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 עבודות עפר  -  01פרק 

 

 

 כללי 01.01

 

מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יהיה על הקבלן לבצע מדידה של המצב הקיים ולספק   01.01.01

 העתקים של המדידה )ע"י מודד מוסמך בלבד(.   2למפקח 

  

 חפירה כללית 01.02

 

המונח חפירה הנזכר במכרז/ חוזה זה מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע אף אם     - 

יועץ הקרקע ועל הקבלן לקרוא ולעמוד על שכבות לא  נזכרת החציבה במפורש, קיים דו"ח 

 הקרקע שהוא עלול להיתקל בהן.

 

 המונחים "אדמה" או "עפר" מתייחסים גם לאבנים ו/או סלעים. - 

 

 מחירי עבודות עפר המתייחסים לעבודה באדמה יבשה ו/או אדמת בוץ כפי שיידרש בכל  - 

 דיים, לפי בחירתו של הקבלן.מקרה וכן צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודות י  

 

דרכי   על הקבלן לטפל  גם במפלסי המצעים על מנת למנוע מפולות,  לשם ביצוע   - 

 גישה למפלסים נמוכים.

 

על קבלן לסדר באתר, בערמות, את עודפי החפירה המתאימים לצורכי מילוי חוזר במקום - 

 ובכמות כפי שיורה המפקח.  

 

 רשחפירה מתחת לעומק הנד 01.03

 

 בוצעה החפירה ע"י הקבלן לעומק גדול מהנדרש, ימלאנה הקבלן, עד למפלסים הנכונים במילוי

 מהודק בבקרה בהתאם להוראות המפקח. 

 

 הנחיות לסוגי חומר מילוי ולשיטות ביצועו,קורות וראשי כלונס 01.04

 

 לפני ביצוע מילוי כלשהו, יש לישר למשטחים אופקיים. א. 

 

גיריים דולומיטיים, אשר יענו  –חומר המילוי יהיה ממיטב עודפי חפירה/חציבה גיריים  ב. 

  

 לדרישות הבאות:  

 

 4גודל אבן מקס' :  "     -  
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 #30% עד  %200 עובר נפה  -  

 ס"מ 20עובי שכבה מהודקת, לאחר ההידוק  -  

 

מהמקס' של חומר המילוי,לפחות  97%ההידוק בשכבות, כך שכל הנפח יגיע לצפיפות של  ג. 

  

 .ASTM 1556/7לפי תקני     

 

 מצעים 01.05

 

 ס"מ 15עובי שכבה מהודקת, לאחר ההידוק  א.               

 

לפחות מהמקס' של חומר המילוי, 98%ההידוק בשכבות, כך שכל הנפח יגיע לצפיפות של  ב.  

  

 .ASTM 1556/7לפי תקני    

 

 בכמות כל שהיא לרבות     CSLMמפקח רשאי לדרוש שילוב  מצעים חוזרים בחומר   מסוג  ג.       ה                  

 כל  הכמות  שתידרש.                           

 

 סילוק עפר שאינו ראוי למילוי  01.06

 

אדמת החפירה לאחר מיונה לפי הוראות המפקח כגון כורכר, חומר אחר ראוי למילוי חוזר 

   וחומר

ראוי למילוי חוזר ייערמו ו/או יורחקו על ידי הקבלן למקומות לפי הוראות שאינו 

 המפקח מחוץ לאתר, למקומות שפך מותרים

 

 גבהים 01.07

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים ויבדוק הגבהים הנדרשים ע"י הממונה וכל  

 עבודה.ערעור על הגבהים ייעשה לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת ה

 

הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל  

חשבונו. אין להתחיל בעבודות העפר לפני אישור המדידה ע"י 

 המפקח.

 חומרי נפץ 01.08

 אין להשתמש בחומרי נפץ במסגרת עבודה זו. 
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 מדידות 01.10

וכו', כל המדידות והסימונים, כולל גבהים, רשתות, קואורדינטות  

יבוצעו ע"י מודדים מוסמכים של הקבלן ולא תשולם כל תמורה 

כספית בין ביצוע המדידות ו/או הסימונים. הקבלן גם יספק, על 

 חשבונו, את כל המכשירים וחומרי העזר לביצוע המדידות כנדרש.

 

 

 מילוי 01.12

על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע חלק  מעבודות המילוי,  

השתמש בחומרים החפורים, תוך התאמתם לדרישות יהיה עליו ל

 איכות חומרי המילוי  לפי המפרט.

                   

 שטח מוגבל 01.13

לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים, המחייבים  

 עבודת ידיים, או ציוד מיוחד.

 

 

 מרחקי העברה 01.15

חפירה או מחירי העבודות יתייחסו לכל מרחק העברה של חומרי  

 מילוי בתחום ה"אתר", ללא הגבלה של מספר ההעברות.

 

 שינויים במהלך העבודה 01.16

 

על הקבלן לקחת בחשבון, בהגשת הצעתו, כי תוך ביצוע העבודה  

 יחולו שינויים בתוכניות או 

בהוראות המפקח. שינויים ותוספות אלו בחפירה / חציבה, לא  

 ירים.ישמשו עילה לקבלן לתביעות שינוי מח

 

 אופני מדידה מיוחדים 01.17

 

בנוסף למתואר והנדרש  במפרט הכללי ובמפרט המיוחד המחירים  

 כוללים:

 

 כל הדרישות המופיעות בדו"ח של יועץ קרקע. .    1



5 
 

מדידת ההיטל האופקי של תחתית החפירה, בהתאם לתכנית היסודות של  .2

הקרקע כפי  המהנדס מוכפל בהפרש הגובה שבין תחתית החפירה לפני

 שנמסרו לקבלן בתחילת העבודה.

לא ימדדו שיפועי דפנות , מדרונות, דרכי גישה לאתר או למפלסי החפירה  .3

 השונים.

עבודות חציבה בקומפרסור, ידני, ואו כלים 'קטנים' אחרים לגילוי צנרות  .4

 לא ימדדו והם כלולים בחפירה הכללית. –ומתקנים תת קרקעיים אחרים 

כוללים גם גידור מסביב לאתר ושילוט מתאים, כפי שיורה המפקח  המחירים .5

 במקום ובהתאם לנדרש בתקנות משרד העבודה.

מחיר עבודות העפר יהיה אחיד לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע  .6

 הקיימים ובכל עומק שהוא.

,  לא 01של המפרט הכללי פרק  0100.05, 0100.14בניגוד לאמור בסעיפים  .7

ו מרחקי הובלה. כל הובלה הנדרשת בתחום ה"אתר" תהיה כלולה ימדד

 במחיר עבודות החפירה.

התקנת דרכים זמניות, לצורך הובלת העפר בתחום ה"אתר", ופירוקן עם  .8

 גמר העבודה, לפי הוראות המפקח, יהיו כלולים במחיר העבודה.

ים, הפרדת לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע חפירה  בסוגי  עפר שונ .9

הסוגים  בהתאם לטיבם, לפי הדרישות והוראות המפקח ואחסון זמני של 

 חלק מהחפור הנ"ל

 (DOUBLE HANDLING). 

העברת החומר החפור לצורכי מילוי, העמסתו והובלתו, פיזורו והידוקו, יהיו  .10

 כלולים במחיר

 החפירה ולא ימדדו בנפרד. 

 ירה כללית.מ' תימדד כחפ 1.00חפירה ברוחב מעל  .11

 :כמו כן כלולים במחירי החפירה העבודות הבאות .12

 

 סימון חוזר ומדידות בכל שלב ושלב במשך ביצוע העבודה. ב.

ניקוי כל הדרכים באזור  ביצוע העבודות מכל פסולת, לכלוך חומרים  ג.

 ועפר.

כל מרחבי העבודה הדרושים לקבלן לעבודתו ואשר אינם נמדדים  ד.

 בנפרד.

כל הנזקים שייגרמו לכבישים ומדרכות בסביבה כגון: מבנים,  תיקון ה.

  מערכות, חומרים וציוד של אחרים, כתוצאה מביצוע העבודות.
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הגנה והבטחה של כבלים, צינורות ומובילים לסוגיהם במהלך העבודה,  ו.

בדרך ובשיטה שתידרש ע"י המפקח )זאת מבלי לגרוע מאחריותו 

 םהבלעדית של הקבלן למניעת נזקי

 ותיקונים(. 

 גידור השטחים שבהם קיימת סכנת נפילה לעובדים  ז.

הגנה בפני שיטפונות וניקוז מקום ביצוע העבודות לרבות טיפול  ח.

 ב'השפלת' מפלס  מים 'כלואים'

 תמיכה יעילה ודיפון יעיל של כל החפירות והמילוי. ט.

מחירי היחידות כוללים גם : הידוק תשתית החפירה, מילוי חוזר   .13

 לאחר יציקת 

 CLSMהבטונים  לרבות  

,בין על  פי בחירת הקבלן   CLSM.     מילוי  חוזר  גרנולרי  מובא מחוץ לאתר או  14

 או החלטת   המפקח  כלול  במחירי עבודות החפירה. 
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 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

 

 מוקדמות 02.01

 

בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותן כפוף לדרישות מפרט  א.

 כללי

 .02 -ו 00פרקים   

 לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכניות שבידיו  ב.

 הן מהמהדורה העדכנית. במהדורה לביצוע.           

  -  אחריות לביצוע ג.

 מהנדס הקבלן יחתום בטפסי ההיתר במקום הנדרש כמהנדס האחראי לביצוע השלד.            

 יציקת הבטון בכל הרכיבים תעשה בנוכחותו של המהנדס האחראי לביצוע השלד. ד.

 

 סוגי הבטון 02.02

 

תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי  40 -ו ב 30 -סוג הבטון יהיה ב

 תנאי בקרה טובים.הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו 

 

 סיבולת 02.03

 דיוק 02.03.1

 . 2003מתאריך יולי  789הסיבולת בבניה תתאים להגדות ת"י 

 

על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להיעזר בשירותיו של מודד מוסמך,  

 המודד יבצע מדידה וימסור למפקח תכניות  לפי דרישה בכל שלב ביצוע 

 

 סיבולת לעבודות  בטון יצוק ובני  באתר :        02.03.2

  

סטייה בעליל          .1.1.1.1.1

בעבודות יצוק באתר, 

בכל מפלס ומפלס ולא 

סטייה מצטברת, תהיה 

  בהתאם לטבלה

 . 2003מתאריך יולי  789בתקן ישראלי   – 1לטבלה מספר  

 

ההוצאות במידה ותתגלה סטייה הגדולה מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל  

 הכרוכות בתיקון כולל הריסה ובניה מחדש.
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 טפסים לביטונים 02.06

 

 בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא לטפסות, כמוגדר במפרט הכללי. 

 

. כל התבניות, לרבות צידם 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  א.    

עיים וחדרים מוגנים )ממ"ד, ממ"ק, ממ"מ וכו'( קרק-החיצוני של קירות המבנים התת

 יהיו עשויים מלבידים מצופים או מתכת.

 

יש לקטום את הפינות. עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכלל וסגירת התבניות  

 לקירות תבוצע ע"י עוגני פלדה כמפורט במפרט הכללי.

 

ים הדרושה לשם קבלת הקבלן והמהנדס מטעמו יהיו אחראים לתכנון מערכות הטפס ב.

 הבטון בצורה ובממדים הנתונים בתכניות.

 

מחירי הבטון יכללו את הוצאות הקבלן עבור כל הסידורים של הטפסים וכן את הוצאותיו  ג.

 .בגין שלבי פירוקם

תבניות לתקרות בשיפוע אורכי ו/או רוחבי תהיינה מעובדות לשיפועים הנ"ל בהתאם  ד.

 במחירי  הבטון המתוארים בכתב הכמויות. לתבניות, כל זאת יהיה כלול

 

 

 בטונים אשר יישארו גלויים 02.07

 

 , יכללו הדרישות המפורטות  כדלקמן:02.06בנוסף לאמור בסעיף  

 

התבניות יהיו מפלדה או לבידים מצופים, עשויות כך שיבטיחו קבלת משטחי בטון נקיים  א.

 יהיו מפלדה. וחלקים, בלי פגמים כלשהם. תבניות לעמודים בדלים

 

יש לסדר על התבניות את כל הסרגלים, בהתאם לתכניות החזיתות ובהתאם לסדרי יציקה  ב.

של הקירות הורטיקליים או ההוריזונטליים ועיצוב החריצים לפי דרישות האדריכל. 

בהעדר סימון מתאים בתכניות או בהעדר ציון מתאים בסעיף רשימת הכמויות, כל הפינות 

מ"מ  15/15ם הגלויים ובכל הבטונים בחזיתות 'יקטמו' ע"י סרגל משולב והפתחים בבטוני

מ"מ, ו/או סרגלי חלוקה טרפזיים וסרגלים לאפי מים וכל הנ"ל כלול במחיר  20/20ו/או 

 היחידה. המפקח רשאי להורות על ביצוע פינות ישרות ללא כל תוספת על מחירי היחידה.

 

 .300הצמנט יהיה מסוג צ.פ.  ג.

 

ל הזיון יהיה מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מפלסטיק / שומרי מרחק ברז ד.

 ובאמצעים מאושרים אחרים.
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אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או  ה.

לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי ברזל יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי האדריכל 

קשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה בתוך צינורות פלסטיק לפיה ניתן לחבר ול

מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים. החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה 

מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט בשיטה מאושרת על ידי 

 המפקח.

 

לויים. טפסים אופקיים לבטון תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים הג ו.

גלוי הנצמדים לקיר בטון גלוי יצוק, צריכים לגשת בצורה אטימה לשטח הקיר על מנת 

למנוע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק. דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. 

אטימות של מגע הטפסים לשטחי הבטונים שכבר נוצקו היא בעלת חשיבות ראשונה 

יש לאחוז בכל האמצעים הדרושים לשם התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום במעלה ו

בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים 

לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן להגן על שטחי הבטונים הגלויים במשך כל זמן 

 ביצוע עבודות בנין.

 

 ון לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתבניות.אין לרטט את הבטון הראש ז.

יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה באמצעים  ח.

 מאושרים על ידי המפקח.

 

 כיסוי בטון על הברזל 02.08

 

ובי   כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד קצה הברזל הקרוב בין לפני הבטון. הע 

 המינימלי  של כיסוי הבטון כדלקמן:

 

 ס"מ בכל רכיבי הבטון למעט הנזכר בסעיפים ב,ג. 3 א.     

  

 רכיב בטון  במגע עם הקרקע.  -ס"מ   4.0 ב. 

 

 בכלונסאות  לפי הקטרים השונים  -ס"מ   8.0 – 5.0ג.        

 

 בשיטת ההחדרה -יישום שכבה חסינת  שחיקה          2.09

 

 

 O4. או פלינטרון 021יישום שכבת שחיקה לפי שיטת "ההחדרה" עם צוראן משופר  א.

  BO4או קורודור                   

שכבת הבטון התחתונה תוצק בשיטה ובחלוקת התפרים כנדרש על פי  –.      אופן היציקה 1                        

התכנון. גובה פני הבטון יהיה עובי הרצפה הנדרש הסופי תוך ריטוט השכבה ע"י 

סרגלי ויברציה אופקיים ו/או ויברטורים מחט. את פני השכבה התחתונה אין 



10 
 

, עבור להחליק ויש לדייק בגובה אבסולוטי. יש להפקיד בבדיקת החתך הנשאר

 שכבת ה"צוראן" טרם יישומה.

פיזור שכבת ה"צוראן" אשר עורבלה כמתואר תעשה בעוד שכבת                             

 מ"מ. 5הבסיס רטובה ובשלב בו משקל העובד מותירה עקבות בעקבות של 

 

ס אין לפזר לפני שלב זה ומודגש הצורך בהקפדה ששכבת הבסי                            

לא תתייבש, טרם פיזור השכבה העליונה. את השכבה העליונה יש לעבד ע"י 

"ניסור" בעזרת סרגלי אלומיניום, בגובה המתאים ועם התקשות פני ה"צוראן" 

לדרגה המתאימה של עיבודו יש לעבדו כמתואר לעיל בעזרת מכשיר החלקה, 

 "הליקופטר", עד לגמר חלק ואטום.

 

ביצוע המרצפים חייב להיעשות באמצעות קבוצה מנוסה ומומחית לעבודה מסוג  .2                        

ימים מקבלת צו התחלת העבודה,  10זה. על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוך 

את שם קבלן המשנה לביצוע העבודה ואישור. המפקח רשאי לפסול את הקבוצה 

כת התבניות ליציקת המוצעת לביצוע עבודה זו הדורשת מיומנות ודיוק רב. את מער

המרצפים אשר תהיינה תבניות מתכת שקע תקע, יש לבצע על ידי מודד מוסמך 

באמצעות מכשירי מדידה כגון מאזנת. לא תותר למשל קביעת גובהי בניות על ידי 

צינור מפלס או פלס מים. עיבוד שיפועים במידה ויידרש וכן סידור לנזקים מכל סוג 

 ו כלולים במחיר.שהוא יבוצעו ע"י הקבלן ויהי

 

בעובי כמפורט עם סוגי אגרגטים לפי טבלה מס'  40-שכבת הבסיס תהיה מבטון ב .3                        

1. 

 אינץ. 4 -התערובת שקיעת קונוס כ                           

 

במיוחד למאמצי המוחדרת  מיועדת ליצירת משטח עליון עמיד   -שכבת הפנים   .4                        

 שחיקה.

ק"ג צמנט צ.פ.  25 021ק"ג אגרגט צוראן  50מ"ר רצפה,  10 -מרכיבי התערובת ל              

 ממשקל הצמנט. 4%פיגמנט אפור של באייר בשעור  300

התערובת תוכן מראש באמצעות מערבל בטון עם אפשרות שקילה מדויקת ותסודר           

 פה הפיזור עם "פצה ממגנזיה".באריזות ייעודיות בסמוך לרצ

 

שיהיו  –שכבת הפנים צריכה להבטיח מניעת החלקה של אנשים על המשטחים  .5                        

אם ע"י הכללת חומרים מונעי החלקה בתערובת  –רטובים ומכוסים שומן אורגני 

 בלי שיימדד בנפרד. 02או ע"י פיזור חומר רזה על שכבת הפנים לפני שיטה 

 

יום לפי שיטת  28סיבובים לדקה( לאחר  440מ"מ ) 1.2ההתנגדות לשחיקה תהיה  .6                        

 בומה.

 

לא תורשה דחיית הפיזור על פני שכבת הבסיס ליום המחרת והקבלן יתכנן את  .7                        

 חשיכה.היציקות בהתאם כולל הכנת תאורה למקרה של השלמת היציקה בשעות 
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כל יציקת רצפה תעשה ע"י ריטוט בסרגל ויברציוני מתאים לרוחב רצועות הבטון  .8                        

 הייצוק.

 

 יש להקפיד על אשפרה נאותה על פני הבטון ע"י "קיורינג קומפאונד" .9                        

 

 

 

 

 החלקת מרצפים ב.

 

באמצעות מתקן במפרט הכללי פעולת ההחלקה תעשה  50.0.063בנוסף לנדרש בסעיף          

יש להשהות את החלקה ממונע אשר בתחתיתו "רוטר כפול"  מסתובב )הליקופטר(, 

פעולת ההחלקה עד למועד בו אפשר יהיה לבצעה מבלי שיצטברו מי צמנט או חומרים 

 דקים עפ"י הבטון ולסיימה לפני התקשרותו של הצמנט. 

יעילה של הרצפה ליד קירות המבנה המקבילים לכוון ההתקדמות על מנת לאפשר החלקה  

ס"מ  60היציקה, יש להתקין מתקן קונסטרוקטיבי במקביל לכל קיר כזה במרחק עד 

 ממנו.

 המתקן לא יעבור מעל הטפסים )דיוק(. 

 

 סטיות מותרות במפלס ובמישוריות המרצפיםג.                    

 

 במפרט הכללי. 50.0.96בסעיף  1לפי הנדרש בטבלה מס.  רגילה. סווג המרצפים ברמת דיוק 1                         

                                

 לקבלת הפרויקט ולאישורו  על ידי המזמין         תנאי יסודי.   הדיוק בביצוע המרצפים הינו  2       

 מ"ר  לכל קבוצת    200 -יוק   תתבצע יציקה של  קטעי רצפה בגודל של כלצורך הבטחת הד                              

 בבוקר  , ביום  שלאחר מיקום התבניות  פילוסן ,    8מחליקים .  היציקה תתחיל בשעה                               

 בדיקת הפילוס  ואישורו על ידי מודד מוסמך והמפקח.                              

 

 מודד צמוד.   3  

 

במשך כל הביצוע יהיה נוכח צוות מודדים צמוד מצויד במאזנת דיגיטלית עם דיוק    

 של 

 מ"מ. 1/10   

 

  שלבי מדידה .4  

   

 במפרט הכללי. 50.0.97,  50.0.96הבדיקות יערכו בהתאם לנדרש בסעיפים    

 מ"ר של רצפה. 200והן יערכו בכל קטע של     
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רשת הזיון העליונה תמוקם שלושה ס"מ מפני שכבת הבסיס העליונים על גבי "ספסל"  ד.                      

 פלדה

 3ס"מ אחד מהשני. הרשת התחתונה תוגבה מתחתית הרצפה כדי  60במרחק                    

 ס"מ לפחות.

 

ים ותוך שימוש בטפסי פלדה הרצפה תבוצע ברצועות לסירוגין בין משקים קונסטרוקטיבי ה.                       

 ייעודיים.

 

 הידוק הבטון וצפיפותו ו.                      

 

הידוק השכבה יבוצע באמצעות הידוק טבלא ויברציונית בעלת עצמה ותדירות                    

 מתאימות להידוק יעיל. בסמוך לטפסים יש להיעזר, לפי הצורך, במרטטי מחט. 

 

 במפרט הכללי   50096לפי הנדרש בסעיף    מיוחדת. רמת הדיוק הנדרשת   תהיה 2                          

 

 

 פירוק הטפסים ז.

 

שעות מגמר  12את הטפסים בצידי הרצועות שנוצקו תחילה מותר יהיה לפרק לאחר  

יש למנוע  ימים ממועד הפירוק, 7היציקה אולם הרצועות הסמוכות להן תוצקנה רק כעבור 

יש  –את הצטברותם של מי צמנט וחומרים דקים על פני הבטון ובמידה והצטברו כאלה 

ידי הספגתם לתוך בד יוטה פני הרצפה יעוצבו בסרגל עיצוב ולאחר -לסלקם משם מיד על

 מכן יש להחליקם, אולם ללא תוספת מים ו/או צמנט.

