללא דלתות תהיה  

 
  : כופל הספק

 
. שיפור כפל ההספק יושג באמצעות קבלים עם פילטרים    0.92כופל ההספק המינימאלי הנדרש:   

 למניעת הווצרות הרמוניות. 
 
 .לפי התכניות     הזרם הנקוב:  

 לפי תכניות. יכולת עמידה בזרם קצר  
 

 סיווג מבנה הלוח:
מניעת גישה והפרדה מחלקים  אשר יבטיח  IEC 60439-1 כמוגדר בתקן    1לפי תבנית  מבנה הלוח יהיה  

 חיים. בכדי לפתוח את הדלתות או הפנלים כדי לטפל בלוח יידרש מפתח או כלי מיוחד.

 
 
 פסי הארקה:  
 

פס הארקה אופקי יותקן לכל אורך הלוח. בכל תא חיבורים, יהיה פס נחושת או אלומיניום עם ציפוי  
  אנודייז ומגעי נחושת, שיאפשר את חיבור מוליכי ההארקה.

 
 כיסויים:

 
 . הלוח ייסגר מצדדיו על ידי דפנות הניתנות להתקנה או פירוק קלים ומהירים

 
   תאימות: 
 

 כל הכיסויים יהיו פריקים וניתנים להחלפה ביניהם על מנת לאפשר מודולאריות.  
 

 דלתות:
 

עיוותים. החיבורים  הדלתות והפנלים הנפתחים המיועדים להתקנת ציודי עזר יתמכו במשקלם ללא 
הגמישים המחברים את הדלתות לחלק הקבוע יוגנו על ידי כיסוי מגן גמיש המאפשר תנועה חופשית  
של הדלת. ניתן יהיה לשנות את כיוון הפתיחה של הדלתות הקדמיות והאחוריות בהתאם לצורך.  

את חלקי הלוח    סביבת העבודה תאפשר הגנה על ידי כיסויים אך באותה מידה תאפשר לראות בבירור
 הפנימיים. המבנה יאפשר לעובד יחיד לעבוד בקלות ובמהירות בלוח ובסביבתו. 



 אפשרויות שילוב:
 

 המיקום הסטנדרטי של פסי הצבירה יאפשר הגדלה עתידית של הלוח. 
 

 כניסת כבלים: 
 

  התכנון של הלוח יאפשר כניסה של כבלי כוח או פסי צבירה מלמעלה, מלמטה )כבלים( מלפנים או
 מאחור ללא צורך בשינוי המיקום של פסי הצבירה או שינוי גובה הלוח. 

 
 נגישות:

 
כל נקודות החיבור יהיו נגישות לחלוטין. קורות המסגרת בחזית, בגב, בתקרה ובתחתית )כאשר הלוח  

 עומד על הגבהה( יהיו ניתנים לפירוק בכדי לאפשר התקנה ומעבר של כבלים בעלי קוטר גדול. 
 
   הזנות ללוח: 
 

 ההזנה הראשית תהיה על ידי כבלים בחלל שגודלו בהתאם לשטח החתך של הכבלים ומספרם.  
 

   ניתוב כבלי כוח:
 

כבלי הכוח יכנסו ללוח גם מלמעלה וגם מלמטה. מידות הפתחים יהיו קרובות למידות התא ככול  
ני אטימה אשר יתאימו לדרגת  האפשר, מבלי לפגוע בחוזק וביציבות של הלוח. הכניסות יצוידו בהתק 

של הלוח. כבלי הכוח יתחברו לפסי צבירה משניים או למהדקים. מבודדי תמיכה יסופקו    IPההגנה  
אלקטרו כוחות  של  השפעה  להקטין  ובכדי  החיבורים  על  כוחות  הפעלת  למנוע  דינאמיים  -בכדי 

וידו בלולאות הידוק  הנגרמים בעקבות מעבר זרמי קצר בלוח. מסגרות ההתקנה של ציוד המיתוג יצ
 מתכווננות לתמיכת הכבלים.

 
 :מבנה פסי הצבירה הראשיים

 
פסי הצבירה הראשיים יותקנו בחלק העליון או בחלק התחתון של העמודה. הפסים יהיו מלבניים  

 . הפסים יהיו בחתך אחיד מותאם להולכת הזרם הנדרשת.Cu-ETP R240מנחושת באיכות 
מתאימים   יהיו  המבודדים  הלוח.  של  למסגרת  המחוזקים  תמיכה  מבודדי  בעזרת  יחוזקו  הפסים 

ולרוחב העמודה.    Icwבמספר ובמרחק המתאים לזרם הקצר המתוכנן    10mmעד    5mmלפסים בעובי  
 . 61439ישראלי התצורה של פסי הצבירה תהיה בדוקה לפי תקן 

ם פס האפס יותקן ביחד עם פסי הפאזות בחזית  על מנת להגביל את השפעת השדות האלקטרומגנטיי
 הכיוון מימנו ניגשים לטפל בפסים. 

 
 מחברים מהירים והארכות:

 
החיבורים של הפסים הראשיים יבוצעו באמצעות מחברים מהירים וימוקמו כך שלא יופרעו על ידי  

ומנט, כך שלא  חיבור כבלי הכוח. החיבורים המהירים יהיו ניתנים להזזה ומחוזקים על ידי אומי מ 
 יידרשו קדיחות בפסים.  

הרחבת הלוח בצדדים תתאפשר על ידי הוספת עמודות בזמן הפסקת המתח. הפסים הראשיים יהיו  
 בסדר פאזות ובתצורה סטנדרטית בכדי לפשט את התכנון ולהגביר את הבטיחות. 

 
 
 
 חלוקה משנית: 
 

 אופן ההתקנה יאפשר חלוקה לקבוצות הזנה שונות המורכבות משורות מודולאריות של מפסקים.  
מותקנים על מבודדי תמיכה. המבנה יאפשר    Cu-ETP R240הפסים יהיו מלבניים מנחושת באיכות  

כמות גדולה של חיבורים, התקנה ושינויים. כיסויים נתקעים )ללא ברגים( יבטיחו הגנה בפני מגע  
 .  IPxxBברמה  ישיר 

 
 היחידות הפונקציונאליות:

 כללי: 
כל יחידות הציוד בעלות אותה מודולאריות יהיו ניתנות להחלפה. הגישה לכל יחידות הציוד תהיה  
מלפנים. אביזרי התליה יצוידו במובילים וסמנים המאפשרים מיקום בקלות של ציוד המיתוג. הציוד  

אך ללא   לתוך  יחובר למגשי ההתקנה בעזרת ברגים  אומים  נפילה מקרית של  אומים בכדי למנוע 



הציוד. המסגרות עליהן מורכבים הפנלים הקדמיים יותקנו על צירים סובבים בכדי לאפשר גישה  
 טובה לציוד המיתוג בזמן תחזוקה. 

 
 מבנה תאי כניסה:  
 

ן להסרה  . הפיקודים יותקנו מאחורי פנל הנית באויר, לשליפההציוד בתאי הכניסה יכלול מפסקי זרם  
בחזית הלוח. החיבור לפסי החלוקה יבוצע בעזרת מחברים מיוחדים אשר עברו בדיקת דגם עם ציוד  

 המיתוג בכדי להגדיל את רמת הבטיחות 
 
 מפסקי יציאה:  
 

 יהיה ניתן לאחד באותה עמודה, גם את מפסקי החלוקה וגם את מפסקי ההזנה למנועים. 
 

התכנון הכללי ימנע את הסיכון שבנפילת חלקים מתכתיים לתוך התאים בזמן פעולות אחזקה, תוך  
 שימוש בכל אמצעי מתאים כולל שימוש בתבריגים קבועים במקום באומים. 

ים בחזית )קבועים או עם צירים, עם ובלי דלתות(, הדבר לא  אם ידוע מראש על כמה סוגים של פנל 
 ישפיע על מיקום התושבות ומגשי ההרכבה.  

 
   דרישה להמשכיות ההזנה:

 
 בזמן פעולות אחזקה, הרחבות או שינויים לא נדרשת המשכיות אספקה. 

 
 25המקום השמור יהיה      %  הגדרת מקום שמור:

 
ללציוד שמור:   יהיה  השמור  פלטות המקום  לרבות  הציוד,  להתקנת  ההכנות  כל  עם  אך  ציוד  א 

 הרכבה. 
 

 התקנה:
 

 ביסוס: 
 

מפלדה,   שיהיה  ההגבה  פרופיל  את  יספק  הקבלן  הגבהה.  פרופיל  על  יותקן  וצבוע,  הלוח  מגולוון 
ולרבות ציוד פילוס כמו גם עזרים ואביזרים להתקנה על הרצפה ועל הפרופיל. נקודות העיגון יהיו  

 בקלות ויתאימו לנקודות העיגון והפתחים בלוח. נגישות 
 

 מבנה לוח חלוקה מישני 
 

 דרישות כלליות: 
 

 כדוגמת המתואר בלוח הראשי להוציא הפרטים הבאים: 
 

 מקום ההתקנה:
 

 בהתאם למופיע בתכניות 
 

 . בהתאם למופיע בתכניות הזרם הנקוב:
 

 .םהגבוה מביניה –בתכניות ו/או מקום ההתקנה בהתאם למופיע :  (Icw)יכולת עמידה בזרם קצר  
 
   הזנות ללוח: 
 

 ההזנה הראשית תהיה על ידי כבלים בחלל שגודלו בהתאם לשטח החתך של הכבלים ומספרם.  
 

 בהתאם למופיע בתכנית. הזרם הנקוב:
 

 עמידות בזרם בקצר: בהתאם למופיע בתכנית. 
 

 כניסות כבלים: בהתאם למוראה בתכנית. 
 



 בהתאם לרשום בתכנית לוח.  זרם פסי הצבירה:
 

 מדידות: כמוראה בתכנית 
 
 קיבוע: 
 

אמפר יהיה להתקנה על    40לוח בעל זרם נומינלי של המפסק הראשי הגדול ביותר שאינו עולה על  
 אשר יסופקו עם הלוח. קיר. המיקום, הגובה והקיבוע יבוצעו בקלות בעזרת ווי תליה מיוחדים 

אמפר או יותר יהיה מיועד להצבה על רצפה. נקודות הקיבוע לרצפה יהיו    63לוח בעל זרם נומינלי של  
 נגישות כאשר הלוח מוצב במקום.

 

 
 אבזרים והתקנתם    08.08

 
 רשימת ציוד ואביזרים: .8.8.1

 
 אביזרי המתקן יהיו מתוצרת היצרנים הבאים:

 
 . באולמות המוסך השונים משורין בהתקנות גלויות" פלסטי פלצולי" -

 
" Light" או "Luna"גויס" סדרה לבחירת האדריכל, או "לגרנד" או "ביטיצ'ינו" סדרה " -

סמויות,   והבהתקנות  תיבות  היצרן  המפקח.  באמצעות  בלבד,  האדריכל  לבחירת  סדרה 
קנה של שני  ההתקנה של חברות אלה תאושרנה להתקנה של אביזר אחד בלבד. תיבות להת

)"תיבות חיבורים למתקני חשמל:   145אביזרים או יותר יענו לדרישות התקן הישראלי מס'  
 תיבות פלסטיק"( ויכללו מחיצות להפרדה בין האביזרים

 .RIT  –יציאות תקשורת מחשבים  -
ע"י מ.ד.ע. או ע.ד.א. פלסט,    Cima Boxאופיס", "-"ניסקו  –קופסאות אביזרים משולבות   -

 אישור מכון התקנים. עם 
 

 סוג האביזרים   .8.8.2
 

 אביזרים יהיו לפעולה שקטה, מחוזקים לקופסה על ידי שני ברגים.   
 

 אביזרים מוגני מים יהיו עם מכסה הגנה, אטם סיליקון וקפיץ סגירה.  
 

 התקנת האביזרים    .8.8.3
 

עם הקבלן  יבדוק  ותקשוב  תקשורת  לאבזרי  גב  קופסת  התקנת  את    לפני  המפקח 
רגי החיבור של האביזר )ההערה מיועדת למקרים בהם אביזרי המזמין  מיקומם של בו

 (  מותקנים עם ברגים אופקיים, לעומת אחרים המותקנים אנכית. 
 

 גובה התקנת אבזרים:   .8.8.4
 

 הגבהים להתקנת אבזרים המפורטים במפרט הכללי יהיו "קו תחתון" של האביזר.  
 

 קופסאות גב לאביזרים בריהוט   .8.8.5
 

כדוגמת קופסאות גבס. חיזוק    -קופסאות גב לאביזרים בריהוט תהיינה עם אוחזים מיוחדים לעץ  
 כאשר ניתן.   -נוסף יבוצע באמצעות ברגים במסגרת הקופסה, מחוזקים לעץ 

 
 סאות תהיינה  מחומרים כבים מאליהם.  הקופ -
 הקדח לקופסה ייעשה במכשיר מיוחד המיועד למטרה זו.   -

 
 
 



 גופי תאורה:     08.09

 20עמידה בתקן ישראלי מס'  .8.9.1
 

הדרישה לעמידה בחוקים ותקנים היא כללית וגורפת. יחד עם זאת, באופן יוצא מהכלל )ראה "קול  
מוזכרת פה חובתו של הקבלן לעמוד בכל הדרישות של תקן ישראלי  "(  20קורא ליישום תקן ישראלי  

20  . 
 

כל גופי התאורה שיסופקו לפרויקט יעמדו בדרישות התקן, ויצוידו בתעודות המאשרות התאמתם  
)של גופי התאורה( לדרישות התקן ובמיוחד לאותם חלקים רלבנטיים הנוגעים למנורות המוצעות  

 ולשימוש המיועד. 
 

ת גוף  זו, והמפקח רשאי יהיה  אישור  אורה זה או אחר על ידי המפקח אינו פוטר הקבלן מחובתו 
לדרוש מהקבלן החלפת גופי תאורה שסופקו ו/או הותקנו  ואינם עומדים בדרישות התקן בגופים  

 אחרים, העומדים בדרישות אלה וזאת בכל עת ועל חשבון הקבלן. 
 

 רשימת ציוד מאושרת עבור ציוד תאורה:  .8.9.2
   

"אוסרם", "פיליפס" או "ג'נרל אלקטריק". נורות תהיינה בגוון חם    -פלורסצנטיות    נורות -
)"קר" יותר( לקביעת    840או    קלוויןTLD 830     (3000  )כדוגמת "פיליפס" דגם "לומילוקס"   

 .האדריכל באמצעות המפקח
 .UniForm" סדרה  Venture"  -נורות מטל הלייד  -
 מטיפוס "אוטורגולטור" מתוצרת "ג'נרל אלקטריק" ארה"ב. משנקים לנורות פריקה יהיו   -
פלורסצנט   - לנורות  הפעלה  "הלואר",    -ציוד  "פיליפס"  אלקטריק",  "ג'נרל  "אוסרם", 

 "טרידוניק", בהתאמה לנורות.
 

"אוסרם", "פיליפס" או "ג'נרל אלקטריק". נורות תהיינה בגוון חם כדוגמת    -   LEDנורות   -
 .CRI-80"פיליפס" דגם "לומילוקס"   

 ,"אוסרם", "ג'נרל אלקטריק", "פיליפס" - LEDציוד הפעלה לנורות  דרייבר  -
 ""BAG Electronics  .הלואר", "טרידוניק", בהתאמה לנורות" 

 
 כללי:  .8.9.3

 
כל גופי התאורה יסופקו כשהם מלווים בתעודת אחריות מנציג יצרן הציוד בארץ. האחריות תהיה  

חריות יהיה פירוט סוגי הגופים שסופקו לפרויקט והכמות  ( שנים. בתעודת הא 5לתקופה של חמש )
 שסופקה מכל סוג.  

 
 הכמות המדויקת תקבע על סמך ספירה מדוקדקת באתר. 

 
שנים לפחות, או    10כל גוף תאורה יסופק על ידי ספק מוכר בעל ניסיון בייצור של גופי תאורה של  

גופי תאורה של   גופי התאו  5אספקה של  הנדסית  שנים לפחות. ספק  טכנית  יהיה בעל תמיכה  רה 
 מלאה.  

 
קבלן החשמל, באמצעות ספק גופי התאורה, ייתן למפקח דו"ח ממוחשב של רמות התאורה הצפויות  
להתקנה   המיועדים  ההצתה  וציוד  הנורות  המוצעים,  התאורה  לגופי  בהתאם  השונים,  בשטחים 

 בשטחים אלה.  
 

 נצילות אורית 
 עבור תאורה ישירה.  %73    -עם רפלקטור פרבולי לא תרד מ  הנצילות האורית של גופי תאורה -
למיניהם יהיו אלקטרוניים גם אם לא    LEDמשנקים לכל גופי התאורה הפלורסצנטיים או   -

 צוין בכל מקום אחר. 
פלורסצנטיים - תאורה  לשתי    בגופי  משותף  משנק  להתקין  יש  נורות  משתי  יותר  הכוללים 

 בגוף בן ארבע נורות יותקנו שני משנקים.  –נורות לכל היותר. במלים אחרות 
 
 
 
 



 תקנים 
 המשנקים יעמדו בדרישות התקנים הבאים: 

 
EN61347-1, EN61347-2-3 (General and safty requirements) 

EN60929: Performance requirements. 
EN61347-2-3 annex C : Special requirements for thermally protected ballasts. 

EN 61003-2: Limits for electronics currents emissions. 
EN 61003-3: Limitation of voltage fluctuations and flicker. 

EN 61547: EMC immunity. 
EN 55015: Radio disturbances < 30 Mhz 
EN 55022: Radio disturbances > 30 Mhz 

 
 דרישות טכניות מיוחדות )משנקים לנורות פלורסצנט(: 

 
 בקרת חימום מוקדם מודרג להארכת אורך חיי הנורה. -
 ניתוק אספקת חשמל לנורה במקרה של פעילות לא תקינה של הנורה.  -
 הפסקת אספקת מתח לחימום האלקטרודות במהלך הפעולה.  -
 מכמות המשנקים(. 10שעות )עם נפל שלא עולה על %    50,000לאורך חיים צפוי ש -
שנים בתנאי שמירת טמפרטורת סביבה של המשנק על פי הרשום   5אחריות ללא תנאי של   -

 על גביו. 
 

 נצילות אורית 
 עבור תאורה ישירה.  93% -לא תרד מ  LEDהנצילות האורית של גופי תאורה  -
 יותקנו דרייבר אחד.  LEDבגופי תאורה  -

 
 (:LEDדרישות טכניות מיוחדות )דרייברים לנורות 

 
 . DALIאו V 0-10עמעום עם בקרה דרייביר   -
 . 10KV( עד SURGE PROTECTIONהגנה נגד ברקים ושינויי מתח הזנה ) -
 שעות.    50,000אורך חיים צפוי של -
המשנק על פי הרשום שנים בתנאי שמירת טמפרטורת סביבה של    5אחריות ללא תנאי של   -

 על גביו. 
 תקנים 
 תקן פוטו ביולוגי  -
 Photometric and Electrical: Method Approved "08-79-LM - Devicesתקן   -

Lighting State-Solid of Testing 
 LM-08-80האמריקאי  תקן -
- CRI 
 (efficacy) יעילות גוף התאורה: -

  
 Performance Standard  Safety Standard  Product Type 

(IEC 62612/PAS (Publicly 
Available Specification  

 IEC 62560 
Edition 1 Publication 

expected - 2010 

 Self-ballasted LED lamps 
for general lighting services 

> 50V 

 IEC 62384 - 2006  IEC 61347-2-13 - 2006  Control gear for LED 
modules 

 IEC/PAS 62717 - 2011 IEC 62031 Edition 
2008  

 LED modules for general 
lighting 

IEC/PAS 62722-2-1 Ed. 1: 
Luminaire performance – Part 2-
1: Particular requirements for 

LED 

IEC 60598-1  LED luminaires 

 IEC TS 62504 Terms and Definitions for LEDs and LED 
modules in general lighting  LEDs and LED modules 

 



 
 התקנה ושיקוע  .8.9.4

 
התאורה.   גופי  והרכבת  לקליטת  באתר  להכנות  מועד  מבעוד  לדאוג  הקבלן  אמורים  על  הדברים 

במיוחד לגבי האזורים "המתועשים" )במוסכים למיניהם( בהם יהיה על הקבלן להיעזר בסידורים  
הברגה, פרופילים מגולוונים וכיו"ב. אמצעים אלה מהווים חלק אינטגרלי מגוף  מיוחדים כמו מוטות  

 התאורה ולא נמדדים בנפרד. 
 

גופים המותקנים בתקרת ביניים כוללים את האמבטיה או כל קופסת גב הדרושה להתקנתם באופן  
בה של  משוקע. על הקבלן לתאם עם יצרן/מרכיב תקרת הביניים את ההכנות הדרושות לחיבור והרכ

 הגופים הללו בתקרה.  
 

ולרבות   ומסגרות מתאימות במקום ההתקנה,  ביצוע פתחים  גם את  כוללים  גופי תאורה שקועים 
 אביזרי התקנה, תליה )או שיקוע( וחיבור. 

 
דגש מיוחד מושם על שיטת הקיבוע של גוף תאורה למחיצה הנושאת. שיטת הקיבוע תקבע בנפרד עם  

ת משקל גוף התאורה, את סוג המחיצה ואת התקן העיגון  עליו או  המפקח והיא תיקח בחשבון א
 אליו יקובע הגוף.  

 
 
 

 חיזוק גוף תאורה משוקע   .8.9.5
 

בנוסף לאמור במפרט הכללי יתלה גוף תאורה המשוקע בתקרת ביניים לתקרה הקונסטרוקטיבית  
לגוף התאורה במקומות  מ"מ כל אחד. הכבלים יחוברו    3באמצעות שני כבלי פלדה מגולוונים בקוטר  

 יבצע הקבלן את ההכנות הנדרשות לכך בגוף התאורה.  –המיועדים לכך על ידי היצרן. בהעדרם 
 

כאמור   מתאים,  מתאם  באמצעות  ייעשה  ביניים  תקרת  של  אריח  על  משוקע  תאורה  גוף  התקנת 
דגם   "וויסבורד"  תוצרת  כדוגמת  יהיה  המיוחד  המתאם  חשמל.  לעבודות  הכללי    .MTMבמפרט 

ס"מ בקירוב, ועם שני כנפונים מחליקים על המסגרת    60* 30המתאם כולל מסגרת מודולרית במידות  
 ומותאמים לקוטר גוף התאורה.

 

                     
 אין לעשות שימוש באמצעי תמיכה מעץ. 

 
 קופסת אביזרים של גוף תאורה משוקע: .8.9.6

 
אינטגרל חלק  תאורה משוקע, שאינה  גוף  של  אביזרים  תחוזק לתקרה  קופסת  גוף התאורה,  של  י 

יציבותה   חיזוק לפחות, באופן שיבטיח את  פסי  עיגון או  הקונסטרוקטיבית באמצעות שני מוטות 
מכסה    תהמכאני  הפתוחה.  הקופסה  באביזרי  וטיפול  וסגירתו  הקופסה  מכסה  פתיחת  בעת  גם 

התקנת הקופסה  הקופסה יותקן כך שיאפשר ראיה נוחה וגישה נוחה לבורגי המכסה ללא שינוי ב
 המחוזקת כאמור. 

 
 

 בתי נורה. .8.9.7
 

טלסקופי, קפיצי,    -בתי נורה לנורות פלורסצנטיות  של המפרט הכללי,    08.09.03בנוסף לאמור בסעיף  
 בלתי שביר.  

 



 שפופרות פלואורניות  .8.9.8
 

  T5תהיינה הנורות מטיפוס "חסכוני" בקוטר  של המפרט הכללי,    08.09.04.01בנוסף לאמור בסעיף  
 עם משנקים אלקטרוניים בהתאמה, שתי נורות לכל היותר על משנק משותף. 

 
 מעלות קלווין(.  3000" )גוון 830 נורות פלורסצנטיות לכל סוגיהן תהיינה בגוון המכונה "לומילוקס 
 
 שעות לפחות.    8,000( פינים ואורך חיים של 4נורות פלורסצנט קומפקטיות תהיינה בעלות ארבעה ) 
 

 נורות מטל הלייד  .8.9.9
 

של המפרט הכללי, נורות מטל הלייד תהיינה להצתה חוזרת )חמה(    08.09.04.07בנוסף לאמור בסעיף  
 . UniForm" סדרה Ventureצרת "מהירה )דקה עד שתיים(, כמו מתו

 
 מערכות אופטיות  .8.9.10

 
בנוסף לאמור במפרט הכללי, רפלקטורים ולוברים לגופי תאורה פלורסצנטיים או רפלקטורים לגופי  

 תאורה פלורסצנטיים עם נורות קומפקטיות יעמדו בדרישות הבאות: 
 

 מעלות.   60עד   55, וזווית קרינה של בעלי עקומת החזרה פרבולית -
 בעלי ציפוי מגן על השכבה החיצונית של הרפלקטור, למניעת עמעומו. -

 
 וזאת בנוסף על המתואר בסעיף   של המפרט הכללי. 

 
 עמוד תאורה   .8.9.11

 
עמוד תאורה יהיה מטיפוס "יסוד" )ולא "שורש"(. עיגון העמוד יהיה ליסוד בטון שיבטיח עמידות  

 העמוד וההתקנות על גביו בפני רוח והפרעות אחרות.  
 

סילוק   למקום  של החפיר  עודפי הקרקע  וסילוק  ושיקומו,  ביצוע החפיר  גם את  כולל  יסוד הבטון 
 י האגרות המתחייבות.  פסולת מוכר על ידי הרשויות, לרבות תשלומ

 
 ביסוד הבטון יבטן הקבלן את ברגי היסוד ואת השרוולים למעבר הכבלים.  

 
 בורגי היסוד יהיו מגולוונים, ועל ידי יצרן עמוד התאורה בלבד, מיועדים לעמוד נשוא ההתקנה.  

 
ל פלטת  חלקם העליון של בורגי היסוד יבלוט כך שישאר מקום לפילוס העמוד ולחיבור שני אומים מע

 היסוד של העמוד.  
 

 פלטת היסוד תיצבע בצבע זפת. 
 

 ברגי היסוד לא יצבעו, אך יכוסו בשיכבת גריז עם הגנה באמצעות שרוול פלסטי.  
 

ס"מ מפני הרצפה הסופיים יהיה פתח לגישה למגש הציוד    100בחלקו התחתון של העמוד, בגובה עד   
 "אלן" לנעילתו לעמוד.   או החיבורים. הפתח יצוד במכסה תואם, עם בורגי

 
המכסה יהיה מחובר לעמוד באופן קבוע באמצעות תיל גמיש, מוליך, עם בידוד "צהוב ירוק". אורך  

 ס"מ.   50   -התיל הגמיש יאפשר גישה נוחה לציוד שבתא הפנימי, והוא לא יקטן מ
 

  -בהתקנת העמודים יקפיד הקבלן גם על הפרטים הבאים:
 
 ם באופן מוחלט, ומקבילים אחד לרעהו בכל זוית ראיה.  כל העמודים יהיו ניצבי -
 
 המרחקים בין העמודים יהיו שוים במידת האפשר.   -
 
 כל זרועות הפנסים תהינה בזוית זהה במישור האופקי ובזוית זהה במישור האנכי.    -
 



או המגרש    זוית הזרועות תהיה בהתאמה לתנאי הארה הנדרשים, מרחק העמוד מהדרך המוארת  -
 , לסוג הפנס המותקן והנורה.  מוארה
 

 גילוון וצביעת עמוד תאורה  
 
 מיקרון לפחות.  60הגילוון יעשה באבץ חם בעובי של    -
 
 הגילוון יכסה את כל שטחי העמוד, חוץ ופנים.   -
 
 יש לנקות העמוד בעזרת פצירה ולהחליקו מכל הגרדים למיניהם.   לאחר הגילוון -
 
 מתוצרת "טמבור" או ש"ע.  400ניקוי העמוד בטרם צביעתו תיעשה במדלל מס'   -
 
   HighBildלאחר הניקוי יצבע העמוד בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר מסוג    -

 מיקרון לפחות, בשכבה אחת.   80. שכבת הצבע תהיה בעובי של  Out free Gassingבעל תכונות  
 
 לדהייה, א.ש.ע.  VDEמאושרת ע"י  7000האבקה תהיה מתוצרת "אוניברקול" סידרה  -
 
 גוון העמוד יהיה לבחירת האדריכל, באמצעות המפקח.   -
 
 בע. לאחר הצביעה יעבור העמוד תהליך של קליה בתנור וקרור בהתאם להנחיות יצרן הצ -
 
 מ"מ לא יאפשרו קילוף.    1הצביעה תבטיח היצמדות הצבע לעמוד באופן שגם שריטות במרווחים של    -
 
 . גופי התאורה וחישוב התאורה 
 

בצמוד להגשת הצעתו, יגיש הקבלן דו"ח מחשב, בו יוצגו הביצועים של גופי התאורה המוצעים על  
 ידי הקבלן.  

 
   -בדו"ח זה יפורטו הנתונים הבאים:

 
 דגם מדויק של הפנס המוצע.  -
 
 דגם מדויק של הנורה המוצעת )סוג, הספק(.   -
 
 גובה ההתקנה.   -
 
 מרחק )בדוגמת החישוב( בין העמודים.   -
 
 מטר .  1.0רמות התאורה המתקבלות. מרחק הדגימה של החישוב יהיה כל   -
 
 
 

 תאורת חירום:  .8.9.12
 

 : רשימת ציוד מאושרת עבור תאורת חירום
 

 . Philips" או OVA"אלקטרוזן" או "געש" או "אלקטרולייט" או " –חירום  יחידות ה  -
חירום   - לתאורת  קדמיום  ניקל  או    -מצברי  אלקטריק"  "ג'נרל  או  "פיליפס"  או  "וארטה" 

 "(. T(( מיוחדות לטמפרטורות גבוהות )" Energizer( או "אנרג'יג'ר" Saft"סאפט" )
בדרישות התקן הישראלי המתאים ותהיה עם אישור  כל מערכת חירום שתסופק תעמוד   -

 סימון תו תקן. 
 

 של המפרט הכללי:  08.09.05בנוסף לאמור בסעיף  
 

מודולים חיצוניים לתאורת חירום )המכילים ממיר, מטען, מערכת פיקוד ומצברים( יסופקו   -
וחיבורים   מתאים,  אוורור  עם  דליק,  שאינו  מחומר  מגן  מארז  בתוך  באמצעות  כשהם 

 מהדקים מוגנים ממגע מקרי.



תכליתי ייעשה לגוף התאורה ולא לאביזר החירום וזאת  -חיבור הזנת החשמל לגוף תאורה דו  -
על מנת להבטיח את המשך פעולת גוף התאורה גם כאשר יחידת החירום בתיקון / תחזוקה  

 החלפה. החיבור יהיה באמצעות פלג חיבור בלבד.  /
תאורה )כאשר נדרשת התקנה אינטגרלית( תיעשה אך ורק על    התקנת יחידת החירום בגוף -

 ידי יצרן יחידת החירום או נציגו המוסמך. 
 

-   % לפחות  מצברים  באמצעות  פעולה  בעת  יפיק  חירום  תאורת  התאורה    50גוף  מעוצמת 
 הרגילה )הזנה שגרתית שלא ממצברים(.

 
דקות, וכעבור    100יה  זמן הגיבוי של המצברים לפעולה אוטונומית של גוף תאורה חדש יה -

 דקות.  60ארבע שנים  
 

"ניקל - מטיפוס  תהיינה  הגיבוי  של  -סוללות  סביבה  בטמפרטורת  לעמידה    70קדמיום", 
 מעלות. 

 
מנגנון הבקרה האלקטרוני יכלול הגנה אוטומטית על הסוללות מפני טעינת יתר או פריקת   -

 יתר.
 

התאורה. הנורה דולקת רק נורת סימון הזנת הגוף מהרשת תהיה בחלקו התחתון של גוף   -
 כאשר:

 
o  .הסוללה מחוברת בקוטביות הנכונה 
o  .קימת פאזה קבועה תקינה 
o  .הממיר תקין ומטעין את הסוללה 

 
 מנגנון הבקרה יכיל הגנה בפני נורה בלויה או חוסר נורה לשמירה על הממיר. -
 היחידה תכלול שילוט לרבות מספר סריאלי של כל גוף תאורה.  -
המנגנון יבצע ניטרול פעולת נורית הסימון )במצב שגרתי( במקרה של טעות בחיבור הסוללה   -

 או במקרה שבו היא מנותקת.
 

 גוף התאורה ו/או יחידת החירום יכילו שילוט חרוט: " זהירות ! מחובר לשני מקורות מתח".   -
 

  )בגופי הכוונה ושילוט( יהיה במידות וגוונים תקניים, בנוסחשלט הכוונה  .8.9.13
 שיקבע מדי פעם בפעם על ידי המפקח. 

 
לוח   עובי  יהיה  האור(  למקור  )הניצב  חרוט  פרספקס  לוח  באמצעות  השילוט  נדרש  בהם  בגופים 

 מ"מ לפחות.  8הפרספקס  
 

אחריות מלאה לגוף התאורה וציודו )להוציא הנורה( תהיה לתקופה שלא תקטן משנתיים, אחריות  
 הכוללת החלפה של ישן בחדש באתר.

 
 

 נקודות:    08.10

 
 כללי:   .8.10.1

 
 הנקודות השונות בפרויקט תבוצענה על פי המפורט בהמשך.

 
 של המפרט הכללי:  0800.39בנוסף לאמור בסעיף 

 
כבל    -"  "מוליך או  בצינור,  פי.וי.סי. מושחל  בידוד  עם  נחושת  או    FR-XLPEחוט  בצינור  מושחל 

   בתעלות ייעשה שימוש בכבלים בלבד. מותקן בתעלה.
 

 בכמות בהתאם לצורך, כולל מוליך הארקה.  -" "מוליכים 
 



בכל מקום בו מופיעה המלה "צינור" או "צינורות" בתיאור הנקודות במפרט הכללי, יהיה המשמעות  
 של "מוביל" כמתואר להלן:

 
ו "פנ", או צינור פלסטי קשיח כבד  צינור פלסטי כפיף כבד )מריכף( תה"ט מטיפוס "פד" א   -"  "מוביל

 )מרירון( בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית בהתקנה גלויה, אם לא צוין אחרת.  
 

 בהתקנות מחוץ למבנה יהיה המוביל וקופסאות המעבר והחיבורים  משוריינים ומגולוונים כמתואר. 
 

מ"מ אם לא מצוין אחרת. קוטר מוביל לביצוע   20קוטר מוביל לביצוע נקודה בהתקנה סמויה יהיה  
 מ"מ או כמצוין בתוכניות.  25נקודת תקשורת או טלפון יהיה 

 
מ"מ אם לא מצוין אחרת. קוטר מוביל ביצוע    20קוטר מוביל לביצוע נקודה בהתקנה גלויה יהיה   

 מ"מ או כמצוין בתוכניות.  25נקודת תקשורת או טלפון יהיה 
 

 ( ס"מ אם לא מצוין אחרת.  1.5*3מידות תעלה פלסטית לביצוע נקודה יהיה )  
 

אמפר שלושה פינים שטוחים להתקנה תחת הטיח עם מסגרת    16פאזי   -בית תקע חד  -  "בית תקע"
   בית התקע מחוזקת לקופסת הגב עם ברגים וקופסה מיוחדת לנ"ל, כל זאת אם לא צוין אחרת.

 
בהתקנה סמויה ביציקה, תחת הטיח, במחיצת גבס, במילוי, בריהוט  או בחלל תקרת    -  "תה"ט"
 ביניים.  

 
 קופסת אביזרים לחשמל ותקשורת .8.10.2

 
על ידי מכון התקנים הישראלי    הקופסה מיועדת להתקנת אביזרי חשמל  ותקשורת, ומאושרת ככזו

  "בזק". הקופסה עשויה מחומרים כבים מאליהם. ראה לדוגמא: -ו
  
  
  
  
  
  

   
 

 הקופסה כוללת את כל אביזריה המקוריים ליישום הרלבנטי. 
 

 קופסת אביזרים לחשמל  .8.10.3
 

 תכניות.  הקופסה מיועדת לשרת מגוון בתי תקע, בשילוב עם הגנות וממסר פחת בהתאם למפורט ב
 

 סידור הקופסה והאביזרים יהיה כדוגמת המתואר בתמונה שלמטה: 
 

  
  



  

  
 

 ב"ת למזגן בתקרת ביניים  .8.10.4
 

כמו נקודת בית תקע כוח, אך סיומת בבית תקע מוגן מים מתברג כדוגמת "המחבר תבוצע 
 ר", ולרבות אספקת התקע התואם, התקנתו וחיבורו על כבל המזגן. והמקש

 
 נקודת ב"ת כוח, מפ"ז ומנורת סימון  .8.10.5

 
 ( אמפר ומנורת סימון, בהרכבים.  16* 2כמו נקודת ב"ת כוח, אך לרבות מפ"ז )תבוצע  

 
 נקודת לחצן חירום    .8.10.6

 
ממ"ר, אביזר מיוחד ללחצן חירום הכולל קופסה   1.5מ"מ, מוליכים בחתך   20מוביל בקוטר  לרבות

צבועה אדום, חזית פלסטית לשבירה ביד, לחצן הפועל אוטומטית עם שבירת החזית הנ"ל ושילוט  
 בעברית בהתאם למקרה.  

 
 נקודת פיקוד מרחוק    .8.10.7

 
ים בהתקנה סמויה עם  ממ"ר וסיומת בשני לחצנ 1.5מ"מ, מוליכים בחתך   20מוביל בקוטר  לרבות 

 שילוט בהתאם למקרה.  
 

 הארקת מיתקן טלפון   .8.10.8
 

מוביל  כל "נקודת הארקה" כנ"ל לרבות הארקת ארון טלפון או טלפון ציבורי או דומה, תבוצע  
ממ"ר לפס השוואת פוטנציאלים או פס הארקה בלוח קרוב   6מ"מ, מוליך בחתך  20בקוטר 

 )בהתאם למקרה( וחיבור לבורג הארקה בארון טלפון או בטלפון ציבורי.  
 

 שוחת ביקורת להארקה    .8.10.9
 

תהיה מעל כל אלקטרודה אנכית או מעל חיבורי הארקה למתקני מים חיצוניים או דומה. השוחה  
ירוק מתאים לשטח בו היא  -עם מכסה צהוב  5920-038קה" מק"ט תהיה כמו מתוצרת "אט

החפיר עבורה  לרבות  ס"מ.   15מותקנת. תחתית שוחת הביקורת תהיה מרופדת בשכבת חצץ בעובי 
 ושיקומו.  

 
 הארקת מיתקן מתכתי   .8.10.10

 
ממ"ר,   16מ"מ, מוליך נחושת בחתך עד  25חיבור לפס השוואת פוטנציאלים במוביל בקוטר   לרבות
 חיבור או מהדק חיבור )בהתאם למקרה( ושילוט "הארקה, לא לפרק".   שלות 

 
 איטום מעבר נגד אש   .8.10.11

 
ההכנות במחיצה על מנת לאפשר התקנת אמצעי האיטום, אמצעי האיטום ומריחת הכבלים   לרבות
 ידי פתח האיטום. צמשני 

 



 העבודה והחומרים יהיו כמתואר במפרט המיוחד. 
 

בכל פתח יעשה הקבלן שימוש בכל האמצעים התקניים הנדרשים על ידי התקן המחייב )ראה  
 במפרט המיוחד(.  

 
 איטום מעברי כבלים למקלטים  .8.10.12

 
לפני ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטים מכל סוג, יכין הקבלן את כל הדרוש על מנת  

להלן "מקלט"(, כנדרש על ידי שלטונות  לבצע איטום למעברי כבלים למקלט או המרחב המוגן )
פיקוד העורף. שיטת האיטום תיבחר על ידי הקבלן בהתאם לתנאי ההתקנה, והיא תהיה אחת  

 מהשתיים או שילוב של השתיים:  
   
הגנת מעברי כבלים בודדים, באמצעות צינורות   -  

 מעבר אטומים.  
הגנת מערכת כבלים, באמצעות מסגרת מעבר   -  

 מלבנית ואטמים פנימיים.  
   

שיטת ההתקנה של מערכת האיטום תהיה "סמויה", הקבלן יכין את המעבר הדרוש לו מבעוד   
בתוך המעבר יתקין הקבלן את  מועד, בטרם יציקת הדופן המיועדת למעבר )קיר או תקרה(, ו

 תהיה זו מסגרת עגולה או מסגרת מלבנית.   -המסגרת המיועדת לקלוט את ציוד האיטום  
   

לאחר ביצוע מעבר הכבלים ישלים הקבלן את עבודת האיטום על ידי יישום האטמים המתאימים    
היו מטיפוס  לכבלים שבפועל ואיטום החללים הנותרים. כל ציוד האיטום וטכניקות העבודה י

 המאושר על ידי שלטונות פיקוד העורף והעבודה תבוצע בהתאם להנחיות יצרן וספק הציוד.  
   

 מערכת האיטום תהיה בעלת אישור של פיקוד העורף לשימוש במרחבים מוגנים.   -
 .   DIN 4102-ו  476המערכת תהיה בעלת יכולת עמידות לאש לשעתיים, לפי תקן בריטי  -
 בר.   3.5ירת גזים בלחץ של המערכת תאטום נגד חד -
   DIN 53521המערכת תעמוד בפני תקיפת כימיקלים כמתואר בתקן  -
 . DIN 53508המערכת תעמוד בפני בליה ממושכת לפי תקן  -
 אטמוספרות.  6המערכת תעמוד בפני חלחול מים בלחץ של  -

   
כל העבודות והחומרים   לרבות "קומפלט" למרחב מוגן מכל סוג שהוא, הקבלן יבצע מערכת  

המתוארים, עבור כל הכבלים המיועדים לעבור דרך אותו מרחב. כל האביזרים המשרתים את  
מערכת האיטום יהיו מקוריים של אותו יצרן, מבוצעים לפי הנחיותיו ובאישורו של נציגו המוסמך  

 שור פיקוד העורף, כאמור.  )בישראל( של יצרן המערכת ובעלי אי
 



 
 
 

 דוגמא לביצוע איטום מעבר צנרת למרחב מוגן / מקלט 
 

 נקודת הפעלה למפוח נחשון   .8.10.13
 

לרבות קופסת גב וחוט  ומוביל כמתואר מהמפוח או היחידה המבוקרת ועד קופסת ההפעלה,   לרבות
 מ"מ.   4משיכה פרלון  

 
 נקודת הזנה למכונה   .8.10.14

 
מוביל בהתאם למתואר בטבלה שבהמשך )בהתאם לגודל המכונה(, כבל בחתך כמתואר,   לרבות 

 וסיומת כדלקמן:  
 
ליד המכונה, על קיר או על קונסטרוקציה מתאימה יותקן מנתק הספק, אטום ומוגן מים, בגודל   

נה  בהתאם למכונה. מהמפסק הנ"ל יותקן קו משוריין, מגולוון, עם מעטה פלסטי, עם כבל, עד למכו
אם בהתקנה גלויה או בהתקנה סמויה לרבות חלקה ברצפה, וחיבור למכונה לרבות עזרה בהפעלה   

 ראשונית.  
 

 ביצוע התחברות למנוע או מכונה יבוצע באופן הבא:  
 
לקופסת החיבורים של גוף המכונה או המנוע יחובר קטע צינור פלדה מגולוון, קשיח. קטע זה   - 

וית, בהתאם לדרישות תנאי ההתקנה בכל מקרה ומקרה. בכל מקרה,  יכול שיהיה ישר או שיהיה בז
לא יעלה אורכו של קטע ישר זה על מספר סנטימטרים בודדים, ובמקרה של שימוש בקשת או זווית  

 ייעשה שימוש רק בקשת או זווית, ללא המשך של קטע ישר.    -מתועשת 
 

לקופסת החיבורים של המכונה  קטע קשיח זה יצויד בהברגה בקצהו החודר לקופסה, ויחוזק  
 האחד בחלקה הפנימי של הקופסה והשני בחלקה החיצוני של הקופסה.    -באמצעות שני אומים 

 
בהמשך לקטע הצינור הקשיח יבצע הקבלן קטע צינור גמיש. הצינור הגמיש יהיה מגולוון, כמתואר,  

 ס"מ.   20ועם מעטה פלסטי. אורכו של הקטע הגמיש לא יעלה על 
 

 קטע הגמיש ימשיך הקבלן בביצוע המיתקן בצינור גמיש או קשיח, בהתאם למקרה.  לאחר ה



 
 מודגש בזאת כי אין להתחבר עם צינור גמיש ישירות לקופסת המכונה.  

 
 להלן פירוט הערכים בהתאם לגודלי המכונות השונות: 

 
 כ"ס   30עד  כ"ס   20עד  כ"ס   15עד  כ"ס   12עד  כ"ס  8עד  כ"ס  4עד  הספק המכונה 

 ממ"ר   16*5 ממ"ר   10*5 ממ"ר   6*5 ממ"ר   4*5 ממ"ר   2.5*5 ממ"ר   1.5*5 חתך המוליכים  

 מ"מ   60 מ"מ   40 מ"מ   40 מ"מ   32 מ"מ   25 מ"מ   25 קוטר המוביל  

 אמפר   63*3 אמפר   40*3 אמפר   40*3 אמפר   25*3 אמפר   25*3 אמפר   25*3 גודל מפ"ז  

 
 

 מערכת כריזה    08.11

 
 כללי   .8.11.1

 
 תאור המערכת   
 

( ולהעברת הודעות כלליות.  Life support Systemהמערכת תשרת לכריזת חירום )ברמה של 
 לצורכי כריזת חירום.   ULמאושרי תקן אמריקאי יהיו  רמקולים ה
 

, בהתאם לניתן בשטח, והמארז יהיה כזה שיאפשר הרמקולים יותקנו בקירות ו/או תיקרות
 התקנתם בכל מצב.  

 
 במקומות בהם תידרש הגברה אקוסטית נוספת יהיה שימוש ברמקולי שופר.  

 
הכריזה תשודר ממוקד כריזה, באמצעות פנל כריזה שיאפשר כריזה סלקטיבית לכל אזור בנפרד,  

 ד, על ידי לחצן נוסף, "כריזה כללית".  למספר אזורים מקובצים בקבוצות, או לכל האזורים ביח 
 

 תהיה אפשרות להפעיל הכריזה מנקודה נוספת באתר.  
 

   19מערכת המיתוג, ההגברה, הפיצול והחיבורים תרוכז במסד ציוד מתועש, סטנדרטי, ".
 

המערכת תכלול שעון צלצולים ייעודי לבתי ספר, מחובר למערכת ההגברה. כריזת חירום תהיה  
 שעות.  72 -שעון הצלצולים. השעון יהיה עם גיבוי פנימי למקרה של הפסקת חשמל עד ל עדיפה על 

 
 שילוט הציוד   
 

כל מערכות המישנה השונות תשולטנה באופן שיאפשר הפעלתן בבהירות ללא ידע מוקדם, באופן  
 הבסיסי ההכרחי.  

 
 השילוט יהיה בשפה העברית. 

 
 השילוט יהיה מטיפוס חרוט עם מילוי צבע.  

 
 שילוט מודפס יאושר רק עם הגנה של חומר שקוף קשיח.  

 
 חווט בין חלקי המערכת.   
 

חווט בין חלקי המערכת יעשה באתר. במידה וחלק מחלקי המערכת דורש חוט בכבלים מיוחדים,  
  -שאינו נופל מבכבל ייעודי חסין אש בחתך ייעשה יציין זאת הקבלן בהצעתו. חווט הרמקולים 

הכבל הנ"ל נבחר  על מנת למנוע מפלי מתח על הקווים. במידה ודרוש כבל עם  ממ"ר. חתך  1.0*2
יספקם הקבלן. המהנדס היועץ יבדוק את תיפעול הציוד   –זוגות מפותלים או מפותלים ומסוככים 

יתוקן הנזק על חשבון    -באתר ובמידה וימצא כי הביצועים נופלים מהמצופה, והסיבה נעוצה בחווט 
 המשתמע. ספק הציוד, על כל 

 



לאור האמור לעיל, יהיו כל מרכיבי המערכת בנויים עם מהדקי חיבור חיצוניים להתחברות  
 מערכות היציאות לרמקולים, למיקרופון, לפיקוד וכדומה. 

 
 סדר עדיפויות   
 

בכל הנוגע למיתקני קול, עדיף המיפרט המיוחד למיתקני קול הנ"ל על המיפרטים הכלליים  
 והמיוחדים.  

 
 הציוד   מיפרטי

 
 רשימת ציוד   .8.11.2

 
 מגברים וערבלים 

 
 ציוד הגברה ועירבול יהיה מתוצרת אחת מהחברות הבאות:

 
- Toa 
 מילבנק  -
 סוני.  -

 
 רמקולים

 
 אטלס סאונדלייר.  -
- TOA 
 פיליפס.  -
- JBL 

 
 מסד ציוד  .8.11.3

 
 מיועד להתקנת הציוד המרכזי של המערכת.   19המסד יהיה ברוחב )סטנדרטי( של "

 
מ"מ לפחות. הפרופילים יהיו בעלי מבנה   2מתכת בעובי דופן של    מסגרת המסד תיבנה מפרופילי

מתועש, מגולוונים, עם הכנות לקליטת מסילות לציוד מהצדדים של המסד, וחורים במרחקים  
 מודולריים מלפנים לעיגון פנלי הציוד.  

 
 מקום שמור.   25גובה המסד יהיה מספיק להתקנת כל הציוד הדרוש ועוד % 

 
 . 1  3/4"  -ברה יש להשאיר מקום ושלבי אוורור בגובה שאינו קטן מ בין יחידות ההג

 
 דפנות המסד יבנו מלוחות מתכת )בהתאם לפרופילים( ניתנים לפירוק בעזרת ברגים.  

 
 דופן אחורית למסד תיבנה כדלת לנעילה.  

 
 רזרבה.  200המסד יעמוד על גלגלים לעומס המסד על ציודו, וכן %  

 
 ולל את ספקי הכח הדרושים, מתג ראשי, הגנה ראשית, ומאוורר.  המסד יכיל פנל הזנות הכ

 
המסד יכיל סרגלי חיבורים עם שילוט לחיבור קוי כניסה ויציאה. מהדקים לחיבור קוי הספק  

סיגנלים. כל החיבורים לקוי כניסה ויציאה יהיו על ידי בלוקי ניתוק   ממהדקים של קוי וייפרד 
 טיפוס "קרונה".  

 
שטחים קדמיים שאינם בשימוש יסגרו על ידי פנלים עוורים, במידות מודולריות הדומות למידות  
הציוד המותקן במסד. כל הפנלים הקדמיים יהיו בגוון אחיד, על מנת לתת למסד מראה אסתטי   

 ומקצועי.  
 
 
 



 מגבר הספק   .8.11.4
 

 ובעל התכונות העיקריות הבאות:  19המגבר יהיה להתקנה במעמד סטנדרטי " ,
 

 מיליוולט(  775ד"במ )   0  -רגישות להספק יציאה מלא: 
 

 ק"א, מאוזן.   100אימפדנס כניסה  
 

 כניסות:
 

המגבר יצויד בשתי כניסות, מסודרות בשתי זוגות מקבילות. זוג אחד, בעל עדיפות "רגילה". זוג  
שני, בעל עדיפות על הקודם. המגבר יצויד בהתקן שיאפשר הנחתה אוטומטית של הכניסה ה  

"עדיפה". רמת ההנחתה תהיה לכוון פנימי במגבר. הפעלת   -"רגילה" בעת הופעת סיגנל בכניסה ה
 נחתה תצוין בנורית מיוחדת.  מערכת הה 

 
בהתאמה לכמות הרמקולים ולהספק ה נומינלי שלהם, דהיינו ההספק   – RMS הספק יציאה

   הנומינלי של סך המגברים יהיה שווה לסכום הנומינלי של הספקי כל הרמקולים המתוכננים.
 

 וולט.    100או     70.7אוהם( וכן קו  4יציאות:   אימפדנס נמוך ) 
 

היציאה יהיה אחיד לכל המיתקן האקוסטי. הוא יהיה לבחירת הקבלן אך לאישור  הערה: מתח  
המהנדס. המתח יחייב אוטומטית תאום עם שנאי הקו של הרמקולים, חתך מוליכי מיתקן הקול,  

 על ידי ועל חשבון הקבלן.  -וכו'. כל התיאומים וההתאמות 
 

קולי(, עם חיבור  -ותות בתדר גבוה )עלהמגבר יצויד בהתקן לבדיקה עצמית. ההתקן יכלול מחולל א
לכניסת המגבר. ביציאת המגבר תיבדק תפוקת תדר בדיקה זה ותושווה לנדרש. במקרה של תקלה  

 יתקבל סיגנל תקלה על ידי מגע יבש מהמגבר.  
 

 ד"ב.  2  -קילוהרץ,  בסטיות קטנות מ 16עד   40  רוחב סרט
 בהספק הנומינלי הנקוב. %1   -עוותים הרמוניים:    פחות מ 

 
 ד"ב מתחת לרמת התפוקה.   85ניחות רעש:  

 
 בפני עומס יתר, קצר ונתק ביציאה.   הגנות: 

 
 חדר לא ממוזג    -טמפרטורת סביבה:

 
כוון כל הבקרות )עוצמה ודומה( יעשה על ידי כלי בלבד, ללא אפשרות של שינוי הכוון באופן  

 אקראי.  ידני/ 
 

 או שווה ערך.  "TOA" המגבר יהיה מתוצרת "מילבנק", 
 

 מגבר ערבל   .8.11.5
 

 ובעלת התכונות הבאות:  19היחידה תהיה להתקנה במעמד סטנדרטי "
 

 שני מיקרופונים   -כניסות מיקרופון בהתאמה למיקרופון המוצע לפחות ל   - 
 ויסות עצמה ניפרד לכל כניסה   - 

 ק"א לפחות   1עכבת כניסה כניסת מיקרופון    - 
 מיקרוולט.   200  -רגישות כניסת מיקרופון טובה מ  - 

 ד"ב   30הגבלת מתח יתר   - 
 ד"ב.   2  -קטנות מ הרץ, בסטיות20,000עד  30   - רוחב סרט: - 

 ד"ב   95  -יחס אות לרעש טוב מ  - 
   %0.1 -עוותים הרמוניים קטנים מ  - 

 וולט(    0.770ד"ב )   0מתח יציאה    - 
 ד"ב   12+-הרץ(   100בקרות טון לנמוכים ) - 
 ד"ב   12+-ק"ה(   12בקרות טון לגבוהים )  - 
 גונג אלקטרוני אוטומטי עם הפעלת כריזה   - 

 



 קה:  מחולל אזע
 

בכל ערבל ניתן יהיה להתקין מחולל אזעקה, בעל שלושה צלילי אזעקה שונים. משך ההפעלה של כל  
 צליל יהיו ניתן לכוון מראש. הפעלת צליל האזעקה יהיה על ידי מגע יבש, מרחוק.  

 
 הערה:  

 
 ניתן לשלב בכל מגבר הספק יחידת מגבר/ערבל כנ"ל, עם כניסת מיקרופון אחת בלבד. 

 
 מיקרופון כריזה   .8.11.6

 
 קליטה קרדיואידי, ובעל הנתונים הטכניים הבאים:  ןאופיי , בעל ידינאמ המיקרופון יהיה 

 
 הרץ   15,000עד   50תחום תדרים   - 

 דב"מ   58- רמת יציאה   - 
 אוהם    600/200אימפדנס יציאה    - 
 בר.  -וולט למילי-מילי  0.2רגישות   - 

 
 UL Listedרמקול ושנאי קו לכריזת חירום,   .8.11.7

 
הרמקול יותקן במארז מיציקת אלומיניום, אטום למים, קורוזיה, ואנדליזם ורעידות. הרמקול  

למערכות כריזה בחירום. הרמקול   1480שמספרו   ULוהמארז יהיו עמידים באש בהתאם לתקן 
 התכונות הבאות:    יהיה בעל

 
  . 45573ווט לפי תקן דין   15הספק נומינלי  

 
 הרץ   5500עד    600ד"ב(   3תחום הענות )נקודות   

 
עבור דגם משוקע    VTF)או VT – 157UCדגם  Atlas / Soundolierזוית פיזור  ורגישות כדוגמת  

 בקיר( . 
 

 הרמקול יהיה כדוגמת המובא להלן:



 



 
 
 

 רמקול שופר .8.11.8
 

 הרמקול יהיה עם התכונות המפורטות וכדוגמת המתואר להלן:
 



 
 
 
 

 עמדת כריזה   .8.11.9
 

 העמדה תהיה מסוג מעולה, לעבודה ממושכת.  
 

 העמדה תהיה להתקנה על שולחן, עם מיקרופון כריזה כמתואר.  
 

בהתאם לכתב הכמויות. תהיה אפשרות לכרוז לכל אזור בנפרד,   -לכריזה  כמות האזורים המירבית
לכל קומבינציה של אזורים וכן לכל האזורים ביחד. אופציה אחרונה זו תהיה על ידי לחצן מיוחד  

 "כריזה כללית".  
 

  .A.G.Cעוצמת הכריזה לא תיקבע על ידי עוצמת הדיבור למיקרופון אלא תישלט על ידי מעגל 
 

העמדה תצויד במחוון לציון עוצמת רמת הכריזה. כמו כן תצויד העמדה בנורית לציון כריזה  
 מעמדה אחרת.  

 
 כפתורי ההפעלה והבחירה של האזורים יהיו מטיפוס מואר. 



 
 וולט.    24מתח ההפעלה של העמדה לא יעלה על  

 
תהיה לפי בחירה בין    העמדה תהיה מיועדת לעבוד במשולב עם עמדת כריזה נוספת. עדיפות לכריזה

 עדיפות מוכתבת מראש, או עדיפות לפי הכורז הראשון או אפשרות של כריזה מקבילה משתי עמדות.  
 

 שילוט אזורי הכריזה יקבע במשולב עם המזמין באמצעות המפקח. 
 

 שפופרת/מיקרופון לכריזת חירום  .8.11.10
 

וש במערכות תומכות  לשימ  ULהמערכת תהיה להתקנה משוקעת או גלויה בקיר, ותהיה מאושרת  
 חיים, להעברת הודעות. 

 
 המערכת תהיה כדוגמת המובא להלן ולרבות קופסת גב מתאימה עם מכסה קדמי: 

 
 
 

 
 
 

 

 
 מערכת גילוי אש ועשן מטיפוס אנלוגי ממוען    08.12

 
המערכת המתוארת לעיל כוללת אספקה, הובלה, התקנה, חיבור והפעלה של מערכת מרכזית לגילוי  

 והתראה על עשן ו/או אש והפעלת אמצעים במקרה של גילוי אש או עשן במיתקן.  
 

ותקן ישראלי  A, B ,C, D ,E ,F    72   NFPA   -בדק ותחוזק בהתאם ל  י המערכת תתוכנן, תותקן, ת
 . על כל חלקיו   1220

 
 המערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימים.  

 
 המערכת תסופק, כאמור, פועלת ומוכנה לשימוש.  

 
אביזרי המערכת יהיו כולם מתואמים לעבוד האחד עם השני ומאושרים לעבודה באופן זה על ידי  

 התקן הישראלי הנ"ל. 
 

המערכת שתסופק, הן מן    ומת"י. הספק מתחייב שכל חלקי  FM,UL רכיבי המערכת ישאו אישורי  
בפרסומים   ומופיעים  הנ"ל,  תואמים  לתקנים  יהיו  כל המרכיבים האחרים,  והן  הצד האלקטרוני 



במהדורתו האחרונה    UL-864האחרונים של מכוני תקינה אלו. מודגשת הדרישה לעמידה בדרישות  
עם מערכות כיבוי    (. כמו כן תאושר המערכת לפעולה אינטגרטיבית2009בינואר  1 -)תשיעית, החל מ

 (. Releasing devicesאש אוטומטיות לסוגיהן )
 

חיבור האביזרים אך ורק ע"י ספק הציוד, שיהיה סוכן / נציג מוסמך של יצרן הציוד ועליו להציג  
 מסמכים על כך בפני המפקח. 

 
וה הצעה  חלק ג' כמפורט. התיכנון המוצע מהו  1220מיקום מדויק של הגלאים יהיה לפי דרישות ת"י   

ראשונית למיקום אביזרי המערכת. המיקום הסופי ייקבע על ידי הקבלן, באישור המהנדס, בהתאמה  
לכל התקנים האמורים ובהתאמה לתנאים בשטח לרבות גם מיקום מדויק של גופי תאורה, פתחי  

 (, מחיצות, קורות או כל הפרעה רלבנטית אחרת וכיו"ב.  םקיימימיזוג אויר )אם  
 

אחריות הקבלן להתחשב בכל האמור לעיל בעת ביצוע המיתקן. סטיה מהנ"ל תחייב תיקון הביצוע  
 על חשבון הקבלן.  

 
 יצרן המערכת והאביזרים  .8.12.1

 
בתנאי שעומדת בדרישות המפורטות במסמכי המכרז    "טלפייר",המערכת ואביזריה יהיו מתוצרת  

 בקשה להגשת הצעות זו.  /
 

 תיעוד.   .8.12.2
 

בנוסף לכל האמור במקומות אחרים, ימסור המתקין למזמין במועד הקבלה, תיק מערכת שיכלול  
   -נתונים אלה:

 
 תוכניות התקנה מעודכנות, לרבות תוואי כבלים "כפי שבוצע".   -
 ניים שלו.  רשימת הציוד והמיפרטים הטכ -
 תיאור מפורט של פעולת המערכת כפי שהותקנה.   -
שיותקנו בסמוך  - להנחיות  )בנוסף  שוטפת  והנחיות לתחזוקה  ובדיקה  הוראות הפעלה 

 לרכזת(. 
 נוסח טופס לרישום תקלות, אזעקות ומועדי בדיקות המערכת.  -

 
 מוליכים.   .8.12.3

 
ממ"ר. המוליכים יובדלו על    1.0  -המוליכים יהיו כמפורט בתקן, אך שטח החתך שלהם לא יקטן מ  

 ידי צבעים שונים.  
 

החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מוצלב בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית  
 י מוליכים. גילוי אש אזורי גילוי  קולקטיבים כאשר החיווט לכל אזור הוא בעזרת שנ

 
 אין להשתמש במוביל )צינור או תעלה( משותף למיתקן גילוי עשן ולמערכת/ות אחרת/ות.  

 
כל החיבורים בין הרכזת לציוד הקצה יהיה אחיד ורציף. במקרה הצורך לחיבורים, יעשו אלה אך  

ידי חיבור במהדק על  )ולא  ידי הלחמה  על  יבוצעו  ים(  ורק בתיבות סעף קומתיות. חיבורים כאלה 
 ועליה )על האזור המולחם( שרוול מתכווץ.  

 
 "מערכת גילוי אש".   אקיימ-כל קופסאות הסעף והחיבורים תשולטנה בשילוט בר 

 
 תאור המרכיבים העיקריים:   .8.12.4

 
 הגדרות:  

פוטו   -גלאי ממוען  אופטי,  עשן  גלאי  הינו  ממוען  אלקטרוני  -גלאי  מעגל  המכיל  חום,  או  אלקטרי, 
 לגלאי. הכולל כתובת יחודית 

 עניבה היא מספר גלאים )ממוענים( המחוברים ביניהם פיזית בכבל.   - עניבה 
 

מודול כניסה הינו מעגל אלקטרוני המסוגל לקבל כניסת מגע יבש ולהוסיף לה   -מודול כניסה
 כתובת.  

 



מודול יציאה הינו מעגל אלקטרוני בעל כתובת המסוגל בעת פניה אליו להפעיל מגע   -מודול יציאה 
 בש. י
 

נומרי, המציג את נתוני האזעקה ו/או נתוני  -אלפאLCD הינו לוח תצוגה מטיפוס  -צג דיגיטלי 
פי תכנות המשתמש. התצוגה תהיה בשפה העברית, בצג זה  -נומרית, על-בצורה אלפא שאילתא

 ובכל אמצעי תצוגה אחר במערכת. 
 

קבוצה של אחד או יותר גלאים המוגדרים בתוכנה כאזור אש אחד. אזור אש יכול להיות   -אזור אש 
 מורכב ממספר גלאים הנמצאים בעניבות שונות.  

 
לאזורי אש,  דיגיטלי  לוח מקשים מותקן על הרכזת ומאפשר לתכנת המערכת באופן  -לוח מקשים 

 התניות, הפעלות אמצעים שונים וכיו"ב.  
 

 רכזת האזעקה   א.
 

 הרכזת תזווד בתיבת מתכת המיועדת להתקנה ישירה על קיר או משטח אנכי אחר.  
 

 תיבת המתכת והדלת יהיו בנויים מפח. התיבה תהיה אחת ומשותפת לכל מרכיבי המערכת. 
 

 התיבה תכלול פתחים לכבלים. 
 

 בדלת התיבה יהיה פתח שקוף המאפשר ראיית כל האינדיקציות.  
 

 ל כולל מנעול מפתח.  התיבה תהיה מטיפוס ננע 
 

 הרכזת תהיה מטיפוס מודולרי ניתן להרחבה.  
 

 ניתן יהיה להוסיף מודולים לרכזת הבסיסית תוך שמירת ההשקעה בציוד הקיים. 
 

 קיבולת הרכזת: 
 

. יחד עם זאת תהיה הרכזת ניתנת להרחבה  עניבות 8רכזת האזעקות תהיה בעלת קיבולת של 
ות, וזאת תוך שימוש באמצעים המותקנים ברכזת המקורית  מודולרית של עוד שתי עניבות לפח 

 ללא צורך בהחלפתם.  
 

 תקלות באחת העניבות לא תפגע בכל צורה שהיא בפעולת העניבות האחרות.  
 

מקיבולת   70%גלאים. באופן מעשי יעשה שימוש בכמות שאינה על  100קיבולת עניבה תהיה לפחות  
 הגלאים של העניבה על מנת להבטיח אפשרות של הרחבות בעתיד.  

 
 מודולים מטיפוס כניסה ויציאה.   100על כל עניבה ניתן יהיה להרכיב בנוסף לגלאים לפחות  

 
 :  בקרת עניבות

 
 תישלט ע"י כרטיס בקר עניבה נפרד.  כל עניבה במערכת 

 
כל כרטיס בקר עניבה יכלול מערכת עיבוד עצמאית ויהיה מסוגל לזהות אזעקות מגלאים ולהפעיל   

אמצעי התרעה בעניבה השייכת לו, וזאת גם אם ישנה תקלה במערכת העיבוד המרכזית ו/או  
 בכרטיס בקר עניבה אחר.  

 
הממוענים והמודולים ויספק להם מתח על זוג חוטים   כרטיס בקר העניבה יצור קשר עם הגלאים

 יחיד.  
 

 מטר.   1000 -מגבלת אורך כולל של עניבה לא תפחת מ
 

 כרטיס בקר העניבה יקבל האינפורמציה מהגלאים הממוענים ויעבד אותה.  
 

 תוצאת העיבוד תקבע אם הנתונים שהגיעו הם מצב נורמלי, אזעקה, או תקלה.  
 



 כרטיס בקר העניבה יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת.  
 

 שניות בממוצע.  3תשאול של כל האלמנטים המחוברים לעניבה לא יעלה על  
 

 התאמת הגילוי לאזור המבוקר
 

ראה כהתראת אמת בהתאם לאופיו של האזור המבוקר,  המערכת תאפשר התאמה של זיהוי הת
תוך עמידה בדרישות התקנים לזיהוי מהיר של אירוע אמת בזמנים המפורטים בתקנים. ניתן יהיה  

 וכיו"ב.   המוסך"לתכנת המערכת לאזורים הטיפוסיים ולרבות "
 

 אזור הגילוי.  החלפת גלאי לא תחייב תיכנות מחדש או הגדרה מחדש של איפיון 
 

  (.C.P.U)מערכת עיבוד מרכזית    .8.12.5
 

מערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי העניבה, הצג הדיגיטלי, וכרטיסי הממשק למסופים  
 ומדפסות, אם יידרשו כאלה. 

 
 הוצאה, ניתוק, או תקלה, של אחת מהיחידות הנ"ל תתגלה ותדווח ע"י מערכת העיבוד המרכזית.   
 
המתבצעים לאחר   םאירועימותנים, כלומר   םאירועידיר במערכת העיבוד המרכזית ניתן יהיה להג 

הופעלו לדוגמא, הפעלת כיבוי   מסוימים, )הפסקת מ"א אם גלאים מסוימיםשנתמלאו תנאים 
 אוטומטי בגז בהתניה של שני גלאים שונים וכיו"ב(.  

 
ארועים אלה יאוחסנו בזכרון לא מחיק של מערכת העיבוד המרכזית ולא ימחקו גם אם מתח   

 הרשת ו/או מתח המצברים אבדו.  
 

יותר   המערכת תאפשר הפעלה אוטומטי של משטרי פעולה בעת גילוי אש או פעולת אחד או
 מחיישני הקצה. להלן סדר פעולות המערכת:

 
( דקות, בקומת  X( גלאים מתריעים בקומה, תתבצע הפסקת חשמל לאחר ) Xכאשר ) .א

 ההתראה ובקומה מעל )אופציה(  ובקומה מתחת )אופציה(.
 
( גלאים מתריעים בקומה, ישוחררו אלקטרו מגנטים לדלתות בקומה ותריסי  Xכאשר ) .ב

 ור הגילוי. העשן ישוחררו לפי אז
 
 (.Verificationכאשר גלאי אחד מתריע, יופעלו צופרי פינוי קומה, לאחר אימות אזעקה ) .ג

 
( גלאים או יותר  Xהפסקת מיזוג אויר תתבצע לפי אזורי שליטת לוחות מזוג האויר, כאשר ) .ד

 ,מיזוג האויר יחזור לעבוד כרגיל. Resetמתריעים. בביצוע 
 
( דקות תנתן פקודה  X) -( גלאים מתריעים בקומה לפרק זמן של למעלה מ  Xכאשר ) .ה

 להפסקת אספקת החשמל האזורית. 
 
כאשר גלאי יחיד מתריע על אש/עשן בלוח חשמל תנתן פקודה להפסקת החשמל באותו   .ו

 לוח. 
  
"X יקבע לפי הנחיות יועץ הבטיחות של הפרויקט " 
 

 תי שניתן יהיה להציגו ולהדפיסו.  מערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמי
 

 כריזת חירום: 
 

המערכת תאפשר שילוב כריזת חרום, כך שהרמקולים המחוברים יפעלו אוטומטית בזמן אש  
מתקן הודעות מוקלטות מראש יהיה חלק אינטגרלי   וישמיעו הודעות מוקלטות לאזורים השונים.

 של המערכת. 
 

 תהיה אפשרות לחבר גלאים הכוללים צופר בבסיסם. 
 



המערכת תכלול תוכנת תקשורת המאפשרת בעזרת קוד להיכנס למערכת לצורכי תכנות ועדכון  
 נתונים מרחוק. 

 
 : מערכת תצוגה

 
ולוח מקשים הכולל ספרות,  LCD וס נומרי, מטיפ- מערכת התצוגה תכלול צג דיגיטלי, אלפא

 אותיות ופונקציות מיוחדות. התצוגה תהיה בשפה העברית, כאמור.  
 

 מערכת התצוגה תציג: 
 

 תצוגת אזעקות ותקלות המגיעות מהגלאים והמודולים.   -
 אותיות עם תאור מילולי של הארוע.   80נומריות בנות לפחות  - כותרות אלפא -
 שעון זמן אמיתי כולל תאריך )יום, חודש, שנה(.   -

 
לוח המקשים המהווה חלק בלתי נפרד מהתצוגה יאפשר הכנסת כותרות מילוליות בשדה ללא צורך  

 במתכנת מיוחד.  
 

 התצוגה תכלול:  
 

 כתובת הגלאי המזעיק.   -
 אזעקת אש, תקרת גלאי, תקלת תקשורת וכו'.   -תאור הסיבה לאזעקה   -
 ".  402חדר 5מקום הגלאי כדוגמת: "קומה  תאור מילולי של  -

 
 הכנסת שינויים בתצוגה כגון שינוי כתובת, שינוי הנוסח המילולי וכו', תחייב הקשת סיסמא.  

 
לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת אשר יספק את   15  -ניתן יהיה לחבר ללוח הבקרה עד 

הבקרה הראשי. כל לוח משנה יכלול  כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח  
 . םתווי 80אלפא נומרית של  LCDתצוגת 

   
 :  ספק כח

 
ספק הכח של המערכת יספק מתח לרכזת, לגלאים ולכל ציוד האש ההיקפי, )צופרים, זמזמים,  

 אמצעי ניתוק, אמצעי הפעלה וכיו"ב(.  
 

 יהיה מוגן מפני זרמי יתר בכל יציאותיו.    ספק הכח
 

 . HZ, 230V AC  50מתח הזינה יהיה 
 

ספק הכח יכלול גם מטען ומצברים לגיבוי, משך זמן הגיבוי יהיה כנדרש בתקן הישראלי, ולא פחות  
דקות לפחות של התראות   30שעות של עבודה אוטונומית )ללא אספקת מתח, שלאחריהם   72 -מ

 פעולת אמצעי הקצה השונים בהתאם למקרה הגרוע ביותר.  אזעקת אש מלווה ב
 

 תאור פעולת המערכת  
 

 במקרה של אזעקה תפעל המערכת כדלקמן: 
 

 ברכזת המציינת "אזעקה" תהבהב.  LED נורית  -
 יופעל צופר מקומי.   -
הצג הדיגיטלי יציג את כל האינפורמציה הרלבנטית הקשורה לאזעקה זו ולמיקומה   -

 )כתובת הגלאי, תאור מילולי של האזור המזעיק וכו'(.  
 הודעת האזעקה תשלח למסוף ולמדפסת, כאשר רלבנטי.   -
 כל הפעולות האוטומטיות שתוכנתו יופעלו מיד, כולל ההפעלות מרחוק.   -

 
 ת כדלקמן: במקרה של תקלה תפעל המערכ

 
 ברכזת המציינת "תקלה" תהבהב.  LED נורית  -



 יופעל צופר מקומי.   -
 הצג הדיגיטלי יציג כל האינפורמציה הרלבנטית הקשורה לתקלה ולמיקומה.   -
 הודעת התקלה תשלח למסוף ולמדפסת.   -

 
: אזעקות שתופענה במהלך דו"ח תקלה יזכו לעדיפות, ובמקרה זה אינפורמצית התקלה לא  הערה 

 עד לאחר אישור האזעקה.  תוצג
 

 :  דיאגנוסטיקה
 

 למערכת תהיה בדיקה עצמית אינטגרלית.  
 

בעת הפעלת הבדיקה העצמית תבצע המערכת סימולציה ותבדוק את מצבם של כל האלמנטים  
 המחוברים למערכת.  

 
עם השלמת הבדיקה העצמית יוצג דו"ח מסכם של תוצאות הבדיקה על הצג הדיגיטלי, וכן תישלח   

 התוצאה למדפסת ולמסוף )אם הם קיימים במערכת(. 
 

 בדיקת נוריות:
 
בבדיקת נוריות יבדקו כל הנוריות, הצג הדיגיטלי והצופר המקומי, בתום הבדיקה תחזור המערכת   

 למצבה הרגיל.  
 
 

 : תכנות
 

ות המערכת, שינוי קונפיגורציה, הרחבות וכו', יבוצעו כולם ברמת השדה ללא צורך בכלים  תכנ
 מיוחדים, מתכנתים, או החלפת רכיבים.  

 
 כל התכנות יבוצע דרך לוח המקשים או המסוף.  

 כל הפרמטרים המתוכנתים יאוחסנו במערכת בזיכרון לא מחיק.  
 

 ה תכנות מחדש של המערכת.  איבוד מתח ראשוני ומשני לא יצריכו בשום מקר
 

 הסיסמא תינתן לשינוי בשדה.    (PASSWORD),תכנות ושינוי תכנות יחייבו שימוש בסיסמא 
 

 : ב. מודול כניסה
 

 מודול הכניסה יאפשר חיבור אלמנטים שונים המספקים ביציאתם מגע יבש לעניבה.   
 

 מודול הכניסה יקבל את המגע היבש, יוסיף לו כתובת ויעביר האינפורמציה לרכזת.   
 

 : ג. מודול יציאה
 

 מודול היציאה יתחבר לעניבה ויאפשר ביצוע פקודות מרחוק.   
 

שישנה מצב עם קבלת הפקודה מרחוק. מודול היציאה  .C.O מודול היציאה יכלול מגע יבש מטיפוס 
יכיל אנרגיה )מתח/זרם( להפעלת אמצעי הקצה לו הוא מיועד. האנרגיה תסופק מהרכזת או מספק  

 פרד מהמערכת כולה. כוח מקומי מגובה, שיהיה חלק בלתי נ
 
פקודה זו יכולה להיות ידנית שתתקבל מלוח המקשים ברכזת, או אוטומטית כתוצאה של התניה   

 שתוכננה מראש.  
 

 ד. מודול בידוד: 
 

 בכל עניבה יותקן מודל בידוד שתפקידו לבודד קצר על הקו.  
קצר להמשיך  מודול זה יבודד את הקצר ויאפשר לכל הגלאים המחוברים לעניבה עד נקודת ה

 בפעולתם כרגיל.  
 



כדי למנוע מצב שבו קצר על עניבה מסויימת משבית את כל הגלאים בעניבה זו, יותקנו בכל עניבה   
 מודולי בידוד. מודולים אלה לא יהיו למדידה ומחירם יהיה כלול במחיר המערכת.  

