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 מפרט טכני מיוחד  
  
  
  . תקנים ומפרטים:  0 

 
  ,  1205, 489רים וכל המרכיבים של המערכות יבוצעו בהתאם לתקנים כגון: ת"י כל העבודות, החומ      
 וכו'.   5452      

  
 :  סוגי צנרת. 1 

 
 .א  מערכת מים קרים חמים  

  מוגן לקרינה על סגולית, בצבע שחור, מחברים    10ו'    16:  פוליאתילן מצולב דרג  מערכות חוץ       
 אלקטרופיוז'ן.         

 
  מערכות פנים, מים קרים, מים חמים :        
  מוגן לקרינה על סגולית, בצבע שחור, מחברים אלקטרופיוז'ן,    16צינורות פוליאתילן מצולב דרג          
  .  40ופלדה  מגולוונת ללא תפר סקדיול          

  
  ופיוזין",     : ספחים ואביזרים יהיו תוצרת "פלסון", חיבורים "אלקטרמחברים, ספחים אביזרים       
 בהתאם למפרט הרכבה של היצרן.         

  
  , חיבורים,  עטיפה וכו' יבוצעו בהתאם להוראות היצרן ובליווי שירותי שדה  של יצרן.  הנחת הקוים       
        

  
  מערכות כבוי אש: ב.  

  א.1מערכות חוץ: ראה סעיף        
  . 40במבנה: פלדה מגולוונת ללא תפר סקדיול         

  
 ג.  מערכת נקזים ואוורור (דלוחין, שפכים, ניקוז מזגנים) :

  נושאת   HDPE  -בצפיפות גבוהה  מפוליאתילןצנרת, ספחים ואביזרים   מערכת דלוחין ושפכים:      
  תקן ישראלי.       
 ,  מחיר הספחים, והאביזרים  יכללו במחיר הצנרת . 07 – 57בניגוד למפרט          

  
 מי גשם : ד.  מערכות ניקוז 

  פלדה עם ציפוי פנימי אלומינה.      
  

  לביוב צנרת מפי.וי.סי.   ח.  מערכות ביוב:
  
 

  הערות: 
  שנים עבור טיב החומר וטיב העבודה, חתומות ע"י      10אחריות ל  הקבלן יגיש למזמין תעודות   -     

  העבודה.   יצרן הצנרת. מסירת תעודות הנ"ל למזמין, הוא תנאי בל יעבור לקבלת        
 

  וכו' יהיו באמצעות שרוול בילתי דליק או חומר עם עמידות אש     מעברי קירות, מחיצות, תקרות  -     
 גבבה. חלל שבין הצינור לבין השרוול יאטם  באלסטוסיל או שווה ערך.           

  מעברי קירות במרחבים מוגנים יהיו בהתאם למפרט הג"א.           
 ת דרך קירות ורצפות בין אזורי אש יצויידו באטם עוצר אש.  מעברי צנר         
 מעברי קירות ושרוולים יחשבו במחיר הצינורות ולא ישולמו בנפרד.           

  



  ': כל צינורות התלויים על קירות, בתקרות אקוסטיות, וכו' יקבעו    תמיכות, מתלים, חבקים וכו  -      
  חבקים וכו' מיוצרים חרושתית, מגולבנים, ויצבעו בגוון לפי בחירת   באמצעות קונזולות, מתלים,          
  האדריכל.          
 שטח המגע בין הצינור לבין אביזר יש לעטוף בחומר פלסטיק עם עמידות אש של שעה לפחות.           
 המפקח.  המתלים יהיו כדוגמת יוניסטריט מגולבן . סוג וצורת מתלים, חבקים וכו' יאושר ע"י           
  מ';  2.0=   1"  - 3/4מ'; "   1.0=   1/2מרחק בין הקונזולות לפי קוטר צינור הקטן: "         
 מ' וליד כל שנוי תוואי והסתעפות יותקן תמיכה נוספת הנ"ל.        3.0=  2מ' מעל " 2.5=    2" – 1 1/4"          
  בנפרד, מחירם ייכלל במחיר היחידה       עבור מתלים וחבקים וכל האביזרים להתקנתם לא ישולם          
  לצנרת.           
  חיבור תמיכות לקירות מגבס עם ברגים כולל חיבור לחיזוק הקירות כולל פלטה מגולבנת לחיבור           
  . לרצפה          