   

 מישקים  ח.                     

 

 מישקי דמה                          

 שעות מיציקת קטע הרצפה המיועד לחיתוך כל זאת  24חיתוך מישקי דמה יבוצע בתוך                          

 ס"מ המישקים ימולאו עם 'סיכאפלקס'.  3 -מ"מ ובעומק של כ 3בעובי                           

 

 עבודהמישקי ט.                        

 מישקי העבודה יבוצעו עם תבניות פח , ייעודיות תקע/שקע מסוג "דיוק מחניים"                        

 מ"מ, ישירות וחלקות.  3בעובי                         

 התבניות ינוקו ויפולסו ע"י מודד מוסמך עם מאזנת, לאחר יציקת שכבת בסיס יבדקו                        

 ויפולסו וינוקו פני התבניות.                         

 התבניות יהיו נקיות משיירי בטון וכן תנוקה "הגבהת" הבטון הצמודה לתבניות    

 הרכבת המוטות המיתדים עם שרוולי פלסטיק וחיבורם לספלי  הפלדה  לפני  תחילת  יציקת            

 שכבת הבסיס.                        

   

 תיקון אלמנטי בטון פגומים 02.13
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 הורדת חלקי הבטון הרופפים וגילוי אזור הברזל. א. 

 ניקוי הברזל החלוד על ידי מברשת פלדה מכנית ו/או החלפתו בברזל חדש. ב. 

 " של גילאר או ש"ע.31מריחת פני הבטון ע"י דבק אפוקסי מסוג "סיקדור  .ג
 "י קבלן מורשה בעל ציוד מתאים.או שווה ערך ע ראפ-סיקאתיקון עם מערכת  ד. 

 

 

 

 

 

 

 

 בטונים הבאים במגע עם מים 02.14

 

 צפיפות הבטון א. 

 

לגבי כל האלמנטים הבאים במגע עם מים )כגון גגות( יש להקפיד על צפיפות הבטון  

ואטימותו כנגד חדירת רטיבות. אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על קירות או 

 שעות, לפני ביצוע עבודות הבידוד. 24במים במשך יצירת "בריכה" על גגות, 

במקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן לתקן את הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום  

בטיט צמנט להבטחת אטימותו. הקבלן רשאי להוסיף על חשבונו ערבים מתאימים 

ן להבטחת אטימות הבטון. עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעייל פותרת את הקבל

 מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה לפני ביצוע עבודות הבידוד.

 

 – הכנת פני בטון לקבלת איטום ב. . 

בכל מקום בו פני הבטון מיועדים לקבלת איטום, הם יעובדו לגמר    

חלק ונקי ובדייקנות מרבית בהתאם לגבהים ולמפלסים כמו כן יש לקשור מוטות 

מגולבנים או "ספייסרים" מיוחדים מבטון )לא זיון שבהם על ידי חוטי קשירה 

ג'קות(. חורים ושקעים בבטון יאטמו וייושרו ב"סיקה פלסט" גם ביצוע הכנות אלו 

 לא יימדד והוא כלול במחיר היחידה.

 

  - בטון רזה  02.15

  

יציקת שכבת בטון רזה תעשה מיד לאחר גמר החפירה וניקויה. פני הבטון יעוצבו   

 ים ובשיפועים הדרושים.ישר ונקי למפלס

 

 פלדת הזיון 02.16
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או פלדה מצולעת  2חלק  4466מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים לפי ת"י  א 

 4חלק  4466, או רשת מרותכת לפי  ת"י  3חלק  4466לפי ת"י 

 

 . אחריםשבוצעו על ידי עבודות הזיון כוללות גם ניקוי, יישור, כיפוף וטיפול בקוצים  ב. 

 

שבועות  2עבודות הזיון כוללות גם הכנת רשימות ברזל שיוגשו לבדיקת המהנדס עד  ג. 

 לפני ביצוע ההזמנה.

 

 

 

 הפסקות יציקה  02.17

 

באם תורשינה ע"י המהנדס הפסקות יציקה הן תעשינה רק במקומות ובאופן המאושרים  

תמיכות לקוצים וכל הקשור על ידו. כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר, 

להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי של ההצעה. הקבלן 

 שבועות מראש הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים לנ"ל. 3יגיש 

 

בתפרים יש לבצע כל  "אגף"  ביציקה נפרדת ובין היציקות יש להכניס  .   1  

 אביזרים שונים 

 )כגון "קלקר", יתדות מתכת וכו'( בהתאם לפרטי המהנדס.   

 

קורות שאינן יצוקות בשלמותן יש לתמוך באמצעות מגדל תמיכה לעומס  .2  

 הפועל עד 

 ימים לפחות לאחר השלמת החתך. 7החתך המלא, עד    

 

 הפסקת יציקה שאינן מתוכננות ע"י המתכנן .3  

המסופק ע"י  ”HBT“יש לבצע באמצעות אלמנטי מתכת ייעודיים, כדוגמת   

 חברת "דומא" שווק בע"מ בהתאם לסוג האלמנט  בו נערכת הפסקת היציקה.

 עמודי יסוד 02.18

 

ככלל, לא יהיו עמודי יסוד והכלונס יסתיים בתחתית קורת היסוד או ראש הכלונס. אם יסתיים  

פני הקרקע לפני הקדוחים, יבוצעו עמודי יסוד עד למפלס  הכלונס נמוך ממפלס הקורות עקב

תחתית הקורות או ראשי הכלונס. עמודים אלו יבוצעו כשלב נפרד ומקדים לבצוע הקורות או 

 ראשי הכלונס. העמודים הנ"ל טעונים אישור ופרטים ע"י המפקח.

  

 "טופינג" ויציקות משלימות לטבלות חלולות דרוכות טרומיות 02.19

 

 מילוי מישקים 9.102.1

 

 .   להבדיל מיציקות משלימות, מילוי המישקים לאורך בין טבלות סמוכות הינו פעולה נפרדת 1 
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 לחלוטין.            

"עדס" המוחדר ע"י כף או מוט פלדה דק. המישקים יורטבו  30 -.   המילוי יעשה עם בטון ב2

 לפני    

 מים עד ליציקת ה"טופינג" לפי המוקדם.י 3הדיוס ותבוצע אשפרה, בהרטבה, למשך      

 רק לאחר מילוי המישקים הנ"ל אפשר להמשיך בבצוע שכבת ה"טופינג".   3

 בנפרד. ולא יימדדמילוי מישקים אלה כלול במחיר הטבלות     

 

 "טופינג" 02.19.2

 סידור רשתות הזיון בטופינג ייעשה בהקפדה להנחת הרשתות הפוכות לסירוגין זו ליד זו . 1

 רשתות באותו המקום. 4ומניעת חפית פינות 

 לפני יציקת ה"טופינג" יש לנקות את פני הטבלות. .2

 20מחזורי הרטבה, במרווחי זמן של  3 -לפני יציקת ה"טופינג" יש להרטיב את הטבלות ב .3

 דקות, כדי להבטיח בטון רווי.

 

 

 אופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתר 02.23   

 

המדידה לפי אופני המדידה במפרט הכללי מפרט מיוחד/סעיפי כתב הכמויות  א. 

מתייחסים לכל המקומות ללא הבדל במיקום שלהם, המפלסים גבהים וכיו"ב, מחירי 

 הבטון כוללים )בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד(, גם את המפורט להלן:

 

 :כללי ב.  

 

 הובלה ויציקת הבטון בטפסים  . .1

 

כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל זיון, ערבים  .2

 ותוספות שונות לבטונים, עיבוד הבטון וכד'.

 

 ביצוע בטונים בחתכים ו/או תכנית מעגלית. .3

 

 עיצוב חריצים, קיטומים אפי מים, שקעים, רולקות, שרוולים וכו' בכל האלמנטים. .4

 

וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית, עגולה, דפנות משופעות וכו'(  עיצוב פתחים, מעברים .5

 בכל האלמנטים.

עיצוב שקעים, חריצים, הוצאות קוצים כתושבות ליציקות אלמנטים שונים  .6

 בעתיד.

 

 מדידות ושירותיו של מודד מוסמך. לרבות אספקת אינפורמציה ממוחשבת   .7

 .DXFבתצורת           

  –מחירי פלדת הזיון  .9
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מחירי הפלדה לזיון ייחשבו ככוללים את כל העבודות הדרושות לקביעתה, ובכלל  

זה ומבלי לפגוע בכל ההוראות במפרט הטכני, גם את עבודות העלאתה לקומות, 

את עבודות הקשירה )לרבות אספקת החוטים(, את העבודות הנדרשות לצורכי 

 הנדרשים.ביצוע הארכות של מוטות הזיון וכל החומרים האחרים 

 

הכנת רשימות ברזל ורשימות רשתות בהתאם לתכניות המהנדס תבוצע על ידי  .10

 הקבלן ועל חשבונו ותועבר לאישור מהנדס שבועיים לפני הזמנת הברזל בפועל.

 

לא תשולם כל תוספת עבור בטון "עדס", בטון "מייקו" או כל תערובת אחרת  .11

 הדרושה ליציקות אלמנטים מיוחדים.

 

אינצ'  4לא תשולם כל תוספת עבור שנויים בצמיגות תערובת הבטון בתחום שבין  .12

 אינצ'. 7ובין 

 

סיתות הכלונס לא יימדד והוא ועבודות העפר הנלוות לצורך בצוע הסיתות לא  .  13

 ימדדו.

 

 

 אורך הכלונס למדידה .14

 

האורך למדידה יהיה האורך היצוק. מדידת הכלונס תהיה ממפלס תחתית  .1

קורות היסוד ללא התחשבות בקידוח מפני חפירה כללית עקב קוטר כלונס 

 הגדול מרוחב קורת היסוד.

 

לא יימדד אורך הכלונס היצוק מעל למפלס הסופי המתוכנן או אפילו עד  .2

 פני הקרקע כדי להגיע לבטון נקי כנדרש  .

 

 

  :יציקות משלימות ן"טופינג" .15

 

 עד מפלס תחתית ה"טופינג".יציקות המשלימות תימדדנה  .1  

 

מעל למסכים, אשר  –יובדל בין יציקות משלימות ללא תבנית תחתונה  .2

תימדדנה בנפח ללא הבדל בעובי וברוחב היציקה, לבין יציקות משלימות 

בין הטבלות ובין הטבלות לבין הסמכים, אשר  –עם תבנית תחתונה 

 יקה.תימדדנה לפי שטח בציון העובי ללא הבדל ברוחב היצ

 

היציקות המשלימות תימדדנה לפי המידות התיאורטיות המעוגלות של  . 3

הטבלות כלומר, ללא התחשבות בחריצים ובחורים שבטבלה או במידה 

 המדויקת של הרוחב.
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ה"טופינג" נמדד לפי שטח הטבלות והיציקות המשלימות הנ"ל עד קו  .4

 המפגש עם תקרות סמוכות ובציון עובי ה"טופינג".

 

היציקות המשלימות וה"טופינג" נמדד לפי המידות התיאורטיות ללא  .5

תוספת עבור פחת הנובע מחדירת בטון לתוך חללי הטבלות או מאי 

 מישוריות הטבלות.
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עובי ה"טופינג" נמדד בנקודה הגבוהה של הטבלה החלולה ומבוצע  .6

 תוספת העובי בגלל ה"קמבר" של הטבלה. לא נמדדתבמפולס. 

 

פרטי הקונסטרוקציה נדרש הקבלן להחדיר את הבטון לתוך חורי  לפי .7

 הטבלות עד לפקק כמסומן.

 

בטון החודר לתוך חורי הטבלות בקצוות, גם כשהדבר נדר במפורש ע"פ  .8

 .לא יימדדפרטי הקונסטרוקציה, 

 

 הקבלן יביא בחשבון את פחת הבטון ויכלול זאת במחירי העבודות. .9

 

 קורות בטון .19

 

 קורות יסוד ימדדו בין ראשי  הכלונסאות . 1

  

 קורה החודרת בניצב לתוך קיר בטון תימדד עד פני הקיר. ..2

 

קורה שחלק מחתכה בולט מקיר בטון, תימדד כקורה תלויה לרבות החלק  .3

 הנמצא בקיר.

 

  

 ( C-7בטון חשוף חזותי חלק )בטונים בתבניות מסודרות  02.25
 

בתבניות פלדה מתועשות כדוגמת "פרי" גמר לוחות טגו. יש לוודא כי יציקת עמודי הבטון תתבצע  
התבניות תהיינה מישוריות, ישרות לחלוטין, נקיות ומשומנות לפני היציקה, וכי ההרכבה תעשה 

 בהמשכיות רצופה ללא קפיצות בין תבנית לתבנית, אופקית ואנכית.
 

שיפועים, לפינות וכו' בדרך שיתקבלו כמו כן, יש להבטיח סגירה ואיטום מוחלט בין התבניות ל 
 קירות חלקים בהמשכיות וברקע אחיד.

 
מ"ר עם "תבניות מסודרות" כולל כל הפרטים  10.0עם תחילת העבודה ייצוק הקבלן קטע בשטח של  

הנדרשים. דוגמא זו תיבדק לפני היציקה ע"י המפקח, האדריכל והמהנדס, וחייבת לקבל אישורם. 
קיר שנית. הקבלן ישלב הערותיהם בהמשך העבודה. במידה והקבלן לא יגיע לאחר היציקה ייבדק ה

לתוצאות הנדרשות של צורת הקיר על פי דרישות והחלטת המפקח והאדריכל, יחויב הקבלן בפירוק 
הקירות וביציקה מחדש. עבור ה"תבניות המסודרות" לא ישולם בנפרד, והן כלולות במחירי 

 הסעיפים האחרים.
 
 חשיפה רגילה. -סוג א' –, תנאי שירות והחשיפה 0208לפי סעיף  

 בטון חשוף חזותי בגוון אפור. –א' –מבחינת חזות  
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 בנוסף:    

 כללי א. 

הקבלן מתחייב לבצע תכנון מפורט, לרבות התייעצות עם בעלי ניסיון בעבודה דומה,   

יכות גבוהה מן בצוע דוגמאות ודגמים ועבודה זהירה ומוקפדת מאוד ובבקרת בצוע וא

 הרגיל. 

לא תינתן לקבלן כל אפשרות לתיקונים, כל קטע קיר שייפסל ייהרס ויבוצע מחדש עד      

 לשביעות רצונו המלאה של האדריכל.

על הקבלן לתכנן על חשבונו ובאחריותו את תוכניות התבניות,מיקום המחברים,        

שישולבו בבטון ,בהתאם הפסקות יציקה,מיקום אביזרים והכנות לחלקי מערכות 

 להנחיות ופרטי האדריכל, ולהגיש לאדריכל לאישור.

בשלב הראשון על הקבלן לקבל אישור האדריכל לסידור התבניות באתר לאחר       

 ההרכבה ולפני סידור ברזל הזיון. 

 

 יעוץ מעבדה ותכנון התערובת ב. 

ידי -החברה שתבחר עללפני תחילת העבודה יקוימו פגישות עם הטכנולוג הראשי של   

הקבלן המבצע כספקית הבטון שלו. בפגישות יתואמו הנושאים בתערובת הבטון עצמה 

ובאלו הנובעים ממנה, כגון: הובלת הבטון, הכנת התבניות, ויברציה, אשפרה, פרוט 

 תבניות וכו'.

כמו כן יש להשתמש במוספים משפרי אטימה, עבידות והקטנת כמויות אויר מסוג       

 " של חברת "סיקה" או שוו"ע, Nטיסייזר כדוגמת "פלסטוקריט פלס

  כמו כן יש להשתמש בתערובת עם אגרגטים קטנים.                           

 

 של קיר עם בטון חשוף חזותי 1:1בקנה מידה  –דוגמאות  .ג
כל  –עם סיום שלב תכנון התערובת וסכום נוהלי בצוע, יכין הקבלן שתי דוגמאות   

ס"מ. בדוגמה ישולב קטע עם  200x300-לפי העובי האמיתי של הקיר ובמידות מינימליות של כאחת 

שדות לפחות של חזות הכוללות הפסקת יציקה  2גמר חלק לפי התכנון וכפי המיועד להתבצע, לרבות 

 ויציקת המשך עוקבת.

במידה והדוגמאות לא יענו על דרישות המפרטים והתכנון, ימשיך הקבלן לבצע   

לרבות עדכון התערובת, עדכון מספור שיטות ההובלה, ההשמה, ייצוב התבניות,  –דוגמאות נוספות 

 עד לקבלת תוצאה המתאימה לדרישות. –ויברציה וכו' 

כל התהליך הזה יבוצע בלוח זמנים מינימלי אפשרי, כדי לאפשר התחלת עבודה עם   

 תערובת + טכניקת הובלה והשמה בדוקים ומאושרים.

 יישארו באתר העבודה עד השלמת העבודה. –הסופיות  –גמאות המאושרות הדו  

 

 מלט ד. 

  ללא אפר פחם. – 300המלט שישמש לאלמנטי הבטון החשוף יהיה מסוג צ.פ.   
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 הנחיות לבצוע הטפסנות ה. 

התבניות לחלקי הבטון החשוף החלקים יהיו מלוחות כפולים, לוחות טגו חדש עליון   

תון, שהשימוש החוזר בהם יקבע על פי מצב פני הלוחות. סגירה בין התבניות תבוצע ולוח תמיכה תח

מצד פנים + ניקוי יבש על פני  –תוך הקפדה על הצמדה מרבית, וכל מרווח ייסתם במרק ויוחלק 

 הבטון הקיים.

כל התבניות יהיה שלד נושא מקורות פלדה מתאימות, ויובטחו חבורים "חכמים"   

 ך שתהיה הצמדה מלאה וחבור רציף.בין התבניות, כ

הצבת התבניות תיבדק בעזרת מודד, שיבטיח הן את הקו והן את אנכיות ורציפות   

לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת מוטות הזיון לפני קבלת אישור מודד בנדון, לרבות התבניות! 

 .קוצים למדרגות בטון משוננות הצמודות לקיר

המוטות לפני בדיקה ואישור בכתב של  לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת  

 האדריכל על קבלת התכניות.

 

כל פינות הבטון הגלוי/חשוף הן ישרות ללא גרונג ,אלא אם צוין אחרת בתוכניות.   

נזילה של "מיץ" בטון וקבלת  למנועבמקום בהם הפינה גלויה תאטם התבנית בצידה החיצוני כדי 

 פינה בה אגרגטים חשופים.

 

 יות תעשה בתאום עם טכנולוג בטון כדי למנוע שבר הפינה בעת פירוקפירוק התבנ  

  התבניות.

 ייקבע בעת בצוע הדוגמאות כך שלא יכתים את הבטון. "שמן תבניות" -  

לא תותר הפסקת יציקה אלא בתכנון מראש ואך ורק במסגרת חריץ או פוגה  -

 מתוכננת.

מהוקצע במידות שנקבעו על יבוצעו בעץ קשה בלבד מעוצב ו סרגלי עצוב פינות -

 ידי האדריכל.

 

 ויברציה ו. 

עומק הכנסת המחט, משך הויברציה, סוג הויברטורים  –מידות הויברציה   

יבדקו בעת הכנת הדוגמאות. כן תבוצע ויברציה על פני התבנית על ידי פטישי  –וכו' 

 גומי לכל שטח היציקה בתנועה מלמעלה למטה.

 

 אשפרה ז. 

הבטונים תחל יום לאחר היציקה. התבניות ישוחררו ומים יוחדרו אשפרת   

למרווח שבין התבניות לבטון. גם לאחר שחרור וסילוק התבניות הקבלן ימשך 

 למשך שבוע לפחות. –בהרטבת הקירות 

שיטת האשפרה תבוצע ע"י הקבלן בשיטה שתימנע מכל פגיעה בהחלקת הפנים                            

 של הבטונים. הסופיים 

 

 מחברים –שומרי מרחק  ח. 

יבוצעו במידות  –פנים וחוץ  –שומרי המרחק, המחברים שבין שתי התבניות   

 ומיקום מדויק לפי פרישות בתוכניות האדריכלות שיימסרו לקבלן.
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סוג שומרי המרחק יתואם עם המתכננים, בעקרון: צינורית פלסטיק שבתוכה   

.  DKם מגומי קשיח ו/או פלסטיק קשיח קונוס מסוג יועבר מוט ההידוק + קונוסי

עם סיום יציקת קטע קיר יוצאו מוטות המרווח וצינוריות הפלסטיק + הקונוסים, 

תוך שימוש בתערובת המבטיחה  –לפי הוראות והנחיות האדריכל  –ותבוצע סתימה 

ה חוזק גבוה והדבקות אל הבטון, לדוגמא: מריחת שכבה מקשרת "טורובונד" וסתימ

" המשווקים על ידי חברת "אלוני THOROחומרים של חברת " –ב"סטרקצ'ורייט" 

 או שוו"ע".

 

 שונות –הנחיות כלליות  ט. 

לא יורשו תיקוני בטון חשוף ללא קבלת הנחיות מדויקות מצוות  -  

 התכנון והפקוח!

בחודשי הקיץ יחלו היציקות בשעת בוקר מוקדמת, ובכל מקרה לא  -  

 בשעות שיא החום.יציקות  יהיו 

הקבלן יבצע יציקות במנות כאלו שניתן לשלוט עליהן בצורה טובה  -  

 תוך הקפדה על כל מה שפורט לעיל. –ואחידה  

יבוצע רענון של כל שלבי  –במרווחים של כחודש  –מפעם לפעם  -  

 פועלים ומנהלי עבודה. –לכל הצוות   –הבצוע 

 –לשימוש באלמנטי הבטון החשוף  –ר כל הערבלים שיובילו תערובת בטון לאת -

 ישטפו לפני הכנסת התערובת.

 הנושא יוודא על ידי האחראים במפעל המספק את הבטון.   

 טכנולוג בכיר מטעם החברה ספקית הבטון ילווה את היציקות  -  

הראשונות, ויערוך בקורים לפחות פעם בחודש בעת בצוע יציקות לאלמנטי בטון 

ין לעצמו נושאים הראויים לדיון, לשיפור ו/או רענון, ויעבירם חשוף. הטכנולוג יצי

 לבצוע. –למנהלי הפרויקט ולקבלן 

 בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה! -  

במקרה של בטון לא עביד, יש להתייעץ עם המפעל מספק הבטון,    

 ובמידת הצורך להוסיף מנת משפר עבידות הנמצאת אצל הנהגים.