 
 גלאים  

 
 הגלאים יהיו מאושרי תקן ישראלי, כאמור.  

 
 בסיסים אוניברסליים וניתן יהיה להחליף גלאים ללא צורך בשינוי הבסיס.   הגלאים יותקנו בתוך 
 

 קביעת כתובת הגלאי תבוצע בראש הגלאי.  
 

 בעת תשאול מהמערכת המרכזית ידווח כל גלאי על כתובתו.  
 

פרט לכתובתו, ישלח הגלאי גם קוד פנימי )שאיננו ניתן לשינוי ע"י המתקין( המציין את סוג הגלאי,  
 בעת תקשורת עם הרכזת ידווח הגלאי על הפרמטרים הבאים:  כלומר 

 
 אלקטרי, או חום.  - אופטי, פוטו -סוג הגלאי   -
 כתובת הגלאי.   -
 

  LED.כל גלאי יצוייד בשתי נוריות מטיפוס 
 

 הנוריות יהבהבו במצב נורמלי לציון תקשורת תקינה עם הרכזת.  
 במצב של אזעקה ידלקו הנוריות באופן קבוע.  

 
 כל גלאי יכלול יציאה המאפשרת חיבור נורית סימון חיצונית.  

 
  TWO WIRE.שיטת החיווט של הגלאים תהיה 

 
 גלאי עשן אופטי    .8.12.6

 
הגלאי יהיה להתקנה על או תחת הטיח, בעל מראה אסתטי וממדים מינימליים.   -

לדרישת האדריכל ניתן יהיה להתקין את הגלאי בהתקנה חצי שקועה בתקרת ביניים,  
 מבלי לפגוע ביכולתו לבצע הגילוי כנדרש בתקנים.  

 ימי. הגלאי יהיה חלק ממערכת ולא יפעל על מקורות אנרגיה עצמאיים ו/או עם צופר פנ  -
הגלאי יצויד בנורית סימון אינטגרלית לציון גילוי עשן. הגלאי יותקן כך שנורית הסמון   -

 תפנה לכוון הכניסה לאזור.  
פירוק הגלאי מבסיסו יעשה בקלות ובנוחיות גם אם הגלאי נמצא בגובה, ובאופן שלא  -

עולתו  כל ניתוק של חווט או דומה. המגעים בין הבסיס לגלאי יבטיחו אמינות פ שיידר
 של הגלאי.  

אלמנט הגילוי של הגלאי יהיה אופטי, בעל כושר כיסוי כמתואר בתקנים, וללא שימוש  -
 באמצעים רדיואקטיביים.  

 הגלאי יהיה מתוצרת יצרן הרכזת, ומיועד לעבוד עימה.   -
 מספר הרכיבים האלקטרוניים יהיה מינימלי. רכיבים אלקטרו מכניים לא יורשו.   -
 מ' בשניה.    12הגלאי יהיה עמיד ברוחות צד ללא אזעקת שוא עד   -
 תא החישה יוגן ברשת מגן צפופה נגד חדירת גופים זרים.  -
 מעלות צלזיוס.  55עד טמפרטורת סביבה של   םתיפגפעולת הגלאי לא  -
 ללא אזעקות שוא.   85ות יחסית של % הגלאי יעמוד בלח -
ומוגן מפני הפיכת  (RFI/EMI) הגלאי יהיה מוגן מפני אבק והפרעות חשמליות  -

 קוטביות.  
 להשהיה מכוונת.   ןתינתתגובת הגלאי   -
 וולט.   24מתח הפעולה של הגלאי לא יעלה על   -
 הגלאי יהיה מותאם למערכת הבקרה המוצעת.   -
 וספת במקביל לנורית הגלאי.  תהיה אפשרות לחבר נורית ציון נ -
 תהיה אפשרות, במידת הצורך, לחבר מספר גלאים לנורית ציון אחת.   -
 בבסיס הגלאי ניתן יהיה להרכיב גלאים מסוגים שונים, ללא צורך בשינויים כלשהם.  -



 
 גלאי קרן אינטראקטיבי    .8.12.7

 
גלאי זה   מטר, ויגלה את כל ספקטרום סוגי העשן. 5-100הגלאי ישמש לכיסוי שטחים באורך של  

יותקן במקומות בהם גובה האזור המוגן או מבנהו אינם מאפשרים התקנת אמצעי זיהוי וגילוי  
   אחרים או תחזוקת אותם אמצעי גילוי.

 
ממול ליחידה זו  יותקן רפלקטור  הגלאי יפעל בעקרון של משדר מקלט מובנה ביחידה אחת כאשר  

 פסיבי )ללא חיווט(.  
       

 ע"י סט של אלגוריתמים שנמצא בכל  גלאי.   עלהיקבאפיוני התגובה של הגלאי צריכים 
 

הפרעות זמניות או תופעות מעבר אחרות מבלי   האלגוריתמים של הגילוי יהיו מתוכננים לדכא
 לפגוע ביכולת לגלות אש אמיתית.  

 
 שמצטבר על הזכוכית הקדמית.    לכלוך הגלאי יבצע פיצוי על  

 
 קולקטיב ע"י שינוי מצב מפסק בגלאי.  /י קונבנציונאלהגלאי יוכל לפעול כגלאי 

 
 ראה גלאי אופטי.   -לשאר התכונות  

 
 

 צנץ: צופר אזעקה ופינוי עם נ  .8.12.8
 

 .  10חלק  1220הצופר יהיה מאושר ת"י   
 

 הצופר יהיה אלקטרוני, לפעולה על מתח האספקה הישר של הרכזת.  
 

 הצופר יכיל מתנד עצמאי, יחידת דחף ושופר.  
 

 מטר מציר הצופר.   3ד"ב לפחות במרחק של   90עוצמת הצופר תהיה   
 

 קה" ברכזת.  הפסקת פעולת הצופר תהיה על ידי העברת מתג "הפסקת אזע
 

הצופר יותקן עם נצנץ שיהיה חלק אינטגרלי ממנו ויפעל במקביל לפעולתו של הצופר. קצב 
מטרים   30פעם בדקה, ובעוצמה שתאפשר זיהוי המקור ממרחק של   60של הנצנץ יהיה    ההיבהוב
 לפחות.  

 
  
  

  
 

 גלאי חום.    .8.12.9
 

 הגלאי יהיה בעל התכונות הבאות:  
 

 ראה גלאי עשן.   -שיטת התקנה, בסיס, נוריות סימון  -



הגלאי יגיב לקצב שינוי טמפרטורת הסביבה בזמן הניתן לכוון. תחום השינוי יהיה של  -
 שניות.   240מעלות לדקה" בשלושים עד   10"

  3מעלות בסטיה שלא עולה על   58בכל מיקרה הגלאי יזעיק בטמפרטורה עליונה של   -
 מעלות.  

 וולט.   24   -מתח עבודה  -
 הגלאי לא יהיה רגיש ללחות הסביבה.  -

 
 
קבלן יתקין גלאי חום במקומות בהם צפוי עשן עקב פעילות שוטפת ושימוש בגלאים אחרים עשוי  ה

   להוביל לאזעקות שווא.
 
 

 לחצן אש.    .8.12.10
 

 לחצן האש יהיה בעל חזית פלסטית לשבירה. שבירתה תפעיל את אזעקת האש.  
 

 הפעלת הלחצן תפעיל מנורת סימון בגוף הלחצן, לזיהוי מהיר של מקור האזעקה.  
 

 לחץ לאזעקה" או דומה.  - הלחצן ישולט בעברית "אש 
 

   לחצני אש יותקנו בכל המקומות המתחייבים על פי התקן הישראלי.
 
 

 מנורת סימון אש    .8.12.11
 
מנורת הסימון תהיה מקורית של יצרן המערכת. ניתן יהיה לחבר למנורת סימון אחת יציאות של   

 מספר גלאים.  
 

 כל מנורת סימון תשולט כנדרש למהות האזור המוגן על ידי הגלאים אליהם היא מחוברת. 
 

ה  מנורת סימון תותקן לכל אזור / חדר / אולם שהגלאים שלו אינם גלויים לעיני כוחות ההצל
 יהם.למהפרוזדור המוביל א

 
 

 מחזיק דלת אלקטרומגנטי  .8.12.12
  

 מחזיק הדלת יהיה מסוג התקנה ע"י קיר.  -
 ניוטון לפחות.  800כח אחזקה יהיה  -
 .VDC 24+  10%מתח הפעלה   -
 מיליאמפר.   90זרם פעולה  -
 מעלות צלסיוס.  45טמפרטורת עבודה עד  -
 . 1220מחזיק הדלת יהיה מדגם מאושר עפ"י תקן ישראלי  -

 
 

מחזיק דלת אלקטרומכני יותקן על ידי הקבלן בכל דלת המפרידה בין שני אזורי אש וייעודה להיות  
 במצב "פתוח בשגרה" )ולהסגר אוטומטית באש(. 

 
 



  
  

  
 

 
 מערכת כיבוי אוטומטי בלוח.   08.13

 
 כללי   
 

י אוטומטי  המערכת המתוארת לעיל כוללת אספקה, הובלה, התקנה, חיבור והפעלה של מערכת לכיבו
 בגז  ללוח חלוקה. 

 
 אמפר או יותר.  100הקבלן יבצע המערכת בכל לוח )חשמל( שהזרם הנומינלי שלו 

 
ונחירי   ההפצה  צורת  הכיבוי,  גז  האיחסון,  מיכלי  כגון:  הכיבוי  למערכת  הנוגעים  הציוד  מרכיבי  

 המהדורות האחרונות והעדכניות.    72Eוכן  ,  12Aמס'    N.F.P.A - הפיזור יענו לדרישות המפורטות ב
 

 של היצרן כולל ראשי ההפעלה המקוריים.   במכלים מקורייםיעשה שימוש אך רק  -
 יש להציג את קטלוג היצרן עם המספר הקטלוגי לכל רכיב במיכל.  -
 ציוד מכלים מקורי המאושר להתקנה כולל כל הרכיבים כפי שמופיעים בקטלוג היצרן.  -
 שב לכל התקנה.  יש לספק תוכניות הרצה במח -
 משקלי הגז הנקובים בכתב הכמויות הנן כמויות מינימום לריכוז המבוקש.  -
 הרלבנטיות.  NFPA  -ה דרישות הקובעות הן דרישות ה -
 המניפולד הנדרש יהיה מתוצרת היצרן המקורי. לא יתקבל מכל "מקומי".   -
 בכל יציאת מכל יותקן שסתום אל חוזר.   -
 חץ של היצרן בחו"ל. למניפולד תצורף תעודת הבדיקה בל  -
 . 8.5%חישוב הריכוז להרצת המחשב הינו מינימום  -
 מילוי המיכלים יבוצע אך ורק בחו"ל ע"י היצרן. לא יתקבל מילוי מקומי.  -

 
 מערכת כיבוי אוטומטי ללוח תכיל את המרכיבים הראשיים הבאים:  

 
 פרויקט. רכזת גילוי והפעלה אוטומטית, המהווה את רכזת גילוי העשן הראשית של ה -
 
גלאים מורכבים מעל חלקו העליון של לוח. בלוח בעל מספר תאים יורכבו גלאים בכמות    -

 המתאימה, באופן שיובטח גילוי עשן מוקדם מכל חלק של הלוח.  
 
 נחירי גז הכיבוי, מותקנים בחלקו העליון של לוח, מעל פתחים המיועדים למטרה זו.  -
 
 צנרת הפצת גז הכיבוי, מותקנת בתוואי ממיכל האיחסון ועד נחירי הפיזור.   -
 
מיכל  איחסון וגז כיבוי, עם ברז חשמלי המופעל על ידי הרכזת הנ"ל. המיכל יותקן מחוץ    -

מתכת.  חבקי  באמצעות  חשמל,  חדר  או  נישה  לקיר  ייעשה  המיכל  חיזוק  החשמל.  ללוח 
צעות ברגי פרפר בחבקים עצמם, ללא צורך לפירוק  שיחרור המיכל מהחבקים ייעשה באמ

 חיבור החבקים לקיר. 



 מד לחץ / תכולה של גז הכיבוי  עם סימון התחום התקין. -
מערכת התראה על ירידת לחץ הגז מתחת למינימום התקין, לרבות חיבור ליחידת כתובת    -

 לצורך התראה ברכזת גילוי האש.
 

)ויצרן הלוח( אליו היא מיועדת. כל הפתחים והכיסויים  המערכת  תותקן בתיאום מלא עם הלו ח 
 המיועדים לגלאים ולנחירי הכיבוי יבוצעו במקום יצורו של הלוח, ולא באתר.  

 
 

 
 
 

 תיאור מרכיבי המערכת:  
 
 הרכזת:  
 

 הרכזת תחובר לנקודות הקצה הבאות:  
 

 גלאים בלוח.   -
 ברז חשמלי בבלון הגז.   -
 סליל הפסקה של מפסק ראשי בלוח חלוקה נשוא הכיבוי.  -
 צופרי אזעקה/נצנצים.   -
 לחצן/נים ידני/ים להפעלת הכיבוי.   -

 
 פעולת המערכת:  

 
עם גילוי אש/עשן באחד משני אזורי גילוי או בשני אזורים של כל אחד מלוחות החלוקה,    -

 תפעיל המערכת את אמצעי האזעקה שלה:  



 
 צופר פנימי ונורית/ות סימון ברכזת )כמתואר במיפרט ובתקנות(   -
 צופרי האזעקה/נצנצים חיצוניים לרכזת.   -

 
 רכת גם יחד, תבצע הרכזת:  עם גילוי אש/עשן בשני אזורי הגילוי של המע

 
 ניתוק מפסק/ים ראשי/ים של לוח נשוא הכיבוי, על ידי מתן פקודה לסליל/י ההפסקה שלו.    -
 הזרמת גז הכיבוי, על ידי מתן פקודה לברז החשמלי של מיכל איחסון גז הכיבוי.   -

 
ו הצופרים  פעולת  תיפסק  "ריסט"  לחצן  על  ולחיצה  המערכת  לאחר העלמות ההתראות מהגלאים 

 תחזור למצב הקודם שלה, מוכנה לפעולה.  
 
 לחצן כיבוי:   
 

לחצני  כיבוי יחוברו בקווים נפרדים לרכזת. לחיצה על הלחצן תפעיל את מערכת הכיבוי ותיתן חווי  
 ברכזת על מיקום הפעלת הכיבוי.  

 
ו תקן  וישא ת   6חלק    1220מהדורה אחרונה או תקן ישראלי   ANSI/UL 38 הלחצן יהיה מאושר  

 תואם.  
 

 גז הכיבוי:  
 

אשר יכלול את הגז עצמו וכן  FIKE או  KIDDE מתוצרת  FM-200 גז  הכיבוי יהיה מסוג    -
אספקה ומילוי המיכלים כולל דיחוס בחנקן, שייעשה באתר. הקבלן יספק תעודות בדיקות  

 משקל ולחץ עבור הגז בתוך כל מיכל.  
 
  A-1. 2, 9סעיף ,N.F.P.A. 12A  -איכות גז הכיבוי תהיה בהתאם לדרישות ה -

 
 מיכל איחסון:   
 

 .  -ו UL וישא אישור    N.F.P.A. 12A  -מיכל איחסון לגז הכיבוי יהיה בהתאם לדרישות המפורטות ב
FM  
 

 המיכל יותקן מחוץ ללוח החשמל עבורו הוא מיועד. 
 

 שסתום שחרור הגז מהמיכל יופעל בהפעלה חשמלית מהרכזת, או בהפעלה ידנית במקרה הצורך.  
 

 ההפעלה החשמלית תיעשה על ידי ברז חשמלי, מופעל במתח הנמוך והישר של הרכזת. 
 

מיכל יהיה בעל נפח מתאים לאיחסון כמות גז הכיבוי תחת לחץ הגז ההודף. תחום האיחסון לא ירד  
 ליברות לרגל מעוקב.    70לרגל מעוקב ולא יעלה על  ליברות 40  -מ
 

 הגז הדוחף יהיה חנקן יבש.  
 

 מיכל יהיה מסוג המאפשר מילוי וחידוש במידת הצורך במקומו הקבוע.  
 
 בחזית כל שסתום יהיה מד לחץ המראה את הלחץ במיכל, וכן שלט מוטבע עם משקל המיכל והגז.   
 

 כמתואר לעיל.   -ראות היצרן, ובהעדרן המיכל יותקן ויחוזק לקיר בהתאם להו
 
 צנרת ומחברים:   
 

   צנרת ההפצה על כל מרכיביה תהיה מנחושת. -
 
של   - ללחץ  המיועדים  אביזרים  בעזרת  יחוברו  במערכת  והמחברים  האביזרים    2000  כל 

 ליברות.  
 
במקרה של אביזרים בתבריג קוני יהיו האביזרים מתאימים לצנרת ויחוברו בעזרת אומים    -

 מתאימים ובקוטר מתאים לקטרי הצנרת.  



 
בקוטר מתאים  .N.P.T כל האביזרים לחיבור נחירי הפיזור יהיו לפי תבריג חיצוני מסוג  -

 בהתאם לחישוב ממוחשב.  
 
עשה בצורה יציבה ויביא בחשבון את העומסים עיגון צנרת לתקרה, קירות ולוח חשמל י -

 הדינמיים שיופעלו על הצנרת בעת שיחרור הגז.  
 
 ס"מ.   180בכל מקרה, לא יעלה המרחק המירבי בין העוגנים המחזקים על    -

 
 

 מערכת הגנה נגד פריצה   08.14

 
של מערכת  והפעלה חיבור   , המערכת המתוארת לעיל כוללת תכנון, אספקה, הובלה, התקנה

אלקטרונית אוטומטית לגילוי והתראה של נסיון פריצה למיתקן. המערכת תסופק פועלת,  
 מתוכנתת לדרישות המזמין ומוכנה לשימוש.  

 
התקנת האביזרים, כוונם וחיבורם יבוצע אך ורק על ידי ספק הציוד או קבלן )משנה( שהתמחותו  

 המוכחת בהתקנת מערכות כנ"ל.  
 

התכנון המוצע מהווה הצעה טכנית ראשונית למיקום הציוד. הדברים אמורים במיוחד לגבי גלאים  
אקטיביים ופסיביים, מפסקי גבול ומנעולי ביטול/הפעלה של המערכת. על הקבלן, מיד עם קבלת צו  
התחלת עבודה, לבצע תיכנון מדויק של המערכת כולל הצעות עדכון האיפיון, כפוף לביצועי הציוד  

 עקומות קרינה, רגישויות חריגות, הצעות למישטר עבודה שונה וכו'.    -המוצע 
 

 את הצעתו זו על הקבלן לתאם עם מחלקת הבטיחות/בטחון של המזמין.  
 

כל פריט מהמערכת חייב להיות החדיש ביותר הקיים בקו הייצור של הספק המקורי של הציוד,  
 בהתאמה לשימושו במיתקן.  

 
לולות במערכת )במיוחד ברכזת( לדרישות המיוחדות של המיתקן תיעשה  התאמת האופציות הכ 

 ללא תשלום, וזאת במהלך כל שנת האחריות.  
 

על קבלן המשנה )שבאחריות הקבלן הראשי למיתקני החשמל, אם יש כזה, או לחילופין קבלן  
  6תוך  שעות ביממה, והענות לקריאה באתר ב 24מערכת ההגנה הנ"ל( להציג מערך שרות הפועל  

שעות מרגע קבלת קריאה טלפונית לשרות. )לא שרותי מוקד...( עם הגשת ההצעה יגיש הקבלן  
 שעות ביממה חול ומועד, וכן חוזה שרות סטנדרטי.    24מספרי טלפון הפעילים  

 
 רשימת יצרנים: 

 
 מבין היצרנים הבאים: פימא" ו/או לבחירת המזמיןמרכיבי המערכת יהיו מתוצרת "

 . Ademco: אביזרי קצה
 . Pulnix / Takexגלאים חיצוניים: 

 . , "רוקונט"גלאים פנימיים: "סימנס", "ויסוניק"
 

 שילוט:  
 

על ידי צוות המזמין או בא כוחו יעשה בשפה העברית,   שילוט כל חלקי המערכת הדורשים תיפעול
 על גבי הציוד. אותיות השילוט תהינה חרוטות או מצולמות, בכל מקרה לא מודבקות.  

 
 השילוט יהיה עמיד בשחיקת בנזין ו/או שמנים.  

 
 הניסוח של השילוט יובא לאישור המשתמש לפני הביצוע. 

 
 הדגמה וקבלה.  

 
במועד המסירה תערך על ידי הקבלן הדגמה מפורטת של פעולת הציוד על כל מערכות המשנה שלו.  
עליו לדאוג לסימולציה מתאימה של כל מצב חריג אפשרי . תכנון מבחני הקבלה וההדגמה יעשה על  

 ידי הקבלן ובעזרת אמצעיו.  



 
 תאום עם האדריכל  

 
קן את דרך ההתקנה של אביזרים משוקעים  יש לתאם עם האדריכל ובעלי המלאכה האחרים במית

 כמו: 
 

 מפסקי גבול לדלתות/חלונות.  -
 גלאי נפח בהתקנה תה"ט.   -
 פנל הפעלה מרחוק או מפסקי ביטול/הפעלה.   -
 מנעולים מיוחדים.   -

 
 תאור האביזרים העיקריים.  

 
 רכזת התראות    .8.14.1

 
 ומערכת חיישני קצה. הקבלן יספק ויתקין באתר רכזת התראות דיגיטלית נגד פריצה 

 
הנתונים על מצב הגלאים השונים, יתקבלו ברכזת אשר תנתח את הנתונים ותיצור מצב אזעקה בכל  

 מקרה של שינוי במצבם המוגדר. 
 

הרכזת תהיה עם יציאת תקשורת וממשק למערכת בקרת מבנה. המידע בתקשורת יאפשר הפעלת  
 רת מבנה. תאורה מלאה או אמצעים אחרים שיתוכנתו במערכת בק 

 
תפעול הרכזת יהיה באמצעות לוח מקשים קונבנציונלי, )"פנל הפעלה מרחוק"( שיאפשר להגדיר  
 ולשלוט על האזורים השונים, לדרוך ולנטרל תגובות במערכת כתוצאה מפעולת הגלאים וכיו"ב. 

 
 רמות הרשאה לפחות. רמת טכנאי ורמת משתמש.   2 -הרכזת תתמוך ב

 
יהיו מוגנים כנגד נסיון תקיפה ו/או חבלה וכנגד תקלה בקו בטכנולוגית   כל קווי הגלאים השונים,

 רמות:  4 -(. חיווי על מצב כל ערוץ יהיה בE.O.Lנגדי סוף קו )
 

 מצב רגיעה.   -
 מצב אזעקה.   -
 קו הערוץ פתוח.   -
 קו הערוץ מקוצר.   -

 
נגדי סוף קו יחולקו בין המגעים השונים של הגלאים כך שכל מגע יוגן בנפרד. הנגדים יחוברו  

החיבור של כל אביזר ויוגנו מכנית כנגד פירוק או טיפול.   ילבורג ישירות על פני המגעים בצמוד 
 מרמת התנגדות הקו.   25%המערכת תעביר חיווי בגין שינוי מעל 

 
 רכזת בכל אחד מהמצבים הבאים:  ניתן יהיה להגדיר את אזורי ה

 
פתיחת גלאי המוגדר באזור זה, תגרום להתרעה במידה והאזור במצב "דרוך" )או   -"אזור מיידי" 

"מצב לילה"(. ניתן יהיה להגדיר אפשרות בה במצב "מנוטרל" )"מצב יום"(, חיוויי מפסקי המלכוד  
מר וחיוויים חזותיים בפנל הבקרה  יפעילו חיוויים מקומיים בלבד כגון: זמזם מקומי בעמדת השו

 ובלוח המקשים  של הרכזת.  
 

פתיחת גלאי המוגדר באזור זה, תגרום תמיד להתרעה. באזור זה יהיו מוגדרים   -שעות"  24"אזור 
כל מפסקי המלכוד למיניהם ולחצני אזעקה אישיים. ניתן יהיה להגדיר אפשרות בה במצב 

חיוויים מקומיים בלבד כגון: זמזם מקומי בעמדת   "מנוטרל", חיוויי מפסקי המלכוד יפעילו
השומר וחיוויים חזותיים בפנל הבקרה ובלוח המקשים של הרכזת. במצב "דרוך", יפעלו כל  

 החיוויים כולל צופרים והודעה קולית.  
 

עם דריכת המערכת, פתיחת גלאי המוגדר באזור זה, לא תגרום להתרעה אלא   -"אזור מושהה"  
לאחר פרק זמן שהוגדר כ"זמן השהיית יציאה" וכנ"ל גם לגבי "זמן השהיית כניסה". באזור זה  

 יהיו מוגדרים הגלאים שבמסלול היציאה והכניסה לאתר. 
 



 ת הרכזת לאמצעים כגון: סירנה, חייגן וכד'.  ניתן יהיה לבחור/להגדיר ולנתב את צורת תגובו
 

 : אופן הפעולה
 

 הרכזת תתפקד בארבעה מצבי פעולה עיקריים:  
 

 מצב "דרוך מלא".  -
 מצב "יום".  -
 מצב "לילה".   -

 
במצב "דרוך מלא",  כל שינוי במצב גלאי המוגדר באזור "דרוך מלא" יגרום להפעלת כל החיוויים  

ת אזעקה, השמעת הודעה קולית, זמזם מקומי, חייגן מדפסת  שהוגדרו לגביו בהתאם, כגון: הפעל
 אירועים וכד'.  

 
איפוס אזעקה יהיה באמצעות שילוב לחצנים: "אישור" ו"איפוס". לא ניתן יהיה "לאפס" אירוע,  

 טרם ביצוע "אישור" קודם לכן. 
 

ל על גבי פנל  במצב "יום",  כל שינוי במצב גלאי באזור "מנוטרל" יציג חיווי חזותי בלבד שיתקב
 ההפעלה של הבקר המרכזי ובלוח המקשים של הרכזת.  

 
במצב "לילה",  כל שינוי במצב גלאי המוגדר באזור "לילה" יגרום להפעלת כל החיוויים שהוגדרו  

 לגביו בהתאם, כגון: הפעלת אזעקה, השמעת הודעה קולית, זמזם מקומי, חייגן וכד'.  
 

ור באופן זמני. יציאה ממצב זה תהיה או ע"י ביטול מצב מצב "עקיפה"  יאפשר למפעיל לבטל אז
 "עקיפה" לאותו אזור או במעבר הבא של המערכת ממצב "מנוטרל" למצב "דרוך יום/לילה".   -ה
 

 חיוויי המצבים   .8.14.2
 

 ההפעלה המשניות/ לוח המקשים של הרכזת.   לכל ערוץ וערוץ ברכזת יהיה חיווי על גבי עמדת/ות
 

 מצב אזעקה בערוץ, ילווה בתגובות הבאות:  
 

 נורית לחצן האזור תהבהב בצבע אדום עם כיתוב "אשר אירוע"   -
 מקוטע.   Khz 2חיווי קולי מקומי מזמזם בתדר  -
 יופעלו צופרים במתחם האתר.  -
 יופעל חייגן למוקד.   -
 ת.  יופעל חייגן טלפון עם הודעה מוקלט -
 תופעל היציאה למערכת בקרת מבנה.   -

 
 כאמור, הרכזת תתמוך באפשרות בחירת החיוויים כולם או חלקם לכל ערוץ וערוץ.  

 
אישור אירוע ואיפוס אירוע יהיה רק באמצעות "מורשים". מנגנון זיהוי "מורשים" יקבע עם  

 המזמין, והוא יהיה "סיסמא" או "מפתח" או שילוב של שניהם. 
 

 ירוע אזעקה יהיה במתכונת הבאה:  "אישור" א
 

לחיצה על לחצן "אשר אירוע", יגרום לנורית לשנות את צבעה לירוק מהבהב עם כיתוב "אפס  
 אירוע". במצב זה יפסקו החיוויים הקוליים אך לא  החזותיים.  

 
 "איפוס" אירוע אזעקה יהיה במתכונת הבאה:  

 
 לחיצה על לחצן "אפס אירוע" תבטל את החיוויים החזותיים.   -
 תפעיל את הממסרים שהשתחררו כאשר עברו למצב אזעקה.  -

 



כל זאת בתנאי וגורם האזעקה חזר למצב שיגרה טרם ל"איפוס". היה וגורם האזעקה לא נוטרל,  
ערכת אלא אם  הבהוב לשניה ולא ניתן יהיה לדרוך שוב את המ  1הנורית תמשיך להבהב בקצב של 

 אכן נוטרל גורם האזעקה.  
 

במקרה של תקלה בגלאי )לדוגמה(, ניתן יהיה לבטלו באופן חד פעמי וכך לאפשר את דריכת  
 המערכת.  

 
 (.  Bypassמעקף אזור )   .8.14.3

 
הגישה למעקף אזור תהיה במצב "מנוטרל" בלבד ובאמצעות הקשת קוד משתמש ופניה למעקף  

 באזור הרצוי.  
 

"מעקף"   -, תתקבל על גבי מסך התפעול הודעה המצביעה על כי האזור נמצא בעם הגדרת האזור
 )או "מנוטרל". הנוסח המדויק ייקבע על ידי המזמין(.  

 
בדריכת המערכת, אזור זה לא יתפקד ותגובות הגלאים המוגדרים באזור זה, לא יפעילו את מערכת  

 החיוויים.  
 

מי בלבד. דריכת מערכת לאחר ניטרול בו יש גלאים  ניתן יהיה להגדיר מצב "מנוטרל" באופן חד פע
 במעקף, תבטל מצב זה והגלאים שנעקפו, ישולבו בדריכת המערכת.  

 
 חייגן טלפון   .8.14.4

 
בתיבת הרכזת חייגן חיצוני )בכל   יבצע הקבלןבמידה והרכזת המוצעת לא תכלול חייגן מובנה, 

 (.  Tamper Switchמקרה יוגן באמצעות מפסק מילכוד  
 

 או שווה ערך.  DL-125Cדגם  Visonicהחייגן יהיה כדוגמת 
 

 ערוצי. בכל ערוץ תהיה אפשרות להודעה קולית שונה.  - החייגן יהיה חייגן דו
 

 ות.  שני  20הקלטת ההודעות תהיה מקומית בזמן מינימלי כולל של  
 

 ספרות לכל מספר(.   20מספרי טלפון שונים, )עד  4 -בכל ערוץ תהיה אפשרות חיוג ל
 

 החיוג בשיטת טונים ו/או פולסים.  
 

 .  EEPROMנתוני הגדרות החייגן כולל ההודעות הקוליות, ישמרו ע"ג רכיב  
 

 מתח העבודה של החייגן יהיה זהה לזה של הרכזת.  
 

טיפוס המאושר על ידי משרד התקשורת לשימוש המיועד )חיגן  ציוד לתקשורת חיצונית יהיה מ
 אוטומטי, משדר מצוקה(.  

 
 מספר ערוצי החיוג האוטומטי יהיו לפי כתב הכמויות.  

 
 הפעלת הציוד מתואמת ליציאות הרכזת.  

 
 זיווד ושילוט.   .8.14.5

 
 כללי:  

 
ברגי פח לפחות.   4מ"מ לפחות, דלת ארון הפח תינעל באמצעות  1הרכזת תותקן בארון פח בעובי 

 הארון יהיה צבוע בצבע אפוקסי שרוף בתנור בגוון שיתואם עם המזמין.  
 

(, כך שפתיחת דלת הארון תיצור התרעה.  Tamperדלת ארון הרכזת תוגן באמצעות מפסק מלכוד )
לא ניתן יהיה לפתוח את הדלת הקדמית ללא קבלת התרעה אלא אם בוצע ניטרול למפסק המלכוד  

 הנ"ל, ע"י בעל הרשאה מתאימה.  
 

 חיבורי תקשורת  



 
 (.  D Typeהרכזת תצויד במחברים )פלגים( סטנדרטיים לתקשורת ) 

 
 הזנות מתח:  

 
. אפיון מתח הכניסה הנדרש לרכזת יאפשר סטיות  Vac 50 Hz 230הרכזת תפעל במתח הרשת   

 בתדר.   %1 -סטיות מתח לכל כוון, ו  5תקניות במתח ותדר, דהיינו % 
 

וכנגד מתחי   RFכניסת מתח הרשת לרכזת תהייה דרך מסנן הגנה מובנה, פנימי לרכזת, כנגד רעשי 
 .  KV 1.5שיא גבוהים של עד 

 
יוזנו מספק הכח של הרכזת ו/או מספקים מוגנים כנגד הפסקות   יחידות הקצה והגלאים באתר,

חשמל עם גיבוי אינטגרלי, שיותקנו בנקודות מוסכמות באתר. במקרה זה האחרון יהיו הספקים  
 חלק אינטגרלי של המערכת ולא יהיו למדידה.  

 
מצעות  כל מכלול המכיל רכיבים יהיה מורכב על גבי מעגל מודפס הניתן להחלפה בצורה קלה בא

 מחבר מהיר.  כל מכלול הכולל מעגל  מודפס או כל רכיב אחר העומד בפני עצמו כולל גם מארז מגן. 
 

הקבלן יספק תכנית חשמלית וסכמת הצבת רכיבים לכל מכלול מעגל מודפס. הקבלן יחזיק ברשותו  
 מלאי מכלולים להחלפה במידת הצורך.  

 
 שילוט 

 
 ה שילוט בעברית המתאר בברור את תפקידו. לכל מכלול ממרכיבי רכזת ההתראות, יהי 

 
 או בחריטה ובכל מקרה לא באותיות מודבקות.   Metalphotoאותיות שילוט תהיינה בשיטת 

 
 השילוט יהיה עמיד בפני שחיקת בנזין ו/או שמנים ו/או חמרי ניקוי למיניהם.  

 
 נוסח השילוט בתאום ובאישור המזמין טרם לביצוע.  

 
 אדום פסיבי - גלאי תת .8.14.6

                (Passive infrared detector).   
 

  SRN-2000.הגלאי יהיה מטיפוס המתקדם ביותר הקיים בשוק, כדוגמת "ויסוניק" דגם 
 

 תכונות עיקריות נדרשות:  
 
 עדשות כיסוי ניתנות להחלפה. תחום הכיסויים של העדשות יהיה:   -
 

מעלות, כיסוי אנכי באמצעות שלוש "שכבות"   90קרניים, בפתיחה אופקית של   36, בעל  סטנדרטי
 מטר.   18של קרניים, לטווח גילוי מירבי של  

 
מטר, תחומי כיסוי    35ארוכים עם יכולת גילוי של עד   פרוזדורים, לפי המקרה, ולרבות גם מיוחד

עם כיסוי בתחום אנכי רחב  משולב , "וילון"מעלות,  140במיוחד עם "פתיחה" של עד   רחבים
 )מדרגות, חדרים( וכיו"ב.  

 
מעלות, ובמישור האנכי    30ניתן יהיה לכוון את מרכז הגלאי במישור האופקי בתחום של עד  -

 מעלות.  10+-20בתחום של   
 

מון לגילוי, )לשימוש בעת הכוונים( ניתנת לניטרול על ידי מפסק הגלאי יצויד בנורית סי -
 פנימי בגלאי.  

 וולט.    24אמפר,   0.5הגלאי יצויד בממסר אזעקה,   -
 וולט.   24אמפר    0.5עם מגע יבש נפרד, Tamper הגלאי יצויד בהגנה נגד נסיון פתיחה,  -
 .  %100   -ל  50תחום הכיסוי )רגישות( יהיה ניתן לבחירה בתחום שבין %   -
 ניתן יהיה לבחור בכמות הפולסים הנדרשים לאזעקה, בין אחד ל שלושה.   -



מג"ה, לרבות שידור בהספק של   1,000הגלאי יהיה מוגן מהפרעות רדיו עד לתדר של    -
 מטר מהגלאי בכל תחום התדרים עד הנ"ל.   1.2ואט ממרחק של   20

 הגלאי יהיה פירואלקטרי, בעל אלמנט גילוי כפול.   -
 מעלות צלזיוס.  60ועד   20-לאי יעמוד בתכונותיו בטמפרטורות שבין  הג -
 הגלאי יהיה ניתן להתקנה בתצורות שונות, לרבות אופקית.   -
 מיליאמפר.  20 -וולט. זרם הצריכה יהיה כ  16  - ל 9מתח העבודה של הגלאי יהיה בין   -

 
 אדום פסיבי תקרתי -גלאי תת   .8.14.7

 
 מעלות.   360הגלאי יהיה להתקנה מתחת לתקרה, עם תחום כיסוי של  

 
 קרנים כפולות.   31  -הכיסוי יהיה באמצעות לא פחות מ

 
 מטרים.   2.5 - מטרים מגובה של כ 7רדיוס של  -תחום הגנה אפקטיבי 

 
 (. RFI+EMIהגלאי יהיה מוגן קרינת רדיו ושדות אלקטרומגנטיים )

 
 שינויי טמפרטורת סביבה.  הגלאי יכלול מעגל קיזוז ל

 
ודיודת הגנה מפני חיבור מתח הזנה   Tamper switch )הגלאי יכיל מגע גבול להגנה נגד פתיחה )

 בקוטביות הפוכה.  
 

 הגלאי יתאים לעבודה עם הרכזת המוצעת.  
 

 פולסים לאזעקה.    3עד  1אפשרות בחירה בין  
 

 מעלות:  360אדום תקרתי עם כיסוי של -גלאי תת 
 
 

 
 
 

 גלאי שבר זכוכית.  .8.14.8
 

 מטרים.  8מעלות בטווח של    360להתקנה תקרתית, לכיסוי של  -
מעלות   55  -הגלאי יהיה לפעולה בטווח טמפרטורת הצפוי במיתקן, אך לא פחות מ -

 צלזיוס.  
 ו.א.    50שניות לפחות, למיתוג של  3 -מגע אזעקה יהיה ל -
 הגלאי יכיל התקן בדיקה עצמית מחזורית, עם מגע תקלה.  -

עם חוטים  הגלאי יפעל לזכוכית רגילה, זכוכית מצופה, זכוכית מחוסמת, זכוכית משורינת ) - 
 פנימיים( וזכוכית מותזת חול. 

לציון   Led -לציון אספקת מתח ו  Ledלאזעקה )עם זיכרון(,  Ledהגלאי יכיל חווי   -
 . Testמצב 

 
 מגע גבול שקוע במשקוף דלת .8.14.9



 
מגע הגבול )להלן החישן( יהיה להתקנה משוקעת במשקוף הדלת, כאשר המגנט הקבוע משוקע  

  100  - בכנף הנעה, רחוק מהציר )מעל אזור הידית(. המגע יהיה לזרם נומינלי שאינו קטן מ
וולט. תחום החישה של החיישן יהיה ½”. קוטר החישן יהיה   48 -מיליאמפר, ולמתח שאינו נופל מ

  (Ademco)יתאים גם להתקנה גם בדלתות פלדה.  החיישן יהיה מתוצרת "אדמקו" ¾”. החישן  -כ
 א.ש.ע.

 
 מ"מ מרחק בין פני האביזרים:  19מגע מגנטי משוקע בדלת, עם רגישות המאפשרת עד 

 
 

 
 

 אדום אקטיבי.  -גלאי אופטי אינפרא .8.14.10
 

בארבעה מקומות שייבחרו על ידי המזמין תותקנה מערכות גלאים אקטיביות. מרכיבי המערכת  
 יהיו על פי המפרט הבא:

 
הגלאי יהיה להתקנה פנימית או חיצונית, מוגן כל מזג אויר, להתראה על מעבר חפץ בתחום האזור  

 המוגן שבין המשדר והמקלט. 
 

 שיטת ההגנה תהיה באמצעות שידור )וקליטה( של זוג קרני אור אינפרא אדום, מסונכרנות בינהן.  
 

 מערכת הגלאי כוללת משדר ומקלט מסונכרנים.  
 

 תוצרת "פולניקס" א.ש.ע.  המערכת תהיה מ 
 

 תכונות עיקריות:  
 

מטר בהתקנה   120או    60או   40או    20לפי כתב הכמויות. )  -טווח פעולה יעיל  -
 חיצונית, וערכים כפולים מהנ"ל )לפחות( בהתקנה פנימית.( 

ההגנה   (Tamper Proof)מבנה המערכת יהיה מוגן מנסיון פירוק או הסרת המכסה.  -
 תתקבל על ידי מגע יבש, נפתח בתקלה.  

  500ועד   50ניתן יהיה לכוון את משך הפרעת הקרן לקבלת התרעה בתחום שבין   -
 מילישניות.  

 פולסים בשניה.   1000  -התשדורת של האור תהיה בקצב של כ -
וולט וזרם ישר   28אות )מוצא( ההתראה יהיה על ידי מגע יבש, למתח מיתוג של עד   -

 אמפר. 0.2של  
 ולת תדרים ולולאה נעולת פאזה. מערכת אלקטרונית הכוללת מודולציה כפ  -
אחד  תדרים שונים לבחירה, על מנת לאפשר התקנה של הגלאים בסמיכות ללא הפרעה  -

 לשני. 
 נורית אזעקה ניתנת לכיבוי אוטומטי או להישלט באופן ידני.  -
 ומדויקת. אינדיקציה לעוצמת הקרן להתקנה קלה   -
ית מתקבלת כאשר  בדיקת עוצמת קול משלבת רמקולים במקלט. עוצמת קול מקסימל  -

 וויזואלי. - עוצמת הקרן היא בשיאה. אפשרות ליישור קרניים ווקאלי ו
 נורית חיווי נדלקת בכדי לדווח על מצב רגישות נמוך כאשר הקרן המגיעה חלשה מידי. -
 יציאה למוניטור לבדיקת עוצמה אופטימלית של הקרן.   -
צמת האות  מודול למשלוח "התרעה על סביבה קשה" באופן אוטומטי כאשר עו -

 חלשה מהרמה המינימלית המקובלת.  הנקלט



 מערכת סילוק רעשים להבטחת חסינות מפני הפרעות גלי רדיו והשראה חשמלית. -
לאחר זיהוי התראה, תישלח המערכת את אות ההתראה למשך שתי שניות לפחות   -

 )לכוון הרכזת(.  
 תהיה אפשרות לכוון את רוחב תחום הרגישות של הקרן.   -
  (AGC)מצוידת במנגנון בקרה אוטומטי של הגברה המערכת תהיה  -
המערכת תעמוד בטמפרטורות סביבה של אזור ההתקנה. באחריות הקבלן להגן על   -

   -הציוד מפני קרינה ישירה והתחממות יתר. טמפרטורת המינימום לא תרד מתחת ל
 מעלות מתחת לאפס.   10

מעלות   15עד  5ם של   ניתן יהיה לכוון את זוית ההקרנה/קליטה של היחידות בתחו -
 מעלות במישור האופקי.    90  -במישור האנכי )בהתאם לטווח הציוד( ו 

 מתח הפעולה של המערכת יתאים למתח האספקה של ציוד הרכזת.   -
 
 

 גלאי אקטיבי להתקנה חיצונית, ארבע קרניים:
 

 
 
 

 ניטרול:  –פנל דריכה  .8.14.11
 

 הקבלן יתקין בכל מבנה פנל הפעלה וניטרול. 
 

 ניתן יהיה לדרוך המבנה הרלבנטי בלבד, ו/או את כל המערכת, על פי הנחיות המזמין. 
 

הפנל יאפשר את דריכת המערכת, ניטרולה ותיכנותה. הפנל יכיל את כל המידע הרלבנטי לגבי מצב  
 המערכת ואביזרי הקצה. תהיה תצוגה בעברית לכל הנתונים.הרכזת / 

 
 

 פנל הפעלה וניטרול: 
 



 
 
 

 סירנה    .8.14.12
 

 "מ, מגולוון צבוע או פוליקרבונט עמידה בקרינה.  מ 1.5הסירנה תזווד בקופסת פח עובי דופן   
 

 מ' מהסירנה המזוודת.   3ד"ב במרחק    98  -עצמת הקול הנדרשת 
 

 מכסה הקופסה יהיה מוגן מפתיחה בלתי מורשת כמתואר, ע"י מפסק פנימי.  
 

 התקן הצפירה יוגן על ידי גריל קדמי באופן שלא יאפשר החדרת כלי זר להשחתת הנ"ל. 
 

 הקופסה תצויד במנורת סימון אינטגרלית. 
 

 סירנה אלקטרונית עם הגנה נגד פתיחה, ומנורת אזהרה:
 

 
 
 

 משדר אלחוטי  .8.14.13
 

המערכת תכלול משדר אלחוטי ומקלט תואם שיותקן אצל מוקד הבקרה של המתקן, הנמצא מחוץ  
למתחם הפרויקט. מיקום המקלט יוצג על ידי המזמין והמערכת תהיה מתואמת עם המתקן  

 הקיים. 
 

 מוליכים    .8.14.14
 

התקן החיבור בין חלקי המערכת יהיו מוגנים מפני קצר, נתק או שינוי התנגדות בערך  -
 מהערך הראשוני לו כוונה המערכת.   20העולה על % 

קופסאות חיבורים תהינה משורינות, עם מפסקי מילכוד כנגד ניסיון פתיחה בלתי   -
 מורשה. מפסק המילכוד יחובר לערוץ הקבוע של המערכת. 



גידים לפחות  7פנימיים )שבתוך מבנה( יהיו רב גידיים, גמישים, בעלי  כל המוליכים ה -
 ממ"ר.   0.6  -בכל מוליך. חתך כל מוליך לא יקטן מ 

כל המוליכים )כבלים( החיצוניים אם יהיו כאלה יהיו מותקנים אך ורק בתוך צנרת   -
 מגן. הצנרת תהיה משורינת, מגולוונת, ועם מעטה פלסטי. 

יצוניות )אם תהיינה כאלה( תהיינה משוריינות, אטומות  כל קופסאות המעבר הח -
 למים ואבק, מיצקת אלומיניום. אין לבצע חיבורים מחוץ למבנה מוגן.  

 לפי המיפרט הכללי.    -שיטת חיבור קצות מוליך  -
 המוליכים יסומנו בקצותיהם על ידי שרוול מתכווץ מסופרר כדוגמת   -

FLEXIMAR .)פלקסימרק( 
בכל המיתקן, ללא חיבורי ביניים להוציא חיבורים בקופסאות  הכבלים יהיו רציפים  -

 חיבורים מוגנות כמתואר.  
נגדי סוף קטע יפוצלו בין המפסקים השונים המחוברים על ערוץ משותף. מקום חיבור   -

 על אביזר הקצה )המפסק( עצמו.    -הנגד 
ימוש ממספר המוליכים שבש  20כל כבל יכיל מוליכים "שמורים" בכמות העולה על %   -

מוליכים שמורים. )להוציא כבלים במערכות דיגיטליות   4 -בפועל, אך לא פחות מ 
 ממוענות(.  

במערכות ממוענות יהיה הכבל בכמות גידים בהתאם לדרישת המערכת, אך לא פחות  -
מחמישה גידים עבור כבל תקשורת ראשי )ללולאה או עניבה(, ולא פחות משלושה  

 ה "סופי".  גידים לכבל לחיישן או אביזר קצ
 
 

 מערכת בקרה מרכזית   08.15

 תאור המערכת:    .8.15.1
כוללת בקרים עצמאיים מותקנים בלוח הראשי    תחנת השאיבה המערכת הנדרשת עבור בקרת 

 ובלוחות המשנה בעלי יכולת עבודה ברשת ובעלי אפשרות בקרה אוטונומיים. 
או ש"ע   -SIEMENS ,BRADLY,MODICON ALLENהמערכת המתוארת תהיה מתוצרת  

מאושר. מערכת הבקרה תורכב ממערך בקרים מבוזרת, כאשר לכל בקר יכולת תפקוד עצמאית  
 ן על המתקנים המבוקרים שבשליטתו וכן יכולת העברת נתונים למרכז הבקרה.לחלוטי

אל מרכז בקרה    IP  /TCP  ETHERNET  MODBUSהבקרים יחוברו ברשת תקשורת מסוג 
 מרכזי אשר יוצב במבנה משרדים עם מרכז מקביל במשרדי החברה. 

ת קביעת עדיפות בתוכנה  שני המרכזים יעבדו במקביל כולל חיווי מלא, יכולת שליטה עם אפשרו
אל מרכז במשרדים תיעשה ע"י יחידת   בתחנת השאיבהלכל מרכז. העברת הנתונים ממרכז ראשי 

 . GPRSשידור סלולרית בטכנולוגית  
 המסך במחשבים יהיה בעל יכולת תצוגה גרפית צבעונית וכן הצגת טבלאות סטטיסטיות.

ותהייה אפשרות להדפיסם   HARD DISK -התראות מהמערכות יתקבלו בצירוף צפצוף יירשמו ב
 כולל מיון לפי תיאור ותאריך.

  המערכת תהייה בעלת כושר קליטת נתונים אנאלוגיים ודיגיטליים. במקרה של תקלה בתקשורת,
 ימשיכו הבקרים לתפקד עצמאית. 

נדרשת מערכת בה קבלת ההחלטות הינה ברמת הבקר, מערכות בהן להפעלת הלוגיקה נדרש  
 א יתקבלו. המחשב המרכזי ל

ללא צורך   , I/Oהמערכת תהייה בעלת כושר גידול והרחבה ע"י תוספת בקרים ו/או כרטיסי 
 לא ידרוש החלפת בקר.  I/Oבשינוי קווי התקשורת הקיימים, גידול 

 
 תפקיד המערכת:   .8.15.2
הצגת מצב פעולה של כל המתקנים והמנועים וכן אביזרי מכשור ובקרה כולל רגשים   .א

 . תחנת השאיבהוכו' בכל  PHלפרמטרים שונים כגון מדי מפלס, מדי 
 הצגת כל ההתראות במרכז הבקרה כולל תיאור מפורט של מהות ומיקום התקלה.  .ב
 רישום,מיון והפקת דו"ח אזעקות היסטורי.  .ג
 ות המבוקרות. הפעלה מרחוק של המערכ .ד
הפעלת מערכות על בסיס תוכנית לוח זמנים או החלפת תורניות הכל לפי קביעת מתכנן   .ה

 התהליך .   
הצגה גרפית במרכז הבקרה של המערכות המבוקרות כולל תיאור מיקום המערכות   .ו

 במט"ש ונתוני מדידה בזמן אמת.
המבוקרות כולל איסוף ורישום נתוני מדידה, בקרה ומצבי פעולה שונים של המערכות  .ז

 אפשרות הצגת הנתונים בצורה גרפית ביחס לזמן.  



קבלת אינדיקציות ממערכות ולוחות עצמאיים שאינם מבוקרים ע"י מערכת הבקרה   .ח
 דוגמת לוחות מגובים מכניים וכו'.  

 , מוצקות, עכירות, מפלס, לחץ וכו'.   PHקבלת אינדיקציה על טמפרטורה,  .ט
 גילוי עשן. דיווח פעולה ונתוני מערכת  .י
חיבור למערכת בקרת עצמאית שתסופק עם חלק מהציוד  הכוללות בקר ממוחשב פנימי   .יא

כולל התראות   הצגת כל נתוני היחידה על מסכים גרפיים במרכז הבקרה, בתקשורת,
 דרש(. י)במידה וי

כגון:   SATECהצגת הנתונים הנמדדים ממכשירי  חיבור למערכות החשמל במבנה. .יב
 הספק הספקים חשמליים.  כופל  זרמים, מתחים,

למרכזית גילוי עשן המסופקת ע"י אחרים והצגת כל הנתונים   RS232התחברות בתקשורת  . יג
 המתקבלים על גבי המסכים הגרפיים של מרכז הבקרה. 

לטלפונים סלולריים כולל   SMSאפשרות דיווח והעברת נתונים באמצעות שליחת הודעות   .יד
 כיוונית ממכשירי סמארטפון. -אפשרות לשליטה דו

 
 

 מרכז הבקרה:    .8.15.3
 בפרק המפורט להלן מתוארת קונפיגורציה מינימלית הנדרשת עבור מכרז הבקרה. 

הקבלן    היות וקיים פער של זמן מרגע כתיבת מפרט זה ועד לביצוע בפועל של מערכת הבקרה,
דם ביותר הקיים בעת אספקת הציוד אך לא פחות  יידרש לספק את המחשב המתק
 מהקונפיגורציה המתוארת להלן. 

תחנת  ( הינו ליצור דו שיח בין מערכת הבקרה לאחראים על תפעול  HMIתפקיד מרכז הבקרה )
 .  השאיבה

כמפורט ברשימת הכמויות וכן מדפסת   IBMלצורך כך יותקנו במרכז הבקרה מחשב תואם 
 צבעונית.  

 
 מרכז הבקרה : תיאור תוכנת  .8.15.4

  
 או ש"ע . הגירסה האחרונה בעת ביצוע הפרוייקט. SIMPLICITY,PCIMהתוכנה תהיה כדוגמת 

 להלן הדרישות המינימליות הנדרשות מהתוכנה שתותקן במרכז הבקרה: 
 תוכנה ידידותית דרכה ניתן לפקד ולפקח על כל המערכות המבוקרות.       

 הפעלת המערכת תתאפשר ע"י מפעיל ללא הכשרה מוקדמת בהפעלת מחשב.  .א
 בזמן אמת.  תחנת השאיבההתוכנה תאפשר הצגת נתוני   .ב
 הצגת התראות כולל תיאור מפורט בזמן אמת.  .ג
 זמן אירוע וקוד מאשר קבלת האירוע הכל בעברית. תאריך, רישום התראות כולל תיאור,  .ד
 מיון והדפסת דו"ח התראות היסטורי.  .ה
 . בתחנת השאיבההצגה גרפית של מערכות הבקרה  .ו
 גרפי.  ZOOMאפשרות לביצוע  .ז
 אפשרות לשינוי פרמטרים במרכז הבקרה.  .ח
אפשרות לשינוי שעות הפעלה בצורה קלה ופשוטה תוך שימוש בטבלת שעות שבועית  .ט

 הפעלות והפסקות ביום.  4פחות הכוללת ל
הצגת    דקה, 1זמן דגימה מינימלי   נקודות בעת ובעונה אחת, 200איסוף נתונים של לפחות  .י

 והדפסת הנתונים בטבלה ו/או בהיסטוגרמה גרפית. 
 תאור מילולי של האזעקה, בזמן אזעקה תוצג במרכז הבקרה תמונה המתייחסת לאזעקה, .יא

מרכזי והעברת הנתונים למערכת של עובדי   הפעלת זמזם מקומי או פעמון אזעקה
 התחזוקה הכל בעברית. 

התוכנית תאפשר בניית היסטוגרמות גרפיות והצגתן על המסך ברזולוציה מינימלית של  .יב
ניתן יהיה להציג על המסך שני גרפים בו זמנית כגון עקומת צריכת החשמל   דקה אחת.

 ביחס לטמפ' חיצונית וכל זה כפונקציה של הזמן. 
כלומר הצגת התנהגות המערכת  נה תאפשר ביצועי סימולציה של מערכת הבקרה,התוכ . יג

 בתנאי מדידה שונים. 
 

 תצוגה גרפית :    .8.15.5
בצבעים וברזולוציה  , המערכת תאפשר הצגת המערכת ומרכיביה השונים בצורה גרפית סינופטית

תאפשר   נדרשת תמיכה מלאה של התוכנה במסכים שטוחים וברזולציה גבוהה. התוכנה   גבוהה.
הצגת קבוצה לוגית של נקודות בקרה ומדידה  על גבי תמונה גרפית ועדכון הנתונים על המסך בזמן  

 אמת.
כך שניתן יהיה    ZOOM –התוכנה תאפשר לעבור מתמונה לתמונה בצורה היררכית בשיטת ה 

מערכות בצורה אינטראקטיבית וללא צורך  - לעבור בצורה פשוטה וקלה מהמערכת הכוללת לתת
 קלדת פקודות מילוליות. בה



התוכנה הגרפית תאפשר שירטוט צורות גיאומטריות מכל סוג וטקסט בצורה וצבעים ובגדלים  
 התוכנה תאפשר שימוש בצורות גרפיות השמורות בספריה לשימוש חוזר.   משתנים.

 לצורך הדפסת היסטוגרמות תותקן מדפסת צבעונית.
 

 להלן תיאור הדרישות המינימליות הנדרשות ממערכת הבקרה:  .8.15.6
 ביזור ועצמאות הבקרים:  .1

 לכל בקר נדרשת יכולת עבודה עצמאית ללא תלות במרכז הבקרה. 
בכל בקר יהיה שעון פנימי ונתוני תוכנת הבקר ישמרו בזיכרון הבקר בזמן נפילת מתח ההזנה  

 ללא צורך בסוללת גיבוי. 
 

 :נוריות תצוגה מקומיות .2
 נידרש שהבקר המוצע יכלול נוריות תצוגה שיאפשרו לנמצא ליד הבקר לדעת מה מופעל.

 תקשורת בתקן תעשייתי : .3
בין מרכז בקרה לבקר כל שהוא ללא צורך   מטר 1000לטווח מינימלי של   RS-485 .א

בהוספת מתאמי תקשורת, מודמים, מגברים וכולי. תקשורת זו תשמש בין הבקר  
 מודדים או לבקרים בלוחות שיסופקו ע"י אחרים. -לרבי

בין הבקרים. יעשה שימוש    IP /MODBUS ETHERNET   TCPתקשורת מסוג  .ב
 ומגנטיות במערכת.  בכבלים מסוג סיב אופטי למניעת הפרעות  אלקטר

תעשייתי    (managed switch)חיבור הבקרים לתקשורת יבוצע ע"י מתג מנוהל .ג
של שניידר )מס' קט'   ConneXiumדוגמאת  IP20דרגת הגנה 

(TCSESB083F2CU0 מבואות נחושת  6, בעלRJ-45   ושתי מבואות אופטיים
multimode   .לחיבור לסיבים אופטיים עד למרכז הבקרה 

 
 קר :מתקון הב .4

 מתקון הבקר צריך לאפשר החלפת הבקר במידת הצורך בצורה קלה ופשוטה. 
 

 תכנות הבקר: .5
 ( בצורה ידידותית בעזרת עכבר. PCנידרש שהבקר המוצע יתוכנת ממרכז הבקרה )תואם    
 

 זמן תגובה :  .6
בתקשורת  נדרש שזמן התגובה הכולל של הבקר לביצוע משימות מדידה ,תוכנת בקרה  ודיווח          

 שניות. 2אל מרכז הבקרה והבקרים האחרים לא יעלה על 
 

 ע"י הוספת כרטיסים,   I/Oיכולת הבקר לשלוט על מספר רב של נק'   .7
 30KHZזמו תגובה  .8
 מיקרו שניה  0.37זמן סריקה של הבקר יהיה לפחות   .9

 32BITעבודה עם מספרים ברזולוציה של לפחות   .10
 

 אינטגרציה בתקשורת למערכות נוספות במבנה :  .8.15.7
להתקין ולהפעיל בצורה מושלמת חיבור בתקשורת אל   במסגרת חוזה זה נדרש הקבלן לפתח,

 המערכות הבאות :
 תצוגת רב מודד דיגיטלי : .א

מערכת הבקרה תציג את נתוני יחידת רב מודד דיגיטלי למדידת פרמטרים עבור שלוש 
תצוגה אשר תאפשר הצגה בו זמנית של מדידת כל פרמטר עבור שלוש פאזות עם יחידת 

 . הפאזות
 תקשורת בין יחידת  היחידה תתחבר דרך מתאם תקשורת ללולאת התקשורת הקרובה.

ים  ייתאפשרו קריאות הן ידניות והן ישירות ממערכת הבקרה , הנתונים יהיו גלובל 
 ותתאפשר התייחסות כל אחד מהבקרים לנתונים אלו. 

 לן הפרמטרים הנדרשים לקריאה : לה
 ( Vמתח ממוצע בין פאזות ) -
 (  Aזרם ממוצע כולל ) -
 (  KWהספק אקטיבי ) -
 +(1עד  -1) COS Pזווית מופע  -
 R S T   (V )מתח לכל אחת מהפאזות       -
 R S T   (A )זרם לכל אחת מהפאזות       -
 R S T (KW )הספק לכל אחת מהפאזות     -
 (  KVAהספק  )  -



 (  KVARראקטיבי )  הספק  -
 (  HZתדר ) -
 ( מדידת מקסימום וכן בפרקי זמן של ½ שעה. KW  ( ,)KVAהספק שיא ביקוש )  -

 
דקות וכן ניתן יהיה לבצע עם נתונים אלו   10כל הנתונים הנ"ל ירשמו בגרפים כפונקציה של זמן כל 

 כל פעולה מתמטית נדרשת. 
 

 מערכת חיוג ומסר :  .8.15.8
במסגרת עבודה זו נדרש הקבלן להתקין ולהפעיל מערכת חיוג להתראות כולל שליחת הודעות  

 לטלפונים סלולריים.    SMSקוליות והודעות 
)אחד או   בזמן קבלת התראה במרכז הבקרה הראשי תבצע המערכת חיוג אוטומטי אל מספר טלפון

 כאמור .  SMSיותר( ותודיע במסר קולי את הודעת ההתראה וכן תשלח הודעת 
כל הודעת אזעקה במערכת הבקרה הממוחשבת תשודר במסר קולי, האחראי יוכל באופן יזום  

להתקשר טלפונית אל מרכז הבקרה, ומערכת הבקרה תשמיע לו באופן אוטומטי באמצעות מענה  
קולי ע"פ דרישה בצורה ידידותית את כל הודעות התקלה וההתראה הקיימות במערכת המסר  

 הקולי.
 הודעות קוליות.    600תכלול לפחות  המערכת

 באחריות הקבלן לספק את כל ציוד הממשק והתוכנות המתאימות ליצירת השילוב המתאים. 
 למתקשר אל מערכת ההודעות הקוליות תהיה שליטה מלאה על העברת ההודעות לשני הכיוונים. 

כניסה אל המערכת תדווח על  החיבור מטלפון חיצוני אל המערכת יאושר ע"י הקשת קוד אישי, כל 
 האדם ע"פ הרשאתו ומספרו.

 
 בקרים:  .8.15.9

 
 דרישות כלליות  .1

 בעל רמת אמינות גבוהה  (PLC)בקרת המתקן תבוסס, על בקר מתוכנת   1.1
"דיאגרמת מלבנים" תוך שימוש    בפונקציות מיוחדות  -סולם" ו  –תכנות בשיטת "דיאגרמת 

פורט    CPU -או  תואם.      לצורך זה יכלול ה IBM-PCייעודיות. התכנות באמצעות מחשב 
 ” .Monitoringו “  ”Programmingלתקשורת למחשב עבוד פעולות     “

   ,             Ethernet Modbus TCP/IP, Fipway הבקר יתמוך בפרוטוקולים הבאים :    1.2
.Modbus, , CANopen, 

                Ethernet Modbus TCP/IP, CANopen :-כן הבקר יוכל לתמוך בו זמנית ב- כמו      
,Modbus RS232/485  . 

 מול פנל תצוגה ותפעול מקומי, מול בקר תקשורת אלחוטית ומול יחידת           
 מדידות חשמל .            
  CONTROLLOGICS -A.Bאו  MODICON PREMIUMהבקר יהיה       

   S7  SIEMNS  או          
 
 
 
 תנאי סביבה והתקנה  .2

 הבקר יותקן בתוך לוח מ.נ. בקרבת לוחות ומתקני חשמל  תעשייתיים        2.1
 מעלות צלסיוס.  70ועד    0טמפ'       2.2
 .  95%לחות יחסית עד         2.3
 או בדיקות שו"ע לרעשים    ICS-2-230עמידות ברעשים חשמליים עפ"י תקן         2.4

 חשמליים.              
 בהפרעות אלקטרומגנטיות, כולל אלו (NEMA,IEEE)עמידות לפי תקנים בינ"ל        2.5

 הנובעות מהמצאות בסביבת מקורות אנרגיה אלקטרומגנטיים גדולים, מכות זרם              
 בפסי צבירה ובכבלי כח בסמוך לציוד הבקרה.             
 עמידות בפני רעשים חשמליים אלקטרומגנטיים הנובעים מהפעלת ציוד הלחמה.       2.6
  NEMA -ו IEEEעמידות ברעידות ובהלמים מכניים עפ"י תקנים מוכרים כגון:        2.7
  RFהגנה בפני הפרעות        2.8
 וניות במתקן. עמידות בתנאי ההרמ        2.9
 
 נתונים חשמליים  .3

 . 24V DCמתח הזנה       3.1
 מהמתח    הנומינלי.  20%-/+עבודה תקינה של הבקר בתחום של      3.2

 שנים  10בעת הפסקות ו/או הפרעות חשמל תשמור התוכנה ויישומית בבקר למשך  3.3    



 שנים לפחות.  10לפחות. גיבוי באמצעות סוללת ליתיום, אורך חיים              
 
   (CPU)יחידת העיבוד המרכזית   .4

הבקר יסופק עם כל הציוד והאביזרים הנדרשים לצורך פעולה משולמת עפ"י דרישות מפרט זה  
 את הציוד והפונקציות כפי שיפורטו להלן )דרישות מינימום(:  ויכלול

 
 נוריות חיווי    4.1

RUN 
ERROR 

I/O FAULT 
TER 

FIP ACTIVE 
 RESETחווי חיצוני או מגע פנימי בתוכנה לחצן - תקלה/התרוקנות סוללות הגיבוי

 
    I/Qקיבולת    4.2

 לפחות בהרכב טיפוסי של:   I/O -הבקר יהיה בעל יכולת טיפול הכוללת ב
2040  I/Q  דיסקרטי 
156 I/Q  אנלוגי 

שקילה, בקרת תנועה בשני צירים וכרטיסי אינקודר במהירות   –תמיכה בכרטיסים מיוחדים  
200khz   

 
 תכונות    4.3

 תוכנה  1k  -מילישניות ל  3-זמן סריקה מהיר יותר מ •
  1kמילישניות ל  0.8-אפשרות למחזור סריקה מהיר לחלקים נבחרים בתוכנית ממהיר יותר מ  •

 תוכנה. 

של המערכת דרך פורט  (RUN)” תוך כדי פעולה נורמלית on-line“ -תכנות יתאפשר גם ב  •
 .  Ethernetתקשורת טורי ודרך תקשורת 

בצע כאמור באמצעות מחשב אישי, לפיכך אספקת הבקר תכלול אספקת תכנות הבקר ית •
 חבילת התוכנה המיועדת לתכנות באמצעות מחשב אישי. 

 ביט  16אורך מילה  •

שנים, דיוק  3-שנה/חודש/יום/שעה/דקה/שניה כולל גיבוי ל   – שעון זמן אמיתי בחומרה  •
 שניה/חודש  1  –מינימלי 

 
 

 הסולםדיאגרמת  –פונקציות בתוכנה 
 פונקציות בסיסיות 

 ממסרים רגילים  •

   LATCHממסרי  •
• TRANSIT  

 מונים  •
 קוצבי זמן  •

   (SHIFT REG)אוגר הזזה  •

• (MASTER CONTROL RELAY) MCR  
• DRUM  

   (IF,LET)תנאי והצבה  •
 השוואה: גדול מ:, קטן מ:, שווה ל:, שונה מ:, •

   AND,OR,NOT,XORפעולות לוגיות:  •
 ,/ שורש +,-,Xפעולות מתמטיות:  •

   BCD -לבינארי ובינארי ל BCDהתמרה  •
   (FLOATING POINT)חישוב, תצוגה ופעולות במספרים עם שברים עשרוניים  •
 

 פעולות במטריצות 
    (LET)הצבה  •



   (IF)השוואה   •
 פעולות מתמטיות: אוגר מול אוגר  •

 פעולות לוגיות: אוגר מול אוגר •
 
 

 בקרת חוג סגור 
חוגי בקרה לפחות ותאפשר הפעלת חוגי בקרה    8התוכנה תכלול   –ייעודיים   PIDחוגי בקרה  •

 (Auto tuningע"י הגדרת הפרמטרים בלבד לרבות אפשרות כיול אוטומטית )
• Cascade PID 
 

 פעולות במבנה התוכנה 
 

• SKIP 

• JUMP/GO TO 

• SUBROUTINE 
• INTERRUPT )לדגימת כניסות מהירות( 

 
 תיעוד 

תווים.  RUNG – 5אפשרות למתן שמות/כתובות לכל נקודה פיזית, או מחושבת ולכל  .1.1
 . OFF-LINE  -וב   ON-LINE- שמות אלו יופיעו בכל אופני הפעולה ב

 CROSSאפשרות הפקת תיעוד מלא ומפורט של התוכנה היישומית, לרבות:  .1.2
REFERENCES  . 

 
 

 זיכרון 
 

מילים   196Kלכתיבת תוכנה )דיאגרמת הסולם( בקיבולת של    RAMזיכרון חופשי למשתמש מסוג 
לפחות וכמו כן זיכרון חופשי למשתמש עבור ממסרים, טיימרים, מונים ואוגרים לאחסון נתונים  

 רגיסטרים לפחות.  196Kבקיבולת של 
 

 פרוטוקולים תכנה וחומרה –תקשורת  .8.15.10
 

 תקשורת כמפורט להלן: הבקר יכלול יכולת ואמצעי  
 

 תקשורת לתכנות  .א

 
למחשב לצורך תכנות ו/או   Uni-Telway/ETHERNETבמשטר  CPU - יציאת תקשורת מה
 מעקב אחר התוכנה. 

 
  MASTERפונקצית  .ב

 ליצירת תקשורת עם רכיבי בקרה חיצוניים כגון: ▪
 (CANOPEN)ווסתי מהירות  ▪
 Modbus RS485/ MB+ /Ethernet TCP/IP)תקשורת בין בקרים ) ▪
▪ HMI  ומערכותSCADA    (Modbus Ethernet TCP/IP) 
 Modbus RS232רכיבי אלחוט  ▪
 אפשרות שליטה והפעלה מרחוק באמצעות מודם טלפוני. ▪
 

 
   FIPIO .ג

הכוללות פקודות  ALTIVARפונקציות מובנות לתקשורת מלאה עם ווסתי  ▪
התקשורת   לווסתים, דיאגנוסטיקה מלאה של הווסת, דיאגנוסטיקה של

וקריאת כל הרגיסטרים של הווסת וזאת ללא כתיבת תוכנה ע"י הגדרת דגם  
 הווסת בלבד!



 . AS-Iל   GETWAYפונקציה מובנת ליצירת   ▪
 . Distributed I/Oפונקציה מובנת לסריקת   ▪

 
   Ethernet .ד

. מאפשרת קריאה וכתיבה לכל רכיב  Distributed I/Oפונקציה מובנת לסריקת    •
 כתובת הרכיב ותחום הרגיסטרים ללא כתיבת תוכנה. ע"י הגדרת 

 
 כרטיסי כניסות ויציאות  .8.15.11

 
הכוללות הגנות וגישורים אשר  TeleFast) כרטיסי הכניסות והיציאות יתמכו ביחידות חיווט מהיר ) 

 "החלפה בזמן עבודה". -מתואמים לעבודה מול הכרטיסים השונים לרבות תמיכה ב
 מ"מר.  1.5*2וט של גידים של עד יחידות החיווט הנ"ל מותאמות לחיו 

כל כרטיסי הכניסה והיציאה דיסקרטיים או אנלוגיים יהיו מבודדים . לא  יתקבלו כרטיסים לא  
 מבודדים.  

 
 תוכנה .8.15.12

 
שנים לפחות בכתיבת תוכנה למערכות דומות .   5כתיבת התוכנה תבוצע ע"י חברה בעלת נסיון של 
יגיש. המתכנן רשאי להורות לקבלן על העסקת   החברה תיבחר ע"י המתכנן מתוך רשימה שהקבלן

חברת תוכנה לפי קביעת המתכנן ובהתאם למחיר היסוד בכתב בכמויות והקבלן יבצע זאת ללא כל  
 דרישה כספית נוספת.  

המחירים המצוינים בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הנדרשות לרבות תאומים מול מתכנן  
התהליך והמזמין, השתתפות בעריכת תפ"מ לתהליך כולל הרצת המערכות, שינויים כפי שידרשו  

 ע"י המזמין עד לקבלת המתקן באופן מושלם ע"י המזמין ומתכנן התהליך. 
     

 יחידת תקשורת סלולרית  .8.15.13
 
מיועדת לחבר כולל העברת נתונים בין מרכז הבקרה הראשי   GPRSידות התקשורת בטכנולוגית יח

ובין מרכז בקרה משני במשרדי התאגיד. המרכז  הראשי יעדכן את המחשב הנייד    בתחנת השאיבה
                  של המנכ"ל או המהנדס הראשי באמצעות תקשורת דרך רשת האינטרנט במוקד המועצה.                       

 להלן מפרט טכני  ליחידת התקשורת הסלולריות:
ע"י התפרצות בשינוי פורמטרים מסוימים או   GRPSטכנולגית תקשורת סלולרית  .א

 דקות, כפי שיקבע במרכז הבקרה .  15בסריקה לפי זמן מינמלי של  
או    RS485היחידה תחובר אל מרכז הבקרה או הבקר הראשי  ע"י פורט תקשורת טורית  .ב

TCP/IP   תקבל את הנתונים ממרכז הבקרה או הבקר הראשי  ע"י רגיסטר מידע מוגדר
ותשדר רגיסטר זה למרכז בקרה בתאגיד או למחשבים ניידים. לכל יחידה תהיה יכולת 

ז ראשי  או משני המרכזים בו זמנית הכל העברת נתונים וקבלת הוראות הפעלה ממרכ
בהתאם להגדרת המתכנן והמזמין. מודגש בזאת כי היחידה תאפשר  העברת רגיסטרים 

 ממרכזי הבקרה ליחידות לצורך הפעלתם מרחוק.  
כמו כן תכלול כל יחידת קצה אופציה לתוספת כרטיס מגעים יבשים וכניסות בדידות  .ג

מגעים יבשים ליחידת קצה אחרת או למרכז הבקרה   להעברת נתונים דיגטליים ע"י שידור
 הכל לפי החלטת המתכנן והמזמין.  

 
 ד. מפרט טכני של היחידה :  .ד

 כל יחידות השידור יכללו את האלמנטים הבאים:  
 מתאם תקשורת טורית לבקר. -
 כבלי חיבור וגישור  -
  GPRSבטכנולוגית  SIMמודם סלולרי כולל  -
 V230ת מתח  ספקו מטען כולל הכנה להזנ -
 שעות.   48מצברי גיבוי   -
 O/Iהכנה להרחבה ותוספת כרטיסי  -
   95%ובלחות  - 5+ ÷ 60עמידות בסיבובם  -
 אנטנה וכבל באורך , וגובה כנדרש כולל תורן כנדרש.   -
 הכוללת מתנעים ומשני תדר.   עמידות בסביבה חשמלית רועשת, -
 .    IP66גרין לרמת אטימות  - כל הציוד יותקן בקופסא אטומה עם כניסות כבל אנטי -

 
 

 ה.  כל יחידת תקשורת תעביר למרכז הבקרה סטטוס שלה עצמה כדלהלן:  



 קשר תקין/ לא תקין.   -
 חוסר מתח אספקה.  -
 מצברי גיבוי תקינים / לא תקינים . -
 הבקרהאפשרות תכנות יחידת הקצה  מהבקר או ממרכז  -

 
    ו. מחיר היחידה  יכלול אספקה, התקנה ,חיבור, הפעלה, תוכנות ,חיבור לרשת 

    GPRS ,SIM  תשלום דמי שימוש ברשת סלולרית וכל העבודות הנדרשות , 
 להפעלה מושלמת של היחידה לפי דרישות המתכנן / המזמין.       
 

 אפקון,    ז.  כל ציוד התקשורת יהיה דוגמת המסופק ע"י החברות : טופקו ,
שנים. הקבלן יציג עם מתן   3, סימנס או ש"ע ויהיה מוכח ופועל בשטח  לפחות WADEשניידר   

הצעתו את פרטי הציוד המוצע על ידו, הניסיון הקודם עם ציוד זה כולל  המלצות ממקומות  
 בהם הותקן ציוד זה.  

 
  3מודגש בזאת כי כל ציוד שאין לו ניסיון מוכח בשטח דוגמת הפרויקט הנדון והכולל לפחות   

שנים באופן מלא ומושלם עם   3יחידות קצה כל אחד העובדות לפחות   20ויקטים הכוללים  פר
 המלצות מוכחות  מהמזמינים השונים לא יאושר ויפסל על הסף ללא כל יכולת ערעור של הקבלן.  

 
 ח. באחריות הקבלן השגת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים להפעלת המערכת  

 . עפ"י חוק להפעלה מושלמת    
 

 תפעול ,שרות ואחריות של מערכת הבקרה והתקשורת  האלחוטית:   .8.15.14
עם הגשת מכרז זה ימסור הקבלן בכתב התחייבות למתן שרותי תפעול ואחזקה לכל מערכת  

הבקרה והתקשורת הסלולרית . העבודה ו/או העבודות תבוצענה ע"י צוות עובדים מאומן ובקי  
 בעבודות התפעול ותחזוקה ותכלול: 

שעות כאשר התיקון   6קריאת תיקון וטיפול ע"י המזמין בפרק זמן שלא יעלה על  היענות ל  .א
 שעות מאז קבלת הקריאה .   24יבוצע בפרק  זמן שלא יעלה על 

 הקבלן מחוייב באחזקת מלאי חלפים אוריגינליים הנדרשים ע"י היצרן.  .ב
 בדיקה וטפולי מנע שגרתיים תקופתיים שלא יפחתו מהזמנים  המפורטים להלן:  .ג

 חודשים כולל בדיקת חומרה ותוכנה .  6  -בקר קצה המתקן ההנדסי   -
 חודשים , כולל בדיקת חומרה ותוכנה .  GPRS- 3יחידות תקשורת סלולרית   -
 חודש אחד.  –מרכזי בקרה  -

              
 הבדיקות יכללו את תקינות המערכת, סימולציות תקלות וניסוי, טפול,    

 וכנה כפי שידרש ע"י המזמין, אספקה והתקנה של תוכנות   עדכון ושדרוג ת            
 מעודכנות  בגרסאות עדכניות לתוכנות הקיימות  וכן תוכנות חדשות כפי             
 שידרש ע"י המזמין לצורך תפעול מושלם של המערכת  וכל העבודות              
 כל המערכת למצב   הנדרשות ע"י המזמין  או המתכנן על מנת להביא את             
 עבודה תקין כאשר המערכת תכלול את הציוד והתוכנות העדכניות ביותר.             