 
  אסור בהחלט לחבר (גם זמנית) בין שתי מערכות שונות.  חיבור בין מערכות:  -      

  
  יש להתקין ספח לניתוק גשר חשמלי ומניעת תא גלבני.  ור צנרת נחושת לצנרת פלדה:חיב  -      

  
  יש להתקין מופה ורקורד מתאים.  חיבור צנרת מגולבנת בהברגה לצנרת פלדה בריתוך:  -      

  
    יבוצע באמצעות צנרת גמישה בשיטה חיבור בין ברזי ניתוק ("ניל") לבין ברזים, סוללות ומכשירים:  -      

  אטמ'. 20חצי רקורד עם כתפיים. כל הצינורות והאביזרים הנ"ל יהיו צנרת לחץ ל'           
  

  אין לבצע שתי מערכות שונות בעת ובעונה אחת. ביצוע:  *   -      
  *  המערכות יבוצעו אך ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים שעברו הכשרה וברשותם תעודות                         

  מתאימות.                           
  תקע. מתכת מילוי תיהיה מתאימה ומסוגלת    -*  כל חיבורי הלחמה וריתוך יהיו בסוג שקע                       
  מטלורגית לקשור בין שני החומרים המולחמים ולהתחבר אליהם בצורה יציבה.                             

  חיבורים, אביזרים וחומרי עזר יותאמו לדרישות יצרן הצינורות.   *  ביצוע                      
  *  ריתוכים בהם יתגלו פגמים (הימצון, שארית חומר מילוי, תפר לא רציף, סדק בצינור                         

        בחיבור ובתפר, כשל בבדיקת אטימות) יבוצעו מחדש.                            
  

  כל רכיבי המערכות יעבור נקוי יסודי להסרת שמן ומזהמים. הניקוי יהיה בדרגת איכות    רת:  ניקוי צנ -     
  המתאימה לשימוש המערכת. בגמר הניקוי יש לאטום קצוות הצנרת ולארוז אביזרים.                           
  ברמה הדרושה. כל הרכיבים יסופקו עם תעודות וסימון המאשרים ניקוי                         

  
 , מחיר הספחים והאביזרים, יכללו במחיר הצנרת . 07  – 57בניגוד למפרט    -      

  
  
  בדיקות אטימות ושטיפה:  2.

  
 בדיקת לחץ (אטימות) לקוי מים קרים וחמים  

 משרדי.  - בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם למפרט הבין       
        שעות לפחות, רק לאחר אישור המפקח3במערכת  בדיקת הלחץ תיערך בנוכחות המפקח, הלחץ ישמר        
 תכוסה החפירה.         

  
 בנוסף לבדיקות המערכות בקטעים, יש לבצעה בדיקת לחץ נוספת לכל המערכת.         
      את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים או פקקים ולעגנם בצורה שיעמדו       
     יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור, אם תעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות  בלחץ הבדיקה.      
 בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.       
 

        על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים והבדיקה       
      ראולית, לרבות אגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות, משאבות ומנומטרים ליצירת הלחץ ההיד      
      ומדידתו. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת הלחץ (בקטעים ובנוסף לכל המערכת) יחשב       
  כלול במחירי היחידה השונים הרשומים בכתב הכמויות.      

  
  
  
  לבדיקות:תנאים מינימליים     
  



    דקות. 120אטמ', במשך  12מינימום  .א  מערכת מים קרים חמים:  
  
  דקות  120אטמ', במשך  12מינימום מערכות כבוי אש: ב.    
  
  ג.  מערכת נקזים ואוורור (דלוחין, שפכים, ניקוז מזגנים) וביוב :  
  
  ם שיעמדו בתוך הצינורות   תבוצע כמפורט במפרטים, בשיטה כדלקמן: יש למלא את הקטע הנבדק במי   
      שעות  24שעות לפחות. אחרי זמן זה יש להוסיף את המים החסרים, לסמן את גובה המים ולהשאיר   24   
 נוספות. בפרק זמן זה לא יהיה איבוד מים.     
  כל המערכות יעברו בדיקות,  ניקוי ושטיפה בהתאם לדרוש לפני ולאחרי בדיקת אטימות.      
 שעות  24מ', במשך   0.5בדיקת אטימות: מינימום דרישות ל   
  
 ימים.  4מילוי מהגג לאחר סגירת הצמ"ג ע"י פקק גומי ,  .  מערכות ניקוז מי גשם : ד  
  
 
 אביזרים ומגופים    3.
  