 לא יוכנסו  –ליציקות הבטון החשוף  –בערבלים שיובילו בטון לאתר  -  

מ"ק בטון לכל הובלה, כדי להבטיח ששקיעת הבטון אינה משתנה בין מועד  8-יותר מ

 התחלת וסיום היציקה.

בביצוע עבודות בגמר בטון חשוף הקבלן יעסיק צוות קבוע יעסוק  -  

צבת התבניות + ישור, צוות סוג עבודה במשך כל הפרויקט: צוות לה באותו 

נגטיבים, צוות להכנסת הברזל, צוות לסגירת  –להרכבת פתחים  

 התבניות, צוות ליציקה + ויברציה וצוות לפרוק + אשפרה. 

בתאום עם המתכננים והפקוח, יקבעו אזורים בהם יש צורך  -  

 להשתמש 

צינורות מי גשם בעיקר בתחתית פתחים, פינות, אזורים עם  –בויברטורים חיצוניים 

 וכו'.

בחלק  –סילוק בועות אויר מראשי קירות יבוצע במכות פטיש  -  

 העליון של 
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 ס"מ. 20-ברצועה של כ –הקיר 

למניעת  –בחלק התחתון יוצבו התבניות על פסי "קומפריבנד"  -  

 בריחת 

 "מיץ בטון" בזמן היציקה.

המבטיח שליטה והצבה הקבלן יבצע טפסות בגודל המקסימלי  –גודל הטפסות  -

 תוך התחשבות במידות התבניות. –נוחים ומסודרים 

 

 טפול בתבניות י. 

 מיד עם פרוק קטע תבנית, יטופל זה לקראת הכנתו ליציקה הבאה. -  

 התבנית תנוקה היטב מכל שאריות בטון, לרבות סימני ושאריות סיד. -  

 ם וכו' ינוקו מצב התבנית, לאיתור נקבים, חתכי –חזותית  –בדק  -  

 –בין התבניות השונות  –סיליקון  –ויסולקו שאריות חומר האטימה 

 במרווחים.

כפי שיאושר בתהליך  –התבניות ימרחו בתערובת המתאימה ליציקה   -

 הכנת הדוגמאות.

 

 זיון יא. 

ס"מ מינימום ,אלא אם צוין אחרת בתוכניות  3הכיסוי לזיון יהיה   

 הקונסטרוקציה.

 .סידור הזיון יבטיח חפיות למלוא כוח המתיחה לפי אישור המפקח                           

 

 התקנת אביזרים יב. 

כל גופי התאורה וצנרות החשמל, מתח נמוך, כריזה, צינורות מים ואביזרי חיזוק   

 לשלד,  ישולבו מראש בזמן היציקה בדיוק מירבי. 

 

 למסירת עבודתו שמירה על חלקי בטון חשוף עד יג. 

מיד עם סיום הסרת התבניות, יכוסו חלקי הבטון הגלוי לשם הגנה ושמירת  .1  

 פניהם.

הקבלן יקפיד לכסות ולחדש את הכיסוי עד לניקויו המלא של הבנין ומסירתו  .2  

 למזמין.

כיסוי חלקי הבנין יכלול כיסוי הבטון הגלוי על כל פניו בארג גאוטכני הגנה  .3  

הבטון בסרגלי עץ והקמת תמיכה או קשירה חיצונית אשר תבטיח את יציבות על פינות 

 הכיסוי וההגנה על הפינות לאורך זמן.

הקבלן יתלה שילוט על גבי הכיסוי המזהיר את העובדים על קיומו של הבטון  .4  

 הגלוי מתחת לשכבת ההגנה.

מי השתנה על לא יתקבל ניקוי של פני בטון גלוי מכתמי חומרי בניין או כת .5  

 הבטון.

 רואים בקבלן אחראי יחיד לשמירת איכות הבטון הגלוי עד למסירתו.   

שטחים בהם יתגלו פגמים יהרסו ע"י הקבלן גם בשלבים מאוחרים ותבוצע    

 יציקה חדשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
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 צבע הבטון

 מערכת צבע גמיש   

 עם טקסטורה עדינה  קליפת תפוז.          

 

 כדוגמת:         

 "קניטקס סופרגמיש" של "ניר לט"         

 גמיש" של "טמבור"-או מערכת "רב          

 או "גומי קיר" של חברת "יעקובי"          

 

 מחשב ולא  מתוך מניפת "מיקס" של טמבור" )הצבע יגיע מעורבב ב –לפי הגוונים הבאים           

 יעורבבו צבעים באתר(:          

4015 – Crushed Rock   P-7.4 

 

 דוגמאות. 11.02

 מ"ר מכל אחד מהצבעים השונים.   2על הקבלן להכין קטע ניסיוני של            

 

  ביצוע עבודות לפי הוראות יצרנים. 11.03

לרבות צורת הכנת השטח, פריימר, צבע יסוד כל העבודות יבוצעו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן,            
 ,ערבוב, כיסוי, זמן המתנה בין השכבות השונות וכד'.

 

 יכלל .11.04
 הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. . 1
צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע  . 2

 הצביעה.
 שכבות לפחות ועד לקבלת גוון אחיד וכיסוי מלא. הביצוע של הצביעה בשלוש . 3
  

 

 
 בטונים רגילים )לא חשופים( 02.10

 
א.   התבניות לבטונים לא חשופים שיטויחו תעשינה מלוחות עץ, תבניות פלדה או לבידים לפי בחירת הקבלן 

 ובאישור המהנדס.
 
לדה או לוחות עץ ללא פגם, לשם כל התבניות )פנים וחוץ( של בטונים שלא יטויחו ייעשו בתבניות פ ב.

קבלת שטחים מתאימים לעבודות גמר כגון צביעה, איטום, חיבורי אבן וכדומה, הכל באישור 
 המהנדס. עבור תבניות אלו לא ישולם בנפרד, והן כלולות במחירי הבטונים.

 
ר עבודות צינורות, אביזרים וכדומה יורכבו בבטונים בזמן היציקה בהתאם למסומן בתכניות. מחי ג.

אלה כלול במחירי הבטון ולא ישולם עבורם בנפרד. ישולם רק עבור שרוולים מיוחדים, ורק אלה 
 המפורטים בכתב הכמויות.
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 האגרגטים 02.11

 
גודל האגרגט המקסימלי עד"ש או פוליה קטנה, או לפי הוראות היצרן. האגרגטים ירחצו באופן  

 מיוחד קודם שיוכנס לתערובת.
 

כולל הדקים, יהיו גרוסים מאבן צפופה וחזקה בגוון לבן. הם יעמדו בכל הדרישות של האגרגטים,  
מ"מ. האגרגטים יסופקו במיון לפי הגדלים  20. הגרגיר המירבי 1עבור סוג  3ושל ת"י  1098ת"י 

השונים בצורה שתאפשר הרכבת בטון לפי קו דירוג רציף בעיקרו. חשיבות מיוחדת תינתן לאחסון 
 פרד ובאמצעים המבטיחים שלא "יתלכלו". כל האגרגטים יהיו ממקור ומשלוח אחד.כל גודל בנ

 

 היישום והויברציה 02.12
 

 (.15%לבטון יוספו ערבים לכליאת אויר ולפלסטיזציה.  )מיקרוסיליקה  
 הבטונים יוזמנו במפעל אחד לאחר ביצוע הסכם מיוחד לייצור בטונים ברמה גבוהה. 

 
מ"ק, בטונים משני ערבלים.  9ט אחד )קורות או עמודים( שנפחו קטן מנפח אסור יהיה לצקת באלמנ 

במקרה זה  יש להשתמש בערבל הגדול ביותר בנפחו. הויברציה תהיה רגילה אולם הכאת פטישי 
 גומי על התבניות הכרחית להבטחת חדריה מלאה של הבטון ולמניעת כיסי אויר.

קודת הפגיעה של הבטון. צינור משאבת הבטון יוחדר מטר מעל נ 2 -גובה היציקה לא יהיה יותר מ 
 לאלמנט לגובה האמור. הויברטור יגיע עד לחלק התחתון של האלמנט.

אם תבוצע יציקה של בטון מעל אלמנט הבטון החשוף שנוצק כבר, יכסה הקבלן ויגן היטב על הבטון  
 החשוף הקיים.

 
יקה )לעמודים וצידי קורות(. בכל מקרה ימים מגמר היצ 3 -מועד פירוק הטפסה יהיה לא פחות מ 

 ידון נושא האשפרה ופירוק הטפסות בהתאם לתקן ולדרישה שחזות הבטון תהיה ברמה מעולה.
מיד לאחר פירוק הטפסות יוצמדו לפני הבטון באמצעים מתאימים יריעות בד גיאוטכני מצופות  

תיטקס תלמי יפה או שווה בהדבקה טרמית ברדיד פוליאתילן לבן מהסוג המשווק על ידי חברת 
 ערך.

 ימים. 7 -הבד יורטב לפני היישום ללא עודף מים ויוצמד לבטון ל 
 

 הזיון 02.13
 

אם ידרוש זאת מנהל הפרוייקט, לא ישתמש הקבלן בשומרי מרחק באלמנטי בטון חשוף אדריכלי  
 כלשהם.

"מ מהטפסנות ס 3בקורות ותקרות במקום שומרי מרחק, תקשר הפלדה תוך הקפדה על מרחק  
 לאלמנטים אופקיים באמצעות קשירה עליונה של הזיון.

 
 הקשירה תהיה לאלמנטים קשיחים בכמות מספקת אשר יסמכו על עמודים מעבר לקורה או לתקרה. 
אלמנטים אלו, הקשירה שלהם ואליהם יהיו על חשבון הקבלן. לחילופין, כל דרך אחרת שיציע  

 הקבלן ותאושר.
 

ליצור פני בטון חלקים ללא הופעת שומרי מרחק, או בליטות אחרות בצידי הקורות כל הנ"ל על מנת  
 ובתחתיתן וכן בתחתית התקרות.

 
 תכניות הביצוע 02.14

 
( של התבניות. התבניות יכללו מיקום כל Shop drawingsהקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע ) 

 פני הבטון החשוף.הלוחות, הספייסרים, הנקזים וכל אלמנט אחר הנראה על 
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הפינות בכל אלמנטי הבטון יהיו חדות או עם קיטום )לפי החלטת המהנדס( וללא תוספת מחיר בכל  
 מקרה.

 
מ"מ כמסומן בתכניות. לשם כך ייצר הקבלן עבור  30 -מרחק הזיון מפני השטח החשופים לא יקטן מ 

או יצרן או מנהל הפרוייקט או העמודים במקום מרחיקים )ספייסרים( לפי פרט והנחיות האדריכל, 
 סטנדרטיים שיאושרו ע"י האדריכל. C.V.P -לחילופין יותר שימוש במרחיקים מ

 
 ייקבעו השלבים בתיאום ובאישור האדריכל והמהנדס. –אם היציקה תבוצע בשלבים  

 
הקבלן לא יקבל תוספת עבור מיקסרים ריקים למחצה. בכתב הכמויות יש תוספת לקורות בטון  

 רגיל בחניה וכד'. כנ"ל תוספת לקורות בטון חשוף אדריכלי במקומות שיצויין במיוחד.  חשוף
 

התוספות המצויינות בכתב הכמויות בנפרד, ינתנו רק במקומות שלא צויין לגביהם במפרטים  
ובכמויות שהבטון כולל בסעיף האמור את הבטון החשוף, הבטון האדריכלי, או הבטון האדריכלי 

 לבן.המגוונן או ה
 

 דוגמאות 02.15
 

הקבלן ידרש לבצע ללא שום תמורה דוגמאות של בטון חשוף מכל סוג שהוא, מגוונן ו/או לבן כדי  
לאפשר לאדריכל ולמנהל הפרוייקט להחליט על סוג הבטון, הרכבו, הטפסות, אחוז הבטון הלבן 

 וכד'. 
 הקבלן יקח זאת בחשבון במחיריו. 

 
 מדידה ומחירים 
 תוספות כדלקמן:ישולמו  

 
 עבור בטון חשוף אדריכלי.  
במקומות שצויינו בתכניות או במפרטים או בכתב הכמויות או לפי הוראות המהנדס. תוספת זו  

 תשולם אך ורק אם אינה כלולה במחיר היחידה.
 

 שבלונים 02.16
 

יות ישתמש הקבלן בתבנ -בכל היציקות האופקיות, המפולסות והמשופעות, תקרות ורצפות  
ובשבלונים מדוייקים על מנת לקבל את פני הרצפה מדוייקים ככל האפשר. השבלונים לא יהיו 
מאולתרים כפי שנוהגים הקבלנים לעשות. השבלונים יהיו מיוחדים, מיוצרים מפלדה עם אפשרות 

 וויסות. הקבלן יקח זאת בחשבון במחיריו.
 

 יציקת הבטון 02.17
 

התבניות תעשה מהר ככל האפשר וללא השהיות. העברת הבטון תעשה יציקת הבטון מן המערבל על  
בדרך שתאושר ע"י המהנדס ותבטיח שלא תיווצר סגרגציה בבטון. דרכי העברה יהיו קצרות ככל 

 מטר. 2.0האפשר. לא תורשה נפילה חופשית של הבטון לגובה שיעלה על 
 

שקתות תהיינה מפח חלק או שימוש בשקתות לצורך יציקה טעון אישור מראש של המהנדס. ה 
או מפוליאסטר, וצורתם חצי מעגלית, בדומה לשקתות של מכוניות הערבל של בטון  PVCמלוחות 

ס"מ לערך. בקצה השוקת יותקן משפך אנכי קצר. יציקה בעזרת  40מובא. רוחב הקשתות יהיה 
א תורשה. משאבות תבוצע בדרך שתאושר ע"י המהנדס. שאיבת בטון דרך צינורות אלומניום ל

ס"מ, ובאופן שלא יווצרו תפרי יציקה  30 -יציקת בטון בקירות תבוצע בשכבות בעובי של לא יותר מ
בין השכבות. יציקת בטון טרי על בטון שנוצק קודם תבוצע בהתאם לתכניות, לאחר שפני הבטון 

 ינוקו מכל לכלוך, שברי בטון ובליטות בטון ולאחר שפני הבטון הקיים הורטבו כיאות.
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 אשפרה 02.18
 

פעולת האשפרה המקובלת הינה הרטבת פני המשטח עם גמר פעולות היציקה בכללותן, ופריסת  
כיסוי פוליאתילן. במקרה של מזג אויר חם יש להוסיף מדי פעם מים מתחת למשטח הפוליאתילן. 

עם. משך אפשרות נוספת יעילה: בריכות חול ממולאות במים. יש להקפיד למלא את הבריכות מדי פ
ימים לפחות. במקרים מיוחדים באולמות סגורים, כאשר תנאי  7האשפרה: עד הגיע הבטון לאתר  

ההתיבשות הם קשים במיוחד, ניתן להתיז חומר ציפוי אוטם כגון "קיורינג קומפאונד", או להוסיף 
 .י המשטחווקס נוזלי על פני כל המשטח. יש להקפיד בשיטות אלה על ריסוס או מריחה מלאה לכל פנ

 
 שיטת המדידה והתמורה 02.19

 
עבודות הבטון השונות ימדדו נטו לפי מ"ק, מ"ר, מטר, טון, עב', חת' או יח' כפי שצויין במפרט  א.

הכמויות והמחירים, מדוד במקום לאחר בצוע העבודה או בהתאם לתכניות ו/או הוראות 
שאינו ממולא בבטון. בנגוד לנאמר המפקח בכתב, בניכוי כל הפתחים, השקעים וכו' וכל נפח 

במפרט הכללי, מחיר הבטון כולל את הטפסות הנמדדות בנפרד, אלא אם מפורט אחרת בכתב 
הכמויות. כל העבודות השונות שבוצעו שלא בהתאם לתכניות, למפרט ו/או הוראות המפקח 

רה לעבודות בכתב, או שבוצעו ונפסלו, לא יובאו בחשבון בזמן מדידת הכמויות לתשלום. התמו
השונות תכלול את כל הוצאות הקבלן הקשורות בבצוע מושלם שלהן, בהתאם לתכניות, למפרט 

 ו/או הוראות המפקח בכתב וכל המשתמע מכך גם אם לא הוזכר במפורש.
 בנוסף לנ"ל יכללו המדידה והתמורה לעבודות השונות הנ"ל בין היתר כדלקמן: 

 
 עבודות הכנה .1
 
לנה את אספקת כל החומרים והציוד, כולל ציוד רזרבי שידרש במקרה עבודות ההכנה תכלו 

הצורך, דרכי הגישה, ניקוי טפסות ופלדת הזיון, ניקוי פני הבטונים הקיימים, חספוס לפני 
יציקת הבטונים, מדה או בטון סתם, יישור והכנת קוצים להמשך יציקות וכל עבודת הכנה 

 חות(.אחרת הדרושה, פיגומים )כולל מעקות בטי
 
 פרטים מיוחדים .2

 
תמורת יחידות העבודה עבור בטונים תכלול את העבודה בשלבים, היציקה בשלבים על פי  

התכנית ולפי הוראות המפקח, את כל העיבודים הדרושים, ליצירת הפרטים המיוחדים 
המופיעים בתכניות, הן לשם צרכים קונסטרוקטיביים והן לצרכים ארכיטקטוניים כגון: 

ת, בליטות, שקעים, יציקות קטנות בדליים בהתאם לצורך, יציקות משופעות, יצירת הרחבו
פתחים וכן קביעת אביזרים שונים בבטונים )שרוולים, פחיות, צנורות מי גשם, ניקוז וביוב, 

 אביזרי עזר למיניהם וכו' כמסומן בתכניות( וכו' .
 
 תוספות לבטונים )ערבים וכד'( .3

 
ות יוכנסו ע"י הקבלן לבטון לפי הסוג והכמות אשר יקבעו במפרט, ערבים או תוספות אחר 

בתכניות, ו/או בהתאם להמלצה של מעבדה מוסמכת כפוף לאישור המפקח וכן לפי דרישת 
 המפקח וזאת בהתחשב בסוגי הבטונים הדרושים באתר.

העבודה  תוספות אלה תוכנסנה לבטונים ע"י הקבלן ועל חשבונו ועליו להכלילן במחירי יחידות 
 השונות.

 
תפרי עבודה ותפרי דמה ביציקות אופקיות ואנכיות לפי הפרטים שבתכניות ובתאום עם  .4

 המפקח לא ימדדו בנפרד ויכללו במחירי היחידה השונים.
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 טפסות לסוגיהן ב.
 

עלות הטפסות כלולה במחיר סעיפי הבטונים השונים למעט סעיפים מפורשים עפ"י כתב  
 צויין "תוספת בגין ביצוע בטון אדריכלי" וכ'ו. הכמויות שלגביהם

אך ורק במקרה זה המדידה לטפסות תהיה לפי מ"ר, נטו של שטח מגע עם הבטון, אלא אם  
צויין אחרת במפרט הכמויות והמחירים. התמורה תכלול את כל הוצאות הקבלן להקמת 

ור עיבוד פרטים, הטפסות ופרוקן, כולל כל הפגומים והתמיכות. לא תשולם כל תוספת עב
פתחים, מגרעות, כרכובים, פינות קטומות בבטונים, קדיחת חורים בטפסות לשם העברת 
קוצים, כל האמצעים לקשירת וחיזוק הטפסות וכל שאר ההוצאות הכרוכות בבצוע מושלם של 

 העבודה.
 
 פלדת זיון ג.
 

 נמצאות בתכניות.לא ימדדו חפיות שאושרו ע"י המפקח לפי בקשת הקבלן ולנוחיותו ואינן  
אם אינן נמצאות בתכניות, הכל כמפורט בסעיפים לעיל. מודגש בזאת שישולם לקבלן  

עבור פלדת הזיון בהתאם לדרישות שבתכניות ו/או הוראות המפקח בכתב ולא עפ"י 

 .רשימות פלדת הזיון
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 עבודות בטון טרום ודרוך  - 03פרק 
 

 

 פלטות דרוכות וחלולות 03.1

 

 03-ו 13משרדי לעבודות בטון דרוך, פרקים -בנוסף לאמור במפרט הכללי הבין 03.1.1

 תבוצע העבודה בהתאם לאמור במפרט מיוחד זה.

 

  50 -סוג הבטון ב 03.1.2

 

 הפלטות יוכנו במפעל מאושר ע"י המפקח לפי שיטת דריכת קדם. 03.1.3

 

מפורט של הפלטות  לפני הביצוע החרושתי, הקבלן יגיש לאישור המתכנן תכנון 03.1.4

מלווה חשבון סטטי המוכיח שנלקחו בחשבון העומסים כנדרש בתכנית ובמפרט וכן תכנית 

 עם סימוני הפלטות השונות. 1:100הרכבה בק.מ. 

 

הקבלן יתאם עם המהנדס  פרטי השענה מוסמכים בין הפלטות והקורות  03.1.5

 הראשיות.

מבלי שהנ"ל ישפיע על המחיר  –ת מודגש בזה שמידות פרטי ההשענה עשויות להשתנו 

 הנקוב עבור קורות ראשיות.

 

הדרישה הנה לפני בטון של פלטות נקיים, חלקים, יפים עם קטום פינות אחיד  03.1.6

 וחלק. תפרים אחידים, עבור הנ"ל לא מושלמת תוספת לבטון גלוי.

 

 על  א.   מאחר ועל הפלטות הדרוכות ברצפות ובתקרות נוצק "טופינג",  03.1.7

 הפנים העליוניים של הפלטות להיות מחוספסים על מנת להבטיח                    

 אחיזה טובה של השכבה הנ"ל.                   

 

ב.   בפלטות הקירות תהיה דריכה כפולה גמר פנימי חלק מוכן לצבע גמר חיצוני לפי        

 פרטי האדריכל.

 

 שה לפני יציקת הטופינג, ולאחר מילוי התפריםקדיחת החורים עבור הצנרת תע 03.1.8
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תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה, שאלמנטי התקרות חייבים לעמוד בשתי  03.1.9

 סכמות עמיסה כפי שמתואר בתכ' הקונסטרוקציה.

 

בפלטות מסוימות יבוצעו חתכים שונים לצורך התאמתם לעמודים ו/או  03.1.10

 לקירות, קורות וכו'.

 

ת יבוצעו עם חיתוך אלכסוני בקצותיהם להתאמתם לקורות שכיוונם אינו חלק מהפלטו 

 מלבני הכל בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה.