 
 תדריך שוטף של אנשי התחזוקה כולל העברת הדרכות תקופתיות לנציגי המזמין.   .ד
 שנים עם    3עבודות הקבלן כוללת כאמור תפעול, שרות ואחריות כוללת ל              
 שנים נוספות. המחיר המוצע ע"י הקבלן    3אופציה להארכה ע"י המזמין ל           
 יכלול:             

כל שעות העבודה ,הכלים וחומרי העזר לביצוע תחזוקה וטפול כולל קריאות  שרות   (1
 תקופתיות , וכן שעות והוצאות נסיעה של אנשי האחזקה. יזומות ובדיקות

אספקה והתקנה מושלמת של כל החלקים הפגומים כולל חלקי חלוף אוריגינליים  הן   (2
 למערך הבקרים והן למערך יחידות התקשורת ומרכז התקרה. 

כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של הקבלן לצורך ביצוע עבודת הטפול   (3
 והאחזקה. 

 ליחידות הקצה .  SIM  כרטיסי (4
עדכוני תוכנה והפעלה של כל מערך הבקרים ויחידות התקשורת כפי שידרש ע"י   (5

 המזמין מעת לעת, כולל כיולם , שינויים,  התאמות לשביעות רצון המזמין . 
 ביצוע סימולציות תקלות  ובדיקת תפקוד המערכת.  (6
אספקה והתקנה של גרסאות מעודכנות לתוכנות הקיימות בבקרים, במרכז הבקרה   (7

 וביחידות התקשורת, וכן תוכנות חדשות כפי שידרש ע"י המזמין.  
כל התדריכים, ההסברים, העזרה, הליווי ולימוד אנשי התחזוקה של המזמין בהפעלת  (8

 המערכת והטפול בה. 



זמן אויר לשימוש כל המערכת כולל   כל התשלומים לחברת/ חברות  סלולריות עבור (9
תשלומים תקופתיים, תשלומים עבור רשיונות וכל תשלום אחר הנדרש ע"י חברת  

 הסלולר לתפעול מלא של המערכת.
 כל תשלום נוסף הנדרש מהקבלן ע"י הרשויות או ספקים הקשורים במערכת.  (10
 רווח קבלן:  (11

שנים כסכום   3כת ל פעמי לתחזוקה ושרות של המער - המזמין רואה בתשלום החד 
סופי שישולם לקבלן ללא כל זכות לתבוע תשלומים נוספים בגין עבודות מסוימות או  

גין הפסד כספי או כל הוצאה  בחלקים או תשלומים לחברת סלולר או כל גוף אחר, או 
 נוספת של הקבלן.  

 
 

 דיזל גנרטורמערכת   08.16

 כללי  .8.16.1
( לשטח המפעל של הקבלן או ישירות לאתר, התקנה,  -פרק זה מיועד עבור אספקה, הובלה )ארצה ו 

פילוס, חיבור למערכות החשמל של המתקן, בדיקה, הפעלה ואישור על ידי הרשויות )להלן "הביצוע"(  
 של מערכת דיזל גנרטור לגיבוי אספקת חשמל בחרום.  

 
 תכולת העבודה:

 
דיזל  מערכת  יבצע  חדש,  הקבלן  הכמויות     STAND BYגנרטור  בכתב  כמתואר  להלן    –בהספק 

 "המערכת". 
 

דינמית מהירה   וווסת מתח אלקטרוניים בעלי תגובה  בווסת מהירות  מצוידת  להיות  על המערכת 
 מנת למנוע ירידות מתח או תדירות ממושכות בהנעה.  -( עלCurrent boostמאוד ובעלת הגברת עירור )

 
  -למפעלו של הספק, שם יבוצע ניסוי בעומס וכן ניסוי של תגובה דינמית להמערכת תועבר תחילה  

 של ההספק הנומינלי. מתקן העומס יסופק ע"י הקבלן. 100% -ול 50%
 

 כמו כן כוללת העבודה גם ביצוע של: 
 

 מיכל דלק יומי.  -
 צנרת דלק, לרבות בין המיכל היומי לגנרטור ובין מיכל יומי למיכל שבועי.  -

 . להחלפת הזנות ע"י מפסקים ממונעים או מגענים בלוח/ות מ"נ  מערכות פיקוד -
כמתואר   - השתקה  רמת  שיבטיח  "ביתי"  קול  משתיק  עם  מבודדת  פליטה  צנרת 

 בהמשך.
 מצברי התנעה ומערכת התנעה. -
והפיקוד בין הדיזל גנרטור למערכות הבקרה שלו, בינו לבין מערכות    כל כבלי הכח -

  המתקן וכן בין המתנע למצברים.
 מערכת פיקוד אינטגרלית ואורגינלית שתכולתה מפורטת בהמשך. -

הדיזל   - של  תקינה  לעבודה  הדרושות  והמערכות  הדרושים  האביזרים  שאר  כל 
אוורור, מים,  דלק,  ומשאבות  צנרות  כמו  ומשתיק,    והאלטרנטור  פליטה  צנרת 

 הגנות, ווסתים וכיו"ב. 

 
 בנוסף כוללת עבודת הקבלן:

 
 הפעלת המתקן לאחר השלמתו ובדיקת המתקן על כל ציוד העזר שלו. -
 אינטגרציה עם מערכות החשמל והבטיחות של הפרויקט.  -

 מסירת המתקן בהתאם לתקנות למשרד האנרגיה.  -
 בדיקת המתקן ע"י מהנדס בודק. -
הכנת ספר פרויקט מסודר למתקן ותוכניות בתוכנת אוטוקד במהדורה מתקדמת   -

 התואמת את הקיים אצל המזמין.  
 יישום האחריות לתקופת הבדק. -

 
הקבלן מצהיר שהוא מוסמך מטעם נציגו בארץ של יצרן המערכת לביצוע עבודות ההתקנה, והוא  

זה למכרז  בהתאם  לבצוע  העומדות  בעבודות  נסיון  בעל  הכלים    מומחה  כל  ברשותו  נמצאים  וכי 



 והמכשירים הדרושים לעבודה זו. 
 

 כל הציוד וחומרי העזר לביצוע העבודה האמורה יסופקו ע"י הקבלן. 
 

עד   בהם בהרכבה  ישתמש  העזר אשר  חומרי  וכל  ושמירת המערכת  אחראי לאחסנת  יהיה  הקבלן 
 למסירתה למזמין. 

 
הוראות ההרכבה של ספק המערכת  והוא יהיה   הקבלן יהיה אחראי לכך שהעבודה תוצא לפועל לפי

האחראי הישיר למסירת המתקן כולו במצב עבודה בטיחותי, תקין, נקי ומסודר. אחריות הקבלן  
 כוללת הרצת המתקנים תחת עומס מלא. 

 
עם סיום העבודה ינקה הקבלן את השטח וימסור את חדר )או חופת( הגנרטור וכל יתר המקומות  

ו בצורה נקיה ומסודרת. כל הפסולת והאריזות יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  שהיו קשורים בעבודת 
 הקבלן לא יקבל כל תשלום נפרד עבור כך. 

 
הקבלן מתחייב בחתימתו כי כל העבודה תוצא לפועל לפי חוקי המקצוע ובהתאם לחוקים של משרד  

כמו חשמל.  חברת  ודרישות  הפיתוח  משרד  מה-העבודה,  לקבל  הקבלן  חייב  לתשתיות  כן,  משרד 
 לאומיות אישור בכתב להפעלת המתקן. 

 
כל החומר הטכני הנדרש )תוכניות, קטלוגים וכו'( ע"י משרד האנרגיה לצורך קבלת האישור, יוכן,  

  יסופק וימסר ע"י הקבלן, על חשבונו ובאחריותו. 
 

 הקבלן יודיע לחברת החשמל על התקנת הגנרטור ולפני הפעלתה של המערכת. 
 

הקבלן יאשר כי הוא בדק באופן יסודי ובהירים לו היטב דרכי העמסה, ההובלה, ההנפה  והפירוק  
 של כל הציוד המכני והחשמלי לאתר ולמקום ההתקנה המיועד.  

 
גנרטור כדי   הקבלן יהיה אחראי לנקוט בכל אמצעי השתקת רעש ומניעת רעידות במערכת הדיזל 

מקור רעש או רעידות אשר יהוו מטרד לסביבה. הרעש    למנוע מצב שהמערכת בזמן הפעלתה תהווה
 במהדורתו המעודכנת.  2991מוגדר בתקנות כ"רעש בלתי סביר מציוד בניה" קובץ תקנות מס. 

 
 כללי  .8.16.2

 
 העבודה תוצא לפועל לפי התקנים הבאים:

 
 עבור הדיזל. -  BS 649, BS 5514התקן הבריטי 

IEEE115-1972– International Electrical &  Energy Engineering  .עבור הגנרטור 
IEEE421-1972– International Electrical & Energy Engineering  .עבור הערור 

BS-4999 -  . 
 -  IEC-34/1 . 
 דרישת משרד האנרגיה ומשרד העבודה והרווחה בנדון, והכנת הטפסים לרישוי.  -
 ה. דרישות המשרד לאיכות הסביב -
 התקן הישראלי האחרון לתחנות כח דיזל גנרטור פרטיות. -
 . 4.6.79מיום  3991התקנות למניעת מטרדי רעש קובץ תקנות מס'  -
 האש בנושא. -דרישות מכבי -
 עבור לוח פיקוד והפעלה ומתקן החשמל.  108תקן  -
 במהדורתו האחרונה.של המפרט הכללי לעבודות חשמל בהוצאת הוועדה הבין משרדית  08פרק  -
 חוק כנוביץ וחוקי עזר עירוניים למניעת מטרדי רעש באזור מגורים.  -
 
 

 מקום ההתקנה  .8.16.3
 

 בהתאם למוראה בתכניות.
 

 רשימת יצרנים  .8.16.4
 

מערכת הדיזל גנרטור תסופק כמערכת מורכבת, מושלמת ומוכנה לעבודה. המערכת תהיה מתוצרת  
 : דהואישור מזמין העבואחת החברות הבאות, לבחירה 



 
 : מרכיבים מאושרים

 
CATERPILLAR  ארה"ב או מערב אירופה 

SDMO  .מערב אירופה 
Wilson FG  .מערב אירופה 

KOHLER  .ארה"ב או מערב אירופה 
ONAN   .ארה"ב או מערב אירופה 

 סינכרו ישראל – לינג רשמ
 

 מנועים מאושרים:
 

PERKINS  –  אנגליה 
CUMMINS  ארה"ב / אנגליה 

MTU גרמניה : 
JOHN-DEEREארה"ב / צרפת : 

VOLVO שבדיה : 
DOOSAN-DAWOO דרום קוריאה : 

MITSUBISHI יפן / הולנד : 
CATERPILLAR ארה"ב / אירופה : 

 
 אלטרנטורים מאושרים:   

 
LEROY SOMER 

MECCALTE 
STAMFORD. 

 
 האלטרנטורים יהיו מייצור אירופאי או אמריקאי בלבד. 

 
המוסמך והמאושר בישראל של היצרן הנבחר. הקבלן / ספק יציג אישור  הקבלן / ספק יהיה נציגו  

 בתוקף לכך. 
 
 

 תאור העבודה .8.16.5
מתי  גנרטור(  )דיזל  זה  בהמשך,  י פרק  לנדרש  שיענה  באופן  הפרק(  של  ברישא  )שתואר  לביצוע  חס 

 לרבות:  
 

 קביעת ההספק הרשום של היחידה ומערכות העזר שלה, כמו גם:   . א

 
 העמדה, ביסוס וייצוב המערכת על מקומה המיועד.  -
 קוטר צינור המפלט בהתחשב בתוואי המוצע והכיפופים המתחייבים.   -

 קביעת מערכת האוורור. -
 קביעת מערכת ההשתקה להשגת המטרה הנדרשת.   -

 קביעת גודל המצברים והמטען המתאים.   -
הרדיאטור,   - המאוורר,  כנפי  גודל  לרבות  המים,  קירור  מערכת  קביעת 

 מערכת המים המתחיבת לרדיאטור וכדומה.
 קביעת מערכת אספקת הדלק עד למיכל היומי ומהמיכל היומי.  -
 לתנאי הסביבה כמו: קביעת מערכות העזר הנדרשות, בהתאם  -
 

o  .מערכת חימום מוקדם למים 
o   .מערכת סחרור לנ"ל 
o  .מערכת חימום מוקדם לשמן  
o  ההספקה נקודת  את  התואמות  דלק  משאבות  מערכת 

 ומרחקה מהיחידה.  
 

הובלה,    . ב לצרכן,  חיבורה  באתר בטרם  והן  במפעל  הן  בדיקות הקבלה המפורטות  ביצוע 



 התקנה, חיבור, תיאום פיקוד, הפעלה וכל הכרוך.  

 
 התאמת תנאי סביבה לדרישות המערכת על ידי תיכנון וביצוע:   . ג

 
 "נשימה" של המנוע והגנרטור.  -מערכת כניסת אויר לצורכי קירור ו -
 יאטור.  מערכת יציאת אויר מהרד  -
קביעת תוואי צינור המפלט, )בהתאמה לקביעת קוטרו( על מנת להבטיח   -

מניעת מיפגעי רעש עשן וזיהום למבנה וסביבתו. הצינור המפלט יבוצע עד  
 לנקודה הגבוהה מעל מפלס הגג הגבוה בפרויקט. 

 ערכת השתקה על פתחי האויר.  -
 

של  מערכות החשמל  עם  החיגורים האוטומטית  מערכת  קביעת  פעולה   ד.  להבטחת    המתקן, 
תיפעל   אוטומטית בהתנעה והדממה של היחידה. על הקבלן להבטיח כי המערכת המוצעת

 באופן משביע רצון, כאשר מצד הצרכן מסופק קו תלת פאזי "רגיל".  
 

היה ועבודות החשמל הכרוכות בחיבורה של היחידה למיתקני הצרכן תבוצענה על ידי   
החיגורים  ההתאמות,  ביצוע  לשם  שידרש  ככל  שרותיו  את  הקבלן   יגיש  "אחרים", 

 הבדיקות ניסויי ההפעלה ודומה בעת חיבורה לצרכנים, ללא תשלום נוסף.  
 

  מוגדר במיפרט לגבי מועד הקבלהה. מתן שרות ואחריות למשך שנה מיום קבלת המערכת, כ 
 או לכל תקופה אחרת .  

 
 קבלן מערכת הדיזל גנרטור .8.16.6

 
המערכת תסופק על ידי חברה מוכרת, אשר הינה הנציג המורשה של יצרן המנוע והמחולל  ושיש  
 לה אמצעי ייצור אחזקה ומתן שירותים בארץ, להלן "הספק". הספק יהיה בעל התכונות הבאות: 

 
 ונכונות לעמוד בתנאי מפרט זה. יכולת   -
 גנרטורים ומערכות הפיקוד שלהם. -מוכר ובעל ניסיון מוכח בנושא דיזל -
 יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמין. -
יכולת מתן שירותי אחזקה ותיקונים בארץ ובעל אמצעי עבודה ובדיקה מתאימים.   -

ובדיו הישירים ושאינם קבלני  השרות ינתן ע"י בעלי מקצוע מיומנים הנמנים עם ע 
 שעות ביממה.   24משנה, תוך פרק זמן סביר, ויכולת מתן שירותי חירום  

נמצא ברשותו מלאי חלפים לצורך ביצוע אחזקה שוטפת, טיפולים ושיפוץ כללי לפחות  -
 שנים לפי תקנות משרד תחבורה.  7 -ל

 . ISO– 9001הספק בעל הסמכה לתקן בקרת איכות   -
 

ה ושונה מספק המערכת( יהיה מוסמך מטעם ספק המערכת לביצוע עבודות  מתקין המערכת )הי
(  10התקנה בהיקף המתואר ולמערכת בגודל המסופק. הוא יהיה בעל נסיון מוכח בהתקנת עשר )

 מערכות בסדר גודל זהה או גדול יותר בשנתיים האחרונות.
 

 שינוי היקף העבודה  .8.16.7
  

 זכות המזמין: 
 

 לספק את המערכת בעצמו.  -
 ת את אספקת המערכת למועד מאוחר יותר. לדחו -
מהיקף כל העבודה וכמו כן    35לשנות, להוסיף או לצמצם בתחום של %   -

לדרוש   זכאי  הקבלן  ואין  עבודה,  מהלך  תוך  בתוכניות  שינויים  להכניס 
שינוי   אחר  גורר  ההיקף  ששינוי  במקרה  המוסכמים.  למחירים  תוספות 
בגודל היחידה, יציג הקבלן מחירונים רשמיים של ספק היחידה/המערכת  

את המחיר המעודכן יחסית למחירים המקוריים שהוצעו    על מנת לקבוע
 בכתב הכמויות.  

 



דברים הללו אינם אמורים לגבי מערכת אשר בה הגודל המקורי גדול יותר מהנדרש וזאת רק עקב  ה
 סטנדרטיזציה אצל ספק המערכת. 

 
 

 אישור לפני ביצוע  .8.16.8
ע המפקח  או  היועץ  של  הסופי  אישורו  הקבלן  יבקש  עבודה  ביצוע  וכן  לפני  שברשותו  התוכניות  ל 

 הנחיות הקשורות לפרטי ביצוע. הדברים אמורים גם לגבי: 
 

 מיקום המערכת.  -
 מיקום מיכלי דלק.   -

 תוואי צנרת הדלק.  -
 מיקום פתחי אוורור.   -
 תוואי הכנסת ציוד.   -
 תוואי צינור מפלט.   -
 נקודות התחברות לחשמל, לפיקוד והזנות.   -
 נקודת מילוי דלק.   -

 
 אקלימיים תנאים   
 

 תנאי הסביבה הינם:
 
 מטר.  600 -פחות מ   גובה מעל פני הים  -
 42CO  טמפ' מקסימלית   -
 CO0  טמפ' מינימלית  -
  95% לחות יחסית מקסימלית  -
 
 

 ספרות טכנית והדרכה .8.16.9
הוראות   של  מערכות  שלוש  יספק  וכן  המערכת  ואחזקת  בהפעלת  המזמין  צוות  את  ידריך  הקבלן 

 להפעלה ואחזקה מונעת, בשפה העברית.  
 

כן יספק הקבלן שלוש מערכות של חומר טכני מקורי של יצרן המערכת, בשפה האנגלית )או שפה  
תי הכולל  במקור(  וקימת  המזמין  ידי  על  במפורש  תידרש  אם  רק  ביצועים  אחרת  המערכות,  אור 

 והוראות שונות כפי מקובל על יצרן הציוד ללקוחותיו בארצות הברית או באירופה, לגבי הציוד הנדון.  
 

 אופי העבודה .8.16.10
 העבודה המתוארת בפרק זה )דיזל גנרטור( היא בשיטת התיכנון והביצוע.  

 
אימה לדרישות המיפרט  על הקבלן לתכנן, לספק, להתקין, לחבר, להפעיל ולמסור מערכת שלמה המת

הכללי, המפרטים הכלליים המיוחדים, התקנים והמפרט המיוחד באורח מקצועי מעולה ובכפיפות  
 להוראות הכלולות בחוקים, צווים ותקנות ברי תוקף מטעם כל רשות מוסמכת בעת הביצוע.  

 
חס  יוהמפרט המיוחד המצורפים למסמכים אלה הם בגדר דרישות יסוד מינימליות, בהתי  התכניות

ישמשו מורה דרך לקבלן לגבי התקנתה, נתוניה הטכניים,    -לכל פונקציה של המערכת ובתור שכאלה  
 תצורתה וביצועיה של המערכת. 

 
מכנית,   בטיחותית,  מבחינה  שלם  מיתקן  ולהפעיל  לחבר  להתקין,  הקבלן  שעל  במפורש  מודגש 

סגרת תנאי הסביבה הצפויים  עודו במ יחשמלית, אלקטרונית ופונקציונלית כאשר כל חלק ממלא את י
 והסיבולת לה הוא תוכנן כך שלא יתכן, לדוגמא: 

 
שהוא   - עומס  בכל  והגנרטור  המנוע  לדרישות  עונה  שאינה  אוורור  מערכת 

 ובכל תנאי מזג אויר. 
המקום   - של  הבטיחות  דרישות  על  עונה  שאינה  דלק  אספקת  מערכת 

 והרשויות ועל צורכי המנוע. 
חומצה אך ללא טעינה ואפילו חלקים או    מצבר בלי חומצה או מצבר עם -

 פעולות אלה לא פורטו במפורש במסמכים אלה.  



 
יחשב   מירבית,  והמלאה באמינות  היעילה  פעולתה  מנת לאפשר את  על  כל חלק, החיוני למערכת, 

 ככלול בהצעת הקבלן, גם אם לא צוין במפורש בכתב הכמויות והצעת המחירים.  
 

 כללי 
ים נוספים הנדרשים באיפיון תסופק ע"י ספק אחד  יחידת דיזל גנרטור ועזר  -

 שיהיה אחראי להתאמת הציוד לדרישות באיפיון זה ותפקודו בהתאם.
ייצור   - וכל המרכיבים חייבים להיות מייצור חדש. מועד  גנרטור  דיזל  יח' 

 הדיזל והגנרטור לא יהיו יותר משנה מתאריך ההזמנה. 
 ל הדיזל גנרטור.הספק יגיש אישור מהיצרן עבור שנת הייצור ש -
במידה והדיזל גנרטור מסופק ממרכיב בחו"ל יש לספק אישור עבור שנת   -

מיצרן   הגנרטור  ייצור  שנת  עבור  ואישור  המנוע  מיצרן  המנוע  ייצור 
 הגנרטור.

לגרירת   - המתאים  משותף  בסיס  על  מורכבת  תהיה  גנרטור  הדיזל  יח' 
היח  הרמת  עבור  הרמה  ווי  עם  ומצויידת  הריצפה  ע"ג  ידה  היחידה 

 בשלמותה. 
בנוסף תהיה היחידה מצויידת עם וו הרמה נפרד עבור יח' המנוע, גנרטור   -

 ורדיאטור.
"קבלן   - )להלן  גנרטור  הדיזל  ספק  שאינו  קבלן  ע"י  תותקן  והיחידה  היה 

המתוארים   השירותים  כל  את  גם  הקבלן  של  הצעתו  כוללת  ההתקנה"(, 
 קבלן: להלן, כשהם מסופקים על ידי ספק היחידה ועל חשבון ה 

 
o  .מתן ייעוץ לקבלן ההתקנה 
o  השתתפות בהפעלת הדיזל גנרטור לרבות שליחת טכנאי

 מפעיל אל האתר לפי דרישת המפקח. 
o  .בדיקת תוכניות ההתקנה ומתן הערות 
o  .בדיקת ההתקנה ואישורה 
o  .אספקת כל החומר הטכני הדרוש לביצוע ההתקנה 
o   טכנאי ע"י    -באתר    -הפעלת דיזל גנרטור על כל מערכותיו

 מטעם ספק  הדיזל גנרטור עד הפעלתו המושלמת. 
 

 אישור התיכנון על ידי המנהל   
 

יום מקבלת צו    30כל תוכניות ההתקנה, הפריטים, כמויותיהם ותיאורם יוגשו לאישור המנהל תוך  
התחלת עבודה. המנהל יאשרן לאחר ביצוע התיקונים הדרושים לפי שיקול דעתו, באם ובמידה ויהיו  

 יום מיום ההגשה.   14תוך  כאלה, 
 

 תאומים ואישורים 
 

באחריות הקבלן לבצע כל התאומים, לקבל כל האישורים, לבצע כל ההכנות שידרשו על ידי הרשויות  
מכבי העבודה,  משרד  והתשתיות,  האנרגיה  משרד  החשמל,  חברת  כגון  בעבודתו  אש,  -הנוגעות 

ללא כל תשלום מעבר למפורט בכתב  משטרה, המשרד לאיכות הסביבה וכו' )הכל בהתאם למקרה(  
 הכמויות. 

 
 בקורת קבלת מערכות 

 
הרשויות   וביקורת  בודק,  מהנדס  בקורת  גנרטור  הדיזל  מערכות  את  להעביר  הקבלן  באחריות 
את   וימלא  הקבלן  יכין  זו  במסגרת  העבודה.  ומשרד  והתשתיות  האנרגיה  משרד  כמו  המוסמכות 

 הדרושים לשם קבלת האישורים המתאימים.  הטפסים, המסמכים, התוכניות והפרטים האחרים
 

 הקבלן יגיש לחתימת המזמין ונציגיו את כל המחייב חתימה על מנת להשלים ההליכים הנ"ל. 
 

יכין את כל   בנוסף ימסור הקבלן את המערכת לבדיקת המהנדס היועץ, בנוכחות המפקח. הקבלן 
 פרט המיוחד המצורף.המתואר ונדרש על מנת להציג את ביצועי המערכת כפי שמתואר במ

 
 כל האמור לעיל יהיה חלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן ולא ישולם עבורו במיוחד או בנפרד. 

 



הקבלן יזמין את המפקח בכל אחד משלבי הביצוע המפורטים בהמשך. ללא אישור המפקח בכתב לא  
 יהיה רשאי הקבלן לעבור לשלב יצור/הרכבה:  

 
גמר הרכבת הציוד ליחידה מושלמת של דיזל גנרטור, בחצר מפעל הקבלן   -

 כולל כל הציוד העזר. ביצוע בדיקות בעומס. 
 בשטח, טרם הפעלתו. גמר התקנת הדיזל גנרטור  -
בדיקות   - ולאחר  גנרטור  הדיזל  והפעלת  חשמליים  חיבורים  ביצוע  גמר 

 מהנדס משרד האנרגיה ומהנדס בודק. 
 
 

 נתונים טכניים של המערכת  .8.16.11
 זמנית:    -המערכת תעמוד בכל הנתונים הטכניים המפורטים, בו 

 
, בהתאמה  0.8ספק של   כמתואר בכתב הכמויות, "נטו", במקדם ה  -א. הספק תפוקה נומינלי קבוע  

  BS . -ו NEMA לתקני 
 
ההספק הנומינלי של המערכת המוצעת  יהיה הספק יציאה נטו אחרי הפסדים עצמיים ויהיה מבוסס  
על נתוני המנוע המסופק עם כל האביזרים החיוניים כגון: רדיאטור, מאוורר, מסנן אויר, משאבת  

 ר וכו'.שמן, משאבת דלק, אלטרנטור טעינה, נצילות הגנרטו
  

היחידה תהיה במשטר עבודה   פאזי,  0.8, במקדם הספק  Standbyתפוקת    4וולט,    230/400, תלת 
 , לתנאי סביבה חיצוניים שהוזכרו קודם לכן.HZ50 גידים, 

 
שווה   או  גדול  המסופק  הגנרטור  כי  הקבלן  יראה  הנדרש,  ההספק  לייצור  הגנרטור  גודל  בבחירת 
להספק היציאה הנדרש "נטו", וכי יחידת המנוע המוצעת מיועדת לעבוד עם גנרטור בגודל המוצע או  

 גדול יותר.  
 

 וולט, תלת פאזי עם אפס מארק.   230/400מתח יציאה:   -
 (Standby).ות עבודה בשנה שע 300  -עומס עבודה צפוי   -
 הרץ.    51  -הרץ ל  49הרץ, בתחום שבין   50  -תדירות יציאה   -
 השראי.   0.8לבין   1.0בין   -כופל הספק העומס   -
סיבובים לדקה, עם שינויים מותרים בתחום שיבטיח    1500   -מהירות מנוע   -

 התדירות בגבולות שצוינו לעיל.  
( העומס ולהתייצב למתח  100  היחידה תהיה מסוגלת לקחת את מלוא )% -

 שנייה.   1.0ותדר בתוך  
 המוטור גנרטור יהיה מתוצרת ארה"ב או גרמניה או בריטניה.    -ארץ היצור   -
בעל תחום ויסות כמתואר בוסת ובהתאמה עמו. מערכת העירור    - מעורר   -

 תהיה בעלת ייצוב מתח אלקטרונית. ללא מברשות. 
 בתחום הנדרש.  RMS -המעורר ישמור על ערך מתח ה -
 הדיודות יוגנו מעליות מתח פתאומיות למניעת תופעות מעבר. -
 המעורר יצויד במגנט תמידי המורכב בנפרד ברוטור.   -
 למייצב המתח יהיה חיישן תלת פאזי למתח המוצא.  -
ויבטיח   - ולמנוע,  לגנרטור  שיתאים  כך  היצרן  ע"י  ויבדק  יסופק  החיישן 

 ת המתח ותדר כמתואר.יציבו
מעגל העירור יוגן נגד עומס יתר במקרה של "עירור מאולץ" הנובע מפעולת   -

 הגנרטור במהירות נמוכה מהנקוב. 
מותאם לעבודה בתנאי    99חלק    BS5000מערכת ערור ללא מברשות לפי   -

 סביבה קשים. 

 צורת הגל:  -
o   של הספק  כפל  מקדם  ל  0.8עבור  מלא    30%  -עומס 

בו בזמן    5%המקסימלי לא תעלה על    אסימטריה עוות הגל
הספק   כפל  מקדם  הגל   0.8שעבור  עוות  ריקם  בעומס 
 .3%המקסימלי לא יעלה מעל 

 . Fבידוד הרוטור דרגה   -



 Fבידוד הסטטור דרגה   -

 אוורור עצמי מוגן עם רשת.  -
 מיסב אחד.  -

 
 הויסות:   

 
שניות תוך    3מהנומינלי לתקופה של עד    150לאפשר עומס של %  -וסת מתח אלקטרוני    - 

לכל כוון בשינויי עומס של %     3שמירת מתח נומינלי וכן מתח נומינלי יציב בתחום של %  
 לזמן לא מוגבל.  110עד %   10

 
אלקטרוני   - מהירות  %    - וסת  של  מהירות  יציבות  אופני  0.25בעל  ושני   ,

 ירה: פעולה לבח 
 

o   שמירת מהירות קבועה בשינויי עומס.   -איזוסינכרוני 
 

o  - DROOP    ,העומס בשינוי  כתלות  מהירות  שינוי 
 , ניתנים לקביעה מראש. 5בתחומים של %  

 
 שניות.    0.25   -מהירות תגובת מערכת הויסות כולה )כולל המעורר( תקטן מ   -
 .  %5   -העוותים ההרמוניים של מתח היציאה יקטנו מ  -

 
 ות גל: עיו  -

 
o THF בהתאם ל- BSS4989/40. 

 
o THF בהתאם ל- BSS4989/40. 

 
 .B.S.S.261 -בהתאם ל RFהפרעות  -
 שניות לפחות.  10למשך  300%כושר עמידת הגנרטור בזרם קצר  -
 

 הגנת ליפופים:  -
 

o ידי חיישנים נגד טמפרטורה גבוהה לפי  -הליפופים יוגנו על
 . 1קטגוריה  IEC  34-11דרישות 

 
o  התראה תאפשר  הגנה  ממסר  בתוספת  החישה  מערכת 

של  בליפופים  טמפ'   עלית  של  במקרה  העומס  וניתוק 
 הגנרטור.

 

 וולט.  230חד פאזי,   (Space heater)מחמם  -
 

 מערכות  נוספות:  

 כולאי מתח יתר )"כליא ברק"(.  BSS645 -אם להגנה בפני מתח יתר בהת  -
תוצרת   - מהיר  אלקטרוני  אוטומטי  מתח  ערך    BASLERווסת  שווה  או 

 מאושר. מתח ניתן לכיוון.  
עומסים   -  / מנועים  להתנעת  הזרם  הגברת  עקב  העירור  הגברת 

 .Current boostגדולים
 הרמונים(.  אפשרות וויסות מתח הגנרטור בנוכחות זרמים בגלים עליונים ) -
 התעוררות עצמית של מתח: ללא מקור חיצוני.  -

 
 
 



 רגישות להפרעות חשמליות .8.16.12
המערכת לא תהיה רגישה להפרעות ברשת אספקת החשמל, באופי החשמלי של העומס או בשדה  

 אלקטרומגנטי מסוג זה או אחר בסביבת הגנרטור.  
 

העשויים    Peaks או    Spikesשל  הדברים אמורים לגבי הפרעות אפשריות ברשת החשמל, בעלות אופי  
 להפריע למערכת ויסות המהירות והמתח של היחידה, או למערכת הבקר הממוחשב של היחידה.  

 
מנת   על  ובסיכוך אלקטרומגנטי  מתאים,  הכניסה,  במעגלי  תצוידנה במסננים  הנ"ל  כל המערכות 

ובה של המערכת  להבטיח חסינות מוחלטת מהפרעות אלה. המסננים לא יקטינו את מהירות התג
 לשינויים בעומס. 

 
היחידה תהיה מסוגלת להזין באופן יציב ובגבולות האפיצות של מתח ותדר כמתואר גם עומס לא  

. בגנרטור ינקטו אמצעים מתאימים בכדי לשמור על צורת גל  SCRליניארי תלת פאזי מבוקר על ידי 
 בכל התנאים.  5%עד   THDמתח סינוסואידלי עם 

 
 

 צורת גל המתח  .8.16.13
 מערך הנקוב. 5%הסטייה המירבית המותרת במתח בין הפזות ללא עומס תהיה עד 

 
 (. THD) 5%תכולת ההרמוניות במתח המוצא ללא עומס לא תעלה על 

 
עד   של  פזות  בין  זרמים  איזון  על  100%בחוסר  יעלה  לא  מאוזן  הלא  המתח  מהממוצע    10%,  של 

 האריתמטי של המתחים על שלושת הפזות. 
 

 . 5%, לא יעלה על IEC  34-1( כפי שמוגדר בתוספת THFההרמוני לטלפון, )הגורם 
 
 
 

 התנעה  .8.16.14
 ז"י.   V24מערכות הפיקוד החשמלי תהיינה למתח עבודה של 

 
היחידה תצויד במערכת התנעה חשמלית. פיקוד מערכת ההתנעה ישולב בלוח הפיקוד של היחידה  

 ויבצע הפעולות המתוארות בהמשך. 
 

להתנעה בטמפ'    V24כולל מגן לרצועות, מתנע חשמלי    A45  V24רנטור טעינה  המנוע יצוייד באלט
 מעלות צלזיוס לפחות.  -12סביבה של  

 
 המתנע יתנתק אוטומטית מהמנוע אחרי ההתנעה.

   

" כולל כבלי  Guldכמו מתוצרת "   C  -12מצברי התנעה )עופרת, ללא טיפול( לטמפ' סביבה של מ  
חיבור בין המצברים למתנע ומעמד למצברים. מעמד המצברים יהיה  חיבור )גמישים( עם נעלי כבל ל

 עמיד חומצות. 
 

 נסיונות התנעה לפחות ללא טעינה בין הנסיונות.  10קיבולת המצברים תבטיח  
 

למטען   המצבר  בין  וחיבור  למתנע  המצבר  בין  חיבורים  עצמן,  לבין  המצבר  יחידות  בין  חיבורים 
 בכבלים גמישים כמתואר.  

 
מטען אלקטרוני אוטומטי מאושר על ידי ספק המצבר כמתאים, עם טעינת דלף וטעינה מהירה כולל  

שר ישנה אופציה כזו של  מעבר אוטומטי בין השניים. המטען יהיה חלק אינטגרלי של לוח הפיקוד כא
 יצרן המערכת.  

 
תגרור   רצוי  ערך  מעל  המוצא  בזרם  עליה  אלרטונית.  מבוקרת  זרם,  הגבלת  מערכת  יכלול  המטען 

 אחריה ירידה במתח הטעינה עד לקבלת הגבלת הזרם הדרושה.  
 

 מתח היציאה יהיה מבודד ממתח הרשת על ידי שנאי בידוד. 
 



 ות במתח הישר המסופק למצברים.  מתח המוצא יהיה מסונן למניעת גלי 
 
 
 

 מערכת חימום מוקדם  .8.16.15
לפני ההתנעה. ערך הטמפרטורה    C40-60במנוע יותקן אמצעי לחימום מוקדם של המנוע לטמפ' של  

 יהיה כמומלץ על ידי יצרן המנוע. הזנת גוף החימום תהיה ע"י מתח רשת בלבד. 
 

וולט  חד פאזי.    230דה במתח חילופין   המחמם יבוקר ע"י ווסת חום, ניתן לכיוונון, מתאים לעבו
ווסת החום )תרמוסטט( ישלוט על מגען ולא יהיה חיבור חשמלי ישיר בין הווסת לבין העומס החשמלי  

 שלו. 
 

 . W3000גוף חימום בודד יהיה בהספק מקסימלי של עד 
 

 צנרת מחממי המים יכללו מגופים המאפשרים ניתוק המחממים ללא איבוד מי המנוע.
 

שניות מרגע קבלת פקודת    15זמן ההתנעה של המערכת עד למצב של העמסה מלאה לא יעלה על   
 ההתנעה.  

 
 

 מנוע היחידה  .8.16.16
מנוע היחידה יהיה מטיפוס דיזל עם קירור מים, הצתה בדחיסה, פועל על סולר, מתאים להתנעה  

עם מערכת קרור    במצב קר, בגודל העונה על כל תנאי העבודה המפורטים, מחובר ישירות לגנרטור,
מים "טרופית" העונה לדרישות הקרור של המנוע בהתחשב בתנאי ההתקנה. המנוע יפעל בהספק  
הנדרש ללא עשן מופרז, חימום יתר או סבל מכני הורס כשמניעים את הגנרטור בתנאים הספציפיים  

 שהוגדרו במפרט. 
 

 ימות.  סיבובים לדקה, ארבע ע   1500המנוע יהיה בעל מהירות נומינלית של   
 

 המנוע יצויד גם באביזרים הבאים:
 

 תרמוסטט חום מנוע.   -
 נשם שמן.   -
 מסננים כמתואר למטה.   -
 מד גובה שמן בזמן פעולה.   -
 מערכת מחוונים והתראות כמתואר בתאור הפיקוד.   -
 משאבת מים.   -
 משאבת שמן.   -
 וולט.    230משאבת שימון מוקדם למנוע, חשמלית,    -
 משאבת דלק.   -
 משאבת יד לדלק לצורך ניקוז אויר.   -
 פרסוסטט לחץ שמן.   -
 חיבורים גמישים למערכת הפליטה.   -
 משתיק קול כמתואר.   -
 הגנות חשמליות לביצוע הנדרש בתאור הפיקוד שלהלן.   -
 ידית עצירת חרום למנוע.   -
 עים. פטמות גרוז לגרוז החלקים הנ -
 רדיאטור.   -

 
 "חוסר דלק", כולל המיתקן הכרוך )מצוף וחווט(.   -משאבת דלק תצויד בחווי נוסף 

 
 השרותים הצפויים והמקובלים שיהוו חלק בלתי נפרד מהיחידה, לרבות:  

 
במידה ושרותי העזר מותקנים במרחק מהיחידה, יצויד כל מנוע במנתק בטחון )בלבד( מותקן בסמוך  

 לו.  



 
י מתוצרת  רדיאטור  מים  גובה  מד  לרבות  הפיקוד,  לביצוע  הנדרשים  אביזרים  אותם  את   כלול 

MURPHY  דגם EL-150  .ורגש למיפלס מים נמוך 
 

כמו כן יכלול הרדיאטור פקק ניקוז מים, פקק מילוי מים ונקודת התחברות " ½ עבור מד גובה המים  
 הנ"ל.  

 
 הרדיאטור יחובר לתעלה )מברזנט או דומה( שתבטיח שכל האויר החם יצא מהחדר החוצה.  

 
 
 

 בסיס .8.16.17
היחידה תכלול בסיס אחיד עשוי פרופיל פלדה שיותקן על רצפת המבנה או על רצפת קונסטרוקצית  
משככי   שמונה  על  תורכב  היחידה  והמצנן.  הגנרטור  למנוע,  אחיד  יהיה  הבסיס  מושתקת.  חופה 

 זעזועים קפיציים שיסופקו על ידי הקבלן עם בסיס הפלדה. 
 

  C.דגם VM . ראה משככי זעזועים מתוצרת 1ל "משככי הזעזועים יהיו בעלי שקיעה סטטית ש
 

" בדיקה  תעודת  ימסור  המרכיב  הדיזל,  יצרן  ע"י  מיוצר  לא  והאלטרנטור   Torsionalבמידה 

vibration analysis   .של היחידה כולה )מנוע + גנרטור(. הבדיקה תתבצע ע"י מעבדה מאושרת " 
 
 

 מסננים  .8.16.18
 נוחה. כל המסננים ימוקמו כך שיאפשרו גישה ואחזקה  

 
 היחידה תסופק עם המסננים הבאים:  

 שעות פעולה של המנוע ללא צורך בטיפול.  150מסנני שמן סיכה ל  -
 

o   כאשר הגנרטור מותקן בחופה מושתקת, יש לבצע סידור
לחופה   מחוץ  אל  משאבה  ידי  על  מהאגן  השמן  הוצאת 
המושתקת. הקבלן יספק בקר לחץ שמן סיכה כהגנה בפני 

 לחץ שמן נמוך.
 

מתחת   - בתמונה.  המוראה  כדוגמת  מים  מפריד  ולרבות  דלק  מסנני  שני 
לקליטת   נירוסטה   / מגולוונת  אמבטיה  הקבלן  יתקין  המסננים  למערכת 

 טפטוף דלק בעת הטיפול במסננים. 
 

o ל מותאמים  יהיו  הדלק  של   500  -מסנני  פעולתו  שעות 
 המנוע ללא צורך בטיפול. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

מט  - יהיו  אויר  לעבודה  פוס  ימסנני  מותאמים  גבוהה  ניצולת  בעלי  תרמיל 
במתקן    500במשך   יצוידו  המסננים  טפול.  ללא  המנוע  של  עבודה  שעות 

 למדידת הפרש הלחצים. 
o   או "דונלסון"  מתוצרת  יהיו  האויר   מסנני 

"FARR" מסנן או  ארה"ב,  מתוצרת  מאומצת,  לעבודה 
 אויר אחר העומד בתקן אירופאי.  

 
 מצב המסנן.    כל מסנן אויר יצויד במזהה 

 
בסמוך    -מסנן מים במערכת המים של היחידה עם התקן מיוחד למניעת חלודה. )מקום מומלץ    -

 למשאבת המים(. 
 

 
 בקר מהירות  .8.16.19

 
( "וודאורד"  כדוגמת  אלקטרונית  ויסות  מערכת  ע"י  תשלט  המנוע  .  A (Woodward2301מהירות 

הנקוב,   בתדר  עבודה  עבור  המנוע  של  הסיבוב  מהירות  את  ותקבע  ביחידה  תותקן  זאת  מערכת 
ותאפשר יציבות התדר בתחומים המוגדרים. מערכת הויסות  תכלול חיישן, יח' בקרת מהירות ויח'  

 (. Governor, Actuator, Magnetic Pickupהפעלה  )
 
 

 אלטרנטור .8.16.20
פנימי   וויסות  בעל  מברשות,  ללא  סינכרוני  למנוע,  בהתאמה  עצמי,  ערור  בעל  יהיה  האלטרנטור 

 והנתונים הבאים:  
 

 כמתואר במבוא.   -מתח ותדר יציאה 
 

 .  1  -מיסבים 
 

 כמתואר בנתונים הטכניים הנדרשים של המערכת, לעיל.   -דרגת בידוד 
 

 עצמי, על ידי מניפה בציר הרוטור.    -אורור 



 
  NEMA MG-1.או  0580לפי תקן גרמני  K סיכוך מדרגה  - בפני הפרעות רדיו  הגנה

 
מהמתח הנומינלי המצוין, וכן כל המתואר בדרישות הנתונים הטכניים    %5    -תחום ויסות המתח  

 לעיל.  
 

  NEMA.כמתואר בתקן   %5  -סך העוותים ההרמוניים יהיה קטן מ  -עוותים הרמוניים 
 

מוצא הגנרטור יהיה מוגן באמצעות מאמ"ת עם סליל הפסקה מרחוק, מגעי עזר לטובת בקרת מבנה  
(.  In*3מחווטים למהדקים יעודיים ויתרת זרם תרמית ומגנטית מתאימה לזרם הקצר של הגנרטור )

 המאמ"ת יסופק עם המערכת ויהיה חלק בלתי נפרד ממנה.  
 

המפק  ידי  על  המאושרת  מתוצרת  יהיה  של  המאמ"ת  המאושר  המיתוג  ציוד  לשאר  בהתאמה  ח 
 הפרויקט. 

 
 ווסת מתח .8.16.21

ווסת המתח יהיה דיגיטלי, עם וויסות מתח יחסי לתדר הניתן לתיכנות, עם תצוגה דיגיטלית, חישה  
 כתוצאה מהרמוניות. הווסת יהיה גם בעל התכונות הבאות:  20%תלת פאזית,  עמיד לעיוות גל של עד  

 
  0.25%תחום דיוק   -
הגנה פנימית בפני תת מתח ותת תדר ומתח יתר לניתוק העירור  מערכת   -

 שניות.  15 -ומערכת ניתוק עירור בעומס יתר לאחר כ
 .422RSאפשרות לתקשורת  -

 
 במקרה של תקלה בוסת המתח האלקטרוני תהיה אפשרות של ווסות מתח ידני.  

 
 לוח פיקוד .8.16.22

ם תצוגה דיגיטלית, מותקן ע"ג  היחידה תכלול לוח פיקוד אלקטרוני מקורי של יצרן הציוד, ע
מוגן בפני מתח יתר והיפוך קוטביות, לעבודה בטווח טמפרטורה של    22IPהגנרטור, ברמת בידוד 

C70   +C40 - . 
 

לוח הפיקוד יכיל  מידע מעודכן לאיש השרות על מהות התקלה, תקלה חוזרת, ומידע קודם  
שעות עבודה   750  -מוחקת את הראשונה  או ב 13תקלות, תקלה   12 -מצטבר. המידע יכלול זכרון ל

 מאירוע התקלה, נמחקת התקלה. 
 

 מחיר החומרים של לוח הפיקוד וחיבוריו ליחידה והעבודות הכרוכות יהיו כלולים במחיר היחידה.  
 
כחלק מלוח הפיקוד יש לראות את אותם אביזרי העזר החיוניים לפעולתו כמו ספק כח, גששים   

 למיניהם, מחוונים, מפסקים וכו'.  
 

 וד לנשוא השילוט. שילוט הלוח יעשה בשפה העברית בשלטים חרוטים מותקנים בצמ
 

 הזנות והגנות כל שרותי העזר של היחידה יותקנו בלוח הפיקוד, במיוחד המתנעים ומנורות החווי.  
 

 לוח הפיקוד יכיל את גם את הציוד הבא:
   

ותצוגה של הערכים   RMS)) 0.5%תצוגת נתונים חשמליים, דיגיטלי, תחום דיוק   -
 וגה עבור כל שלוש הפאזות(: תהיה התצ –הבאים )עבור נתונים תלת פאזיים 

 
o .זרם 
o .מתח בין פאזות ובין פאזה ואפס 
o   0.3%תדירות דיוק . 
o  .קוו"ט כללי ולכל פאזה 
o  .קוו"ט שעה כללי 
o .קוו"א כללי 
o  .קוו"א ראקטיבי כללי 



o  .קוו"א ראקטיבי לשעה כללי 
o .מקדם הספק ממוצע ולכל פאזה 
o  .סה"כ אחוז הספק מנוצל 

 
 )בקרת מנוע( של:תצוגת נתונים דיגיטלית 

 
 סיבובי מנוע, מתח טעינה, טמפרטורת מי קירור, לחץ שמן, מונה שעת עבודה.  -
 לחצן פטריה ננעל להפסקת חירום.  -

 
 מפסק בורר אפיוני עבודה: -

 
 הפסקת פעולת המנוע מיידית וביטול התראת תקלות מנוע.         חדל/ביטול:א.   
 דקות.  30  – 0זמן קירור   הפסקת פעולת המנוע לאחר    עצירה מושהת:ב.   

  
 הפעלה ידנית של המנוע.                     ידני:ג.    
      יחידה מוכנה להפעלה אוטומטית של היחידה תתבצע במצב זה  באמצעות            אוטומטי:ד.    

 סגירת מגע יבש חיצוני. 
 

 ממסר בקרת עומס לשיא ביקוש הניתן לתיכנות.  -
 ממסר נוסף לשימוש הלקוח הניתן לתיכנות.  -
 לסימון והתראה כולל דימום אוטומטי של היחידה בתקלות הבאות:   LEDנוריות  -

 
 לחץ שמן נמוך. .א

a.   נורית צהובה להתראה מוקדמת, נורית אדומה לחווי תקלה + דימום
 אוטומטי. 

 חום מים גבוה.  .ב
a.   נורית צהובה להתראה מוקדמת, נורית אדומה לחווי תקלה + דימום

 אוטומטי. 
 

 נורית אדומה. בנוסף תופעל אזעקה אקוסטית וחזותית    -ג.    התנעת נפל            
 

o   את האזעקה האקוסטית יהיה ניתן להפסיק על ידי השתקה ידנית כאשר
 התקלה.  מנורת הסימון המצביעה על התקלה תמשיך לדלוק עד לבטול

 
 נורית אדומה ודימום אוטומטי.  –ד.   מהירות יתר                         

 נורית אדומה.   –ה.   הפסקת חירום                         
 ו.   לחצן בדיקת נוריות                         

 
רטור( ויגרמו  בורי הגנרטור )ע"י קבלן הגנ י יבדק דרך משני זרם אשר יותקנו בקופסת חיזרם קצר 

 מעל ערך מסויים לנתוק ערור הגנרטור. 
 

 מערכת הפעלת הגנרטור ע"י אות הפעלה חיצוני.  -
 מגע יבש להתראה על תקלה כללית בד"ג.  -
 רק אם לא מתבצע ע"י הבקר  -  LOAD SHARINGווסת מהירות עם מערכת  -
 רק אם לא מתבצע ע"י הבקר.  -הגנרטור  מערכת לסינכרון -
 רק אם לא מתבצע ע"י הבקר  -מערכת הגנה לזרם הספק חוזר לגנרטור  -
 רק אם לא מתבצע ע"י הבקר   -מערכת הגנה לניתוק ערור במקרה של קצר  -
 ספק מטען למצברים.  -

 
ההגנות המפורטות תעבורנה ע"י מגע יבש לחדר בקרה/ע"י מערכת בקרת מבנה. בנוסף תהיה  

 אפשרות לקבל את הנתונים הנ"ל ע"י תקשורת הבקר. 
  
   

 : ממסרי הגנה
  

 לוח הפיקוד יצויד בממסרי הפיקוד הבאים:



 
ממסרים ניתנים לתיכנות, להתראה או הדממה, תיכנות ערך, זמן השהייה ומגע לחיבור או ניתוק.   -

 ניתנים לתצוגה כשהגנרטור במצב עבודה או מנוחה.  ערכי התיכנות
  

 ממסרי ההגנות הנדרשים הם:
 

 א.   עלית מתח גנרטור 
 ב.   עלית תדר 

 ג.    הספק חוזר 
 ד.   יתרת זרם 

 
למערכת כולה ולרבות לרכיב במערכת ע"י הצגת   -היחידה תצויד במערכת איבחון תקלות עצמית  

 קודים על צג הלוח. 
 

 מיליון פעולות, מתוצרת "טלמכניק" א.ש.ע.  20  -ינות גבוהה, מיועדים ל מגענים יהיו באמ 
 

 כל מתנע יצויד במגעי עזר ושתי מנורות סמון, עבור:  
 
 "תקין/בפעולה".     1.
 
 "תקלה/עומס יתר".    2.
 

 וולט מתח ישר, לעבודה גם במתח ירוד.   24כל ממסרי הפיקוד יהיו לעבודה על   
 

 מתח הפיקוד הנ"ל יהיה מוארק לפס הארקה הראשי של המערכת.  
 

לוגיקת הפיקוד וההגנה של היחידה תהיה מטיפוס המתיר הפעלה רק אם כל מערכות העזר  
ות תהינה בטור, כאמור. )פעיל  המבטיחות את תקינות היחידה נמצאות במצב תקין. כל ההבטח 

 בהפעלה(. 
 

 לוח פיקוד יבצע הפעולות הבאות: 
 
העלמות של פאזה אחת או יותר של המקור השגרתי )"חברת החשמל"( יגרמו להתנעה מידית של  א.

היחידה. לצורך זה יותקנו שלושה מהדקי כניסה לשלוש פאזות של קו ההזנה ה"שגרתי" וממסר  
 וולט"    400יבודדו משאר המהדקים ויסומנו בשילוט: "מתח זר,   חוסר פאזה. מהדקים אלה 

 
במקרה של התנעה כושלת תנסה היחידה להתניע אוטומטית פעם שניה ושלישית. שלושה נסיונות  ב.

דקות, צופר שיהיה חלק מהלוח וכן חווט   30התנעה רצופים כושלים יפעילו צופר אזעקה למשך  
שים.( בנוסף לנ"ל תופעל מנורת סימון "כשלון התנעה", נורה  למהדקים לצופר חיצוני )מגעים יב

 דקות.   30שלא תכבה אוטומטית אחרי  
 
לאחר התנעה, ולאחר שהיחידה התיצבה למתח ותדר, יסגרו זוג מגעים של ממסר מתאים   ג.

 שיחווטו למהדקי פיקוד.  
 
, וזאת לאחר  לאחר הופעת מתח בשלושת הפאזות של פס המתח השגרתי יפתח הממסר הנ"ל ד.

 שניות.   120  -ל  20השהיה ניתנת לכוון בין  
 
לאחר מתן הפקודה הנזכרת בסעיף )ד( לעיל, ולאחר השהיה נוספת לפי המלצת יצרן היחידה,   ה.

 תדומם היחידה את מנועה.  
 
 

 מבנה פיסי של לוח הפיקוד 
 

והפקוד יהיה בצורת ארון להצבה על הרצפה עם דלתות וגישה מלפנים. הלוח יהיה בנוי   לוח הכח
 מ"מ צבוע אלקטרוסטטית בתנור.  2מקונסטרוקצית פלדה עם כסוי פחי פלדה דקופירט בעובי 

 
 כל אביזרי הפקוד יורכבו בתוך לוח בחלקו העליון. 

 
קוד בתוך הלוח יהיה מחוטים  בחלקו התחתון של הלוח יותקנו סרגלי המהדקים כל חווט הפ



גמישים עם שרוולי לחיצה בקצות החוטים. כל חוט יסומן ליד המהדק על סימוניות אומגה  
 לפחות. IP22מתאימות, כל השלטים יהיו מבקליט סנדוויץ' חרוט. דרגת אטימות הלוח 

 
 התנעת הדיזל גנרטור.

 
 . ”FAIL SAFE“פיקוד ההתנעה יעבוד בשיטת  

 
 ל ידי העברת מפסק בורר שיטת הפעלת דיזל גנרטור למצב ניסוי. התנעה לניסוי: ע -
 התנעה ידנית: בהתאם למתואר בתאור הפיקוד.  -
 התנעה אוטומטית: בהתאם למתואר בתאור הפיקוד.  -

 
נסיונות התנעה. במקרה    3עם הנתן פקודת ההתנעה האוטומטית או ידנית על ידי המערכת יתבצעו 

 סטית ואופטית "תקלה" בהתנעה. שהמנוע לא יותנע תופיע התראה אקו
 

 הדממת הדיזל גנרטור
 

 הדממה ידנית תתבצע מיד עם לחיצה על לחצן "עצירת חרום". 
 

 הדממה אוטומטית מידית תתבצע במקרה של תקלה במנוע הדיזל או הגנרטור. 
 

( או הדממה אוטומטית  0הדממה ידנית )על ידי העברת מפסק הפיקוד הפעלת דיזל גנרטור למצב 
די פקודה חיצונית( תגרום לניתוק והדממת מנוע הדיזל לאחר עבודת ריקם ללא עומס במשך  )על י
 דקות לשם קרור המנוע )להוציא מקרה של הדממת חירום, ראה לעיל(.  4 -כ
 

 הדממת חרום:
 

מחוץ למבנה הגנרטור בלוח הדממות חירום בתאום עם מכבי האש יקבע בקופסה מתכתית לחצן  
הלחצן יהיה בקופסה מתכתית מכוסה בזכוכית לשבירה לצורך הפסקה,    הפסקת חרום לגנרטור.

כולל פטישון לשבירת הזכוכית ושרשרת. ליד הלחצן יקבע שלט בולט עם כתובת "גנרטור"  
 באותיות לבנות על רקע אדום.

 
 . IP65הלחצן יהיה אטום למים ואבק 

 
 הפעלת הלחצן )שבירת הזכוכית( תדומם את הדיזל גנרטור ולא תאפשר אתה פעלתו מחדש.

 
 אספקה והתקנת הלחצן כולל אספקת הכבלים ללחצן וחיבורו במסגרת עבודת הקבלן.

 
 

 כבלי כח ופיקוד  .8.16.23
תהיה באמצעות כבילים גמישים עם בידוד עמיד לחום,    – כוח ופיקוד    – כל הכבילה שעל הגנרטור  

 שמן, מים וסולר )כדוגמת ניאופרן( לרבות כבלי החשמל בין המחולל למפסק הראשי. 
 

היה והמפסק הראשי מותקן על הגנרטור, יהיו הכבלים מהמפסק הראשי עד ללוח החלוקה הניזון  
 ישים.מהמחולל גם הם גמ

 
 +. C 5  -  -C 50תחום העבודה התקינה של החווט יהיה בין 

       
הכבילה והחווט יוגנו באמצעות שרוולים או צינורות )עמידים בדרישות הסביבה( עם אפשרות לגישה   

 נוחה לצורך הכנסה והוצאת המוליכים. 
 
 . IECהכבילה והחיווט יהיו מסומנים ע"י מספרים או צבעים לפי דרישות תקן   
 
מסודר    באופן  יאורגנו  המהדקים  קיימא.  בר  או  ברור  באופן  וימוספרו  יסומנו  המהדקים  סרגלי 

 (.DC  -ו ACובנפרד לפי מתחים  )
 

 היצרן/ספק יגיש תוכניות חשמל ותוכניות חיווט של היחידה. 
 



 
 

 משתיק קול ומערכת פליטה  .8.16.24
היחידה תצויד במערכת של משתיקי קול בקו המפלט. משתיקי הקול יהיו מקצועיים ומתועשים,  

 א.ש.ע. "COWL" או "MAXIM" מתוצרת 
 

( מטרים ממוצא צינור המפלט  3רמת ההשתקה הכללית הנדרשת תהיה כזו, שבמרחק של שלושה )
 .  ד"ב 69על  של המנוע לא יעלה הרעש 

 
מ"מ. הצינור יצבע לכל אורכו בצבע "צינקוט"    5צינור הפליטה יהיה מפלדה, שחור, בעובי דופן של  

יה בשתי שכבות. עובי כל שכבה יהיה   מעלות צלזיוס. הצבע יה 450אפור מט, עמיד בטמפרטורה של  
 מיקרון.   35
 

 מערכת הפליטה תכלול גם את המפורט להלן:  -
 

o  .אוגן בקוטר התואם לאוגן שעל משתיק  הקול 
o   הם גם  אוגנים המתאימים  עם  מתועשות  פלדה  קשתות 

 לאוגנים שעל משתיק הקול. 
o  . טבעת מרכוז לטבעת שבין המעבר הקוני וצינור הפליטה 

 
אומים   ברגים,  לטמפרטורות,  מותאמים  לאוגנים  אטמים  אספקת  כוללת  העבודה  היצרן.  של 

 ודיסקיות, וכל אשר יידרש בהתאם.
 
ושמנים    - מחלודה  קול  ומשתיקי  פליטה  צנרת  חלקי   כל  של  חול  ניקוי 

בעובי    )אסקר(  גרפיט"  "צינק   בצבע   )  100וצביעתם  שכבות    2מיקרון  
 ד(.מיקרון כל אח   50נפרדות של 

עטיפת כל חלק קשיח של צינור הפליטה בתוך חדר הגנרטור בצמר סלעים   -
מ"מ  סביב    0.6ס"מ, מהודק סביבו, והתקנת פח  מגן מגולוון בעובי    3בעובי  

 שכבת הבידוד עד לפתח היציאה בקיר מבנה החדר. 
 

 קיות. כל הברגים, האומים והדיסקיות יהיו מפלדת אלחלד ויחוזקו באמצעות אומים כפולים ודס
 
לפי   - הקול  ומשתיק  הפליטה  צינור  בהתקנת  הקשורות  אחרות  עבודות 

הצורך. כל ה "זוויות" יהיו מקשתות מתועשות, הן בתוך חדר הגנרטור והן   
 מחוצה לו. 

 
 חיבור בין המשתיק והיחידה יעשה על ידי צינור בקוטר המותר ולאורך קו הפליטה.   

 
 החיבור בין היחידה וצינור המפלט ובכל קשת יעשה על ידי מחבר גמיש מיוחד למטרה זו.  

 
)קירות, תקרות( לצורך   לבין חלקים קשיחים של המבנה  בין חלקי מיתקן הפליטה  כל החיבורים 

ע"י מבודדי זעזועים מיוחדים למטרה זו )ראה תמונה לעיל(. אין להרשות בכל    תליה או עיגון יעשו
 מקרה חיבור קשיח )מוט הברגה או דומה( למטרה זו.  

 
 
 

 
 
 



 
 

ס"מ עם    3צינורות המפלט העוברים דרך חדר היחידה או חדרים אחרים יצופו בצמר סלעים בעובי  
מ"מ אזור הצנרת הגמיש יהיה מבודד על ידי עטיפת חבל אסבסט. ראה   0.6מעטה פח מגולוון בעובי  

 דוגמא למעלה לביצוע הבידוד ומעטה הפח. 
חלקים של מערכת הפליטה שאינם ניתנים לבידוד כאמור לעיל ועשויים להימצא בטווח מגע יד אדם  

 יוגנו באמצעות פח נירוסטה מעוצב במיוחד למטרה זו, כמוראה בצילום שלמטה: 
 

 
 

 
 מערכת המפלט תבטיח רעש ועשן כמפורט בחוק.  

הקצה החיצוני של צינור המפלט יופנה באופן שיבטיח מניעה של כניסת מי גשם למערכת הפליטה.  
כמו כן יוגן קצה הצינור, במידה ומותקן קרוב לפני הקרקע, מפני אפשרות של כניסת בעלי חיים ו/או  

 הפרעות אחרות לתוכו.  
צינור המפלט יקח הקבלן בחשבון הפרעה מינימלית של לכלוך ורעש לסביבה,    בעת קביעת מיקומו של

 ויקבל את אישורו של המפקח על התיכנון המיועד, עוד לפני התקנת מערכת הפליטה.  

 מתלה קפיצי 



 מערכת כניסת אויר למנוע  .8.16.25
 המנוע יצוייד במסנן אויר מדגם יבש עם אלמנט הניתן להחלפה, כולל בית מסנן. 

 
 מסוג תרמיל החלפה.  המסננים צריכים להיות -
 מערכת כניסת אויר תכלול מחוון שרות המזהה מצב המסנן.  -

 
 מערכת סיכה  .8.16.26

 מערכת סיכת המנוע מורכבת עם כל האביזרים הנחוצים כגון: 
 

 משאבת שמן, מסננים, מקררים וכו'.   -
o  .כל המסננים צריכים להיות מסוג תרמיל החלפה 

- ( השמן  רמת  השמן  DIP STICKמדיד  רמת  לקביעת  המקסימלית  ( 
במקום   ממוקם  יהיה  המדיד  ובעבודה(.  )במנוחה  הנדרשת  והמינימלית 

 שניתן לגישה בנוחיות. 
 לריקון השמן ע"י גרביטציה בצורה קלה ונוחה.  -שסתום ניקוז אגן השמן  -
 נשם שמן.  -

o 500   מאחת שמנים  מהחלפת  ברציפות  עבודה  שעות 
 לשניה. 

o  .שמן מנוע יסופק עם הדיזל גנרטור 
 חיבור נשם השמן עד לקצה המצנן. צינור גמיש ל  -

 
 

 מערכת הדלק  .8.16.27
 מערכת הדלק צריכה להיות חלק בלתי נפרד של המנוע.

 
 מערכת הדלק תסופק עם: 

 
 מערכת ויסות המסוגלת לבצע הדממה מוחלטת של המנוע. -
מסנני דלק ראשוני ומשני מסוג תרמיל שניתן להחלפה וממוקם במקום נוח   -

 לשרות. 
 ( דלק ידנית. PRIMINGמשאבת איתחול ) -
המתאים   - באורך  מסוככים  ועודפים(  )יניקה  גמישים  דלק  צינורות 

 לחיבורים למיכל דלק  יומי מרוחק. 
 (.Water separatorמפריד מים מדלק ) -

 
 מיכל יומי וצנרת  .8.16.28

  8בקרבת היחידה יותקן מיכל דלק "יומי" המספיק לפעולה  רצופה של המערכת בעומס מלא למשך  
חות, ללא מילוי. יחד עם זאת, היה ודרישות הבטיחות תחייבנה מיכל דלק קטן יותר  שעות רצופות לפ

 יותקן מיכל העונה לדרישות הבטיחות.  –
 

 מיכל יכלול מסגרת להעמדה על רצפה או לתליה על קיר.  
 

 " אוורור  צינור  הורקה,  פתח  מילוי,  פתח  דלק,  גובה  מראה  יכלול  לחיבור  2מיכל  יציאה   ,
חיבור ממיכל ראשי ויציאת עודפים. כל חיבור קבוע יצויד בברז מטיפוס תעשיתי,  ליחידה, יציאה ל

 מתוצרת "קים" סאונדרס א.ש.ע. 
 

 וייבנה לפי המתואר במפרט והאפשרויות בחדר.  6608המיכל יבוצע לפי תקן דין  
 

מ פחות  לא  אך  כנדרש בתקנות,  בקיבולת  יכלול מאצרה  היומי.    %120    -המיכל  המיכל  מקיבולת 
 אצרה תכיל ברז הורקה עם ראש לחיבור צינור. המ
 
והכניסות יבוצעו בהתאם להעמדת היחידה בחדר. האוגנים  יהיו מרותכים למיכל.     כל היציאות 

 מ"מ וכן אוגנים עיוורים לנ"ל.   1.5באוגנים יתווספו אטמי קליגריט אויליט בעובי 
 
 מ"מ.  6נקי מחלודה. בעובי   ST 372המיכל ייוצר מפח פלדה  
 



ברגים יהיו עם ציפוי קדמיום. לכל האוגנים יותקנו    CLASS  16/5   ASAB   150האוגנים יהיו לפי   
 סגירות עם אוגנים  "עיוורים".

 
". הריתוך יהיה נקי , ללא הפסקים.  21או "זיקה     6010  -הריתוך יבוצע באלקטרודות  "אוניברסל"     

יש לנקות את פני הריתוך מכל פסולת    –לפני הביצוע של שיכבה שניה    –אחת  בגמר הריתוך של שכבה  
 וליכלוך עד להופעת המתכת הנקיה. 

 
אטמ'. יש להזמין לשם כך בודק מוסמך ולהגיש למפקח את    2.0המיכל ייבדק לאטימות בלחץ מים  

 התעודה שהבודק יעניק למיכל. 
 

יסוד  אפוקר    – וי חול יבש. שכבת צבע ראשונה  לאחר יבוש המיכל הוא  ינוקה מלכלוך וחלודה בניק
 מיקרון שכבה יבשה.  230מיקרון שכבה  רטובה,  70קומפוננט: בעובי   –דו  5050

 
 מ"מ שיצבעו לאחר הייצור.  6X60X60הבסיס למיכל יבוצע מזויתנים  במידות   

 
בה לדלק יאושרו  מיכל יצוייד במד גובה לדלק הניתן לכיול למאות ליטרים דגם ו/או תוצרת מד  הגו

 ע"י המזמין והמתכנן. 
 

 המיכל יכיל ההכנות הדרושות להתקנה של מד גובה דלק חשמלי. 
 

 מיכל יכלול משאבת מילוי ידנית. ראה פרט חיבורים והרכבה:
 

 
 

 
 כמו כן יכלול מערך מילוי הדלק את הציוד הבא: 

 
 משאבת דלק חשמלית.   .א

 
 ב. מצוף תחתון לאזעקת "חוסר דלק" וסידור להדממת היחידה.   

 
 "גבוה" לגמר מילוי.   -ג. מצוף "נמוך" להתחלת מילוי אוטומטי ו  

 
 ד. מצוף עליון לאזעקת "הצפה".   

 



ה. מערכת אוטומטית להגבלת זמן המילוי, כולל אזעקה. משך זמן ההגבלה ישווה )בערך(  
 .  20כאשר היחידה בפעולה בעומס מלא, בתוספת % לזמן הדרוש למילוי מיכל ריק, 

 
 ו. לוח פיקוד למערכת הדלק )או כחלק מלוח הפיקוד הראשי(.  

 
אספקת המתח למערכת המילוי האוטומטי תהיה רק מהגנרטור, והמערכת לא תעבוד 
כאשר הגנרטור אינו בפעולה. כושר הספיקה של המשאבה יעלה במעט על צריכת הדלק 

 גנרטור בעומס מלא.  המירבית של ה
 

 , ומברזל שחור. 3צנרת בין נקודת מילוי חיצונית לבין מיכל תת קרקעי תהיה בקוטר " 
 

בתוואי   1 1/2צנרת בין מיכל ראשי תת קרקעי לבין מיכל יומי תהיה מברזל שחור, בקוטר " 
 צנרת זו יותקן מסנן דלק ראשוני עם שני מגופים על מנת לאפשר החלפתו.  

 
 . 2מברזל שחור בקוטר " -עודפי דלק ממיכל יומי למיכל ראשי צנרת  

 
רכה.   מנחושת בקוטר לפי חיבורי היחידה,  -צנרת אספקה לגנרטור וצנרת עודפים מגנרטור 

המערכת תכיל מפריד מים בעל גישה נוחה לריקון המים )הכתוב מתייחס לצנרת המחוברת  
 לגנרטור(.   פיסית

 
 הגנרטור יבוצע בקטע סופי גמיש.   חיבור בין צנרת כלשהי לבין 

 
חיבור בין צנרת למיכל דלק יעשה על ידי אוגנים. האוגנים יותקנו במקומות המאפשרים 

 גישה לאחזקה וטיפול.  
 

 צנרת הדלק תיצבע בגוון אדום או בגוונים עליהם יורה המפקח.   
 
 

 מערכת קירור .8.16.29
 

במערכת קירור סגורה שמסוגלת לקרר את המנוע כאשר היחידה פועלת   המנוע יצוייד -
 בעומס מקסימלי ובתנאים סביבתיים כמפורט. 

למנוע תהיה מערכת מעטפת מים למניעת חלודה ומינימום יצירת משקעי אבנית בתוך  -
 המנוע בטמפ' וקצב זרימה מומלצת ע"י  היצרן )חומר או מסנן(. 

טרפוגלית למעטפת המים וברז תרמוסטטי למערכת  המנוע יצוייד במשאבת סחרור צנ -
 המים כדי לשמור את המנוע בטמפ' המומלצת ע"י היצרן. 

 +.  C50מערכת הקרור תכלול רדיאטור מסוג טרופי לטמפ' סביבה  -
הרדיאטור יהיה עם מאוורר דוחף מדגם והספק המומלצים ע"י יצרן המנוע לתנאי   -

 העבודה הנדרשים לעיל. 
תעטוף את החלק העליון והצדדים של כל החלקים המסתובבים בין  רשת מגן קשיחה  -

 המנוע לרדיאטור. 
המאוורר, גלגל הנעת המאוורר ורצועות המאוורר יהיו מכוסים עם רשת מגן פלדה   -

 להגנה ממגע מקרי. 
 הרדיאטור יכיל את כל האביזרים הנחוצים כגון:  -
 מצוף אוטומטי או חיישן לבקרת רמת המים.  -
 אה פרט בתמונה(. מד גובה מים )ר -

 



 
 

 מד גובה מים ברדיאטור. 
 

 ברז ניקוז כולל פקק אבטחה. -
o  .ברז הניקוז יותקן כך שיאפשר גישה נוחה למטפל   

 רשת מגן בחלקו הקדמי של המצנן.  -
ש"ע או/ו    5000תוסף מונע קורוזיה במערכת הקירור לתקופה של מינימום   -

 שנים.  3
 
 

 חיבור המצנן לפתח האוורור .8.16.30
הקבלן יחבר את מצנן האויר של היחידה אל פתח האוורור המיועד על ידי קונצרטינת ברזנט מתוחה  
על מסגרת מתכת ותעלת פח מגולוון. על סידור זה להבטיח שכל האויר החם יצא מחוץ לחדר, דרך  
פתח האוורור. במידה והמצנן יחובר ישירות לפתח האוורור יש לסגור מעברי אויר עודפים מצידי  

 מצנן.  ה
 

 שילוט .8.16.31
על הקבלן לשלט את כל אביזרי המערכת ואמצעי הבדיקה והבקרה שלה, המיועדים לשימוש בעת  
הידוק   שחור.  בגוון  בצבע  תמולא  החריטה  חרוט.  מאלומיניום  יהיה  השילוט  תחזוקה.  או  שירות 

 השלט לנשוא השילוט ייעשה באמצעות סרט קשירה או ברגים, בהתאם למקרה.  
 

 מ"מ.   6   -שילוט לא יקטן מגודל אותיות ה
 

 שילוט המערכת לא יהיה למדידה ומחירה יהיה כלול במחיר ההתקנה של המערכת.  
 



רשימת השלטים המצורפת מהווה הצעה מינימלית לשלטים הנדרשים. המפקח רשאי להורות לקבלן  
 לבצע שלטים נוספים, הכל בהתאם להחלטתו ולמבנה המערכת.  

 
 רשימת השלטים הנדרשים:  

 
 פתח מילוי שמן.   - 
 מדיד גובה שמן.   - 
 שמן מנוע ....... )על הקבלן לסמן סוג השמן הנדרש, ולהתקין השלט ליד פתח מילוי השמן(.   - 
 הורקת שמן מנוע.   - 
 אין למלא שמן. )ליד כל מסנן שמן(.    -מסנן אויר יבש  - 
לא בלוח הפיקוד, שהשילוט שלו מפורט בסעיף המתאר את   -הפסקת חירום. )על המנוע    -

 פעולת לוח הפיקוד(.  
 מד גובה מי רדיאטור.   - 
 ניקוז שמן.   - 
 שחרור עצירת חירום. )במנועים בהם השיחרור נעשה ידני(.   - 

 
עצמה   הרכיבים  היחידה  של  הטכניים   הפרטים  את  שיכלול  היצרן  של  מקורי  בשילוט  תצוייד 

 החשמליים והמכניים. 
 

 השלט ע"ג הגנרטור יכלול:        השלט ע"ג המנוע יכלול:    
 

 דגם  -דגם המנוע                                        -          
 מס' סד'  -              מס' מנוע                             -          
 [KVA] -הספק ב   -סל"ד(          1500 -הספק המנוע )ב  -          
 [KW] -הספק ב  -סל"ד                                                -          
   COS  -שנת ייצור                                         -          
 ס.ל.ד    -                                                         

 [ Vמתח ] -                                    
 [ Aזרם ] -              
 HZתדירות  -              
 טמפרטורה  -              
 זרם ערור  -              
 מתח ערור  -              
 שנת ייצור  -              

 
 

 אחריות  .8.16.32
א. הקבלן יהיה אחראי, להבדיל מהאמור בכל מקום אחר, לפעולתה המושלמת של המערכת לתקופה  

 לאחר קבלתה על ידי המנהל )אלא אם יסוכם אחרת, בכתב, עם המנהל/המזמין(.   שנתייםשל 
 

יתן  זו  כולל חלקים    ב. במסגרת אחריותו  ללא תשלום  שירותי האחזקה הדרושים  כל  הקבלן את 
 שיפגמו במידה ויפגמו. על כל חלק שיוחלף יתן הקבלן אחריות לתקופה של שנה מיום התקנת החלק 

 
ג. במסגרת אחריות זו, ובלי כל קשר להענות לקריאות לביצוע תיקונים, יתן הקבלן שרותים כדלקמן,  

 ע"י יצרן הציוד אך לא פחות מ:  המבוססים על תהליך המוכתב 
 

 פעמיים בשנה, כל חצי שנה.   -החלפת שמנים כולל אספקתם  -
חצי   - כל  בשנה,  פעמיים  שטיפתם,  או  אספקתם  כולל  דלק  מסנני  החלפת 

 שנה.  
 כנ"ל אך למסנני שמן.   -
 כנ"ל אך למסנני אויר.   -

 
 במסגרת אחריות זו כלולים גם החומרים הבאים: 

 
 שמנים למיניהם.   -
 פילטרים לסוגיהם.   -



 
במידה והשימוש במערכת על ידי המזמין יעלה על הנקוב בהגדרת השימוש ויחייב שירות וטיפולים  
בקצב גבוה, העולה על האמור לעיל )פעמיים בשנה(, יהיו הטיפולים והחומרים על חשבון המזמין.  