 מערכת מים קרים חמים:        
  אטמ', עם ציפוי    16לחץ עבודה   T - 4000 יהיו מגופי טריז טיפוסי  3ומעל "   3סוג המגופים: בקוטר "    
 ריסלן, עם עוגנים ואוגנים נגדיים.      
  אטמ', ידית מתכת    16יהיו כדורי מפליז עם הברגה, רקורד, לחץ עבודה    3"  -המגופים בקוטר קטן מ    
  ארוכה.  כדור מצופה אטם טפלון.    
  

  ש לבצע פתיחה   לפני הרכבת מגופים וברזים יש לפתוח פתיחה מלאה ולאחר הרכבה יהערות:      
  וסגירה  לבדיקת המנגנון.      

  
  
  כל הצנרת מתכתי, הספחים  והאביזרים יצבעו בצבעי מגן וזיהוי:  . צביעת צנרת:4

  ניקוי משמן, לכלוך,  חלודה וכו'  -     
 שכבת "ווש פרימר", לצינורות מגולוונים בלבד.   -     
  יישום צבע יסוד בשתי שכבות -     
  . 654מיקרון, בגוונים לפי ת"י  150בע עליון סינטטי בעובי יישום צ -     
  צביעת הצנרת תבוצע לפני הרכבתם ולאחרי הרכבה יבוצעו תיקונים.    -     

  
  
 .   מערכת נקזים ואוורור (דלוחין, שפכים, ניקוז מזגנים)  5
  תקן ישראלי.  המערכות תעשה לפי התקנת    
      ובעל תעודת הסמכה מאת נציגו HPDE,  שפכים מערכות  על הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת    
 המורשה של היצרן הצנרת והאביזרים.     
 
     , לרבות אחריות היצרן לתיפקודה התקינה של ת"י תהליך היצור והרכבת המערכת יהיה כפוף ל   
 שנים.  10המערכת, לתקופה של     
 על הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות הנושא את שם העבודה, מאת נציגו המורשה של היצרן.     
      במכונת ריתוך, עם ראשי ריתוך BUTT WELDING  -חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים    
     נון חשמליים, עם מחברי שיקוע לרבות מחברי ההתפשטות, או מחברי הברגה, הכול לפי דרישות התכ    
  המפורט.     
 
  ת"י. החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי    
 
     שימוש בספחים ואביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה באחריות    
      נרת של היצרנים הישירה של יצרן האחראי. הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צ   
 השונים ללא אישור היצרן הנושא באחריות ובאישור מפורש של היועץ.     
 בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד.     
 להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה יש לקבל אישור מפורש של היועץ.     
 
     , הוראות היצרן ותכניות הביצוע ת"יה במיקום ובכמות הדרושה לפי  תעש הרכבת מחברי התפשטות   
 המפורטות. כמו כן מיקום, כמותם וחיזוקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת, יתאמו לדרישות המפרט.     



 כל סטייה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י היועץ, יש להביא לידיעתו ואישורו של היועץ.     
     היצרן, ספק הצנרת, ספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של יועץ או הקבלן בכל בעיה נציגו של    
 טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלבי הרכבת המערכת.     
 
     הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה בפני סתימת הצנרת ע"י פקקי    
 ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.   קצה מרותכים   
 
     במחיר הצנרת יש לכלול אספקה, הרכבה, הפעלה של צנרת, ספחים, אביזרים, פקקים, מתלים, עטיפות    
 בטון, חיבורים לקבועות, תכניות אחריות וכו'.     
  
  
 .  קבועות סניטריות  6
  ועל פי פרטי      ום בכתב הכמויות : כל הקבועות הסניטריות תהינה מחרס לבן סוג א', בהתאם לרשכללי   
  .            ביצוע של האדריכל   
 הקבועות תורכשנה ותותקנה רק לאחר אישור המפקח בכתב.    
 
  ' יהיו מסגסוגת נחושת מצופים כרום            ברזים, סוללות, רוזטות ווי תליה וחיזוק, וונטילים וכו   
 ת.  מלוטש. הברזים יהיו בהתאם לכתב הכמויו   
  ברזים וסוללות מסוג פרח, כוללים במחיר גם ברזי ניתוק כדוריים בתחתית הכיור או משטח,  חיבור      
 אטם'),  וכו'.  20עם  צינור גמיש בשיטה חצי רקורד עם כתפיים (צינור ואביזרים דרג     
  הברזים והסוללות יכללו חסחמים.     
     