 

יש לוודא שבזמן יציקת הטופינג יתמלאו החורים בקצות הפלטות בבטון לפיכך  03.1.11

 אין לסתום את החורים לפני היציקה.

 

ושבות של הקורות עליהן מונחות לפני הרכבת הפלטות יש לדייס צמנט את הת 03.1.12

הפלטות, פילוס הפלטות יעשה בתוך הדיס הרטוב לאחר גמר פילוס הפלטות ינוקו שיירי 

 הדייס מפני הקורות.

     

 דקות לפי דרישת יועץ הבטיחות  120הפלטות יהיו עמידות לאש למשך    03.1.13

 יצרנים מאושרים 03.1.14

 

 חיפה. –*   מפעל טרומי סולל בונה  

 אזור תעשיה אשדוד -*   מפעל  טרומי  אשקריט   

 קיסריה  -*   מפעל  טרומי  כלל בטון               

 פלמחים  -*   מפעל טרומי  ספנקריט                

 אזור תעשיה אלון תבור –*   מפעל טרומי  טרומתבור              

  

 

  

 דרישות לייצור פלטות טרומיות 03.1.15

 

 כנדרש. 50 -חוזק הבטון לא יפחת מהחוזק המוגדר לגבי הבטון ב   * 

 

 *   הזיון יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדר תקן ישראלי מתאים בדרישות   

 התקנים המפורטים להלן:                 
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 חיפה –*   זיון הפלטות הטרומיות מהמפעל למבנים טרומיים ובטון דרוך סולל בונה  

 .BSS 3617 -ו BSS 2691יעמוד בדרישת התקנים       

 

 416/68*   זיון הפלטות הטרומיות מתוצרת ספנקריט יעמוד בדרישות התקן  

     ASTM+A. 

 

 2691*   זיון הפלטות הטרומיות מתוצרת כלל בטון בע"מ יעמוד בדרישות התקנים  

                 BSS 3617 -ו BSS. 

 

 סבולת יצור 03.1.16

 

 .5חלק  466לפי ת"י  

 

 מ"מ. 2הסטייה בתחתית הפלטות לא תעלה על  

 מ"מ. 2הסטייה ממידות רוחב הפלטות לא תעלה על  

 ס"מ. 1הסטייה ממידות אורך הפלטות לא תעלה על  

 

 סבולת ההרכבה 

 

 מ"מ. 2הסטייה מהמקום המתוכנן של הפלטות לא תעלה על  

 מ"מ. 2לה על הסטייה האנכית )התרוממות הפלטות( לא תע 

 הרכבת הפלטות תעשה כך שהמישקים יהיו בקווים ישרים ורצופים. 

 אם יהיה צורך הפלטות הטרומיות יאוחסנו באתר בהתאם להוראות היצרנים. 

 אתר האחסנה ומיקומו טעונים אישור המפקח. 

 

 בדיקת פלטות טרומיות 03.1.17

 

 3בלן להכין דגימה של לפני התחלת הייצור השוטף של הפלטות הטרומיות על הק 

 פלטות במידות הזהות לפלטות המבנה מהיצרן שיאושר לבצוע התקרות.

 הפלטות שבדגימה יבדקו לגבי עמידתם בתנאי הסבולת ומראם החיצוני. 

 הפלטות ישלחו לבדיקת חוזק בהרס למעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י המפקח. 

כל ההוצאות הכספיות  העדכני, 252הבדיקה תעשה בכפיפות לתקן הישראלי ת"י  

 הכרוכות בכך יחולו על חשבון הקבלן.
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בנוסף לאמור לעיל, יבצע הקבלן בדיקות חוזק בהרס של פלטות תוך כדי יצוק שוטף  

 בהתאם להנחיות המפקח.

, כל 252מודגש בזאת במפורש, שאם אחת מהדגימות לא תעמוד בתנאי תקן ת"י  

יורשו בשימוש וכל ההוצאות הכספיות  הפלטות שיוצרו עד למועד הבדיקה יפסלו ולא

 הכרוכות בכך יחולו על חשבון הקבלן עלויות הבדיקות ע"ח הקבלן.

 

 דרישות הרכבה 03.1.18

 

 על הקבלן להכין ולהגיש לאישור המפקח תכניות הרכבה. 

ויכילו פירוט התקדמות ההרכבה ופירוט ציוד הרמה  1:100התכניות תהיינה בקנ"מ  

ההרכבה להשתלב בלוח הזמנים ובפרוגרמת ההקמה של שלד המבנה, הן  והרכבה, על תכניות

 מבחינת מועד ההרכבה והן מבחינת השימוש בציוד הרמה והרכבה.

מודגש במיוחד שהפלטות הטרומיות יורכבו על הקורות בצורה שלא יוצרו מאמצי  

 פיתול שיסכנו את הקונסטרוקציה או שיגרמו לה דפורמציה מיותרת.

 ות על לוחות מורכבים לא ת ורשה.הערמת לוח  

העתקים של תכניות ההרכבה יועברו לאישור המפקח תוך חודש ימים מיום   

חתימת החוזה. את חתימת המפקח על תכניות ההרכבה יש לקבל כאישור על תכנון כללי, יחד 

עם זאת, אין הדבר משחרר את הקבלן מתיקון תכניות ו/או לתהליכי עבודה אם יתגלה ליקוי 

 אחר מכן. הרשות בידי המפקח לשנות את תהליך ההרכבה המוצע.ל

 

 5מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד להוראות ביצוע המופיעות בת"י חלק  03.1.19

לפלטות חלולות דרוכות והמתייחסות למילוי קצה הפלטות הדרוכות בבטון וחיבורי הזיון 

 בין הפלטות לבין החגורות ההיקפיות, סיבולות וכד'.

 

 מילוי מישקים 1.2003.

 

 מילוי מישקים יבוצע מיד לאחר הרכבת הפלטות. 

בתוך המישק בין פלטה לפלטה יש לבטן מוטות זיון לפי סימון בתוכניות העבודה.  

 הברזל יתלה על גבי ברזלים שיונחו ע"ג הפלטות.

המשקים יהיו נקיים חופשיים מכל חומר זר ויורטבו לפני המילוי מילוי המישקים  

עם אגרגט דק )שומשום בלבד( מילוי  30 -צע בנפרד מהטופינג חומר המילוי הוא בטון ביבו

 המשקים נכלל במחיר הפלטות ולא ישולם בנפרד.

 

 הצטברות מים בחללי הפלטות 03.1.21
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ישנם מקרים שמים מצטברים בחללי הפלטות, הקבלן יהיה אחראי לשחרור המים  

 .האלו ולתיקון פני הבטון לאחר ניקובו

 

 העומסים על התקרות 03.1.22

 

 העומסים על התקרות כמפורט בכתב הכמויות ו/או בתכניות. 

 

 

 אופני מדידה 03.3

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט זה ימדדו האלמנטים כמפורט: 

 

 כללי א. 

,הכל בהתאם קירות ימדדו כיחידה שלמה מוגמרת ו/או לפי שטחם המדויק ,בניכוי שטחי         פתחים   .1

 לכתב הכמויות.

 .     תקרות ימדדו בהתאם למידות, נטו בתכניות ,ללא תוספת עבור פחת חיתוך2

 לצורות השונות כולל יצירת חריצים, מגרעות בפינות ובכל מקום  

 שיידרש לפי התכניות וכפי שמוגדר בסעיפי כתב הכמויות. 

 

 תכולת המחירים ב.

 

חלקים נקיים עם פינות קטומות גמר בגוון אחיד ואשפרתם ללא ייצור אלמנטים טרומיים   .1

 תוספת לבטון הגלוי.

 

 הובלת האלמנטים הטרומיים לאתר ואחסנתם בצורה נאותה ומאושרת. .2

 

 הרמת האלמנטים למפלסים הדרושים והרכבתם במקום. .3

 

ן הפלטות כלל האמצעים הדרושים למניעת חדירת מים לתוך הפלטות במקומות החיבור בי  .4

 לחלקי בטון יצוקים באתר ו/או הוצאתם במידה וחדרו.

 

 כבלי  וחוטי דריכה בפלטות, ודריכתם, זיון "רך" ורשתות מגולבנות מרותכות בקירות הטרומיים. .5

 

 אלמנטי חיבור הרמה והרכבה ממתכת מגולבנת ו/או אל חלד. .6

 

 ניות אבודות.התבניות הדרושות לביצוע יציקות הבטון באתר, כולל תב .7
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כלל ההוצאות הכרוכות בהכנת תכניות ההרכבה ותיקונן עקב דרישות המהנדס, עד לקבלת אישור  .8

 סופי.

 

השימוש בציוד, עגורנים, מכוניות משא רגילות ומיוחדות להובלת האלמנטים הטרומיים לכל מקום  .9

 שיידרש.

 

 במפרט.כלל ההוצאות הכרוכות בהכנת דגימות, בהתאם למצוין  .10

 

 במשמרות. –עבודות בשעות בלתי רגילות  .11

 

 . 378ציפויי האבן הנסורה וחיבורה לקיר הבטון בהתאם למפורט במפמ"כ  .12

 

 תכנון מפורט של האלמנטים הטרומיים והכנת תכניות לאישורי המהנדס והאדריכל. .13

גירה במסטיק, הכיחול, את האיטומים לרבות עיבוד התפרים בין אלמנטים אופקית ואנכית וס .14

החיבורים, העיגונים הן בפריקסטים והן בשלד המבנה, האזורים השונים הדרושים להרכבה וחיבור כמתואר 

במפרט המיוחד לעיל ופרטי התוכניות, לרבות את צביעת האביזרים הנשארים גלויים בצבע אפוקסי מאושר 

 )הכנה, יסוד ועליון(.

 

ור שיטת עבודה אחרת שהוא יציע ותאושר לביצוע ע"י המהנדס גם לא תשלום כל תוספת לקבלן עב .15

 אם יהיו לו הוצאות עבור עבודות או חומרים נוספים בהשוואה לתכנון המקורי.

 

לא תשולם לקבלן כל תוספת בעבור אביזרים מיוחדים לשמירה על אלמנטים עלם פתחים בזמן  .16

 ההובלה וההרכבה.

 

בעבור פרט קצה אחר בתוך קבוצת אלמנטים בעלי גיאומטריה שווה. כל לא תשולם לקבלן כל תוספת  .18

האלמנטים בעלי גיאומטריה זהה. אורך ורוחב, יחשבו כאלמנטים זהים גם אם לעיתים פרט הקצה שונה, 

 שונה וכו'. והתשלום עבורם יהיה לפי אלמנטים זהים. P.C.V -מקום סרגל ה

 

י מידות האבנים או הקרמיקה לעומת המידות הרשומות לא תשולם לקבלן כל תוספת בעבור שינו .19

 במפרט זה או בתוכניות העבודה.

 

המפקח רשאי להגדיל או להקטין כמות האלמנטים מסוג מסוים ולא תשולם כל תוספת בגין הגדלה  .20

 או הקטנה זו.

 

יצוי כל המפקח רשאי לבטל טיפוס אלמנטים מסוים, ביטול זה לא יהיה עילה לתביעה לתשלום פ .21

 שהוא בגין הנ"ל, כל עוד ניתנה הוראה לביטול האלמנטים לפני תחילת הביצוע של האלמנטים הנ"ל.

 

המפקח רשאי להוסיף טיפוסי אלמנטים נוספים על אלו שברשימת האלמנטים המחיר בעבור  .22

 האלמנטים הנוספים יהיה על בסיס אלמנטים דומים שנמצאים בכתב הכמויות.

 



34 
 

נו מידות הפריקסטים, יהיה המחיר של פריקסט חריג יחסית למחירי החוזה לפריקסט במידה ושו .23

 דומה, דהיינו מחיר מוכפל ביחסי השטחים.
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 עבודות בניה – 04פרק 
 

 כללי 04.01

 

, או כל חלק רלוונטי אחר  04העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק  

 בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן:

 

ס"מ    20כל  8בכל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון יש להוציא קוצים בקוטר  א.

 וכן לבצע 'שטרבות'  בטון )שנני קשר(.

 

קירות ומחיצות הבניה הפנימיים ייבנו מבלוקי בטון חלולים ואו איטונג קל, כל הבלוקים יהיו  ב.

 מתוצרת מפעל בעל תו תקן.

 

חורים או לפי כתב הכמויות והתכנית אם  5ס"מ עם  22ו מבלוקי  בטון חלולים  בעובי קירות חוץ ייבנ ג.

 נרשם אחרת.

 

 במידה שקימים קירות איטונג "המפגש" בין בלוקי איטונג לבלוקי בטון יבוצע כדלקמן: ד.

קיר בלוקי האיטונג ייבנה לכל אורך החזית ללא הפסקות וקירות ומחיצות מבלוקי בטון חלולים  

גשו" לקיר האיטונג עם גמר משונן )שטרבות(. החיבור בין קירות האיטונג והמחיצות ע"י הוצאת קוצים "י

 ס"מ. 10 –מקיר האיטונג ויציקת שטרבות. רוחב מינימלי של שטרבה 

 

הטיט לבניית קירות איטונג יהיה טיט מוכן לאיטונג של חברת איטונג. אופן השימוש בו לפי הוראות  ה.

 כלול במחיר בניית בלוקי האיטונג. היצרן ומחירו

 

 לשם ביצוע חגורות  בבניה  . Uלא יותר שימוש בבלוק תעלה  ו.

 

 לא יותר השימוש בשברי בלוקים. )בכל סוגי הבלוקים(. ז.

 

 לא יותר השימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם. ח.

 

 הטיט במישקים יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(. ט.

 

 סיבולת 04.02

 

 2003מתאריך יולי  789לפי תקן ישראלי   –סיבולות לעבודות בניין   
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 הצבה וביטון משקופים בקירות בנויים או יצוקים 04.03

  

 סעיף זה לא מתייחס למשקופים במחיצות קלות )גבס( :הערה 

 

 בפתחים בתוך קירות בנויים או יצוקים, ייוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף א.

 ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון.

 

הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על מוט ואנך, תמוכים בפני סטייה  ב.

מ"מ אם לא צוין  15מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הטיח יישאר רווח לפחות 

 אחרת בתכנית.

 

ות אנכיות מבטון לכל גובה הדלת משני צידיה. עובי החגורה יהיה כעובי בציידי דלתות יוצקו חגור ג.

 ס"מ לפחות. )זאת בנוסף לשנני השר בקירות בניה(. 15הקיר ורוחבה יהיה 

 

 

 משקופים או יותר תהיה במישור אנכי ובקו אחיד ולא תורשה כל בליטה או סטייה מהם. 2הצבת  ד.

 

 למערכות או קבלנים אחריםתאום הבניה עם קבלני משנה  04.04

 

 הבניה בחדרי מכונות, פרוזדורים וכו' תתחשב עם הכנסת הציוד של המערכות   א.

המכניות כולם. לא תשולם כל תוספת לבניה במקומות בהם הבניה עוכבה בגלל הכנסת הציוד של המערכות 

 המכניות.

 

המערכות והפירים ייבנו בשלמותם הבניה ליד פירים למערכות המכניות תעשה רק מהצד בו מחוברות  ב.

 רק לאחר גמר עבודות המערכות.

 

 איטום  קירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות( 04.05

 

בתחתית כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות של מגע הקירות עם הקרקע יש  

 ס"מ. 20ליצור נדבך של שתי מריחות ביטומן חם עם רשת אינטרגלס ביניהן ברוחב 

 לפחות.                    

 אופני מדידה מיוחדים לעבודות בנייה 04.06

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, יכללו מחירי היחידה גם את המפורט להלן: 

 

כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה, בהתאם למצויין במפרט הכללי,  א.    

 לולים במחירי הבניה ייחשבו ככ

 לרבות יציקות בטון, הוצאות קוצים ,שינני קשר וכו'  ולא ימדדו בנפרד. 
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המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות ולכל הקומות במבנה, ללא התחשבות בגודל השטח הנבנה,  ב.

כל החומרים, לרבות בנית קירות/מחיצות לכל גובה שיידרש כמפורט בתכניות. מחיר עבודות הבניה כולל את 

 העבודה, הפיגומים, הציוד, ההובלה והשרותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט במפרט הכללי.

 

לא תשולם תוספת עבור תיאום הבניה עם קבלני מערכות ועבור בניה בשלבים, כגון סגירת פירים  ג.

 לאחר הרכבת המערכות וכו'.

 

 בטון.)במידה ויאושרו לביצוע  במפורש(לא ימדדו בנפרד בלוקי תעלה ומלויין ב ד.

 

 בניכוי פתחים, בכל גודל, בטונים של קורות, תקרות קירות בטון עמודים וכו'.המדידה נטו  ה.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 עבודות איטום – 05פרק 
 

 כללי         05.01

 

 רלוונטי אחר, שלאו כל חלק  05כל העבודה תבוצע לפי הוראות המפרט הכללי פרק  .א.3

4. 

 המפרט הכללי ולפי התקנים הישראליים.  .5

 

 טיב האיטום צריך להיענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני הרטיבות, ועל  ב. 

 כן העבודה תבוצע אך ורק ע"י קבלנים מעולים שיאושרו מראש ע"י המפקח.

 

 ורפות, עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתבי הכמויות, התכניות המצ ג. 

 התקנים הישראליים ותקנים אחרים כמצויין במפרט הכללי והמיוחד. כמו כן   

 יבוצע העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות ברי   

 תוקף מטעם כל מסומכת אשר הפיקוח עליהם או על כל חלק מהן הוא בתחומי   

 סמכותה הרשמית.                        

 

 בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום כל שהוא, יש  ד. 

 לראות כאילו רשום לידו "או שווה ערך מאושר".  

 

 ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות המפרט הזה ו/או  ה. 

 יצרן חומרי האיטום, ובמקרה של סתירה או אי התאמה על פי   \המפרטים של                         

 החלטת המהנדס.                        

 

לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי האיטום    

 שברצונו להשתמש.

 

 מחירי היחידה כוללים בנוסף למתואר גם: ו. 

 

  10.     אחריות ביצוע לאטימה מושלמת של כל הרכיבים שיאטמו לתקופה של 1  

 שנים  לפחות של הקבלן ויועץ איטום מטעמו.   

 

 אחריות מקצועית של הקבלן. .2  

 

 קבלת אישור לביצוע  של יועץ לאיטום המומחה בתחומו, לבקרת איכות במהלך            .3  

 הביצוע.                             
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התאמה, או טעות, בין המפרט הנ"ל ובין פרק -בכל מקרה שהקבלן יגלה כי קיימת סתירה, אי  

 יום לפני תחילת ביצוע העבודה. והמפקח יורה איך לנהוג. 20 -זה יודיע על כך מיד למפקח ולא יאוחר מ

 שינויים כלשהם בעבודות האיטום, ללא חשיבות ביוזמת מי הוצעו, יקבלו תוקף  ז. 

 ע"י  נחיה או אישור בכתב של המפקח אך לא יפחיתו מאחריות הקבלן.  

 

 חומרים 05.02

 

 כללי 05.02.01

א.         כל עוד לא אושר אחרת, יסופקו כל החומרים לאתר במכלים סגורים כאשר הם  

 נושאים סימני היכר ברורים של היצרן וסוג החומר.

רות החומרים אך הרשות בידי המפקח לפסול אותם אם על הקבלן לקבל אישור מהמפקח ביחס למקו ב.

 יימצא כי אינם תואמים את אישורו המוקדם. רכישת החומר לא תהיה עילה לרשות השימוש בו.

 

זכותו של הקבלן להציע תחליפים או שווי ערך לחומרים המופיעים במפרט.   ג.

לפיהם יוכל המפקח במקרה זה על הקבלן לצרף פרוספקטים, תעודות בדיקה ואישורים 

 להיענות להצעת הקבלן. אישור מוקדם ובכתב של המפקח ייתן תוקף להצעתו של הקבלן.

 

למניעת עיכובים, יש להעביר למפקח דגימות ודוגמאות מהחומרים בהן עומדים להשתמש, אותן עשוי  ד.

ודה ואף לאחר גמר המפקח להעביר לבדיקות מעבדה וכו'. לזכותו של המפקח לקיחת דוגמאות תוך כדי העב

ביצוע העבודה. אי התאמת החומרים לדגימות ולאישורים המוקדמים, יביא להפסקה מיידית בעבודה 

 ודרישה לסילוק מלאי של כל החומרים הנ"ל מהאתר.

 

 אחריות הקבלן לטיב החומרים והעבודות לא תפחת עקב אישורו וחתימתו של המפקח. ה.

 

 ל תו תקן ישראלי.ו.            כל המוצרים יהיו בע

 

 תאור החומרים 05.02.02

 

 יריעות איטום ביטומניות משוכללות א.

 

 עובי היריעות יהיה בין SBSהיריעות יהיו מתועשות ומשובחות עם פולימרים מסוג  

 (. SBS/4/R  ,SBS/5/Rמ"מ ) 5 -ל 4                                 

  

 

 עבודות חומרים שונים ב. 

 

 10פרופילי המתכת לקיבוע עליון של היריעות, יהיו מאלומיניום מאולגן )עובי האילגון .   1  

 מ"מ. 2מיקרון לפחות(. בעובי מזערי  של 
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 העוגנים  לקיבוע יהיו בעלי חוזק לשליפה מהבטון בשיעור שלא יפחת   .2  

מ"מ  35 -ס"מ. עומק הקידוח לא יפחת מ 30ק"ג. הם יבוצעו בכל  50 -מ    

-UPAT 5/6/36" או "HPS 5/6מ"מ. הדיבל יהיה מסוג המוחדר במכה דוגמת "הילטי  5וטר הקידוח יהיה וק

UN." 

 

 ההדבקה של היריעה לקיר ולדופן תעשה על ידי יריעה הנדבקת מעצמה  .3  

 

   (self adhezing.ובאופן נדחף ויציב ) 

 

 כדוגמת "טפונד". HDPE. יריעות ההגנה על מערכת האיטום יהיו מסוג 4          

  

 

 

 הכנת השטחים לאיטום 05.03

 

 כללית, בהתאם לנאמר במפרט הכללי. הדגשים מיוחדים יצוינו להלן:  

 ס"מ אל מעבר לקו קירות החוץ. 30א.          את הבטון הרזה יש לצקת לפחות 

 

 ס"מ. 2 -לעומק של כ Vקיצוץ ברזלי קשירה ואחרים ייעשה )עם איזמל( בצורת  ב.