יציג בפני המפקח את קצב הטיפולים הנדרש על ידי היצרן יחד עם הגשת הצעתו, כפונקציה  הקבלן  
 של שעות עבודת המערכת.  

 
אי הגשת מסמך זה, מראש, יחייב את הקבלן להגיש את כל השירותים הנדרשים, ולרבות אספקת  

לות בשעות  , בכל משך תקופת האחריות, ללא תעל חשבונוהחומרים האמורים )פילטרים ושמנים(  
 העבודה של המערכת.  

 
 .  המזמיןלצורך האחריות ולכל צורך אחר רואים את הקבלן כנציגו הישיר של יצרן הציוד כלפי 

 
 

 שרות .8.16.33
שנים נוספות לאחר שנת האחריות    5   - שומר לעצמו הזכות להאריך את תקופת השרות ל    המזמין 

 הנקובים.   וזאת באופן שיראה לו, ובמחיר הנקוב בהצעת הקבלן ובתנאים
 

 על הקבלן להגיש עם הצעתו טיוטת חוזה שרות.  
 

 בנוסף יכיל חוזה השרות גם את הפרטים הבאים: 
 

 כל חודש. –בדיקה ויזואלית של המערכת  -
בדיקת תכולת שמן מנוע, מים ברדיאטור, דלק במיכל היומי, מטען במצב  -

תכולת נוזלים  פעולה, מתח מצברים תקין, מצברים נקיים מחומצה ובעלי  
המוקדם   החימום  מערכת  מהמערכות,  ושמן  מים  נזילות  אין  תקנית, 
כנפי   רצועות  מהפרעות,  ומשוחררים  נקיים  האוורור  כונסי  פועלת, 
המאוורר שלמות, מצב מתגי ההפעלה והפיקוד נכון, נוריות הסימון תקינות  

 ואין התראה על תקלות, השילוט נקי וברור, מחוזק למקומו.
לה, חילוף אוטומטי והעמסה. בדיקת פעולת מערכות היחידה  בדיקת הפע  -

כיאות, טמפרטורות סבירות ולחצים נכונים. פליטת המפלט בגוון טוב, אין  
 דליפות עשן ממערכת הפליטה עד ליציאה בקצה המערכת.

 
הקבלן מתחייב בהגשת ההצעה לאספקת חלקי חילוף לתקופה של עד שבע שנים לפחות, מיום קבלת  

 על ידי המנהל.  המערכת 
 
 

 רשימת הציוד ותאורו .8.16.34
יחד עם הצעתו תיאור טכני מפורט של מרכיבי המערכת על ביצועיהם   מגיש ההצעה נדרש להגיש 
ונתוניהם הטכניים. התיאור יהיה מקורי של יצרן הציוד, ויהיה ערוך בשפה האנגלית. אין בהגשת  

 התיאור כדי לפטור את מגיש ההצעה מהתחיבותו לעמוד בדרישות המיפרט.  
 

טבלאות ולצרפם להצעה. כמו כן על המציע למסור עם  כל ההנתונים שבעל המגיש ההצעה  למלא את  
 ההצעה כל חומר טכני דרוש לבדיקת הנתונים הרשומים בטבלאות הנ"ל.

 
 

 הרכבה, חיבור והפעלת הגנרטור  08.17

 סעיף זה מתייחס לביצוע העבודות הבאות:   
 לימוד ציוד גנרטור ודרישות ההתקנה שלו על מערכותיו.  -
 התקנה וחיבור של גנרטור במקומו המיועד באתר.  -

תיכנון וביצוע מערכת התנעה לגנרטור, לרבות אספקה התקנה וחיבור של   -
ללא   הנדרש  ההתנעות  ולמספר  הגנרטור  למתנע  מתאים  בגודל  מצברים 
טעינת המצברים, מטען אוטומטי למצברים עם מעמד מתכת ועץ מופרדים  

ת החשמל וחיבור המצברים לגנרטור  ממבנה הגנרטור, חיבור המטען להזנ
. 

תיכנון וביצוע מערכת השתקה לחדר/חופה ולמערכות היניקה והפליטה של   -
הגנרטור באופן שיעמדו בכל דרישות החוק בכל מקום שבסביבת הגנרטור  
 ובהתאמה להנחיות יועץ אקוסטי של הקבלן, יועץ שיאושר על ידי המפקח. 



 ביצוע לוח חלוקה "מערכות גנרטור". -
אוטומטי  ב - כיבוי  של מערכת  המפקח(  של  הוראה מפורשת  לפי  )רק  יצוע 

 באבקה מעל הגנרטור והמיכל היומי בחדר הגנרטור. 
ביצוע לוחות משנה הדרושים לפעולה מושלמת של הגנרטור, מערכות העזר   -

 שלו ומערכות חדר האנרגיה.
העברת המיתקנים שבביצוע הקבלן ביקורת הרשויות המוסמכות, לרבות   -

 ר הגנרטור והתקנתו אצל משרד האנרגיה. אישו
 הכנה ומסירה של ספר המיתקן. -

 
כל האמור לעיל בא להשלים ולהוסיף על האמור בפרק הקודם )מערכת דיזל גנרטור( וזאת למקרה  

 בו יחליט המזמין להפריד בין אספקת דיזל גנרטור לבין הרכבתו חיבורו והפעלתו באתר.
 

 כללי  .8.17.1
 

התקנה וחיבור של דיזל גנרטור לרבות אספקה של כל מערכות העזר כמתואר  הקבלן יתכנן ויבצע  
 לרבות כל ההתקנות המכניות שיפורטו בהמשך: 

 
 פירוק אריזות והכנסת הדיזל גנרטור ומערכותיו למקומו המיועד במבנה.  -
 מיכל דלק יומי .  -
 מערכת שאיבה ידנית לדלק.  -
 מערכת שאיבה חשמלית לדלק. -
 צנרת דלק , מים, שמן.  -
 מערכות סינון דלק והפרדת מים. -
 מערכת השתקת קול של צנרת הפליטה.  -
למערכת   - חיבורם  ולרבות  מהחדר,  אויר  והוצאת  להכנסת  פח  תעלות 

 ההשתקה . 
והמיתקנים   - החשמל  ייצור  מערכת  החשמליות,  המערכות  של  הארקות 

 המתכתיים.
 

 קבלת ייעוץ ונתונים מספק הגנרטור .8.17.2
ה וההתקנה והחיבור יבוצעו על ידי מי שאינו ספק הציוד גופו(  על הקבלן לפנות לספק הגנרטור )הי

 לצורך קבלת יעוץ, תוכניות עזר להתקנה, פיקוד וכדומה. 
 

פעמים לצורכי בדיקה ויעוץ. סעיף זה כלול במחיר הכולל של  הצעת    3עליו להזמינו לאתר לפחות  
 הקבלן ולא ישולם עבורו במיוחד או בנפרד. 

 
 והתקנתה באתרקבלת היחידה  .8.17.3

הכנסת היחידות השונות של גנרטור למקומו תבוצע באמצעות כלים מתאימים וסבלים מאומנים.  
ע"י   מהאתר  ויסולקו  יובלו  האריזה  חומרי  היצרן.  הוראות  לפי  תבוצע  יסודות  על  יחידה  העמדת 

 הקבלן בשלמותם למקום שיקבע  המפקח. 
 

ל נזק וגניבה שייגרם לציוד בכל עת עד למסירת  הקבלן יבטח כל ציוד הגנרטור בערכו המלא כנגד כ
 העבודה למזמין.  

 
הפעולות  המפורטות להלן  תבוצענה לפי הוראות יצרן המערכת, כפי שימסרו על ידי ספק הציוד  

 בארץ. באחריות הקבלן לקבל הוראות אלה:
 

חיבור קשיח בין המסגרת הנושאת את הדיזל גנרטור למסגרת הנושאת את   -
 וצע בהתאם להנחיות היצרן. הרדיאטור  תב

פרופיל   - באמצעות  יהיה  והרדיאטור  הגנרטור  בסיסי  במידות    Uחיבור 
בצורה   יבוצע  הגנרטור. החיבור  של  פרופיל הבסיס  מידות  התואמות את 

 מקצועית בהתאם לדרישות היצרן. 
הקבלן יעמיד את יחידת הדיזל גנרטור עם הרדיאטור על גבי בולמי זעזועים   -

 קפיציים כמתואר. 
יצרן   - לפי הוראת  ייעשה  גובה ראשוני  וכיוון  פילוסו  גנרטור,  איזון הדיזל 



 הגנרטור ויצרן בולמי הזעזועים.
חיבורי כל הצנרת לדלק, שמן וכיו"ב )בשני קצות כל מערכת( יבוצעו עם   -

הידרה   תוצרת  בקוטר מתאים  גמישה  צנרת  טרנס    RSU- 11קטעי  )סוכן 
נרת הגמישה  כלולה במחיר  טכניקה( עם אטמים ומתאמים מתאימים. הצ 

 ההתקנה הזו. 
שילוט כל חלקי  הדיזל גנרטור ומערכות הדלק והמים לפי רשימת השלטים   -

 וגודלם. 
מס' קטלוגי     COOLANT  INHIBITORמילוי מים ברדיאטור והוספת   -

בכמות  המתאימה  לפי  הוראות יצרן הגנרטור. החומר    2044-3   199177205
 על חשבון הקבלן. 

סרטי  - להסרה    הסרת  המיועדים  המערכת  של  ומגינים   אוטמים  הדבקה 
 בטרם הפעלה. 

-   , "מרפי"  מים  גובה  מד  כגון  בנפרד  המגיע  נוסף  ציוד  והתקנת  הכנסת 
 מחממי מים למנוע, מד סל"ד וכיו"ב. 

ביצוע תעלת פליטת אוויר חם מהרדיאטור והפתח שבקיר. התעלה תיוצר   -
מברזל מגולוון מחוברת אל  מבד ברזנט עבה חסין אש עם מסגרת חיזוק  

המשתיקים  ואל הרדיאטור, או מלוחות פח מגולוון ומעובד לצורה בהתאם  
 לתנאים בחדר המערכת. 

מ"מ צבוע    2סגירת הפתח העודף שמעל ומתחת הרדיאטור , בפח מגולוון   -
ובו   בצבע לבן עם ידיות נשיאה מניקל ומכופף בקצוות למתן חיזוק נוסף 

 דרת דרכו לפי הצורך. פתחים עגולים לצנרת החו
הפעלה נסיונית כנדרש עד לקבלת המתקן לשביעות  רצון המזמין והרצה   -

אשר תבוצע רק באישור ונוכחות נציג מוסמך של המזמין ושל נציגי  ספק  
הגנרטור ונציג יצרן לוח הפיקוד )על הקבלן להזמין את הנציגים הנ"ל  על  

 חשבונו(.
 הם. ניקוי כל המערכת מחומרי שימון לסוגי -

 
 מילוי שמנים וכללי  .8.17.4
מילוי שמנים שיסופקו ע"י הקבלן לפי הוראות היצרן )כלולים במחיר ההתקנה(. ביצוע   •

 עבודות סיכה דרושות.

 הכנת אמצעי כיבוי אש מטלטלים. •

 נקיון כללי  בחדר הגנרטור.  •

 תיקון נזקים במחיצות, ביצוע תיקוני צבע. •

 
 מערכת דלק  .8.17.5

על הקבלן להקפיד מראש על  ההתקנה והסימון )ע"י  צביעה בגוונים שונים( של כל מערכת לרבות  
צנרת הזנה, עודפים וכיו"ב כך שניתן יהיה לזהות בצורה קלה כל מערכת ולהפעילה בצורה נכונה  

 וללא טעויות .  
 

יום עם חריטה  בנוסף ידרשו שלטים להבהרה ולזיהוי כפי שיורה במפקח. השלטים יהיו  מאלומינ
 ממולאת בצבע.  

 
הדלק לדיזל גנרטור יסופק ממיכל  יומי. המיכל היומי יוזן בדלק ממיכל תת קרקעי באופן אוטומטי  
 )כאשר רלבנטי( ע"י משאבה חשמלית )או שתיים( עם יניקה עצמית. המשאבה תותקן ליד המיכל. 

 
כאשר חיבורי    40סקדיול    ASTM  –  53הצנרת לדלק ושמן תהיה מצינורות ברזל שחורים ללא תפר,  

 הקטעים של הצינורות השונים יבוצעו בריתוך בלבד. 
 

 .  ואיכות מעולה  כל הריתוכים יבוצעו ע"י רתך מקצועי בריתוך חשמלי בעבודה נקיה
 

בכל המקומות בהם יש צורך לבצע חיבור צנרת לדיזל , החיבור יבוצע באמצעות צינורות  גמישים ,  
 משוריינים. 

 
ת ביצוע צנרת יש לנקותה מבפנים ע"י הזרמת נוזל חומצתי  ומיד לאחר מכן שטיפה  לאחר השלמ



 לניקוי.   –בנוזל סתירה בסיסי , ולבסוף במים חמים פעמיים  
 

 לאחר הניקוי תבוצע אטימת הצנרת ובדיקת אטימות נגד נזילות. 
 

פרופילים מחורצים מצופים  צינורות יחוזקו לקירות באמצעות מהדקי צנרת מצופים קדמיום, ע"ג  
 קדמיום ובמרחקים תקניים. 

 
צינורות דלק תת קרקעיים מחוץ למבנה יהיו גמישים, בהתאמה להנחיות משרד האנרגיה עם שרוול  
)לבדיקת   נוזלים  הורקת   / לחץ  שחרור  התקן  יכילו  הצדדים(  )בשני  הצינורות  קצות  נוסף.  חיצוני 

 נזילות של הצינור הפנימי( . 
 

עם מגע חשמלי.     RACORאו     SEPAR  FILTERק תורכב מערכת סינון של חב'  במערכת הדל
 המסננים יהיו  תואמים למנועי דיזל.

 
 מחיר  הצנרת כוללת בתוכה אביזרים. 

   
 ס"מ.  X 3 0.2ממ"ר  מפס  נחושת    6לכל האוגנים יש להתקין גשרי הארקה סטטית בחתך  
 

אטמ'  כולל אישור     10- ב  –שעות    24בגמר העבודה על הקבלן להגיש אישורי בדיקת  אטימות למשך  
 המפקח. 

 
 

 צבעי הצנרת  .8.17.6
ייצבעו בצבע   ב    –צינורות על קרקעיים  וצבע סופי  בצ  2  –יסוד פעמיים,  נרת לדלק תהיה  שכבות. 

 . מיקרון 200עובי הצבע  והחזרות ועודפים בצבע  כחול .   למנוע בצבע אדוםהאספקה  
 

   שריפה שמן תיצבע בצבע אפור.צנרת לשמן יש לצבוע בצבע צהוב . צנרת לגזי  
 

יש  לדאוג לשיפועי ניקוז בצינורות. אחוז השיפועים כמוגדר בדרישות היצרן. במקומות של "ברכיים"  
 דאוג לפקקי הורקה מתאימים הכלולים במחיר . יש ל
 

 ממ"ר.   10צנרת הדלק תוארק לפס השוואת פוטנציאלים ע"י מוליך בחתך 
 

" כולל  הברזים  מקצועי    3כל  ערך  שווה  או  "צ.בלאס"  "הבונים",  "שגיב",  מתוצרת  כדוריים  יהיו 
 ומתאימים לדלק.  

 
ומעלה באמצעות      1.5רקורד וסרטי טפלון, ובקוטר " יחוברו באמצעות מחברי    1.5מגופים בקוטר עד " 

 מ"מ.  1.5אוגנים  מרותכים ואטמים בעובי  
 

לכל ברז או מגוף יותקן שלט זיהוי ושילוט מצב ההפעלה. השלט יהיה חרוט, וקשור אל הברז או  
 המגוף בשרשרת פליז, או מחוזק אחרת כפי שיורה המפקח.

 
 

 צינור נשם שמן  .8.17.7
גמיש משוריין "צינור נשם אגן שמן יה "  2יה צינור  לצינור מתכת  ויחובר  יונח    2עד הריצפה  אשר 

לאורך הריצפה בחיזוקים מתאימים עד למעבר מצנן המים אל מחוץ לחדר הגנרטור ויסתיים ברשת  
 נירוסטה נגד חרקים.

 
 צנרת מים  .8.17.8

 שכבות   2 -צנרת מים  תיצבע בצבע לבן סופי ב 
 

 מטר לכל דיזל גנרטור.   1נור גמיש שקוף באורך של למילוי מים במצננים על הקבלן לספק צי
 
 

 מעמד למצברים  .8.17.9
 

מ"מ מצופה בצבע יסוד שתי שכבות ובשלוש שכבות    5X40X40מעמד למצברים יהיה בנוי מזויתן  
 צבע שחור עמיד בפני חומצות.



 
 המעמד ייבנה במידות בהתאם למצברים פרטי המצברים לפי מצברים מסופקים. 

 
בגודל  על מכסה המעמד   לבן  , באותיות בצבע  יש לסמן בשבלונה  "לוודא חיבור    2למצברים  ס"מ 

 קוטביות נכונה" שלט זהה נוסף יותקן באמצעות ניטים על חזית המעמד. 
 

 ברגים .8.17.10
המותקנים באביזרים השונים יהיו מגולוונים או מצופים  קדמיום,    כל הברגים, האומים והדיסקיות 

 פרט לברגי פח שיהיו מאלומיניום, וזאת במידה והתקנתם תאושר.
 
 

 צביעה .8.17.11
 מחירי כל האביזרים שאינם מגולוונים כוללים את צביעתם. הצביעה בהתאם למיפרט הכללי. 

 
 שלטי מגופים, נוספים לאלה המפורטים קודם לכן: 

             
 מיקום רישום השלט 
 תחתית מיכל יומי  הורקה מהירה 
 תחתית מיכל יומי  ניקוז מיכל יומי 
 חזית המיכל  חזרה ממנוע דיזל 

 חזית המיכל  הספקה ממיכל  יומי 
 תחתית חזית המנוע  ניקוז שמן ממנוע 
 ליד נקודת  המילוי במנוע  מילוי שמן למנוע 

 הרדיאטור תחתית חזית  ניקוז מים מרדיאטור 
 
 
 

 מתקן כח ופיקוד למערכות המכניות .8.17.12
א.  הקבלן יבצע את כל כבלי הכח והפיקוד בין המערכת החשמלית לבין המערכות המכניות  השונות    

 בחדר. 
 

ב.  בחיבורים לאביזרי פיקוד בדיזל גנרטור יותקנו כבלים בצינור מגולוון שרשורי משוריין עם מעטה   
PVC   .ומחברים  מתאימים למחברים הקיימים בדיזל גנרטור , 
 

 ג.  כל כבל ישולט ע"י שלט סנדויץ חרוט הכולל את יעוד הכבל ומספרו בתוכניות. 
 

פיד על  חיבורים גמישים הכוללים כבלים גמישים  וספירלות  ד. בכל החיבורים לדיזל גנרטור יש להק
 של מוליכים. 

 
 

 מערכת השתקת קול  .8.17.13
קבלן המערכת יתכנן, יספק ויתקין מערכות משתקי קול למעברי אויר ודודי השתקה העונים לכל  

 הדרישות המפורטות בהמשך.
 

 ” Hמשתיק קול דגם “
 

"ח.נ.א." א.ש.ע., להפחתת רעש. תיכנון וביצוע  בפתחי האויר של גנרטור יותקן משתיק קול מתוצרת  
המידות הפיסיות של המשתיק יהיו באחריות הקבלן בהתאם לרעש המופק מהיחידה מחד ולדרישות  

 ההשתקה מאידך. 
 

 התנגדות האויר של המשתיק לא תעלה על המותר למערכת הקירור של הגנרטור.
 

מ"מ כל אחד ובתווך מזרוני צמר סלעים    1.5מעטפת המשתיק תבוצע משני פחים מגולוונים בעובי  
 ק"ג/מ"ק.   80במשקל מרחבי של   2בעובי "

 
 משתקי כניסת אויר ויציאת אויר יבוצעו בהתאמה למתואר לעיל ולתנאים בשטח.  

 
 .דוד השתקה



גזים יותקנו שני דודי השתקה בטור להפחתת רעש ממוצעת של   כל דוד    dB  25בכל צינור פליטת 
 השתקה. 

 
 בדיקה והרצת נסיון של היחידה .8.17.14

 בדיקות יצרן ובדיקות הקבלן
 

הבדיקות יתאימו לבדיקות    IEEE115-1965היצרן ו/או הקבלן יבדוק את הגנרטור בהתאם לתקן  
 מינימום שבתקן הנ"ל. 

 
 יקות המפורטות בתקן יבצע הקבלן גם את הבדיקות הבאות: בנוסף לבד 

 
 עבודה במשך שעה אחת בחצי עומס.  -
עבודה במשך שעתיים בעומס מלא ובהמשך ללא כל הפסק עבודה בעומס   -

 רצוף במשך חצי שעה.  110%יתר של 
 עלית טמפרטורת מי הקרור של הדיזל.  -
מכת עומס    In  100%  -מכת עומס וכן ל  In  50%  -תגובה של וסת המהירות ל -

 ובהתאמה בדיקת נפילת התדירות של המנוע. 
 איזון מתחים.  -
 רויה במעגל פתוח. -
 צריכת דלק.  -
 הדממות מכניות.  -
 בדוד הלפופים. -
 בדיקת מתח גבוה של הסטטור והרוטור.  -
 תגובת הערור.  -
ביצוע   - כולל  והסינכרון,  מדידה  פקוד,  מעגלי  כל  של  פונקציונלית  בדיקה 

 ובדיקה חוזרת באתר. סימולציה במפעל הספק  
 מדידת עוצמת הרעש של הד"ג בעומס מלא, לאחר הרכבת משתיק הקול.  -

 
כל ציוד הבדיקה ומתקן העומס יסופקו ויבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. הקבלן לא יקבל על כך כל  

 תמורה. 
 

טי  המזמין שומר לעצמו את הזכות להיות נוכח בזמן ביצוע הבדיקות הנ"ל ו/או לבדוק את כל פרי
 הציוד לפני העברתם לאתר המזמין.  

 
כדי לאפשר את הבדיקות, על הקבלן להביא עומס חשמלי לאחר הרכבת הציוד. מחיר הובלת העומס,  
הרכבתו, חיבור העומס, ניתוק ופירוק כלול במחיריו של הדיזל גנרטור. הקבלן לא יקבל כל תוספת  

 כספית על כך. 
 

 סדרה שניה של הרצות נסיון: 
  

חיגורים   פאזות,  סדר  התאמת  להבטיח  הקבלן  על  הצרכן  עומס  על  היחידה  של  הפעלתה  לפני 
חשמליים במחליף חברת חשמל/גנרטור שבלוח הצרכן וקיום כל שאר התנאים הדרושים לו לפעולתה  

 התקינה והמושלמת של המערכת. 
 

רגישי שאינם  עומסים  המזמין,  עם  בתאום  הקבלן,  יבחר  ראשונה  נסיון  בסדר  להפעלת  לטעות  ם 
פאזות או לסטיות במתח ותדר. לאחר מכן יחובר מירב העומס האפשרי והיחידה תורץ באתר עד  

 לשביעות רצונו של המפקח. )שש שעות לכל היותר(.  
 

 אופני מדידה מיוחדים .8.17.15
בנוסף לאמור בכל מקום אחר, יהיו מחירי היחידה המופיעים בהצעת הקבלן כוללים את כל  

רגילים והמיוחדים, ונוגע לאותו סעיף. לדוגמא, מבלי לפגוע בכלליות האמור  המתואר במפרטים  ה
 לעיל:  

 
כל המתואר במפרט מיוחד זה כלול בהצעת הקבלן ולא ישולם עבורו בנפרד או במיוחד. היה ונושא  

ישולם עבורו רק פעם אחת, במסגרת הסעיף המפורט הנ"ל. כל   –זה או אחר יפורט בכתב הכמויות  
 כלול בהצעת הקבלן, כאמור.  –פורט בנפרד ותואר במפרט אשר לא 



 
הן   –מחיר נקודה בהצעת הקבלן כולל את כל החומרים האביזרים והעבודות המתוארות במפרטים 

 ונוגעים לאותה נקודה.    -הכלליים והן המיוחדים 
 

ת  מחיר מערכת אלקטרונית כולל את כל המרכיבים ומערכות המשנה ומערכות האספקה הנלוו 
לרבות התוכנות, עבודות התיכנות וההטמעה, שיחד מהווים מערכת המבצעת את כל הנדרש  

 במפרטים הרלבנטיים, חומר ועבודה.  
 

 :אספקה על ידי גורם אחר
 

אספקת המידע, התיאום וכל המתואר במקרים של אספקת אביזרים או עבודה על ידי אחרים יהיה  
 ללא תשלום נוסף או מיוחד. 

 
 ספר המתקן

 
כנה ומסירה של "ספר המתקן" על עותקיו ולרבות תוכניות ממוחשבות כמפורט במפרט המיוחד  ה

 יהיו כלולים במחירי העבודה ולא ישולם עבורו במיוחד או בנפרד. 
 

 הדרכה
 

ותחזוקה של כל המתקן על מערכותיו כמתואר במפרט המיוחד יהיה כלול   ביצוע הדרכת תיפעול
 במחירי העבודה ולא ישולם עבורם במיוחד או בנפרד. 

 
 הארקת תעלות כבלים 

 
כל המתואר בהארקת תעלות כבלים יהיה כלול במחירי התעלה ולא ישולם עבורו במיוחד או  

 ך זה יהיה למדידה. בנפרד. מוליך הארקה ראשי )בלבד( המותקן בתעלה לצור 
 

 התקנת כבלים מעכבי בעירה
 

במחיר כבלים מעכבי בעירה כלולות גם כל המשמעויות המיוחדות והנוספות של אמצעי ההובלה  
כולם   –עבורם, לרבות ברגים, צינורות, מתלים לתעלות, תעלות, קופסאות חיבורים ומעבר וכיו"ב 

 לעמידה בתקן הרלבנטי כמתואר במפרט המיוחד.  
 

 רקת אביזרים הא
 

לא ישולם בנפרד או במיוחד עבור הארקות אביזרים כמתואר במפרט המיוחד ומחירם יהיה כלול  
 במחיר הנקודה, העבודה או האביזר הנוגעים בדבר. 

 
 מגעי עזר לבקרת מבנה 

 
מגעי עזר השמשים כהכנה לבקרת מבנה וכל המתואר בסעיף הרלבנטי לא יהיו למדידה ומחירם  

 יהיה כלול במחיר הציוד המתאים.  
 
 : תכולת מחירי לוח וציודו 
 

 מחיר לוח כולל הובלה, פריקה העברה התקנה חיבור והפעלה במקום המיועד באתר.  -
שיהיה ליותר מאשר לוח  השטח המפורט בכתב הכמויות עבור "מבנה לוח" אפשר   -

 בודד.  
מחיר ציוד שבהצעת הקבלן יינתן עבור ציוד מורכב מחווט ומחובר בלוח, תואם את   -

 זרם הקצר המתחייב במקום ההתקנה. 
מחירי כל המתואר בסעיפי פרק "לוח חשמל" דלעיל כלול במחיר לוח או אביזריו ולא   -

 ישולם עבורם בנפרד או במיוחד. 
 

 מחיר מאמ"ת 
 

תוספת או מחיר מיוחד עבור מאמ"ת בעל בסיס גדול מהנדרש בתיכנון או בכתב  לא תשולם
 הכמויות עקב סטנדרטים של ספק / יצרן הציוד. לדוגמא: 



 
 אמפר. 100עד   63אמפר, לכיול בתחום  100*3נדרש בתיכנון מאמ"ת   -
אמפר בסעיף מסוים, ואילו בסעיף אחר מופיע   100בכתב הכמויות מופיע מאמ"ת עד  -

 אמפר.  160עד   מאמ"ת
 125אמפר, אלא בסיס עד  100ליצרן הציוד המסופק בפרויקט הספציפי אין בסיס עד   -

 אמפר" מבחינת המחיר.  160אמפר, המכוסה בסעיף "עד  
למרות זאת, עבור הדרישה דלעיל ישולם רק כפי שמופיע בכתב הכמויות תחת הסעיף   -

 אמפר(.  125גדול יותר ) אמפר", אף על פי שסופק מאמ"ת בעל בסיס 100"מאמ"ת עד 
 

 מחיר מא"ז 
 

 מחיר חיגור שני מא"זים או יותר יהיה כלול במחיר המא"זים ולא ישולם בעדו )של החגור( בנפרד. 
 

 שילוט אביזרים 
 

 כל המתואר בשילוט אביזרים כלול במחיר האביזר ו/או הנקודה ולא ישולם עבורו במיוחד.  
 

 גופי תאורה
 

מחירם לרבות פתחים והכנות אחרות כנדרש בתקרות ביניים, תקרות קונסטרוקטיביות או  
 מחיצות מכל סוג. 

 
 מדידת נקודות

 
ות בהתקנה סמויה, או בין מדידת  לא תהיה הפרדה בין מדידת נקודות בהתקנה גלויה למדידת נקוד 

נקודות במתקן משורין שמחוץ למבנה לבין מדידת נקודות ב מתקן פלסטי בתוך מבנה אלא אם  
 מופיע בנפרד בכתב הכמויות. 

 
 הארקת יסוד 

 
המדידה בכתב הכמויות תהיה עבור הטבעת ההיקפית בלבד )מטרים אורך( אך המחיר יכלול את  

 " של המפרט הטכני המיוחד דלעיל.  כל האמור בסעיף "הארקת יסוד
 

 איטום מעבר נגד אש 
 

דצמ"ר )שמונה דצימטר   8המדידה של "איטום מעבר נגד אש" תהיה קומפלט לכל פתח שגודלו  
 שטח חזית אחת שלו.   -רטה". גודל הפתח  -רבועים(. פתחים במידות גדולות יותר ימדדו "פרו

 
 נקודת איטום מעברי כבלים למקלטים 

 
ל "נקודת איטום ...למקלטים" תהיה בשיטה של "קומפלט" למרחב מוגן מכל סוג  המדידה ש  

שהוא, כשבמחיר כלולים כל העבודות והחומרים המתוארים, עבור כל הכבלים המיועדים לעבור  
 דרך אותו מרחב. 

 
 נקודת מתח נמוך מאד 

 
 המערכת.המדידה כוללת גם את החלק היחסי של הקו או המעגל או התוואי עד מוקד 

 
 גילוי אש וכיבוי אוטומטי בגז

 
 במערכת גילוי אש ועשן ימדדו האלמנטים הבאים בלבד: 

    
 גלאי אש ועשן למיניהם.   -
 רכזת גילוי עשן על כל מרכיביה.   -
 כאשר אינו כלול בגלאי או באביזר קצה אחר.   - יחידות כתובת, כולל מארז  -
 אביזרי קצה כמו צופרים, נצנצים וכיו"ב.   -
 חווט נקודת קצה מכל סוג הוא. תשתיות צנרת נמדדות בנפרד.   -



  
   

לא ימדדו מודולי בידוד של העניבות, שמחירם יהיה כלול במחיר הרכזת. לא תהיה הבחנה במדידה  
ל יחידת כתובת  של יחידות הכתובת בין יחידת כתובת לגלאי, או יחידת כתובת לברז חשמלי, או כ

 אחרת.  
    

כל הדרוש לפעולתה המושלמת של הרכזת, לרבות ספקי כוח, מארזים, מודולים למיניהם, סלי   
 כלולים במחיר הרכזת ולא ישולם עבורם במיוחד או בנפרד.   - כרטיסים, תיכנות, שילוט וכיו"ב 

    
 קועה או בהתקנה גלויה.  לא ימדדו אמצעים מיוחדים כאשר דרושים עבור אביזרי קצה בהתקנה ש 
 

 רכזת גילוי אש ועשן
 

מחירה לרבות מערכת אספקת מתח ומערכת גיבוי עם מצברים, צופר פנימי, אזורי הפעלה לכל  
מערכות הכיבוי האוטומטי, מדפי העשן, מנעולי הדלתות, הצופרים וכיו"ב, התיכנות, ההדרכה  

 והמסירה. 
 

 מערכת דווח והפעלה לכיבוי אש אוטומטי
 

לרבות יחידת דווח מלחצן אש ידני להפעלת כיבוי, יחידת הפעלה לברז חשמלי או נפץ של התקן  
הכיבוי, יחידת הפעלה למנורת הפינוי והאזהרה "כיבוי הופעל" , יחידת דווח לירידת לחץ במיכל  

 הכיבוי וכל החיבורים בינהם.
 

 נקודת תשתית או חווט מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית
 

 שתית כוללת את המובילים עבור כל הנקודות המשתתפות במערכת הכיבוי האוטומטי: נקודת ת
 

 הגלאים בנשוא הכיבוי.  -
 מנורת הסימון בנשוא הכיבוי. -
 יחידות הדווח וההפעלה עבור מערכת הגילוי והכיבוי.  -
 מנורת האזהרה והסימון שלפני הפעלת הכיבוי.  -
 ברזי ההפעלה / הנפצים להתנעת תהליך הכיבוי.  -

 
 דת חווט של מערכת כיבוי אש אוטומטית כוללת את החווט והחיבורים של כל הנקודות הנ"ל.נקו
 
 
 

 שם הקבלן...............................................................חתימת הקבלן.....................................  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 טיח  עבודות –  90פרק 

 כללי  0.009

נמצאים   .א האביזרים  כל  אם  לבדוק  הקבלן  חייב  בטיח,  העבודות  התחלת  לפני 

במקומם המתוכנן ולבצע את כל התיקונים הנדרשים. כל החורים, השקעים וכד'  

לאחר הרכבת המערכות    .והבליטות המיותרות תסותתנה  1:3ייסתמו במלט צמנט  

ות, חלונות, נק'  יבצע הקבלן, על חשבונו, את התיקונים הנדרשים כגון: סביב דלת 

המפקח.  עליו  שיורה  מקום  בכל  וכן  וכד'  אינסטלציה   חשמל, 

בכל המקומות המועדים לפגיעה, תונח שכבת מגן וכיסוי מפוליאתילן או חומר אחר  

 שייקבע ע"י המפקח.

עפ"י מפרטי    .ב וכן  יהיו בהתאם למופיע במפרט הכללי  כל החומרים לביצוע הטיח 

ל. בכל מקרה של אי התאמה או ניגוד בין דרישות  היצרנים ובכפוף לדרישות האדריכ

 תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר. 

חספוס,    על הקבלן להבטיח היאחזות טובה של הטיח בכל אמצעי שיידרש כגון:   .ג

סיתות, פריימרים, תוספים, דבקים, שכבות עזר, רשתות, עוגנים וחיזוקים מכל  

בין חומרים שונים יכוסה ברשת   סוג שהוא עפ"י דרישת המפקח. כל מקום מפגש

 ס"מ.  20מחוזקת. רוחב הרשת  

 ויכוסו עד לפני השטח.    1:3חריצים לצנרת סמויה ייסתמו במלט צמנט 

ס"מ   10ס"מ החריץ יכוסה ברשת כנ"ל ברוחב   15במקום שרוחב החריץ עולה על  

 מכל צד החריץ בכל כיוון. 

י מילוי, התזת שכבות הרבצת  להבטיח את מישוריות הקירות ע"  הקבלןכמו כן על    .ד

 בטון, רשתות, תוספים, דבקים, וכל אמצעי שיידרש ע"י המפקח. 

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים    .ה

ומישוריותם ונציבותם תיבדק   )אלא אם צוין אחרת(  יהיו חדים וישרים לחלוטין 

 בסרגל ופלס מכל צד של הפינה. 

בחיבור בין אלמנטי בטון ובנייה, הן אופקיים והן אנכיים, תבוצע חבישה ע"י הנחת   .ו

פי של  רצועת  מזערי  ברוחב  ערב    15ברגלס  עם  צמנט  בטיט  מוספג  כשהוא  ס"מ 

אקרילי, לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב ההכנה לטיח פנים ולטיח חוץ.  

 יש לדאוג לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות. 

 . סדקים שיתגלו בקירות הבנויים, יטופלו כמפורט בסעיף הנ"ל. 1  .ז

 וע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה, יטופלו כדלהלן:. סדקים שיתגלו לאחר ביצ2

טיח   - תחת  "תחבושת"  בוצעה  ב"פוליפילה"    -אם  החריץ  סתימת  תבוצע 

 ויבוצע צבע על גבי התיקון. 

 יוסר הטיח, תבוצע חבישה ותיקון הטיח.  -אם לא בוצעה "תחבושת" תחת הטיח   -



שטחים   .ח בין  וכן  מטויחים  קירות  לבין  טיח  בגמר  שלא  קירות  מטויחים  בין 

מ"מ. בין קירות לתקרה    10מ"מ ובעומק    3-5מאלמנטים שונים יש לבצע חריץ בעובי  

 מ"מ.  10מ"מ ובעומק  5-10יש לבצע חריץ בעובי  

 יש לקבל הנחיות יצרן לגבי יישום שכבות הטיח והשפריץ על המבנה ולפעול על פיהן.  .ט

 

 ע"ג קיר בטון:  R 07הנחיות ליישום טיח חוץ תרמי ברמת עמידות תרמית  

 מ"מ  5של תרמוקיר או ש"ע ע"ג קיר בטון בעובי של  PL-100הרבצה צמנטית  .א

תרמי   .ב טיח  בעובי    PHTH – 200יישום  ש"ע  או  תרמוקיר  כל   4של  עם  לפחות  ס"מ 

 האביזרים הנלווים על ידי הנחיות היצרן. 

ה של תרמוקיר או ש"ע על גבי הטיח התרמי כהכנ    PL-120יישום שכבת טיח מיישר   .ג

 לשליכט צבעוני.

 
 טיח פנים:  09.01

טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים. הטיח יבוצע עם תכולת   .א

 ק"ג למ"ק מלט מוכן.  100צמנט של 

את השכבה התחתונה יומיים ורק אח"כ ליישם שכבה שנייה. את   יש לאשפר

 ימים לפחות.   3הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 

  1:2.5עם קירות בנייה מבלוקי בטון תהיה שכבת מריחה של טיח צמנט ביחס 

של "שחל" עפ"י   413מ"מ עם מוסף משפר עבידות מסוג סולן  6בעובי מזערי של 

וה ערך. שכבת המריחה תיושם בכל שטח קירות בלוקי  הנחיות היצרן או שו 

 הבטון.  

הפינות בין הקירות והתקרה ובין קיר לקיר תהיינה כאמור חדות וישרות   .ב

 מ"מ.  3-4מ"מ וברוחב   10ותכלולנה חריץ בעומק 

 החיתוך בעזרת משור טייחים.

.  כל פינה שאינה מוגנת במשקוף תחוזק ע"י זויתנים מגולוונים בגובה כל הקומה .ג

טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד. הטיח יבוצע,  

 ק"ג למ"ק מלט מוכן.  100כאמור עם תכולת צמנט של  

בכל שטחי הקירות המיועדים לחיפוי בקרמיקה/חרסינה או טיח מיוחד, תבוצע   .ד

ד  . לתערובת זו לא יהיה רשאי הקבלן להוסיף סי1:3שכבת טיח צמנט ביחס של 

 בכל מקרה שהוא. הטיח יוחלק בכף. 

  ס"מ ללא הרבצה 2-5וקיר בעובי של  טיח פנים מדגם ביאנקו של תרמ -חלופה  .ה

 יישום לפי הנחיות היצרן. 

 
 
 



 שליכט צבעוני בחזיתות  09.02  

 
 מ"מ, גמר חלק. 3-4" או שוו"ע בעובי 741שכבת "שליכט חוץ        - 

מיסטר פיקס" או שו"ע עובי    –מתוצרת "כרמית  כל חומרי הטיח מוכנים במפעל     - 

נציג הספק  150גרגר   יש להתיעץ עם  , מומלץ לבצע את הטיח בהתזה עם מכונה, 

 ולפעול לפי הוראותיו.

 

 שכבת ציפוי לגימור חלק וצבעוני של הטיח.  
  

סופר גמיש משוריין אלסטיקו   שליכט צבעוני יהיה מסוג שליכט צבעוני של דקוליין -
 150או ש"ע עובי גרגר 

 יישום השליכט הצבעוני ייעשה על פי הנחיות יצרן  -
 

 

 



ללא הפסקות עבודה. במשטחים שלמים    על הקבלן לבצע שליכט   .ביצוע השליכט לפי הנחיות היצרן
מחדש   וביצוע  קילוף  מהקבלן  לדרוש  הזכות  שמורה  למפקח  לעין.  נראים  מ"תפרים"  להימנע  יש 

 במקרה ביצוע ה"תפר". במקרה כזה עלות החומר תחול על הקבלן.
 
 
 תחולת מחירי היחידה לעבודות הטיח   309.0

 : מחירי היחידה כוללים בין היתר את כל המפורט להלן
 כל תיקוני הטיח הדרושים, לרבות אלו שיידרשו לאחר ביצוע עבודות שונות בבניין.  .א

הכנת דוגמאות לאישור המפקח. הדוגמאות יהיו מכל סוגי הטיח ויבוצעו במקום   .ב

 שייקבע ע"י המפקח.

שכבת הרבצה לשם תיקון מישוריותם של שטחים שמישוריותם לא נתקבלה ע"י      .ג

 המפקח. 

בדרישות   .ד ו/או  המיוחד  במפרט  המוזכרים  והגימורים  ההכנות  המוספים,  כל 

כל    ו/או  גירוד  חספוס,  הרבצה,  שכבת  וכן  האדריכל  ע"י  שיידרשו  ו/או  היצרנים 

חיתוך פינות, סרגלים   אמצעי אחר הדרוש לשם הידבקות הטיח לרקע שמתחתיו.

 וראות האדריכל. הכל עפ"י     ה  -להפרדת שטחים או חירוץ בשטחי טיח שונים 

 טיח צמנט באיזורים המיועדים לחיפוי.   .ה

 הסרת טיח רופף או בלתי מישורי, טיוח מחדש ותיקוני טיח למיניהם.    .ו

 בכל פינה שאינה מוגנת ע"י משקוף. P.V.Cפינות רשת מגולוונת מצופה   .ז

פרופילי אלומיניום מקטלוג "איל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל להפרדה בין סוגי   .ח

שונים ו/או בגמר טיח. כמו כן יבוצעו, ללא מדידה בנפרד, גם אפי מים וחיתוך  טיח  

 בין קיר ותקרה. 

לתיקון   .ט המפקח  ע"י  שיידרש  אחר  אמצעי  כל  או  שפכטל,  הרבצה,  עיבוי,  שכבות 

 מישוריותם או פגמיהם של אלמנטים שונים.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ריצוף וחיפויעבודות  –  01פרק 

 כללי:  10.00

החומר,      אין   .א דוגמת  את  האדריכל  אישר  בטרם  כלשהן,  חיפוי,  עבודות  להתחיל 
 התשתית וצורת ההנחה. 

יאוחר מ לא  לאישור  יומצאו  החיפוי.     30  - דוגמאות  או  הריצוף  עבודות  לפני   יום 
נמרץ לדוגמאות      ידו יתאימו בדיוק  הקבלן מתחייב כי כל החומרים שיסופקו על 

 המאושרות. 

יסופקו   .ב על  החומרים  כאשר  החומר,  יצרן  של  וסגורות  מקוריות  באריזות  לאתר 
 האריזה מצוין שם היצרן ואיכות החומר. 

הן הריצוף והן החיפויים למיניהם חייבים להיות אטומים למים. חומר  התערובת    .ג
 של תשתית הריצוף והמישקים יכיל ערבים משפרי אטימות.

 חיתוך מרצפות ואריחים ייעשה בניסור בלבד.   .ד

ת הריצוף והחיפוי כוללת, בין היתר, גם התאמה עם יתר הציפויים והגימורים  עבוד  .ה
 עם מערכות האינסטלציה, החשמל וכד'. 

 שנים. 10 -אחריות הקבלן לעבודות חיפוי וריצוף תהיה ל .ו

המלט לחיפוי יכיל, בנוסף לאמור במפרט הכללי, גם ערב כגון: בי.גי.בונד או ש"ע   .ז
 מאושר אחר. 

 ף תיכלל גם מדה מתפלסת מאליה. בכל עבודות הריצו  .ח

ציפויים" מסוג, חתך       .ט פליז או חומר אחר מקטלוג "אייל  גם סיפי  העבודה תכלול 
ובכל מקום אחר   בכל קפיצת מפלס  מיקום הסיפים  האדריכל.  ע"י  שייקבע  וגמר 

 עפ"י קביעת האדריכל. 

או  ס"מ תבוצע מדה מבטון    7בכל מקום בו נדרש מילוי מתחת לריצוף העולה על   .י
מילוי חצץ איטונג עם מדה מבטון. )וזאת למניעת שקיעות(. לחלופין, יבצע הקבלן,  

ק"ג/מ"ק לפחות הכל עפ"י    150לפי דרישת המפקח, תערובת חול במלט בשיעור של 
דרישות והנחיות המפקח. הן שכבות המילוי והן שכבת המידה כלולות בעבודה, או  

 עפ"י הוראות האדריכל  

ריצוף אפוקסי הוא יבוצע על גבי בטון מפולס או על גבי מדה  בכל מקרה של ישום   .יא
 מיושרת ומפולסת ועל פי הוראות הייצרן. 

אל מחסומי    0.5-1.5%באזורים רטובים תכלול העבודה גם עיצוב שיפועים בשיעור   .יב
 הרצפה. 

לקווי        . יג מותאמים  ריבועיים  יהיו  למיניהם  ומחסומים  ביקורת  קופסאות  מכסי 
 קה, ויבוצעו בצורה ובגוון עפ"י בחירת האדריכל. הריצוף או הקרמי

על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה   .יד
וניקוי וכן לנקות את השיפולים וחיפוי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר  

 אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים. 

 תכלול העבודה גם ליטוש אבן.  במקרה של משטחי שיש ו/או אבן נסורה .טו

 
 גימור וסטיות:  10.01

לפני המסירה יהיה על הקבלן לבצע קירצוף וניקוי כללי ומושלם, במכונת שטיפה,   .א
וצבע. טיט  משאריות  והחיפוי  הריצוף  חלקי  כל   של 

 שימוש בחומרים כימיים טעון אישור מראש ובכתב ע"י המפקח. 

 וחיפוי יהיו בהתאם לטבלה כדלהלן: סטיות מקסימליות לעבודת ריצוף  .ב



 תאור העבודה

סטיה )במ"מ(  

במישוריות 

 מ'  3.0לאורך 

סטיה )במ"מ(  

 במפלס המתוכנן

הפרש גובה 

)מ"מ( בין  

 אריחים 

סטיה )במ"מ  

מהניצב בקוים של  

 מ'  3קירות לאורך 

 5 0.5 3+ 3 אריחי רצפה )ריצוף( 

 5 0.5 3 3 אריחי קרמיים )ריצוף( 

 

 ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה:  10.02

הקרמיקה לריצוף ולחיפוי תהיה גרניט פורצלן פול בודי מתוצרת "אלפקס" מסוג א' או   .א

. כל הדגמים  10X20או   /ו 10X 10  או/ו 15X15ו/או  45X45ו/או  60X60ש"ע במידות  

האדריכל. לקביעת  בהתאם   והמידות 

יהיו הרצפות מחופות בקרמי ובמטבחונים  לגובה בשירותים  יהיה  הקירות  וחיפוי  קה 

ע"י   יבוצעו  והאנכיות  האופקיות  הסיומות  החיצוניות,  הפינות  כל  בתכניות,  המופיע 

 פרופיל פינה של "אייל ציפויים" או ש"ע. החומר והגימור עפ"י קביעת האדריכל. 

תיכלל   במפרטים אלו  הוכל דרישה המופיע  העבודה תבוצע עפ"י מפרטי "נגב קרמיקה"

בי  הוזכרה.בעבודה  לא  אם  ובין  המכרז  ממסמכי  באחד  הוזכרה  אם   ן 

הגימור בגובה הנדרש יותאם ע"י "פתיחת" או "סגירת" פוגות עד לקבלת התאמה לגובה 

המפקח.  עם  בתיאום  הכל  המשקוף  הלבשת  סוף  של   המדוייק 

מישקי הרצפה והקיר יהיו המשכיים במידת האפשר וגודל הפוגות בכל הכיוונים זהה. 

 כ לפי קביעת האדריכל.6 - ל 2ות יהיה בין גודל הפוג 

הבאות:   .ב בדרישות  יעמדו  יותר   500האריחים  לא   למים  ספיגות  לכפיפה,  ק"ג/סמ"ר 

, עמידות בהלם 0.5מקדם א' החלקה    IV, התנגדות לשפשוף )לפי פ.א.י.( דרגה  0.05%

 . 7  -, עמידות לשריטות )סולם מהוס(, לא פחות מ1טרמי. עמידות בפני כתמים סוג 

גווניהם ומידותיהם המדויקות וכל אריח  .ג אריחי הקרמיקה ימויינו לפני הנחתם עפ"י 

יורחק. לפני תחילת העבודה, יש לקבל אישור המפקח לסדר העבודה   -שאינו מתאים  

 ונקודות ההתחלה. 

במקומות בהם יהיה חיפוי הרצפה באריחי קרמיקה ללא חיפוי קיר, יבוצעו שיפולים  .ד

בגובה   חומר  גם השימוש בשיפולים ס  7מאותו  כלול  "מ בהתאמה. במחיר השיפולים 

 (, או לחילופין, עפ"י בחירת האדריכל. BULLNOSE) Lבחתך 

הגמר העליון ומפגש המקצועות האנכיים וכן גמר השיפולים יהיה מעוגל )"אבדק"( או   .ה

כאמור.   ציפויים"  "אייל  פרופיל   ע"י 

 ". המפקח רשאי לדרוש עיבוד פינות חיצוניות ב"גרונג

לפני החיפוי יש לדאוג ליציבות הרקע. הקירות המיועדים לחיפוי ינוקו ויורטבו היטב  .ו

 לפני תחילת עבודות החיפוי.

בתוספת  .ז צמנט  טיח  לחיפוי,  המיועדים  הקירות  מצב  פי  על  לדרוש  רשאי  המפקח 

 בי.גי.בונד. 



ק. ק"ג צמנט למ"   150הקרמיקה ברצפות תבוצע על גבי מדה מבטון מזוין, בשיעור של   .ח

ס"מ. המדה תהיה שלמה, נקייה משומנים ותהיה מיושרת   5  -עובי המדה לא יפחת מ

בהמשך.  שיתואר  כפי  למדה  יודבק  הקרמיקה  חיפוי   ומפולסת. 

 המדה תהיה רגילה או מתפלסת מאליה עפ"י קביעת המפקח.

" או "נגב בונד" מהול ב"תוספלסטיק" 255ע"י "שחל פיקס    הדבקת קרמיקה ע"ג המדה   .ט

בנאים  כף  בעזרת  המרצפת  שטח  כל  על  למרוח  יש  ההדבקה  חומר  את  מים.  במקום 

כנ"ל.  חללים  ויצאו  במידה  והחיפוי  הריצוף  כל  את  יפרק  הקבלן  מתאימה.  משוננת 

של  המיוחדות  לתכונות  ההדבקה  חומר  יותאם  פורצלן  בגרניט  שימוש  של   במקרה 

 האריח, עפ"י הנחיות היצרן. 

הרובה תהיה מלאה ותהיה על בסיס אפוקסי כפי שיפורט בהמשך. הגוון עפ"י בחירת  .י

מ יפחת  לא  הכיוונים  בשני  המישק  גודל   מ"מ.   4  -האדריכל. 

תבוצע    אחרת,  צויין  לא  ואם  האדריכל  שיקבע  כפי  תהיה  והצורה  הסופית  המידה 

ובקוו  עובדים  וברצפה. כל המישקים הקרמיקה כאמור במישקים  בקיר  ים המשכיים 

הרובה.  החדרת  תוך  החומר  מעודפי   ינוקו 

 לאחר מילוי הרובה יש לנקות את שאריות החומר באותו יום. 

האדריכל.  .יא להוראות  בהתאם  הרפייה  תפרי  לבצע  יש  ורצפות  קירות   בחיפוי 

הפוגה מ"ר. התפר יבוצע ע"י חיתוך הטיט בקו    5שטח השדה בין התפרים לא יעלה על  

עדג לתשתית הקונסטרוקטיבית ומילתוי ברובה סילוקנית כגון: "רובה גום" של "נגב 

בהמשך. כמצויין  הכללי  הרובה  בגון  ש"ע  או   קרמיקה" 

"קודיפלקס   ע"י  הרפיה  תפרי  מילוי  יבוצע  המפקח  דרישת  ע"י  K2עפ"י  משווק   "

בפריימר   ולמרוח  לנקות  יש  הביצוע  )לפני  לחילופ HG  71"טכנוקוט".  יושמו (    ין, 

 פרופילים של "אייל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל. 

)משווק ע"י     KERAPOXYבכל האזורים "הרטובים" יבוצע רובה על בסיס אפוקסי כגון   .יב

 )משווק ע"י "טכנו קוט"(. COMPOUND 718 PL/E JOINT"נגב קרמיקה"( או 

י הריצוף הגובל בו  מ"מ מפנ   5-10גובה הריצוף באיזורים רטובים יהיה כאמור נמוך בכ:   . יג

 ויכלול, בין היתר, גם סף פליז ועיבוד שיפועים לכיוון מחסומי הרצפה.  

 חיפוי הקרמיקה על הקירות יבוצע לאחר הרכבת כל הארונות ומשטחי הכיורים. .יד

 במפרט המיוחד.  05איטום רצפות איזורים רטובים יבוצע בהתאם למופיע בפרק  .טו

יהיו רבועיים )תוצרת מ.פ.ה. או ש"ע(, בגוון  מכסי קופסאות ביקורת ומחסומים למינים   .טז

 זהה לאריחים ומותאמים לקווי הריצוף.  

 יש להקפיד על חיתוך מדויק של האריחים ועל עיבוד מדויק של אזור המפגש. 

 חיפוי קרמיקה במספר גוונים בסידור מיוחד ללא תוספת מחיר.  .יז

 



 פת אפוקסיריצ 10.03

 :ש"ע לפרט הנ"להקבלן יכול לספק את רצפת האפוקסי מכל ספק 
 

 multy layerמפרט טכני לציפוי 
 הכנת שטח : 

 קרצוף פני שטח הבטון באמצעות שוט בלאסט /פרייזר / מקרצפת . .1

 מיקרון. ) הסרת שכבת המי צמנט ( .  700  -יש להסיר משכבת הבטון העליונה כ .2

 במידה ויש שומנים על הבטון יש להסירם.  .3

 ' , שאיבת אבק ומילוי התפר בגראוט אפוקסי  5יש לפתוח את התפר עם דיסק  –תפרי דמה  .4

 יש לפתוח באמצעות דיסק ולמלא בחומר גמיש מסוג.   –תפרים מבניים  .5

 שאיבת אבק כללית ויסודית.  .6

 

 :  multy layerיציקת אפוקסי בשיטת  –מערכת יישום 

 פיזור קוורץ בגוון הנדרש. מיקרון .עם   300עובי שכבה –CR PRIMERשכבת יסוד 

 שעות . 12  - 24זמן המתנה לשכבה הבאה                    

 מ"מ עם פיזור קוורץ מלא   2-2.5יציקת אפוקסי עובי יציקה –CR ML COATשכבת ביניים 

 שאיבת אבק   –שעות.  24זמן המתנה לשכבה הבאה                       

 מיקרון .  700עובי שכבה   CR PU TOP– TOP COATשכבה עליונה 

 שעות לחזור על הפעולה .  24-  12לאחר המתנה של                       

 גימור מתקבל קליפת תפוז . נגד החלקה .                      

 הערות: 

 מעלות צלזיוס .   15הבטון חייבת להיות מעל טמפ'  .1

 ימים   7צלוב סופי של היציקה  .2
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 צבע עבודות  –  11פרק 

 כללי:  0011.

לצביעה,  .א הרקע  את  המפקח  אישר  טרם  צביעה  עבודות  שום  בביצוע  להתחיל  אין 
בחרו ויאושרו ע"י יהדוגמאות, המקומות והגימורים השונים. גווני הצבעים וגימוריהם י

 האדריכל. 

ות הצבע ו/או הגוונים כמ"ר( של מער  5  -על הקבלן יהיה לבצע דוגמאות )בשטח של כ .ב
 השונים. 

 באתר יישמרו  ת של כל סוג עבודה/חומר. דוגמאות מאושרות  על המבצע להכין דוגמאו
 ,  עד לגמר העבודה. עם סימון מתאים

)הברש .ג העבודה  לקביעת השיטת  בהתאם  תהיה  וכד'(  טבילה  למיניה,  התזה  גלילה,   ,
 האדריכל. 

 העבודה תבוצע עפ"י מפרטי היצרן והוראות האדריכל.  .ד

 

לטיב הצבע ועמידותו בתנאי  האקלים.  על אף האמור לעיל חלה על הקבלן אחריות בלעדית 

על כן חייב הקבלן לבדוק עם יצרן הצבע את כל התנאים והפרטים הדרושים לביצוע העבודה  

 הספציפית בטיב מעולה ולקבל את אישור היצרן. 

 

 כל עבודות הצבע יבוצעו ע"ג משטחים נקיים ויבשים.  .ה

וכיסוי מלא ומוחלט   עבודת הצבע תבוצע במספר שכבות הדרוש עד לקבלת גוון אחיד .ו
גם אם מפרט היצרן או המפרט הכללי מציין מספר  שכבות נמוך   - ללא סימני מברשת  

 יותר. הגימור יהיה חלק ומבריק אלא אם צויין אחרת. 

כל עבודות הצביעה יבוצעו רק על משטחים שנוקו מאבק, כתמי שמן, סימני מלחים  .ז
 נו הפגמים לפני הצביעה. וכד'. הרקע יהיה יציב וישר. בשטחים פגומים יתוק 

 דוגמאות הצבעים ייבחרו ויאושרו ע"י האדריכל.  .ח

 התיחום בין הגוונים ייעשה בקו ישר או אחר עפ"י קביעת האדריכל.  .ט

 שטחים צבועים יוגנו בפני פגיעות, אבק, התייבשות פתאומית, הירטבות וכד'.  .י

סמוכים שאינם  מיועדים עבודות הצבע גם כוללות בין היתר כיסוי והגנת אלמנטים   .יא
 לצביעה וכן את כל התיקונים הנדרשים. 

 האמור בפרק זה נכון גם לגבי פרקים אחרים בהם עבודות הצביעה נכללות במחיר המוצרים.  .יב

כל עבודות הצביעה כוללות גם מרק )"שפכטל"( במס' שכבות עד לקבלת שטח ישר וחלק  . יג
 לדעת האדריכל. 

ל .יד )בנוסף  יבוצעו  הצביעה  עבודות  הטכני  כל  למפרט  בהתאם  הכללי(  במפרט  אמור 
 המיוחד לעבודות צבע. במקרה של ניגוד תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר. 

 חומרי הצביעה:     11.01

כל הצבעים והחומרים יהיו צבעים מוכנים מראש אשר יסוננו וינוערו לפני העבודה ויעורבבו   .א
 במערבל מכני לפני השימוש. 

 י והיצרן הספציפי טעון אישור המפקח.סוג הצבע יהיה מקור .ב

 המבצע חייב לוודא לפני השימוש שהחומר הינו בתוקף מתאים לשימוש.  .ג

חומרי הצביעה ושיטת הצביעה יבוצעו בצורה שתבטיח את אחריות הקבלן לתקופה הנדרשת  .ד
 במכרז/חוזה זה. 



 עבודות הצביעה:    11.02

 לפני ביצוע העבודה יש לקבל אישור המפקח על נקיון השטח והתאמתו לצביעה.   .א

בעת עבודות הצביעה יקפיד הקבלן על עבודה נקייה תוך כיסוי חלקי מבנה שאינם מיועדים   .ב
 לצביעה. 

 כאמור שיטת הצביעה או השילוב בין השיטות תהיה בהתאם לקביעת האדריכל.  .ג

דריכל, לצביעה מלאה במצבעה לרבות קלייה תינתן עדיפות בכל מקום שניתן לדעת הא .ד
בתנור. הפריטים הצבועים יוגנו באתר ובמקרה של פגיעות מזעריות )עפ"י שיקול דעת 

 המפקח( יהיה ניתן לתקן בחומר מיוחד שאושר לכך. 
במידה ולדעת המפקח הפגיעות אינן ניתנות לתיקון סביר במקום, יהיה על  הקבלן לפרק 

 יעה חוזרת. את הפריט ולהעבירו לצב 

 צביעת חלקי המבנה:   11.03

יסוד .א בשכבת  תהיה  התקרות  בין  -צביעת  כוללת,  סינטטי,  סיד  שכבות  ומעליה  כבוי,  סיד 
 היתר, גם גירוד, הסרה ושפשוף, סתימות ותיקונים. 

סיד כבוי ומעליה שכבות צבע אקרילי, כוללת,  - צביעת עמודים וקירות תהיה בשכבת יסוד .ב
 גירוד, הסרה ושפשוף, סתימות ותיקונים. בין היתר, גם 

ש"ע.  .ג או  "פוליסיד"  באמצעות  תהיה  סינטטי  בסיד   הצביעה 
שכבות    2במפרט הכללי. שכבה ראשונה סיד כבוי ואח"כ לפחות     11031ההכנה עפ"י סעיף  

במים,   דילול  )ראשונה  סינטטי  ו   30%סיד  מלא.  - שלישית(  15%  -שנייה  לכיסוי   עד 
 דרול"  לאחר צביעה בשכבת יסוד.העבודה כוללת גם "בונ

"(. ותכלול גם  2000הצביעה בצבע אקרילי תהיה באמצעות "סופרקריל" )מסוג "סופרקריל   .ד
עד   לפחות  שכבות  בשתי  תהיה  ב"סופרקריל"  יסוד.הצביעה  שכבת  ע"ג  "בונדרול"  שכבת 

 לקבלת גוון אחיד. 

ות, לפחות, עד לקבלת   שכב  2  -גם אם לא צוין במפורש נכלל בעבודה ביצוע מרק במישקים ב .ה
 שטח ישיר וחלק לשביעות רצון האדריכל. 

אזורים רטובים לדעת האדריכל )כגון שירותים,  מטבחונים וכו'( יצבעו ב"אקרינול" או ש"ע    .ו
שכבות    2-3  207מדלל    205פונגיצק", אלא אם צויין אחרת. הצביעה בשכבה אחת  מדולל    -ו

 מן הייבוש עפ"י  הוראות היצרן. כנ"ל יישום הצבע, הדילול וז 105נוספות 

 צביעת משטחי עץ:   11.04

, מפרטי היצרן ומפרט מע"צ. אם 1104צביעת משטחי עץ תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק  .א
 לא צוין אחרת תהיה לכה מסוג "דור" בגמר מט משי. 

 במפרט הכללי.  11032במשטחי העץ תבוצע הכנה עפ"י סעיף  .ב
 שכבות לכה "דור".  4  -וגמר ב  11015במקרה של לכה, ההכנה עפ"י סעיף 

טרפנטין( שתי    30%במקרה של גמר צבע אחר תבוצע הכנה כנ"ל, אחריה שמן פשתן ) 
 , שלוש שכבות צבע עליון כמפורט. 33שכבות מרק, שתי שכבות צבע יסוד מ.ד. 

יש להקפיד על בחירת העץ המיועד לצביעה וכן על הכנת משטחי העץ לחלקי הצביעה   .ג
 בהתאם למפרט. 

 צביעת חלקי מתכת:    11.05

במפרט הכללי וכן עפ"י מפרטי    1105צביעת משטחי פלדה תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק   .א
היצרן ומפרט מע"צ ותכלול בכל מקרה את כל המפורט בסעיף צביעת חלקי מתכת ואלמנטי  

 מסגרות המופיע בהמשך.

ד מסוג  "ווש   פריימר"  במפרט הכללי צבע יסו  11057פלדה מגולוונת תטופל בהתאם לסעיף   .ב
 וגמר בצבע אפוקסי קלוי בתנור.  

( לאחר ניקוי יסוד. שטח הצביעה יחפוף את  90%צביעת ריתוכים תבוצע בצבע עשיר אבץ )  .ג
 ס"מ מכל צד.  10 -הגלבון ב

 כל חלקי המתכת ואלמנטי המסגרות יעברו טיפול וצביעה בהתאם למפורט  להלן: .ד



 ו ש"ע. ניקוי שמנים ע"י טרפנטין מינרלי א  .1
 ניקוי חול יסודי עד למצב של מתכת "לבנה".  .2
 שכבה ראשונה של ממיר חלודה. .3
 מיקרון כל שכבה.  0-60בעובי   HB 13שכבות צבע יסוד כרומט אבץ  2 .4
 מיקרון כל שכבה.  309שכבות צבע מגן  2 .5
 צבע קלוי בגוון עפ"י קביעת האדריכל.  .6

אש   בפני  הגנה  צבע  גם  יעברו  קונסטרוקטיביים  הרשויות  אלמנטים  הוראות  עפ"י 
 המוסמכות. 

לדרישות   .ה בתוספת  לעיל  ד'  בסעיף  המופיע  עפ"י  תבוצע  מוגנים  מרחבים  מסגרות  צביעת 
 המיוחדות להג"א ולפיקוד העורף. 

 

 בדיקות:   11.06

 כל שכבת צבע יבשה תהיה אחידה ללא נזילות, קמטים, חורים, סדקים או כל פגם אחר. .א

הצבע הנדרש במפרט בהתחשב באופי השטח ליישום    יתכן שתידרש הגדלה של עובי שכבת  .ב

 או שיטת יישום או גורם אחר. כל זאת עפ"י קביעת האדריכל. 

 על הקבלן ליישם מספר שכבות הדרושות על מנת להשיג את העובי הכולל הדרוש.  .ג

 הקבלן יבדוק ויוכיח למפקח את עובי שכבת הצבע שבוצעה. .ד

כגון   .ה מתאים  מגנטי  מכשיר  בעזרת  תיבדק  ופלדה  ברזל  על  יבשה  שכבה    עובי 

ELCOMETER  .לאחר ייבוש סופי של השכבה 

ניתן להשתמש במכשיר מגנטי   .ו ניתן לבצע הערכה של עובי    - במקומות שלא  כמו על בטון, 

השכבה על ידי מדידה עקיפה על לוחיות מתכת שמצמידים על השטח הנצבע, או לפי תחשיב  

 חר.א

במידה והעובי לא מתאים לעובי הנדרש, על הקבלן להוסיף שכבה או שכבות צבע או להסיר   .ז

 את הצבע ולבצע צביעה מחדש, הכל בהתאם להוראות המפקח. 

 כל הבדיקות יהיו ע"ח הקבלן. .ח

 

 הרחבות ותוספות    11.07

שונים   . א ובמקומות  שונים  גוונים  במספר  צביעה  גם  כוללות  הצבע  עפ"י   עבודות 

דרישות    עפ"י  גוונים  לרבות התאמת  בפסים.  והן  בשטחים  הן  האדריכל,  בחירת 

 מיוחדות של האדריכל. 

כמו כן, כוללת העבודה, את צביעת כל הצנרת )כמו מים, ביוב, מרזבים וכד'( ע"י   .ב

"צינכרונט   חלודה,  בממיר  טיפול  החלודה,  "קניטקס"  172הסרת  של  והתזה   "

יעת צנרת למיניה, קונסטרוקצית פלדה, סיכוך פח,  בהתאמה לקירות הבניין. צב

בביצוע    נכללות  וכד'  חשמל  מוצרי  אלומיניום,  מסגרות,  נגרות,  עבודות  תקרות, 

 וכד'(.   22, 06,07,09,12,15) -המוצרים הנ"ל בפרקים המתאימים של המפרט  

 

 



 אלומיניום  עבודות –  12פרק 

 תחולת פרק:    12.01

 מיניום כלליות )כגון חלונות, דלתות, ויטרינות וכד'(.מפרט זה מתייחס לעבודות אלו .א

כל   .ב של  ושילוב  אחידות  התאמה,  טיב,  תזמון,  לתאום,  גם  היתר  בין  אחראי  יהיה  הקבלן 

 המרכיבים הנ"ל בבניין ובינם לבין עצמם.

 תקנים, תקנות ומפרטים:   12.02

המפרט   .א המוסמכות,  הרשויות  דרישות  והבנייה,  התכנון  תקנות  עפ"י  תבוצע  העבודה  כל 

הנחיות   העדכניים,  התקנים  מכון  ומפרטי  הישראלים  התקנים  המיוחד,  המפרט  הכללי, 

 היצרנים והוראות התכניות והוראות האדריכל. 

", עפ"י החלטת האדריכל, המעודכן יחול הן על החלונות והן  E" או " Dקבוצה "   1068ת"י   .ב

 על הדלתות והויטרינות לרבות כל השינויים שיידרשו לכך.

ו/או   .ג הגבוהה   הדרישה  תיקבע  השונות  ההוראות  בין  סתירה  או  התאמה  אי  של  במקרה 

 המחמירה ביותר. 

 מפרטי מכון התקנים:   12.03

במפרט הכללי בתוספת   12002ת בסעיף  מפרטי מכון התקנים עפ"י הרשימה המפורט .א

 המפרטים העדכניים שנוספו מאז הוצאת הפרק הנ"ל. 

 המפעל והקבלן:   12.04

יהיה מפעל מאושר ומוכר בעל תו תקן למוצרים הרלוונטיים ובעל    ם המפעל לייצור הפרופילי .א

 שנים בייצור מוצרים אלה.  8 -ותק שלא יפחת מ

שנים בעבודות    5יהיה קבלן בעל ניסיון של לפחות    קבלן משנה לביצוע עבודות האלומיניום .ב

אלומיניום במבני ציבור. המפקח רשאי לפסול, לפי ראות עיניו, כל  קבלן, או מפעל שלדעתו  

 הבלעדית לא יענה על הקריטריונים הנדרשים. 

שנים מיום קבלת הבניין ע"י    10הקבלן יהיה אחראי למערכת בכללותה על כל חלקיה למשך   .ג

 המזמין. 

 תכניות עבודה ודוגמאות:   0512.

( ודוגמאות של  1:1הקבלן יכין על חשבונו, תכניות מפורטות, פרטי ייצור )בקנ"מ  .א

 הפרופילים, הפרזול, הזיגוג, הגמר וכד'. 

 לאישור האדריכל במועד המפורט בהמשך.  יובאו התכניות והדוגמאות  

 אישורים. האדריכל יורה לקבלן על התיקונים והשינויים שיידרשו לצורך ה

לא תבוצע שום עבודה לפני אישור סופי של כל פרטי התכניות. למען הסר ספק, יצוין 

כי אישור זה אינו מפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן להתאמת העבודה לכל  

 התקנים, המפרטים התקנות וההנחיות, וכן מאחריותו הכוללת לטיב עבודתו.



דוגמאות הפרו .ב וכד' לאישור  מועד הבאת התוכניות הפרטים,  פילים, הפרזול, הצבע 

יום מחתימת החוזה או במועד מוקדם יותר שייקבע ע"י המפקח לשם    14יהיה תוך  

 הבטחת הביצוע בהתאם ללוה"ז. 

הקבלן גם יבדוק, לפני תחילת הייצור, את כל המידות, גודל הפתחים וכיווני הפתיחה,  .ג

לבין התכניות המאושרות  יודיע למפקח על כל אי התאמה שגילה בין הבדיקות באתר  

רואים   כנ"ל,  הודיע הקבלן  לגבי ההחלטה הסופית. לא  הוראות המפקח  ויקבל את 

 אותו כמי שערך את הבדיקות והוא יישא באחריות לכל הנזקים שעלולים לנבוע מכך. 

הנכון,    .ד לצורך התפעול  מרווחים המתאימים  גם להשארת  היתר  בין  הקבלן אחראי 

 האלומיניום השונים ושילובם במערכת הכוללת.   הפתיחה והניקוי של פריטי

 סיווג ובדיקות:   12.06

( ות"י  1990  12.011)מפרט כללי פרק    2כל פרטי האלומיניום יבוצעו ברמה עפ"י כינוי   .א

 . Eכינוי  1068

הקבלן לא יחל בייצור פריט כלשהו, ולא ירכיב משקופים סמויים בטרם ביצע בדיקה   .ב

את   העביר  המפתחים,  כל  את  ובדק  מדד  ומערכות(,  )אדריכלות  התכניות  כל  של 

אב   ועל  הביצוע  תכניות  על  מהאדריכל  אישור  קיבל  בטרם  וכן  לאדריכל,  ההערות 

 הטיפוס במקום. 

 
 וגמר:חומרים, פרזול, חיזוקים      12.07

 פרופילי האלומיניום  

יותאמו לדרישה המצוינת ברשימות האלומיניום. במקרה שלא כתוב אחרת יהיו הפרופילים "קליל"  
 או ש"ע שיאושר ע"י המתכנן. 

 

 עובי דופן פרופילי האלומיניום 

- מ"ר לא פחות מ  2.0אחרת, יהיה עובי דופן הפרופיל בחלונות בשטח של עד    בכל מקרה שלא צויין
מ"ר, בדלתות וכן בכל סוגי הפתחים השייכים למבני ציבור    2מ"מ, בחלונות בשטח העולה על    1.45

 מ"מ.   160 -לא יפחת עובי דופן הפרופיל מ

 

 אילגון וציפוי פרופילי האלומיניום

נן לפי הגדרת איכות הסביבה. בכל מקרה יהיה העובי המזערי  עובי שכבת האילגון יקבע ע"י המתכ 
מיקרון אלא אם צויין אחרת . שטח האילגון   15+  -2)הנמוכה(     2של שכבת האילגון בהתאם לכינוי  

ת"י   ופגמים אחרים. שכבת האלגון תעמוד בדרישות  ציפי  325יהיה אחיד במראהו, ללא כתמים   .
 תקן.   הפרופילים יבוצע ע"י מורשה בעל תו

 צביעת פרופילי האלומיניום  

  1תעשה בתהליך אלקטרוסטטי של צבע על בסיס אקרילי בהתזה ואפייה בתנור בעובי לא פחות מ  
שתימסר    30  -+ הצביעה  חברת  של  הגוונים  לוח  פי  על  המתכנן  ע"י  ויאושר  שיבחר  בגוון  מיקרון 

 . AAMA -603.7ותקן אמריקאי   1068למתכנן ע"י יצרן עבודות האלומיניום. התביעה תתאים לת"י 

    

 



 מוצרי האלומיניום יעמדו בבדיקות הבאות:

 . 2עמידת בחדירת אוויר לפי כינוי   .א

 . 2עמידות בפני חדירת מים לפי כינוי  .ב

 . 2עמידות בהעמסה מיכנת לפי כינוי  .ג

 
 
 הרחבות ותוספות    812.0

 חומרים:  .א

 . 2הכללי בהתאם לכינוי  12022עובי הפרופילים וסרגלי הזיגוג בהתאם למופיע בסעיף   .1

 מ"מ.  1.4  -עובי הפחים לציפוי והלבשות לא יפחת מ .2

יש לחבר חלק אלומיניום אל חלק ברזלי או מתכתי אחר,  או במקום  .3 בו  בכל מקום 

שהאלומיניום בא במגע עם טיט רטוב, ימנע הקבלן מגע ישיר ביניהם ע"י חציצה בחומר 

 האדריכל. פלסטי שאינו ספוגי עפ"י קביעת 

לאלמנטים  .4 עד    וסגירה  חיזוק  פרופילי  גם  כוללים  למיניהם  האלומיניום  פריטי  כל 

 הקונסטרוקטיביים. 

)לרבות  .5 פלדה  עמודי  או  קורות  כגון  ואלמנטים  אלומיניום  אלמנטי  חיבור  לגבי  כנ"ל 

 אמצעי הפרדה בין חומרים ואמצעי בידוד אקוסטיים.

ר אטימה בכל מקום בו נדרש הדבר. אופן  יש להשתמש בפרימר מתאים לפני יישום חומ .6

השימוש יהיה על פי הנחיות היצרן. ככלל, יש להעדיף חומרי איטום אשר אינם מצריכים 

 שימוש בפריימר. 

 פרזול:  .ב

הפרזול יהיה לפי מפרט היצרן ויתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות   .1

 שאושרו לפני  שסופקו הפריטים לאתר. 

יע שחלקי הפרזול השונים יהיו מותאמים בטיבם, כמותם,  בכל מקרה אחראי המצ

איכותם, חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט הספציפי, תוך הבטחת תפעול תקין של הפריט 

במקום. כל חלקי הפרזול המיועדים לפרוק ולהרכבה יחוברו בברגי פליז. כל שאר  

 הברגים יהיו בלתי חלידים. 

למ .2 והאביזרים  הפרופילים  הפרזול,  הינו  פירוט  וברשימות  במפרט  המופיעים  יניהם, 

הדרושים  והפרזולים  האביזרים  כל  הפריט  במחירי  נכללים  מקרה  בכל  בלבד.  חלקי 

והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ו/או הנדרשים לפעילות מושלמת של הפריט במקומו  

קביעת  לפי  הכל  המוסמכות.  הרשויות  דרישות  ו/או  לתקנות  בהתאם  הנדרשים  ו/או 

 האדריכל. 



על הקבלן לוודא ביצוע מנעולים חשמליים והכנות מתאימות לאינטרקום   ופתיחת   .3

 חשמלית ו/או צורות פתיחה אחרות. 

 כל זאת גם אם לא הופיעו במפורש ברשימות האלומיניום.