 ן, סוג א' , כולל סיפון, פקק ושרשרת, זיזים וכו'  יהיו מחרס לב כיורי רחצה וכיורי מטבח     
  
 יהיו מחרס לבן סוג א' . במחירם יש לכלול סיפון, פקק, שרשרת,  זיזים וכו'   כיורי מטבח   
 
 .   על פי ת"י מיכל הדחה דו כמותי ויהיו מחרס לבן אסלות    
 במחירם יש לכלול אביזר חיבור למערכת מים, שופכין, אטמים וכו'.     
 
 : יהיו מסוג, מידות ובצורה בהתאם לתכנית האדריכל.  משטחי השיש   
 כולל תמיכות, זיזים, ייצור, אטימות בין המשטחים לבין הקירות, וכו'.     
  
  שנים.     5 -אחריות ל יהיו עם ציפו פנימי אמאיל, : דודי חימום   
 קולטי שמש יהיו עם צפוי סלקטיבי, ובשטח מתאים לנפח הדודוים.    
 במחירם יש לכלול אביזר חיבור למערכת מים, ניקוז, חשמל, אל חוזר, שסתום ביטחון וכו'.     
     
  
 .  מערכות ביוב. 7
 הנחת הצינורות יהיה בהתאם להנחיות שרות שדה של היצרן.     
 ללא תעודה ואישור משרות שדה של היצרן, הקבלן לא יוכל למסור את עבודתו למזמין.     
 
      טון    25טון בשבילים ו   8בנה מבטון מזוין בהתאם לתכניות. מכסי השוחות יהיו מדגם   י  תא בקרה   
 בכבישים עגול, במדרכות פקק עגול   489בכבישים. המכסים יהיו מיציקת ברזל, לפי ת"י     
 במסגרת מרובעת. על המכסה ויוטבע יעוד השוחה (ביוב).    
 מה לפי תכנית סופית של מתכנן כבישים ו/או פיתוח.  רום מכסים יהיו בהתאם לחתך לאורך והתא   

  
  
 .   מערכות כבוי אש  8
  ברזי שריפה, עמדות כבוי אש ואמצעי כבוי אחרים יהיו בהתאם לדרישות רשויות כבוי והתקנים.   
  
  
  
  
 לצנרת ולשוחות:  –.   עבודות עפר  9
  במחיר היחידה לקוי מים, לקוי ביוב לשוחות בקרה יש לכלול גם:    

  חפירה ו/או חציבה בכל סוג שהוא של קרקע ו/או סלעים, בכלים מכנים מכל סוג.    .א



 שתית התעלה בחפירה, חציבה ו/או מילוי, תהודק הידוק לא מבוקר.    .ב
  ס"מ מסביב).  20מצע חול ועטיפת (ריפוד) חול סביב הצינורות (בעובי        . ג      

  אם להוראות המפקח.  הרחקת עודפי עפר ע"י פזור בשטח ו/או סילוקם בהת  .ד
  : מעל ריפוד צנרת, יש לבצע מילוי התעלות בחול דיונות נקי מהודק ע"י מחט  מילוי התעלות  .ה

 ס"מ שמעל הריפוד לא יהודק.  20וויברציוני. שכבה ראשונה בעובי                
  
     ומרים ס"מ סביב הצינורות. החול היה חול דיונות, נקי ללא ח20כל הצנרות יעטפו בחול   ריפוד:   
 ו/או גופים זרים.    אורגניים   
  

     הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל הנזקים שעלולים להתהוות עקב שקיעות במילוי של החפירות שקיעות: 
 לצנרת, שוחות וכו' כתוצאה מעבודותיו.   

  
  

 במחירי היחידות שבכתב הכמויות יש לכלול :    -.   שלטים סכמות, הוראות הפעלה והדרכה 10
  טים: יש לספק ולהרכיב לכל מערכת, מגוף, ולכל האביזרים פונקציונליים אחרים           של  .א

  שבמערכת.  השלטים יהיו מפלסטיק סנדביץ' ובו ירשמו סוג ותפקיד האביזר (לדוגמה:  "ברז ראשי         
 קומתי אספקת מים" וכו').       

  ציוד כולל מספור והסברים על                    ב.  סכמות לכל המערכות עם סימון כל הברזים, אביזר ו  
 תפקידם ומצבם במצב רגיל (לדוגמה ברז ניתוק קומתי, פתוח וכו').        