 

בטונים המיועדים לקבל איטום יהיו מוחלקים בשפשפת עץ או "בהליקופטר" )בשטחים גדולים(, או  ג.

 יהיו יצוקים עם תבניות מדיקטים חדש וחלק, אך בשום אופן לא מרוחים בשמן וכו'.

 

 (.2 -)ב 02.11זיון בבטונים מיועדים לאיטום יש לבצע לפי סעיף  ד.

 

 להלן. 05.05סעיף סדקים שימצאו, יטופלו לפי  ה.

 

בכל "חדירה" או מעבר או גוף מתכת או פלסטיק דרך בטון העומד להאטם יש להשאיר מגרעת בחתך  ו.

מ"מ, מסביב לצינור, במפלס פני הבטון הנ"ל. את המגרעת יש ליצור עם פרופיל פוליאטילן מוקצף  10של 

גרעת ב"מסטיק" מתאים )סיקה אשר יישלף לאחר התקשות הבטון. לאחר הוצאת המילוי הזה, תאטם המ

 פלקס או ש"ע(.

 

 

 טיח צמנט לאיטום ו/או יישור 05.04 

 

   הנחיות ביצוע לטיח צמנט 05.04.01

 

משטחי בטון, אשר המפקח מציין במפורש לגביהם, או אשר יועדו לקבלת שכבות איטום, ויהיו פגומים  

 להלן(. 05.07.02סעיף או מחוספסים מדי, יבוצע בהן הטיפול המתואר להלן. )ראה 
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שבועות מיום גמר היציקה. מכל מקום, לאחר היציקה לא יורשו  3 -לגבי טיח אוטם רצוי לחכות כ 

 תיקוני טיח ויישור מכל סוג שהוא מלבד באופן הר"מ.

 

היישום יהיה תמיד "רטוב עד לח" ואשפרה רצופה במשך כשבועיים, יש להגן באופן מתמיד מרוחות  

 ירות.ומקרני שמש יש

 

 המרכיבים 05.04.02

 

 המלט יהיה צמנט פורטלנד טרי. א.  

 

האגרגט בשכבה העיקרית יהיה נקי, חד ומדורג, ללא "מלאן" או חול דיונות. רצוי חול מחצבה המדורג  ב.

חול מחצבה  20%חול נבי רובין )או דומה לו(  50%חול זיפזיף. תערובת מומלצת אחרת  1/3 -היטב ורחוץ עם כ

 סומסום. יש לקבל אישור מוקדם לכל מרכיב האגרגט מהמפקח. 30%רחוץ, 

 

" )"טכנוקוט"( או "סיקה לטקס" או EUROLAN-Hמוסף הקישור ל"מי תערובת" יהיה מסוג " ג.

 " או ש"ע לפי העניין.2"בי.גי.בונד 

 

 " או ש"ע.1מוסף האיטום יהיה מסוג "סיקה  ד.

 

 

 

 טיח ליישור משטחי בטון אופקיים 05.04.03

 

לאחר סילוק חלקים רופפים וביצוע שטיפה ורחיצה יסודית של השטח/ וניגוב וייבוש השלוליות, יש  

 למרוח במברשת קשה דייס שיקרא להלן "שמנת הדבקה" בהרכב ניפחי הבא:

מוסף קישור כמוגדר  50%יח', מי התערובת יכילו  1 –יח', חול זיפזיף  1 –מלט )צמנט פורטלנד( טרי  

 לעיל.

 

להוסיף את מי התערובת את התערובת היבשה ולערבב היטב עד קבלת עיסה בצמיגות של שמנת, יש  

אשר תוברש היטב אל תוך התשתית הלחה, עוד לפני התייבשות "שמנת ההדבקה" תטויח "השכבה 

 העיקרית" לשכבה בהרכב נפחי הבא:

יח' מ' התערובת  2.5 –. יח' אגרגטים לשכבה העיקרית כמוגדר לעיל 1 –מלט )צמנט פורטלנד( טרי  

 מוסף קישור כמוגדר לעיל. 20%יכילו 

תערובת לתערובת היבשה, עד קבלת טיח עמיד במידה מספקת,  –ההכנה: יש להוסיף מינימום מי  

ואותה יש להרביץ על השטח, לשפשף בחוזקה וליישר עם שפשפת עץ. את עודפי מי התערובת יש לספוג ע"י 

( והמשך השיפשוף עם שפשפת עץ עד קבלת המשטח החלק  1:1וחול זיפזיף )פיזור תערובת יבשה של מלט 

 המבוקש.
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 טיח ליישור שטחים אנכיים 05.04.04

 

מ"מ. אין  2על הקיר הלח תורבץ שכבה ראשונה של "שמנת הדבקה" כבסעיף קודם ובעובי ממוצע של  

 ה )מטאטא כביש(.להחליק שכבה זו. אם יש צורך ליישר קצת יש לעשות זאת עם מברשת קש

לאחר התחזקות השכבה, יש להרביץ עליה טיח בהרכב "שכבה עיקרית" מהסעיף הנ"ל, אך בעובי של  

 מ"מ בלבד לשכבה, שכבה אחרונה יש ליישר בשפשפת עץ. 7-8

 

 "רולקות" -טיפול בסדקים ו 05.05

 

 מ"מ כדלקמן: 0.5 -טיפול בסדקים הרחבים מ 05.05.01

  

ס"מ  40ברוחב  85/40מביטומן חם מנושף מסוג מריחת "פריימר"  . .1.1.1

 על פני הבטון משני

 צידי הסדק.  

 

ס"מ  33 -הלחמת רצועה מיריעת איטום מהסוג בו נאטם הגג. רוחב הרצועה כ  ב. 

ס"מ מאורך הסדק לכל כוון, והיא תולחם במלואה על פני הסדק, כאשר  40 -ואורכה הכולל יהיה גדול בכ

 הידבקות היריעה ממש מעל לסדק. הסיוד הנ"ל נועד למנוע

 

 

    טיפול ברולקות בתשתית האופקית 05.05.02

 

ס"מ,  33על ה"רולקות" תולחם מיריעות האיטום )"יריעות חיזוק(. רוחב היריעה יהיה לפחות  א. 

ס"מ מכל צד של ה"רולקה" יהיו מולחמים בשלמות לתשתית. דגש מיוחד יש לתת  10יש לוודא, כי לפחות 

 ה"פריימר" מעל ה"רולקה",  ולהתייבשותה לפני הלחמת היריעות.  למריחת

 

הגימור של "יריעות חיזוק" אלו, יהיה ברמה כאילו יריעה זו לבדה אוטמת את הגג. דבר זה  ב. 

 כולל "גיהוץ" קצוות וכו'.

 

  THOROSEAL EX100, THOROSEALמערכת חסימה המבוססת על  05.06

 

 בהיקף חיצוני של המבנה.קרקעיות -קורות תת 05.06.01

 

 עבודות הכנת שטח יישור משטחים כמפורט לעיל. א.  

 

מנה  - -)ביחס שלוש מנות מים   60הרטבת השטח על ידי תערובת מים + חומר קישור אקריל  ב. 

 אחת של חומר קישור(.

 

 .THOROSEAL FX-101שכבת מערכת  ג. 
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 הכנת תערובת ויישום לפי הוראות היצרן.   

 

 

 מערכת חסימה המבוססת על יריעות ביטומניות משוכללות .0705

 

 הכנת בטונים )בתקרות( כמפורט לעיל. 05.07.01

 

  יישור המשטחים 05.07.02

 

מ"מ יבוצע טיח ליישור משטחי בטון אופקי  5 -במידה והשקעים ואי התאמות גדולים מ א. 

 כמפורט לעיל.

 כדלקמן:מ"מ יבוצע תיקון  25במידה והפגמים בין  ב. 

 

 גרם למ"ר  300" בכמות  101מריחת "פריימר"  מסוג "פרימקוט  .    1  

 ושיפשופו  לתשתית במטאטא כביש, כולל בהגבהות, רולקות, ומעקות.                     

 בכמות הנדרשת. 75/25מריחת ביטומן חם מנושף  .2
 

 

  

 מערכת איטום ביריעות ביטומניות 05.07.03

 

 א.   מערכת איטום זו תבוצע מיריעות ביטומניות משוכללות בהלחמה )או הדבקה, כפוף  

 לשימוש  ביריעות המיועדות להדבקה זו(. יריעות ביטומניות אלה תהיינה משופרות   

 בפולימרים ועם זיון פוליאסטר, כמתואר ומפורט לעיל.   

  

 הכל  –יישור או תשתית הבטון היריעות תולחמנה או תודבקנה במלוא שטחן אל שכבת ה  

 לפי  העניין.  

  

 בכל מפגשי מישורים שונים תולחמנה "יריעות חיזוק".  

 

"יריעות החיזוק" תהיינה מיריעות ביטומניות משוכללות מהסוג והשיטה המתוארים לעיל.   

ס"מ  10פחות ס"מ, תוך הקפדה שמרכז היריעה מעל לסדק או פס הפרדה וכי ל 33רוחב היריעה יהיה לפחות 

מכל צד יהיו מולחמים היטב לתשתית. קצוות יריעות אלו "תגוהצנה" לביטול הקנט הנוצר )"המדרגה"( 

 לעיל(. יש "לגהץ" היטב את הקצה העליון של היריעה.ינות ומקומות חריגים יטופלו מראש. 05.05)ראה סעיף 

 

 הביצוע בשטחים האופקיים ב.    

 

ליל כלפי הקצוות, וזאת לאחר שהיריעה נפרשה ויושרה וגולגלה הלחמת היריעות תחל מאמצע הג 

חזרה משני קצותיה אל מרכז היריעה ואליו מחוברת ידית, אותה גורר העובד המלחים את היריעה אחורה. 
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אין לאפשר דריכה על היריעה בועדה חמה. זמן ועוצמת החימום יהיו מינימליים הדרושים להמסת הביטומן 

 היריעה, סמוך ככל האפשר להצמדת היריעה אל התשתית, לשם קבלת הדבקה מלאה.באופן אחיד לרוחב 

 

כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת "גג רעפים", תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כל עוד לא נדרש  

 אחרת על ידי המפקח )התחלת עיבודה היא במרזבים(.

 

לפני כן, יהיה צורך לגהץ את אזור החפיפה לפני הלחמת יריעה במאונך לחפיפת היריעות שהושמו  

 ולעשות הכל ע"מ למנוע "מדרגות" אשר עלולות להוות "לתעלות מים".

 

בכל מקום בו תולחמנה שכבות נוספות, כך גם מעל "יריעות חיזוק" או "יריעות חיפוי" תוזזנה כל  

 החפיות של השכבה העליונה )כלפי אלה של השכבה התחתונה(.

 

 החפיות שעורג.       

 

ס"מ, מלבד אלה אשר הם בכוון  10כל עוד לא נדרש אחרת תבוצענה הדבקות היריעות בחפיות של  

 ס"מ. 15קצוות האורך של גלילי היריעות, שם תהיינה החפיפות בשיעור של 

ס"מ על פני האיטום  15"יריעות חיפוי" )"פלשונג"( תולחם החל מהקצה העליון המתוכנן בד"כ עד  

 יעת החיפוי תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום העיקרית.האופקי. יר

 

 אמצעי אבטחה וזהירותד.       

 

"לגהץ" החוצה קצת ביטומן.  -על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )"שפכטל"( מחוממת היטב ו

 עם פעולה זו אין לחכות עד גמר עבודת האיטום על הגג.

מיוחד בצד הצר של אורך היריעה סמוך לאזור בו תבוצע הלחמה של תשומת לב רבה תינתן ל"גיהוץ" הקנט ב

יריעת האיטום הבאה )הסמוכה(. הגיהוץ במקום זה מטרתו למנוע את היווצרות כיס האויר הנוצר עקב 

ה"מדרגה" בגין עובי היריעה בחפיפה, דבר המהווה סכנה לאטימות המערכת. ביריעות עם אגרגט יש להסיר 

ט בשטח שמיועד להלחים עליו. יש להקפיד מאד לא "לשרוף" את היריעות בעת פעולה או להשקיע את האגרג

 זו.

 ס"מ לכל צד. 20על כל פגם שנתגלה, יש להלחים רצועה אשר "תעבור" את הפגם לפחות  

 

 שכבת הגנה 05.07.04

 

 . 5.2.2סעיף )ג(  HDPEבמשטחים אופקיים )תיקרות מרוצפות(:  יריעות מסוג  

 של "וולטה". דלתא "דריין"בשטחים אנכיים )קירות וקורות( בלוחות  

 איטום רצפות שרותים 05.11

 

 הכנת הבטון ויישורו. א. 

 שכבות של חומר ביטומני משחתי המושבח ע"י פולימרים כדוגמת "ביטומפלקס"     3 ב.  

 מסטגום.                                  

 תלת ממדיות כדוגמאת "טפונד". HDPEיריעות –שכבת הגנה  ג. 
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 איטום תפרים 05.12

 

 עבודות הכנה 05.12.01

 

אין לשרוף קלקר שמונח בתוך תפר אלא לגרד אותו בלבד,  א.                 .1.1.2

 ולנקות ולשטוף 

 בבנזין  באמצעות מברשת.  

 

  5 -ס"מ, וניקויו עד לעומק של כ 0.5 -יש לקטום שפתי התפר. בשיעור של כ ב. 

 

 ס"מ השחזת והחלקת פני הבטון ושפות התפר. ג. 

 

  -ס"מ וקבלת רוחב של כ 5השחזת פני הבטון בתוך התפר עד לעומק של  ד. 

 מ"מ  בתפרי ההתפשטות . 20-30  

 

 ביקורת שלמות הבטון ורמת הכנת התפר. ה. 

 

 השלמת יציקות ותיקונים של פגמים ומגרעות בבטון בדבק אפוקסי דו רכיבי, או  ו 

 , 50 -ב -בחומרים על בסיס צמנט, אם תכונות היציקה המשלימה לא יפחתו מ  

 ויעבור אשפרה וייבוש כנדרש מבטון. חוזק ההדבקות של התיקון אל הבטון   

 ק"ג לסמ"ר.  2 -הישן לא יפחת מ  

 

 

 איטום התפר 05.12.2

 

 . שפשוף "פריימר" התואם את חומר האיטום שלהלן אל שפות התפר הפנימיים א. 

 )קורמלינג( או ש"ע. HG-76ה"פריימר" לבטון יהיה כגון   

 )"צינור" עגול  –לאחר התייבשות ה"פריימר" למגע, יש לדחוס פנימה גליל  ב. 

 ומלא( של פוליאטילן מוקצף, בעל קוטר גדול יותר מרוחב התפר, אשר ישמש   

 "גב" לחומר אטימה.  

 ס"מ מפני 1המתוכנן ועוד  העומק שה"גב" יוחדר יהיה כעובי ה"מסטיק"  

 המשטח  עובי ה"מסטיק" יהיה כמחצית מרוחב התפר, אך בכל מקרה לא  

 מ"מ, )העובי נמדד במרכז התפר(. 20ס"מ ולא יעלה על  10 -יפחת מ  

 דחיסת חומר האטימה אל תוך תפר. חומר האיטום יהיה על בסיס פוליסולפיד  ג. 

 "קומרלינג"( החומר יובא לאתר העבודה דו רכיבי כגון "קודיפלקס" או שו"ע )  

 בכלים סגורים הנושאים את כל פרטי החומר והיצרן.  

 את מרכיבי חומר האטימה יש לערבב ביחסים נכונים )בכלים ובכמויות   

 מוכנים מראשי על ידי היצרן(. הערבול יהיה מושלם וייעשה על ידי מכשיר   



46 
 

 דקות לפחות. היישום יהיה  10סל"ד, במשך   300 -ל 100מכני במהירות שבין   

 תוך שעה אחת מתחילת הערבול הדחיסה פנימה תהיה בכמות העודפת   

 במקצת מהמתוכנן ודחיסה סופית ויישור ייעשו ם האגודל )בכפפת גומי חלקה         

 או מכשיר מתאים, רצוי שיהיה מצופה בטפלון. שנטבלה בקצת אמה(.                                  

 

 בדיקת אטימות שכבות האיטום 05.13

 

ס"מ  5בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תיעשה על ידי הצפתן בכל שמתן במים בגובה של  

 שעות. 48לפחות מעל לרולקות במשך 

ן. ההצפה כוללת את כל המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבל 

הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשולי התקרות ואטימות המרזבים, וכן חלוקת הגג 

 לקטעים.

 

כמו כן רשאי המפקח לדרוש שתיים או יותר בדיקות באותו שטח )בדיקות איטום ראשוני, בדיקת  

 שיפועים וכו'(.

 

הקבלן לתקנם על חשבונו ולחזור על ביצוע בדיקת ההצפה אם יתגלו ליקויים ונזילות באיטום יחויב  

 כמתואר לעיל עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של המפקח.

 

 תקופת האחריות 05.14

 )עשר( שנים מיום מסירתו הסופית של הבניין. 10הקבלן יהיה אחראי לטיב האיטום לתקופה של  

 

 אופני מדידה מיוחד לעבודות איטום 05.16

 

 תכולת המחירים ואופני המדידה 05.16.01

 מדידות א. 

 העבודות המתוארות במפרט הכללי ו/או במפרט המיוחד, בתבניות ובכתב  .1 

 הכמויות ימדדו בהתאם לאופני המדידה המתוארים במסמכים הנ"ל וכמתואר להלן. 

 

ט, ללא תוספת כל המידות תהיינה במטרים מרובעים נטו ו/או במטרים אורך נטו ו/או ביחידות קומפל .2

עבור פחת חפיות והפשלות ולפי מחירי היחידה כמוגדר בכתב הכמויות כל עוד לא צוין אחרת. בניגוד לאמור 

, בעבודות הבידוד והאיטום ומחירם כלול במחיר ימדדו רולקותומבלי לפגוע באמור במפרט הכללי לא 

 הבידוד.

 

השונים, המפורטים במפרט המיוחד  המדידה תתבצע עבור כל מערכת האיטום כקומפלט במקרים .3

והכוללות את ההכנות הגמרים וההגנות השונות אלא אם צוין בפרוט הסעיפים  05.1005.14סעיפים 

"למדידה בנפרד". התכולה הרחבה של העבודה המצוינת בסעיפים הנ"ל היא לפי הדגשות המפרט המיוחד, 

 בהתאם למפרט הכללי ופרטי התכניות למיניהן.
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 מחירים ב.

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד המחירים כוללים: 

 

הכנת השטחים הסרת בליטות, מילוי סדקים, חורים ושקעים שנותרו מהיציקה, ניקוי השטחים  . 1

כמתואר, הפיגומים, בדיקות הצפה, בדיקות חומרים ומוצרים, שמירה על שלמות שכבות האיטום ונקיונן 

רט הכללי, במפרט במיוחד ובתכניות כדרוש לביצוע מושלם של השכבות ויתר וכיו"ב, כמתואר במפ

 המרכיבים של עבודות האיטום מכל הסוגים גם אם לא תוארו בתכניות לפי פרטיהם.

 

רולקות לאורך כל המעקות ובהיקף האלמנטים הבולטים על הגג לרבות איטומם והלבנתם  

 בסופרקריל כמפורט במפרט.

 

לל שטחי הפשלה על הרולקות פסי אלומיניום מחוזק בברגים למעקות לרבות מחירי האיטום כו 

סתימה במסטיק סילקוני, הכל מושלם. סתימת השקעים במעקות בטיט צמנט לאחר ביצוע האיטום הכל 

 כמתואר במפרט וכמפורט בתוכנית ולפי הוראות המפקח.

 

שר לא הוצגו עבורן סעיפים נפרדים עבודות לוואי וזר שונות המשתמעות מהמפרט ו/או מהתכניות א .2

 בכתב הכמויות ייראו ככלולות במחירי היחידה השונים.

 

כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצע מחדש בגלל ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי  .3

 החוזה ו/או התכניות ו/או המפרט ו/או כתב הכמויות.

 

נרות למיניהן. למוצרי נגרות, מסגרות פלדה ואלומיניום, כל הסגירות, הסתימות והאיטום מסביב לצ .4

 כלולים במחיר היחידה של המוצרים הנ"ל.

 

כל העיבודים לבסיסים ותושבות והגהות למיניהן לציודים שונים בין אם מופיעים בתכניות ובין אם  .5

 התווספו במהלך העבודה.

 

 חומרי ואביזרי חיבור 05.16.02

 

והרכבה )דבקים, סרטים וכיו"ב( כמתואר במפרט המיוחד והכללי ובפרטי  כל חומרי הדבקה, חיבור 

 התכניות כלולים במחירי היחידה אלא אם הוצגו עבורם סעיפים נפרדים בסעיפי כתבי הכמויות.
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 עבודות מסגרות  -06פרק 

 

  M004דלת הדף מוסדית  06.1.1

עפ"י תקנות ההתגוננות דלת אטומה עמידת הדף שנבדקה ע"י פיקוד העורף ואושרה לשימוש 

 .197האזרחית. הדלת תתאים לדרישת מפרט מכון התקנים מס' 

  M044דלת הדף רסיסים למוסדות רפואה  06.1.2

 של מכון התקנים הישראלי 4422י תקן ”בהתאם לדרישות פיקוד העורף ועפ 
 בצד הפנימי של המשקוף מיועדת לפתחים שאינם ממוקמים מול קיר מגן. כוללת הכנה לדלת עץ

 /304אפשרות למשקוף נירוסטה ,מיקרון 14 מ, מגולוונים בעובי ”מ 3בעובי   מורכב מפחים מכופפים משקוף:
 , אפשרות למשקוף בעל שן טיח / ציר שקוע316

 .מ, מצופה בתהליך גילוון קר”מ 25פלדה בעובי  כנף: 

מ ”מ 30פלדה בעובי המותאם לעומס הכנף, אוזן הציר  30ומיסב בקוטר  צמד צירים בעלי פין צירים: 
 . הציר מחובר למשקוף בברגים המצופה גילוון

מ מגוולנים. הבריחים מצידו הפנימי של הכנף, מוביל ”מ 30צמד בריחים עליון/תחתון בקוטר  מנגנון נעילה:
מנגנון פתיחה מתוכנן לפתיחה ידנית של עד  .בצד בפנימי והחיצוני 16ידיות ממוט קוטר  .הבריח מרותך לכנף

 .ג”ק 10

  M006דלת הדף מוסדית  06.1.3

מ"מ עבור  18עשויה מלוחות פלדה  psi Msec 500)דלת הדף רסיסים עם עמידות מיוחדת בלחץ של הדף)

מרחבים מוגנים מיוחדים / לא רגילים עם סכנת התפוצצות פנימית כגון חדרי אחסון נשק וחומרי נפץ, או 

 חדרים נפיצים בתעשייה הכימית או הפטרוכימית.