כל חלקי הפירזול יהיו מאלומיניום או חומר בלתי מחליד )כגון: נירוסטה   או ברונזה(  .4

 ם בציפוי אלקטרוליטי בגמר  זהה לאלמנטי האלומיניום. ומצופים בכל צידיהם הגלויי 

 ע"פ מפרט הפרזול. הידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו   .5

כל הצירים ואביזרי הדלתות יהיו מסוג מתפרק ומוברג לכנף המשקוף     ומחומר בלתי   .6

 מחליד. 

באזור חיבור הצירים יחוזקו המשקופים והכנפיים ע"י בוקסות מחוברות מהצד הפנימי   .7

 ומותאמות לציר ולמשקל הכנף.

 כל הפרזול יחובר לפרופיל בעזרת ברגי אלומיניום בלבד ובשום מקרה לא  ע"י מסמרות. .8

 הקבלן יגיש לאישור את כל מרכיבי הפרזול והאביזרים.  .9

 הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג הפרופילים ובהתאם למפורט ברשימות.  .10

מפתחות לכל מנעול בתוספת   3צילינדר, כל המנעולים, הדלתות והחלונות יהיו מנעולי  .11

 מפתח מסטר, כגון "רב מפתח" מתוצרת "ירדני" או ש"ע.

עם הזמנת מערכת המפתחות יבטיח הקבלן אפשרות שילוב המערכת  המוזמנת בחלק 

 הבניין המבוצע, לחלקים עתידיים בבניין. 

טה מחוסמת כל דלת כניסה ליחידה ו/או לבניין תכלול מנעולי "גמא" משופרים עם רוז .12

 למניעת קידוח.  

 חיזוקים וחיבורים: .ג

כל פריטי האלומיניום למיניהם כוללים גם פרופילים לחיזוק וסגירה על  האלמנטים  .1

 הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח. 

 חיבורי הפינות בברגים, או מסמרות, יבוצעו כך שלא ייראו בחזית.  .2

 מעלות.  45האגפים יחוברו ב"גרונג"    פרופילי

בכל מקרה החיבור ייעשה בעזרת אביזר מפינה מאלומיניום אשר יוכנס למלבן ולאגף 

 כשהם טובלים בחומר איטום כגון אפוקסי. 

ברגים, אומים, דיסקיות, מסמרות וכל החיזוקים האחרים שישתמשו בהם יהיו מצופים  .3

 ו מספיקים בחוזקם למילוי תפקידם. קדמיום או עשויים פלדה בלתי מחלידה ויהי

 הגנה וגימור  .ד

אנטיקורוז  .1 הגנה  יקבלו  למיניהם  והחיזוקים  מוצרי האלומיניום  עפ"י אישור יכל  בית 

 המפקח. 



שיבחר  .2 גוון   בכל  קלוי  בצבע  האלומיניום  פריטי  כל  גמר  יהיה  אחרת,  צויין  לא  אם 

מטאליים(.  גוונים  )לרבות  "ראל"  מקטלוג   האדריכל 

ל הלו"ז ללא קבלן מתחייב  ו/או הארכת  זה ללא תוספת מחיר  גוון מקטלוג  כל  השיג 

ההזמנה.  לפני  לאישור  תובא  הגוון  דוגמאת  הגוונים.  ובמספר  בכמות   תלות 

 -( קלוי, בעובי שלא יפחת מ SUPER DURABLEהצבע יהיה צבע פוליאסטר משופר )

שנה )התאמה   20  -מיקרון והאחריות לגבי דהייה, קילוף והתנפחויות לא תפחת  מ  80

אירופאיים    (. GBS BSG  ,QUAICOAT  596לתקנים 

האדריכל יוכל גם לקבוע לחליפין גמר אלומיניום מאולגן בכל גוון שהוא ו/או אלומיניום 

קודמים. בסעיפים  שצויין  כפי   מלוטש. 

במידה שהחלופה שיבחר האדריכל לגימור אלמנטי האלומיניום תהיה אלגון, הוא יהיה 

. העובי הממוצע המינימלי של 325ש ויתאים לדרישות הנקובות בת"י  בגוון טבעי מלוט

 מיקרון לפחות.   30שכבת האלגון יהיה 

כל חלקי הפלדה שישולבו בעבודת האלומיניום יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית באבץ חם  .3

מיקרון לפחות   25מיקרון או לחילופין עפ"י קביעת המפקח באבץ קר של    80בעובי של  

מיקום החלק  במעטפת ובהתאם לדרישת האדריכל והמפקח. כל חלקי  וזאת בהתאם ל

הפלדה יגולוונו לאחר ריתוך, קידוח ועיבוד. חלקים שיפגעו באתר הבנייה יתוקנו בחומר 

 גלבון קר בהברשה. 

 ייצור:  .ה

כל הפרופילים יהיו במישור אחד, אלא אם צויין אחרת. אין לחבר פרופילים    באמצע  .1

ות וגם זאת רק ב"גרונג". הקבלן אחראי על ביצוע ברמה שתבטיח אלא רק בזוויות ובפינ

 חוזק, איטום והפעלה תקינה.

מספר נקודות ה"לחיצה" בין החלקים הניידים והקבועים ובינם לבין עצמם לא    יפחת  .2

 נק' לכל כנף.  4 -מ

 בין חלקים ניידים יש לבצע מברשות ואיטום גמישים עפ"י אישור האדריכל.  .3

 כל חיבורי הפינה יבוצעו בכבישה בתוספת ברגים סמויים ומחברי פינה אטומים     .4

 
 

 זיגוג:   12.09

אחרת, הזכוכית תהיה חלקה ושקופה ללא ליקויים ופגמים כגון בועות   אם לא צויין .א

  FEDERAL   SPECIFIPICATIONאוויר, גלים, שריטות וכיו"ב ותענה לדרישות 

.S.U  938ות"י  1099לזיגוג וכן לת"י . 

לפני הזמנת הזיגוג, יערוך הקבלן מדידות מדוייקות של מסגרות החלונות והדלתות אשר 

 לייעל את עבודות הזיגוג באתר הבנייה.  יש לזגג על מנת

 ל הזכוכיות תשאנה תווית של שם היצרן עד לאישור האדריכל. חוסר תווית  

 מעל גבי הזכוכית תפסול את הזכוכית לשימוש והאדריכל ידרוש החלפתה. 

 הקבלן יספק דוגמאות מכל סוג הזכוכית שבדעתו לזגג. 



או את שם היצרן, עובי ואיכות  ס"מ ויש 10X10דוגמאות הזכוכית תהיינה בגודל 

 הזכוכית. 

עובי הזכוכית, גווניה וסוגה ייקבעו ע"י האדריכל. העובי לא יפחת בשום אופן מהטבלה   .ב

ו/או מדרישות כל תקנה, תקן ו/או הוראה של רשות מוסמכת.   2במפרט הכללי לגבי כינוי  

 כלשהי. בכל מקרה רואים את ההוראות הנ"ל ככלולות במחיר הפריטים ללא תוספת 

כנ"ל   .ג מזכוכית   מחיר(  תוספת  )ללא  חלקו  או  הזיגוג  כל  את  להחליף  רשאי  האדריכל 

 לפוליקרבונט מלא שקוף בעובי, גמר וגוון עפ"י בחירתו. 

כל הזיגוג יורכב בצורה שתאפשר החלפה מתוך פנים הבניין. בכל מקרה תוצב     הזכוכית   .ד

בפרק   כמפורט  כפיסים  שני  הכללי.    12042ע"ג   במפרט 

. יש 1099מ"מ מיקומם ואופן הצגתם יהיה כמפורט בת"י     70  -אורך הכפיסים לא יפחת מ

 להבטיח אי הפרעת מהלך הניקוז ע"י הכפיסים. 

 הזיגוג בחלונות שירותים יהיה אטום )צרוב( אלא אם צויין אחרת.  .ה

חתוכות   .ו פינות  ללא  אי.פי.די.אמ  אן  מניאופרן  אביזרים  בעזרת  בכנפיים  יורכב  הזיגוג 

 במפרט הכללי(.  120333מרי איטום קבוצה ג' סעיף )חו

תכלול   .ז אך  האור  מעבירי  שבקטעים  לזו  זהה  תראה  האטומים  בחלקים  הזכוכית 

PCIFIER   . 

 
 בקרת איכות:    12.10

 הבדיקות לבקרת האיכות יבוצעו עפ"י המפרט הכללי והתקנים.   .א

 .Eרמה  1068העמידות תהיה בהתאם לנדרש בת"י  .ב

 

 הרכבה:   12.11

מפלדה  .א סמויים(  )מלבנים  עיוורים  משקופים  ויעגן  הקבלן  ירכיב  הגמר  עבודות  לפני 

 מגולוונת. 

מ"מ וברוחב   2.5  -המלבנים הסמויים יבוצעו מפח פלדה מגולוון בעובי שלא יפחת מ

ס"מ והמרחק מפני המלבן    50מ"מ. המרחק בין העוגנים לא יעלה על    35  -שלא יקטן מ

עוגנים לגובה ולרוחב המזוזה   3  -ס"מ כאשר יהיו בכל מקרה לא פחות מ  20לא יעלה על  

ירייה. במסמרי  להשתמש  אין  צד.   בכל 

במהלך העבודה יקבע הקבלן את המשקופים הסופיים במקום כשהם ישרים, מאונכים 

של  המלאה  רצונם  לשביעות  הסדירה  ופעולתם  קיבועם  אבטחתם,  תוך  ומאוזנים 

 המפקח והאדריכל. 

ס"מ מתחת לפני    6דלתות יותקנו בצורה שתבטיח ייצוב לעומק של לפחות  משקופי ה .ב

 הריצוף, חלק זה ימרח בחומר איטום מאושר. 



באותם מקומות בהם נפגע הגלוון כתוצאה מריתוך או עיבוד אחר יש לצבוע את המלבן   .ג

 הסמוי בצבע מגן מתאים עשיר באבץ. 

טומריים דו רכיביים עפ"י  האיטום בין הפריטים והקירות יעשה בחומרי איטום אלס .ד

 באישור המפקח.  153מפמ"כ 

ס"מ עפ"י קביעת האדריכל   0.5-1.5בדלתות חיצוניות יהיה הפרש בין פנים וחוץ של   .ה

 ובכל מקרה יכלל, ללא תוספת מחיר פרופיל "אייל ציפויים" או ש"ע. 

ע"מ  .ו וזאת  שונות  בזוויות  אביזרים  גם  היתר  בין  כוללת  למיניהם  פריטים  הרכבת 

אינם להב למיניהם  שהמחברים  למרות  ואלכסוניים.  קשתיים  קווים  ביצוע  טיח 

 מפורטים ברשימות, רואים אותם ככלולים בעבודה ללא תשלום ומדידה בנפרד. 

 הספקה ואחסנה:    12.12

 מוצרי האלומיניום יסופקו לבניין כשהם עטופים ומוגנים. .א

 ח. אחסנת המוצרים תהיה במקום מקורה ומוגן עפ"י אישור המפק .ב

 כל מוצר שייפגם, לפני מסירת הבניין, יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.  .ג

 תיאור הפריטים:    12.13

של    .א אגף   על  אגף  נגרר  חלון  מסוג  יהיו  הזזה  ב   2חלונות  מסלולים     2-אגפים  

או לפי המופיע ברשימת האדריכלות,    או ש"ע  (D)ׂ 5500מאולגן/צבוע כדוגמת קליל  

קטלו עפ"י  שונות  האדריכל. במידות  ודרישות  היצרן   ג 

כל   וכן  מנעול  סגרים,   מסילות,  לטריקה,  שקועות  ידיות  היתר,  ,ין  יכיל,  הפרזול 

 האביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג   היצרן ודרישות האדריכל. 

קליל   .ב ממערכת  יהיו  והויטרינות  האלומיניום  ש"ע  5500Dדלתות   או 

יכלו  פרזול  גם  היתר  בין  מחזירים מאולגנת/צבועה  פין  צירי  "אלום",  ידיות  ל 

במקומות  סטופרים.  מוגנות,  רוזטות  גמא,  צילנדר  בהלהמנעולי  ידיות  הידראוליים, 

בהם מופיעה דלת ליד חלון, יבוצע שילוב ביניהם עפ"י דרישות האדריכל. כמו כן תכלול 

המערכת את כל הפרופילים האטמים והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י  קטלוג 

האדריכל. הי ודרישות   צרן 

 הפרזול, הגימור והזיגוג עפ"י המופיע בסעיפים אחרים במפרט המיוחד. 

במפרט המיוחד. במקרה של  .ג יחד עם הסעיפים האחרים  יש לקרוא  לעיל  כל המופיע 

ו/או   התקנים  ו/או  התכניות  המפרט,  לבין  התאור  בין  הבנה  אי  ו/או  ניגוד,  סתירה, 

האדריכל.  לדעת  יותר  הגבוהה  הדרישה  תקבע  המוסמכות,  הרשויות   דרישות 

 בכל מקרה דעת האדריכל תהיה הקובעת הבלעדית. 

עובי  בכל החל  .ד ונות והדלתות כלולים כיסוי מזוזות הקפיות וסיפים מאלומיניום לכל 

פח  )מסנדוויץ  ואופקיים  אנכיים  ואטמים  הפרדות  כלולים  כן  כמו  המוגמר.  הקיר 

העמודים  ו/או  הקירות  לבין  הפריטים  בין  מוקצף(  פוליאוריתן  ממולא  אלומיניום 

 הניצבים. 



שו .ה חללים  בין  והחלונות  הוויטרינות  אקוסטי    הדלתות  בידוד  להבטיח  חייבים  נים, 

מיוחד, לשם כך יכללו בין היתר גם דירוג כפול בין כנפיים ומשקוף ובין הכנפיים  לבין  

מ"מ לפחות או אחר עפ"י    8עצמם וכן רצפה לרבות אטמים אקוסטיים. הזיגוג בעובי  

 דרישת האדריכל. 

 

 דלת פתיחה מנגנות חשמלי 

 או ש"ע.   A1400איטליה מדגם   FAAC  לעבודה מאומצת מתוצרת  כפול   מנגנון -

 .  (  ק"ג 240כושר נשיאה של )המנגנון בעל  -

 פיקוד מיקרופרוססור,מנגנון החזרה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר.  -

 .    גלאי ליציאה  -

 .    אמצעי הגנה למנע סגירת האגפים ע"ג השוהה בפתח  -

 מצבים.  6בורר מצבי עבודה  -

 .    לקבלת אות פתיחה מ"עזר פתיחה" המצוי בידי המזמין    הכנת חיבור  -

 זיגוג הדלתות לפי הנחיות היצרן.  -

 

      

    נגררים  אגפים זוג 

   TK50  מדגם   מקורים לדלתות "גלישה " אוטומטיות   מפרופילי אלומיניום -

 .    איטליה   FAAC  מתוצ'  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 אבן עבודות   –  14פרק 

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפורט    מתייחס לעבודות אבן במבנה תחנת השאיבה.מפרט זה 

 . 431, 362, 378ובמפמ"כ   2378בת"י 

 
 

 ספים  0114.

 ספי אבן יותקנו בכל החלונות והדלתות הנמצאות בין חוץ ופנים 

או ש"ע ולאישור דוגמה על ידי    הספים יהיו מאבן נסורה ומלוטשת בגמר מט חלקה מסוג שי גריי

 אדריכל.  

מ' מינימום. החיבור בין הספים יעשה הצורה נקיה    2.30אורך סף אבן רציף יהיה כאורך הפתח או  

 ומדוייקת ועל ידי שימוש בדבק שיש הגוון האבן. 

 
 חיפוי אבן 2.014

בן יהיה כמפורט  חיפוי האבן בחזיתות המבנה יבוצעו בשיטת ה"רטובה" . מידות, פרטים ויישום הא

בתוכניות קונסטרוקציה, בתוכניות אדריכלות ולפי פרטים. ביצוע עבודות חיפוי האבן תיעשה ע"י  

לפי הפרטים בכל   גובה שורות האבן  הקבלן בהתאם למדידות הצירים שיסמן. על הקבלן למדוד 

יש חשיבות    מקום. על כל סטייה מהתוכניות עליו לדווח מיד למפקח ולקבל אישורו להמשך העבודה.

 רבה לשמור על קווי הפינות הפנימיות וחיצוניות לכל הגובה ולקבל קווים אחידים. 

 תחילת העבודה  ניהחיפוי לפ בחומרטיפול    .01214.

 בדיקת טיב, ושלמות יחידת החיפוי בהתאם למפורט בסעיפים הקודמים.  .א

 יש לבצע אימפרגנציה באמצעות הספגת "קסילוגסן" או ש"ע. .ב

דקות, וניקיון מכל    10  -חומר החיפוי במים ע"י טבילה באמבטיה במשך כהספגת   .ג

כתמים   היווצרות  למניעת  יחסית  יעילה  דרך  היא  ההספגה  ואבק.  זיהום  חומרי 

את   המילוי  בטון  התקשות  של  הראשון  בזמן  דוחה  וגם  החיפוי  יחידות  בחזית 

 החומרים המזהמים שיעברו לפני לוחות החיפוי. 

דקות   10 -להשאיר את הלוחות כשהם רווי מים למשך זמן מה )כלאחר ההספגה יש  .ד

לייבוש בהתאם למזג האוויר. מצב של רוויה מונע ממים אחרים )מי ההתקשרות(  

 להיספג לכל עובי הלוח. את הלוחות יש לשים לייבוש על משטח נקי ולמנוע כל זיהום. 

ני שהלוח יונח והן  כמו כן, על הקבלן להרטיב את שטח הקיר שעומדים לצפותו הן לפ  .ה

כאשר יוצקים את מילוי הבטון, ומובן שבשלב זה על ההרטבה להגיע  גם אל אחורי  

 הלוח, שכן יש בכך כדי לשפר את ההצמדות בין הבטון לבין אבני החיפוי. 

 מרווחי פוגות    14.2.02

להצטמק   אבן  בלוחות  לחיפוי  כתשתית  מבטון  העשוי  למבנה  לאפשר  הכרח  קיים 

לש כדי  בחופשיות.  מהשני  אחד  הולם  במרחק  החיפוי  לוחות  את  למקם  יש  כך  ם 

 לאפשר להם להתקרב ולהתפשט.



התקנת הלוחות צריכה להיעשות כך שכל לוח ולוח לא יעיק על הלוחות שממתחיו  

החיפוי   מחומר  יותר  חלק  לחץ  של  במצב  תמיד  יימצא  הפוגה  של  האטימה  וחומר 

 עצמו. 

  2:1  ס תמש בצמנט לבן עם פודרה קוורץ ביחישנם חומרי אטימה שונים אך ניתן להש

ובתערובת מים למצב נוח לעבודה. בין קירות לתקרות גו עיגונים מכנים ניתן לאטום  

ע"ג רקע ספוגי(. לפני    SIKAFLEX  1Aבחומר גמיש )לא על בסיס שומני כגון מסטיק  

האטימה יש להספיג במרווחים את הקירות והשימוש במים לדחיית כל    –  הכיחול

אבן או חומר זר ולאחר האיטום להרטיבו במשך ימים מספר. בחיבורים אופקיים  

האחידות   את  להשיג  כדי  פעמיים,  חד  "ספייסרים"  רווח  במלאי  להשתמש  אפשר 

חוזקם אך  צבוע,  ולא  רך  עץ  עשויים  מטריזים  מורכבים  אלה  בקריסה    הדרושה. 

ס"מ מאחורי השפה הקדמית של הלוח    2  -מספיק. הטריזים הללו, יונחו אופקית וכ

מ פחות  לא  אך  הפוגות,  אטימת  לפני  לגבי    50  -ויסויקו  גם  הנחתם.  לאחר  שעות 

 חיבורים אנכיים יש להשתמש בטריזים לאחר שהעץ הושרה במים וספג אותם. 

 

 כיחול    14.2.03

מעלות צלזיוס, הכיחול יבוצע בכוחלה    10חיצונית של    לא יבוצע הכיחול מתחת לטמפ'

 מוכנה תוצרת "שחל" או שו"ע בגוון המאושר ע"י האדריכל.

 שמירה על נקיון חומר הציפוי   14.2.04

כדי   וסופק קיימת ספיגת לכלוך תוך  ליטוש מלא  ציפוי מסותת שאינו בעל  בחומר 

ותו של הקבלן לסלק מבעוד  העבודה מחומרים נלווים כגון: טיט, מלט וכו'. באחרי

מועד כל חומר זר מזהם. הטיפול המינימלי הוא לאחר חיפוי האבן, בפרק זמן של עד  

 שעה לנקות עם ספוג רטוב ומים ולשטוף את האזור.  1

 הקבלן ימנע ספיגת הלכלוך בכל האמצעים, כדי להימנע מניקוי מכני מאוחר יותר. 

 ציפוי מגן עליון   14.2.05

חיפו  גמר  לפי  לאחר  ה"רובה"  מגמר  שבועיים  מעבור  פחות  ולא  וה"רובה"  האבן  י 

 העיתוי שיתואם עם המפקח יבוצע ציפוי מגן עליון הכולל:

שטיפת לחץ קלה במים רגילים אך בבקרה שלא לפגוע בשכבה החיצונית של   .א

 החיפוי. 

"  אש של  H 224הספגת הקירות בחומר "פוליסילוקסן רודוסיל     – צביעה   .ב

 "סיקה" או חומר דומה ש"ע אחר.חברת 

 את העבודה הנ"ל יש לבצע הכל לפי הוראות היצרן.  .ג

על הקבלן לבדוק ימים מספר לפני יישום שכבת המגן את ההשלכות על חומר   .ד

 החיפוי, כי כל סוג של חיפוי מגיב שונה. 

 



 דוגמאות    14.2.06

 על הקבלן להגיש לאישור המתכנן דוגמאות אריחי החיפוי. .א

הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי באתר  על   .ב

מ"ר נטו שתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של החיפוי    12  -בשטח של כ

 ב לפתח טיפוסי בהתאם להוראות המפקח.ילרבות מסב 

 

 חיפוי בשיטה ה"רטובה" 3.014

 הכנת שטחי החיפוי  .010314.

בכל השטחים החיצוניים שיחופו באבן לרבות קירות, קורות בטון תלויות, שטחי  

הכנה/הכשרה   עבודות  יבוצעו  בתוכניות,  במפרט  למוצג  בהתאם  וכיו"ב  עמודים, 

הכוללות קילוף טיח רופף ויישור השטחים בהתאם להוראות המפקח. עבור הכנות  

 אלו לא ישולם בנפרד ועלותם כלולה במחיר החיפוי. 

 ומות שיורה המפקח יבוצע בנוסף לאמור לעיל גם העבודות הבאות: במק

בולטים,   .א בטון  וחלקי  בטון  מיץ  סיתות  הקיימות,  הטיח  שכבות  כל  קילוף 

 הרחקת כל הגופים הזרים ובדיקת פילוס פני הקיר.

תהיה   .ב ההתזה  אוטמת,  שכבה  והדבקת  לשיפור  הקיר,  לחספוס  התזה 

מ פחות  לא  של  טיח    57%  -בצפיפות  בעזרת  ההתזה  לפני  המותז.  מהשטח 

צמנט וערב יש לסתום קל קיני החצץ. לרבות את ברזלי הזיון הגלויים. שכבת  

צמנט  של  יבשה  מתערובת  שתותז  ביחס  -החספוס  ל  1חול  חול.    2- צמנט 

ולא יוספו    1:1התערובת הנ"ל תדולל בנוזל מים: סיקה לטקס ביחס נפחים  

 מים מעבר לכך. 

החספוס   .ג שכבת  ב"טורוסיל  ע"ג  איטום  בשתי FX-100יבוצע  ש"ע  או   "

היצרן.  ופרטי  למפרטי  בהתאם   שכבות 

עבור הכנות אלו ישולם בנפרד בהתאם לאמור בכתב הכמויות. המחיר כולל  

 יישום בשטחים קטנים, רצועות וכו'. 

 רשת ברזל  .02314.

 150x150במרווח בין קירות שלד לציפוי השיש תורכב רשת בעלת גודל עין   .א

בקוטר  מ"מ בעובי    6,  מלא  בגלוון  במרכז    80מ"מ  תמצא  הרשת  מיקרון. 

 המרווח. 

עיגון הרשת ביציקות בטון תיעשה ע"י יחידות פיליפס, סוג הפיליפס יאושר   .ב

 ק"ג לפחות.  150ע"י המפקח. חוזר העוגנים לכוחות שליפה יהיה  

ם  עיגון הרשת, וחיבור לאלמנטי הבטון, מידותה רשת, גמת גלוון הרשת, מיקו .ג

 הרשת. חייבים לקבל אישור מהמפקח המתכנן. 



 . SIKA-FLEX  -סביב קידוחי העוגנים יבוצע איטום נקודתי במסטיק ש"ע ל .ד

 קישור בין החיפוי לשלד הבניין .03314.

תהיה   .א והתערובת  השונים  לפרטים  בהתאם  הוא  הבטון  יוצק  שבו  המרווח 

ף מוספים כדי  חול ים גס. אפשר להוסי 2  -צמנט ו  1דלילה "שמנת" ביחס של  

הפוך את הבטון אטום למים, לאלסטי יותר ולמתאים יותר לספיגת הבדלי  ל

 התפשטות הטרמית בין הבטון עצמו לבין האבן. 

הבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להתפשט ולמלא לגמרי את החלל    .ב

שבין לוח האבן לבין השלד. ההשפעה ההידרוסטטית של יציקת הבטון תמנע  

–   25יקות חוזרות ונשנות כאשר כל יציקה לא תעבור את גובה  באמצעות יצ

ס"מ והיציקה הבאה תתבצע רק כאשר הקודמת התקשתה דייה מבחינת    20

 שעות.  5 -ל 4זמן בערך 

על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים על אבן החיפוי. את   .ג

של דוגמת קטע  הנ"ל עליו לבדוק לפני בדיקות מעבדה ו/או לפי בדיקות ניסוי  

יצרני   עם  התייעצות  )תוך  להתאים  עליו  במוספים  השימוש  לפני  מחופה 

המוספים או בעלי מקצוע מנוסים( את סוג המוסף לסוג האבן שיבטיח היעדר  

 כתמים.

 שיפור הדבקות לוחות החיפוי לשלד הבניין ע"י חירוץ פני צד ההדבקות  .04314.

( חלק  הבניין  לשלד  השיש  הדבקות  וצד  ע"י  מאחר  האבן  ועיבוד  חיתוך  מסיבת 

סיגמנט יהלום( ומצב זה דוחה התקשרות מלאה בין חומר בטון הקישור ליחידת  

החיפוי, יש ליצור מקדמי ביטחון ברמת ההדבקות )בלא כל קשר לעיגון מכני( ע"י  

חירוץ או סיתות הלוחות. חספוס זה נועד לשיפור מנגנון ההדבקות בין האבן לבטון  

 או הסיתות יבוצע בהתאם לפירוט הבא: היצוק. החירוץ 

יחידת החיפוי שיעשה בעומק של כ .א של  פני שטח ההדבקות  מ"מ    2  -חירוץ 

 ובכיוון אופקי או אלכסוני. 

משטח פני הדבקות של יחידת החיפוי ויבוצע    70%  -החירוץ יהיה לא פחות מ .ב

יד, אך בבקרה על אי החלשת מבנה, וחוזק חומר    ע"י חירוץ מכונה או חירוץ

 החיפוי. 

 ניתן לבצע במקום חידוש התזה של מלט ונוסף באישור המפקח.  .ג

 

 חומר העיגונים )אנקרים(       14.3.05

כל עיגון חייב להיות מחומר יציב שלא ייפגם מכל מגע עם חומרים זרים העלולים  

אחרים   או  כימיים  חומרים  כגון:  סביבו,  המותקפים  להימצא  או  המומסים 

מרטיבות או ממי גשמים. )לא מותקפים בקורוזיה(. עוגנים אלה יהיו בעלי עמידות  



מבלי   היציקה  בזמן  בבטון  ולעטפם  לצפותם/לכסותם  קבלן  ועל  מעולה  מכנית 

 להשאיר חלקים גלויים של עוגנים לא מכוסים בבטון. 

 צורה והתחברות העיגון ללוח / אריח החיפוי     14.3.06

חייב להיתמך ב .א חיפוי  לוח  ועוגנים תומכים.    3  -כל  נושאים  עוגנים  עוגנים, 

מיקום קידוח חור לעיגון, יימצא ככל האפשר לצד הצד החיצוני של הלוח )פני  

הלוח( כך שהמחיצה הפנימית שעליה מופעל המאמץ המרבי תהיה בעלת עובי  

 מרבי, והמחיצה החיצונית תשמש לחפות על העוגן. 

מ"מ    5מ"מ יוחדר לקידוח חור בקוטר    4  -וטר של לא פחות מעיגון בעל ק  .ב

קידוח   לשלד    30ועומק  המתחבר  עיגון  כל  כי  הכלל  להישמר  יחויב  מ"מ. 

הבניין לא יוצמד בדבקים לחומר החיפוי. חוט העיגון היוצא מחור הקידוח  

ס"מ מתחת לקצה יחידת החיפוי ולא באזור מרווח    1  -ל  0.8חייב להימצא בין  

 או במרווח הפוגה. החיבור 

יש למקם את העוגנים ששנים ישמשו כעיגון תומך, כלומר בחלק העליון של   .ג

  7הלוח והשנים האחרים בחלק התחתון ישמשו כעיגון נושא, במרחקים של  

 ס"מ מפנית היחידה. 

לא   .ד מקום  שבשום  כך  לפרטים,  בהתאם  מדויקת  בצורה  יבוצעו  העיגונים 

 בין לוחות/אריחי החיפוי. תהיה בליטת מתכת לתוך המישק הפוגה 

 עוגנים מכניים     14.3.07

בנוסף לעוגנים שתוארו בסעיף הקודם )עוגני צד( יינתנו חיזוקים נוספים באמצעות  

העיגון   האבנים,  שורת  לכל  נוסף  עיגון  יינתן  קומה  של  גובה  בכל  מכניים,  עוגנים 

יע  וגנו בתוך  מתבטא לברגים עם ציפוי אנטי קורוזי באורך בהתאם למציאות אשר 

ברגים    2בכל אבן יוחדרו  ס"מ    6  -בטון השלד, חדירת העוגן בשלד הבטון לא פחות מ

 כאלה. 

שמעל   בשורות  הקרקע(  קו  )מעל  התחתונות  אבן  בשורות  גם  יינתן  זה  עיגון  סוג 

צידיהן. בורג    2  - הפתחים, באדני החלונות, באבני הקופינג כמו כן בפינות הבניין מ

יהיה בקוטר של   כ  8עד    7העיגון  יותר    2  -מ"מ. קוטר חור קידוח באבן יהיה  מ"מ 

יוחדר בדפיקות לאחר חיפוי האבן בהתאם להוראות   )העוגן(. העוגן  מקוטר הבורג 

המפקח. עיבוד פקק מאבן שיוכנס בחור של העיגון המכני במפלס החיפוי הכנסתו לא  

 יורגש במבט עין. 

 

 

 זוויתנים      14.3.08

מ"מ לקיר   50/50/4מסומן בתוכנית יקבע הקבלן זווית במידות  תקן ו/או לבהתאם ל

 הבטון להשענת האבן. הביצוע לאחר ביצוע שכבת האטימה.



 חיזוקים   14.3.09

 תוכניות הקונסטרוקציה. תקן הישראלי ולעל הקבלן לבצע חיזוקים בהתאם ל

 
 מילוי מישקים )כיחול( 4.014

משאריות טיט, פסולת לכלוך וימולאו בתערובת בגוון לפי בחירת   כל המישקים ינוקו .א

 האדריכל. 

 עודף חומר ינוקה ע"י מים עם התקדמות העבודה, לפני ייבושו הסופי.  .ב

שאריות של חומר יבש, יסולקו ע"י ניקוי בחומר ניקוי. ראשית יספגו המישקים במים   .ג

הניקוי למשך   בחומר  יורטבו  מכן  אין    30-15ולאחר  ושפשוף דקות.  בחול  להשתמש 

ומישקים  לניקוי משטחים מלוטשים  ניקוי חומצתיים  ו/או בחומרי  ניילון  במברשת 

 צבעוניים. 

 
 גמר עבודה והגנה  5.014

הקבלן יינקה את השטח לאחר גמר היישום מכל שארית וימסור את העבודה כשהיא   .א

 מושלמת. 

 שנים.  10לתקופה של הקבלן ייתן תעודת אחריות לטיב החומרים והעבודה  .ב

 
 אופני מדידה מיוחדים 6.014

מחיר היחידה  .  הפתחים למיניהם  אתכולל  לא    נטו,מדידת חיפוי חזיתות המבנה יהיה   .א

 כולל חשפי פתחים, אדני חלונות וקופינגים. 

,  362,  378ובמפמ"כ    2378מחירי היחידה כוללים את כל המפורט לעיל וכל הנדרש בת"י   .ב

431  . 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 כלונסאות וביסוס עמוק –  23פרק 

 כללי  0123.

 
קידוח כלונסאות יבוצע ממפלס פני ראש הכלונס ומטה. עם זאת הקבלן רשאי לקדוח מפני השטח  

או אפילו מפני משטח עבודה מוגבה )לפי הצורך(.  משטחי העבודה המוגבהים )אם יהיו( יהיו  

 ו. עשויים מצע מהודק.  משטח העבודה יסולק בתום השימוש ב

בכל מקרה שהקבלן יבצע את אלמנטי הביסוס, ממפלס גבוה יותר מתחתית ראש הכלונס, יהיה  

עליו לסלק את הבטון העודף שבראש אלמנט הביסוס בעודו במצב לח,  או כשהוא כבר בטון קשוי  

לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור ביצוע הכלונסאות ממפלס  )עפ"י שיקול דעתו ובאישור המפקח(.   

 יותר מהמתוכנן.   גבוהה

 יש לבצע אלמנטי ביסוס בדייקנות רבה הן מבחינת מיקום והן מבחינת אנכיות.  

 
 

ידי הקבלן, אך הוא טעון קבלת אישור המפקח. בכל מקרה יהיה  - סוג המקדח לכלונסאות,  יוצע על

הציוד מתאים לביצוע הביסוס בכל שכבות הקרקע והסלע שבאתר, והאחריות לכך תחול על  

 אפילו אם אושר הציוד ע"י המפקח.  הקבלן, 

מתחת לקוי חשמל פעילים  תבוצע העבודה במכונות קטנות המתאימות לעבודה במגבלות גובה  

 ובשטחי עבודה מצומצמים. 

 

 זיון  2.023

 . Wלעיל, פלדת הזיון תהיה רתיכה סימון  02הנחיות לפלדת הזיון ראה סעיף מתאים בפרק 

כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי מותאם לזה של הכלונס.  

תשומת לב הקבלן כי חיבור מוטות הזיון האורכיים לחישוק הלולייני יהיה באמצעות קשירה בלבד  

 חיבור בריתוך(. )לא יאושר  

מנת להבטיח את יציבותה של צורת הכלוב, יחבר הקבלן אלכסוני חיזוק וירתך אותך מידי פעם.  -על

ידי  -כיוון האלכסון יהיה מנוגד לכיוון החישוק הלולייני. ריתוך האלכסונים יכול להיעשות על

בלבד. בכל  , אך מותרים ריתוכים נקודתיים ASWE  7018אלקטרודות בעלות סימון בין לאומי 

האלמנטים יהיה חישוק מרותך, אשר מעצב את המידות המדויקות של החתך הרוחבי של כלוב  

 הזיון הנדרש בתוכניות. 

, שימוקמו בהיקף  2.5צינורות פלדה "  3ידי  - שומרי מרחק לכלוב הזיון של הכלונסאות יהיו על

ביניהם,  וביניהם יוכנס כלוב הזיון. הצינורות יישלפו עם תום היציקה, בעוד   º  120הקידוח, בזווית 

 לפחות.  2/3הבטון לח. שומרי המרחק יהיו עד לעומק של 

ן, תוך הבטחת אורך קוצי העיגון הבולטים כלפי מעלה וייתלה  כלוב הזיון יורד על למפלס המתוכנ 

באמצעות עול תליה שיושען על שפות הקידוח. כל פלדת הזיון, לרבות החישוק הלולייני,  תהיה  

. יש להבטיח את חוזקו של כלוב הזיון כך שלא יינזק בעת  3חלק  4466ממוטות מצולעים לפי ת"י 

 התליה והיציקה. 

כי בכלונסאות המבוצעים מתחת לקוי חשמל פעילים  יהיה צורך לחלק את   הקבלן ייקח בחשבון

כלוב הזיון לשני חלקים תוך ביצוע החפיות הנדרשות ו/או הריתוכים בתחום החיבור בין שני  

 חלקים אלו. 

 



 הבטון והיציקה  3.023

 הכול לפי המתואר בתוכניות.  118לפי ת"י   40-הבטון יהיה בעל חוזק ב

רגת סומך כזו שתאפשר יציקה רצופה באמצעות צינור הטרמי ולפחות בעלת  התערובת תהיה בד

 .  כמצויין בתכניותשקיעה 

היציקה תבוצע באמצעות משפכי טרמי ברציפות לכל העומק,  צינור הטרומי יגיע עד לתחתית  

הכלונס, לפי הנחיות המפרט הכללי ליציקה עם צינור טרמי, וזאת גם בכלונסאות המבוצעים עם  

 יט וגם באלה המבוצעים עם צינור מגן.  בנטונ 

אין להתחיל ביציקת כלונס בטרם הובטח כי באתר נמצאת, בפועל כל כמות הבטון הדרושה לכלונס  

שעות מתום החפירה של הכלונס, אלא אם כן בוצע ניקוי   3זה. אין להכניס כלוב זיון אחרי 

בנטוניט. היציקה תחל מיד בתום  ס"מ עומק נוסף, והוחלפה תערובת וה  50הקידוח, בוצעה קדיחת 

 הכנסת כלוב הזיון.  

 

 דגימות ובדיקות  4.023

 בנוסף לאמור בעניין זה במפרט הכללי, יהיה הנוהל  כדלהלן: 

 - בדיקות  בטון  

דגימות בטון יילקחו מכל אלמנט ביסוס בעת יציקתו. הדגימות יילקחו הן מן המערבל והן מתוך  

 ידי המפקח. -שב לבטון טוב ובריא. כמות הבדיקות תיקבע על הבטון שיוצא ראשון מפי הקידוח ונח

 - קידוחי  גלעין 

המפקח רשאי להחליט על ביצוע קידוחי גלעין לבדיקת רציפות היציקה ו/או החוזק. במקרה כזה  

שמתאים לבדיקות חוזק בטון תקינות. אם יוכח כי הבדיקות עונות על   3יהיו הקידוחים בקוטר "

יחולו התשלומים על המזמין, לפי   -דהיינו, היציקה מלאה ורצופה והחוזק כנדרש דרישות המפרט, 

המחיר הנקוב לכך בכתב הכמויות. אם יוכח כי הבדיקות אינן עונות על הדרישות, דהיינו, היציקה  

אינה רצופה ו/או החוזק אינו עונה על הדרישות, יחולו התשלומים בגין הקדיחה והבדיקות על  

מהמקרים הנ"ל יכללו התשלומים על הבדיקות את כל ההוצאות הישירות   הקבלן. בכל אחד

 והעקיפות הכרוכות בביצוע הקידוחים, הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי ת"י. 

 

 - סוניות  לאלמנט הביסוס  הקשוי -בדיקות  סוניות  ואולטרא

קות יותקנו  כלונסאות יבוצעו בדיקות סוניות ובדיקות אולטראסוניות. לצורך ביצוע הבדי הבכל 

עשויים פלדה )לא יורשה שימוש בצינורות מחומרים    2.5בכל הכלונסאות צינורות בדיקה בקוטר "

.  פוליאתילן וכד'(. הצינורות ימוקמו בהיקף הכלונס לפי ההנחיות בתוכניות ו/או  P.V.Cאחרים 

 הוראות המפקח.  

והתחתון. כל החיבורים יהיו   הצינורות יהיו ישרים לכל אורכם וסגורים בפקק מוברג בקצה העליון

 בריתוך והצינורות יהיו אטומים לחלוטין בפני חדירת בנטונייט ו/או מי בטון.  

הצינורות יחוברו לכלוב הזיון, אורך הצינורות כך שהם יהיו ממפלס תחתית כלוב הזיון שבכלונס  

 ס"מ מעל פני הכלונס. 60  -ועד ל

, ומועדן, יותאם ככל האפשר ללוח הזמנים של  סוניות-קצב ביצוע הבדיקות הסוניות והאולטרא

הקבלן, כדי שלא יגרם פיגור בבצוע.  אין להמשיך בביצוע חלקי מבנה שימנעו מלבצע את הבדיקות  

האלה בטרם בוצעו הבדיקות. לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי עקב האמור לעיל, לרבות תביעת זמן  

 ביצוע. 



צמודים לכל אורכם יבוצעו בדיקות סוניות בכל   בקירות תומכים בלבד המבוססים על כלונסאות

 הכלונסאות ובדיקות אולטראסוניות בכל כלונס שלישי. 

 

 מדידה ותשלום 5.023

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א, תוך כדי אבחנה בין כלונסאות בקטרים שונים ומחיר היחידה  

 יהיה זהה לכל עומק כלשהו. 

האורך הנמדד לתשלום יהיה ממפלס פני הכלונס לפי המתואר בתכניות ועד מפלס תחתית כלונס  

 שביצע הקבלן בפועל לפי האמור בתוכניות והוראות המפקח.

של המפרט הכללי, אך בהתחשב  23שיטת המדידה ותכולת המחיר תהיה לפי הנאמר בפרק 

 בשינויים ובתוספות דלהלן: 

ונסאות המבוצעים ממפלס פני השטח הקיים ולאלה המבוצעים  מחיר היחידה יהיה זהה לכל 

ממפלס ראש סוללת נציבי קצה או על גבי משטח עבודה מוגבה כמו כן לא תהיה אבחנה בין  

 כלונסאות המבוצעים בסוגי קרקע/סלע שונים.  

אם הקבלן יבצע אלמנטי ביסוס שראשם מגיע למפלס גבוה יותר מאשר בתכניות, עקב שיטת  

לו או מסיבה אחרת כלשהי, וכתוצאה מכך יהיה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש הביצוע ש 

הכלונס כדי להתאימו לתכניות, וזאת בין אם הבטון יסולק במצב לח או במצב קשוי, הקטע העודף  

הזה של אלמנט ביסוס, לא יימדד לתשלום. גם חיצוב וסילוק הקטע העודף של הכלונס לא יימדד  

 ירי היחידה של הכלונסאות. לתשלום וכלול במח

מחיר היחידה יהיה זהה לכלונסאות המבוצעים עם בנטוניט ולאלה המבוצעים עם צינור מגן לכל  

 אורכם.  

מחיר היחידה יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה, לפי התכניות וכאמור  

 במפרט הכללי, ובנוסף לכך גם את:

 מאושר הנמצא במרחק כלשהו מאתר העבודה.סילוק פסולת לאתר   •

הכנת משטחי עבודה ו"ברמות" עבודה )במילוי זמני( לצורך בצוע כלונסאות, ופרוק הנ"ל   •

 בסוף הבצוע.

הכנסת כלוב הזיון לתוך הקידוח, ופיצול אפשרי של הכלוב בכלונסאות שמתחת לקוי   •

 חשמל פעילים. 

 אי עבודה מצומצמים. שימוש במכונות עבודה קטנות במגבלות גובה ובתנ •

מוטות זיון ספירליים ואלכסוניים המשמשים לייצוב כלוב הזיון כולל הריתוכים שלהם  •

 לזיון, וכולל חישוקים מרותכים המעצבים את צורת כלוב הזיון. 

 שימוש בצינורות מגן.  •

 צינורות שומרי מרחק לכלובי הזיון.  •

 הבטון והיציקה באמצעות צינור טרמי.   •

נת הקצה העליון של אלמנט הביסוס, במפלס המתוכנן, להתחברות אל  סיתות, חיצוב והכ  •

 אלמנטי המבנה שמעליו, כולל ניקוי הזיון )ללא חיתוך זיון( וכולל סילוק הפסולת. 



סילוק כל עודף הבטון שנוצק בראש אלמנט הביסוס גם כשהבטון במצב לח וגם כשהוא  •

 במצב קשוי )כולל חיצוב וסילוק(.  

ל האלמנטים, כולל כל בדיקות הבטונים, הבדיקות הסוניות,  בדיקות ודגימות לכ  •

 והאולטראסוניות, ועריכת דו"ח בדיקות.   

 מילוי קדח שדפנותיו התמוטטו וקידוח חוזר עד לסיום מוצלח של הקידוח.  •

גם באותו קדח    –קידוח באמצעות מכונות קידוח מסוגים שונים כתוצאה מתנאי הקרקע  •

 וגם באופן כללי. 

ול המחיר את כל האמור בתוכניות ובמפרט הכללי והמפרט המיוחד. כל האמור  כמו כן יכל •

חשבון הקבלן ואינו משולם בנפרד, יהיה כלול במחירי  - במפרט המיוחד, כי הוא על 

 היחידה. 

 ייצוב דפנות הקידוח באמצעות בנטוניט ישולם בנפרד לפי הסעיפים בכתב כמויות.   •

 

 פלדת הזיון תימדד  בנפרד. 

 סוניות ימדדו בנפרד לפי אורך כללי שלהם. - צינורות לבדיקות אולטרא 

מודגש במפורש כי בכל מקרה של פסילת אלמנט הביסוס ו/או תיקונים באלמנט הביסוס, שהמפקח  

חשבון הקבלן בלבד, כשצורת התיקון והקף התיקון נקבעים  -קבע שהוא פגום, יהיה התיקון כולו על

 ידי המפקח בלבד. -על

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
 

 מפרט לביצוע בשיטת הבנטוניט 
 של המפרט הבינמשרדי(   23)בנוסף יש להתייחס לכל הדרישות שבפרק  

 
מפקח צמוד( יוודא את עומק קידוחי הכלונסאות,   -הקבלן )והמהנדס האחראי מטעמו  .1

אנכיותם )בעזרת פלס( ומרכזיותם בתחילת הקדיחה ובגמר המטר העליון. המרכז המבוצע  

 מקוטר הכלונס מהמרכז המתוכנן.  5%-לא יסטה יותר מ

קבלן יהיה אחראי  סטיה גדולה מזו תדווח למהנדס הביסוס ולמהנדס הקונסטרוקציה. ה 

 .( 1.5%למרכזיות הכלונס ולאנכיותו )סטיה מותרת עד  

מידות המקדחים יהיו שוות למידות הכלונס כפי שמופיעות בתכנית ויבדקו ע"י המפקח  .2

לפני תחילת העבודה. המקדחים יהיו בעלי סכיני חיתוך סימטריים, דהיינו: אין לקדוח עם  

 דדת.  וסכין ב 

 מ'.  1.5מגן מפני הקרקע עד לעומק  יש להשתמש בצינורות .3

 אין להשאיר כלונס בלתי יצוק למשך הלילה, אלא באישור מהנדס הביסוס.   .4

 מ' באורך הכלונס.  1במקרה כזה תדרש העמקה נוספת של   

 עפ"י איכות הבנטוניט.    8%- 6%ריכוז תמיסת הבנטוניט יהיה בין   .5

 ערבוב התמיסה יעשה ע"י ציוד מתאים )משאבה חזקה, הופר, אגיטטור(, כך   .6

 . 1%שעות לא תעלה על   24שהדקנטציה לאחר   

 שניות לפחות.  38הצמיגות המינימלית בבדיקת קונוס תקנית תתבטא בזמן ירידה של  .7

לנקות    טון/מ"ק. במקרה כזה יש  1.15אין להתחיל ביציקה אם צפיפות הבנטוניט עולה על   .8

 את התמיסה ע"י ציוד מתאים )דיסנדר, נפות מרטטות, ברכות(.  

 יציקת הכלונסאות תחל לא יותר משעה לאחר ניקוי תחתית הכלונס.   .9

ס"מ( המגיע עד  15יציקת הבטון תעשה ע"י צינור טרמי או צינור משאבה קשיח )קוטר   .10

בטון הנצוק. פתיתי קלקר מ' לפחות בתוך ה 5לתחתית הקידוח והשקוע בכל עת היציקה  

 יבטיחו ירידת הבטון הראשון ללא סגרגציה.  

  3ובעל התקשות מאוחרת )  8עם שקיעת קונוס של "  300- הבטון ליציקת הכלונסאות יהיה ב .11

 ק"ג/מ"ק.   400 -שעות(. כמות הצמנט לא תפחת מ

 יש להתייחס לכל הדרישות המפורטות במפרט הבינמשרדי לביצוע כלונסאות   

 ( ולהתיעץ עם טכנולוג בטון באשר להרכב המדוייק של התערובת. 23רק )פ 

ס"מ לפחות מעל למפלס  40גמר היציקה יהיה כאשר בטון נקי מקרקע ומבנטוניט יהיה  .12

ואם יורדים עקב   300 -המתוכנן. ראש האלמנט יסותת עד לחשיפת בטון רצוף בעל חוזק ב

יציקת הראש המסותת החסר. יש לנקות  זאת מתחת למפלס המתוכנן, ישלים הקבלן את 

 מיד עם גמר הקדיחה עודפי בטון מסביב לראשי הכלונסאות.  

כמות הזיון תקבע לפי הכוחות והמומנטים. אורך כלוב הזיון יהיה כאורך הכלונסאות  .13

 ס"מ )ביחס ישיר( מקוטר הקידוח. 12-16-מ'. קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב  1פחות  

יבוצעו בכלונסאות ביסוס בלבד. בדיקות אולטראסוניות יבוצעו בשליש   בדיקות סוניות .14

 ס"מ ויותר.  80מהכלונסאות בקוטר  

מהנדס הקרקע יוזמן לביקור תחילת ביצוע הכלונסאות ויקבע באתר את עומק הכלונסאות   .15

 מ' באורך הכלונסאות עם או בלי שינוי בקוטר.   2הסופי. יתכנו שינויים של עד  



 ביצוע בשיטת הבנטוניט מחייב פיקוח ע"י מעבדה מוסמכת.  .16

הוראות המפרט וכן שינויים בחתך  על המפקח להודיע ליועץ על כל אירוע חריג המתייחס ל .17

 הקרקע המתגלה לעומת הנתונים שבדו"ח. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 תר עבודות פיתוח הא –  40פרק 

 המהווה השלמה לנאמר בפרקי המפרט הכללי. 

 

 ריצופים ואבני שפה  40.01

 תוחמות ואבני בלימה אבני שפה, אבני אי, אבני צד    40.01.01

במפרט הכללי לפיתוח האתר )פרק     40.05.08אבני שפה יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  

 ( ובהתאם לפרטים בתכניות. 40

 מ"מ. 3רום האבן יהיה בהתאם למפלס התבנית ובדיוק של 

יחידות   כלשהו,  מסוג  ועקומות  קשתות  ישרים,  בקווים  שפה  לאבני  אחיד  הוא  המחיר 

בכל ס"מ,    100  –ו    ס"מ    50  ס"מ,  30באורך   שטוחות  ו/או  מונמכות  שפה  אבני  וכן 

 המקומות הדרושים. 

 .במידות המתוארות בתכניות -20אבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב

במפרט  51של פרק  51.15.02וסעיף   40של פרק  40.05.08יתר הפרטים יתאימו לסעיף  

בקשתות יש   .באתראו ניסור פה לאחר שבירה הכללי. לא יאושר שימוש באבני ש

מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן   0.25/0.5להשתמש באבנים חרושתיות באורך 

 יותר כנדרש.

ימים כולל מילוי והידוק האדמה בצדי   7לאחר גמר הביצוע תהיה במשך    הרטבה/ההשקיה 

 האבן. 

יבנה הקבלן אבני שפה מונמכות או  במעברי חצייה ו/או במקומות המסומנים בתכניות  

שטוחות למעברי חצייה כך שמפלס המדרכה יהיה במפלס פני  המסעה. אבני בלימה  

 יונחו רק על פי הנחייה מפורשת בכתב המפקח.

 

 דגשים מיוחדים: 

הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו של המפקח לתוואי המוצע.  

מוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח  האישור מותנה בסימון של התוואי ה

 וקשור ליתדות. 

המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע וכן מילוי זמני  

למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה, אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב  

 בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית. 

 ן מופנית לכך כי באם מפלס אבני השפה יהיה בהפרש כזה מעל  כמו כן תשומת לב הקבל 

מסעה קיימת שיחייב השלמת מצע יבוצע הנ"ל במסגרת סעיף זה ללא כל תוספת  

 תשלום. 

 

  המדידה תהיה במ"א מדידה :

 התשלום כולל את כל האמור במפרט הכללי והמפורט מעלה   תשלום :

 
 
 

 



 ריצופים ואבני שפה    40.5

 ס"מ.  5המשתלבות יונחו על שכבת חול מיישר בעובי   האבנים .1

 ס"מ. 5צמנט ובעובי  3%-, האבנים המשתלבות יונחו על שכבת חול מטוייב בבכבישים .2

כ .3 )עד  נמוכה  רטיבות  בעל  או  יבש  טבעי  בחול  להשתמש  יתאים  3%-יש  החול  ואחידה.   )

  לגבי אגרגאט דק לבטונים. דירוג החול יהיה כמפורט בטבלה להלן: 3לדרישות ת"י  

כינוי 
חול גרוס ממחצבה או חול   הנפה

 )מ"מ(  4.75/0.15ממחפרות 
4.75 100 
2.36 95-70 
1.18 70-30 
0.6 45-20 
0.3 25-10 
0.15 10-0 

 הנחה בשני שלבים:  שכבתביצוע  .4

 פיזור השכבה התחתונה ויישורה.  •

 הידוק השכבה התחתונה ופיזור השכבה העליונה ויישורה. •

לגבהים   • עד  יישור  בסרגלי  יבוצע  התחתונה  בשכבה  הגרוס  החול  או  החול  יישור 

 המתאימים.

אחת בלבד בחול, ופעמים  ההידוק יבוצע במרטט שטח. מעבירים את המרטט פעם   •

 )בצורת שתי וערב( בחול גרוס.

לגבהים   • עד  יישור  בסרגלי  יבוצע  העליונה  בשכבה  הגרוס  החול  או  החול  יישור 

 המתאימים.

 מ"מ.  10עובי השכבה העליונה )הלא מהודקת( יהיה עד  •

 ציוד לביצוע שכבת  ההנחה ושכבת הריצוף:  .5

מ' או בסרגל    3ז ידנית שאורכו עד  ניתן להשתמש בסרגל יישור המוז  – סרגלי יישור   •

  מ'.  6יישור המוזז באופן מיכני שאורכו עד 

תחתית הסרגל הבאה במגע עם שכבת ההנחה תהיה ישרה ולא תסטה מהקו הישר  

 מ"מ.  5- ביותר מ

מ"ר    0.25אפשר להשתמש בכל מרטט שטח, אשר שטח הפלטה שלו    –מרטט שטח   •

 . 1571לפחות. אפיון מרטט השטח יהיה, אם לא נאמר אחרת, כמוגדר בת"י 

להקפיד  .6 אלמנטי   יש  באמצעות  המשתלבת  המיסעה  תיחום  פי    על  על  שפה(  )אלמנט  בטון 

 . 1571דרישות התקן הישראלי ת"י 

 לפי השלבים הבאים:   יבוצעאופן ההנחה   .7



 יש להתחיל את העבודה מהאזור הנמוך אל עבר האזור הגבוה.  •

לאורך   • הראשונה  השורה  את  מניחים  ידני.  באופן  תבוצע  ריצוף  אבני  של  ההנחה 

 אלמנטי התיחום. יש לשמור על סדר הנחה פתוח. 

ק ראשוני של המשטח המרוצף ייעשה סמוך ככל שניתן להנחת אבני הריצוף.  הידו •

עבודה.  יום  בסוף  מהודקים  לא  מרוצפים  שטחים  להשאיר   אין 

כ  של  במרחק  יבוצע  הראשוני  וייעשה    1-ההידוק  הפתוחה,  ההנחה  מחזית  מטר 

 במרטט שטח, פעמיים לפחות, בצורת שתי וערב. 

אשוני. המישקים ימולאו בחול נקי ויבש.  המישקים ימולאו מיד לאחר ההידוק הר •

מילוי   על  הקפדה  תוך  מטאטא,  באמצעות  המישקים  ימולאו  החול,  פיזור  לאחר 

 מושלם. חוזרים על פעולה זו לאחר ההידוק הסופי. 

 ההידוק הסופי ייעשה במרטט שטח לאחר ניקוי המשטח משאריות חומר גרגרי.  •

 הבאות:  בסביבות אלמנטי התיחום יש להקפיד על הנקודות •

o בכ גבוה  יהיה  הריצוף  אבני  שכבת  של  הסופי  אבני    5-המפלס  ממפלס  מ"מ 

 התיחום וממפלס מתקני ניקוז סמוכים.

o   רצוי להניח אבני ריצוף שלימות ליד אלמנטי תיחום ולהמשיך בהנחת יתר אבני

 הריצוף. 

o   הנחת אבני ריצוף  הנדרשים להשלמה תיעשה באמצעות מכונת חיתוך או מכונת

ס"מ. מרווחים קטנים    5-ין להשתמש בחלקי אבני ריצוף שגודלם קטן מביקוע. א 

  2- חלקים חול ל  1.5-צמנט ל  1ס"מ ימולאו בבטון שמתכונתו )בנפח(: חלק    5-מ

 (. 1:1.5:2מ"מ ) 9.5חלקים אגרגאט שגודלו המכסימלי  

  ההנחה מסביב למתקנים תבוצע לפי הפרוט הבא: •

o   נדרש אחרת בתוכניות, כמפלס פני  מפלס מכסה התא או המתקן, יהיה אם לא

 המיסעה שסביבו. 

o   מלבני כשהמכסה  האפשר.  ככל  קרוב  המתקן  מכסה  את  יתחמו  הריצוף  אבני 

בצורה   מסביב  ייתחם  עגול  מכסה  המכסה.  למקצועות  הריצוף  אבני  ישיקו 

מלבנית והמרווח הנוצר יושלם בבטון כמפורט לעיל לגבי השלמה ליד אלמנטי  

 תיחום. 

עמוד המיסעה בדרישות של הסטיות המותרות כפי שפורטו בת"י  בסיום ההנחה ת  •

 )מישוריות שכבת הריצוף, ישרות מישקים ישרים, רוחב המישקים וכד'(.  1571

  



 

  20/20,  10/20ס"מ , בגמר מחוספס אפור מסוג מלבנית,    6ריצוף באבנים משתלבות בעובי     40.05.10

 לפי תכנית אחרס"מ או  10/10

ס"מ אפור,   10/10/6,  20/20/6,  10/20/6העבודה כוללת הספקה והנחה של אבן משתלבת  

אופן הנחת האבן לפי    .במידה אחרת המפורטת בתכנית,   שו"עאו   של חברת אקרשטיין

 קו סיום ית ופרטי ריצוף. המשיקים בין האבנים יהיו מלאים חול. יש להקפיד עלתכנ

 .ריצוף "נקי", אין להשתמש בשברי אבנים

 .  אסורהחיתוך האבנים ייעשה ע"י ניסור במשור מכני בלבד, כל השלמה אחרת  

 .ס"מ, לפי פרט 5העבודה כוללת שכבת חול בעובי  

 מדידה ותשלום:

 : מ"ר    מדידה

 ובהתאם למפרט הכללי.   התשלום יכלול את כל הפעולות המפורטות לעיל:  תשלום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 כבישים ופיתוח   –  51פרק 

 
 עבודות הכנה ופרוק - 51.01

 כללי   .1

. ירהפמח  , ועפר שאינו מתאים לצרכי מילוימכל סוג שהיא העבודות כוללות פינוי פסולת .א

. לא  הנדרשים ע"י הרשויות ואתרי הפסולתוהאגרות כולל את כל התשלומים  הפינוי

מעבר לנקוב במחירי היחידה  בגין מרחקי הובלה כלשהם   כל תוספת מחיר תשולם

 לאתר פסולת מאושר.

           פינוי בולדרים , ס"מ, כולל ניקוי פסולת 30חישוף לעומק של עד            .01051.01
         .רבות פינוי וסילוקלצמחיה  והורדת         

כולל כריתה ועקירת עצים בקטרים   בנוסף לאמור במפרט הכללי הסעיף

במפרט זה. גבולות   40ס"מ לפי המפורט בפרק  30הקטנים מקוטר גזע של  

 ביצוע העבודה יקבעו ע"י המפקח בכתב. 

יחים ו/או ריסוס כימי להמתת השיחים )לפי דרישת המפקח( על  עקירת ש

 שורשיהם תיחשב כנכללת בעבודת החישוף. 

המתאימה לצרכים גנניים ו/או  "מ ס 30כל אדמת החישוף שעד לעומק 

  , תיערם, תגודרתיאסף, חקלאים, רט"ג או כל גורם אחרתתאים לצרכי  

ת מילוי  כאדמ)במהלך הפרויקט ו/או לקראת סיומו( ותשמר לצורך פיזורה 

ותפוזר בהתאם להנחיות המפקח ואדריכל   ,חקלאית לגינוןאו כאדמה  

 .  הנוף

ס"מ,   30 –במקרה בו שורשים חודרים לתת הקרקע לעומק גדול יותר מ 

או שיש צורך להעמיק את החישוף מסיבות אחרות )חומר אורגני וכיוצ"ב(,  

,  ככל שיידרש תו נוספ   מיםס"מ פע  30יבוצע חישוף נוסף בשכבות של עד 

   ובכפוף לאותן הנחיות לעיל ולהלן.

רד מתוצרי החישוף העמוק, בו  יש לערום את תוצרי החישוף העליון בנפ

 תכולת החומר האורגני נמוכה יותר. 

 

   מ"ר  מדידה :

התשלום יכלול את כל האמור במפרט הכללי ומפרט זה ובין   תשלום :

במקום מאושר בקרבת מקום עד  ו/או היתר אחסון החומר בתחומי האתר 

  לאלמועד פיזורה בשטח ע"פ תכנית ו/או הנחיות המפקח ואדריכל הנוף .  

החלטת ע"י המפקח.   תתשולם כל תוספת עבור שיהוי החומר עד לקבל 

ס"מ או עובי אחר כפי שיקבע אדריכל   30התשלום כולל פיזור בשכבה של 

 גידור ערימות תוצרי החישוף כלול במחירי היחידה של החישוף.  הנוף.

במקרה של העמקת החישוף מהסיבות המתוארות לעיל, ישולם על  

על כל שכבה בנפרד, ובהתאם לאסמכתאות   –העבודה בסעיף חישוף 

  שיוגשו ע"י מודד הקבלן, ובכפוף לאישור בקרת האיכות והבטחת האיכות.

עבור עירום נפרד של תוצרי החישוף העליון ותוצרי החישוף התחתון לא  

 חירי היחידה שבכתב הכמויות.תשולם תוספת מעבר למ



 

 

 הדברה בריסוס קוטל עשבים .02051.01

לכבישים המיועדים  בשטחים  תעשה  עשבים  קוטל  בריסוס  ,  הדברה 

מדרכות ואשר הוגדרו בכתב ע"י המפקח. הדברה תיעשה לפי  לו  לרחבות

הכללי במפרט  כחול-הנדרש    41.02.04.00עד    41.02.04.04סעיפים    ספר 

  .41.02.05 ספר כחול סעיף  -נדרש במפרט הכלליוחיטוי, קרקע לפי ה 

 מדידה תהיה לפי מ"ר. :מדידה 

 .התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הכללי   :תשלום 

 

 CLSM מילוי מבטון מסוג        51.01.030

כולל   משרדי  –הכללי הבינ העבודה כוללת את כל האמור במפרט 

מילוי, הידוק ובדיקות החומר הנדרשות. מטרת   חפירה, אספקה, הובלה,

בתחום   ומסביב לתאי בקרה  לאפשר מלוי חוזר מעל תשתיות חומר זה  

 כבישים ומשטחים. 

במילוי תעלות יש להקפיד על הזרמה מתמשכת של החומר לתוך החלל  

 דבר המסיע לחומר להמשיך ולזרום למרחקים גדולים יותר.

ה של החלל על מנת להבטיח מילוי  חובה להזרים את החומר מהצד הגבו 

 כל החלל כולו.  

החלטה ביחס למימוש סעיף זה נתונה באופן בלעדי למפקח ולקבלן לא  

 תעמוד כל טענה בגין כך .  
 

 מ"ק   :מדידה

בנפח תאורטי בין ראש הצינור ועד למבנה הכביש.   מילוי מעל צנרת ימדד

שיפועי חפירה כלשהם   עבור CLSMבתערובת לא ישולם בגין מילוי 

 וצידי הצינור. 

שיפועי חפירה מתחתית   ללאמילוי מסביב לתאים יימדד  בנפח תאורטי  

 המילוי ועד לראש גובה המילוי .  

ליון לתשלום  כאמור, החישוב לתשלום יהיה תאורטי, אולם הגבול הע 

יהיה בכל מקרה ע"פ הכמות המצויינת בתעודות המשלוח, אותן יש לצרף  

 כאסמכתא לחישוב הכמויות.

 המפורט מעלה והמפורט במפרט הכללי .    יכלול אתהתשלום   תשלום:
 

  



 עבודות עפר  51.02

שור י ובא  , ועפר שאינו מתאים לצרכי מילוימכל סוג שהיא העבודות כוללות פינוי פסולת .א

הנדרשים ע"י הרשויות ואתרי  והאגרות את כל התשלומים   הסעיפים כוללים.  המפקח

מעבר לנקוב במחירי   כל תוספת מחיר . לא תשולםו/או אתרים לעודפי עפרהפסולת 

 . ו/או לאתר עודפי עפר מאושרהיחידה  בגין מרחקי הובלה כלשהם לאתר פסולת מאושר 

לא תשולם כל תוספת בגין השהיית חומר חפור ו/או חומר חישוף מכל סיבה שהיא, הן   .ב

 עבור חומר שטרם נחפר והן עבור חומר שנחפר.  

על הקבלן להביא בחשבון שבמידה ויתגלו בזמן הביצוע אזורים עם מילוי או קרקע באיכות   .ג

על הקבלן לקחת   . ירודה יידרשו שינויי תכנון והתאמת העבודה לממצאים בעת הביצוע

זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו.  לא תתקבל כל טענה ביחס לאמור ובין היתר ביחס  

הקרקע המקומית באתר משתנה ואינה אחידה, ועל המציע לקחת  ללוחות זמנים.  

בחשבון טיפול בסוגי קרקעות שונים: חול נקי, חול עם צרורות או חול חרסיתי, חמרה, 

או כל סיווג אחר. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור כל חרסית רזה / שמנה, לס, סלע 

הכרוך בתנאים המשתנים של הקרקע, לרבות עיבודים ועיבודים חוזרים )שתית או  

 שכבות מילוי(, שינוע, אחסון, וכיוצ"ב. 

הבאים: עודפי חפירה, חומר פסול למילוי,   כל חומר שעונה על אחד מהתאורים –פסולת  .ד

תוצרי פירוקים של הקבלן, פסולת מכל סוג שהוא שנמצאת בתחום העבודות בין אם על או  

תת קרקעית. הפסולת תפונה מהאתר אל אתר הטמנה שיציע הקבלן ואשר יאושר ע"י  

כל  המפקח והרשויות מבעוד מועד. מודגש כי הקבלן מחוייב להעביר לידי המפקח את 

 –האסמכתאות שיידרש לצורך הוכחת הובלה והטמנת החומר באתר מוסדר, ובין היתר  

כולל  –תעודות משלוח ידניות ביציאה מהאתר, תעודות שקילה בכניסה לאתר ההטמנה 

חתימה וחותמת של המטמנה, הסכם עם המטמנה, ריכוז תעודות שקילה שמופק ע"י 

ברות כספיות למטמנה )חשבוניות מס, המשקל בכניסה למטמנה, אסמכתאות אישורי הע

. במידה וחומר עודף יכול לשמש כמילוי מחוץ לאתר,  דוח פעולות חשבון בנק וכיוצ"ב(

יודיע הקבלן למפקח על כוונתו להוביל את החומר העודף לצורך בדיקת החומר בכדי  

ת לוודא שלא מכיל פסולת, לצורך קבלת אישור והנחיות מהרשויות )רמ"י( ולצורך הערכ

 כמויות.

 לא יותר שימוש בחומרי נפץ לצורך חציבה ו/או לכל צורך אחר.   .ה

הכוונה לחפירה בכל סוגי הקרקע וכן לחציבה בסלע רציף או לסרוגין.   –המונח "חפירה"  .ו

 לא תשולם תוספת עבור חציבה כלשהי. 

 

 זמניים   שיפועי מדרונות חפירה ומילוי .ה

ל .1 מדרונות  ושיפועי  חפירות  המבצע  קבלן  כל  עבודה  על  על  לתקנות הקפיד  בהתאם 

מפולת.   מפני  הגנה  בפעולות  לנקוט  יש  הפועלים  בטיחות  משיקולי  בהתאם העבודה. 

 לצורך יש לנקוט בפעולות תימוך ודיפון. 

 : יהיו בהתאם למפורט  למצב זמני םשיפועי .2

 אופקי  2.5אנכי :   1 –במילוי  •

 אופקי   1אנכי :  2 – חפירה ב •



 : סופילמצב  וחפירה שיפועי מילוי  .3

 אופקי  3אנכי :   1 –במילוי  •

   אופקי 2.5אנכי :  1 –בחפירה  •

ככל שתהיה סתירה ביו השיפועים המפורטים לעיל לבין המצוין בתכניות יש לקבל הנחייה  

 מהמפקח. 

 2.5אנכי :    1מ', בשיפוע של    2.0מ' , תבוצענה ברמות ברוחב    3  –בקטעי חפירה עמוקה מ  

 מ' גובה.      3.0כלפי המדרון החפור, כל   10%אופקי , ובשיפוע ברמה של  

הראשי  האחריות לבטיחות הפועלים מוטלת על הקבלן  מפרט הכללי  ול  מעלה  בנוסף למפורט .ו

. חפירה זמנית תעשה  באתר  כמו גם על קבלני משנה מטעמו ו/או מטעם כל גורם אחר הפועל

ה לתקנות  בהתאם  ושיפועים  עבודה  מרווחי  על  שמירה  ה תוך  וחוקי     עבודה בטיחות 

וההנחיות להלן. משיקולי בטיחות הפועלים יש לנקוט בפעולות הגנה מפני מפולת מקירות  

השיפועים זמניים המפורטים מעלה, בתכניות ו/או במפרט המיוחד ו/או בכל    חפירה וחציבה.

מאחריותו    מסמך הקבלן  את  פותר  ואינו  בלבד  כללית  הנחייה  לצורך  צוין  הנ"ל  אחר, 

והמוחלטת.   את הבלעדית  להתאים  יש  הקרקע:  בסוג  תלויים  החפירה  שיפועי  כי  מודגש 

דרישות   הן  לעיל  המפורטות  חפירה  לשיפועי  הדרישות  הקרקע.  לסוג  החפירה  שיפועי 

 המינימום. 

 

 ולת מסוגים שונים לאתר שפיכה מאושר חפירה העמסה ופינוי פס 010.251.0
 

או   קיים מילוי שבוצע בעבר. ככל שבמילוי זה תתגלה פסולתיתכן ובתחום האתר 

חומר הפסולת יורחק למקום מאושר   שמדובר בחומר פסול למילוי או בחומר עודף,

ע"ח   והאגרות . התשלום לרשויותכמתואר בסעיפים הקודמים ע"י הרשויות

. סעיף זה  וכו'  תאגרות רישיונו הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור סילוק פסולת

מתייחס בין היתר לפסולת שנוצרה מעבודת הקבלן, וגם לפסולת שהייתה באתר  

   לפני תחילת העבודה.

 .מ"ק מדידה : 

ובשאר סעיפי  כולל כל המפורט במפרט הכללי והאמור מעלה המחיר  תשלום :

מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר  המחיר כולל . המפרט

בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת  

תשלום יאושר רק לאחר  הבנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. 

וקבלת אישור    ןמטעם המזמי מדידת המערום ע"י מודד האתר

 . לפני הפינוי  המפקח

 

 חפירה / חציבה בשטח  .02051.02
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים הבאים:

 חתך הקרקע  א.

תיאור הקרקע להלן הינו כללי ואינו בהכרח מייצג את התמונה המלאה של כל  

השטח. אין להסיק מתיאור הקרקע על אפשרויות החפירה, החציבה והתאמת  



כמילוי חוזר ללא ניפוי, גריסה או שימוש באמצעים נוספים כדי    AS ISהחומר

 שיותאם לדרישות המפרט. 

הלן לצורך הגשת הצעה הינה באחריות  למען הסר ספק, ההסתמכות על הנתונים ל

 דיוק הנתונים.-מגיש ההצעה בלבד ולא תתקבל כל טענה בדבר נכונות או אי

 להלן תיאור שכבות הקרקע והסלע הצפויות באתר:

כיל  עשוי להעודפי חציבה וחפירה מתחום שכונות סמוכות. המילוי    –מילוי   .1

פסולת המצאות  תתכן  גדולות.  המילוי    .אבנים  איכות  לגבי  ברור  מידע  אין 

 )מבוקר או לא מבוקר(.

 ים שונים:קרקע טבעית מסוג .2

 , חול נקי עם צרורות כורכרחול נקי או  -

 , חול חרסיתי עם מופעים מקומיים של חרסית חולית -

 חרסית רזה,  -

 לס, -

 במינונים משתנים.  -תערובת של סוגי הקרקע המפורטים לעיל   -

מתיאור   להסיק  ואופן  אין  החציבה  החפירה,  אפשרויות  על  וסלע  הקרקע 

 התאמת החומר כמילוי חוזר.

 

 חפירה/חציבה  ב.

הינה הן לחפירה והן וחציבה   הכוונה  למען הסר ספק בסעיפי החפירה , 

כולל עבודה בתחום של שטחים סלולים ו/או מצעים.   בכל סוג סלע וקרקע

 אתר . לא תתקבל כל טענה ביחס לסוג הקרקע ו/או הסלע ב

 

 הערות כלליות   .ג

כוללת   החפור  העבודה  החומר  מיטב  פיזור  חוזרת,  והעמסה  חפירה 

, סילוק החומר  הגישה והן סביב המבנה  הן בכביש  בשכבות בשטחי המילוי 

שנפסל למילוי כמפורט וכן כל הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של  

 החפירה בשטח, עפ"י תכניות, חתכי רוחב והמפרט ולשביעות רצון המפקח. 

המפקח,   זאת  ידרוש  ואם  לתשלום  תימדד  לא  מאושרת,  לא  יתר  חפירת 

החפור ובהידוק  ימולא החלל העודף ע"י הקבלן ועל חשבונו במיטב החומר  

 לשביעות רצון המפקח.

מאזור   העמסתו  יידרש,  אם  החומר,  של  ביניים  אחסון  גם  כולל  המחיר 

 ס"מ.  20האחסון והובלה לאזור המילוי ופיזור בשכבות של 



לא ישולם בגין השהיית החומר החפור בטרם חפירתו ו/או לאחר חפירתו  

רך אחר בהתאם להחלטת  והשהייתו לצורך מיון, ניפוץ, גריסה, ניפוי וכל צו

 המפקח .  

הידוק   ורגיל עבור  בנפרד   מבוקר  היחידה    ישולם  למחירי  בהתאם 

 .  המתאימים

 לא יחושבו ולא ישולמו מרחקי הובלה כלשהם.

 

 סיווג חומרי החפירה  .ד

על הקבלן לסווג את חומרי החפירה בערמות לפי סוגי קרקע ושימושה ללא   

)במידה ויימצא  מר המקומי  תשלום נוסף. לאחר הסיווג יועבר החו

ובשטח מכון השאיבה, בהתאם להוראות  למילוי חוזר בכבישים  מתאים( 

 הכל על פי הוראות המפקח. – מפרט זה ביחס לחומרי מילוי  

פסולת וחומרים לא מתאימים לשימוש יוצאו מחוץ לאתר   עודפי חפירה,

  למקום שפיכה מאושר בכתב ע"י הגורמים הנוגעים בדבר ובאישור

 המפקח הכל באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

שיפועי מדרונות זמניים לצורך עבודת הקבלן יהיו באחריות הקבלן ובכפוף  

 לכל כללי הבטיחות. 

 
 חפירה להחלפות קרקע  ה.