  ג.  על הצינורות ידבקו מדבקות עם חצים המראים כיוון הזרימה ושם הנוזל. צבע המדבקות               
 החצים והאותיות לפי אישור המפקח.        

 קי הוראות הפעלה, ואחזקה כולל:  סכמות הנ"ל, הסברים רשימת ספקי הציוד, תעודות  תי 3ד.    
 ה.  הדרכה, הרצה והפעלת המערכות לפני מסירתם למזמין.   

 
  

 .   שטיפה וחיטוי קווי מים:  11
      עם גמר הנחת הקווים, יבצע הקבלן שטיפה יסודית של המערכות תוך הזרמת מים ופתיחת ברזים   
 ת המים.   להוצא  
 השטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכחות המפקח.    
 מ"ג לליטר.   50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריד בריכוז    
      שעות, בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות, אם יהיה 24תמיסה הכלור תוכנס לקויים למשך    
 שעות נוספות.   24  -ור ל מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכל  1  – 10הריכוז בין     
      בתום החיטוי תרוקן ותשטוף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודת    
 מ"ג לליטר.   0.2צריכה כל שהיא לא תעלה על   
  
 

  .   שמירת ניקיון המערכות12
     לאפשר חדירת גופים  יש לסגור קצוות כל הקווים ע"י פקקי עץ ואמצעים אחרים מתאימים על מנת לא   
 זרים לתוך הקווים.    
 לפני שטיפות ובדיקות יש לבדוק שאכן אין גופים זרים בקווי מים, שופכין וביוב.    
 
  

 .   בדיקה סופית:  13
 לפני מסירה, הקבלן עם המפקח יבדקו סופית כל המערכות והקבלן ישלים ויתקן לשביעות רצון המפקח.    
  
 

 .   הערות:  14
המערכות קיימות תת קרקעיות כגון מים, ביוב, חשמל, טלפון וכו' בלתי ידוע. על מנת לא   מיקום   .א

 לפגוע במערכות הנ"ל, מומלץ לבצע חפירות בידיים ובזהירות.  
 במערכות הנ"ל.  הקבלן יהיה אחראי הבלעדי על כל נזק שעלול להיווצר עקב פגיעה      

  
 

  ציר החפירה וציר של כל המתקנים והאביזרים כגון: שוחות,   ב.  אין להתחיל עבודות חפירה ללא סימון 
  עבור גבהים ועבור המיקום     "להבטחות"מגופים, שסתומים וכו'. יש לדאוג      
  המדויק של הקוויים ביחס לצירי הכבישים וביחס לקווי הפרצלציה.       
 אין להתחיל  בחפירות ללא אישור  המפקח.       



 
 

 וגמר: .   תאום עבודות 15
    על הקבלן לבצע עבודותיו תחת פיקוחם ואחריותם של נציגי היצרנים של המוצרים. עם גמר העבודות,   
     עליו להעביר אישור בכתב מהיצרן או מאחד מנציגיו המורשים שהעבודות אכן בוצעו בפיקוחם   
 ובאחריותם המקצועית.    
 הגשת מכתב הנ"ל תהיה תנאי לקבלת העבודות במקום.    
  
      באתר פעילים גם קבלנים אחרים. על הקבלן לבצע כל העבודות בתאום מלא עם הקבלנים אלה ועם   
 המפקח. לא תשולמנה שום תוספות עבור התאום ו/או עבור הפרעות כל שהן בגין התאום.   
 
  

  "AS-MADE".   תכניות 16
 בתכניות יסומנו:  הקבלן יכין על חשבונו תכניות "עדות" חתומות ע"י מודד מוסמך.   
 א. מיקום ורומים המערכות, קווים, השוחות, מגופים, ווסטים, שסתומים וכו'    
 ב. קוטר, סוג ושיפוע צנרת, לפי סוג המערכת וכו'.    
 ג.  סכמות ותרשימי זרימה.  
ם וקובץ שרטוט בתוכנת  עותקי 4הקבלן ימסור למפקח (לפני קבלת העבודה) ללא תשלום נוסף, תכניות   

 ".  2010"אוטוקד 
 
 מסירת התכניות, ואישורם ע"י המפקח הוא תנאי בל יעבור לקבלת העבודה.    
 
 
 
 תאריך       :  . . . . . . . . . . .    
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