 ק"ג לפחות, דוגמת "ארפל אלומיניום" או ש"ע. 300במשקל דלת 

 ,085M,M084,M083ס"מ ) 35בממ"מ לקיר בעובי עד   8Ø"/4"/3צינור אויר/מערכות " 06.1.4

M082 ,081M) 

מותאם לעובי הקיר עם פלנ'ג כפול )מכסה חיצוני עגול מחובר ע"י ברגים(. דוגמת צינור עוגן כפול של פלרז או 

 ואישור פיקוד העורף.  197תבנית מתועשת, בעל תו תקן של מכון התקנים מס' ש"ע. מתאים ליציקה ב

 רוחב מותאם לעובי קיר. 8Ø"/4"/3:   קוטר "מידות

:   יסוד לפי הוראות היצרן + צבע עליון בשתי שכבות של "טמבור פוליאור " לפי מפרט או שו"ע בגוון גמר

 לבחירת האדריכל. 

 

 

 

 

 

  M112מוגן  מיכל מים כולל מעמד למרחב 06.1.5

 מיכל מים + ברז ומעמד למרחב מוגן לפי דרישות פקע"ר
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  M111שרותים כימיים + ווילון למרחב מוגן  06.1.6

 שרותים כימיים +ווילון למרחב מוגן לפי דרישת פקע"ר

  M086 4422חלון הדף לממ"מ לפי ת"י  06.1.7

ומיוצר בפיקוח מכון התקנים  4422חלון הדף נגרר  של פלרז, חד כנפיי,  עומד בדרישות התקן הישראלי 
 הישראלי.

י טכנאי פלרז בשלב הגמר”אלומיניום, המיוצר מפרופילים של חברת קליל, מיוצר ומותקן עחלון   

 מסילה עילית אינה צוברת ליכלוך ומאפשרת תנועה חלקה

 מרווח בכיס להתקנת תריס רפפה

 הלבשות חיצוניות ופנימיות יחודיות לדרישות הגמר לפי בחירת האדריכל. 

 מ”ס 100X100מידות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 
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 :מתקני תברואה - 07פרק 

 

 כללי:  .7.1
 

העבודות שבפרק זה מבוססות על הל"ת, תקנים של מכון התקנים הישראלי, דרישות האיכות  .7.1.1
המפרט הכללי )האוגדן הכחול(  -למוצרי בניה של משרד השיכון ובכפיפות לחוזה הבינמשרדי 

 כולל אופני המדידה ובדיקות אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות.
 מכים הנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.כל המס 

 

מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים אספקה והרכבה, כל עבודות והחומרים הדרושים,  .7.1.2
תמיכות, תליות, קונזולות, אטמים וחומרי אטימה, ברגים ואומים, קידוחים או עשיית חורים 

עבודות חפירה, חציבה, בתקרה ובקירות,שרוולים, כיסוי ועטיפת צנרת בסרט בטון וכו', 
 מילוי חוזר של תעלות, איטום מחדש, תיקון אספלט, בדיקת התאמת מידות וכו'.

 

יתכן שחלק או כל עבודות החפירה יבוצעו בתוך סלע. על הקבלן לקחת זאת בחשבון במחירי  .7.1.3
 היחידה, לא תשולם תוספת כלשהיא עבור עבודות חפירה בסלע לקווי ביוב, תיעול, מים וכו'.

 

ני תחילת העבודה הקבלן יבדוק את נקודות ההתחברות לרשתות המים והביוב ויתאם עם לפ .7.1.4
 הרשויות את מועדי ביצוע ההתחברות ואת המיקום המדויק.

 התחברות למערכת קיימת תהיה בתיאום מלא עם נציגי היזם. 

 אין להתחיל בביצוע עבודה ללא אישור מהרשויות המקומיות. 

 

 בקוטר מתאים. P.V.Cבכל מעבר צנרת דרך קירות, תקרות, רצפות  יותקן שרוול מצינור  .7.1.5
 

 התכניות המלוות במפרט זה מראות סידור כללי ואת העבודה שיש לבצע.  .7.1.6
התכניות הינן סכמטיות ודיאגרמתיות המתארות תוואי צנרות. על הקבלן להכין תכניות  

 שת לביצוע העבודה.עבודה לאישור המתכנן ורק לאחר האישור לג

 

 פירוט העבודה:  .7.2
 

 מערכת מים קרים . .7.2.1
 מערכת נקזים ואוורור. .7.2.2
 קבועות תברואתיות ואביזריהן. .7.2.3
 מערכת ביוב. .7.2.4
 מערכות כיבוי אש. .7.2.5

 

 אחריות הקבלן: .7.3
 

קבלן אחראי לכך שכל המערכות יותקנו בצורה מושלמת ויכללו את כל הדרוש לפעולה  .7.3.1
ודרישות הרשויות ועל פי המקובל במקצוע, גם אם לא תקינה, שלא יחסר דבר על פי התקנים 

 צויין במיוחד בתכניות ובמפרטים הטכניים ובכתב הכמויות.
 

 הקבלן אחראי לבדיקת התכניות והמידות והתאמתן לתנאי הבניין והשטח. .7.3.2
 על כל טעות או אי התאמה יש להודיע מיד למפקח ולמתכנן.
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הנדרשים ע"י הרשויות הממשלתיות והמקומיות הקבלן אחראי לקבלת אישורים ורישיונות  .7.3.3
ולמלא כל התקנות המתייחסות לביצוע מתקני תברואה כולל לחיבורים לרשת אספקות מים 

 ולביוב.
 

קבלן חייב להשתמש בשירות שדה של יצרן הצינורות ולקבל הדרכה לפני תחילת העבודה על  .7.3.4
 שיטת החיבורים והשלמת ציפויים  אחרי הריתוך.

פנים  -הקבלן לקבל אישור משירות שדה הנ"ל על טיב ריתוכים והשלמת ציפויים   כמו כן על 

 וחוץ.

 

הקבלן אחראי לכך שכל החומרים, האביזרים, הספחים, הכלים הסניטריים וכדומה, כלומר  .7.3.5
 כל חלקי המערכת יהיו נושאי תו תקן ישראלי או אישור מכון התקנים.

 
 יסוד. הקבלן האחראי בתיאום שרוול מעבר בקורות .7.3.6

 
על הקבלן לעבוד אך ורק עם תוכניות עדכניות ולבטל תכניות קודמות מיד לאחר קבלת  .7.3.7

 שינויים בתכנון.
 

העבודה תבוצע על פי התכניות והתקן הקובע, המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי  .7.3.8
על ופירוק העבודה שלא בוצעה לפי תכניות או ההוראות, והקבלן יהיה חייב לבצע את השינוי 

 חשבונו תוך תקופה שתיקבע על ידי המפקח.
 

 ישנה אופציה לביצוע עבודה בשלבים על פי הנחיות המזמין. .7.3.9
 כמו כן המזמין רשאי להגדיל או להקטין היקף עבודה ללא כל תוספת מחיר.

בנוסף לכך חלק מהעבודה תהיה מפוצלת בזמן ועל זה לא תשולם שום תוספת מחיר. המזמין 
ויות בכל סעיף ע"י הגדלה, הקטנה בכל יחס יוגדל וכן לבטל סעיפים רשאי לשנות את הכמ

 ופרקים בכולם וכל זאת בלי לשנות את מחירי היחידה.
 

 הקבלן אחראי לתאם את כל העבודה עם המפקח ויתר הקבלנים העובדים בשטח. .7.3.10
בכל מקרה של הצטלבויות שונות, שלא נצפו מראש, על הקבלן לפנות למפקח ולקבל 

 הנחיותיו.
צנרת או מתקנים שיורכבו ללא תיאום הנ"ל  ושיהיה צורך לפרקם, יפורקו ויורכבו מחדש 

 ללא תוספת מחיר.
 

כל עבודה, ציוד וחומרים של הקבלן או אשר הקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים מפני פגיעה  .7.3.11
 במשך העבודה וההרכבה עד למסירה הסופית.
צאה, מאי מילוי תנאי החוזה בין אם הוא נגרם על הקבלן לתקן כל נזק אשר ייגרם לציוד כתו

 ישירות או לא ישירות ע"י פועלי הקבלן.
 

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, סתימת הצנרת ע"י  .7.3.12
 פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.

בדוק את הצינורות לפני רשת הצינורות חייבת להיות נקיה מלכלוך ולכן על הקבלן ל
הרכבתם, ולסתום את קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה בפקקי עץ או גומי או 
להכניס נייר ולצקת שכבת בטון. על הקבלן להקפיד באופן מיוחד על ביצוע הוראה זו במגמה 

 למנוע סתימות ונזקים שקשה להתגבר עליהם.
 

( על הקבלן חובה  H.D.P.Eבצפיפות גבוהה ) במקרה של שימוש בצינורות מפוליאטילן  .7.3.13
 להשתמש בשירות שדה של יצרן הצינורות )שרות חינם(.

הקבלן חייב לקבל מהשירות הנ"ל תעודה שכל העבודה נעשתה לפי הנחיות היצרן והיא 
 מתאימה לדרישת התקן הישראלי.

יכולה להימסר בהיעדר התעודה הנ"ל על טיב ביצוע המערכת, העבודה לא נחשבת גמורה ולא 
 למזמין.

 
לפני תחילת העבודה, על הקבלן לגלות את כל המכשולים התת קרקעיים באזור העבודה  .7.3.14

 )מים, ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון וכו'(.
 

 מחיר מ"א צינור כולל גם חפירה בידיים בקרבת מכשולים ומערכות תת קרקעיים. .7.3.15
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תעורר לגבי טיב החומרים המפקח יהיה הקובע והבורר היחידי והאחרון בכל שאלה שת .7.3.16
 והביצוע, עמידה בלוח זמנים וכל שאלה אחרת לגבי פרוייקט זה.

 
כל העבודה תבוצע על ידי קבלן מיומן בעל ידע וניסיון רב במערכות אינסטלציה, כיבוי אש,  .7.3.17

 ספרינקלרים, צנרת וציוד מעבדתי.
 העסקת קבלני משנה טעונה אישור מהמפקח.

 
העבודה על פי התכניות, לא מורידה ממנו את האחריות לפעולתם העובדה שהקבלן ביצע את  .7.3.18

 התקינה של כל המתקנים.
הקבלן בלבד אחראי עבור כל התקלות הנובעות משגיאות בתכניות שקבלן בעל ידע מקצועי 

 מסוגל לגלותן.
הקבלן יבדוק את התוכניות, ובמידה והתוכניות, המידות, פרטי הציוד והאביזרים, קוטרי 

, המפרטים וההסברים שינתנו לקבלן, לא יניחו את דעתו של הקבלן ויהיו לו ספקות הצינורות
 בדבר הפעלה תקינה של המתקנים, חייב הקבלן לפרט את ספקותיו בכתב למפקח.

העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת ציוד או חלק של מערכת או מתקן או שהמפקח 
 הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו.אישר את העבודה במהלך הביצוע או במהלך 

 
יסודות של משאבות, מנועים וכו',  הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח תכניות עבודה ל: .7.3.19

תוואי צנרת, תכניות לקונסולים, מתלים ואמצעי חיזוק לצינורות תוך ציון המרחקים בין 
יוד בחדר משאבות הצינורות והמרחקים בין המתלים, תכניות עבודה של הצנרת והעמדת הצ

 כל זאת לפני הביצוע. –כולל ציון קוטרים 
 

(, שיכלול את המקום והקוטר הקוויים כפי AS  MADEעל הקבלן להכין תכנית עדות ) .7.3.20
שבוצעו רומי הצנרת, רומי המכסים של שוחות ביוב, מיקום ההידרנטים ועמדות כיבוי אש, 

 ליזם לפני מסירת המתקן. נתוני ההסתעפויות וחיבורים של הצנרת, ולהעביר אותה
 

אחריות הקבלן לכל המערכות כולל אחריות לשקיעות בכבישים לאורך קווי הצנרת  היא  .7.3.21
חודשים מיום הפעלת המתקן ו/או קבלתו ע"י המזמין )המאוחר ביניהם(.  24לתקופה של 

 בתקופה זו ייתן הקבלן שירות ללא תשלום, יענה לכל דרישה, יתקן על חשבונו כל קלקול או
 פגם ויספק הדרכה למפעילי המתקנים.

 שנים. 10אחריות לנושאי קורוזיה תינתן לתקופה של  

 

 : אספקת מים קרים, חמים וכיבוי אש .7.4
  

 של הל"ת. 2.12חיטוי ושטיפת מערכת המים תבוצע ע"י תמיסת מי כלור בהתאם לסעיף 

 כל האביזרים שהותקנו במבנה יהיו חוסכי מים.

 

 צנרת בתוך הבניין:  .7.4.1
 

צינורות אספקת מים לכיבוי אש לעמדות פנימיות וצריכה יהיו צינורות פלדה ללא  .7.4.1.1
מיקרון,  25, מגולבנים בחם או בציפוי חשמלי של אבץ בעובי 40תפר סקדיול 

 מחוברים בריתוך או בהברגה עם קשתות והסתעפויות חרושתיות.
 יש לאטום הברגות בפשתן וצבע מגן.

 

מברזי הסנקה של ספרינקלים יהיו מצינורות פלדה צינורות אספקת מים דרך המבנה  .7.4.1.2
מחוברים באמצעות אביזר "חיבור מהיר" כל  10מגולבנים בחם סקדיול 

התליות,החיזוקים והספחים כגון קשתות הסתעפויות, מופות. לא לספירה מחירים 
 כבר נחשב במ"א של הצינור בכתב כמויות.

 

 

צינורות מים העוברים ברצפה בשכבת מילוי חול יהיו עם עטיפה חרושתית של סרט  .7.4.1.3
P.V.C .בנוסף לזה יש לעטוף אותם בבטון רזה לאחר בדיקת המערכת 
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 צינורות מים העוברים באופן גלוי ובקירות יש לצבוע בהתאם לתקן. .7.4.1.4
 חרים.לכל הצינורות תהיה גישה לצורך תיקונים או החלפה מבלי לפרק צינורות א

 

 אין לעשות כיפוף בצנרת מגולבנת. .7.4.1.5
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 אין להשתמש בצינור מתכתי מכל סוג שהוא בקרבת סיד. .7.4.1.6
 

יש למנוע מגע בין הצינורות או חלקים מתכתיים אחרים באמצעות שרוול פלסטיק במקום  .7.4.1.7
 המגע.

 
 אטמ'. 6עד  -לחץ עבודה  .7.4.1.8

 שעות. 4אטמ' במשך  12 -לחץ בדיקה 
 

ס"מ לפחות מפני הקיר המוגמר ויחוזקו בעזרת תמיכות  2צינורות גלויים יותקנו במרחק  .7.4.1.9
 תקניות, המורכבות משני חלקים עם אפשרות פתיחה לפירוק.

 
 ס"מ לפחות. 2צינורות העוברים בקירות יותקנו כך שישאר כיסוי טיח בעובי  .7.4.1.10

 
 ורקה בכל הנקודות הנמוכות.בצנרת המים הראשית יורכבו ברזי לה .7.4.1.11

 
 צנרת מים מפלסטיק בתוך המבנה .7.4.2

מחוברים בלחיצה. על   PPBמערכת המים מתוכננת מצנרת פלסטית מפוליאתילן מצולב מסוג  .7.4.2.1
 הקבלן לעבוד על פי הוראות הרכבה של היצרן הנבחר.

על על הקבלן להשתמש בשירות שדה של יצרן הצינורות ולקבל בגמר העבודה תעודת אחריות  .7.4.2.2
 טיב העבודה והחומר ולמסור אותה ליזם בגמר העבודה.

יהיו כדורים מברונזה עם אטם טפלון וכדורי נירוסטה )להתקנה בצנרת  2ברזי סגירה עד קוטר " .7.4.2.3
PPR.) 

כל אביזרי עזר לחיבור הברזים: קרודים, אביזרי פליז, אוגנים נגדים למינהם, כלולים במחירי  .7.4.2.4
 הברזים.

 ברדיוס קטן על מנת להבטיח מקסימום מהלך של קווים ישרים.כיפוף הצינור יעשה  .7.4.2.5
מ', יש להשתמש בתפסניות קומבי המסופקות  1הצינורות יחוזקו בתפסניות פלסטיק לפחות כל  .7.4.2.6

 על ידי המפעל.
צינורות העוברים דרך קיר, , תקרה או רצפה חייבים להיות מוגנים על ידי שרוול פלסטי המקיף  .7.4.2.7

 ידי הקיר.את הצינור ובולט משני צ
תושבות לברז הנמצא בתוך קיר גבס יותקנו על גבי לוח מסיבי המחובר בחוזקה בין שני  7.4.2.8

 העמודים. מומלץ להשתמש בתושבות פח המותאמות לקיר גבס.
יש להבטיח התקנה בתושבת כך שלא תידרש תוספת של מאריך לחיזוק הברז )או שידרש מאריך 

 קצר ככל האפשר(.
 

 

 מערכת כיבוי אש: .7.4.3
עם מצמד  2המבנה בנישות  יותקנו עמדות כיבוי אש תקניות הכוללות ברז שריפה קוטר " בתוך .7.4.3.1

מ' עם  מצמד שטורץ, מזנק סילון  15ואורך  2זרנוקים קוטר " 2ק"ג,  6שטורץ, מטף אבקה יבשה 
מ', מותקן על  25ואורך  3/4עם ברז כדורי, גלגלון עם צינור גמיש משוריין בקוטר " 2ריסוס " /

 .1וברז כדורי " 3/4זרוע מסתובבת כולל מזנק סילון / ריסוס קוטר " תוף עם
 עם מצמד שטורץ. 2בחדר במגירות יותקנו ברז שריפה בקוטר " .7.4.3.2

 

 

 

  מערכת נקזים: .7.5
  

( תוצרת  HDPEכל הצינורות העוברים מתחת לחלקי בניין יהיו עשויים מפוליאטילן בצפיפות גבוהה )  .7.5.1
 ס"מ מסביב. 10גבריט עטופים בבטון מזוין בעובי 

 
צנרת שופכין העוברת מעל ריצפה , בתוך הקיר או במילוי וצנרת לניקוז יח' מ"א  יהיו מצינורות  .7.5.2

 (.H.D.P.Eמפוליאטילן בצפיפות גבוהה )
 (.H.D.P.Eקולטנים יהיו מצינורות בצפיפות גבוהה ) .7.5.3
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ת ואביזרים מיצרנים חל איסור מוחלט לבצע חיבורים בריתוך או באמצעות מופות חשמליות בין צינורו .7.5.4
 שונים.

 
כל מעבר של צינור דרך קירות, יסודות ותקרות יבוצע דרך שרוול שיוכן מראש )בזמן יציקת הבטון(  .7.5.5

 בקוטר מתאים, המרווחים יאטמו בחומר מתאים, לא דליק,  אטום מים, אשר יאושר ע"י המפקח.
 

 כולל פתח ביקורת. מעלות + קטע ביניים 45זוויות  2כל יציאה מקו אנכי תבוצע ע"י  .7.5.6
 

 כל קטע של צינור אופקי יצויד בפתח ביקורת.  .7.5.7
 בצינור אנכי יהיה פתח ביקורת כל שתי קומות ובכל מקרה גם לפני כל שינוי הכיוון.

 
 שום פתח ביקורת לא יימצא באפיק הזרימה, אלא בצד שמאפשר גישה. .7.5.8

 
אביזרים מיוחדים בהתאם להוראות מעברים בין צינורות מחומרים שונים יש לבצע רק באמצעות  .7.5.9

 היצרנים ובמקום לא סמוי.
 

בקוטרים  BSTמעבר צינורות דרך קירות, תקרות ורצפות בתוך שטח מוגן יהיה אך ורק בשרוול  .7.5.10
 מתאימים לקוטר הצינור מאושרים ע"י פקע"ר.

 
בפנים.  לאחר התקנת צנרת ואביזרים יש לכסות אותם במכסים זמניים כדי לשמור על ניקיון הצנרת .7.5.11

בגמר עבודות הבניה במקום יש להזמין את הקבלן להרכיב מכסים קבועים למחסומי רצפה וקופסאות 
 ביקורת.

 
בסיום העבודה ולפני מסירת המתקן ליזם, יש לשטוף את קווי הביוב במים תוך שימוש בציוד מתאים  .7.5.12

 המאפשר ניקיון מלא של כל הצנרת.
 

יד ויתאימו לצבע של כיורים באישורו של האדריכל חיבורי כיורים וסיפונים יהיו בצבע אח .7.5.13
 והמפקח.

 
 חלק ב'.349תותקן בהתאם להוראות מפמ"כ    H.D.P.Eצנרת  .7.5.14

 
 .4.6.9.2חיבור קולטנים לנקז אופקי  יש לבצע רק  לפי הל"ת סעיף   .7.5.15

 

 קבועות תברואתיות ואביזריהם:  .7.6
 

 קבועות מחרס יהיו סוג א' ללא כל פגם בצבע לפי בחירת היזם. .7.6.1
 

 .120קבועות מחרס יורכבו על פי תכנית אדריכלות ובגבהים שמוגדרים בת"י  .7.6.2
 

  במחיר הקבועות כלולה התקנה על כל סוג של קיר. .7.6.3
 

 

 

 צנרת מי גשם פנימיים:  .7.7
( לפי HDPEמ"מ יהיו מצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה ) 315צינורות מי גשם עד קוטר  .7.7.1

 ם:מפמ"כ ובאישור מכון התקנים בתנאים הבאי
 . על הקבלן להיות קבלן מוסמך, מומחה בעבודות צנרת פלסטיק.1
 . הקבלן חייב להשתמש בשירות שדה של יצרני צינורות ויבואנים.2
 

 קבלן מקבל בגמר העבודה תעודת אחריות מהיצרן על טיב החומר והעבודה ומוסר אותה למזמין. .7.7.2
 

 ישור המתכנן והמזמין.או שוו"א בא S-15" דגם DALMERקולטי מי גשם יהיו תוצרת " .7.7.3
 

 חיבור צינורות יתאימו לחומר ממנו עשויים הצינורות ויהיו אטומים לכל אורך הצינור. .7.7.4
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לכל צינור יהיו פתחי ביקורת בחלק העליון של הצינור, בחלק התחתון בכל שינוי כיוון של הצינור  .7.7.5
 הכל ללא תוספת מחיר. –
 

 אחרת עד שפיכה חופשית., אם לא צויין 1%צינורות מי גשם יונחו בשיפוע  .7.7.6
 

 

 :אופן תליית צנרת  .7.8
 

הצינורות יורכבו על תמיכות )קונסולים(, מתלים וחבקים )"שלות"( מסוג אחד סטנדרטי שיבחר  .7.8.1
 ע"י הפיקוח.