מידה ותתגלה קרקע שאינה  בעם גמר החפירה לתחתית מבנה הכביש, ו

, ורק ע"פ הנחיית הפיקוח, בכל רוחב רצועת הכבישים כולל  מתאימה

מתחת למסעות, מדרכות , נתיבי החניה ובשוליים, תבוצע החלפת קרקע  

 .שיקבע על ידי המפקח לעומק 

העבודה כוללת, חפירה וסילוק החומר והחלפתו בשכבות מהודקות בבקרה  

 ס"מ.  20מלאה. עובי כל שכבה לא יעלה על  

 

חומר המילוי  החומר שיימצא באתר, תיבחן האפשרות ש בהתאם לסוג 

מקומי  החומר  ה . במידה ויימצא שהדבר ניתן,  החלפת קרקעלצורך  ישמש

. השימוש בחומר מקומי  יותאם לדרישות מילוי להחלפת קרקע כמפורט

לגבי כל סוג קרקע   –יותר רק לאחר קבלת הנחיות מיועץ תכן המבנה 

ובין אם יסווג   A3 –נקי המסווג כ   מקומי שיימצא באתר, בין אם חול

 כחומר אחר, כמפורט להלן: 

 

 . A-2-4, A-2-6  -כ  AASHTOהחומר יסווג לפי שיטת מיון של  •

 אינטש  3גודל אבן מקס'   •

 20-35%  - 200#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה  •

 40%מקס'  – גבול נזילות •

 15%מקס'  –אינדקס פלסטיות  •



המת"ק ייקבע על פי )  ליבראות  40מת"ק מעבדתית מלאה תחת עומס של   •

דרגת הידוק מינימלית ותחום רטיבות לעיבוד כנדרש במפרט הבין משרדי, פרק  

בתחום רטיבות עיבוד   6%מינימום   -( 2014, מהדורה מרץ 51.04.14, סעיף 51

 . 4.0%של 

 יונח מיד לאחר הידוק השתית. להחלפת קרקע המילוי  •

 ללא קבלת אישור  המפקח.  להחלפת קרקע אין להתחיל בעבודות המילוי  •

 ס"מ לכל עובי המילוי.   20עובי השכבה לא יעלה על  •

 החומר יהודק בבקרה מלאה .  •

 

כאמור, אין וודאות לגבי סיווג החומר המקומי המצוי באתר שעשוי  

ולכן  להשתנות בתדירות גבוהה לאורך דרך הגישה ובשטח תחנת השאיבה, 

הנחיות השימוש בחומר המקומי יינתנו לאחר תחילת עבודות החפירה  

 וסיווג הקרקע כנדרש.

 

שבכתב   התשלום בגין החלפת קרקע יהיה בהתאם לסעיפי היחידה השונים

 הכמויות .  

לא תשולם לנ"ל כל תוספת מעבר לסעיפי היחידה שבכתב הכמויות   

 היחידה . 

 

 חפירת בורות גישוש  ו.

על הקבלן לקחת בחשבון שבאתר עלולים להימצא צינורות, כבלים,  

עמודים, תאים ומבנים שונים.  על הקבלן לשמור על שלמותם בזמן  

חפירות גישוש בהתאם להנחיות  לצורך כך יבוצעו   החפירה ו/או החציבה.

 המפקח . 

העבודה כוללת חפירה, כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בכל עומק  

וברוחב כלשהו, כולל חציבה בסלע מכל סוג שהוא, וכולל חציבה וחפירה  

 במבנה כבישים ודרכים הקיימים באתר. 

נה  העבודה כוללת, כמו כן, עקירת כל הצמחייה, כולל עצים, והריסת כל מב 

 . או מתקן הנמצאים בשטח התעלה

 העבודה תבוצע בכלים המכניים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.  

 

מאושר למילוי בכבישים,  על הקבלן להקפיד על שימוש בחומר מילוי 

המפקח רשאי לקבוע איזה סוג של חומר שנחפר יפוזר בכל   ר.כמילוי חוז

 כפסולת. שכבת מלוי ואיזה סוג חומר יסולק כעודף או 

 אין להשתמש למילוי בעפר המכיל חומרים אורגניים כלשהם.

עודפי עפר וחומר שאינו מתאים, לדעת המפקח למילוי, יסולקו למקום  

בהתאם למיקום   שפיכה המאושר ע"י הרשות המקומית ועל ידי המפקח.

הבור ועומקו, יוחלט ע"י המפקח על אופן מילוי הבור. סעיף חפירות  

 וי במיטב החומר המקומי מהודק בשכבות.הגישוש כולל מיל 



 

:  כל האמור מעלה כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בגין כך בנפרד

 לא ישולם עבור בורות גישוש.

 
 תכולת מחירי היחידה  .ז

מעבר למוגדר בכתב הכמויות עבור חפירה מכל סוג   לא תשולם כל תוספת

בלילות, בשבתונים, עבודה ברוחב   -שהוא או חפירה בשעות לא שגרתיות  

קטן, ביצוע החתך הרוחבי בכמה שלבים, ביצוע מדרגות כמוגדר בחתכים  

לא תבוצע כל הפרדה בתשלום ובמדידה   או כפי שיורה המפקח בכתב. 

 ביחס לכבישים ומגרשים .  

ות חפירה ליצירת השיפוע המתוכנן ולסילוק החומר אשר שימש את  עבוד

הקבלן ליצירת רוחב עבודה עבור המכבש, לא ישולמו בנפרד והקבלן  

 יכלול את ההוצאות לעבודה זו במחירי סעיפי העבודה האחרים. 

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי בקרבת צנרת תת קרקעית,  

קח, יבצע הקבלן את החפירה  ובמקומות אחרים בהתאם לדרישת המפ

 הדרושה בעבודת ידיים  ובזהירות. לא תשולם כל תוספת בגין האמור  

 לעיל. 

 
 ומתחם מכון השאיבה:   בשטחי הכבישים .   שימוש חוזר למילוי ח 

 כללי  
 

 .במתחם התחנהחומרי המילוי באתר מחולקים לחומרי מילוי בכבישים ולחומרי מילוי 

מילוי  "בכבישים בקטעי המילוי, ובקטעי החפירה )במידה ותידרש החלפת קרקע(  יהיה  מסוג 

 . בכבישים" ו"חומרי מילוי להחלפת קרקע בכבישים"

תכים הטיפוסיים " בהתאם לחבכבישים דרישות החומר יעמדו בדרישות "חומר מילוי 

 . ולפרטים בתכניות ועונה לדרישות הבאות

 

 הגדרות מילוי חוזר בשטחי הכבישים  

   כביש הגישה בשטחי חומר מילוי 

  מותאם כמילוי חוזר יותר שימוש בחומר מקומי למילוי,    דרך הגישהבתחום סוללת  

 למעלה בסעיף "חפירות להחלפת הקרקע".בהתאם למפורט 

 

 לאחר הידוק השתית. המילוי יונח מיד  •

 אין להתחיל בעבודות המילוי בכבישים  ללא קבלת אישור  המפקח.   •

 ס"מ לכל עובי המילוי.   20עובי השכבה לא יעלה על  •

 החומר יהודק בבקרה מלאה .  •

  

 

 



 סביב תחנת השאיבה חומר מילוי 

גרנולרי מאושר  מילוי חוזר   יבוצע מחומר  מובא או מקומי,    –סביב קירות הבטון 

ם להנחיות שיינתנו ע"י המפקח )בהתאם לסיווג הקרקע המקומי(. על המציע  בהתא

הקרקע   לסוגי  ובהתאם  כן,  כמו  מובא.  חומר  הספקת  בהצעתו  בחשבון  לקחת 

לקירות   בצמידות  המבנה  סביב  מילוי  על  להורות  המפקח  רשאי  באתר,  שיימצאו 

וה בנפרד,  ייבדק  חומר  כל  מהקירות.  במרחק  אחר  ובחומר  אחד,  עליה  בחומר 

בשכבות תהיה סימולטנית. בכל מקרה, החלק העליון של המילוי במתחם כולו )עד  

 לתחתית מבנה המיסעה( יהיה מחומר גרנולרי בהתאם להנחיות המפקח. 

 

לא   התאורטי.  השכבה  עובי  ע"פ  הינו  מובא(  )חומר  המילוי  לעבודות  התשלום 

 . תשולם כל תוספת עבור חדירה לשכבה התחתונה

 

 
 ס"מ לאחר הידוק   20ידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות של ה .03051.02

ס"מ    20בשכבות בעובי  יהודק    ומתחם התחנה )רחבה(  הכבישבשטחי  המילוי   א.

   בהידוק מבוקר.

כמפורט    המבוקר  דרגת ההידוק ב. המילוי  חומרי  בהתאם למאפייני  במפרט  של 

 "מודיפייד א.א.ש.הו "  96%החומר ובכל מקרה דרגת ההידוק לא תפחת מ 

 .מ"ק מדידה : 

   .התשלום יכלול את כל האמור במפרט הכללי והמפורט מעלה תשלום :

 

     חוזר למילוי  טיפול בחומר חפור/חצוב .04051.02

ינם מתוך חומרי  יקרקעות המתאימות למילוי חוזר בכבישים, על הקבלן למ

גריסה וניפוי, ואת    ניפוץ    כוללהחפירה, לעבדם ולהתאימם לדרישות היישום 

   החומרים הפסולים יסלק הקבלן מהאתר באחריותו כמפורט.

 

 מ"ק לאחר הידוק   מדידה :

כולל את כל האמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד והאמור בסעיף   תשלום:

הפרדת פסולת , אחסון ,  גריסה, היחידה  וכולל בין היתר  מיון, ניפוי,  

פיזור. כולל תשלום אגרות עבור חומר שיפונה  ו  )שינוע כפול( הובלה 

 לאתר סילוק פסולת ו/או עודפי עפר במידת הצורך. 

ההידוק יהיה הידוק מבוקר אשר ישולם במסגרת הסעיף המתאים  

 שבכתב הכמויות. 

 

 ו/או פני מצע קיים בהידוק מבוקר שטחים )שתית(  הידוק  .00551.02

 בהתאם לדרישות המפרט הכללי.בתחום הכבישים  ההידוק יבוצע

 ההידוק יעשה תוך הקפדה על תקינות מערכות תת"ק קיימות בשטחי ההידוק. 

מדרגת הצפיפות המקסימלי של    100%הידוק פני מצע קיים יבוצע לדרגת הידוק של  

 החומר כמפורט במפרט הכללי. 



כלי מתאים לצפיפויות   ולתחום הרטיבות  יש להדק את השתית הטבעית באמצעות 

 האופטימלית בהתאם לסוג החומר. 

 מ"ר : מדידה

 , ויכלול את כל האמור לעיל.   הכלליהתשלום יהיה כמפורט במפרט   תשלום:
 הידוק קרקע יסוד מקורית )עיבוד שתית לעומקים שונים( .00651.02

 
מהדורת    51, פרק  בהתאם לדרישות המפרט הכללי  בתחום הכבישים  ההידוק יבוצע

 . 2014מרץ 

נדרשים(   הידוק  דרגות  ותחום  לעיבוד  רטיבות  )תחום  מקורית  יסוד  קרקע  עיבוד 

, מהדורה מרץ 51בהתאם לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות סלילה מס'  

 . 51.04.14, סעיף 2014

"רגלי מכבש  בעזרת  יהודקו  החרסיתיים  החומרים  ההידוק    כל  לדרגת  בלבד  כבש" 

בדיקות  ביצוע  לאחר  עד  לעיבוד  הרטיבות  תכולת  שמירת  על  להקפיד  יש  הנדרשת. 

 בקרה לאישור קבלת השכבה ועד לפיזור שכבה נוספת מעל.

 

 (. סביב התחנהפעולת העיבוד תקפה לכל אזורי הסלילה )מיסעות, מדרכות ו

ותיחוח,   חרישה  הבאות:  הפעולות  ביצוע  כולל  באמצעות  העיבוד  והידוק  הרטבה 

ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות   20מעברים של מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה  

 והרטיבות הנדרשים. 

מיסעה   מבנה  תחתית  ובמפלס  מילוי  באזורי  חישוף  תחתית  במפלס  העיבוד  עומק 

 ס"מ.  40הינו באזורי חפירה בכל הכבישים 

 

 בשתי שכבות כולל את הפעילויות הבאות: ס"מ    40עיבוד שתית/ קרקע יסוד  לעומק  

i.   בצד    ס"מ ולערום   20במהלך עבודות עיבוד השתית/ קרקע יסוד , יש לחפור לעומק

 את הקרקע הטבעית 

ii. ( שלא נחפרו כאמור לעיל בהתאם לדרישות המפרט    20עיבוד קרקע יסוד )ס"מ

. 

iii. ( מחומר שנערם בצד בעובי  1מילוי שכבה )ועיבודה ס"מ נטו לאחר הידוק  20 

 

 : מ"ר   מדידה

התשלום כולל את חפירת החומר לעומק הנדרש ועירומו בצידי הדרך או   : תשלום

במקום מאושר אחר, חרישה, תיחוח, הרטבה והידוק של הקרקע בהתאם לדרישות  

ס"מ נטו לאחר הידוק, פיזור, תיחוח   20המפרט, החזרת החומר שנחפר בשכבות של  

 רישות המפרט. הרטבה והידוק הקרקע בהתאם לד

 כמו כן, חפירת בורות הבדיקה ובדיקות האפיון כלולות במחיר היחידה. 



 מצעים  ותשתיות  51.3

 

 מצע סוג א' .01051.03

 . M.A 100%מצע סוג א' יהיה מצע מאבן גרוסה סוג א' שיהודק לדרגת צפיפות של 

במפרט    51.05טיב החומרים, אופן הייצור, הפיזור והכבישה יהיה בהתאם לפרק  

 הכללי. 

 

 המדידה תהיה לפי מ"ק מהודק.  מדידה :

פרק    :  תשלום הכללי  במפרט  המפורט  לפי  יהיה  השכבה  51התשלום  עובי  לפי   ,

 לא תשולם כל תוספת עבור חדירה של המצע אל השכבה שמתחתיה. .התאורטי

 

 

 
 

 ניקוז ותיעול עבודות      51.06

 עבודות עפר  51.06.1

להנחת צינורות, הרחבת החפירה לבניית שוחות והמילוי החוזר  החפירה של תעלות  

   . 51.04תת פרק  יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי

 . ס"מ 35-עטיפת החול סביב הצינור שעובייה לא פחות מ

 

החול ימולא לכל רוחב התעלה החפורה. שכבת הריפוד )המצע( בחול , מתחת לגחון  

 30ס"מ לפחות. הכיסוי בחול מעל גב הצינורות יהיה בעובי  20הצינורות תהיה בעובי 

 ס"מ. 

ס"מ שתהודקנה היטב בהרטבת מים. פיזור   20 -החול יפוזר בשכבות של לא יותר מ

שכבות החול עד לגב הצינור והידוקן יעשה במקביל משני צדי הצינורות כדי למנוע כל  

 לחץ צדי בלתי שווה על הצינור.

מילוי חוזר   ממצע א' מהודק בשכבות בבקרה מליאה.יבוצע  לתעלות   המילוי החוזר  

נוזלי, עד לגובה תחתית מבנה כביש. המילוי סביב  CLSM – סביב שוחות בקרה יהיה מ 

 לכל הגובה.  CLSMקולטנים יהיה 

 

בקרקעות חרסיתיות  מילוי התעלה או סביב התא ימולא במידה ויאושר ע"י המפקח, 

 ום( שיענה לדרישות הבאות:בחול חרסיתי )חומר אינרטי אט

 100% - 4#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה  •

 25-50% - 200#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה  •

 35%מקס'  – גבול נזילות •

 15%מקס'  –אינדקס פלסטיות  •

 



ככל שהחומר המקומי לא יתאים כמילוי חוזר על הקבלן לייבא חומר מילוי חוזר  

המתאים לדרישות הסעיף האמור . לא תתקבל כל טענה בגין ייבוא חומר מחוץ לאתר 

בכל מקרה יש לבצע בדיקות  לצורך מילוי חוזר כאמור הנ"ל כלול במחירי היחידה.   

כי ניתן לבצע את המילוי  ויועץ הקרקע, המפקח  לחומרי המילוי ולקבל את אישורם של 

 החוזר.  

 תבוצע אך ורק בתעלות חפורות. אין להניח צנרת ולמלא לאחר מכן.   תהנחת צינורו

 

  צינורות 51.06.2

, בהתאם למפורט בתכניותצינורות מבטון מזוין לניקוז, אטומים מדויקים, בקוטר פנים 

על הזכר,   אטם גומי מיוחד  , הכוללים27  "י המתאימים לדרישות התקן הישראלי ת

 . אטום לתיעול

 חיבור הקולטנים יהיו מצינורות בטון כמפורט להלן: 

 הנחת הצינורות תבוצע בהתאם לחתך הטיפוסי שבתכניות.

 

 בדיקות  51.06.3

 במפרט הכללי.  57 תבוצענה בהתאם לאמור בפרק הניקוז בדיקות האטימות לצנרת 

  והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצנרת.עבור בדיקות האטימות לא תשולם כל תוספת  

עם גמר הביצוע ובטרם סלילת הכבישים תבוצע בדיקת וידאו. תוצאות הבדיקה כולל  

 דו"ח וכולל קובץ הצילום יועברו למפקח לאישור.  

 

 אופני מדידה  

המדידה לתשלום עבור הנחת צנרת ניקוז תעשה לפי מטר אורך צינור מונח מסווג לפי  

  וקוטר הצינור. ( הצינורות בקצות הקטע L .Iרות, ממוצע משפל ).הנחת הצינועומק 

מתחתית מבנה    –למדידה צנרת  בין דפנות התאים. עומק  –אורך הצינורות למדידה 

 מגובה פיתוח לעומק הצינור העמוק בשוחה. –עומק שוחות למדידה   כביש.

 

 תשלום

והנחת הצינורות,  המחיר יכלול אספקת הצינור, חפירה בנוסף לאמור במפרט הכללי .

בכל רוחב, חומר מקומי ו/או מיובא  עד גובה השתית לכביש קיים או מתוכנן מילוי חוזר

עבודות דיפון   בהתאם להוראות המפרט הכללי ובהתאם לסיווג הקרקע המקומית .

עבודות לילה ועבודות בשעות  סגירת קצות הקווים,  ותמיכה לפי הצורך, עבודה ביבש,

ה, התקנת תמרורי אזהרה, פתיחת כביש אספלט קיים )כולל כל  חריגות, הסדרי תנוע

צילום וידאו וכל   האמור במפרט המיוחד לעיל(, הטיית הזרימות, בדיקת אטימות,

ניקוז    ת חיבור צינורות כחלק ממערכ .וכולל כל המפורט במפרט הכללי הנדרש בשלמות

 אטומה  יבוצע בהתאם לתקן ללא תוספת מחיר . 

 

 תפיסה ומתקני מוצא( , מתקני ניקוז )שוחות בקרה  51.06.4

 כללי  .1

 המתקנים לניקוז שיבנו הם כמפורט להלן: 



 

עם   א. מזוין  מבטון  תקן  תו  ונושאי  חרושתיות  טרומיות  לניקוז  בקרה  שוחות 

 סיל תוצרת "וולפמן" או שו"ע. -חיבור בין צינורות לתא ע"י קונטור

 איטום בין החוליות יעשה עם אטמים כדוגמת "איטופלסט". 

, לבין 16האיטום בחיבורים בין הצינורות הפלדה, שקוטרם הנומינלי עד "

 עות מחבר כדוגמת "איטוביב".התאים יהיה באמצ

  

 עוקות תפיסה טרומיות, תוצרת "וולפמן" או שווה ערך.  ב.

 מתקן מוצא יצוק באתר.  .ג

 

החפירה לשוחה תהיה עפ"י נוחות העבודה של הקבלן ובהתאם לכל כללי  

 הבטיחות הדרושים. 

לאחר בנית השוחה וחיבור הצנרת, ייעשה המילוי החוזר סביב השוחה  

 .מבנה כביש, עד למפלס תחתית CLSM –לי בבטון הידראו 

 

, באמצעות מחבר מאלסטומר סינטטי  16חיבור צינורות פלדה בקוטר עד "

EPDM כדוגמת "איטוביב" עם תפסים וברגים עשויים פלב"מ L304  

 )הפתחים בחוליות יוכנו מראש במפעל היצרן(. 

 

ס"מ(   10חיבור צינורות מבטון מזוין באמצעות אטם אלסטומרי רחב )לפחות  

 סיל", אשר יותקן ע"י היצרן במפעל.-כדוגמת "קונטור

 

 שוחות ואביזרים הם:  .2

    מכסים ותקרות  2.1

- 400ס"מ ממין  50תקרות בשוחות תהיו מתאימות להתקנת מכסים בקוטר  

D  של וולפמן, עם סגר ב.ב. . במרכז  33- דוגמת דגם כרמל , 489ת"י  , לפי

ברונזה עם סמל הרשות המקומית וכיתוב  הסגר תותקן לוחית עשויה 

 "ניקוז". 

חלקי המתכת של המכסה יהיו עשויים יציקת ברזל ספרואידלית עם שטחי   

 מגע מעובדים בחריטה למניעת תנודות. 

 

  שוחות ניקוז טרומיות   .22

 כללי  א.

שוחות בקרה לניקוז תהיינה שוחות טרומיות חרושתיות במידות כפי שסומן  

סה  כמפורט לעיל. חוליית תחתית תכלול רצפה מונוליטית  בתוכניות, עם מכ 

יצוקה יחד עם דפנות החולייה. חיבור הצינור לשוחה ע"י מחבר מיוחד  

שיסופק ע"י הקבלן ויאפשר אטימות מוחלטת של החיבור ותזוזה  

דיפרנציאלית של השוחה לעומת הצינור. שלבי ירידה לשוחה יהיו רחבים  

פלדה עם ציפוי פלסטי של "מוזאיקה". השלבים  מליבת   2, חלק 631לפי ת"י 



יקבעו במקומם לפי היציקה או בחורים שיבוצעו ע"י מקדחה מכנית )לא  

ס"מ. המרחק האנכי בין השלבים   12יותר שימוש בפטיש )איזמל( בעומק של  

מ'   4.5ס"מ ויותקנו במפעל ע"י היצרן. בשוחות בעומק מעל  30-35יהיה 

 יין.  יותקנו פודסטים מבטון מזו 

 

 

 הכנת תשתית לשוחות בקרה טרומיות  חרושתיות  ב.

 

הנחת תחתית לשוחה צריכה להתבצע על גבי משטח מהודק, בהתאם  

 למפורט להלן:

 

 ס"מ מתחת לרום תחתית   20-חפירה לתשתית ל (1

 השוחה.  

 .  CLSMב מילוי  (2

 יישור והחלקה של פני השתית לרום תחתית השוחה  (3

 ומתן אישור של המפקח להנחת התחתית. כולל איזון   

 הורדת השוחות הטרומיות תעשה בעזרת מנוף בווי   (4

 המומלצים ע"י היצרן.  הרמה מיוחדים   

 

 מתקן מוצא וחגורות בטון יצוקים באתר   .32

עבודות בטון, במפרט   02עבודות בטון ובטון מזויין תבוצענה עפ"י פרק  

 הכללי. 

קירות ותקרות מתקן המוצא היצוקים אתר יהיו  כל הבטונים, ברצפות, 

 מבטון מובא בעל תכונות של התקשות מהירה, כלהלן: 

 30- סוג הבטון:  ב

 1גודל אגרגט מקסימלי   : "

 ק"ג/מ"ק.  370-ק"ג/מ"ק ולא יותר מ  350כמות הצמנט:  לפחות 

 לפחות.  S5סומך: משאבה, בסומך 

  מוספים :  בהתאם לנדרש לקבלת התוכנות הנ"ל. 

הבטון היצוק באתר יהיה בטון מובא ויוצק בעזרת משאבה בלבד. לא תורשה  

 יציקה בכל שיטה אחרת. 

הקבלן חייב באישורו המוקדם של המפקח לגבי המפעל שבדעתו להזמין ממנו  

 את הבטונים.  

 הצינורות יותקנו במתקן בזמן היציקה. 

 

 ראפ( -ריצוף אבן לניקוז )ריפ .42

 ר לפי פרטים בתוכניות.והקבלן לבצע ריצוף מוצא הצינבמוצאי ניקוז על  
 העבודה כוללת:



בעובי    30  -ס"מ, שכבת בטון ב   15את כל האמור במפרט הכללי כולל שכבת מצע בעובי  
של    12 ממוצע  בעובי  האבנים  ישוקעו  בה  האבן    10ס"מ  ששכבת  כך  ס"מ 

 ס"מ ומילוי במלט צמנט בין האבנים.  20והבטון תהא לפחות בעובי 
 

 מדידה ותשלום   .52

 עבור עוקות תפיסה )קולטנים( למי גשם ישולם לקבלן בנפרד.  2.5.1

הכמויות. המחיר יכלול   מדידה לתשלום תהיה לפי יחידה כמפורט בכתב   

 סביב הקולטן.  CLSM, ומילוי גם את הגדלת מידות התא

 

לפי   חידה מסווגי עבור שוחות בקרה לניקוז טרומיות ישולם לקבלן לפי  2.5.2

מידות השוחה ועומקה. מחיר המחברים )חיבורי שוחה( יהיה כלול במחיר  

מחיר השוחות כולל עבודות    השוחה ולא תשולם עבורם לקבלן כל תוספת.

, אספקה והרכבת שוחה טרומית, מחברי   CLSM -חפירה ומילוי חוזר ב

, תקרה מתאימה  316Lלבי ירידה, ו/א וסולמות ומעקות מפלב"מ שוחות, ש

ס"מ כמפורט לעיל, הכנת התשתית בבסיס התא וכולל   60ומכסים בקוטר 

 כל העבודות הדרושות להקמת שוחה בשלמותה. 

 

מחיר חגורות   מזוין. תהיה לפי מ"ק בטוןלמתקני כניסה ויציאה   המדידה 2.5.3

והמתקנים האחרים כלול  ראפ( -לניקוז )ריפ האבן  הבטון בהיקף משטחי 

 מדד בנפרד .  יבמחירי המתקנים האחרים ולא י

כלים,  ההתשלום עבור מ"ק יהווה תמורה מלאה עבור כל  החומרים, הזיון, 

הציוד, העבודות כולל עבודות עפר ומצעים ועבור כל ההוצאות האחרות  

או בכתב  הכרוכות בבניית המתקנים גם אם הנ"ל לא הוזכרו במפרט 

כאמור לא ישולם בנפרד עבור חגורות הבטון המזויין בהיקף   הכמויות.

 . אבן )ריפ ראפ(משטחי ה

 

 ר תהיה לפי מ"ריצוף אבן הניקוז  )ריפ ראפ( ל  המדידה 2.5.4

כניסה ויציאה   לא כולל את החגורות שישולמו במסגרת סעיף מתקני בטון. 

 למעבירי מים צינוריים ומתקנים שונים במ"ק. 

  



 

 שכבות אספלטיות    25פרק 

 שכבות אספלט   52.1

 שכבת בטון אספלט נושאת   010.1.025

בעובי   תא"צ  מסוג  תהיה  נושאת  אספלט  בטון  האגרגטים    5שכבת  דרוג  ס"מ, 

 . PG70-10מ"מ( . ביטומן   19) 3/4בתערובת סוג א' גודל אבן מקסימלי "

 טיב החומרים, פיזור וכבישה יהיו בהתאם למפורט במפרט הכללי. 

 המדידה תהיה לפי מ"ר.  מדידה :

 התשלום כולל את כל המפורט במפרט הכללי   תשלום :

 

   ריסוסים .252

 ביטומן יסוד ריסוס   52.2.010

 ק"ג/מ"ר.  0.8-1.20ריסוס ביטומן יסוד בשיעור  

 העבודה תבוצע  בהתאם  למפרט הכללי. 

 המדידה תהיה לפי מ"ר.  : מדידה

 התשלום כולל את כל העבודות המפורטות במפרט הכללי.  : תשלום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 עבודות מים וביוב   57פרק 

 עבודות מים  –57.01

 העבודה כוללת: 57.01.1
 תחנת שאיבה לביוב מתקנים וציוד.  .1

 מ"מ.  355בקוטר   PE100מערכת סניקה מצנורות  .2
 פרטי העבודה באים לידי ביטוי בכתב כמויות.   .3

 המכרז   תחולת 57.01.2
"מפרט כללי לקווי מים ותיעול" הוצאה אחרונה   -  57כל עבודות הצנרת יבוצעו לפי פרק  

הכללי   במפרט  הביטחון  משרד  בסעיפים  של  וההשלמות  התוספות  עד  בנין  לעבודות 
 להלן. 

 מונח "שווה ערך"  57.01.3
המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כחלופה למוצר מסוים הנקוב 
בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המשווק אותו, פירושו שהמוצר חייב 

 קוב.מבחינת התפקוד והטיב למוצר הנ שווה איכותלהיות 
טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המתכנן 

 ואישורו הסופי לביצוע של המפקח. 
הקבלן רשאי להגיש בקשה למוצר "שווה ערך" רק בשלב המכרז. במידה ויקבל אישור 

שווה.   בסיס  על  הצעה  מתן  ואפשרות  לידיעה  המציעים  לכלל  זה  אישור  בשלב יופץ 
 הביצוע לא יאושר מוצר "שווה ערך". 

 

 ציוד וחומרים   57.01.4
יורשה א. והוא  העבודות  לביצוע  הדרושים  והכלים  הציוד  כל  את  יספק    הקבלן 

אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת   רק בציוד ובמכונות  להשתמש
 המהנדס. 

ביחס   המהנדס  אחריות  מהם  תשתמע  לא  אשורו  אי  או  שהוא  כל  לציוד  המהנדס  אשור 
 לעבודות שהקבלן מבצע.  

 הקבלן הינו אחראי הבלעדי לביצוע העבודה. 
 

בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאטימה וכו'   .ב
 על ידי הקבלן  

נפרד   יהיה תשלום  לא  ובשום מקרה  העבודות  במחירי  ככלולה    ותמורתם תחשב 
 עבור חומרי עזר. 

  
ועליו להגיש לאשור המהנדס את שמות   ג. הספקת החומרים כלולה בהצעת הקבלן 

ו/או הספקים מהם הוא מתכוון להשיג החומרים לביצוע העבודות. אין  היצרנים  
והעבודה   החומרים  לטיב  מאחריותו  הקבלן  את  פוטרת  החומרים  מקור  אשור 

 המבוצעת על ידו. 
 

כל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות וכן להובלת חומרים מהספקת הקבלן יעשו   ד. 
 ע"י הקבלן ותמורתם  

 הכמויות.  עבודות השונות הנקובות בכתב תחשב ככלולה במחירים ל 
 

החומרים   ה. כל  כי  מצידו  התחייבות  מהווה  העבודות  לביצוע  הקבלן  הצעת  הגשת 
לאתר   ולהביאם  להשיגם  יכול  שהוא  או  ברשותו  נמצאים  לספקם  שהתחייב 

 העבודות במועד המתאים. 
 

ם והן  הקבלן יספק קשתות מוכנות ומסעפים חרושתיים לכל הסתעפות, הן לקווי ו.
 לחיבורי בתים.

 
האביזרים העיקריים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מתוצרת היצרנים הרשומים מטה   ז.

 ערך.  -שוות או  
 הספקים/יצרנים יאושרו ע"י המהנדס. 

 



 שם האביזרים  ספק/יצרן 

 צינורות פלדה  "סולכור"/"אברות" 

 מגופי טריז  " AVK"/ "מנדלסון"

 מצמד,אוגן, מחבר אוגן,  "קראוס"
 קשתות  T, מסעף מעברי קוטר "אברות"
 שסתומי אוויר, שסתום אל חוזר "א.ר.י." 
 אביזרים מגולבנים  אורדן

 2עד " קשתות מוכנות " 40דגם "סקדיול 
 מגופים כדוריים  שגיב 

 אלכסונים מגופים  "דורות" 
 ברזי שריפה  "דורות" 

 ופוליאתילן אביזרים לצנרת פקסגול "פלסאון " 
 צנרת פוליאתילן   "פלסים" 
 צנרת פקסגול  "גולן" 
 ציוד הקטנת לחץ  "ברמד"

 

 תוצרת יצרן אחר מחייבת אשור המתכנן בכתב. 

 הנחיות מפורטות לסימון, צביעה ושילוט צנרת לפי סוג המים   57.01.5
 

הצנרת המונחת בקרקע תסומן בסרטי סימון בצבע המתאים שיוטמן יחד עם   .1
מ' מעל לגב הצינור. על הסרט יוטבע השילוט   0.2לפני הקרקע צינור מתחת 

המתאים לנוזל הזורם בצינור. הצנרת והסרטים יצבעו ויסומנו בהתאם למפורט  
 . 2.6בטבלה 

 
: הסרטים יהיו  EN 12613סרטי הסימון יתאימו לדרישות איכות תקן אירופאי  .2

תיות בכיתוב על  ס"מ לפחות, גודל האו  12עשויים מפוליאתילן, בעלי רוחב של 
ס"מ. בצנרת שאינה מתכתית, סרט הסימון ילווה בפס   5 - גבי הסרט לא יקטן מ

 מתכתי המאפשר את איתור הקו. 
הצנרת ואביזריה הנמצאים מעל הקרקע יצבעו בצבע המותאם לסוג הנוזל הזורם   .3

(. יש להשתמש בצבע עמיד המותאם  6בהם )בהתאם למפורט בטבלה בסעיף קטן 
 אופן הנחתה כמפורט. לסוג הצנרת ול

בשטח פתוח יסומן תוואי צינור הלחץ בעמודי סימון בהם יכתבו הפרטים   .4
 הבאים: 

 סוג הנוזל, מרחק וכיוון הצינור, קוטר הצינור, עומקו ושנת הטמנתו. 
עמודי הסימון יהיו מחומר עמיד ומוצבים חזק בקרקע, הכיתוב ייחרט על גבי  
  200מתכת או חומר עמיד אחר באישור המתכנן. עמודי הסימון יוצבו במרחק של  

 מ' או בכל תפנית של הקו, הקטן מבינהם. 
בכל גדרה של מפרטי צנרת )חצר אביזרים( יהיה שילוט מתאים לפי סוג הנוזל.   .5

ס"מ לפחות, עשוי מחומר עמיד למפגעי מזג אויר,   50*40גודל  השילוט יהיה ב
 ס"מ.    7 -כתוב בצבע כהה ובולט על רקע לבן. גודל האותיות לא יפחת מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 טבלת סימון, צביעה ושילוט הצנרת  .6
 

צבע צינור  סוג הנוזל
 טמון 

צבע קטעי צינור  
 ואביזרים 

 גלויים

 שילוט על גדרה סביב צנרת ואביזרים   סרט סימון

תכלת + כיתוב:   תכלת   מי שתייה 
קו מי   –"זהירות 
 שתייה" 

 "מי שתייה" 

קולחים  
 שניוניים 

סגול ופסים   סגול 
  ן כתומים לסירוגי

משטח   30% -ב
 הפנים  

 
 

סגול + כיתוב:  
"זהירות! קו מים  

אסורים  
 לשתייה" 

 אסור לשתות"   –"זהירות! מי קולחים 

קולחים  
 שלישוניים 

 אסור לשתות"   –"זהירות! מי קולחים  סגול  סגול 

 אסור לשתות"  – "זהירות! מי שפכים  חום   שפכים 
 אסור לשתות"  –"זהירות! מי תמלחת  צהוב   מי תמלחת 

מים  
 אחרים 

 "זהירות! מים לא לשתייה"   ירוק  

 



 עפר עבודות 57.01.6
 

 כללי  57.01.6.1
חפירה ומילוי תעלות להנחת צינורות, הידוק המילוי, ריפוד חול  עבודות עפר כוללות 

 בתחתית הצינורות, מצעים ועבודות עפר אחרות הנדרשות בהתאם לחוזה. 
על הקבלן לבדוק את שטח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע בהם הוא יצטרך לחפור ויבסס 

תוספת עבור  את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. הקבלן לא יהיה זכאי  לשום  
 חפירה. 

 
 ניקוי השטח  57.01.6.2

כל שטח העבודות בהם תיחפרנה תעלות לצינורות ינוקו מכל צמחיה שיחים, עצים )כולל 
 עקירתם( ומכל חומר אחר העלול להפריע לביצוע העבודה באשור המפקח.  

 

 חפירת תעלות  57.01.6.3
הצינורות  כאשר  בתכנית  המצוינים  לרומים  בהתאם  יחפרו  הצינורות  להנחת  התעלות 

ו מונחים ישר על תחתית התעלה, התחתית תהיה ישרה וחלקה באופן שתיתן תמיכה יהי 
טובה לצינור לכל אורכו ותהיה חופשית משורשים, אבנים, רגבי אדמה או עצמים קשים 

 אחרים העלולים לפגוע בצינור או בבידוד. 
החומר החפור מהתעלה יישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע התקין של העבודה ושלא 

וכל לפול לתוך התעלה, במקומות בהם יידרשו רתוכים והרכבות של צינורות ואביזרים י
בתוך התעלה, תורחב ותועמק התעלה בהתאם להוראות המפקח, כדי לאפשר ביצוע נוח  

 ותקין של הריתוכים וההרכבות בכל שלביהם, כל התקונים בצינורות ובציפוי. 
לת יחפור הקבלן את קירות התעלה  בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפו

 בשיפוע או יתקין חיזוקים. 
במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי או שהשמוש בכלים 
מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא תבוצע חפירת התעלה בעבודת 

 ידיים. 
רפד הקבלן את תחתית התעלה  כאשר נדרש הדבר בהתאם לתכנית או להוראות המפקח י 

 בחול או חומר רך מתאים אחר.
 החול או החומר המאושר שישמש ריפוד יהיה נקי וחופשי מאבנים, יהודק היטב וייושר.
לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אשור המפקח. במידה והקבלן יכסה את החפירה לפני  

ו  הוראות המפקח  ע"פ  הצינור  שוב את  לגלות  ידרש  לכל אשור המפקח  זכאי  יהיה  לא 
 תשלום נוסף.     

 
 חיתוך כבישים ופרוק מדרכות 57.01.6.4

במקומות שבהם יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים קיימים יהיה על הקבלן להשתמש 
. כל ציוד כזה חייב לקבל לחיתוך הכבישים כדי להבטיח חיתוך מסודרבציוד מתאים  

 את אשור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח. 
מ' באופן שיבטיח את   1.00החפירה תהיה וורטיקלית ורוחבה בחתך העליון לא יעלה על  

 שלמות החלקים הנותרים רצופים. 
במידת האפשר ישאיר הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה ויבצע את החצייה בשני  

 שלבים או יותר הכל בתאום עם המפקח. 
 

 צינורות מגן  57.01.6.5
ע  שידרשו  במקומות  כבישים  מגן  בחציות  צינורות  בתוך  צינורות  יועברו  המהנדס  "י 
 שייקבעו בקדוחים אופקיים. 

 יותר גדול מהצינור העובר דרכו.  6"צינור המגן יהיה בעל קוטר נומינלי לפחות 
 

 כיסוי קווי הצינורות  57.01.6.6
יכוסה בהקדם האפשרי באשור המפקח, לאחר שהונח במצבו   כל קטע של קו צינורות 

חיבורים והתיקונים בכל מקרה לא ישאר יותר מקטע צינור  הסופי ולאחר שבוצעו בו כל ה
 אחד בלתי מכוסה.
 ס"מ   20עד  שלבים בשלב ראשון תמולא התעלה ויכוסה הצינור    בשניכיסוי הקו יבוצע  

 לפחות מעל קודקודו בחול נקי בלבד מאושר )ע"י המפקח(.
 



הצינור. בגמר השלב הנחת החומר והידוקו יעשה במידה שווה ובבת אחת משני צידי  
הראשון ולפני תחילת השלב השני, יונח סרט )כחול( )ע"ח הקבלן(  לאזהרה כי בתוואי  

 זה מונח קו צינורות מים. 
 .W- 3לפי חתך פרט  פני התעלה עד בשלב שני תמולא התעלה 

כאשר קווי הצינורות עוברים מתחת לדרכים, כבישים או מדרכות קיימים או מתוכננים 
יבוצע   על  לעתיד  עולות  שאינן  בשכבות  ויונח  בחול  יהודק     15המילוי  המילוי  ס"מ. 

א.א.ש.ה.ו. אם יצויין בתוכניות    98%צפיפות של  ברטיבות אופטימלית ויהודק לקבלת  
 או ידרש ע"י המהנדס תבוצע 

 
של   בשכבות  מהודק  גרוסה(  )אבן  א  סוג  במצע  המילוי  של  העליונה  ס"מ    15השכבה 

 א.ש.ה.ו.א.  100%לצפיפות מירבית 
 כאשר קווי הצינורות עוברים בשטחים פתוחים יבוצע המילוי באדמה מקומית שתהודק.

 
 ציפוי וכבישת אספלט  57.01.6.7

מס'   כללי  מפרט  הנחיות  פי  על  הקבלן  ע"י  יבוצע  אספלט  וכבישת  לסלילת   51ציפוי 
 כבישים ורחובות על פי הוראות המפקח. 

 משמונה ס"מ.העובי הכללי של שכבות האספלט לא יופחת 
 

 קווים מצינורות פלדה  57.01.7
 

 כללי    57.01.7.1
, מצופים 5/32הצינורות המיועדים להנחה בקרקע יהיו מפלדה ללא פעמון, עובי דופן "

 שכבתי. - שחול תלתפנימית בבטון וחיצונית בפוליאטילן 
 ספחים לצינורות כגון קשתות, מיצרים, מסעפים )טה( יהיו מבוטנים וחרושתיים.

 
 הובלה 
שלמות בעת   על  לשמור  יש  למקום  ממקום  והעברתם  פריקתם  הצינורות  טעינת 

הצינורות ועל צורתם העגולה במיוחד בקצוות, תשומת לב מיוחדת תוקדש גם לשמירה 
 על שלמות הציפוי החיצוני והפנימי. 

או   הצינורות  למעיכת  לגרום  העלול  לגובה  ההובלה  בכלי  הצינורות  את  לטעון  אין 
 לקלקול ציפויים. 

 
הצינורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יציבות המטען. פריקת הצינורות 
את  לתפוש  אסור  הצינור,  של  וזהירה  איטית  הורדה  יבטיחו  אשר  באמצעים  תבוצע 
לעוות אותו. אסור  הצינור, או  לפגוע בקצה  בווים או כלים אחרים העלולים  הצינור 

צ  על  יש להבטיח שליטה  בהחלט להפיל את הצינורות על הקרקע או  ינורות אחרים. 
גמורה על הצינור בהיותו תלוי באוויר באופן שלא יתנגש במכוניות, מבנים, עצים, או 

 עצמים אחרים.
על  להתהלך  אסור  גלגול.  או  גרירה  ע"י  הקרקע  על  המונחים  צינורות  להעביר  אין 

 צינורות מצופים המונחים בשדה.
 

 פיזור 
התעלה באופן שלא יפריע למהלך תקין של העבודה,  הצינורות יפוזרו על הקרקע ליד  

לכך  הקבלן  ידאג  דרכים,  הקו  תוואי  חוצה  בהם  במקומות  וכו',  רכב  כלי  למעבר 
שהצינורות המפוזרים לא יחסמו או יפריעו את המעבר בדרכים אלה. הצינורות יונחו 

חים  על אדמה נקיה מאבנים ועצמים בולטים, או לחלופין ע"ג שקי חול או עצמים נו
 אחרים לפי הוראות המפקח. 

 
את  הקבלן  יאחסן  הקווים  לאורך  הצינורות  את  לפזר  אפשרות  תהיה  לא  כאשר 

 הצינורות בערמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם יורה המפקח או המהנדס. 
הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת לשמור הצינורות מחדירת לכלוך או כל חמר זר 

וריתוכו יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור. כמו כן, יש אחר לתוכם. לפני הנחתו  
 לסתום את הקצוות של כל הצינורות הבודדים. 

 
 
 
 



 הנחה 
ברציפות.  האפשר  במידת  יעשו  מכווצים  בשרוולים  הריתוכים  וציפוי  ריתוך  חיבורי 

 צינורות באזור חקלאי( יחד יורדו לתעלה וירותכו בה.  4הקטעים שרותכו )מכסימום  
 ר הבנוי לא תותר ריתוך מחוץ לתעלה של יותר משני צינורות.( )באזו

לפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי ויתוקנו כל הפגמים בו. הורדת הצינורות לתעלה  
תעשה בזהירות מירבית באופן שלא יגרם כפוף רב מדי העלול לפגוע בשלמות הצינורות 

 צונית. יבציפויים הפנימי, או בעטיפה הח 
 פנים אין לכרוך כבל פלדה או שרשרת מסביב לצינור ! בשום 

 
החיבורים בתוך התעלה יעשו ע"י ריתוכי ראש. בידוד הריתוכים בין הצינורות יעשה 

 בעוד הצינורות מונחים ליד התעלה. 
בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את פי הצינור 

כ  ויבטיח  רותך. הקבלן ישמור  יהיה סתום שכבר  צינור אשר אינו בעבודה  כל קצה  י 
 ותמנע כניסת לכלוך אליו. 

 
 

 התקנת אביזרים  57.01.7.2
 

 כללי 
לפני התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך שחדר לתוכם. בהרכבת האביזרים יש  
להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים. ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה  

 מאולצת. מדויקת אך לא 
לא תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים בכח או בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים 

 באביזרים או באגניהם. 
 

 אוגנים
עם חורים קדוחים. ריתוך האוגנים יבוצע   Slip-onהאוגנים יתאימו לתקן ויהיו מטיפוס  

 כך שחוריהם יהיו סימטריים לגבי ציר אנכי העובר בציר הצינור. 
 

 ברגים 
לחיבור אוגנים ועיגונם יסופקו ע"י הקבלן, והספקתם כוללת הספקת שני אומים  ברגים  

 לכל בורג.  
יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון, אורך הברגים לכל מגוף יהיה אחיד ומספיק  
כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג, בשעור של תבריג אחד לפחות, מתיחת  

הברגים המתאימים לחיבורי אגנים יהיו מפלדה לפי  הברגים תהיה הדרגתית ואחידה.  
 ומצופים בקדמיום עם פסיבציה כרומטית.  ASTM A307-527התקן  דרישות

 
 אטמים 

האטמים יסופקו ע"י הקבלן והם יתאימו לסוגי האביזרים, הקבלן ישתמש באטם תוצרת 
Klinger    ד בעובי  קלינגריט עם גרפיט לאטימה. בין אגנים ישמש אטם אחד בלב  200סוג

הברגים   2 לחורי  עד  יגיע  החיצוני  היקפם  כלומר  טבעתי  מטיפוס  יהיו  מ"מ. האטמים 
 וקוטרם הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור. 

 בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט, אין להשתמש באטם אלא פעם אחת בלבד.
 

 מגופים 
ב ולנקותו  פתיחה מלאה  מגוף  כל  לפתוח  יש  מגופים  הרכבת  נקיה.  לפני  פנים במטלית 

אחרי זה יסגר המגוף לגמרי ושטחי האטימה של האגנים ינוקו אף הם, אחרי ניקוי זה יש 
 לכסות את שטחי האטימה של האגנים במכסאות אשר יוסרו רק ברגע האחרון. 

 
 התקנת ברזי שריפה 

אליו   חופשית  גישה  המיידי,  גילויו  שיאפשר  כזו  ובצורה  במקום  יותקן  השריפה  ברז 
 לתו המהירה והבטוחה. והפע 

 כמו כן יש להבטיח גישה נוחה לשם אחזקתו השוטפת. 
 

 פתח ברז השריפה יופנה לכוון הכביש. 
 
 
 



 חיבורי בתים  
חיבורי בתים יותקנו בהתאם לפרטים ומיקומם המדויק יקבע ע"י המפקח באתר. סימון  

 מיקומם. החיבורים על גבי התוכניות אינו מהווה קביעה מדויקת של 
האביזרים המגולבנים אשר יסופקו לצורך ביצוע חיבורי בתים יהיו בעלי תקן ישראלי  

 והברזים תוצרת "דורות". 
 על הקבלן לקבל את אשור המפקח או המהנדס על כל אביזר המותקן במערכת המדידה. 

 

 ריתוך הצינורות  57.01.7.3
"תעודה של רתך כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי  

אשר, עמדו במבחן רתכים. חיבורי הריתוך יבוצעו רק ע"י    127מוסמך" בהתאם לת"י  
ריתוך בקשת חשמלית מוגנה, יש להשתמש באלקטרודות מתאימות לזרם ישיר ולזרם 

 חלופי או שווה ערך. 
 

 
 עבודות הכנה לריתוך צינורות

העג ולצורתם  לשלמותם  ריתוכם  לפני  יבדקו  הצינורות  וכל הפגמים קצות  הנכונה  ולה 
יתוקנו לשביעת רצונו של המהנדס. את קצות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות היטב 

 מכל חומר זר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך. 
של מלט פנימי  ציפוי  עובי  -בצינורות בעלי  ציפוי המלט בשפתיו להיות בעל  חייב  צמנט 

 מלא בכל היקף הצינור.
מ"מ לכוון פנים הצינור וזאת בתנאי    1.5ים מותרים עד לעומק של  פגמים ושקעים קל

הפנימי   שציפויים  הצינורות  הציפוי.  היקף  חצי  מאשר  יותר  יהיה  לא  הכללי  שאורכם 
יימצא פגום יותר מהמותר לפי המוגדר לעיל יפסלו ולא יותרו לשימוש, אלא אם כן יתיר  

 ום בו הציפוי מלא ושלם. המהנדס תיקון הציפוי או חיתוך החלק הפגום עד למק
 

 חיתוך צינורות והכנתם לריתוך 
חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור. חיתוכים אלכסוניים יעשו בדיוק לפי  

הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. החיתוך יבוצע במכשיר חיתוך    הזוית 
מכני או )בצינורות ללא ציפוי פנימי( בלהבה אציטלין בעזרת מכשיר חיתוך מיוחד או, 
כוונת מיוחדת, השטחים  ביד בעזרת  לפי אשור מיוחד של מהנדס, ע"ח חיתוך בלהבה 

בר זה יושג בעת החיתוך יש לעבד את השטח החתוכים בלהבה יהיו נקיים בהחלט, ואם ד
 בפצירה. 

(, ARCAIRצמנט יעשה בשיטת "ארקאיר" )-חיתוך הצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט 
" פחם  אלקטרודות  לפני  4עם  יופעל  אוויר  זרם  זרם.  מקור  של  למגע  שתחובר   "

חק שהאלקטרודה תיגע בפח. יש להקפיד על כך שהקצה השרוף של אלקטרודה יהיה במר
ס"מ מידית המכשיר. בזמן הריתוך תהיה הזווית בין    -5ס"מ אך לא פחות מ  -10של כ

מעלות וכיוון החיתוך יהיה תמיד מלמעלה למטה. רצוי    45האלקטרודה ושטח הצינור בת  
 שהידית של המכשיר תוחזק בשתי ידיים לשם איזון.  

צמנט ע"י מכה  -לט בגמר החיתוך יש לוודא שהפח נחתך לחלוטין, להפריד את ציפוי המ
 ק"ג ולהחליק את קצה הצינור וליישרו בפצירה.  1בפטיש שמשקלו לא יעלה על 

במקרים שאין אפשרות לבצע את העבודות בעזרת "ארקאיר" תותר לבצע את העבודות  
הצינור.  של  האורך  לציר  ניצב  יתקבל  שהחתך  בתנאי  מכני  משור  או  יד  משור  בעזרת 

המ  הוראות  לפי  מיוחדים,  אוטוגנית. במקרים  בלהבה  הצינורות  את  חותכים  הנדס, 
למטרה זו יש לסמן את הצינור בעזרת רצועת בד וגיר או מדגש, לחתוך את הצינור בעזרת 

ק"ג לאורך היקף הצינור   1להבה אוטוגנית, לשבור את הציפוי הפנימי בעזרת פטיש עד  
 ולשייף או להשחיז את קצה החיתוך של הצינור. 

 
 התאמת הצינורות 

צינורות   בעת של  קצות  בין  ב"מדרגות"  האפשר  ככל  להמעיט  יש  הצינורות  התאמת 
מ"מ. לשם   1.0סמוכים. התזוזה הרדיאלית של דפנות הצינורות זו לגבי זו לא תעלה על  

חישוק שתפקידו להצמיד    - מרכוז צינורות המתחברים בקו ישר יש להשתמש במצמד  
קצה צינור אחד לשני. אין להסיר  הצינורות כך שתהיה המשכיות והתאמה מירבית של  

את החישוק עד אשר ריתוך מבטיח תפישה טובה של הצינורות הסמוכים זה לזה ואת 
 מצבם הנכון של הצינורות עד להשלמת הריתוך. 

 
 
 
 



 ביצוע הריתוכים 
 

 מצבי הריתוך 
ביצוע הריתוכים במצב קבוע )שהצינורות נמצאים קבועים במקום בשעת הריתוך( יורשה 

י שתובטח שמירה על התאמת הצינורות ע"י סדור מתאים של אדנים וגלגלים רק בתנא
המאפשר תמיכה וסיבוב על שני צינורות או יותר. ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות  
נתמכים על אדנים מעל התעלה או מעל הקרקע בצד התעלה על מנת להשלים את תפר 

יה תמיד כלפי מעלה ותוך הזזה בין  הריתוך לכל היקפו. התפר האורכי של הצינורות יה
 ". 02:00" ל"שעה 10:00צינור לצינור בין "שעה 

 
 

 מחזור השורש 
מחזור השורש )מחזור הריתוך הראשון( יבוצע בשני המצבים כאשר הצינורות נמצאים 

 קבועים  
 במקום ויש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו. 

 
 םניקוי בין המחזורי

אחרי השלמת כל מחזור ומחזור יש לנקות את התפר היטב מכל סיגים, קשקשים ולכלוך. 
 כמו כן ינוקו  

אבן   בעזרת  לבצע  יש  הניקוי  את  האלקטרודות..  את  מחליפים  בהם  המקומות  כנ"ל 
 משחזת מכנית. 

 
 

 מחזורי מילוי וגמר 
מחזור   לכל  משניים.  קטן  יהיה  לא  ריתוך  תפר  בכל  המחזורים  תשמשנה  מספר 

בערך   יהיה  המילוי  מחזורי  עובי  תקניות.  המחזורים   3-3.5אלקטרודות  עובי  מ"מ. 
  -1.5מ"מ ולא יותר מ  -0.8ומספרם יתאימו כך שגב התפר יבלוט מפני הצינור לא פחות מ

מ"מ גדול מרוחב הנעיץ שמלפני הריתוך. את   3מ"מ. רוחב המחזור העליון יהיה בערך  
 במברשת פלדה. אין להתחיל בשני מחזורים באותו מקום.התפר הגמור יש לנקות היטב 

 
 
 

 ריתוך צינורות בעלי ציפוי פנימי 
". האבקה  לשם קבלת המשכיות הציפוי במקום הריתוך יש להשתמש באבקת "אקספנדו

תעורבב במים עד אשר תהפוך למשחה פלסטית )לא נוזלית(. התערובת תוכן בכמות אשר 
אחר  יורטבו  הציפוי  קצות  הערבוב.  מזמן  שעה  מחצי  יותר  לא  משך  למריחה  תספיק 

מ"מ בערך. פגיעות ושקעים קטנים   2הניקוי במים וימרחו במשחה כל אחד בעובי של  
כך   המריחה,  בזמן  ימולאו  גדול  בציפוי  להיות  המריחה  עובי  עשוי  כאלה  שבמקומות 

מהמידה הנ"ל. אין להרשות מריחה ב"אקספנדו" אלא דקות ספורות לפני ביצוע הריתוך.  
המריחה   גמר  אחרי  מיד  לריתוך.  המיועדים  הפלדה  שטחי  על  תעלה  שהמריחה  אסור 

ריתו ע"י  יתפסו  זה  ובמצב  רווח,  ללא  לזה  זה  הצינורות  קצוות  וילחצו  כים יקורבו 
הריתוך.  לנעיץ  יצא  אשר  משחה  עודף  מכל  הפלדה  צינורות  קצות  וינגבו  נקודתיים, 

 אמפר.  100מ"מ וזרם אשר אינו עולה על  3הריתוך הראשוני יעשה באלקטרודה 
 

 מרווח עבודה 
ס"מ. הבורות לריתוכי ראש יהיו בעלי    -40מרחב העבודה בתוך התעלה יהיה לא קטן מ

 הרתך יתר על המידה.  גודל מספיק כדי לא להצר על
 

 תנאי מזג האוויר 
אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע ע"י תנאי מזג אוויר  
בלתי נוחים, כגון גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות. המהנדס יקבע בכל מקרה אם 

 תנאי מזג אוויר מרשים את ביצוע עבודות הריתוך. 
 

 תמיכות בצנרת 
הצ בזווית  במידת  קשתות  של  בחיבורים  תמיכות  יבוצעו  ומעלה,   30ורך  מעלות 

"( קמץ  של Tהסתעפויות  וההוראות  לדרישות  לתכניות,  בהתאם  הצינור  וקצה   )"
 המהנדס. 

 



 ריתוך שונות עבודות  57.01.7.4
 

 ריתוך אוגנים 
בריתוך אוגן שחיל ירתך המבצע נוסף לריתוך חיצוני, גם ריתוך פנימי בתוך פתח האוגן.  
אוגנים בעלי צוואר ריתוך ירותכו לצינורות תוך התאמה מדויקת ומרכזית של האוגנים 
כלפי הצינור. בריתוך האוגנים יש להבטיח ששטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש 
לשמור על שטחי האטימה מחומר ריתוך, ומכל פגיעה אחרת, כגון טיפות התזה, לכלוך  

 ולים להפריע לאטימה של אוגנים. וכד'. יש לתקן את כל הפגמים העל
 

 )יבוצעו רק באישור בכתב של המפקח(  קשתות מרותכות
הקשתות תורכבנה מקטעי צינורות משופעים. הקשתות יחתכו לפי המידות שבתכניות, 
תוך התאמה מדויקת של קטע אחד לשני. בצינורות בעלי ציפוי מלט פנימי יחתכו וירתכו  

וי רצוף וחלק, יש לתקן ולהשלים את הציפוי אחרי  הקשתות כך שבכל מקום יהיה הציפ
 ריתוך הקשת כולה. 

 
 

   קשתות מוכנות
קשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות קבועות ירותכו לצינורות ע"י ריתוכים ישרים 
הנתון של  ועל מצבה  מדויקת  על התאמה  תוך הקפדה  צינורות,  לריתוך  לעיל  כמפורט 

תות יעשו ע"י חיתוך אלכסוני בקצה הקשת ותוספות  הקשת. שינויים קלים בזוויות הקש
 בהתאם לצורך. 

 
 )יבוצע רק באישור בכתב של המפקח(  ריתוך חדירה

הפתח   לצורת  בהתאם  החודר  הצינור  של  מדויק  חיתוך  ע"י  יבוצע  )טה(  חדירה  ריתוך 
בצינור הראשי. חיתוך הפתח צריך להיות מותאם לפרופיל של הסעיף כדי לרתכו לצינור  

. במידת האפשר יוחלק וינוקה היטב הצד הפנימי של הריתוך כדי שיהיה מעבר הראשי
 חלק וקוטר הצינור יהיה מלא.

 
ציפוי הפנימי   הצינור המתחבר להסתעפות צריך להיות קטע קצר המאפשר תיקון של 
אחרי ביצוע הריתוך. המשך ההסתעפות יעשה ע"י ריתוך השקה של צינור שלם לקטע  

צמנט עם אקספנדו לפני ביצוע -קן את הציפוי הפנימי של מלטהמסתעף הקצר. יש לת
 ריתוך החדירה.

את חיתוך הפתח בפלדה עושים בשיטת "ארקאיר" שוברים בזהירות את הציפוי הפנימי  
שנתגלה אחרי הוצאת הסגמנט החתוך מדופן הפלדה. אחרי ריתוך הסעיף כמפורט מעלה  

ופירורי מלט ולהקפיד שיהיה מעבר   יש לנקות את הצד הפנימי של החיבור מכל לכלוך
חלק בקו החדירה בין שני הצינורות. בגמר ריתוך הסעיף ותיקון הציפוי הפנימי יש לנקות  
את פנים הצינור מכל פסולת, שיירי מלט וחומר זה אחר. את המלט הטרי של התקין יש 

 לכסות בחומר הבשלה מתאים כדי למנוע ייבוש מהיר. 
 

 אוכפי חיזוק 
בה לריתוכי  במקומות  חיזוק  אוכפי  המבצע  וירתך  יתקין  התכניות  לפי  הדבר  דרוש  ם 

חדירה "טה". אחרי ביצוע ריתוך החדירה כמפורט לעיל, יולבש האוכף על הסעיף, שוליו  
החיצוניים ירותכו אל הצינור הראשי ושפת הפתח שבו תרותך אל הסעיף. לא תשולם כל 

ייכלל במחיר התקנת הצינ ורות. טיב הריתוכים יהיה כמפורט תוספת עבור אוכף הוא 
 מעלה לריתוך צינורות. 

 
 פגמים בצינורות ותיקונם 

במקרה ולאחר הריתוך יתגלו דפיקות, סדקים או פגמים אחרים בצינורות יתן המהנדס 
הוראות לתקן את הפגם, לחתוך את החלק הפגום או לסלק את הצינור הפגום כולו לא 

 תשולם כל תוספת בגין תיקונים אלה.
 

 תיקון של ליקויים בריתוכים 
המהנדס יוכל לתת רשות לתקן ליקויים במחזורי השורש או המילוי, מותר לתקן נקבי  
המהנדס.  אשור  טעונים  יהיו  כאלה  תיקונים  אולם  הגמר,  במחזור  וקעקועים  מלט 

מ"מ לא ייחשבו כפגם. לפני ביצוע כל תיקון יש   1.0קעקועים אשר עומקם אינו עולה על  
וש או חיתוך בלהבה. כל הסיגים והקשקשים להסיר את הפגם ע"י חיטוט באיזמל, ליט

ולרתכו   התפר  כל  את  לחתוך  יש  בתפר  סדק  שיתגלה  במקרה  פלדה,  במברשת  יוסרו 
מחדש. המבצע יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות או בריתוכים סימון ברור בצבע שמן על  



כ  יורד  ייעשו לפני הורדת הצינורות לתעלה, ולא  ל גב הצינור. כל התיקונים בריתוכים 
לשביעות   נעשו  קטע  באותו  התיקונים  כל  כי  אישר  שמהנדס  לאחר  אלא  לתעלה  קטע 

 רצונו. 
 
 

 צביעת צינורות פלדה ואביזרים על קרקעיים 57.01.7.5
 

 תחום המפרט 
מפרט זה חל על צביעתם של צינורות ואביזרים בקווי פלדה שיונחו על פני הקרקע הן 

 זמניים והן קבועים. כמו  
כן על צינורות גלויים לבריכות ומגדלי מים. המפרט אינו חל על צינורות בתוך הבריכות, 

 הבאים במגע עם  
 המים. 

 
 הנחת הצינורות 

 -20בטון מיוחדים בגובה של לא פחות מ צינורות שיש להניחם על הקרקע יונחו על לבני
 ס"מ מפני הקרקע, על  

הנ"ל  הלבנים  צורת  ההחזקה.  עבודות  על  ולהקל  הקורוזיה  סכנת  את  להקטין  מנת 
 )בלוקים טרומיים(, המרחק  

 ביניהם ומיקומן יהיו לפי התכניות או לפי הוראות המהנדס המפקח. 
 

 והאביזרים( הכנת הרקע לצביעה )ניקוי פני הצינורות 
 

 צינורות א.
צינורות שלא היו צבועים מקודם ינוקו במברשות פלדה מכניות מכל חלודה, קשקשים, 
לכלוך, וחומר זר אחר, כתמי שמן וגריז יש להסיר בנפט או בנזין. מיד לאחר הניקוי יש 

 לצבוע את השטחים בשכבה ראשונה של צבע יסוד כמפורט מטה. 
יטומני או צבע אחר, על המהנדס המפקח לבדוק את כל בצינורות שהיו צבועים בצבע ב

 השטחים הצבועים לפגמים בצבע ולכתמי חלודה ולקבוע את פעולות השיפוץ הדרושות.
כפגמים בצבע ייחשבו שטחים בהם הצבע נסדק, מתקלף או מראה חוסר הידבקות אל 

ן. כל המתכת. במיוחד יש להקפיד בבדיקת מקומות הקשים לגישה או המוסתרים מהעי
ינוקו עד למתכת הנקיה בעזרת מברשת פלדה  המקומות של חלודה או של פגמי צבע 
יד,  במברשות  השמוש  יורשה  מכניות  להפעיל מברשות  אפשרות  ואין  מכנית. במקרה 
 בתנאי שהמפקח יתן את אישורו לכך ושהניקוי שווה בטיבו לזה המושג במברשת מכנית.

ות להגיע במברשות מכניות או מברשות יד, במקומות קשים לגישה, בהם אין כל אפשר 
יש להסיר את החלודה, צבע פגום ולכלוך עד כמה שאפשר, לייבש את השטח ע"י ניגוב 
ולכסות מקומות אלה במשחת מגן. בצינורות המצופים בשכבת אספלט יש להסיר את 

 האספלט עד שישאר רק צבע היסוד. 
 
 אביזרים  .ב

ת יש לנקות את כל כתמי החלודה במקומות  באביזרים הבאים צבועים מבית החרוש
בהם פגום הצבע הקיים בעזרת מברשת פלדה מכנית. במקומות אלה יתוקן הצבע לפי 

 המפורט מטה. 
 

 טיב הצבעים והטפול בהם 
 

 כללי 
בהם, על המבצע להגיש פרוט מלא    כל הצבעים יהיו טעונים אשור המפקח לפני השמוש

שם  יכלול:  זה  פרוט  בהם.  להשתמש  בדעתו  אשר  האחרים  והחומרים  הצבעים  של 
היצרן, מין הצבע, מפרט מלא של היצרן, לרבות הוראות לטפול ושמוש בצבע, הוראות 

 לדילול )אם מותר( וזמני ייבוש מינימליים.
 

 יצרנים מאושרים 
שווה ערך. אין להשתמש באותו צינור בצבעים   הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור", או

כשהם  המקוריים  במיכלים  להחזיק  יש  הצבעים  את  שונים.  חרושת  בתי  מתוצרת 
סגורים ויש לשמור על הצבע מכניסת מים, לכלוך או חומר זר אחר. כמו כן יש להקפיד 
על כל הוראות היצרן בדבר דילול הצבעים והטפול בהם. הדילול לא יורשה אלא אם 

 יימות הוראות יצרן מפורשות לכך. ק



 
 הצבעים ג.

 קרקעית ומערכות אביזרים על קרקעיים:-אלו הצבעים אשר ישמשו לצביעת צנרת על

  נירלט        טמבור   כללי  
 HBיסוד צינכרומט   יסוד סופר עמיד   אלקיד                שם שכבת יסוד 

 1.0    1.0   1.0              מס' שכבות
 60.0    60.0   70.0 שיכבה יבשה עובי 

 HBיסוד צינכרומט     יסוד סופר עמוד   אלקיד   שכבת בינים 
 1.0    1.0   1.0  מס' שכבות 

 60.0    70.0    60.0 עובי שיכבה יבשה 
 DTCמולטילק          עליון סופר עמיד    אלקיד   שיכבה עליונה 
 2.0                        2.0   2.0 מס' שכבות  

 40.0    40.0   120.0 עובי שיכבה יבשה 
 4.0    4.0   4.0 סה"כ מס' שכבות 

   
 ביצוע הצביעה 

יבשים לגמרי   הצינורות להיות  צביעת היסוד תעשה במברשת מיד אחרי הניקוי. על 
בשעת הצביעה. הצבע יכסה את כל פני המתכת בשכבה רצופה וחלקה בעלת עובי אחיד, 

טיפות קרושות ופגמים אחרים. זמני הייבוש יהיו, בהתאם לצבע, ללא הפסקות, נזילות,  
 לפי המפורט מעלה.

את השכבה השנייה והשלישית מותר לבצע בהתזה. במידה והדבר הוא מעשי, ותוך  
הקפדה על הוראות היצרן. לפני צביעת כל שכבה נוספת יש לתקן את כל הפגמים בשכבה 

ותה מכל אבק או לכלוך העלול להצטבר הקודמת ע"י גירוד הצבע וצביעה מחדש ולנק
השכבה  של  ייבושה  לפני  חדשה  שכבה  בצביעת  להתחיל  אין  לצביעה.  צביעה  בין 

 הקודמת. זמני הייבוש יהיו לפי הוראות היצרן. 
 

 חפיפה בין צבע וציפוי אספלט
בקווים הנמצאים בחלקם מתחת לאדמה ובחלקם מעליה, יושאר הציפוי האספלטי על  

יציאתו מהאדמה. הצבע בו צבועים   50מרחק של  הצינור הגלוי ל ס"מ בערך ממקום 
העל כ-הצינורות  של  למרחק  על האספלט  יחפה  מקצה האספלט.   -20קרקעיים  ס"מ 

לשם כך, ינוקה הציפוי האספלטי מכל לכלוך ובמידת האפשר מהסיד, וייצבע בשכבת 
 יסוד של צבע פלסטי ובשתי שכבות של צבע אלומיניום סינתטי. 

 
 י צבע תיקונ 

המפקח.  שיורה  במקומות  מחדש  לצבוע  יש  הצביעה,  לאחר  פגמים  ויתגלו  במידה 
 . 5.3ההכנות לתיקוני הצבע יבוצעו לפי המפורט בסעיף  

 
 

 משחות מגן 
פני   את  לכסות  יש  כראוי,  לנקותם  אפשרות  ואין  קשה  אליהם  שהגישה  במקומות 

( דנזו  כגון  מגן,  משחת  של  בשכבה  איירונסרבDensoהמתכת  או   )   (Ironserv את  .)
המשחה יש לשפשף בחוזקה על מנת להחדירה היטב לכל השקעים והנקבוביות בשטח  
וליצור שכבת מגן רצופה. את השטח המרוח ב"דנזו" יש לעטוף בסרט "דנזו" לשם הגנה 
גם  משמשת  איירונסרב  המשחה  כדרושה.  כזאת  עטיפה  יראה  המפקח  אם  נוספת, 

ן כושי מגופים, צירים ומנעולים של מכסאות וכד'. למריחה על חלקי פלדה גלויים, כגו 
 במקרה זה משמשת המשחה גם כסיכה וגם כהגנה נגד קורוזיה. 

 
 

 לחץ הידרוסטטי  -בדיקת הקווים  57.01.7.6
 

 כללי 
ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בו אחרי הכיסוי החלקי  לאחר השלמת הנחת הקו 

תבוצע   הבדיקה  הידרוסטטית.  לחץ  בדיקת  הקו  עם ייבדק  ייקבעו  אשר  באורכים 
 המהנדס. בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח. 

. הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת או  אטמוספרות  12לחץ הבדיקה יהיה  
 ע"י חיבור למקור לחץ מתאים ע"ח הקבלן. 



 
 הכנות לבדיקת הלחץ 

אלא   הקו  במילוי  להתחיל  האחר   7-6אין  הבטון  מבני  יציקת  לאחר  לפני  ימים  ונים. 
ולוודא שכל האביזרים  והמבנים  החיבורים  כל  סופית את  בדיקה  לבדוק  יש  המילוי 
האוויר  שסתומי  פעולת  את  לבדוק  יש  ובמיוחד  לפעולה,  ומוכנים  טוב  במצב  הינם 
ואטימות הניקוזים, במקרה של בדיקת קטע שאינו מסתיים במגוף חוצץ, יש לאטום 

 ונו הבטוח. את הקצה הפתוח של הקטע ולדאוג לעיג
 כן יש לבדוק את מתקן הבדיקה ואת פעולת המשאבה. 

 
 מילוי הקו במים 

לא יוחל במילוי הקו אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס. הקו ימולא בהדרגה 
למנוע   כדי  האוויר   הלםובאיטיות  כל  יציאת  את  לאפשר  וכדי  הצינורות  רעידת  או 

יהיו כל  מהצינורות. מהירות מילוי הקו במים תקבע ע"י המהנדס. בהתחלת המילוי 
מגופי הניקוזים פתוחים, וכל ניקוז ייסגר אחרי שהמים ישטפו ממנו את הלכלוך העלול 

 להימצא בצינורות. 
 

ייבדקו כל האביזרים לאטימותם וייעשו  אחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ בקו,  
כל התיקונים הדרושים. במקרה ויתגלו דליפות באטמי האביזרים או בגובתות המילוי.  
אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהקו מלא  

תוקנו  מים, ינוקז הקו ויבוצעו התיקונים הדרושים. יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר י
 כל הדליפות. 

 
 בדיקת לחץ 

שעות לאחר מילויו במים, ובצינורות עם ציפוי   24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא  
צמנט   ממלט  אשור   72אחרי    -פנימי  בלי  בקו  הלחץ  יועלה  לא  מקום,  מכל  שעות. 

לגובה הדרוש ויוחזק בגובה זה לתקופת הגיעו  המהנדס. הלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד  
 ופה ישררו אותם תנאי הטמפרטורה. זמן אשר תקבע ע"י המהנדס כך שבראשיתה ובס

 
בעוד הקו נמצא תחת לחץ, ייבדקו על החיבורים לאטימותם וכל דליפה אשר תתגלה  
תחשב כליקוי אשר יש לתקנו. אחרי תיקון הדליפות יועלה הלחץ שנית ותעשה בדיקה 
אטום  יהיה  אשר  עד  מעלה,  כמתואר  התיקונים  ועל  הבדיקות  על  לחזור  יש  חדשה.. 

 יעות רצונו של המהנדס. בהחלט, לשב 
יפול בתקופת  לעיל והלחץ לא  דליפות הנראות  כל  יתגלו  ייחשב כאטום אם לא  הקו 
עיוורים  באוגנים  בקצותיהם  כנגד קטעים אטומים  הלחץ תעשינה  בדיקות  הבדיקה. 

 כאשר המגופים פורקו מהם. המגופים יורכבו לאחר הבדיקה.
 

 )צילומי ריתוכים(  בדיקות רדיוגרפיה 
 מהריתוכים.  100% -לצילומי ריתוכים בצינורות ובהתקנת מערכות אלה,  יבוצעו 

 
 בדיקות עטיפות הצינורות 

של ספק הצינורות לביקורת הקווים ע"י   שרות שדההקבלן יתאם עם המפקח הזמנת  
 מכשיר חשמלי על חשבונו. 

 
 התחברויות לקווים קיימים 

תוק של מערכת המים כל ההתחברויות תעשנה בתאום עם המפקח להמעיט בזמן השי
הפועלת במסוף. ההתחברויות תכלולנה ניקוז קווי המים ולא ישולם עבור פעילות זאת 

 בנפרד והקבלן יקח זאת בחשבון בהצגת מחירי היחידה להנחת הצינורות.
 
 
 

 חיטוי )כלורינציה( הקו  57.01.7.7
 כללי 

כל קו צינורות יחוטא לפני הכנסתו לשרות ע"י כלורינציה לפי הדרישות שבנספח. כמו  
או   תיקונים  של  עבודות  בו  שנעשו  קיים אחרי  צינורות  קו  של  כל קטע  יש לחטא  כן 
שינויים. חיטוי הקו ייעשה אחרי בדיקת הלחץ, אלא אם המהנדס יתן הוראות אחרות. 

ת פיקוחה של המחלקה לביקורת איכות המים כל עבודות החיטוי ייעשו בהדרכתה ותח
 של המזמין. 

 .תוצאות בדיקות בקטריליות יוגשו למפקח לאשור לפני הכנסת הקו לפעולה



 

  (AS MADEתכניות לאחר ביצוע ) 57.01.7.8
(, )לפני קבלת  AS MADEלאחר גמר העבודות על הקבלן לספק את תכניות עדות )  .1

)באם במפרט המיוחד צוינה דרישה חמורה  העבודה הסופית על ידי עיריית שדרות  
מזו המצוינת פה יקבע המפרט המיוחד(, אשר ישקפו במדויק את העבודות אשר  
המדידה   מערכת  של  חלק  והן  הכמויות  לחישובי  הבסיס  את  הן  ויהוו  בוצעו 

 הגיאוגרפית.
 
תכניות העדות תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמך ותוגשנה על רקע קואורדינטות   .2

 יות בלבד ותכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע. ארצ
הקבלן יקשור את המדידה לנקודת קבע של העיר שדרות על בסיסם מבוצע מערך   
באחריות הקבלן  לצורך קשירה עתידית של מפות התיעוד למערך העירוני.     GIS-ה

 לקבל נקודות התייחסות אלה ממחלקת מהנדס העיר. 
 
גבי    DXFאו    DWGין בקובצי  התכניות ימסרו למזמ  .3 כפי    GISובפורמט    CDעל 

שיקבע ע"י המזמין ובהדפסה בשני עותקים של נייר לבן, בחתימת הקבלן והמודד  
ימי עבודה ממועד    14אשר הכין את התכניות וכתבי הכמויות. התוכניות יבדקו תוך  

הסתייגויו מכתב  עם  לקבלן  יוחזרו  יאושרו  ולא  במידה  המתכנן.  ע"י    תהגשתן 
לתיקון, השלמות והגשה מחדש. רק לאחר אישור המתכנן בכתב לתוכניות העדות  

 ניתן יהיה להתחיל בהליך קבלת עבודה. 
 
העדות   .4 תכניות  הכנת  בגין  תוספת  כל  תשולם  לא  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

 כמפורט לעיל. 
 
בונו  הכנת התכניות הנ"ל ומסירתן לידי נציג המזמין הם תנאי הכרחי לאישור חש .5

 הסופי של הקבלן. 
המייצגים את כל המידע   Xref -מסירת העבודה תכלול תיעוד  עם רשימת קובצי ה 

 הנילווה לתשתיות הביוב שבמפרט. העבודה תתבצע ותוגש ברשת ישראל חדשה. 
מודל ביוב למתכננים  -ב  מילת"בבאחריות המזמין להעביר לקבלן קובץ אקסל "

 .  As Made", לצורך הגשת מפות ומודדים
 

 :תשתיות הביוב הגדרות בסיסיות  המתייחסות לאופן קליטת נתוני

עבור כל     - Polyline Z  כ תשתיות קוויות של הביוב  יקלטו עם רכיב  גובה   .1
VERTEX  (X,Y,Z ) 

ויחד עם זאת ערכי הגובה יוזנו    PolylineZ –קווי ביוב גרוויטציוניים יקלטו כ  .2
 בבלוק המתאר את הצנרת  

 )ראה הסבר בהמשך(.        
 כיוון הדיגיטציה בשכבות גרווטיציוניות יהיה מהגבוה לנמוך. .3

  –מגוף, שוחה וכו' יקלט גובהם המוחלט בנקודת הכנסתם כ  –אביזרים נקודתיים  .4
X,Y,Z . 