  
כל אמצעי התליה, קונסולים, תליות וכו' יהיו אביזרים חרושתיים מגולבנים על פי המתואר להלן  .7.8.2

מתאימים לקוטר ומספר הצינורות. התליות יסופקו עם אטם גומי באחת משתי האופציות, מוכנים 
 מחורץ, למניעת החלקה, קורוזיה  והעברת הרעש.

 

 

 ASTM B 633 Type Iמיקרון כבסיס לצביעה לפי מפרט  25ציפוי חשמלי בעובי  –אופציה א' 

Fe/Zn base for painting 10של מפרט הס/ 3, וצביעה לפי סעיף 

לפי התקן השבדי, יישום שכבת צבע יסוד אפוקסי  SA2.5ברסיבית לרמה של התזה א –אופציה ב' 

מיקרון מינימום, ויישום שכבות צבע כמתואר  50בעובי  SSPC-20 Type IIעשיר אבץ לפי 

 .10במפרט הס/ 3.3-ו 3.2בסעיפים 

 

 על הקבלן להכין דגמים ממוצרים אלו לאישורם ע"י המפקח עוד לפני תלית הצינורות. .7.8.3
 

 הקונסולים לקירות, לתקרות וכו' תיעשה בעזרת ברגי "פיליפס" מגולבנים. קביעת .7.8.4
 

 מרחקים בין תליות לצינורות אופקיים יהיו כדלקמן: .7.8.5
 מ'. 2.00 –לא יותר מ  1לצינורות מגולבנים או שחורים עד קוטר "
 מ'. 3.00 –ומעלה לא יותר מ  1 1/2לצינורות מגולבנים או שחורים בקוטר "

 מ'. 0.5 –לא יותר מ  – 3פלסטי, בקוטר עד " לצינורות חומר
 מ'. 1.0 –לא יותר מ  – 3לצינורות חומר פלסטי, בקוטר מעל "

 

 מהמרחקים הנ"ל ולפחות פעם בקומה. 1.5המרחקים לחיזוק צינורות מאונכים יהיו פי  .7.8.6
 

 יתר המתלים בקטע הצינור האנכי יאפשרו תנועת הצינור בכיוון צירי. .7.8.7
 

מ"מ מינימום ויצבעו למניעת  5דדו למניעת רעש ע"י אטם גומי מחורץ בעובי כל אמצעי התליה יבו .7.8.8
 קורוזיה לפי הדרוש בפרק "צביעה".

 

 פעולות למניעת קורוזיה ועבודות צבע: .7.9
 

 

בה תחשב בזמן הביצוע של הקמת המתקנים, על הקבלן לנקוט בפעולות למניעת קורוזיה בפרק  .7.9.1
הזמן עד להפעלת המתקנים. לשם כך עליו לבצע את צביעת היסוד הראשונה מיד עם השלמת חלקי 

המערכת. כמו כן עליו להוסיף חומרים אלקליים לתוך המים בהם ישתמש לצורכי המבחנים 
 .9 –ל  8יהיה בין  PH –ההידראולים כך ש 

 
, או במצבעות שיש להן מערכת הבטחת איכות לפי 10עבודות צביעת הצנרת ייעשו על פי מפרט הס/ .7.9.2

. צביעה 10של מפרט הס/ 5, וקיבלו את אישור מנהל הפרויקט, כמפורט בסעיף 9001תקן איסו 
 .10של מפרט הס/ 2הנעשית באתר תיעשה לאחר הכנת השטח כמתואר בסעיף 
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 חיבורי הצנרת יש להשלים את העטיפה לאחר ביצוע החיבור עם צבע    מקום .7.9.3
 מיקרון. 200מתוצרת טמבור בעובי מינימלי של  (Epotran) 400אפוטרן          

 

 .10במפרט הס/ 2+3צינורות פלדה מגולבנים המורכבים גלויים ייצבעו על פי סעיפים  .7.9.4
 

ברזל וכו', וכמו כן צינורות          פלדה שחורים, חלקי מתכת כגון תליות לצנרת, חיזוקים, זיוותני  .7.9.5
 ייצבעו כדלקמן:

 

 ASTM B 633 Typeמיקרון כבסיס לצביעה לפי מפרט  25ציפוי חשמלי בעובי   – אופציה א'

I Fe/Zn base for painting 10של מפרט הס/ 3, וצביעה לפי סעיף. 

בדי, יישום שכבת צבע יסוד לפי התקן הש SA2.5התזה אברסיבית לרמה של   – אופציה ב'

מיקרון מינימום, ויישום  50בעובי  SSPC-20 Type IIאפוקסי עשיר אבץ לפי 

 .10במפרט הס/ 3.3-ו     3.2שכבות צבע כמתואר בסעיפים 

 

 

בודות הצביעה הן עבודות עזר ואינן נמדדות בנפרד, מחירן כלול במחיר יחידה של הצינורות ו/או  7.9.6
עבודות הצביעה תבוצענה ע"י מצבעות שלהן מערכת הבטחת איכות הפריטים הצבועים. 

 ואושרו על ידי מנהל הפרויקט. 9001המתאימה לתקן איסו 
 

 גוון צבע של השכבה העליונה לצינורות גלויים יהיה לפי הרשימה כדלקמן: 7.9.7
   

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

 תכלת, עם סימון אפור. חמים רגילים: צינורות מים -  

 תכלת, עם סימון לבן. צינורות מים רכים קרים: -  

 תכלת, עם סימון אדום. צינורות מים רכים חמים: -  

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

 (.75חום )גוון מס'  צינורות מי ביוב: -  

 

 זיהוי מערכות 7.10
  

בלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד, הברזים, הצינורות, וכן לשרטט )לכתוב( על כל על הק 07.10.01
צינור את תפקידו ואת כיוון הזרימה. את השילוט והסימנים על הצנרת יש לעשות לאחר הצבע 

הסופי, בכל החדרים, שכטים בתוך ומחוץ לבנין. מיקום השלטים והסימונים יהיה במקומות נוחים 
 השלטים יהיה בהתאם לצבע הצינורות, הברזים או הציוד, או לפי דרישת המפקח. לקריאה. צבע

  
מ'  6לכל הצינורות יסופקו שלטי זיהוי )מים קרים וכיבוי אש( וחיצים לכיוון הזרימה במרחקים של  07.10.02

מינימום בקו ישר, אחד אחרי כל זווית או הסתעפות ומינימום אחד בכל חדר או חלל. השלטים 
 היטב לצינורות ע"י מהדקים. יהיו מחוזקים

 
לכל ברז יסופק ויורכב שלט זיהוי עם מספר הברז המתאים למספר אותו ברז בסכמה. השלט יהיה  07.10.03

ס"מ.  5ס"מ עם מספרים בגובה  7ס"מ עם סגירה. בקווי כיבוי אש יהיו עגולים בקוטר  X 5 5במידות 
השלטים יהיו מחוזקים היטב לברזים. במקרים מסוימים בהתאם לאישור המפקח, תורשה תלית 

 השלט לברז ע"י שרשרת פליז.
 

השלטים והחצים לצינורות יהיו מסרט פלסטי מודבק לצינור. צבע שלט או חץ ואותיות יהיה  07.10.04
מ"מ יצבעו  3בעובי בהתאם לטבלת הצבעים ולפי הדרישה. השלטים לציוד ולברזים יהיו מברזל 
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 בהתאם למפרט, או מחומר פלסטי בהתאם לאישור המפקח.
 

עבודות צבע וזיהוי כלולות במחירי היחידה של הצינורות, ברזים, מיכלים וכו' לא תשולם תוספת  07.10.05
 כל שהיא בגין הנ"ל בכל המקומות הנדרשים בבנין.

 
 אופני מדידה מיוחדים 07.11

 כללי
 מוזכר לקבלן כי: מבלי לגרוע מההוראות בתנאי החוזה,

 . הכמויות המופיעות בכתב הכמויות הינן למדידה.1
 . העבודה תתבצע בשלבים לפי הוראות המפקח.2
 

 תכולת מחירים
 

 מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל המפרט בתנאי החוזה לרבות הסעיפים הבאים:
 חומרים כולל פחת וחומרי עזר. .1
 דות בנין זעירות, כגון סיתות, חורים ופתחים.כל עבודות העזר הדרושות כולל עבו .2
 כלי עבודה, מכשירי הרמה מכאניים, מכונות ריתוך ופיגומים. .3
 ציוד להובלת החומרים עד לאתר כולל סבלות ועובדים. .4
 אחסון הצנורות, קבועות ואביזרים הן באתר והן מחוץ לאתר במשך כל תקופת הביצוע. .5
 ור וביצוע.כל ההוצאות הקשורות בתכנון, תכנון יצ .6
 ניהול והוצאות משרד למינהן. .7
ניקוי יומי של אזור העבודה מעבודות ושיירים של עבודות ועובדי קבלן אינסטלציה, ניקוי סופי של  .8

 המבנה וסילוק כל השאריות ולכלוך הקשורים במערכת אינסטלציה )מים וביוב(.
 אבות..הוצאות בגין הפעלה וויסות והדרכה מפורטת לעובדי האחזקה של בית  .9

 התיאור בכתב הכמויות הינו תאור מקוצר. .10
 מחירי צנרות, קבועות ואביזרים כוללים את כל המתואר במפרט ובתכניות. .11
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 מפרט כללי לעבודות חשמל -חלק א'  8פרק 
 היקף העבודה ותיאור המתקן .8.1

 היקף העבודות .8.1.1

מערכות ראשיות והכנת תשתיות חשמל/מנ"מ עבור מפרט זה מכסה את ביצוע עבודות חשמל, אספקת 

 הקמת קמפוס חדש של המכללה בכרמיאל במס' שלבים.

 :(-העבודה כוללת בין היתר )אך לא מוגבלת ל

 מתקן חשמל זמני לאחר בניה בתכולה של: .א

  3לוח חשמל ראשי הכולל מפסק זרם ראשי וממסר הגנת פחת ראשי לזרםX400A ומפסקי ,

 עבור עגורן, ארגזי שקעים באתר הבניה בהתאם למידת הצורך.יציאה 

הקיים ובהתאם להנחיית מהנדס האחזקה של בראודה. לוח  EMהלוח יוזן מתוך מבנה 

החשמל יותאם להתקנת חוץ ויהיה עשוי פוליאסטר משוריין כאשר הוא מותקן בתוך גומחת 

עבור אישור של בודק חשמל בטון כולל גגון הגנה. מתקן החשמל הזמני יעמוד בתקנים וי

 מוסמך.

חדשה אשר  24KVתאום מול חח"י לקבלת חיבור חשמל לקליטת והתקנת תחנת מיתוג חח"י  .ב

פרטי של  24KVתספק חשמל לכל הקמפוס החדש. בנוסף, ייצור אספקה והתקנה של לוח מיתוג 

 בראודה עבור חיבור המבנים החדשים. 

 עבור מרכז אנרגיה של המבנים בשלב א'  24KVמ.ג ייצור אספקת, הובלת, התקנת וחיבור לוח  .ג

 ובהמשך , תוספת ציוד למרכזי אנרגיה נוספים עבור השלמת הקמפוס.

 שנאי הספק. 4-אספקת, הובלת, התקנת וחיבור תחנת השנאה המורכבת מ .ד

 ראשיים בתחנת ההשנאה אשר במרכז האנרגיה. LCייצור, אספקת, הובלת והתקנת לוחות חשמל  .ה

ם אספקת, הובלת, התקנת וחיבור )חשמלי ומכאני( של מערך ד"ג ראשי המורכב משתי תכנון מושל .ו

 יחידות גנרציה.

 תכנון מושלם אספקת, התקנת וחיבור מערך סולר עבור ד"ג. .ז

 חיבור מערך ד"ג החדש אל תחנת הגנרציה כולל עבודת סנכרון ביניהם ומערכת העברה שקטה. .ח

 סק ראשי במרכז האנרגיה.אספקת, הובלת, התקנת וחיבור מערך אל פ .ט

 ביצוע מערכת הארקת יסודות לכל המבנים החדשים. .י

 ייצור, אספקת, התקנת וחיבור לוחות חשמל ראשיים וקומתיים בכל מבנה. .יא

ביצוע תשתיות חשמל לכל חלקי המבנה על כלל מערכותיו, ללא יוצא מן הכלל, כולל מערך כבילה  .יב

 מלא.

 , טלפוניה אחודה ובטחון(. ביצוע תשתיות עבור מערכות מנ"מ )מחשוב .יג

 במרכז האנרגיה. LCאספקה, התקנה וחיבור תעלות פסי צבירה עבור חיבור לוחות  .יד

 אספקת, הובלת, התקנת וחיבור מערך תאורת פנים וחוץ עבור כל השטחים בקמפוס החדש. .טו

 אספקת, התקנת וחיבור מערך תאורת חרום בהתאם לתקנים. .טז

קעים, תאורת פנים, תאורת חוץ, תאורת חרום, מיזוג ביצוע נק' אינסטלציה חשמלית עבור ש .יז

 אוויר, טמ"ס, בקרת דלתות ועוד.

הזנות חשמל ראשיות עבור מערכות מיזוג אוויר, מערכות חירום, פינוי עשן ואינסטלציה )בהתאם  .יח

 למוגדר ע"י יועצי מ.א ואינסטלציה(.

 המבנים. ביצוע איטום מעברי כבלים ותעלות פסי צבירה כנגד התפשטות אש בכל .יט

 תיאום חיבור וחשמול מתקן מול גורמי חח"י מחוז הצפון. .כ
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 .3בדיקת מתקן בשלבים ע" מהנדס בודק מוסמך סוג  .כא

 השתתפות הקבלן בבדיקות אינטגרציית מערכות בהתאם למתבקש ע"י המזמין או מכון התקנים. .כב

 לאכלוס. 4מסירת מתקן החשמל למזמין לצורך קבלת טופס  .כג

 תיאור המתקן .8.1.2

 יהיה מורכב ממבני פקולטה הנדסיים כאשר לכל פקולטה, יוקם המבנה הייעודי אליה.הקמפוס  .א

 ( אשר יחובר גם הוא לקמפוס החדש.EMהמבנים יוקמו בצמוד למבנה הפקולטה הקיים ) .ב

 תכולתו של כל מבנה מתוכננת כדלהלן: .ג

 .מעבדות סטודנטים ומחקר 

 משרדי סגל הוראה 

 לובי, קפיטריה ואזורי התכנסות 

 שיבות.חדרי י 

  כיתות לימוד 

 .קומת גג עבור מתקני מ.א. למבנה 

 חדרים טכניים עבור לוחות חשמל וציוד מערכות מנ"מ 

אספקת חשמל למבנה תבוצע במסגרת תחנת מיתוג והשנאה חדשה אשר תשרת כאמור את שלושת  .ד

 (.NX+NG+ND -מבני הקמפוס )בשלב א'

 תוקם תחנת השנאה בתכולה של: .ה

 1600ן אטום שני שנאי הספק מסוג שמKVA-עבור ציוד קירור במרכז האנרגיה 

  1250שנאי הספק מסוג כנ"לKVA- .'עבור אספקת חשמל לשלושת המבנים בשלב א 

, לוחות שרות וחרום לשלושת LCבצמוד לתחנת ההשנאה יוקם חדר לוחות חשמל ראשיים  .ו

 המבנים.

אשר יותקנו בתוך חדר ייעודי הכולל משתיקי קול,  250KVA PRIME   מערך גיבוי של שני ד"ג .ז

 כולל מיכל דלק יומי וחיבור אל מיכל דלק שבועי אשר יותקן בסמוך.

מערכת אל פסק מרכזית תמוקם בחדר ייעודי לכך במרכז האנרגיה  וממנה יחוברו לכל מבנה שדה  .ח

 אל פסק ראשי ולכל קומה שדה אל פסק ייעודי.

 מרתף מבנה בו תרוכזנה המערכות הבאות:\ימוקם בקומת הקרקעחדר תקשורת ראשי של המבנה  .ט

 ארון מחשוב וטלפוניה ראשי 

 )רכזת בטחון )מצלמות ובקרת דלתות 

 .רכזת אש וכריזה ראשית 

הכנות תשתית בלבד עבור  מערכת גילוי אש וכריזה משולבת בהתאם לתוכניות ובתאום מלא מול  .י

 ספק מערכות אלו)ייבחר במסגרת מכרז אחר(.

תקן מערכת תאורת חירום חד תכליתית בתכולה של סוללות ליתיום לכל מבנה כולל חיבור תו .יא

 תקשורת בין כל חלקי המערכת וקישורה אל מערכת בקרת המבנה הראשית.

מערך אספקת חשמל עבור כל מערכות מ.א, פינוי עשן ואב"כ וכמו כן אספקות החשמל לכל מערך  .יב

 האינסטלציה.

רכות המנ"מ יעבור באמצעות פירים אנכיים בשדרה המרכזית של כל מערך אספקת החשמל ומע .יג

 כל מבנה.

 שלביות ביצוע .8.1.3
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 .הקמת מתקן חשמל זמני הינו תנאי לביצוע כל השלבים המתוארים בתת פרק זה: הערה

 NX+NGהקמת מבנים  –שלב א'  .א

 עבודות עבור שלב זה תכלולנה את הפירוט הבא:

  24בניית תחנת מיתוג פרטית  ובצמידות לתחנת מיתוג חח"י, תחנת מיתוגKV  ראשית של

 קמפוס בראודה.

  הקמת מרכז אנרגיה בתכולה של תחנת מיתוג והשנאה, חדר לוחות מ.נ, מערך גיבוי גנרציה

 ומערך גיבוי אל פסק ראשי.

 אדמה, שוחות מעבר, ביצוע תשתיות הזנה למבנים החל ממרכז האנרגיה , כולל צנרת טמונה ב

 פירי כניסה לכל מבנה או כוורת תואמת לחיבור חדר החשמל הראשי בכל מבנה.

  24אספקת והתקנת כבילתKV  בתשתית צנרת טמונה באדמה כולל שוחות, כולל כל ההכנות

 עבור חיבור הקו החדש מחח"י.

 ו החדש ביצוע תיאום מול מחלקת הביצוע של חח"י מחוז הצפון עבור עבודות קליטת הק

 בתוך תחנת מיתוג חדשה של חח"י.

  תוספת תא מנתק בעומס ללוח מ.ג בתחנהEM הקיימת( וחיבור המבנה אל טבעת הקו החדש(

 תוך ניתוק התחנה ממכללת אורט הנדסאים.

וחיבור במקומו  EMהעבודות יכללו מרכיבים של ניתוק הקו הקיים מלוח ראשי מ.ג של מבנה 

 של הקו החדש.

 רקת היסודות עבור כל מבנה חדש כמוגדר בתוכניות.התקנת מערך הא 

  אספקת, התקנת, חיבור וביצוע אינטגרציה למערכת בקרת מבנה כולל מערכתSCADA כולל,

 אספקת רישיונות והרשאות כולל הדרכה מלאה לצוות הטכני של קמפוס בראודה.

  ביצוע תשתיות עבור מערכות מנ"מ החל ממבנהEM  אל חדר )הקיים( אל כל מבנה חדש

 התקשורת הראשי.

  במבנהEM  קיים חדר שרתים ראשי אשר ישמש גם כחדר שרתים הראשי של כל המבנים

 בשלב א'.

 .ביצוע מערך תאורת חוץ )ע"ג עמודים ועל קירות מבנים( כולל תשתית תת קרקעית 

  ,ביצוע מערך הזנות עם כבילה חסינת אש תקנית למערכות החרום במבנים )לוחות פינוי עשן

 בוי אש(.כי

 המשך עבודות להקמת הקמפוס  החדש –שלב ב+ג .ב

  מבנהND )שייך למרכז האנרגיה המוגדר בסעיף א לעיל( 

 .מבנים השייכם לשלב ב' כולל מרכז אנרגיה חדש עבורם 

 .מבנים השייכים לשלב ג' כולל מרכז אנרגיה חדש עבורם 

 

 כ ל ל י .8.2

 דרישות כלליות .8.2.1

 בהתאם לדרישות המפורטות להלן:כל עבודות החשמל יבוצעו 

המתקן יבוצע כך שתתאפשר החלפת החלקים בקלות יחסית, במיוחד בציודים הדורשים  .8.2.1.1

 טיפול וחלקי חילוף.
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שלטי זיהוי שיסופקו על ידי הקבלן, יתארו את פרטי הציוד המותקן על ידו כפי שיידרש  .8.2.1.2

 במפרט.

 נומינליים, כפי שיפורט להלן.כל חלקי המתקן יותקנו כך שיוכלו לעבוד בתנאי מתקן  .8.2.1.3

כל החומרים המסופקים להקמת המתקן יהיו חדשים ויותקנו במיומנות המירבית על ידי  .8.2.1.4

 הקבלן.

על הקבלן לדווח מיד למפקח על כל נזק כגון שבר, סדק וכו' שנגרם  לציוד שסיפק הקבלן או  .8.2.1.5

 שקיבל מהמזמין תוך כדי עבודתו.

 תנאי מתקן .8.2.2

 בצל  40C  -הטמפרטורה המקסימלית  .א

  0C -הטמפרטורה המינימלית  .ב

  90%  -לחות יחסית  .ג

 אבק –סווג המתקן  .ד

 קורוזיבי )אווירה ימית( -אוויר המתקן .ה

 תקנים .8.2.3

כל העבודות המבוצעות במתקן יהיו בהתאם לסטנדרטים, תקנים, תקנות ודרישות המעודכנות ביותר 

 הבאות:

 .1954חוק החשמל  .ו

 תקנים ישראליים. .ז

 בהוצאת משרד הביטחון. 0.8פרק  –המפרט הכללי  .ח

   מחוז הצפון. –דרישות חברת החשמל  .ט

 עדיפות בין מסמכים .8.2.4

 אין עדיפות בין המסמכים ו/או ההנחיות המפורטות לעיל. כולם מחייבים במידה שווה. 