קווי תשתית יתחברו במרכז שוחות/ אביזרי תשתית נקודתיים ) ביוב, ניקוז, מים (   .5
 לכדי  רציפות טופולוגית.  

קטע בשכבות ביוב וניקוז יתחיל ויסתיים בשוחחה/ תא/ קולטן/ אביזר רשת   -קו 
 אחר.

המודד / המתכנן ימלא את כל השדות אשר המידע לגביהם היה זמין עבורו בעת ביצוע  .6
 העבודה. 

טבלת   .7 מתוך  כמספר  יוזנו  מרשימה  ערך    / ייחוס  לטבלת  המתייחסים  מידע  שדות 
  EXCEL - יחידות בקובץ ה 

 נספח מפרט שכבות וטבלאות יחוס(.) 

 שדות מידה )קוטר, אורך וכו'(  יוזנו כמספר.   .8

)נספח מפרט שכבות   EXCEL -יחידות מידה  ימולאו מתוך טבלת יחידות בקובץ ה  .9
 וטבלאות יחוס(. 



.  Tטקסט תיאורי כמו מידות או הערות יוזן בשכבה תואמת לשכבה הייחוס עם סיומת   .10
 למשל  לשכבת קו ביוב  

בשכבה  4801  יופיע  הרלוונטי  סיומת  T4801   הטקסט  עם  בשכבות  השימוש   .T   הן
 אליות לצורך תצוגת  אופציונ

 הנתונים או ההוספת הסברים בקובץ האותוקאד.  

קווי עזר הבאים להדגיש קשר בין  קסט תיאורי ) סעיף קודם( של אובייקט או הצגת  .11
 הגדלה של מספר פריטים  

 . /HelpLineיוצג בשכבה בשם   

. המודד יגיש את עבודתו עם  True Typeהקובץ יוגש תוך שימוש בפונטים מסוג  .12
 יית כל הפונטים בהם  ספר

 עשה שימוש.  

 העירייהשוחות ביוב, תקבל מספרים/ שמות על בסיס הקצאה שתמסר למודד על ידי   .13
 האחראי קודם להתחלת  

 המדידה.  

 /Overshootתוך הקפדה על שמירה מפני   ,המודד ידאג לתקינות טופולוגית מלאה .14

Undershoot  , 

 MultiPart . 

 ממופים בעלי אותו שם בתחום העבודה. לא ימצאו שני אלמנטים  .15

 .NNN.00העבודה תמסר ברמת תיעוד אורכים מדודים של עד וכולל רמת הס"מ      .16

מפל הוא מידע נילווה לקו וימצא בצמידות לשוחת היעד. ערכי הגובה של הקו בו יש   .17
 מפל יכללו את גובה  

חתך הנדסי תבוע היציאה משוחת המקור וגובה הכניסה למפל . חישוב המפל ויצירת   
 על סמך גובה המפל.  

הקפדה על הכנסת ערכי יחידת המידה. יש להקפיד על הזנת השדה של יחידת המידה  .18
 במיוחד בנושא הקטרים  

 בשל השימוש בקטרים ביחידות עשרוניות ס"מ/ מ"מ מול יחידות באינץ.   
 

 קווים מפוליאתילן מצולב   57.01.8
 

   סוג הצינורות 57.01.8.1
 

יבדקו בדיקה ויזואלית ליד התעלה ויתוקנו לפי הצורך, יורדו    פקסגול צינורות
לתעלה רק לאחר שהצינור הקודם תפוס כבר ע"י תפיסות ריתוך. לאחר הכנסת  

הצינור ימתח המבצע את הקצה במקרה הצורך, כדי לקבל מרווח אחיד בין  
 הצינורות. הריתוך יעשה אך ורק בתוך התעלה. 

 

ס"מ  80המוצנעים בקרקע בכיסוי  10ילן מצולב דרג ביצוע קווי מים מצינור פוליאת 57.01.8.1.1
 המחיר כולל: 

 א. חידוש מדידה. 
 ב. אספקה והובלת הצינורות והאביזרים. 

 ג. פריקה ופיזור הצינורות והאביזרים לאורך התוואי. 
מ' שיבטיח   2.0ד. חפירת או חציבת תעלות בהתאם לתוכניות והחתכים, בעומק עד 

 גב הצינור.  ס"מ מעל  80לי של  אכיסוי מינימ
 ה. יישור תחתית התעלה עם הידוק כולל פיזור , ריפוד חול.

ו. הורדה לתעלה והרכבת הצינורות והאביזרים הנדרשים, ביצוע כל פרטי ההרכבה  
 והחיתוכים הדרושים.
 . 51"מ לפי פרט עם הידוק לפי מפרט כללי ס 15ז. כיסוי בשכבות של  

ח. בדיקת לחץ בקו לפי דרג הצינור ובהתאם לדרישות המפרט הכללי ולתקן  
 הישראלי. 



 ט. כיסוי סופי מאדמה מקומית.
 "י חברה מאושרת על משרד הבריאות.י. שטיפת הקווים וביצוע חיטוי ע
  0.12"מ ובעובי ס 15ממוחזר ונטול עופרת ברוחב יא. סרט סימון מפוליאתילן לא 

מונח בחפירה מעל צנרת   316חוטי מתכת נירוסטה  2"מ שבתוכו שזורים מ

" תוצרת   WAVELAY 050"פוליאתילן לזיהוי הקו. הסרט הינו מסוג 

BODDINGTONS ע. "מ או ש"י חברת ש.ב. טכנולוגיות בעמיובא ע"  



 פוליאתילן מצולב ריתוך והנחת צינורות  57.01.8.2
גבי תופים או גלילים בהתאם לקוטר הצינור.  - על הקבלן לספק הצינור לשטח על 

כמות הצינור על תוף או בגליל תהיה בהתאם לקוטר הצינור. הצינור יפרק  
ידי טרקטור במשיכה, או כאשר הטרקטור משמש כאוגן והעגלה  - מהתופים על

 מתקדמת באופן שלא יגרם נזק לצינור. 
ידי קבלן מורשה מטעם יצרן הצינורות. חיבורי הצנרת יתבצעו  - יתבצע על החיבור 

 מחוץ לתעלה.
קרקעית של צנרת  -הנחת הצינור בתעלה תתבצע לפי מפרט "הוראות התקנה תת 

 פוליאתילן מצולב". 
 הכנסת הצינור לתעלה באישור המפקח אחרי שיוודא שהיא נקיה מאבנים חדות.  
ידי אדמה מקומית ללא אבנים. עטיפת חול תבוצע  - כיסוי ראשוני של הצינור על  

 . בכתבבהתאם להוראות המפקח הצמוד 
חובת הקבלן לאפשר לשירות הטכני של המפעל לפקח על העבודה. בכל קטע צינור   

 יעביר השירות הטכני דו"ח בפקס למתכנן. 
מבחן הלחץ יעשה בנוכחות המפקח הצמוד ובא כח המפעל וילווה באישור על   

 ביצוע הטסט. 
בגמר העבודה יעביר הקבלן למתכנן אישור טסטים ומכתב אחריות של המפעל   

 שנים.  10לתקופה של 
 

 , לחץ הידרו סטטי  קוויםהבדיקת  57.01.8.3
 כל קטע וקטע של הקו המוכן יש לבדוק בדיקה הידראולית. א. 
הלחץ מטרתה לבדוק את הריתוכים מתוך הנחה כי הצינורות עברו  בדיקת ב. 

בדיקת לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ של  
 הצינורות. 

לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של נקודות האוויר והניקוז  ג. 
 שלאורך קטע הקו הנבדק. 

ההבשלה של הבטון בגושי העיגון  לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה  ד. 
 והתושבות, במידה ויבוצעו. 

אטמוספירות בנקודה הנמוכה של הקו, אלא   12הבדיקה תעשה בלחץ פנימי של ה. 
 אם נדרש בכתב הכמויות או ע"י המהנדס לחץ בדיקה אחר.

  11.6 -בכל מקרה, החלק הגבוה של הקטע הנבדק יהיה בלחץ לא פחות מ
 אטמוספירות. 

ות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגן,  את הקצו ו. 
 באופן כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה.  
 פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור. 

מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אוויר בקו. לאחר  ז. 
 מילוי כל הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה הנדרש. 

חץ הבדיקה יוחזק בקו במשך הזמן הנדרש ע"י המהנדס כדי לאפשר בדיקת  ל
 קטע הקו הנבדק לכל אורכו. 

אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים יאשר המהנדס את  ח.  
  "יאת כל התיקונים הנדרשים ע הקו, אם ימצאו ליקויים על הקבלן לבצע 
מצא תקין לשביעות רצונו המלאה של  המהנדס ולחזור על הבדיקה עד שהקו יי

 המהנדס. 
  11.4 -בדיקת לחץ תחשב כמוצלחת במידה ולחץ הבדיקה לא ירד מתחת לט. 

 אטמ' לאחר ½ שעה של בדיקה.
 
 
 
 
 
 



 עבודות ביוב    57.02

 

 כללי  57.02.01
 

 תכולת המפרט המיוחד  57.02.01.01
לקווי מים,    57מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי מס' 

 ביוב ותיעול, המפרט המיוחד של חולון, ויתר המפרטים הנוגעים בדבר. 
בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי,  

 יקבע המפרט המיוחד.
 רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט הכללי והמפרט המיוחד.  

ידות של העבודה, והקבלן לא יקבל  כל המפורט במפרטים הנ"ל כלול במחירי היח
 כל תשלום נוסף בעד בצוע העבודה בהתאם להוראות והאמור במפרטים. 

 
 עבודות עפר  57.02.02

 

 מדידת תווי החפירה  57.02.03
את הצירים אליהם קשור   -באמצעות מודד מוסמך  - על הקבלן לסמן על חשבונו  

התכנון, כגון קווי מדידה, אבני שפה וצירי כבישים מתוכננים, גבולות מגרשים  
וכו', ולסמן את התווי ומקום התאים וההסתעפויות בהתאם לתכ' ולהנחיות  

התקין על חשבונו נק'  המפקח, ולהציגם לאישור לפני הביצוע. כמו כן על הקבלן ל
מ', אשר תשמשנה   200קבע הקשורות לרשת הגבהים הארצית לאורך התווי כל  

 כנק' עזר למדידת הרומים המוחלטים.
לפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קווי הצינורות  

ובמקרה שיתקבל הפרש בין המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים, כפי שנמסרו  
מפקח, עליו להודיע על כך מיד לב"כ המפקח שיבקר את המדידות ויכניס  לו ע"י ה

את השינויים לשרטוט. השרטוטים המבוקרים כנ"ל ישמשו בסיס חישוב עומק  
הצינורות לצרכי תשלום. במשך העבודה יבטיח הקבלן את נק' הקבע, המדידה  

 והסימון ויחדשם בכל עת שידרש ע"י המפקח. 
 

 טיב הקרקע  57.02.04
ת כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה וסלע.  מחירי היחידו

רואים את הקבלן כאילו ערך קידוחי נסיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע  
והסלע, ובסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים. שום תביעות  

 שבון. נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, חציבה בסלע וכד', לא תובאנה בח
, דוח זה אינה מהווה תחליף לבדיקת  7מצורף דוח יועץ קרקע בנספח מספר  ב' 

 הקבלן בשטח ואין הקבלן רשאי לתבוע כל תוספת בעקבות המידע המצורף. 
 

 הכשרת התוואי לצורך בצוע העבודה  57.02.05
על הקבלן להכשיר את התווים של העבודה להנחת הצינורות והתקנת התאים,  

לים )ערמות עפר, שבר, פסולת, פרוק גדרות, צמחיה,  כולל פנוי התווים ממכשו
שיחים, עצים( וישור התווי על מנת לאפשר עבודה במכונות ו/או בידיים בהתאם  

 לאישור המפקח. 
 

 חיזוק דפנות החפירה  57.02.06
את קירות כל חפירה ע"י חיזוקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים   הקבלן ידפן

לתנאי החפירה במקום ובהתאם להוראות משרד העבודה, הקבלן יהיה אחראי  
לכל מקרה אסון וכל הנזקים לרכוש פרטי או ציבורי שיגרם ע"י מפולת בגלל  

חוסר חיזוקים, אחור בהתקנתם, חיזוק לא מספיק או עשוי מחמרים לא  
או בשיטה לא נכונה, ע"י העמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק בלתי   מתאימים

 נכון של החיזוקים או לרגלי כל סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע. 
 

 קרקעיים -מים תת 57.02.07
,  קרקעיים מכל מקור שהוא-מחירי היחידות כוללים עבודה במים תת

יסו באופן  ובדק  ניסיון,  קידוחי  עשה  כאילו  הקבלן  את  את  רואים  די 
התת המים  וספיקת  בהתאם  -מפלס  הצעתו  את  ובסס  קרקעיים, 

לממצאים הנ"ל. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו ויאושרו ע"י  



המפקח לבצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצעי חצץ, צינורות ניקוז,  
העבודה   מתנאי  הנובעות  נוספות  תביעות  שום  וכו'.  מיוחד,  דיפון 

 לא תובאנה בחשבון.  -קעיים קר-המיוחדים במים תת
 

 
 חפירה סמוך למבנים 57.02.08

בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים, מתקנים ועמודי חשמל וטלפון  
הקבלן את דפנות החפירה בדיפון מיוחד, יתמוך ויבטיח את   קיימים, ידפן

המבנים, המתקנים והעמודים הנ"ל בהבטחה מלאה, יחפור בידיים, ויוביל ויאחסן  
אדמה בהתאם לצורך. החפירה והדיפון יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל  

 חפירה ע"י עמוד חשמל(. -המתקן )לדוגמא חב' החשמל 

 
 קרקעיים, ועבודה בסמוך להם -מתקנים תתהצטלבות עם צינורות ו 57.02.09

על הקבלן מוטלת החובה לקבל ברשויות הנוגעות בדבר, לפני התחלת העבודה, את  
קרקעיים )מים, חשמל,  -כל האינפורמציה הדרושה בקשר למקום מתקנים תת

טל"כ, טלפון, דלק, ביוב, תיעול וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות  
- מקום במשך כל זמן בצוע העבודה בסמוך למתקן התתהמוסמכת, שיהיה נוכח ב

קרקעי ללא  -קרקעי או בהצטלבות עמו.. לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת
 נוכחות מפקח כנ"ל )התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן(.

קרקעי, או בהצטלבות איתו, יבצע הקבלן  -בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת 
יים לגלוי המתקן, יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר  חפירות גשוש ביד

- 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  

 קרקעי. -יגרמו עקב פגיעה במתקן התתוהעקיפים ש 
 

 אחסון האדמה החפורה  57.02.10
אם האדמה הנחפרת אינה יכולה להיות מאוחסנת ברחוב באופן שישמרו התנאים  
הנדרשים לשמירת דרכי גישה, או בגלל דרישות המשטרה, דרישות המפקח, או  

חוסר מקום, יוביל הקבלן את האדמה הדרושה לצרכי מילוי חוזר, יאחסנה  
שיאושר ע"י המהנדס, ויובילה בחזרה לצרכי המילוי.. על הקבלן ללמוד  במקום 
את אפשרויות האחסון לאדמה החפורה. כל זאת   -לפני הגישו את הצעתו   -היטב 

 על חשבון הקבלן ולא תהיה לו כל עילה לתביעה בנוגע למרחקי הובלה. 
 

 הרחקת האדמה המיותרת   57.02.11
ו לבעלות הקבלן , והקבלן ירחיקם,  כל עודפי האדמה החפורה, השבר והפסולת יעבר 

על חשבונו, אל מחוץ לשטח העירייה בה מבוצעת העבודה, ללא הגבלות מרחק, הנ"ל  
כולל גם עודפי אדמה הנובעים מהחלפת חומר המילוי. על הקבלן לברר לפני הגישו  

 את הצעתו היכן קיים אתר מאושר להרחקת הפסולת ועודפי האדמה הנ"ל. 
 
 קיימות הסדרת תעלות  57.02.12

בכל מקום בו נהרסה תעלת עפר קיימת )סמוכה לתווי הצינורות או נחצית על ידו(  
עקב בצוע העבודה, על הקבלן להביאה למצבה הקודם לאחר בצוע העבודה, להבטיח  
במהלך העבודה שהתעלה לא תחסם ותאופשר זרימת המים, וכן על הקבלן להביא  

עקב   שידרשו  והסדורים  הקשיים  כל  את  שהוא  בחשבון  מקור  מכל  מים  זרימת 
 בתעלה. 

 
 אורך החפירה  57.02.13

ושל   יורשה לעשות אחרת, תפתח התעלה של כל קו ראשי  פרט למקרים שהקבלן 
חבורי 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  

הרות אלא לפי הוראות מפורשות של המפקח. המפקח יקבע את האורך הכללי  כל מנ
אחת. פתיחת תעלות נוספות תעשה רק  -)מספר הקווים( של החפירה שתפתח בבת

מעליהן.   התקינה  התנועה  את  שתאפשר  בצורה  הקודמות  התעלות  מילוי  לאחר 
ות את  למרות האמור לעיל הרי שהחפירה לקווים לחבורים לחצרות האמורים לחצ

רשות   תינתן  אם  אלא  המשטרה,  להוראות  בהתאם  שלבים  במספר  יעשו  הרחוב 
 לסגור את הרחוב לתנועה. 



 
 רוחב החפירה התיאורטי  57.02.14

הרוחב התיאורטי של החפירה יחושב עם דפנות וורטיקליות, לפי הקוטר הפנימי של  
ס"מ רוחב כללי    80-ס"מ מכל צד של הצינור, אבל לא פחות מ  20הצינור בתוספת  

ס"מ מכל צד    40ס"מ, ובתוספת    50בסה"כ בשביל צינורות שקוטרם הפנימי הוא עד  
ס"מ מכל    60"מ. כמו כן תוספת  ס  80-60כנ"ל עבור צינורות שקוטרם הפנימי הוא  

ס"מ מכל    80ס"מ, או תוספת    125-100צד כנ"ל עבור צינורות שקוטרם הפנימי הוא  
 ס"מ. 180-150צד כנ"ל עבור צינורות שקוטרם הפנימי הוא 

לפי הרוחב התיאורטי הזה תחושבנה הכמויות של פרוק רצופים, תיקונם  
 והחלפת מילוי.  

ה מהרוחב  ליותר  החפירה  לנוחיות  הרחבת  הקבלן  ע"י  שתעשה  הנ"ל  תיאורטי 
ולא   המפקח,  אשור  לפי  רק  תעשה  שהיא,  סיבה  מכל  או  דיפון,   לצרכי  העבודה, 
כל העצים,   לשלמות  יהיה אחראי  הנ"ל. הקבלן  תילקח בחשבון בחשוב הכמויות 
הגנון , המבנים והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התיאורטי של החפירה, ויתקן על  

נזק כל  רוחב    חשבונו  יקטן  לא  מקרה  בכל  החומרים.  הספקת  כולל  להם  שיגרם 
 החפירה מהרוחב התיאורטי. 

 
 עומק החפירה  57.02.15

חוץ ממקרה של חפירה בחול צהוב נקי )שווה ערך לחול דיונות( וחוץ ממקרים שיצוין  
ס"מ מתחת הצינור. תחתית    20אחרת בכתב הכמויות, תעשה החפירה עד לעומק של  

וחלק בעבודת ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים, וכל  החפירה תהודק, תיושר ות
 האבנים, הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית החפירה. 

את   חשבונו  על  הקבלן  ימלא  מהנדרש  גדול  לעומק  תבוצע  שהחפירה  מקרה  בכל 
א', בהתאם להוראות המפקח   נקי או בחומר מצע מסוג  החפירה המיותרת בחול 

יור לא  להלן.  כמפורט  אותו  המיותרת  ויהדק  החפירה  את  למלא  פנים  בשום  שה 
 באדמה החפורה. 

  

 מילוי התעלות והחפירות  57.02.16
פרט למקרים שתינתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת ימלא הקבלן כל תעלה וחפירה  
מיד לאחר קבלת קו הצינורות ע"י המפקח, ואשור המפקח לגמר התקנת תאי בקורת  

נקי. העטיפה תהיה החל    A- 3בחול מסוג  או בריכות מי גשם. כל הצינורות ייעטפו  
ס"מ מתחת לתחתית החיצונית של הצינור ועד לרום צלחת הכביש לכל רוחב    20  -מ

התעלה החפורה בתחום צלחת הכביש יבוצע מילוי חוזר של חומר מחצבה סוג א'  
 ס"מ כ"א. מחירו של החול כלול במחירי הנחת הצינורות.   20מהודק בשכבה של 

 

 הידוק המילוי  57.02.17
במים( מתחת   והרטבה  מיכניים  יד  )ע"י מהדקי  יהדק היטב את המילוי  הקבלן 
לרצופים קיימים או מתוכננים )כאשר התכניות הן על רקע רצופים מתוכננים( או 

  15בסמוך לרצופים קיימים או מתוכננים. יהדק הקבלן את המילוי בשכבות של  
אשטו",  -"מודיפיידלפי    98%ס"מ, עם הרטבה אופטימלית עד לקבלת צפיפות של  

במקום   שתתהוינה  השקיעות  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן  נוסף.  תשלום  כל  ללא 
התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה, ימלא את כל השקיעות ויתקן על חשבונו  
מכון   ע"י  תעשנה  הצפיפות  בדיקות  האלה,  השקיעות  עקב  שיתקלקל  רצוף  כל 

 התקנים, על חשבון הקבלן כמפורט לעיל.
 

  בקווי ביו 57.02.03
 

 סוג הצינורות  57.02.03.01
פי.וי.סי. "עבה" לפי ת"י   . פרטי החפירה והמילוי  884קווי ביוב יותקנו מצינורות 

/א'. החיבורים לתאים יעשו בעזרת  143וריפוד החול מסביב לצינורות לפי תכנית סט
מחברים מתאימים, מסוג איטוביב. במידה ויותקנו ת.ב. עם תחתית מבטון טרום  

ים עם מחברי איטוביב והנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה  יבוצעו כל החיבורים לתא 
 של התאים ולא ישולם בנפרד. 
לחץ לפי ת"י    10מטר יותקנו מצנרת פי.וי.סי דרג    5.25קווי ביוב בכיסוי העולה על  

 . וע"פ הנחיית המפקח והתוכניות. 71452
 
 



 בדיקת הצינורות  57.02.03.02
התקנים שהצינורות מסוג  לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן למפקח תעודת מכון  

שסופק לעבודה, עמדו בבחינת הלחץ החיצוני כנדרש, ויספק הוכחות כדי הנחת  
דעתו של המפקח שהצינורות שסופקו לעבודה הם מאותה תוצרת שאליה  

 מתייחסות הבדיקות. 
המפקח משאיר לעצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לבדיקות  

שבון הקבלן(. במקרה שהתוצאות לא תהיינה  נוספות )משלוח הצינורות על ח
מניחות את הדעת, יפסול המפקח את כל המשלוח לשימוש, אלא אם כן יוכיח  

 הקבלן ע"י בדיקות נוספות, כי תוצאות הבדיקה הראשונה היו מקריות. 
ויפסול ל שימוש כל צינור   המפקח יבדוק את הצינורות שיסופקו למקום העבודה 

הנ"  לתנאים  מתאים  אין  שאינו  מיד.  הפסולים  הצינורות  את  ירחיק  והקבלן  ל, 
הצינורות   לטיב  מאחריות  הקבלן  את  משחררת  המפקח  ע"י  המוקדמת  הבדיקה 

 והפגמים שיתגלו בהם תוך המשך העבודה ותקופת האחריות לפי החוזה.
 

 הנחת קווי הצינורות  57.02.03.03
קורת  פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צינורות בין שני תאי ב

בבת הצינורות  -סמוכים  יונחו  הביוב  תא  של  הראשון  החלק  שיבוצע  אחרי  אחת, 
ס"מ,    20יחוברו אל קירות התאים. הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול בעובי של  

וע"י   יד  במהדקי  יהודק  ומעליהם  הצינורות  בצידי  דלעיל.החול  כמפורט  שיהודק 
יונחו באופן שקצוותיהם   ישר אחרי  הרבצה במים. הצינורות  יגעו אחד בשני בקו 

שחדרו במלואם לתוך הפעמון, ובהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש. הצינורות יותאמו  
באופן, שכל קו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה כל סטייה של  
השמש   קרני  או  פנס  בעזרת  תעשה  הביקורת  והאופקי.  האנכי  במישורים  הקו 

 י מראות וע"י מדידת כל צינור וצינור בלייזר ודיסטומט. שישלחו לתוך הצינורות ע"
 
 

 חבורי הצינורות אל תאי הביקורת 57.02.03.04
לא   ההתקנה  גמר  שלאחר  באופן  התא,  קיר  של  הפנימי  לצד  עד  יוכנסו  הצינורות 
מלט   בטיט  היטב  יסתם  והצינור  הקיר  בין  הרווח    התא.  לתוך  הצינורות  יבלטו 

יסודר ראש בטון משופע סביב הצ יהיה  ומבחוץ  צינור החבור  ס"מ    60ינור, אורך 
תא   של  המרכז  נקודת  דרך  תמיד  יעבור  הצינור  של  האורך  ציר  המשך  לפחות, 

 הביקורת, אלא אם תינתן ע"י המפקח הוראה מפורשת לעשות אחרת. 
  "איטוביב"צינורות פי.וי.סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם 

ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר   RD-100, או פרס סיל F-905או פורשדה 
 מתאים. אספקה והתקנת מחבר לשוחה יהיה ע"פ סעיף מתאים בכתב הכמויות. 

 
 בדיקת אטימות המערכת  57.02.03.05

לאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיסוי מחברי הצינורות )קטע הקו מוגדר כקטע  
רים ויאטום קטע  בין שתי שוחות בקרה(, ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים ז

זה בתאי הבקרה, בפקקים זמניים אשר בגופם מותקן ברז, ברז בפקק התחתון וברז  
מ' מעל גב הצינור, בנקודה הגבוהה.    5.50עם צינור בפקק העליון, הצינור יוגבה עד  

הקטע שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה וקטע צינור. לאחר האטימה/עגון  
במי הקו  במילוי  יוחל  יוצא  הפקקים,  הכלוא  האוויר  כאשר  הנמוכה  מהנקודה  ם 

מ' מעל גב    5.50מהצינור המחובר לפקק העליון. המים ימולאו כך שיגיעו עד לגובה  
 שעה אחת לפחות.  -הצינור העליון ויישארו במערכת ל

בהתייעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות הבדיקה מתאימות. במידת הצורך,  
שדה של יצרן הצינורות. עבור בדיקות אלו לא ישולם  יקבע אופן התיקון ע"י שרות ה

 בנפרד ועלותם כלולה במחירי היחידה השונים. 
 
 מפלי מים בקווי ביוב  57.02.03.06

מתחתית הצינור    ס"מ   40במקרה שהצינור יוכנס אל תא הביקורת, בגובה העולה על  
מפל   לתא בהתאם לשרטוט. מחיר  מים מחוץ  יסודר מפל  היוצא מתא הביקורת, 
המים החיצוני, או התקנת תא מפל מיוחד )בהתאם לנדרש בתכניות( כולל : מחבר,  
צינור, קשת וקביעתם במקום, סדור חורים בתא בקורת וסתימתם, ויציקת בטון  

ימדד מתחתית  מזוין מסביב למפל בהתאם לשרטוט. עומק ה  מפל לצרכי תשלום 
 הצינור העליון בכניסתו לתא עד לתחתית הפנימית של הקשת.

 



 עטיפת צינורות בבטון 57.02.03.07
במקרה של הנחת הצינורות מתחת למבנים או כביש בעומק קטן, יעטוף הקבלן אם 
הצינור בבטון במקום עטיפת   ותמורת תשלום מיוחד, את  ע"י המפקח  ידרש לכך 

 התאם לשרטוט.   חול. העטיפה תעשה ב
 . 118לפי ת"י   30  -בטון ב

 
 הסתעפויות ביוב אל מגרשים 57.02.03.08

בכל מקום שיידרש, יונחו הסתעפויות אל מגרשים ע"י קווי צינורות מחוברים אל  
אל   גם  מתייחס  לעיל  הצינורות  קווי  להנחת  בנוגע  האמור  כל  הביקורת.  תאי 

באופן המבטיח מפני חדירת  ההסתעפויות. קצוות ההסתעפויות יסתמו ע"י הקבלן  
ללא  -עפר, מים וכו' לתוך הצינורות ע"י פקק חרושתי או ע"י עטיפת ניילון וגוש בטון

 תשלום נוסף. 
 

 תכולת המחירים לקווי צינורות 57.02.03.09
יכלול: הכשרת   צינורות  אורך  ומחיר מטר  אורך  מטר  לפי  ישולמו  הצינורות  קווי 

 התווי, חפירה וחציבה,
תת במים  ופיזורו  קרקעיים,  -עבודה  נקי  חול  הספקת  החפירה,  דפנות  מלא  דיפון 

 בתחתית התעלה וסביב 
מילוי   לחץ,  בדיקת  שוחה,  מחברי  כולל  והנחתם,  הצינורות  הספקת  הצינורות, 

 והידוקו, 
 הרחקת האדמה המיותרת וכל המפורט לעיל.  

 
 מדידת אורך קווי צינורות לצרכי תשלום  57.02.03.10

מדידת אורך הצינורות לצרכי תשלום תעשה נטו לאורך ציר הצינורות לאחר הנחתם  
בין הצדדים הפנימיים של קירות תאי הביקורת אליהם יחוברו הצינורות )המידה  
מתאי   הביוב  הסתעפויות  אורך  בחשבון(.  תילקח  לא  הביקורת  תאי  של  הפנימית 

בקורת בחצר עד לקצה    בקורת לחצרות, ימדד נטו כנ"ל, ובמקרה שלא יבוצע תא
 ההסתעפות. 

 
 מדידת עומק קווי הצינורות לצרכי תשלום  57.02.03.11

עומק הצינורות ימדד החל מפני האדמה או הכביש הקיימים עד לתחתית הפנימית  
של הצינורות. עומק כל קו לצרכי תשלום יקבע בהתאם לעומק הממוצע של הקו,  

עלה ועומק הצינור  שיהיה הממוצע בין עומק הצינור ביציאה מתא הביקורת שבמ
שבכניסה לתא הביקורת שבמורד, ולא ילקחו בחשבון עומקים שונים של הקו בין  

 שני תאי הביקורת הנ"ל.  
 לדוגמא: 

 מ'.  2.10עומק הצינור ביציאה מתא הביקורת שבמעלה 
 מ'.  1.80עומק הצינור בכניסה לתא הביקורת שבמורד 

  - 1.76שב כל הקו כקו שעומקו מ מ'. כלומר לצרכי תשלום יח  1.95עומק הקו הממוצע  
 מ'.  2.25מ' עד 

 במקרה של הסתעפות ביוב לחצר יעשה החשוב כנ"ל. 
 

 תאי בקורת יצוקים במקום  57.02.03.12
יהיו   והמכסים  התקרות  התאים  כל   , באתר  ביקורת  תאי  לצקת  מאושר  לא 

 חרשתיות כמפורט 
 

   ס"מ  150ס"מ,   125ס"מ,    100תאי בקורת טרומיים   57.02.03.13
טון רטוב בלבד עם תקרות שטוחות, לא יאושרו תקרות קוניות.   תאים טרומיים מב

הזרימה   לכיווני  שמתאים  מונוליטית  ביציקה  חרושתי  מתעל  עם  יהיו  תחתיות 
 בשוחה תוצרת "רדימיקס" או שו"ע שיאושר ע"י המתכנן יבוצעו כדלהלן: 

עם   תהיה  התחתית  טרומית  תחתית  תותקן  התא  של  התחתון  רצפה  בחלק 
)מתפלס(    רצפה מונוליטית המיוצרת בשיטה רטובה בבטון טרי מובא  -סניטארית  

הכוללת תעלות בטון הנוצקות יחד עם הרצפה בזמן הייצור    30- בחוזק מינימלי ב
תבצע במפעל תחת פיקוח ובקרת איכות   יייצור הרצפות    המתכנן.  של  ת  ותוכני הולפי  

הישראליים: לתקנים  חלק    1923ת"י  ,   (1997)פברואר  1חלק    658ת"י    ובהתאם 
 ( 2008)ספטמבר  118ת"י  , (2010)מרץ 2
 



 

 
 
 

. בחלק העליון של התא תהיה  658יליים טרומיים לפי ת"י הקירות יהיו מחוליות גל
טון לפי התוכניות. איטום בין החוליות לבין עצמן    40טון או    25תקרה כבדה לעומס  

אטם   בעזרת  יעשה  חיבור  CDS PLUS 3ולתחתית  יעשה  טרומית,  בתחתית   .
- 905צינורות פי.וי.סי. לתא בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" או פורשדה  

F  100סיל  -או פרס-RD    ולצורך זה יוזמן בביח"ר קידוח פתח עגול מדויק בקוטר
 מתאים. 

מתעל   לספק  ניתן  ולא  במידה  וקיים,  במידה  חרושתי  מתעל  עם  יסופקו  תחתיות 
ב  מבטון  באתר  מתעל  יבוצע  לאישור    30  -חרושתי  דוגמא  יבצע  הקבלן  לפחות. 

אישור המתע לאחר  רק  ביצוע.  תחילת  לפני  יבצע    – ל  המתכנן  וחלקותו,  מידותיו 
 הקבלן מתעלים בשוחות הקו לביצוע בפרויקט זה. 

 
 

 

 מכסים ופתחים לשוחות ביוב
של העירייה והכותרת "ביוב" לפי    LOGOיציקה עם    עשויים מברזל   יהיו המכסים לשוחות    כל

  40עומס של  )  D400    ממין,  (  2003)ספטמבר    489  י"ת  דוגמה שתאושר ע"י המזמין בכתב,  
 . טון(  

 ס"מ, אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.     60פתח המכסה בתקרה שטוחה יהיה 
עומס  )  B125   מיןמ  בטון ברזל    עשוייםפתוח ובמדרכות להולכי רגל בלבד, המכסים יהיו    בשטח
 . תוצרת "רדימיקס" או שו"ע  ( טון 12.5של 

קיימים    בניגוד לאמור בכל מקום אחר במסמכי החוזה מכסים לתאי בקרה בכבישי אספלט 
עגולים מברזל   יהיו מכסים  בקרה במשטיציקהאו מתוכננים  חים מרוצפים  . מכסים לתאי 

 באבנים משולבות יהיו מכסים מרובעים דגם "מורן" או שו"ע מברזל יציקה. 
" וכן כיתוב וסמלים  ביוב  -"עיריית שדרות  כל המכסים לשוחות השונות יישאו את הכתובת  

אחרים ונוספים כפי שידרשו ע"י המפקח. צורת האותיות תיעשה בהתאם לדרישת אגף מהנדס  
לפני הזמנה יאשר    הדרושים לכך נכללים במחירי השוחות השונות.. כל הסידורים  עירייהה

 הקבלן אצל מהנדס העיר את דוגמת המכסה. 
 

 אטמים בין חוליות השוחה 
  – אטימה בין החוליות לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, בין קונוס לחוליה, בין תקרה לחוליה  

  : מק"ט  סופרגום   תוצרת   THEODOR CORDESאו     101200672מאטם 

GMBH&CO.KG :כמפורט 



,  80מיועד לאטימה מוחלטת של תפרים באלמנטים טרומיים בקטרים    CDS PLUS 3אטם  
 ים פנמיים וחיצוניים.  הנתונים ללחצ 150, 125, 100

 
 

 נתונים טכניים: 

בעל עמידות גבוהה   SBR –עשוי גומי מסוג    CSD PLUS 3אטם השוחה   •
 במגע עם שמנים וביוב.  

 בר.  1.0ללחץ של   DIN 4034נבדק לפי תקן   CDS PLUS 3אטם  •

 האטם כולל אלמנט מובנה להעברת כוח אנכי,   •
 

 שימוש באטם: 

 השוחה עבור אלמנט טרומי עגול, בקוטר הנדרש. האטם מסופק כחלק ממחיר  •

 לפני חיבור האלמנטים יש להרכיב את האטם על הזכר של האלמנט התחתון.  •

 יש לדאוג כי זכר האלמנט שלם, ונקי מלכלוך וחתיכות בטון לפני הרכבת האטם.  •

אלמנט העברת   –בהרכבת האלמנטים אחד על השני, אין צורך בהפעלת כוחות אנכיים   •
 ובנה על האטם, יגיע למקומו באופן אוטומטי. הכוח, המ

 אין צורך במיכון או כלים מיוחדים בזמן הרכבת האלמנטים. •
 האטם כמפורט יסופק ע"י הקבלן מחיר האטמים יהיה ע"פ סעיף מתאים בכתב הכמויות. 

 
 מידות תאי בקורת  57.02.03.14

תאי הביקורת יתאימו במידותיהם לשרטוטים. המידות הנקובות ברשימת הכמויות  
מתייחסות למידות הפנימיות של התאים לאחר הטיח. מידות תאי הביקורת יותאמו  

 לעומק הקווים. אם לא צוין אחרת בתכ' יהיו מידות תאי הביקורת כלהלן: 
 פוף לקוטר צינור הביוב. ס"מ ומעלה כ 100מ' יהיו בקוטר  2.75תאים בעומק עד    -
ס"מ ומעלה כפוף לקוטר    125מ' יהיו בקוטר    3.75ועד    -2.76-תאים בעומק מ     -

 צינור הביוב. 
 ס"מ.  150מ' יהיו בקוטר  3.75תאים בעומק מעל    -

 
 טיח צמנט  57.02.03.15

כל המשטחים הפנימיים של תאי הביקורת )פני עבוד הרצפה, קירות, תקרות וצוואר  
)טיח   פתח הכניסה( יטויחו אחרי הרכבת שלבי הירידה והמכסה בטיח צמנט נקי 

ס"מ והרכבה יהיה מחלק אחד    0.8בשתי שכבות כשעובי התחתונה הוא    1:2זכוכית(  
ס"מ ותורכב מחלק    0.4ניה יהיה  צמנט ושני חלקים של חול גס ונקי. עובי השכבה הש 

העליונה   והשכבה  כנ"ל  יהיה  הבצוע  נקי.  סוכרי  חול  של  חלקים  ושני  צמנט  אחד 
 ק"ג למ"ר.  1.5תוחלק בכף פלדה תוך פזור צמנט בשיעור 

 
 

 
 התאמת מכסאות  57.02.03.16

כל   לפני הכביש או הרצוף הקיים באופן שלא תהינה  המכסאות יתאימו לחלוטין 
להו בהתאם  ביניהם.  פתוחים  מדרגות  בשטחים  המכסאות  יובלטו  המפקח  ראות 

 ס"מ מפני השטח. 20  -ושדות ב
תום   עד  להתבצע  אמורים  או  ביצוע  בשלב  הנמצאים  פיתוח  ובשטחי  בכבישים 
תקופת האחריות שבחוזה, יכללו מחירי התקנת המכסאות, התקנה באופן זמני עם  

וקביעתם באופן  מריחת בטון רזה מסביב בהתאם לגובה הכביש או הרצוף המתוכנן  
סופי עם חגורת בטון מזוין כנ"ל לאחר התקנת הכביש והרצופים או התשתית כולל  
הגבהת או הנמכת המכסה עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והרצוף,  

 ס"מ.  30ותיקון הטיח והעיבוד. גובה צוואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על 
 

 
 חבור צינורות לתא בקורת קיים  57.02.03.17

חפירה   יכלול:  והמחיר  מיוחד  תשלום  הקבלן  יקבל  קיים  לת.ב.  צינור  חבור  בעד 
בידיים לגלוי התא הקיים, עשיית פתח, הרכבת הצינור ואטום הפתח, אטום צינור  
המוצא הקיים באם יידרש, שנוי העיבוד, תיקון הטיח, הרחקת השבר, וכל הסדורים  

 כים בתא הקיים.   שידרשו להתגברות על הקשיים בגלל זרימת מים ושפ



צינורות פי.וי.סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" או  
 ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים.   910Fדגם פורשדה" דגם 

 
 התקנת תאים על קוים קיימים 57.02.03.18

התאים   למחירי  תוספת  תשולם  קיימים,  פעילים  קוים  על  תאים  התקנת  בעד 
חפ  הצינור  שתכלול:  סביב  הצינור הקיים, התקנת התא המוצע  לגלוי  בידיים  ירה 

הקיים, פרוק הצינור הקיים )בתוך התא(, הרחקת השבר וכל הסדורים הדרושים  
 והתגברות על הקשיים בגלל זרימת שפכים או מים מכל מקור שהוא בצינור הקיים.

 
 

 מתקנים לתחנת שאיבה.  57.02.04
 הרכבה והתקנת משאבות  57.02.04.01

 
יסוד מבטון   התקנת משאבה כוללת אספקה, הובלת והצבת המשאבה והמנוע על 
פילוסה ועיגונה ליסוד ע"י ברגי יסוד מתאימים מנירוסטה שיותקנו ביסוד בהתאם  

 לסוג המשאבה כולל אספקת בורגי יסוד מנרוסטה.  
 להלן דרישות נוספות: 

 א. המשאבה טעונה אישור המתכנן. 
 את כל עומקה.  ב. מנוע המשאבה צריך לכסות

 
מק"ש    435: בעלת ספיקה של  לתחנת שאיבה ראשית בשדרות מתחם הבוסתניםהמשאבה  
 מ' דגם   77לעומד של 

NT 3231/765 3~480  " תוצרתFLYGT ." 
 

 (. COOLING JACKETעם מערכת קירור )בהתקנה יבשה המשאבה תהיה 
שמן באמצעות שני אטמים מכניים    אמבט החלק ההידרולוגי יופרד מהחלק החשמלי ע"י  

בשחיקה   העומדים  קשים  מחומרים  בנוי  יהיה  השאיבה  לצד  הקרוב  האטם    –כאשר 
בלוח   התראה  לתת  תפקידה  אשר  אלקטרודה  תותקן  השמן  באמבט  קרביד.  טונגסטון 

עת בגלל כלל מתקלה באטם הפיקוד על תקלה של "חדירת רטיבות לאמבט השמן" הנוב
ויצויד בהגנה טרמית על ליפופיו    IP-68המכני בצד המשאבה. המנוע יהיה בנוי לפי תקן  
המשאבה   חום(.  )גששי  קליקסונים  ספק  באמצעות  ע"י  שתסופק  תושבת  בלוק  על  תוצב 

 המשאבות. עיגון המשאבות והבלוק יבוצע ע,פ הנחיות יצרן המשאבות.
שרשרת הרמה וכבל חשמלי הרמטי ימי באורכים מתאימים  המשאבה תסופק קומפלט עם  

 לפי עומק הבור, רגל וכל אביזר דרוש להפעלה תקינה ומלאה של המשאבות.  
 

 

 מתקן לנטרול ריחות  57.02.04.02

 מבוא:

o  רקע 

המערך המתוכנן ע"י הקבלן במסגרת תכנון ביצוע כולל אספקת מתקן נטרול ריחות בטכנולוגיה 
התקנת מתקן נטרול הריחות, חיבור  מבנה   המכרז כולל:של טיפול ביולוגי, כמפורט בהמשך. 

 התחנה ומבנה המגובים באמצעות צנרת למתקן הטיפול באוויר.
 

 :  טרדי הריח העיקריים הןיחידות הטיפול המרכזיות שזוהו כמקורות מ
 תעלת מגובים, בור רטוב ותחנת השאיבה. 

o   השאיבה גורמי ריח במכון 

מוכרים ממתקנים רבים בעולם.   השאיבהפליטה במתקני קדם טיפול במכון   רבאווימרכיבי הריח 
 הטבלה להלן מפרטת את המרכיבים הטיפוסיים: 

 מימן גופריתי •

 אמוניה  •



 תרכובות אורגניות •

 חומרים נדיפים נוספים  •

 
 אין בסעיף זה להקיף את כל המקורות האפשריים.

)תרכובות אורגניות   VOC  – הנפלט משפכים במכון הטיהור כוללים ר לטיפול באווימרכיבי הריח  

יותר לאבחנה )ריח ביצה סרוחה(  בקל  S2H. הפרמטר של  S2Hו   , תרכובות גופרית מחוזרותנדיפות(
מוביל באבחון עומס הזיהום   כאינדיקטורפשוטים ולכן משמש  םאנליטיי ולמדידה באמצעים 

 . רבאווי

 תכולת הפרויקט

חודשים   3חודשים, תקופת הרצה בת   6תקופת ההתקשרות כוללת תקופת אספקה והתקנה בת  
חודשים ממועד סיום תקופת ההרצה   14ממועד השלמת המערכת ותקופת הפעלה ראשונית בת  

 את המרכיבים העיקריים כדלהלן:  לפחותלשביעות רצון המזמין. המערך המתוכנן יכלול 

ריחות מסוג ביוטריקלינג פילטר משולב ביופילטר,  אספקה והרכבה של מתקן טיפול ב .1
כולל המצע, צנרת פנימית מערכות חשמל ומכשור הדרושים להקמה והפעלה של המתקן  

 לפי המפרט והוראות היצרן. 

עבודות הנדסה אזרחית למבנה יחידת הטיפול. מכלי הביופילטר יכולים   –על פי צורך  .2

( כמתואר במפרט ממוקמים על בסיס  Pre-Fabricatedלהיות מבטון או פיברגלס מתועש )
 בטון. 

 מפוחים  מתאימים ליניקת אויר אל יחידת הטיפול.  .3

 מערכות עזר הנדרשות למתקן: .4

 אספקת מי השקיה, ניקוז וסחרור.  •

 אוויר דחוס  •

 מערך חשמל לציוד.  •

 לוח חשמל ובקרה מרכזי. •

 מכשור. •

 מערך הזנת כימיקלים.  –על פי צורך  •

 המערך המוצע.אחריות להתקנת  .5

 חודשים מיום קבלת מערך הטיפול ע"י המזמין.  14ליווי תהליכי למשך   .6

חודש ממועד קבלת המערך ע"י    18אחריות מכנית לכל הציוד שסופק לתקופה של   .7
 .   המזמין

הטכנולוגיה ספק  יהיה  המכנית  האחריות  במתקן    בתקופת  תקלה  לכל  אחראי 
וחלקיו.   חלפיו  כל  על  המתקן  הטכנולוגיהולתקינות  ו/או    מתחייב  ספק  להחליף 

במקרה של תקלה חמורה,  כל פגם או ליקוי אשר יתגלו במתקן,    ולתקן על חשבונ
קרי השבתת המתקן, ו/או תקלה קריטית להגדרת המפעל, יטפל ספק הטכנולוגיה  

אה. במקרה של תקלה שאינה חמורה, יטפל ספק  שעות ממועד הקרי  6בבעיה  תוך  
שעות מרגע הקריאה. כמו כן תינתן למזמין כתובת זמינה    72הטכנולוגיה בבעיה תוך  
. במקרה של תקלה שאינה חמורה ינתן  23:00עד    6:00  -להודעות בשעות היום מ 
 מענה בתוך שבוע קלנדרי 

  10ה ישירות למשך אחריות למצעי הביוטריקלר והביופילטר ע"י ספק הטכנולוגי  .8
 שנים מקבלה. 



 אספקת  טכנולוגיה וציוד )קרי האספקה טכנולוגית( 

o  מתקן טיפול ביולוגי בריחות 

אספקת הטכנולוגיה והציוד מתייחסת למתקן הטיפול בריחות אשר כולל יחידת ביוטריקלינג  
 לפי מפרט טכני המופיע בכרך ג של מסמך זה )אנגלית(.  פילטר וביופילטר

 
המציע יתקשר עם ספק משנה מומחה לנושא תכנון ואספקה של  מתקני טיפול באוויר בשיטה  

 מק"ש( בעל ניסיון מוכח  כנדרש בתנאי הסף.   5000המוצעת  )מעל 
 ר משולב ביופילטר. כאמור לעיל המתקן  לטיפול בריחות יהיה מבוסס על תהליך ביוטריקלינג פילט

( או לחלופין במבנה  FRPהמציע רשאי להציע  יחידות תהליך במכלים פלסטיים )פוליפרופילן או   
 בטון יצוק על פי רצונו ובתנאי שיעמוד בכל תנאי הבטיחות והמפרטים הטכניים המצורפים  

o   הקף האספקה הטכנולוגית 

 פחות את המרכיבים הבאים:היקף האספקה מאת ספק הטכנולוגיה בפרויקט תכלול לכל ה

 ביקור באתר ולימוד תנאי השטח המקומיים.  .1

 תכנון תהליך.  .2

 תכנון מפורט של מתקן הטיפול בריחות.  .3

 הגדרות עבור תכנון עבודות אזרחיות וחשמל ובקרת התכנון בתחומים אלו.  .4

 אספקת המצע לביופילטר ולביוטריקלר.  .5

 ר מתקן.  מסמכי תיעוד למתקן הטיפול בריחות הדרושים עבור ספ  .6

 מסמך הוראות תפעול.  .7

 מסמך הוראות תחזוקה.  .8

 מסמך הוראות ניטור לבדיקת ביצועים ובדיקת המצע  .9

ביקורים   3ליווי הרצה באמצעות מהנדס תהליך מטעם ספק הטכנולוגיה לרבות  .10
 באתר.

חודשים מיום סיום ההרצה. הלווי כולל בדיקת ביצועים של  14ליווי  לאורך תקופה של  .11
ועמידה בתנאים הנדרשים במפרט הטכני של ביצועי המערכת, ניטור ערכי פליטה  המערכת 

ע"י דיגום ואנליזה כמפורט בתקנות . בדיקות הריח  בהתאם להוראות המשרד להגנת 
חודשים לאורך    3הסביבה וע"י דוגמים המאושרים ע"י  המשרד להגנת הסביבה יבוצעו כל 

דה מוסמכת ומוכרת כנדרש בחוק כל זה   כל תקופת הלווי אנליזת הריח תתבצע במעב
 פעמים בשנה כמפורט להלן.  4שיבוצעו  

שנים לביצועי מצע הביופילטר   10מתחייב לתת אחריות תהליכית למשך   ספק הטכנולוגיה .12
 לאורך כל תקופת האחריות מפורטים להלן.  והביוטריקלר. ביצועי הביופילטר וביוטריקלר

 

o   מערך הולכת אויר 

ממכל הבוצה, מבנה הטיפול בבוצה עודפת ומתקן טיפול הקדם יתבסס על   רמערך הולכת האווי
הנדרש לטיפול מהמכלים המכוסים אל מתקני הטיפול    רמפוחים ליניקת אויר שינקו את האווי

ריפוגליים )או כל פתרון טכנולוגי  אחר שיוצע ע"י  בריח. המערך יכלול תעלות ומפוחי אויר  צנט
  ר עמידים לקורוזיה הצפויה באווי םהמציע ויאושר בכתב ע"י המזמין(  מחומרי מבנה פלסטיי 

 . UVהמטופל וכן עמידים בתנאי חוץ וקרינת 
המטופלת ניתנת   רהתכנון יתבסס על  יניקת אויר מהחללים המטופלים בתעלות. כמות האווי

י דמפרים ידניים. מפוחי היניקה ימוקמו בחלל יניקה )פלנום( במוצא יחידת הטיפול  ע"  תלוויסו
ויספקו תת לחץ דרך מערך הטיפול עד החללים השאובים. תת הלחץ המכלים השאובים יהיה כזה  

הצורך   לשימנע דליפת אויר )ריחות( מהמכלים המכוסים לסביבה. בעת התכנון המפורט יישק 
יים עבור תעלות ארוכות וצרות כמו כן יישקל המיקום המיטבי של  למפוחי הגברת לחץ מקומ

 המפוחים לפני או אחרי יחידות הטיפול לפי הספק הטכנולוגי שייבחר.



o   מערך חשמל ובקרה 

 המציע יספק לוח חשמל מקומי עבור כל הציוד החשמלי המותקן.  
 לחות. כל הציוד והמכשור וחומרי המבנה של המערכות יהיו עמידים לקורוזיה ו

 לוח ההפעלה  ▪

 אספקת לוח ההפעלה של המתקן שיכלול: 

 לוח הכולל ציוד בקרה מקומי, מתנעים למנועים וכל הציוד למתקן נטרול ריחות.  .1
 .FRPלוח   .2
 להפעלת המפוח.   on/off/autoמפסק  .3
 להפעלת משאבת הסחרור.   on/off/autoמפסק  .4

 נורות סימון למפוחים.  .5

 נורות סימון למשאבות הסחרור. .6

 התראה על ספיקת סחרור נמוכה.  .7

 נורת התראה כללית.  .8

 לחצן ביטול תקלה.  .9

 נורות מתח.  .10

 מפסק ראשי על דלת לוח החשמל. .11

 אישור תו תקן.  .12

 מכשור לאספקה בארון )רק כאשר הציוד חשוף ונמצא תחת כיפת השמים(  ▪

 ארונות ציוד להתקנת אביזרים למערכת הסחרור.  2 .1

 או פלב"מ.  FRPהארונות יהיו עשויים   .2

 ארונות יכילו ברזים, מסננים ואביזרי צנרת למערכת ההשקיה. ה .3

 חיבור למקור מים חיצוני.  .4

 כולל קופסת חיבורים.  VDC 24הזנת מתח  .5

 מ' ממקור דליפה שיכול לסכן את מיקום הלוח.  1הארון יותקן לפחות במרחק   .6

 כל לוח יכיל: .7

 . בקר ספיקה לקריאת ספיקת הסחרור והגנה על המשאבה מפני חוסר זרימה •

 מד מים למדידת תוספת המים לביוטריקלר.  •

 מד לחץ לקריאת הלחץ על קו הסחרור.  •

 מד ספיקה לוויסות ההקזה.  •

 ברז סולנואידי לבקרת ההשקיה.  •

 ברזים ומסנני קו כנדרש. •

   מכשור מחוץ לארונות ▪

 ומנומטרים למדידת ספיקת האוויר בקווי הכניסה.  צינורות פיטו  2 .1

 מנומרים למדידת מפלי הלחץ על המצעים.  4 .2

 מד טמפרטורה למדידת טמפרטורת האוויר.  1 .3

 מדי לחץ על קו הסניקה של משאבות הסחרור.  2 .4

 ביציאה ממתקן הטיפול.  S 2Hמד  רציף למדידת  .5
 

o   מערך הרטבה 

ישמשו הקולחים של המט"ש. באחריות המציע לתכנן את מערך   מי ההרטבה של מצע  הביופילטר
ההרטבה וחיבורו למתקן הטיפול.האחריות על תכנון והקמת מערך ההרטבה הינו של המציע ועליו  

לנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לאפשר למערך הריסוס לפעול באופן תקין גם כאשר יש  
 ל איכות הקולחים והרכבה.   שינוים באיכות הקולחים. אין המזמין אחראי ע



המציע יבצע אנליזה של איכות הקולחים כחלק מהגשת ההצעה ויתאים את איכות הקולחים  
 לדרישות ההרטבה ובתנאי שלא יפגע המצע. 

o  מערך מינון כימיקלים 

על פי צורך ובהתאם לטכנולוגיה המיושמת יסופק מערך איזון כימי למקרים של עליה משמעותית  
בחומציות עקב הפעילות הביולוגית בריאקטורים . מערך הכימיקלים  יכלול  מיכל ומשאבות מינון  
על מנת להזרים את הכימיקליים הנדרשים  לסתירת חומציות.  הכימיקלים יוזרמו באופן מבוקר  

 אל מי ההרטבה. 
ימים   םיימיכל אחסון הכימיקלים יהיה בנפח שיאפשר הפעלה רציפה ללא מילוי של לפחות שבוע

 רצופים.  
מערך הבקרה והמכשור של מערך  מינון הכימיקלים יהיה חלק ממערך הבקרה הכללי של  

 המערכת.  

o    לוח פיקוד ובקרה 

או אקוויולנטי מאושר להפעלה    SCHENIDERמתוצרת   PLCלוח הפיקוד והבקרה יכלול בקר 
וקפת להפעלת המפוח ללא  רצופה/משתנה או על פי זמנים מוכתבים מראש. הלוח יכלול מערכת ע 

מערכת נטרול הריחות, נורות בקרה והתראה, מפסק "לחץ" וכן מגעים יבשים/יציאות אנאלוגיות  
ליציאות מלוח הפיקוד והבקרה לרבות תקשורת אלחוטית מכל מערכת לבקר תקשורת אלחוטי  

חוץ  במרכז הבקרה של מכון הטיפול. כמו כן, יספק הקבלן נורת התראת תקלה אשר תותקן מ
למבנה. במסגרת עבודות הקבלן, עליו לחבר את הבקרה הראשית של מתקן הטיפול בריח אל  

 מערכת הבקרה הראשית של מכון הטיפול כולל אפשרות לתיעוד ואגירת הנתונים. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 נתוני תכנון

 עומסי ריח 

 מידע זה הינו לידיעה בלבד ואין הוא מחייב את המזמין.  
 הערות ערך יח' פרמטר

מרבי מקסימלי בכל האזורים   S2Hריכוז 
 המטופלים 

ppm(v) 1,3100    בכניסה לביוטריקלינג
 פילטר 

ממוצע צפוי בכל האזורים     S2Hטווח ריכוז  
 המטופלים 

ppm(v) 150-20   בכניסה לביוטריקלינג
 פילטר 

בכניסה לביוטריקלינג    OU 24000 ריכוז הריח המרבי בכל האזורים המטופלים 
 פילטר 

 

בלבד ועל המציע לבצע מדידות בעצמו על מנת לקבוע את  העומסי הריח הינם לאינדיקצי (1)
הערכים הנדרשים לתכנון אך בכל מקרה עליו לתכנן את המערכת במינימום הריכוז  

 המצוין.

 ערך זה הינו ערך מקסימלי שנמדד לאורך תקופה ע"י אפים אלקטרונים.   (2)

 4דקות   15מערך מקסימלי זה במשך לכל היותר    40%בכל מקרה תתאפשר חריגה של  (3)
 פעמים ביממה.  

 אפיון זרימות אויר 

 טיפול הקדם
 הערות ערך יח' פרמטר

  10,000 מק"ש נפח האוויר המטופל 
  15 החלפה/שעה  מספר החלפות מבנה הגבבה 

  250 מ"ק  נפח מבנה הגבבה  
מספר החלפות מבנה תת קרקעי תחנת  

 שאיבה 
 15 החלפה/שעה 

 
 

  400 מ"ק  נפח כלוא מבנה תת קרקעי ת. ש.
 מק"ש  9750= 15*250+15*400סה"כ נפח אוויר מטופל: 

 
מספר ההחלפות המצוין בטבלאות הוא מינימלי. היה והקבלן סבור שמספר ההחלפות אינו מספיק  
כדי להבטיח עמידה באיכות הנדרשת, הוא יכול להגדיל את מספר ההחלפות ובהתאם את ספיקת  

 להקטינם. התכנון, אך בשום אופן לא  

 פרמטרים לתכנון מתקן הטיפול בריחות

 
 הערות ערך יח' פרמטר

  10,000 מק"ש נפח האוויר המטופל 
שני מפוחים בעבודה   2+1 יח'  כמות מפוחי אויר ראשיים  

 ומפוח אחד כגיבוי 
תת לחץ מקסימלי   7,500 מק"ש/מפוח  ספיקת מפוחי אוויר 

mbar25   
  30 שניות  זמן שהיה בביופילטר  

    
  250 מ"ק  נפח משוער יחידת טיפול באוויר 

 
 
 
 



  1קריטריונים לטיפול בריחות 

 הערות ערך יח' פרמטר

 ביציאה מהביוטריקלר  99 % (ppm 2)בריכוזים מעל  S2Hהרחקת 

הפליטה   ר מרבי באווי S2Hריכוז 

 (ppm2 מהביופילטר )בריכוזים מתחת 

ppb(v) 100  ביציאה מהביופילטר 

-4000עומס ריח ) בריכוז  הרחקת  

10,000 ׂ(O.U    

% 90  

 הרחקת  עומס ריח  

   O.U)ׂ    4000-) בריכוז קטן מ
O.U <200  

 
 

לעמוד בכל הפרמטרים המפורטים )כל אחד בנפרד( בסעיף זה באופן רציף  ב המתקן חיי (1)
 . ולא תהיה כל חריגה מהערכים שנקבעו בטבלה

 

 דרישות תכנון המערך 

 כללי 

)ריח( הנשאב במתקן טיפול לנטרול   רהמערך המתוכנן יכלול  יניקת אויר ממכלים וטיפול באווי
 ריחות. 

 
 באים:מערך הטיפול יתוכנן על פי העקרונות ה

 בעומסי התכן.  רטיפול באווי •

 . רורגעיים במרכיבי הריח באווי  םהתמודדות עם שינוים אקראיי •

 בקרת תפעול המערכות.  •

 כלכליות תפעול ואחזקה לאורך תקופה ארוכה.  •

 חומרי מבנה מתאימים לקורוזיה ורטיבות.  •

 יניקת אויר מחללים לפי מספר החלפות מתוכנן .  •

על בסיס טכנולוגיה מוכחת עם ספק מתמחה ואחריות   ריחידת טיפול באווי  •
 תהליכית. 

 גיבוי ויתירות של המערכות השונות .  •

 פשטות תפעול.  •

 שנה לפחות. 25אורך חיים של  •

 שלביות הפתרון המוצע 

מסמכי המכרז המפורטים לעיל מתייחסים לאספקת מערך הטיפול באוויר כולל מתקן הטיפול 
מכשור ובקרה וציוד הבקרה. הואיל ואספקת הציוד האמור מיועדת הביולוגי, מפוחים, ציוד 

 להשתלב בעבודות ההקמה וההתקנה מובא בזאת מתווה הפרויקט לידיעת המציעים בלבד.
 הפתרון המוצע לטיפול בריחות במתקן יחולק לארבע שלבי ביצוע:

 ספק הטכנולוגיה. -ע"י המציע מפורט ואישור מפרטים טכניים תכנון  -שלב א'
 התקנת צנרת יניקה ותעלות יניקת האוויר ע"ג מבנה תחנת השאיבה, מבנה מגובים   – שלב ב'
ושילובה    ר, התקנת והרצת מערכת טיפול באוויראספקת המערכת לטיפול באווי – שלב ג'

 ע"י המציע ספק הטכנולוגיה.במערכות הבקרה של התחנה 
 
 
 



 

 אורך חיים מתוכנן 

מערכות לא יפחת מהתקן הישראלי הרלבנטי והאמור להלן  אורך החיים המתוכנן למתקנים ול
 ( לכל פריט או מבנה או מערכת בפרויקט: ם)הגבוה ביניה

על אחריות תהליכית    בשנים. )ספק המשנה באמצעות המציע מתחיי 10-15מצע ביופילטר   •
 שנים(  10של 

 שנה  50  –מבנה בטון  •

 שנה  25 -תשתיות תת קרקעיות ומערכות חשמל  •

 שנה.  15 –מכאני: ציוד סובב -ציוד אלקטרו •

 שנה.  20 – ציוד אחר  •
 

 בטיחות וגהות

בחשבון את כל האספקטים של דרישות בטיחות וגהות של העובדים. תשומת לב   חהתכנון ייק
 מיוחדת תיוחד לנושאים הבאים:

 אחסון נפרד ובטוח של כימיקלים המשמשים במתקן.  •

 הגנה מכנית מספקת על כל ציוד סובב וציוד מתחמם. •

 בידוד חשמלי מספק.  •

 ם וכד'. גישה מספקת ובטוחה לכל יחידה, כולל סולמות, מעקות, מכסי •

 התקנת ציוד הרמה אמין ובטוח כנדרש.  •

הגנה כנדרש לעובדים בתפעול או תחזוקה במתקנים גבוהים, מעל בריכות פתוחות   •
 וכד'.

 הגנה מפני רעש לרמות הנדרשות. •

 תאורה מספיקה ויעילה ככל הנדרש לתפעול ביום ובלילה.  •

 הגנות מפיצוץ גז לפי צורך.  •

 . הגנה בפני אש  •

 הרצה

וגדרת לתקופה שבה יופעלו המתקנים ויבדקו הביצועים בהתאם למפרטים  תקופת ההרצה מ 
 המצורפים למסמך זה.  

 עם סיום ההרצה לשביעות רצונו של המזמין תתבצע קבלה של המתקנים ע"י המזמין. 
בעת פעילות ההרצה ישהה באתר באופן יומי מהנדס תהליך מנוסה במתקנים מהסוג הנדון מטעם 

 ספק הטכנולוגיה עד גמר ההרצה. 
 

פרק זה מגדיר את התכולות ופרקי הזמן הנדרשים מגמר הקמת המתקן ועד להפעלתו בעומס מלא  
המזמין. סיום שלבי ההרצה  לטיפול בריחות במתקן. השלמת כל שלב הרצה מותנה באישור 
 במלואם לשביעות רצון המזמין הינם תנאי למתן אישור קבלה. 

 
במהלך כל שלבי ההרצה, יבצע המפעיל את כל עבודות התחזוקה השוטפת הנדרשים באופן דומה  

 לביצוע התחזוקה בתקופת התפעול השוטף. 
 

 פעילות ההרצה המצטברת מסוכמת בטבלה שלהלן: 
 הוכחת תפקוד  מה הרצה ח הרצה קרה  שלב

 שבועיים לפחות  חודשיים שבוע  משך זמן 



עבור כל שלב, יכול המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי להחליט על קיצור משך הזמן בהתאם 
 להתקדמות תהליכי ההרצה. 

 
 
 
 

 "גמר הקמת המתקן" מוגדר כדלהלן: 

 גמר כל עבודות הכיסויים ע"ג מיכל הבוצה, גמר הקמת מבנה מעל טיפול הקדם   •

 גמר כל עבודות הצנרת המאספת לעבר מתקן הטיפול בריחות   •

 אספקת הביופילטר.  •

 גמר כל עבודות ההנדסה האזרחית, התקנות ומילוי מצע בביופילטר   •

   תגמר ביצוע כל המערכות ההיקפיו •

 מכני, מכשור ובקרה  גמר התקנת כל הציוד : אלקטרו  •

 גמר כל בדיקות המים במבנים ובצנרת   •

   חיבור חשמל לכל הציוד •

   התקנת מכשור וציוד בקרה •

 הפעלה ראשונית של מנועים חשמליים לבדיקת כוון סבוב. •

 נקי )הרצה קרה(  רהרצה באווי

נקי. שלב זה יארך לא יותר משבוע מתום ההרצה    רבשלב זה יורצו כל היחידות התהליכיות באווי
היבשה. במסגרת זו תבוצע הפעלת מערכות האוורור תוך בדיקת אטימות הכיסויים ומבנה טיפול  

 הקדם, איזון ספיקות, בדיקת תקלות, בדיקת מכשור וכד'.

 לטיפול )הרצה חמה(  רהרצה באווי

מלא עד קבלת   ף תופעל המערכת בהיקבשלב זה יוזרם אויר לטיפול אל יחידת הטיפול בריחות ו 
 בניית ביומסה ותהליך תקין. 

 הוכחת תפקוד המערכת 

שלב זה יבוצע כאשר שלב בניית התהליך הסתיים והמתקן מטפל בריחות באיכויות הנדרשות.  
תחילת שלב ההוכחה מותנה באישור המזמין. שלב ההוכחה יכלול בדיקות אנליטיות ובדיקות ריח  

 ת המערכת בדרישות התכנון במשך שבועיים ברציפות.  כנדרש להוכחת עמיד
 

ביצוע הבדיקות בשלב הוכחת תפקוד המערכת יהיו בידי מעבדה מוסמכת ע"י המשרד לאיכות  
הסביבה כמומחה לאיכות אויר. הביצוע ועלויותיו יהיו באחריות ספק הטכנולוגיה והם נלקחים  

 בחשבון המחיר. 
 

לשהם לעומת דרישות התכנון לפי מפרט זה, רשאי המזמין  עמידה בפרמטרים כ- במידה ותתגלה אי
להורות לספק הטכנולוגיה על ביצוע חלקי או מלא של סדרת המבדקים עד עמידה בתנאים לאורך  
שבועיים ברציפות. המבדקים הנוספים יהיו באחריות ספק הטכנולוגיה וללא תשלום נוסף כמפורט  

 לעיל. 

 ת תפעול למזמין הדרכ

עובדי המזמין בתפעול נכון ומלא של המערכת   את   ספק הטכנולוגיה ריךידבתקופת ההרצה  
. בנוסף להדרכה לעובדי המתקן מתחייב  ספק  וינפיק לעובדים אלו תעודת אישור בגמר ההדרכה

לדרג ניהולי אודות אופן ניהול והבקרה של המתקן   תהטכנולוגיה לבצע הדרכה ייעודי
 והמערכות הכלולות בפרויקט.

 



הוראות הפעלה עיקריות מעל עמדות תפעול, מתקני מתח   פק הטכנולוגיה לספקבאחריות ס
 גבוה, ולוחות ראשיים. 

 
 . על פי המפרטיכין וימסור ספר הדרכה לתפעול בעברית ספק הטכנולוגיה 

 מבחני ביצוע תהליכי תפעולי )טסט תהליך( 

o   כללי 

לפחות ועמידה בביצועים   םשבועיימבחן הקבלה  יבוצע בתום תקופת ההרצה )לאחר הפעלה של 
הנדרשים( לאורך זמן כמפורט להלן אשר יחשב תקופת הוכחה לפעולה תקינה של מערכת טיפול  

בריחות. עמידה בתנאים הנדרשים במבחן הקבלה מהווה תנאי עיקרי והכרחי לקבלת מתקן טיפול  
   בריחות  וסיום העבודות להקמתו.

o   שיטה 

עה  למצב תפעולי יציב כמוגדר להלן תחל תקופת מבחן הקבלה   לאחר הודעת הספק שהמערכת הגי 
התהליכי. לאורך תקופה זו תבוצע תכנית דגימה הקבועה במפרט המיוחד ותידרש עמידה בתנאי  

 על מנת לעבור את מבדק הקבלה בהצלחה.   תהאחריות התהליכי

o   תחילת מבדקים 

 לעיל.  06סיום מוצלח של ההרצה כמפורט בסעיף  .1

 לעיל.  06ן לגבי "גמר הקמה" מוצלח כמפורט בסעיף אישור המזמי .2

o   ביצוע המבדקים 

. במשך  לאחר קבלת התנאים הנ"ליום )שבועיים(  14תקופת בדיקת הקבלה  תיארך לא פחות מ 
 תקופה זו יבוצע ניטור תהליכי כמפורט להלן: 

 בנקודות הבאות: S2Hשעות בתדירות חצי שעתית של ריכוז    48מדידה מתמשכת לאורך  •

o ניסה למערך הטיפול. כ 

o  .יציאה ממערך הטיפול 

ניטור רציף של  רמות הריח ביציאה ממערך הטיפול והמכלים המכוסים באמצעות מערך  •
 הקיים במט"ש או ע"י צוותי מריחים כנדרש בתקנות.  

  
תכנית המבדקים תוצע על ידי מתכנן המתקן ותיכנס לתוקפה רק עם אישור נציג המזמין המקצועי   

 לעניין. 
 

במשך תקופת המבדקים הקבלן יספק כל חומרי עבודה, כוח אדם מקצועי ולא מקצועי, אמצעי  
 מדידה עבור נציג המזמין והכל כנדרש ע"י המזמין בכדי לקיים את תקופת המבדק בהצלחה. 

 
עמידה בתנאי האחריות יבצע הקבלן את כל התיקונים הנדרשים על פי הוראות  -רה של איבמק

 המזמין ועל חשבונו ותחל תקופת המבדק מחדש. 

 ליווי תהליכי לאחר מסירה  

חודשים   18במסגרת הדרישות  במכרז זה ספק הטכנולוגיה מתחייב לספק ליווי תהליכי לאורך 
הליווי יכלול בדיקות אנליזה שיבוצעו פעם ברבעון לטיב המצע  ממועד מסירת המערך למזמין. 

והביצועים. הבדיקות והאנליזות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת על חשבון המזמין על פי הנחיות מאת  
 הספק הטכנולוגי. תזמון הבדיקות יעשה ע"י המזמין בתיאום עם ספק הטכנולוגיה. 

 
במעבדה מוסמכת בארץ, וינתח את התוצאות  הספק ינחה את סוג הבדיקות למצע אשר יבוצעו 

במסמך סיכום לרבות המלצות לפעולות מתקנות לפי צורך. הפרמטרים אשר יבדקו בכל בדיקה  
 יכללו לפחות )ביצוע בדיקות ע"י המזמין(:



 ספירת חיידקים.  -

 של המצע.  pHמדידת  -
 מדידת לחות המצע.  -
 בדיקת גודל חלקיקים. -
 .נוטריינטיםאפיון  -
 דידת כמותית של שקיעת מינרלים.מ -
 טמפרטורת האוויר הנכנס.  -
 מפל הלחץ במצע.  -
 טמפרטורת המצע.  -
 הלחות היחסית של האוויר הנכנס.  -
 . ספיקה -

 
שבועות ממסירת המידע הנ"ל בכתב ע"י המזמין   2ספק הטכנולוגיה יעביר דוח חוות דעת בתוך 

הדו"ח התקופתי יכלול את הנתונים שאסף המזמין, נתוני הבדיקות ורשימת  באמצעות הפקס. 
 . קוניםיתקלות והמלצות לת 

 ספר מתקן

o   כללי 

עותקים. תהליך    5פר מתקן ב טרם אישור קבלת המתקן ספק הטכנולוגיה יכין וימסור למזמין ס
עותקים    5ההגשה יכלול מסירת עותק יחיד לעיון והערות, ואם אישורו כמפורט להלן הפקת 

 סופיים.

o  תכולת ספר מתקן 

 הספר יכיל את הפרקים הבאים:

 כללי של המתקן, כולל נתוני תכן מפורטים בטבלאות.  רתיאו .1

נהלי בטיחות לעבודות חשמל ואחזקה  פרק בטיחות המפרט את נהלי הבטיחות למתפעל,   .2
מכנית, נהלי בטיחות לעבודה בסביבה מסוכנת, נהלי סימון אזורים מסוכנים, נהלי טיפול  
בחומרים מסוכנים וכד'. פרק זה יכלול דף של נהלי התקשרות בשעת חרום, מספרי טלפון  

ראשונה, ציוד  חיוניים, וכד'. כן יצוין בו סוג ומיקום ציוד לשעת חרום כגון ערכת עזרה 
 כיבוי אש, וכד'. 

פרק המסביר את שיטת המספור וסימוני הצנרת, המכונות והיחידות התהליכיות   .3
 במתקן. 

 הפרקים הבאים:-פרק נפרד לכל יחידה תהליכית הכולל את תת .4

 קצר של היחידה, מטרתה, ממדיה, וגדלי מכונות עיקריות.  רתיאו •

 הנחיות בטיחות ייחודיות )במידה וקיימות(.  •

טבלת פרמטרים תהליכיים עליהם יש לשמור )ספיקות, ריכוזים וכד'(   •
 בתפעול הרגיל. 

 של אופן תפעול ידני )מהשטח( ואוטומטי.  רתיאו •

 של נהלי תפעול יומיים, שבועיים וחודשיים  רתיאו •

 ניות לספרות התחזוקה הרלבנטית לכל מכונה ביחידה הפ •

 אופן איתור תקלות ובעיות תהליכיות  •

פרק המגדיר את אופן ותדירות הדיגום, נקודות הדיגום, סוג ותדירות האנליזות   .5
 המעבדתיות, ומקום ביצועם.

 , הפרמטרים הנמסרים, וכד'.חלמזמין, את תדירות הדיוו    חפרק המגדיר את פורמט הדיוו .6

המגדיר את נהלי המעקב אחרי ביצוע עבודות תחזוקה מונעת )פקודות עבודה,   פרק .7
קריאות מונים וכו'( ותחזוקת שבר )מעקב אחרי הסיבות לתקלה, אופן מניעה, אופן  

הטיפול, וכו'(. הוראות האחזקה יכללו הוראות לכל חלקי המבנה והמערכות, הניקיון,  



ומיות, שבועיות, חודשיות, דו חודשיות, תלת הגינון וכיוב'. ההוראות יפורטו לפעולות י 
חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. במערכות אלקטרומכניות כל הוראה תכלול  
הנחיות למדידות הנדרשות לקיום ההוראה לרבות ציון בסוגריים של הנתון או הטווח 

 . םהרצוי וציון מספר פרטי הציוד והמכשור בתזרימים  הרלבנטיי

הנחיות לאיתור תקלות ופתרונן. ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת, המתקן  הוראות ו .8
והציוד כאשר ההנחיות יכללו לפחות את הנחיות היצרן לגבי פריט ציוד בודד והנחיות  

 שיוכנו ע"י הקבלן למערכת מורכבת. 

פרק המגדיר את נהלי רישומי מלאי של חלקי חילוף, מוצרים נצרכים לתפעול   .9
 לור, וכו'( ולתחזוקה )שמנים, צבע וכ'( )פולימרים, כ

נספח טכני המכיל את כל חומר התיעוד הזמין ע"י יצרני הציוד והמכשור כנדרש במפרט  .10
ההקמה. כרטסת הציוד תכלול דף נפרד מתאים לכל פריט ציוד אשר בו יפורטו נתונים 

נומינליים  לרבות נתוני עבודה מוצהרים ע"י היצרן בערכים   םטכניים ותפעוליים רלבנטיי 
 ובנקודת העבודה.  

ועקומות פעולה, מסמכי בדיקות יצרן ושטח, מידע  םלכל יחידת ציוד יצורפו אופייניי
קטלוגי ברמה המפורטת יותר הקיימת אצל היצרן, ספר תפעול ותחזוקה של היצרן וכל 

תיעוד אחר הנדרש לתפעול ואחזקה לרבות רשימת חלקי חילוף, רשימת רכיבים, הוראות  
 ה, הוראות אחזקה, איתור תקלות, הנחיות לשיפוץ, תכניות הרכבה וכיוב'. התקנ

 יצורפו תעודות אחריות מקוריות של יצרני כל פרטי הציוד.

 על פי הנדרש במפרט תכניות עדות למצבו העדכני של המתקן.  –תכניות  .11

o   אישור 

 החומר המוגש יאושר בחתימה על כל מסמך מטעם מהנדס ספק הטכנולוגיה.  
רק לאחר חתימת המפקח. המפקח רשאי לא לאשר תכניות במקרה    ףנ"ל יחשב תקהחומר המוגש כ 

ספק הטכנולוגיה    או לא נאותה.  תקניתאי דיוקים או רמת שרטוט לא  אי נכונות, אי בהירות,  של  
פן מידי ויגיש את החומר לאישור בשנית. במידה ויהיה סבב הערות  יבצע את התיקונים הנדרשים באו

נוסף לפריטים שלא תוקנו, תחול  עלות הבדיקה הנוספת ישירות על ספק הטכנולוגיה לפי תעריף ש"ע  
של החשב הכללי. במידה ונוכח המזמין כי הספק אינו מגיש את החומר כנדרש למרות ההתראות  

ת ביצוע הכנת החומר על גורם אחר וכל העלויות שיידרשו לביצוע  וההערות, זכותו להטיל את עבוד
 העבודה לרבות איסוף, בדיקה והתאמת החומר לקיים, יוטלו על הספק לפי התעריף לעיל. 

באחריות הספק לשמור עותק מדויק ומסודר של כל החומר הטכני המוגש על ידו למזמין במתכונת  
 אשר אושרה ע"י המזמין בעת קבלת המתקנים. 

 מסמכי הגשה טכניים

יש למסור את כל המסמכים כדלהלן ובפרט תכניות בעותק מגנטי בפורמטים הבאים: תכניות  

 . Excel, גיליונות אלקטרוניים ב Wordומעלה, מסמכים ב  2014פורמט   דבאוטוקא

מסמכי התכנון ימסרו למזמין על פי לוח זמנים שיסוכם בחוזה מראש וטרם תחילת העבודות  
עותקים קשיחים ובמדיה   2הפחות את המידע המפורט להלן. כל המסמכים ימסרו ב  ויכללו לכל

 מגנטית על פי נוהל שיסוכם עם המזמין. 

פרשה טכנית מלאה המפרטת את כל יחידות התהליך כפי הנדרש במפרט זה. בנספח   .1
  יצורפו חישובי תהליך וחישובי זרימה מלאים לקביעת כל גודלי יחידות התהליך העיקריות

 .  וך התייחסות לספיקות מקסימום ומינימום בטווחי התכנון השוניםת

הכולל את כל יחידות התהליך והזרמים התהליכיים לרבות זרימות   PFDתזרים תהליך  .2
 שעתיות ויומיות, ריכוזים מתוכננים, עומסים שעתיים ויומיים מתוכננים לפחות. 

דדים. כל פרטי הציוד  מפורטים עד רמת אבזרי הצנרת הבו P&IDתזרימים הנדסיים  .3

 ( לפי סדר לוגי קבוע..Tag Noלרבות מגופים , מכשירים ואבזרי בקרה ימוספרו בתיוג ) 

 .  1:50תכניות וחתכים של מתקן הביופילטר המתוכנן בקנ"מ עד  .4



תיק ציוד ממוין לכל סוגי הפריטים אשר יכיל: רשימות ציוד, רשימות מכשור, קטלוגים  .5
ומפרטי ציוד מתוכנן על גבי דפי מפרט בהם יפורטו כל התכונות כנדרש במפרטים של 

 המכרז.  

 פירוט עלויות תפעול ואחזקה משוערות של המזמין. .6

סיקליות, ממדים, תכונות  פירוט חומר המצע של הביופילטר. הפירוט יכלול תכונות פי .7
 ביוכימיות, חומרי מבנה, יצרן ותהליך הייצור. 

המפרט הטכני על פי   2חוברת ב גמילוי הנתונים החסרים במסמך מפרט הציוד בכרך   .8
 הטכנולוגיה המוצעת לביופילטר.

   .לוח זמנים ודרכי ביצוע .9

 אותן נדרש להגיש על פי המפרט הטכני.  רשימת תכניות בפירוט מלא של התכניות .10

 אחריות 

o ( אחריות לביצועיםPerformance guarantee ) 

 אחריות לביצועי תהליך  ▪

ספק הטכנולוגיה יהיה אחראי לביצועי תהליך על פי הערכים המוצעים על ידו במסמכי התכנון  
 בכפוף למסמכי המכרז.  

 
י שמופיעים בטבלאות הנ"ל וכן  האחריות המסופקת תבטיח לפחות עמידה בנתוני התכן כפ
תפעולית שבמסמכי המכרז להרחקת  -בפרמטרים התהליכיים המופיעים בהתחייבות התהליכית

S2H    וחומרים אחרים אשר גורמים למטרדי ריח ולמניעת ריח כנדרש בתנאי רישיון העסק של
 המט"ש. 

 אחריות למצע לאחר מסירה  ▪

ממסירת המתקן למזמין( תחל תקופת אחריות   חודש 18לאחר קבלה סופית של המתקן )קרי לאחר 
 שנים בה יופעל המתקן ע"י המזמין על פי הנחיות התפעול והתחזוקה של ספק הטכנולוגיה.   10בת 
 

במסגרת תקופה זו ספק הטכנולוגיה יהיה אחראי ישירות כלפי המזמין לעמידה מוצלחת של מצע  
 בדרישות התהליך כמפורט בנתוני התכן במסמך זה. הביופילטר

 
בכל מקרה של אי עמידה באלו מהתנאים הנ"ל יבצע הספק הטכנולוגי באופן מידי ועל חשבונו כל  

 פעולה הנדרשת להגעה למצב תקין לפי האחריות. 

 עמידה בתנאים-עמידה ואי ▪

המפורטים במסמכי המכרז  עמידה בתנאים של אחריות תהליך תיחשב רק לפי עמידה בתנאים 
 שאושרה ע"י המזמין.  והצהרת המציע

 
בכל מקרה של אי עמידה באלו מהתנאים הנ"ל יבצע הספק באופן מידי ועל חשבונו כל פעולה  

 הנדרשת להגעה למצב תקין לפי האחריות. 
עמידה בתנאי האחריות לבצע כל אחת מהפעולות  -עם זאת שמורה הזכות למזמין במקרה של אי

 הבאות: 

 הארכת תקופת המבדקים עד הצלחה מלאה  •

דרישת תיקונים או מימוש ערבות לתפעול לצורך ביצוע תיקונים בכל מקרה של   •
 התהליך למצב תקין   להבאתנזק או ביצוע פעולות נדרשות 

 שימוש בכל סעד משפטי אחר לפי החוזה והחוק  •

  יהעמידה בתנאי האחריות כהפרה יסודית של ההסכם וסיומו המיד-אי ראיית •
 כולל חילוט הערבויות 



 אחריות למבנים ומערכות )בדק(  ▪

בנוסף לאמור באחריות התהליך ומבלי לגרוע מהוראותיה יישא ספק הטכנולוגיה באחריות למבנים  
 ומערכות המבוצעים על ידו על פי כל דין ובהתאם להוראות מסמכי החוזה והמפרט. 

 

 MXמסדרת LIMITORQUE מתוצרת  חשמליים למפעילים מפרט 57.02.04.03

 הכוללים את התכונות הבאות:   MXיסופקו מפעילים ממשפחת   
 היפוך פאזות אוטומטי להבטחת כיוון פתיחה.   .1

. המתגים לא חודרים את גוף המפעיל ולא  HALLכפתורי הפעלה הפועלים לפי אפקט  .2

 להבטחת אמינות מוחלטת.   SOLID STATEמכילים מפסקי עלים אלא מפסקי 

למפעיל יש הגנות פנימיות למומנט, מיקום, טמפ' מנוע, חוסר פאזה, מגוף תקוע וכשל  .3
 אלקטרוני.  

שבו המפעיל יתעלם מההגנות כפי שיוגדר ע"י המשתמש לשימוש במצבי   ESDמצב  .4
 ירום שבהם חשיבות הפעולה גוברת על חשיבות ההגנה על המפעיל.  ח

 המפעיל מבוסס על אנקודר אבסולוטי וזיכרון לא נדיף ולכן לא נזקק לסוללת גיבוי.   .5

 במקרים שאין חשמל.   V24ניתן להפעיל את לוח הבקרה באמצעות מתח  .6

 צג אלפאנומרי בן שתי שורות המציג מצב המפעיל ומשמש לכיולו.   .7

כיולים והתכנותים נעשים ללא צורך בשלט או בפתיחת המפעיל אלה באמצעות  כל ה .8
 שפות על גבי המפעיל.   7-תפריטים ב 

בקרת המומנט נעשית ללא שימוש במפסקים או אמצעים מכאניים אחרים אלא ע"י   .9
 ומהירות של המנוע. דבר זה מבטיח אמינות ודיוק לאורך שנים.  בקרת זרם, טמפ'  

הינו מעגל ממוחשב עצמאי המותקן כחלק אינטגרלי של המפעיל  ש LIMIGUARDמערכת  .10
 ומבקר את כל פעולותיו.  

המעגל מתריע על כל תקלה תוך ציון על הצג מה התקלה ואיזה חלק דורש התייחסות. 
בין היתר המערכת יודעת להציג טמפ' מנוע, זמן הפעלה אחרון, מומנט פתיחה ו/או  

 עצמית לכל מערכות המפעיל.  צעת בדיקת  סגירה בפועל ועוד. בנוסף המערכת מב

מערכת אטימה כפולה המפרידה באופן מוחלט בין קופסאת החיבורים, המערכת   .11
 והמנוע.   המכאנית, מערכת הבקרה  

השהייה בהיפוך כיוון סיבוב למניעת צריכת זרם מוגברת שעלולה להקפיץ את הפקק   .12
 בלוח החשמל.  

מצבים שונים של המפעיל )כל מגען   25ארבעה מגעני דיווח פנימיים היכולים לייצג עד  .13
שפות שונות על גבי המפעיל ללא צורך בציוד  7-ניתן להגדרה בקלות בעזרת תפריטים ב 

 נוסף(.  

 ת הניתנות לתכנות פשוט וקל על גבי המפעיל ללא צורך בציוד נוסף.  שלוש כניסו .14

במקרה של מגוף תקוע המפעיל מבצע באופן אוטומטי תנועה של פתיחה וסגירה במקרה  .15
של פקודה לסגירה ותנועה של סגירה ופתיחה במקרה של פקודת פתיחה על מנת לנסות 

 לשחרר את המגוף.  

 כסטנדרט.  IP 68המפעיל מספק דרגת אטימות  .16

 המפעיל יסופק עם התכונות הבאות:   .17
 מגעני דיווח הניתנים להגדרה ע"י המשתמש.  8עד    17.1

17.2   APT  מיליאמפר פרופורציוני למצב המפעיל(  4-20)אות 

17.3 ATT   מיליאמפר פרופורציוני למומנט המפעיל(  4-20)אות 

 17.4   MODUTRONIC  ערך פתיחה רצוי   מיליאמפר להצבת המפעיל על 4-20)כניסה
פרופורציונית לזרם האות(. המערכת יודעת להתייצב גם לפי אות רגעי ולא  

צריכה אות רצוף עד להתייצבות ויודעת לעבוד אוטומטית לפי האות האחרון  

או בלחצן   MODUTRONICשהתקבל בין אם מדובר באות חשמלי למערכת 



פעיל להגדיר תחום  הפעלה בלוח. כמו כן ניתן בקלות בעזרת התפריטים על המ
"מת" שבו המפעיל לא יגיב כדי למנוע השפעות של קפיצות בחשמל. מפעיל  

המתאימים   SOLID  STATEהמצויד במערכת זו מסופק עם קונטקטורים מסוג 
 מחזורי פעולה בשעה.  1,200-ל

המפעילים החשמליים יכילו את כל אופציות התפעול, הבקרה, ההגנה, האינדיקציות   •
 וההתראות.  

 .הכל במארז אינטגרלי שלם  

± תלת פאזי, בתדירות של  10%וולט,   400  -המפעילים החשמליים יתאימו למתח של כ •
 הרץ.   50
 (.  )אלא אם צוין אחרת  

  25% -נט שהוא יכול להפעיל, יהיו בההספק החשמלי והמכני של המפעיל וכן המומ •

 .גבוהים מההספק הנומינלי הנחוץ והמומנט הנומינלי הנחוץ, להפעלת המגוף

לצורך מניעת חדירת מים ואבק   "NON-INTRUSIVE "  כפתורי ההפעלה יהיו מסוג •
ההפעלה המקומיים וציריהם אינם חודרים את מארז המפעיל   למפעיל. בוררי  

 אטימותו המוחלטת.  ובכך שומרים על רמת 
תנועת הבוררים מתאפשרת באמצעות מגנט המצוי בתוך המארז המאפשר שינוי    

מצב של בוררי ההפעלה ללא כל שימוש בציר תנועה החודר את מארז המפעיל לצורך  
 הפעלה מקומית של המפעיל. כיול המפעיל  

י אינפרא  ותחזוקתו השוטפת, הוצאת והעברת מידע ע"י שלט המופעל באמצעות קרנ   

 .אדום

המפעילים יהיו מיועדים להתקנה חיצונית, ללא כל הגנה נוספת בפני התזות, גשם,   •
 אבק וכו'.  

ואטימה כפולה. טרמינל חשמל מופרד   IP68 מארז המפעיל יהיו ברמת אטימות של
באטימה כפולה מיתר המערכות. מערכת אלקטרוניקה ובקרה תהיה במארז מוגן  

ללא פינות חדות. חומר המבנה מתאים לתנאי סביבה  רעידות. מבנה המפעיל 

כל הברגים והאומים יהיו מפלב"מ  .LM20 (ASTMA316), Marine Alloy קורוזיביים

316. 

מע'   40דקות בטמפ'  15ומתאים להפעלה רציפה במשך   ,F מנוע יהיה ברמת בידוד •
צלזיוס, או לפחות פי שניים מזמן פתיחה / סגירה מלאה של המגוף )הארוך בינייהם(,  

 מעבר למומנט   33%במומנט ממוצע של  
מירבי של המגוף. המנוע יהיה מוגן כנגד עבודה עם פחות משלוש פאזות. המנוע יכיל    

ך בניקוז שמן שבמארז.  הגנה טרמית. ניתוק חשמלי ומכני של המנוע יהיה ללא צור

 .מנוע יכבה בעת עצירה עקב מצב נעילת מגוף

למצב המגוף: ממצב   (LCD) המפעיל יכיל תצוגה דיגיטלית מקומית רציפה באחוזים •
 (  100%סגור לגמרי )

כן המפעיל יציג אחוז מומנט מתוך מקסימום  -(. כמו0%ועד למצב פתוח לגמרי ) 
 המומנט של המפעיל.  

הצג הוא צג כפול: צג דיגיטאלי וצג מילולי ע"מ לאפשר זהוי ברור ומיידי בעת תקלה.  
התצוגה ניתנת במגוון שפות וניתנת לסיבוב לצורך קריאה נוחה בכל כיוון התקנה של 

סימנים מצוירים שיאותתו בעת תקלה, ויאפשרו זיהוי של   3המפעיל. התצוגה תכלול  
 : סוג התקלה

 'תקוע, מאמץ יתר  וכו תקלה מכאנית )מגוף  -

 '(  תקלה חשמלית )חוסר מתח, איבוד פאזה וכו  -

 ( 'תקלת תקשורת )ניתנה פקודת חירום, אין אינדיקציות וכו  -

שנים לפחות. למארז   5הגיר יהיה אטום לחלוטין, ומסוכך בשמן שיחזיק בשימוש  •
בכל כיוון  פתחי ניקוז שמן המאפשרים ניקוז שמן המפעיל המותקן  3המפעיל יהיו 

 בפירוק והורדת מפעיל ממגוף.   ךללא צור



הגיר יתאים לעבודת המפעיל בכל כיוון וזווית התקנה. הגיר יתאים להפעלת מכת  

 .פטיש

המפעיל יהיה מצויד במפסיקי ניתנים לכוונון, לעצירת המנוע במצב פתיחה וסגירה   •
פני השלמת  תנתק את המנוע במקרה של עליית המומנט ל מלאים. מערכת ההגנה  

מהלך הסגירה. הגיר יכלול אפשרות להפעלת "מכות פטיש" אוטומטיות בכל עת של  
 (.  תחילת מהלך הפעולה )סגירה או פתיחה

המערכת האלקטרונית המסופקת עם המפעיל, תתקן באופן אוטומטי את כיווני   •

 .הפתיחה והסגירה, גם במקרה של שינוי פאזות

ית ומנוף בורר מצב.  בברירת מצב "ידני", סיבוב  המערכת תכיל גלגל להפעלה ידנ • 
הגלגל עם כיוון השעון, לסגירה. בברירת מצב "אוטומטי" הגלגל יהיה מנוטרל. הגלגל 

ומנוף בורר המצב, לא יסתובבו או ינועו בזמן פעולת המפעיל. המערכת מאפשרת  
המפעיל.    מעבר למצב ידני בעת חירום גם אם המפעיל בפעולה, ללא גרימת נזק למנוע

 גלגל הפעלה מחובר ישירות לציר המגוף )עוקפת את המנוע החשמלי(, ובכך כל  

 .סיבוב של גלגל ש"ע סיבוב אחד של הציר המגוף  

להפעלה מרחוק: מגוף ייסגר. מגוף יפתח. עצירת   (input) מגעים 4המפעילים יכילו  •
יסגר או יפתח  פעולה. פעולת חירום )עוקף את כל שאר הפקודות( מגוף יעצור, י 

 .בהתאם לתכנות מוקדם

מעגים אופציונאלים נוספים שניתן להזמינם   4-ו (output) מגעים 4המפעיל יכיל  •
 מראש. 

 :המגעים ניתנים לתכנות לצורך אינדיקציה של הנתונים מתוך הרשימה הבאה  

 (.  100%-0%פתוח,  -מגע באחוז פתיחה מתוכנן מראש )בין סגור    -  

 .פעולת המגוף נעצרה בעת פתיחה כתוצאה מהפעלת מומנט גבוה   -  

 .פעולת המגוף נעצרה בעת סגירה כתוצאה מהפעלת מומנט גבוה   -  

 .פעולת המגוף נעצרה בעת פתיחה או סגירה כתוצאה מהפעלת מומנט גבוה   -  

 .המגוף בתהליך סגירה      

 .המגוף בתהליך פתיחה  -  

 .בתהליך סגירה או פתיחההמגוף   -  

 ."המגוף "תקוע  -  

 .בטריה פנימית במתח נמוך מדי  -  

 .המגוף נמצא בהפעלה ידנית  -  

 .מגע מהבהב בעת פעולת המגוף -   

 :שיופעל בכל אחד מהמצבים הבאים (output) המפעיל יצויד במגע מתחלף •

 .איבוד פאזה -  

 .איבוד מתח במערכת ההפעלה  - 

 .הופעל מתג הפעלה ידנית  - 

 .הופעל מתג עצירה ידני  - 

 .פעולת המפעיל הופסקה בגלל חימום יתר  - 

. ניתן  25%הפעלות בשעה לפתיחה וסגירה בניצולת זמן של עד    60תנאי עבודה: עד   •
 הפעלות   1200לקבל עד  

 .IQM לשעה במפעיל מסוג  

הליכים ופעולות במפעיל. המפעיל  המפעיל יצויד באוגר נתונים פנימי שיאפשר ניתוח ת  •
 יצויד בשלט   

לצורך     חופשית  לתוכנה  והעברתם  המפעיל  מתוך  הנתונים  העתקת  המאפשר 
 דיאגנוסטיקה. התוכנה  

 . מספקת מגוון נתונים וביניהם נתונים ממוצעים מכל הפעולות עד כה  



אפשרות לתקשורת סלולארית )לצורך איתור תקלות ושינוי קונפיגורציות( בממשק    •

 .אדום עם תוכנת הפעלה מקוונת –אינפרא 

הצג   •   והפעלת  )קונפיגורציה(  קבועים  נתונים  הכנסת  מאפשרת  השלט  טכנולוגית 
 הדיגיטלי ללא צורך  

  .בפתיחת המפעיל  

שי • האספקה  מיום  שנה  יהיה  האחריות  זמן  יצרן  משך  של  הישראלי  נציג  ע"י  גבה 
שנים בשרות    10המפעילים בארץ. הנציג יהיה בעל יכולת מוכחת ונסיון של לפחות  

 .ואחזקה של מפעילים חשמליים בארץ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 לתעלת מגובים מגוף סכין בכניסה   57.02.04.04
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מגובים מכאניים ומסוע  57.02.04.05

VERTICAL BAR SCREEN MODEL SEVI GVB HD-SUB 

 
Datasheet: 

 

Model GVB 800 
Filtration type bars 
Spacing 10 mm 
Capacity  700  m3/h 
 

Channel width 800 mm 
Screen width 800 mm 
Channel height 4990 mm 
Discharge height from channel bottom 5300 mm 
Inclination 90 ° 
Filtering area height 1000 mm 
 

Frame thickness 6 mm 
Filtering bars width 40 mm 
Filtering bars thickness 8 mm 
Cleaning rake teeth thickness 5 mm 
Chains type strengthened 
 

Cleaning rakes number 4 
Shaft supports number 2 
 

Motor  Nord 
Getriebe GmbH 
Installed power  1.1 kW 
Power supply (4 poles, 3 ph.) 380/400 V  
Frequency 50/60  Hz   
Protection class IP 55 
Insulation class  F 
Thermal protection  B  
 

Materials 
Frame AISI 316L 
Filtering bars AISI 316L 
Covers AISI 316L 
Chain AISI 316 
Bolts & nuts A4 
Finishing welds cleaning and pickling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCREW CONVEYOR / COMPACTOR MODEL CPS 
 
Datasheet: 

 

Model CPS 300 
Nominal screening flow rate 5 m3/h 
Nominal screw diameter 300 DN 
External screw diameter 277 mm 
Screw thickness 20 mm (min.) 
Transport module length 5.000 mm 
Screen size 1 mm 
Inclination 5 - 25 ° 
Screened material compaction 
(volume reduction) 40 % 
 

Trough U shape 
Wear liner thickness 8 mm 
Discharge sprout axial 
Compaction module diaphragm 
Main draining module with collection tray 
End draining module with collection tray 
 

Compaction module washing system Included 
Technical water flow rate 1 l/s 
Technical water pressure 5 bar (max) 
 

Drive unit  WAM 
Installed power  2.2 kW 
Efficiency IE3 
Power supply (4 poles, 3 ph.) 380/400 V  
Frequency 50/60  Hz   
Protection class IP 55 
Insulation class  F 
Thermal protection class  B  
 

Materials 
Trough SS AISI 316L 
Screw High strength carbon steel 
Bolts & Nuts A4 
Wear liner HDPE 
Compaction module techno polymer SINT® 
Draining modules techno polymer SINT® 
 

Dimensions: 
Total width 440 mm. 
Total length 6962 mm. 
 

 

The supply includes: 

• Integrated compaction module washing system, complete with 1/2” GAS F for technical water 
network connection (water consumption 0.5 l/s at 5 bar)  

 
 
Optional accessories 

• Vertical adjustable stand H = 500 mm built is SS AISI 316L 

• Inlet hopper L = 1138 built in SS AISI 316L 
 
 



  
עם   ▪ ולעבודה  לספיקות  התחנה,  למבנה  מתאימים  יהיו  ודחסן  מסוע 

 המגוב. 

הובלה   ▪ הספקה,  הזמנה,  כוללות  כמויות  בכתב  היחידה  מחירי  עלות 
 והתקנה של הציוד האלקטרומכני. 

 על הקבלן להביא את הציוד הסופי לאישור המתכנן לפני הזמנתו.  ▪

של העמדת הציוד האלקטרו    Shop Drowingעל הקבלן להגיש סרטוטי   ▪
 מכני בתחנת השאיבה המתוכננת. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שערים לתעלת מגובים  57.02.04.06

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 רציפות לבקרה תהליכית על קווי שפכים   PH -מערכת מדידת מולית ו  57.02.04.07
 

 ומוליכות  pHתנאי סף לאישור מערכות מדידת 

 התאמה מלאה לדרישות מפרט התכנון כפי שמופיע להלן. - 

האלקטרודות יהיו מתוצרת יצרן יחיד, מוכר, אירופאי או    2 -והמוליכות ו  pH -הבקרים, ה 2 -
 אמריקאי בלבד.  

או אמריקאי, יש להציג למתכנן אישורים על היות היצרן    במידה ומדובר ביצרן לא אירופאי 
 יצרן מוכר בעולם ובישראל. 

 בקרים נפרדים לכל מדידה. הבקרים יהיו מאותו דגם.  2ולמוליכות יהיו   pH -ל -

 לא יאושרו בקרים רב ערוציים. יאושר רק בקר לכל פרמטר ולכל תא מדידה.  -

 מוליכות בהתאמה.  ולמדידת pHהבקרים יהיו ייעודיים למדידת  -

 אלקטרודת המוליכות תהיה אינדוקטיבית בלבד.  -

 :pHדרישות לגבי אלקטרודת  -

אלקטרודה המוגדרת ע"י היצרן כמתאימה לשימוש בשפכים. ראה/י דרישה מחייבת במפרט   -

 להלן.     pHאלקטרודות 

אלקטרודה במבנה ומפרט טכני המאפשרים להחליפה באלקטרודות דומות של יצרנים אחרים   - 
שינויים או התאמות בחיבור או בהתקנה המכאנית של האלקטרודה או   כלללא צורך בביצוע 

היא אלמנט שעלול לדרוש החלפה   pHבסוג החיווט והאות החשמלי שלה. מודגש כי אלקטרודת 
טרודה המחייבת את הלקוח להתקשרות עם ספק אחד או עם מעט  תדירה ולכן לא תאושר אלק 

 ספקים בלבד. 

 יש להקפיד על הדרישות המופיעות בסעיף תא המדידה להלן.  -

 ( pH)בקר מוליכות נפרד מבקר  מדידת מוליכות  .1 

 )תסופק אלקטרודה נפרדת מבקר(   מפרט אלקטרודת מוליכות

 ProMinent ICT דגם ויצרן: -

 אלקטרודת מוליכות אינדוקטיבית  סוג:  -

 mS/cm 200-1000 תחום מדידה:  -

 1% -טוב מ דיוק:  -

 PT-100ע"י  פיצוי טמפ':  -

 אטמ'  8 לחץ עבודה:  -

   PEEKאו    PFAאו  PP   חומר מבנה:  -

 IP65 דרגת מארז:  -

 



 )יסופק בקר נפרד מאלקטרודה(   מפרט בקר מוליכות

 ProMinent Compact Controller דגם ויצרן: -
 הבקר והאלקטרודה יסופקו מתוצרת אותו יצרן 

  WIRE 2. משדר 230Vע"י הזנת מתח  WALLיחידת מדידה להתקנה   סוג הבקר: -
 אינו מאושר. 

 הבקר והאלקטרודה יהיו נפרדים.

 מדידת מוליכות מאלקטרודת מוליכות אינדוקטיבית.  ייעוד:  -
 כללי שאינו ייעודי למדידה זאת. *הערה: לא יאושר בקר 

 230V מתח הזנה:  -

 x  4-20mA 1 יציאות חשמליות:  -

1 x   ממסר גבול 

 דיגיטלית  תצוגה:  -

 IP65לפחות   מארז: -

 התקנת האלקטרודה

 בתא מדידה ייעודי למערכת זאת. ראה תיאור בסעיף נפרד.

 pHמדידת  .2

 )תסופק אלקטרודה נפרדת מבקר(  pHמפרט אלקטרודת 

 ProMinent PHEX 112 דגם ויצרן: -

 עם אלקטרוליט מוצק.  Combinationמסוג  pHאלקטרודת  סוג:  -
 מתאימה במיוחד לשפכים ולתהליכים עם ריכוז מוצקים גבוה. 

 mS/cm 200-1000 תחום מדידה:  -

 25ºC -אטמ' ב  16 לחץ עבודה:  -

 זכוכית   חומר מבנה:  -

 מטר  7לפחות  כבל: -

 IP65 דרגת מארז:  -

 PG13.5הברגה  חיבור התקנה:  -

 חיבור כבל יצוק/קבוע לא יאושר!  . SN6לכבל מסוכך עם תקע  חיבור כבל:  -

 

 



 )יסופק בקר נפרד מאלקטרודה(   pHמפרט בקר

 ProMinent Compact Controller דגם ויצרן: -
 מתוצרת אותו יצרן הבקר והאלקטרודה יסופקו  

 2. משדר 230Vע"י הזנת מתח  WALLיחידת מדידה להתקנה   סוג הבקר: -

WIRE  .אינו מאושר 
 הבקר והאלקטרודה יהיו נפרדים.

 סטנדרטית.  pHמאלקטרודת  pHמדידת  ייעוד:  -
 *הערה: לא יאושר בקר כללי שאינו ייעודי למדידה זאת. 

 230V מתח הזנה:  -

 x  4-20mA 1 חשמליות: יציאות  -
1 x   ממסר גבול 

חיבור כבל   -
 אלקטרודה: 

 SN6ע"י תקע 

 דיגיטלית  תצוגה:  -

 IP65לפחות   מארז: -

 התקנת האלקטרודה

 בתא מדידה ייעודי למערכת זאת. ראה תיאור בסעיף נפרד.

 
 

57.02.04.08 shop drawings 
 :תכנון ותכניות שיבוצעו על ידי הקבלן .1 

 
סטטית מומלצת, עיצוב עקרוני של האלמנט המתוכנן ופרטי   סכימה א.

הקונסטרוקציה.  משקלם הכולל של אלמנטי הפלדה כפי שהוצע ע"י מתכנן  
המבנה. נתון זה מסופק כעזרה אינפורמטיבית בלבד למבצע, ולא ישמש בסיס  

 לכל התחשבנות שהיא. 
ים לו, ימנה  כדי לאפשר לקבלן שימוש בשיטות חיבור, ייצור והרכבה הנוח ב.

הקבלן מהנדס תכן מטעמו אשר ישלים את התכנון על פי נוחות הביצוע של  
 הקבלן ועל פי הנחיות ותרשימי מהנדס הקונסטרוקציה של המזמין. 

מהנדס הקבלן יבצע אנליזה סטטית מרחבית למבנה המתוכנן על ידו   ג.
  ולרכיבים הבודדים ויאשר אותה אצל מהנדס הקונסטרוקציה של המזמין.

לצורך בדיקת חישוביו של מהנדס הקבלן, יעביר  המהנדס רשימת  
קואורדינטות מלאה בחלוקה נאותה של צמתים לאורך הפרופילים הראשיים  

( רשימת member incidencesהנושאים, רשימת קישוריות המוטות )
  . ASCI חתכי המוטות, ורשימת עומסים הן על גבי ניר והן בקובץ 

יכין  מהנדס התכן של הקבלן תכניות עבודה מפורטות   לאחר קבלת האישור, ד.
(shop drawings  אשר עונות על מכלול הפרטים הנדרשים לייצור )

והרכבת המדרגות והכוללות פירוט של כל החיבורים בין הרכיבים בשלב  
 הייצור ובשלב ההרכבה. 

תכניות העבודה תוגשנה לאישור מהנדס הקונסטרוקציה של המזמין,   ה.
 בהתאם להערותיו ככל שיידרש.  ותתוקנה

יודגש כי מחירה של כל העבודה המתוארת בתכניות האמורות מוכלת במחירי   ו.
 הסעיפים השונים שבכתב הכמויות. 

 
 תקנים מחייבים  .2



 תכנון האלמנטים וביצועם יעשו בהתאם לתקנים ישראלים רלוונטיים.  
 

 :   הנחיות כלליות לנושא התכנון .3
 אחראי תכנון ▪

הקבלן ימנה אחראי תכנון אשר יתאם ויבקר מטעמו את כל עבודות התכנון   
התכנון ילווה את כל שלבי התכנון, את   החלות על הקבלן. אחראי  

האישורים של התכניות עצמן ע"י המפקח והמתכנן מטעם המזמין, כמו כן,  
ו  אחראי התכנון יבצע פיקוח עליון כנציג הקבלן. האחראי על התכנון טעון אישור

 של מנהל הפרויקט. 
 

 מתכננים המועסקים על ידי הקבלן ▪
תתוכננה ע"י    –כל עבודות התכנון החלות על הקבלן לפי הזמנה לקבלת הצעות זו 

מהנדס קונסטרוקציה, בין אם הוא עצמאי או עובד הקבלן, אשר יהיה רשום  

בפנקס המהנדסים והאדריכלים ורשויים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים  

שנים לפחות. מהנדס   5, ובעל נסיון מקצועי של  11, סעיף  1956  –תשי"ה 

הקונסטרוקציה יעביר למזמין אישור מאת חברת הביטוח שלו על בטוח מקצועי  

 כולל הצלבה לטובת המזמין בגין עבודה זו.   100,000$בגובה של  

מנהל הפרויקט יהיה רשאי לדרוש צרוף מתכנן ו/או מתכננים נוספים, מומחים  

בתחומים אשר לא נכללו ברשימה המוצעת ע"י הקבלן. בחירת  בתחומם, 

 מתכננים אלה תעשה ע"י הקבלן, באישור מנהל הפרויקט.

הסכם הקבלן עם המתכננים יכיל בין היתר התחייבות ברורה מצד המתכנן, הן  

כלפי מנהל הפרוייקט והן כלפי הקבלן, לבצע את עבודות התכנון ברמה מקצועית  

המקצוע, בהתאם להנחיות ולוחות הזמנים כמתחייב בחוזה  נאותה לפי כל כללי  

 זה. הקבלן יצרף התחייבות זו בכתב למנהל הפרוייקט.

במסגרת ההסכם הנ"ל, על כל אחד מן המתכננים מטעם הקבלן לבצע פיקוח  

עליון במפעלים ובאתר על העבודה המתוכננת על ידו. ביקורי פיקוח עליון  

 וייקט. יתואמו עם המפקח מטעם מנהל הפר

המתכנן מטעם הקבלן ימסור בכתב למפקח את הערותיו מהביקור. העתקי  

 דו"חות פיקוח עליון תקופתיים יישמרו אצל מנהל העבודה באתר. 

 
 שינויים בהנחיות התכנון  ▪

מנהל הפרויקט ו/או המשרד המתכנן מטעם המזמין רשאי להורות על שינויים  

בנחיות התכנון. שינויים אלה יובאו לידי ביטוי ע"י תיקון ו/או תוספת תכניות.  

השינויים יבוצעו לאחר אישור התכנית ו/או התכניות המתוקנות ע"י מנהל  

שינויים בתכנון  הפרוייקט ו/או המשרד המתכנן מטעם המזמין. התמורה עבור 

שאינם משנים את התכנון הבסיסי כלולה בהצעת הקבלן, וזאת עד אישור סופי  

של התכניות ע"י מנהל הפורייקט ו/או משרד המתכנן מטעם המזמין. כל שינוי  

 יזום ע"י הקבלן חייב באישור המנהל ו/או משרד המתכנן מטעמו.

 

 תכניות ביצוע   ▪
"(( להלן  Shop Drawingsמפורטות “כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות 

"התכניות" המבוססות על תכניות אדריכלות וקונסטרוקציה המצורפות לבקשה  
זו, כאשר לצורך זה, התכניות הן התכניות המאושרות לביצוע ע"י מנהל הפרויקט  

 אשר הוחתמו בחותמת "מאושר לביצוע".
 



 
 מסמכי תכנון שעל הקבלן להגיש עם הצעתו   ▪

תכוון לשנות פרופילים, שיטה או לחרוג מהנחיות התכנון  במידה והקבלן מ
 הבסיסיות יגיש עם הצעתו שרטוטים ופרטים שיתנו ביטוי לנ"ל. 

ימים  מהמועד הנקוב בצו    -7תכניות שעל הקבלן הזוכה להגיש למנהל לא יאוחר מ
 התחלת העבודה:

 

 . 1:100, 1:50פרטים עקרוניים בקנ"מ  .1

 .1:100,  1:50תכנית הרכבה של האלמנטים השונים בקנ"מ  .2

 . 1:100, 1:50חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ  .3

 . 1:20תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  .4

 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  .5

 . 1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ   .6

 מפרטי ייצור, הובלה והרכבה. .7

בשלב אחד לאישור. יוגשו העתקי ניר של התכנית וכן קבצי מחשב   כל הנ"ל יוגש
. לא יתקבלו תכניות  AutoCad 2010התואמים במדויק להדפסי הניר, בפורמט  

חלקיות ובשלבים. כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים שבכתב  
 הכמויות. 

 
 חתימה על מסמכים טכניים   ▪

מתכנן הקבלן, בנוסף לחתימתו של   כל תכנית או מסמך תכנון ייחתמו על ידי
 הקבלן. 

 
 אישור מסמכי התכנון   ▪

כל המסמכים המפורטים לעיל וכן כל תכנית או מסמך בשלב כלשהוא שיידרש  
לביצוע מושלם של המבנה לפי שיקולו של המתכנן מטעם המזין, יוגשו לאישור  

מטעם  המתכנן מטעם המזמין ולאחר הכנסת התיקונים שנדרשו ע"י המתכנן 
המזמין, במידה ויהיו כאלה, יצורפו למסמכי החוזה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו  

 )להלן: "מסמכי תכנון מאושרים"(.
עותקים. לאחר   -2התכניות יוגשו על ידי הקבלן לאישור המתכנן מטעם המזמין ב

  3בדיקתן, במידה ולדעת המתכנן מטעם המזמין אין צורך בתיקונים, יגיש הקבלן  
וספים וכן בגמר העבודה סט מעודכן של כל האוריגינלים. תכניות  עותקים נ

  -3שהמתכנן מטעם המזמין קבע שיש לתקנן, תתוקנה ותוגשנה מחדש לאישור ב
 עותקים, כאמור לעיל. 

העבודה תבוצע בהתאם למסמכי התכנון המאושרים, אולם בהתחשב בשינויים  
שור הנ"ל, וזאת  עליהם יורה המתכנן מטעם המזמין בכתב, לאחר מתן האי

 בתוקף סמכותו לפי תנאי החוזה. 
המתכנן מטעם המזמין יבדוק את מסמכי התכנון תוך שבועיים ימים מיום  

מסירתם למתכנן מטעם המזמין לאישור.  המתכנן מטעם המזמין שומר לעצמו  
את הזכות ללוות מקרוב את תהליך התכנון המפורט, וזאת ע"י מגע שוטף של  

 בלן, במשרדי המתכננים של הקבלן ובמפעל הייצור.נציגיו עם נציגי הק
על מנת למנוע עבודת שרטוט מיותרת, יציג מתכנן הקבלן למהנדס מטעם המזמין  

 בהתאם לבקשתו, סקיצות ותכניות בשלבי הכנה לבדיקת ביניים. 
"(  As Madeעם סיום העבודה יעדכן הקבלן את האוריגינלים לפי הביצוע )“

 המזמין. שמסר למהנדס מטעם  
במסגרת התחשבנות וגמר חשבון סופי, על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט תיק  
משולם ובו תכנית עדות, תעודות אחריות לגבי החומרים השונים בהם השתמש  

 בפרויקט ותעודות בדיקה של מכונים מורשים.
כל עבודת התכנון, עדכוני התכנון, מערכות התכניות וכמו כן ההוצאות להעתקות  

 רושות לעבודה בכל שלביה הינן על חשבון הקבלן. או הד
 

 מועד הגשת מסמכים לאישור המהנדס מטעם המזמין  ▪
בנוסף לאמור לעיל על פי חוזה זה, חייב הקבלן להגיש לאישור המהנדס מטעם  
המזמין את המסמכים ו/או התכניות הטעונים אישור המהנדס מטעם המזמין,  



ו מתכוון הקבלן להתחיל בביצוע העבודה  ימים לפני המועד ב  10לא יאוחר מאשר 
 אשר אליה מתייחס המסמך ו/או התכניות ולקבל עליהן אישור. 

 
 פיגור באספקת מסמכים  ▪

כוב בהתקדמות ביצוע העבודה ו/או שיבוש בלוח הזמנים עקב פיגור  ינגרם ע
באספקת התכניות על ידי הקבלן או עקב דחייתן ע"י המהנדס מטעם המזמין,  

הוא לא ישמש עילה לדחיית   – דעתו בלתי מתאימות לצרכי הביצוע בגלל היותן ל
מועד גמר העבודה, והקבלן ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל התוצאות,  

 לרבות תשלום קנס פיגורים, הנובעות מאותו עיכוב או שיבוש.
 

 חילוקי דעות לגבי מסמכי התכנון   ▪
מן ביצוע העבודות חילוקי  נתגלו בזמן ההגשה לאישור של מסמכי התכנון ו/או בז

דעות לגבי מסמכי התכנון או חלק מהם, דעתו של מנהל הפרויקט תהיה קובעת  
 והעבודה תבוצע בהתאם לקביעתו.  

 
 סטיות לגבי הנחיות התכנון ▪

האדריכלות והקונסטרוקציה   על הקבלן לבסס את התכנון בהתאם לתכניות 
המצורפות להצעה זו וכן על פי הנחיות התכנון המפורטות במפרט המיוחד. לא  

תורשה כל הפחתה במידות, בשטח ו/או בגובה. תוספת כלשהי מעל לנדרש  
בתכניות המנחות בכל שלב של התכנון ו/או הביצוע לא תזכה את הקבלן בכל  

 תוספת מחיר. 
 נוןאחריות הקבלן למסמכי התכ ▪

אישור המסמכים ע"י המתכנן מטעם המזמין אינו גורע מאחריותו המלאה  
והבלעדית של הקבלן לתוכן התכניות, חישובי יציבות והמסמכים האחרים  

 שהוגשו לאישור המתכנן מטעם המזמין. 
אישור התכנון ע"י המתכנן מטעם המזמין לא יפטור את הקבלן מאחריותו  

יצוע העלולים להתגלות  ב ו ליקויים בתכנון ובלשגיאות, טעויות, אי דיוקים ו/א
במועד מאוחר יותר בכל זמן שהוא. אישור המסמכים ע"י המתכנן מטעם המזמין  
אינו משחרר את הקבלן מדרישה כלשהיא הכלולה במסמכי חוזה זה, פרט אם  

 לכך אישור מפורט בכתב ע"י המתכנן מטעם המזמין.  ינתן
כל נזק הכלול בליקויי תכנון וביצוע ו/או הנובע מהם, יתוקן במלואו ע"י הקבלן  

 ועל חשבונו. 
 

 תמורה עבור התכנון ▪
מודגש בזאת שהצעת המחיר של הקבלן כוללת את התמורה המלאה עבור הכנת  

לעיל, ובכלל זה תאום התכנון  כל התכניות המתחייבות מחוזה זה וכפי שהוגדר 
 כמפורט על פי הנחיות ובאישור מנהל הפרויקט. 

מודגש גם שמחירי הקבלן כוללים גם את עדכוני התכניות עד אישורם הסופי ע"י  
" וכמו כן ההוצאות להעתקות  As Madeהמתכנן מטעם המזמין, הכנת תכנית “

 אור הדרושות לעבודה בכל שלביה. 
 

 בעלות על התכניות  ▪
ם בזה בין הצדדים שכל התכניות שתסופקנה ע"י הקבלן תשארנה בבעלות  מוסכ

הבלעדית של המזמין אשר יהיה רשאי להשתמש בהן כולן או מקצתן לכל מטרה  
שהיא. הקבלן לא יהא רשאי למסור את התכניות או להראותן לצד שלישי אשר  

גליונות   לא הוסמך לכך על ידי המזמין. לאחר סיום עבודתו ימסור הקבלן את כל
 השרטוט האוריגינלים למנהל הפרויקט. 

 
 

 ת פלדהיהתחלת ביצוע העבודה ו/או ייצור חלקי קונסטרוקצי ▪
הקבלן לא יתחיל בכל עבודה ו/או ייצור חלקים כלשהם של הקונסטרוקציה ללא  

אישור מראש של מנהל הפרויקט למסמכי התכנון המתייחסים לעבודה ו/או  
 לייצור אלמנטי הקונסטרוקציה.

 
 החלפת חומר או מוצר  ▪

כל החלפת חומר או מוצר לאחר חתימת החוזה חייבת אישור המפקח ואישור זה  
 יינתן בהתאם לעקרונות הבאים:



 החומר ו/או המוצר החדש יהיה לפחות שווה ערך למוצר המקורי 
לא תשולם שום תוספת מחיר עבור החומר ו/או המוצר החדש המוצע גם אם טיבו  

 מעולה יותר.
על פי כן, אין המנהל ו/או המפקח מטעמו חייב לאשר החלפת חומר ו/או מוצר,  אף 

 והסיבות לכך תהינה שמורות לו. 
 
 

   HDDקידוח אינטגרלי  57.02.05
נושאת  16דרג   100PEיעשה שימוש בצנרת מסוג   HDDבקטעי הצנרת שיבוצעו בקידוח 

   4427תקן ישראלי 
מטרת הקידוח היא לעבור  F ASTM 1962יבוצעו לפי מפרט   HDD. קידוחי 4437 -ו

 תחת לכביש, שטח או מטרד כלשהו שאין באפשרותנו לבצע בחפירה פתוחה.  
  

 קבלן יכול להתחיל עבודות קידוח אך ורק בתנאי שהוא קיבל:   .1
כל היתרי החפירה הנדרשים מבעלי הקרקעות וגורמים שיש להם   .א

 מערכות בשטח הקידוח. 
 הקבלן לשכור בעצמו יועץ קרקע   .ב
 הגשת תוכנית קדיחה ואישורה ע"י המפקח הצמוד  .ג

 
על הקבלן לספק מכונת קידוח מתאימה לביצוע הקידוח המתוכנן בשלמותו,   .2

ממשקל הציוד או של מוט   2.5יכולת משיכה/דחיפה של הציוד יהיה לפחות פי 
 הקידוח.  

 
רקע באתר ולמעבר בין  על הקבלן לוודא ששיטת הקידוח מתאימה לתנאי הק .3

 סוגי הקרקע / סלע השונים. לא תשולם כל תוספת בגין תנאי הקרקע. 
 

לעומק הקידוח, סוג   -על הקבלן להתאים את שיטת המעקב לראש הקידוח   .4
הקרקע ולתנאי הסביבה, יש לבדוק את ציוד האיכון ולבדוק השפעות  

ור שינוי  אלקטרומגנטיות שונות של הסביבה. לא תינתן תוספת תשלום עב
בסוג ציוד האיכון בגלל הפרעות סביבתיות, עומק קידוח, סוג קרקע או כל  

 סיבה אחרת.
 

על הקבלן לדאוג לשילוט וגידור אזור העבודה בחומרים קשיחים, יש לדאוג   .5
להתקנת נורות הזערה דולקות מהבהבות מסביב לבורות הקידוח, יש למנוע  

 וח. מעבר אנשים וכלי רכב לא מורשים לאתר הקיד 
 
 החומרים הנדרשים: .6

באחריות הקבלן להכין מראש את כל מערכת הכנת הבנטונייט   .א
מכלי ערבול וכו'. על הקבלן לדאוג   כולל גנרטורים, משאבות,  

נדרש לצורך   , ולבצע כל מיגון  SLURRYלשיטת מחזור ואיסוף ה 
 וזרימתו על פני השטח. בלימת בנטונייט 

 באחריות הקבלן לאספקת מים הנדרשים לביצוע הקידוח.  .ב
 

על הקבלן לדאוג למחזור/ סילוק פסולת עודפת מהקידוח. מחיר סילוק   .7
 הפסולת כלול במחיר היחידה למ.א ולא ישולם עליו בנפרד.

 
על הקבלן להיות ערוך לעבודה במי תהום הן בבורות הקידוח והן בתוואי   .8

 הקידוח. 
 
בור הקידוח אינו חובה, ניתן להתחיל את    HDDבקידוחי  –בור קידוח  .9

 הקידוח 



מעומק מסוים. במקרה שבחר הקבלן לא לבצע חפירת בור, ישנה אפשרות  
להתחיל קידוח מפני הקרקע ובגמר הקידוח לתפוס את צינור הקידוח משני  

יהיה מדופן   HDDהצדדים בעומק מסוים.  בכל מקרה התשלום לקידוח 
ראשונה ועד דופן שוחה אחרונה במקרה של קו גרביטציוני ומתחילת   שוחה

שרוול ועד סוף שרוול בקו לחץ ע"פ התוכניות. לא ישולם עבור צנרת כניסה  
 ויציאה מפני הקרקע לעומק תחילת/ סוף קידוח.

באחריות הקבלן לחפור בורות קידוח בשיפועים בטיחותיים ע"פ הנחיות  
קין הקבלן דיפון על חשבונו וע"פ הנחיות יועץ יועץ קרקע. במידה ונדרש ית
 בטיחות קודמת לכל.  –קרקע. בכל מקרה יש לזכור  

 
 צינורות ושרוולים : .10

שרוול/ צינור פלסטיק יהיה לפי התכנון ממריפלקס או פקסגול ודרג הצינור   .א
 . 16ודרג השרוול לא פחות מ   12.5- לא פחות  מ

בקטרים קטנים יסופק שרוול/ צינור לקידוח בתוף ויושחל כחתיכה אחת   .ב
בטופ. בקטרים גדולים המסופקים במוטות, יבוצע ריתוך פנים ע"פ וע"י  
צוות מוסמך ומאושר לריתוך פנים של יצרן הצינורות. בכל מקרה, ריתוך  

 תחילת השחלת הצינור.  לפניהפנים יבוצע לכל אורך השרוול/צינור 

הקבלן לדאוג לשטח התארגנות המאפשר את פריסת השרוול לכל  באחריות  .ג
אורכו לפני תחילת ההשחלה הן של השרוול והן של הצינור. לא תינתן  

 תוספת כספית עבור הכנת שטח ההתארגנות. 

במקרה שהצינור הנקדח ישמש גם כצינור עבודה, על הקבלן לבצע טסט לחץ   .ד
                   ע"פ המפרט הכללי טרם משיכת הצינור. 

         
 מדידה וסימון:  .11

לפני התחלת קידוח, על הקבלן להביא מודד מוסמך ולסמן את הקידוח   .א
, סוף, כל נקודת שבר )נקודות שינוי שיפוע או כיוון  בנקודות הבאות:התחלה

מ'. הקבלן המבצע יקבל רשימת   5קידוח כל  אם הן ישנן(, כמו כן יסומן  
 גבהים לפיה יבוצע הקידוח.  

בגמר הקידוח, על הקבלן להביא מודד מוסמך לביצוע אזמייד. בתוכנית   .ב
 אזמייד ייתן המודד את אורך הצינור בפועל.  

 
 דיוק הקידוח: .12

 פרומיל/ מטר.  1- דיוק הקידוח לא ירד מ
בקידוח המיועד לקו גרביטציוני לא יורשה לבצע תיקונים בתוואי הקידוח ע"י  

התיקון יתבצע ע"י הקטנת/   שינוי שיפוע מחיובי לשלילי/משלילי לחיובי.
 פרומיל עד לחזרה לתוואי המתוכנן.  1-הגדלת השיפוע החיובי/שלילי ב

 לדוגמא:    

 פרומיל. )לקו גרביטציוני(  4נן השיפוע מתוכ  •

 קדיחה ממעלה הקידוח לכיוון המורד.   •

 פרומיל. 5ממוצע של  יורדמטר בשיפוע  10הקודח התקדם   •

פרומיל   3ממוצע של יורד מטר בשיפוע  10יתבצע תיקון בהתקדמות של  •
 עד לחזרה לתוואי    

 המתוכנן. 

עד חזרה לתוואי הקידוח    עולהתיקון ע"י התקדמות בשיפוע  לא יאושר •
 המתוכנן. 

 
 סוף קידוח.   IL-תחילת קידוח ו IL-בשום מקרה לא תאושר סטייה ב

 ביצוע קידוח :  .13

 . 25%-השיפוע ירידה או עליה של הקידוח לא יהיה יותר מ .א



במידת הצורך, הקידוח יבוצע עם הזרקת חומר בנטונייט לראש קידוח   .ב
 ובזמן ההרחבה של הקידוח. באחריות הקבלן לדאוג לסילוק בנטונייט עודף. 

לאחר מיקום כל המערכות והכשרתם לעבודה, מכינים   –התחלת הקידוח  .ג
מלאי של נוזל הקידוח מעורבב, מעגנים את המכונה לפי השטח בעזרת  

, ראש קידוח זה מתקשר עם   PILOT BAR-נים חיבור ראש המערכות עוג
 פני השטח ומסוגל לבצע תיקונים בהתאם לפרופיל הקידוח המוחלט.  

ההרחבות מתבצעות בהתאם לסוג הקרקע והקוטר הסופי    –הרחבות  .ד
הנדרש עם מקדמי בטחון המספקים יכולת לבצע מספר הרחבות באותו  

הקרקע והקוטר הסופי. קפיצות  קידוח. ומספר  ההרחבות תלויות בסוג 
ההרחבה יבוצעו בהתאם לדוח יועץ קרקע כך שלא יגרמו להתרוממות  

 קרקע.

בגלל בעית טמפ'   10:00לא תבוצע אחרי השעה  PE 100משיכת צנרת  .ה
והחלשות חומרי המבנה של הצינור. הקבלן יבצע על חשבונו קטע נסיון  

וי תאושר ע"י המפקח  להוכחת יכולת עבודה בשפוע המתוכנן. תוכנית הניס
 הצמוד. רק לאחר אישור יכולת ביצוע יחל הקבלן בפרויקט עצמו. 

 
 סיום קידוח :  .14

לאחר משיכת צינור והבדיקה שבקצוות נמצאים במקום והעומק המתוכנן  
יבוצעו חיבורים לקו מים או ביוב או התקנת שוחות לפי הנדרש, כמו כן סגירת  

 בור קידוח ובור קבלה והשבת המצב לקדמותו ע"פ דוח יועץ הקרקע.  
 

 דיפון  57.02.06
                      

יציבות הדפנות של התעלו  .1  ת והאלמנטים העיליים הסמוכים  יש להבטיח 
לתוואי הקווים על ידי דיפון, תימוך, שיפועים או כל אמצעי אחר, כנדרש  

 במפרט הכללי. 
הדיפון יבוצע ע"י הקבלן ובאחריותו הבלעדית, לפי המוגדר להלן או ש"ע    .2 

המאושר ע"י יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה של הקבלן. מודגש במיוחד  
פר ידופנו ויתמכו צידי החפירות במידה והקרקע מחייבת  כי בכל עבודות הע

  -   01002כללי, סעיף    -   0100דיפון כפי שנדרש במפרט הכללי לעבודות עפר  
ובטיחות   החפירות  ליציבות  מלאה  אחריות  תהיה  לקבלן  ותימוך.  דיפון 

 אחריות ליציבות.  - 01003העבודות המתבצעות באתר כפי שמפורט בסעיף 
מערכת הדיפון יגיש הקבלן לאשור יועץ הקרקע חישוב סטטי  לפני התקנת    .3 

של הדיפון בהתאם לסוג הקרקע ולעומק המתוכנן. החישוב הסטטי הנ"ל  
  יוכן ע"י מהנדס קונסטרוקציה של הקבלן. 

באמצעות    .4  התעלה  צידי  משני  יבוצע  הצנרת  להנחת  תעלות  ותימוך  דיפון 
" מסוג  מודולרית  דיפון  חב'  SYSTEM  SLIDERAILמערכת  תוצרת   "

LTW .גרמניה, מהספקת חב' "י.ו.נ.י.ת.", או ש"ע , 
או ש"ע עם תמיכות    100VBמערכת הדיפון תורכב מפלטות מודולריות דגם    .5 

 המסוגלות לעמוד בעומד הקרקע הנדרש. 
זמני ללא העברה או פירוק הפלטות יתאים  -אורך מינימלי של קטע דיפון בו  .6 

 שוחות סמוכות.למרחק בין שתי 
מערכת הדיפון תבוצע במהלך החפירה, בעזרת כלים מכניים המשמשים    .7 

 לבצוע עבודות עפר והנחת צנרת.
התקנת מערכת הדיפון, הורדת ושליפת הפלטות יבוצעו בהתאם להנחיות    .8 

 של היצרן/הספק. תובטח יציבות מוחלטת של הקרקע ומערכת הדיפון. 
מע' הדיפון יתאים לעובי שכבת הידוק במילוי מעל    קצב שליפת הפלטות של  .9 

הצנור הנדרש לעיל. הפלטות לא יישלפו בבת אחת לגובה שעולה על עובי  
 שכבת הידוק אחת. 

וההידוק   . 10   המילוי   עבודות  סיום   או העברת המערכת תהיה לאחר  פירוק 
 בקטע בין שתי שוחות סמוכות. 

ה  . 11   של  חציות  קיימות  שבהם  תותקן  בקטעים  קיימות,  במערכות  תעלה 
"  SHORING  CHAMBER  SHEETPILEמערכת דיפון מודולרית מסוג "



מהספקת חב' "י.ו.נ.י.ת." או ש"ע, כאשר מיקום ואורך    LTWתוצרת חב'  
 השיגומים יותאם למיקום וגובה של המערכת החוצה.  

 תוספת למחיר הצנור עבור הדיפון לא תשולם.   .12 
עבור ביצוע הדיפונים ו/או אמצעים אחרים בהנחת    לא תשולם כל תוספת  

הדיפון   עבור  ההוצאות  כל  את  )כולל  ומחירם  שהוא  כל  בעומק  צנרת 
 והתימוך של צידי החפירות( כלול במחיר מ"א הנחת הצנור. 

  
ודיפון של החפירה בכל מקום בו    מודגש בזאת כי על הקבלן לבצע תימוך  .13 

יש חשש לפגיעה כל שהיא מעבר לרוחב החפירה הדרושה בהתאם לנאמר  
  מ'.   2.25לעיל ולא רק בעומק העולה על 

 
  



 אמצעי זהירות בעבודות ביוב 57.02.07

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה  

לבדוק תחילה את   קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן

הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי  

 הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו: 

 

לפני כניסה לשוחת הבקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת   .  1

 של חמצן.  

ה אלא לאחר  אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקר       

בעזרת מאווררים מיכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים   שהתא אוורר כראוי  

ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי  

 מסכות גז. 

 

שעות לפחות לפי   24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של  .    2

 הכללים הבאים: 

 מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני              -לעבודה בתא בקרה קיים          

 התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.         

 המכסים משני צידי נקודת החיבור. -לחבור אל ביב קיים          

 

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה    .  3

 ר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.אש

 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות  .  4

גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו    בלתי מחליקות. הוא 

 החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה. 

 

 .   הנכנס לשוחת בקרה ישא מסכת גז מתאימה. 5

 

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא    .   6

 אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

  



 צילום הצנרת לאחר הבצוע  -בדיקה סופית  57.02.08
                                

לנדרש במפרט הכללי  לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם 
ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו"  
  -לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום יערך באמצעות מצלמת טלוויזיה 
וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם  

 ת מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה. את תוך הצינור ובכך לתעד א
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. 
משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד    הקבלן רשאי להעסיק קבלן 

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. 
מזמין הוא תנאי לקבלת  ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו ל

 העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות". 
לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי  
בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת  

פת לחץ ובאמצעות מכשור מתאים לכך, הכל  הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטי 
 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 באשור  

ר הביצוע ביומן העבודה. על הקבלן  המפקח, על קטעים לפי בקשתו ורישום אישו
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 טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך  

אם למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך  מתאימים בהת
 טלוויזיה. 

לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי,    CDהצילום על כל שלביו יתועד על גבי 
בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'. על  

בחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של  מבצע הצילום לדאוג לסימון השוחה בפנים ומ
השוחה ייעשה באופן כזה שיאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר  

 מעל גבי קלטת הוידאו. 
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת,  

   תקנם,פי חוות דעתו של המהנדס, ושיקול דעתו הבלבדי יש ל-יתגלו מפגעים ועל
הקבלן יהיה חייב, על חשבונו וללא כל תשלום נוסף, לבצע את התיקונים )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". 
עבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק אחר מסירת  קבלת ה

צילום התיעוד, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס, תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו 
 ודו"ח מפורט לגבי מימצאים.

 
קלטת הוידאו, שתישאר ברשות המזמין, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו,  

ת. פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך  ותכלול סימון וזיהוי שוחו 
כדי ביצוע הצילום. במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו.  

 דו"ח צילום זה אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "עדות". 
 

 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים: 
 
בי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם  . מרשם מצ1

ותיאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו   בתכניות הביצוע,  וכל  סימן  
 ומיקומו. 

 
. דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור   2

 ך הקו משוחה סמוכה. המפגע ב"מרחק רץ" לאור המפגע, הערות וציון מיקום  
 .  סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. 3



 מסקנות והמלצות   .4
 

רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי  
בעזרת מצלמה מתאימה, או בכל דרך אחרת בה יתקבלו תצלומים   מסך הטלויזיה

טובים יותר. התשלום עבור הצילומים הנ"ל לא ישולם בנפרד ויחשב ככלול במחירי   
 היחידה להנחת צינורות. 

 
 
 
 
 
 

 ' ב פרק –  נספח

 שתייה   מי רשתות של וחיטוי  לשטיפה הוראות

 
 ולחטא  לשטוף מתי .1

  מי  רשת את ולחטא  לשוטף יש( 1' עמ ראה ) בהקדמה המתוארים מהאירועים אירוע בכל
 . לשימוש יוחזרו  או יוכנסו שהקווים לפני, אלו להוראות בהתאם השתייה

   שהתיקון ובתנאי הידוק  באמצעי שימוש תוך, קטנה נזילה תיקון   הוא  זו לדרישה חריג מקרה  
  במים נקודה באף  מוכסה ואינו  ההספקה מערכת  לחץ ותחת מים מלא שהקו בשעה כולו מתבצע

 . בחפירה העומדים
 
 בעבודה  בטיחות  .2
   
 (.4) בדבר הנוגעים  העבודה משרד חוקי לפי יעבוד   שתיה מי צנרת וחיטוי בשטיפה העוסק כל  
 
 תיקון   או התקנת   בעת מנע אמצעי .3
 

  באתר מלכלוך מוגנים להיות' וכו חיבורים, השסתומים, הצינורות חלקי על (א)
    .  הבניה

  הצינורות  הובלת שבין הזמן  צמצום י"ע הזיהום סכנת את לצמצם  יתןנ
  הבאתם בעת  החפירה לאורך  הצינורות הנחת, זהירים ואחסון טיפול ,והתקנתם

  בטיפול זהירות  ביתר לנקוט יש.  פתוחים קצוות של סגירה או וכיסוי  לאתר
 . במיוחד קשה הוא  אלה אטמים וחיטוי מאחר חיבורים אטמי של ואחסון

 
,  מלכלוך והחיבורים הצינורות את יסודי באופן לנקות יש  ההתקנה לפני  (ב)

  פיסיים  אמצעים י"ע  לסילוק ניתנים שאינם משקעים.  שונים משקעים ושאר אפר
  יותר   נקי  הוא  הצינור שפנים שככל לזכור יש.  5% היפוכלורית תמיסת עם לנגב  יש

 . יותר  רבה ובקלות   יותר  מהר יבוצע והחיטוי,  יותר יעיל החיטוי יהיה , מלכתחילה
 

 הצינורות   הנחת בשעת בקרה (ג)
 

  פתחי כל. היום מלאכת תום לפני יושלם בחפירה המונחים  הצינורות כל חיבור
  זהירות אמצעי . מתנהלת  אינה שעבודה בשעה היטב יסגרו   או יכוסו   הצינורות

  להיווצר  שעלול מצב, עומדים מים נמצאים שבתעלה בשעה גם יינקטו אלה
  לדאוג   יש. וכדומה  תהום מי חלחול , מכבישים  ניקוז,  מביוב  נזילה, מהצפה

 .יישאבו המזוהמים  המים שכל עד  במקום ישארו  שהפקקים
 

  ארגון  חוק, "1970-ל" התש(", חדש  נוסח)  בעבודה הבטיחות פקודות" (  ד) 
 . וגהות לבטיחות  המוסד והוראות , 1954 ד"התשי ",  העבודה על הפיקוח

 



 
 עודפים  משקעים הסרת  – מוקדמת שטיפה .4
   

  עודפים חומרים   כל להסיר מנת על המערכת  את לשוטף  יש החיטוי ולפני  ההתקנה  גמר לאחר
  אחרי  הקו את  שטוף. ההרכבה בשעת  בצינורות ולהישאר  להיכנס  עלולים שהיו משקעים או

  במיוחד חשוב.  המוצאים  אל המקור מכיוון המים והזרמת הידרנטים או מוצאים פתיחת
  מנת  על. מתוכו  יצאו העכורים המים שכל להבטיח כדי, ממש  הקווים בקצה  מוצא לפתוח 

 שהמהירות במידה. לפחות שניה/מטר 1  של מהירות  על מומלץ,  יעילה תהיה שהשטיפה
  ששטיפה במידה  או ( גדול קוטר בעלי צינורות של במקרה שיתכן  דבר) מספקת אינה המצויה 
  בפקקי השימוש כגון, אחרים פיסיים ניקוי  באמצעי צורך יש אזי, מספיק יעילה אינה בלבד
  השטיפה.  אחרים ומוצאים הניקוז נקודות  גם ישטפו השטיפה בעת. ספוגיים מברשים או קצף
  הצינורות את לנקז  יש השטיפה לאחר.  שקופה מזכוכית במיכל צלולים  מים לקבלת  עד משך

 . לחיטוי  כהכנה
 
 

 החיטוי  .5
 
 הכלור  גז (א)  
 

  ואת  מאושר מכלר באמצעות  אותו  להזין יש, גז בצורת  בכלור  משתמשים אם
  הפרש  י"ע  או( בוסטר)  דחף משאבת י"ע  המים לקו הזריק ל יש  המוכנה התמיסה 
 .  בקו לחצים

 .כך  לפעול ואסור מסוכן נוהל  הינה האספקה ממיכל לקו ישר  הכלור הכנסת   

 היפורכלורית  (ב)
 

 ומותר ה. ט.ה טבליות בצורת בישראל  נמצא זמין כלור 70% המיכל ,  הסידן היפוכלורית
  ניתן הנתרן  היפורכלורית. הדרוש  בריכוז במים בתמיסה או   שהוא כפי בו להשתמש
 .  15%  - 5% בין   הנעים  זמין כלור  בריכוז   כתמיסה להשיג

 
 אזהרות  שתי (ג)  
  

  הנמכרות  היפוכלורית  בתמיסות  המים לחיטוי להשתמש אין :1'  מס אזהרה
  לעיתים מכילים אלה הלבנה  חומרי. כביסה כמלבין או, ביתי לשימוש   בשוק

 . יהי השת למי אותם להוסיף אין ולכן, כרעילים המסווגים, כרום מלחי  קרובות
 

  טולידין-אורתו  בתמיסת להשתמש אין, נותר כלור למדידת :2'  מס אזהרה
  ד..פ..ד על  המבוסס קומפרטור להשיג יש  במקומו.  העור לסרטן כגורם שהוכח
 . הבריאות  רשות י" ע תינתן בו והשימוש כזה קומפרטור  להשגת

 
 החיטוי  שיטות (ד)  
 

  מתאימים אמצעים שיינקטו  חשוב , כאן המובאות מהשיטות אחת בכל : הערה 
  מקור או המים מערכת  לתוך מרוכזת כלור תמיסת  של  חוזרת  זרימה למנוע כדי

 . המים אספקת
 
 המתמידה  ההזנה שיטת (1)   
    

  להחדיר יש( במים מומסים היפוכלורית או הכלור  גז) הכלור   תמיסת את
  חדשים  קווים של במקרה. המינון על  פיקוח המאפשרת  מינון משאבת באמצעות

  מאושרים שתיה מי של ממקור או  הקיימת המים  במערכת במים להשתמש יש
 . כלור תמיסת עם  יחד,  קבוע מדוד בשיעור הקו את למלא  כדי



  תמיד בקו  במם הכלור שריכוז  כך הכלור ומינון המים זרימת קצב את לקבוע יש
  החיטוי   תמיסת את להשאיר   ניתן כאשר, זמין כלור ליטר/ג "מ 50 לפחות יהיה 

  במשך במערכת להשאירה ניתן  כאשר ל"מג  100 לפחות  שעות 24 במשך במערכת
 . בלבד שעות  12

  גרם 3.5 של משקל לחשב יש,  גרם 5 של( ה.ט.ה) כלור  בטבליות משתמשים כאשר
  סגור במיכל הטבליות  הוחזקו אם או טרי במצב כשהיא, טבלית לכל נקי כלור
  ריכוז את  למדוד יש  קיימים לא  אלה תנאים אם.  משנה יותר  לא לאור אטום
  רשות  להוראות בהתאם  מים של מספיק בנפח הטבלית  המסת  י"ע  הכלור

 . הבריאות
 .  בה התמלאה  המערכת  שכל עד הכלור  תמיסת הזרמת את להמשיך יש
  האוויר  כל את לשחרר מנת  על המילוי בשעת השסתומים כל את כראוי לפתוח יש

  כולל  הפנימיים המשטחים בכל תגיע   הכלור שתמיסת ולהבטיח בקו שהיה
 . האביזרים

  ההתחלתית במנה כאשר  שעות 24 במערכת החיטוי תמיסת את להשאיר יש
  דוגמאות. לליטר ג"מ  100 היתה  המנה כאשר שעות 12-ו , לליטר ג" מ 50  היתה
  של חופשי כלור שארית להראות  צריכות שעות  24  בתום מהקו שיילקחו המים
 .  ליטר/מיליגרם 25 לפחות 
  הכלור  תמיסת את להשאיר  יש, ליטר/ג" מ 10-מ  פחות לא היא השארית אם

  1 -מ קטנה   החופשי הכלור   שארית מכן לאחר אם . נוספת  השהייה  לתקופת
 . מחדש  הקו את ולחטא  לשטוף יש, ליטר/ג"מ

 
 

 הבוכנה  שיטת (2)   
  

  בעלי מים בקווי שיתכן דבר המתמדת  ההזנה שיטת את ליישם שקשה במקרה
  לקודמת   זו שיטה בין  השוני. הבוכנה  בשיטת  החיטוי  את לבצע  ניתן גדול קוטר
  הזנה שיטת לפי  אשר) הכלור מינון . המגע וזמן  הכלור במינון בעיקר הוא

  עד ליטר /ג "מ 50 יהיה  שהריכוז  כך, המים זרימת קצב לפי   מחושב מתמדת
  מי של גוש שנוצר עד הכלור  את ומזינים מוגבר הבוכנה שיטת לפי(,  מלא שהקו
 . ליטר/ג"מ  300 לפחות  של בריכוז כלור
  המטרה כאשר, בקו המים של הזרימה במהירות  תלוי  הכלור עם הגוש אורך
  3  של זמן לתקופת  החיטוי  לחומר חשופה תמצא בקו נקודה שכל להבטיח  היא
  שהמים מהמרחק במקצת גדול להיות צריך הגוש אורך כלומר. לפחות שעות
 . שעות 3 במשך עוברים בקו
  המים  גוש שעובר  במקום בצנרת השסתומים את  לפתוח  יש הפעולה  שעתב

 . כלור עם מים יתמלאו בשסתומים הפנימיים המשטחים שכל  כדי המוכלרים
 . הנותר  הכלור  ריכוז את למדוד  יש הקו לקצה מגיע  המוכלרים  המים גם כאשר

 
 הטבלית  שיטת (3)   
 

,  מסוימים בתנאים יעילותה למרות כללי לשימוש מומלצת אינה  זו שיטה
  פעולת בהעדר. בכלור הטיפול   לפני המערכת את לשטוף  אפשר שאי מפני בעיקר

  -  התקנהה בשעת זיהום למנוע  מיוחד באופן להיזהר יש, המוקדמת  השטיפה
  הבדיקות  של שהתוצאות במקרה, כן על יתר. אליה  להגיע שקשה פיקוח מידת

,  הראשי  הקו את שוב לחטא צורך יהיה , רצון משביעות אינן  הבקטריאליות
 . הקודמות השיטות  משתי באחת והפעם
 . בחום ריתוך באמצעות חוברו   הצינור חלקי אם הטבלית בשיטת  להשתמש אין
  צינורות  לקטעי מוגבלת כלל שבדרך – הטבליות  בשיטת השימוש של מקרהב
  טבליות מצמידים, בלבד  12" עד  של צינור וקוטר, בלבד אורך  מטר 700 -ל עד

  של לחיבור קרוב, עליון  – הפנימי  לחלק הצנרת הרכבת בעת( H.T.H) ה..ט..ה
.  2' מס בטבלה  מופיע  צינור  של קטע לכל לשים שיש הטבליות  מספר. צינור כל



  
  את לסמן   יש, בתעלה הצינור  את שמניחים לפני   הטבליות  את מצמידים םא

  תהיה ההנחה  שבגמר להבטיח  מנת על, הצינור של החיצון  בצד מיקומן
 .  בצידו ולא  הצינור בראש הטבלית

  הטבלית של שטח  לאותו  רק מאושר דביק בחומר להצמיד יש  הטבליות את
  במרווחים גם לשים יש  מרוסקות או שלמות טבליות. לצינור מתחבר אשר

 .האביזרים ושאר  בהידרנטים גם, הצינורות  קטעי של הטבעיים
- מ פחות של במהירות , במים הקו  את באיטיות למלא  יש ההרכבה סיום לאחר
  המרוכזת שהתמיסה  וכדי   ממקומן תשמטנה לא שהטבליות כך, לשניה  מ"מ 30
  של ריכוז יהיה בכלור טיפול שעברו שבמים חשוב.  הקו  סוף עד תישטף לא

 . ליטר/מיליגרם 50 לפחות 
 
 הבוכנה  שיטת  – 1'  מס טבלה   

 וקוטרו   לאורכו בהתאם הצינור לקטע להצמיד שיש ה. ט.ה טבליות ספרמ  
 

 12  10  8 6 5 4 או 3 2 '      אינץ נקוב  קוטר

 30 25 20 15 12.5 10 או 7.5 5 מ "ס הצינור של

 להצמיד  שיש ה.ט. ה טבליות  מספר                                 מטרים   -  הקטע אורך      

                            4 1  1  2 2 2 3 5 

                            6 1  1  2 2 3 5 7 

                            12 1  2  3 4 6 9 14 
 
 
 אחרונה  שטיפה .6

  שטיפה להמשיך  יש. מהמערכת  מים עם הקו  את לשטוף יש,  הכלור שהיית תקופת בתום
 . ליטר/ג "מ 1- מ פחות של ריכוז על מצביעות הכלור שארית  שמדידות עד זאת

 
 בקטריאליות  לבדיקות דוגמאות לקיחת .7
 

 של דוגמאות או דוגמא לאסוף  יש, לפעולה ייכנס  שהקו ולפני  האחרונה  השטיפה לאחר
  דוגמאות לקחת יש  ארוכים  בקווים.  בקטריולוגיות בדיקות עריכת לשם הקו מסוף המים
  אלא(,  זרנוק) הידרנט או  גומי צינור מקצה  דוגמאות לקחת אין. הקו  לאורך  נקודות בכמה
  במי נשטף  שהוא בתנאי , הקו מקצה השטיפה ממתקן או לבדיקות מיוחד מברז  ישירות
 . צינור קטע כל נפרד באופן לבדוק  יש,  אחד צינור מקטע ביותר מדובר אם. כלור

  סימון – החמישית לתוספת תתאים בקטריולוגית לבדיקה  הדוגמאות שנטילת לדאוג  שי
(  1977 דצמבר  3794 תקנות קובץ)  שתיה מי של התברואתית איכותם בדבר  התקנות של' א
  במעבדה יעשו  הבדיקות. אלו תקנות של 16 לתקנה  בהתאם תהיה הדוגמא הבאת וכי

 . מורשית
   

 (  המתוקן) החדש  הקטע(  יוחזר) יוכנס ל" כנ הדגימות לקיחת לאחר  רק – לפעולה הקו החזרת .8
 . לפעולה  הקו של  
 
 החיטוי  בתהליך חוזרת פעולה .9

  אחת  באף ל"מ  100- ב קוליפורם חיידקי 2- מ יותר שימצאו אסור  – הבדיקות תוצאות (א)
 . מהדוגמאות

  החיטוי  על לחזור יש, רצון  משביעות  אינן הבקטריאליות הבדיקות  תוצאות אם (ב)
  וסעיף(  2( )ד) 5 או( 1( )ד)  5 שבסעיף להנחיות בהתאם  האחרונות השטיפה  ופעולות

6. 
  תהיינה   שהתוצאות עד  לפעולה  הקו  את  להכניס אין חוזרת פעולה של במקרה

 ן. רצו משביעות