במקרה סתירה בין מי מהמסכמים ו/או הנחיות, יחייב הנדרש במסמך או בחלקו המחמיר יותר, לפי 

 מטעם המזמין. קביעת המתכנן

אין בהכרח שכל הפרטים ,ההנחיות וההוראות הביצוע הכלולים בפרסומי הגופים הנ"ל ימצאו ביטויים 

 המפורש גם בפרט מיוחד זה.

באחריות המציע לעיין בכל המסמכים הנ"ל שלא צורפו למפרט מיוחד זה, ללמוד היטב את תכנם 

 והגדרת הציוד.ולהכירם בכל הקשור להנחיות ולאופן ביצוע העבודות 

עצם חתימת החוזה על ידי הקבלן מהווה אישור מצדו כי נמצאים אצלו המסמכים הנ"ל וכי קראם 

 והבין את תוכנם.

 תנאי ביצוע העבודה .8.2.5

העבודות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל, התקנים הישראליים ולדרישות חברת החשמל  .8.2.5.1

למתקן חשמל של הוועדה הבין  ולשביעות רצונו של המזמין או בא כוחו ובהתאם למפרט הכללי

 משרדית וההוראות של המפקח.

 העבודות תבוצענה לפי התוכניות וההוראות של המפקח. .8.2.5.2

העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות, תחת פיקוח ולשביעות רצונו של המפקח. הקבלן יספק  .8.2.5.3

ר את הציוד והחומר הדרוש )אם לא צוין אחרת( לאינסטלציה החשמלית, כולל כל חומרי העז

 להשלמת האינסטלציה, ואשר יידרשו לשביעות רצונו של המפקח.
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כל החומרים שיספק הקבלן יהיו מטיב מעולה ויתאימו לתקני מכון התקנים הישראלי. כל  .8.2.5.4

 החומרים יאושרו על ידי המתכנן, המזמין או בא כוחו לפני הרכבתם.

 ם מתאימים.איכות העבודה תהיה מטיב עליון ולשם כך יעסיק הקבלן עובדים מסוגי .8.2.5.5

זמן התחלת העבודה ייקבע על ידי המזמין וקצב ביצוע העבודה יהיה בהתאם להתקדמות הבניה  .8.2.5.6

והרכבת הציוד. כל התיקונים הנובעים מעיכוב בעבודות הנגרם על ידי הקבלן יהיו על חשבון 

 הקבלן.

מנהל הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן ביצוע העבודות בא כוחו של הקבלן במקום, בתור  .8.2.5.7

 עבודה. מנהל העבודה במקום יהיה בעל רישיון "חשמלאי מהנדס".

הקבלן יכין תכניות של המתקן המבוצע לשם הגשתן יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן על ידי  .8.2.5.8

בודק מוסמך. המזמין או בא כוחו יקבל את המתקן רק אחרי הבדיקה על ידי הבודק. כמו כן, 

של המתקן המבוצע למזמין בשני  AS MADEימסור הקבלן ללא תשלום נוסף תוכניות 

  DWGפורמטים 

 . PDF-ו

הקבלן ייקח בחשבון את כל עבודות הברזל הדרושות אם הן לא מוזכרות בתוכניות ובכתב  .8.2.5.9

הכמויות, לא תינתן כל תוספת עבור עבודות חצוב או קונסטרוקציה אם הן לא מוזכרות בכתב 

מעברים דרך קורות או עמודים, ובמידת  הכמויות, בתוך יחידות מדידה המחירים כוללים

הצורך צינורות מיוחדים שיונחו לצורך העברת קווים גם אם הם לא מוזכרים בכתב הכמויות 

 בתוך יחידות המדידה ואם הם דרושים לשם ביצוע העבודה.

המקומות המדויקים של כל חלקי המתקן, כגון:  לוחות, מפסיקי פיקוד, סולמות, גופי תאורה,  .8.2.5.10

שלא מסומנים במדויק, קופסאות גדולות וכו', טעונים אישור נוסף לפני הביצוע על ידי  במידה 

 המפקח ו/או האדריכל.

הקבלן מתחייב לבדוק אם ישנה התאמה בין התכניות לבין הנתונים המעשיים במקום העבודה.  .8.2.5.11

בכל מקום שיגלה הקבלן סתירה או אי התאמה חייב הוא להודיע על כך מיד למהנדס. על 

קבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון המעוות אם הוא לא עשה כך, וכתוצאה מכך ה

 בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות.

הקבלן מתחייב לנקות את האתר מפסולת עבודתו בסיום כל יום עבודה וכן ניקוי ופינוי האתר  .8.2.5.12

 מחירי היחידה.)מפסולת, חומרי גלם, כלים וכו'( בסיום העבודה באתר. עלות הניקיון כלולה ב

 

 התקנות הציוד והחומרים .8.3

 כ ל ל י .8.3.1

 כל הציודים יהיו מותקנים באופן מושלם, כולל הרכבה וחיבור חשמלי ומכני. .8.3.1.1

כל הציודים יהיו מפולסים, כניסות החשמל אטומות למים ואבק, מכוילים ומוכנים  .8.3.1.2

להפעלה. הקבלן יספק את כל החומרים והמכשירים הדרושים להתקנה. פילוס, אטימה, 

חיבור וכיול הציודים. הציודים והארונות להתקנה פנימית יעמדו בדרגת אטימות 

 . IP31מינימנלית של 

לת העבודה כי הציודים המורכבים נמצאים במקום הנכון, כפי הקבלן יוודא לפני תחי .8.3.1.3

 שמתואר בשרטוטים.

כל החיתוכים, ריתוכים, עבודות צבע וכד' ייעשו באופן מקצועי ונקי, לשביעות רצונו של  .8.3.1.4

 מפקח החשמל של המתקן.
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כל הברגים ואוהמי החיזוקים יהיו מגולוונים ויגורזו לפני הסגירה וייסגרו עם דיסקיות  .8.3.1.5

 ה קפיציות.אבטח

 לוחות .8.3.2

הקבלן יבדוק את הלוחות בדיקה ויזואלית ויוודא שהלוח הגיע לאתר במצב תקין והותקן  .8.3.2.1

 בצורה נכונה ומתאימה לתפעול. כמו כן יבצע הקבלן בדיקה חשמלית והפעלת הלוח.

לפני הפעלת הלוח יהיה על הקבלן לחזק את כל הברגים והמהדקים בלוח. לאחר החיזוק  .8.3.2.2

 הבורג. של הבורג יסומן

 התקנת הלוח תכלול: .8.3.2.3

 .התקנת הלוח 

 .חיבור כל הכבלים ללוח 

 .בדיקת הלוח לאחר חיבור הכבלים 

 .חיזוק וסימון כל הברגים בלוח, כולל מהדקים 

 .הפעלת הלוח ומסירה למזמין 
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 קונסטרוקציות ברזל שונות ותעלות כבלים .8.3.3

ללא פינות חדות היכולות כל הקצוות של תמיכות הקונסטרוקציה יהיו חלקים ומגולוונים  .8.3.3.1

 לפגוע בכבלים.

כל התמיכות, צינורות, חיזוקים וברזל קונסטרוקציה אחר יסופקו על ידי הקבלן ויהיו  .8.3.3.2

 מגולוונים באבץ חם.

 כל המקומות בהם ידרשו צינורות הגנה או פח הגנה יהיו אלה מגולוונים ללא תפר. .8.3.3.3

פח מחורצות/ סולמות  האינסטלציה תבוצע על גבי תעלות רשת מגולוונות/ תעלות .8.3.3.4

 כבדים.

 הקבלן ידאג לקשירת כבלים בתעלות הרשת בעזרת חבקים שחורים. .8.3.3.5

 

 כבלים  .8.3.4

 סוגי כבלים:  .8.3.4.1

 להזנות במתח נמוך V400כבלים 

 400V מתח:

 KV 0.6/1 רמת בידוד:

 HZ 50 תדירות:

 חיצונית ופנימית על גבי התקנה:

 סולמות/תעלות פח/צינורות 

 VDE 0271 תקן:

 NHXHX FE180/E90  , NA2XY ,N2XYכבלי נחושת  סוג:

אורך הכבלים הנתון ברשימת הכבלים או כתב הכמויות הוא לאינדיקציה בלבד ועל הקבלן  .8.3.4.2

 לבדוק בעצמו את האורכים הדרושים על ידי מדידה במתקן.

 הקבלן ישתמש ב"רוליקים" להתקנת הכבלים, על מנת למנוע מאמצי יתר מכניים על הכבלים. .8.3.4.3

לן לוודא שתוואי הנחת הכבלים נכונים ולאשרם לפני תחילת העבודה ע"י מנהל הפרויקט על הקב  .8.3.4.4

 ומהנדס המתכנן.

 פעמים קוטר הכבל )עבור מ.נ(. 15 -קוטר כיפוף הכבל לא יהיה קטן מ .8.3.4.5

 קצוות הכבלים יאטמו מיד לאחר חיתוך. .8.3.4.6

י התקנת גומיות כאשר צינור מים משמש כמוביל כבלים, יעוגלו קצותיו והכבלים יוגנו על יד .8.3.4.7

 בקצוות הצינורות.

הקבלן יספק הגנה מכנית בצורת תעלות )כאשר כמה כבלים עוברים ברצפה( או צינור מים  .8.3.4.8

מגולוון )לכבלים בודדים( בכל המקומות בהם קיימת סכנת פגיעה מכנית בכבלים, או בהם 

 עוברים הכבלים בגובה נמוך משני מטרים.

בכתב מפורט של המפקח. האישור יינתן אך ורק במקרים  , אלא באישורלא יעשו מופות בכבלים .8.3.4.9

 בהם  הצורך במופה לא נובע מאשמת הקבלן )נזק הנגרם על ידי אחרים(.

 הקבלן ישאיר אורך כבל נוסף ליד כל חיבור הכבל.  .8.3.4.10

לא יתקין הקבלן שום כבל מעל פינות חדות של קונסטרוקציות שונות, ללא הגנה   .8.3.4.11

 מיוחדת.

ממ"ר,  2.5פקיים או תעלות יחוזקו לסולם או תעלה על ידי מוליך כבלים על סולמות או  .8.3.4.12

 ס"מ. 60שחור כל  P.V.Cמבודד 
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 ס"מ. 30, אולם כל 3.4.12כבלים על סולמות או תעלות אנכיים יחוזקו כמו בסעיף   .8.3.4.13

, נושאת מספר הכבל כפי שמופיע ברשימת CRITCHLEYכל קצה כבל יסומן על ידי סימוניות  .8.3.4.14

 ל להציע למפקח שיטות סימון חליפיות לפני תחילת העבודה.הכבלים. הקבלן יוכ

 סימון גידים בתוך הציודים השונים יבוצע באמצעות שרוולים פלסטיים ממוספרים.  .8.3.4.15

 חיבורי הכבלים  .8.3.4.16

 החומרים הדרושים לביצוע חיבורים, סופיות לכבלים יסופקו על ידי הקבלן.   

כניות חיווט שיסופקו לקבלן. כל גיד וגיד החיבורים של הכבלים ייעשו לפי רשימות כבלים ותו .8.3.4.17

יסומן על ידי טבעת)ות( פלסטית)יות( נושאת)ות( מספר, בהתאם לרשימת הכבלים או בהתאם 

 למצוין בתכניות.

 לפני תחילת החיבור יוודא הקבלן שהכבל  "מת" ולא פגום דיאלקטרית.  .8.3.4.18

בין הפאזות, ללא צורך הקבלן ישאיר מספיק אורך של גידים. על מנת לאפשר החלפת חיבור  .8.3.4.19

 בגילוי נוסף של הכבל.

 גידים שמורים של הכבל יסומנו, יבודדו, יוסללו ויקשרו לכבל.   .8.3.4.20

 אין לפגוע במוליך בעת גילוי הכבל.   .8.3.4.21

הקבלן יוודא שהכלים והציודים המסופקים על ידו לחיבורי הכבלים, יהיו מתאימים    .8.3.4.22

 לשימוש.

זהה בכל חיבורי הכח. החלפת הפאזות בכבלי כח  הקבלן ידאג לשמור כל הזמן על סדר פאזות .8.3.4.23

 תבוצע בציוד ולא בלוח.

 סגירת פתחים  .8.3.4.24

סגירת פתחים במתקן לאחר הנחת הכבלים, תבוצע באמצעות מלט חסין אש והעונה לדרישות    

 המפרט בהמשך של פרק זה..

 גלנדים )כניסת כבלים(  .8.3.4.25

או  PVCהגלנדים יהיו עשויים  הקבלן יספק את כל הגלנדים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.

 .IP54-מתכתיים, דרגת אטימות המתאימה לרמת החשיפה של הציוד ולא תפחת מ

 

 הארקת יסודות .8.3.5

 הארקות .8.3.5.1

והתכניות. הקבלן יתקין פסי  4271תותקן מערכת הארקת יסוד לפי חוק החשמל קובץ התקנות  

השוואת פוטנציאליים במידות כמפורט בתכניות. הפסים יהיו מנחושת מובדלים מהמבנה, 

הברגים מגולוונים. הקבלן יבצע חיבורי הארקות לקוצים ואל צינורות מתכתיים הכל כנדרש 

וראות המתכנן. מתקן הארקת יסוד כולל אלקטרודות בקירות יישור בחוק, התכניות ולפי ה

 ובטון רזה תחת הבידוד וטבעות השוואה ברפסודה ובקומות השונות. 

בריכוזי צנרת ואזורים נוספים יותקנו פסי השוואה נפרדים כמפורט בתכניות. כל חיבורי  

תקרה וקירות יוארקו הארקה מהפס במוליך מבודד. כל מתקן מתכתי לרבות קונסטרוקציות 

 ממוליך ההארקה שבתעלה, בהתאם לדרישות החוק.

ס"מ מפני  50על הקיר בגובה  IP447לכל קוץ חיצוני תותקן קופסת מתכת או פלסטיק אטומה  

קרקע סופיים ושלט צהוב כתוב באדום, הכל כמפורט בתכניות ובתקנות לפי הנחיות המתכנן 

 והמפקח.
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רציפות חשמלית להארקה על ידי מחברים מתכתיים  בכל המובילים המתכתיים תשמר 

 מגולוונים תקניים או על ידי מוליך נחושת גמיש שטוח שזור מתאים )"ליצה"(.

בכל המקרים שמוליך ההארקה מזין את מערכת הארקת משנה וממשיך ממנה, יש להקפיד  

יחד, ללא להכניס את חוט הזנת ההארקה והחוט הממשיך למחבר לחיצה וללחוץ את שניהם ב

 חיתוך הכבל. )לא יותר שימוש במהדקים קנדיים או שווי ערך(.

( לסימון BANDכל מוליכי ההארקה בפסים השונים יסומנו בשלטי סנדוויץ' רותמים בחבק ) 

 המתקן/ נקודה המוזן או המזין.

 צבע .8.3.6

יתוך או כל ברזל הקונסטרוקציה והצינורות המסופקים יהיו מגולוונים גלוון אשר יפגע כתוצאה מח

 קדיחה, יתוקן באמצעות:

 שתי שכבות יסוד )מגינול(.  .8.3.6.1

 (.309שכבה שלישית )צבע תעשייתי ביניים   .8.3.6.2

 (.309שכבה רביעית )צבע תעשייתי עליון   .8.3.6.3
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 לוחות חשמל .8.4

 כ ל ל י : .8.4.1

בנוסף לתכניות, מצורפת גם רשימת לוחות חשמל אשר באחריות קבלן החשמל  לספק. על הקבלן 

 של כל הלוחות באופן כזה שכל לוח יתאים לנישת לוח המוקצבת לו.לדאוג לתכנון מלא 

 :נתונים טכניים עבור הלוח  .8.4.1.1

 וולט. 400         :     מתח נומינלי 

 פאזות + אפס + הארקה. 3 :       מספר מוליכים 

 הרץ. 50 :      תדר 

  בהתאם למצוין בכתב הכמויות         :     זרם נומינלי לפסי הצבירה   

 ובתכניות                

 

 בהתאם למצוין בכתב הכמויות         :     זרם קצר סימטרי 

 ובתכניות   

 

 .24VDCהרץ,  50וולט,           230 :     מתח פיקוד 

 מעלות צלזיוס.          45 :     טמפ' סביבה 

 .         50% :     לחות יחסית 

בטמפרטורה  87%היה בעל מקדם שימוש מינימלי של כל ציוד המיתוג אשר מותקן בלוחות י

 אשר צפויה בלוח.   60Cשל 

  LCעבור לוחות  -עבור לוחות משניים וקומתיים ו FORM #2bהלוחות יהיו תעשיתיים 

 ראשיים.

תהיה מבוססת על ספק בעל מערכת מוצרים מלאה לייצור לוחות  TYPE TEST-מערכת ה

 ת תוכנת פרמטרים מלאה.חשמל. תכנון הלוחות יבוצע באמצעו
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 תקנים .8.4.1.2

התכנון, ייצור ובדיקה של הלוח יהיו בהתאם להוצאה האחרונה של התקנים הבאים כאשר ישנה 

 במקומות בהם קיימת אי בהירות. IECעדיפות לתקני 

Factory-built assemblies of low 

voltage switchgear and control gear. 

IEC 

Recommendation 

439 

Degrees of protection of enclosures 

for low voltage switchgear and 

control gear. 

IEC Recommendation 144 

Low voltage switchgear. IEC Recommendation 157 

Copper conductors - insulated 

cables/conductors. 
IEC Recommendation 228 

Current transformers IEC Recommendation 185 

M.C.B’s and M.C.C.B’s B.S. Specification 4752 

 B.S. Specification 3871 

 (.08המפרט הבין משרדי לעבודות חשמל ) -

 חוק החשמל והתקן הישראלי. -

 .61439יצרן הלוחות יהיה בעל תו תקן ת"י 
 

 תכנון הלוח  .8.4.1.3

בבחירת מפסקי הזרם והמאמ"תים לסוגיהם יש לבדוק כי בהופעת זרם קצר תובטח פעולה  .א

סלקטיבית בין כל המפסקים המחוברים בטור החל מהמפסק הראשי ובהמשך במורד המעגלים 

(DOWN STREAM) .עד ליציאת מפסק או מאמ"ת אחרון 

קבלן המבצע את הלוחות .  על הIEC61947לפי תקן  2קואורדינציה בין מפסקים/מגענים ברמה  .ב

יהיה להוכיח שהציוד אשר נבחר על ידו עומד בדרישות אלה. עמידה בדרישות אלה הינה תנאי 

 הכרחי לביצוע הלוחות.

במידה והקבלן יצטרך להתקין ציוד בעל נתונים שונים מהמוכתב בכתב הכמויות על מנת לעמוד 
כתב הכמויות ללא השינוי וללא כל בדרישות הנ"ל,  התשלום יהיה בהתאם לסעיפים המופיעים ב

 תוספת.

 

 61439על פי תקן ישראלי  TYPE TESTריכוז נתונים ללוחות  .8.4.2

  ת י א ו ר סעיף

  תנאי סביבה .1
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 אחר              25C         30C          35C               40C    טמפרטורת סביבה: 1.1

   

 50%             80%              90%         לחות יחסית: 1.2

   

 מטר 2000מטר                מעל  2000מתחת          גובה האתר: 1.3

   

 הלוח יתוכנן להתקנה פנימית          מיקום התקנה: 1.4

   

 הלוח יתוכנן להתקנה פנימית בתוך חדר ממוזג         

   

 לחץ-הלוח יתוכנן להתקנה פנימית בתוך חדר עם על         

  נתונים חשמליים .2

   

    3x400/230V         מתח נומינלי 2.1

   

 AC מתח פיקוד 2.2

: 

       230             

 
  DC:       110V             48V                 24V 

   

 כמוכתב בתכניות  זרם נומינלי 2.3

   

 CSI              50KA ,35KA   ,15KAזרם קצר  2.4

   

 TT              IT              TN-S         שיטת הארקה: 2.5

   

  זמניות-מקדם בו 2.6

 IEC 61439-1:           0.6         0.7          0.8          0.9          1.00לפי  

   

 1טבלה   IEC 61439-1זמניות יהיה ערך מחושב לפי -מקדם הבו  

 

 

  נתונים מכניים .3

    עם דלתות  IP30              ללא דלתות IP30       דרגת הגנה של הלוח: 3.1
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         IP31                IP42                IP55 

   

 מניעת גישה והפרדה מחלקים חיים.  FORM 1        סווג הלוח: 3.2

         FORM 2b  כסוי מגן על פסי הצבירה לכל אורכם 

 תאים מופרדים ע"י מחיצות מתכת 

         FORM 3a - כסוי מגן על פסי צבירה לכל אורכם 

 תאים מופרדים ע"י מחיצות מתכת -   

 יחידות המיתוג תהיינה מופרדות ביניהן -   

 ע"י מחיצות מתכת   

      כל חלק פונקציונאלי של הלוח יהיה סגור  -   

 מלפנים ע"י פנלים מתפרקים

   

         FORM 4a -    כסוי מגן על פסי צבירה לכל אורכם 

 תאים מופרדים ע"י מחיצות מתכת -   

 יחידות המיתוג תהיינה מופרדות ביניהן -   

 ע"י מחיצות מתכת   

      כל חלק פונקציונאלי של הלוח יהיה סגור  -   

 מלפנים ע"י פנלים מתפרקים

 יציאות הכבלים תהיינה מופרדות ביניהן. -   

   

         FORM 4b - כסוי מגן על פסי צבירה לכל אורכם 

 תאים מופרדים ע"י מחיצות מתכת -   

 יחידות המיתוג תהיינה מופרדות ביניהן -   

 ע"י מחיצות מתכת   

      כל חלק פונקציונאלי של הלוח יהיה סגור  -   

 מלפנים ע"י פנלים מתפרקים

      יציאות הכבלים תהיינה מופרדות ביניהן ובין  -   

 החלק הפונקציונאלי ע"י כיסויי מתכת.

   

 תעלת פסי צבירה                  כבלים        הזנות ללוח: 3.3

   

 מאחורי הלוח                     מלפנים         גישה לחיבורי כוח: 3.4

   

 מלמעלה        מלמטה         גם מלמעלה וגם מלמטה       ניתוב כבלי הכוח: 3.5

   

 מלמעלה                        מלמטה       נתיב חווט הפיקוד: 3.6
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 מפסקי זרם נשלפים במצב מוכנס, בדיקה, שלוף -      מבנה תאי כניסה: 3.7

 הפיקודים יותקנו מלפנים מאחורי פנל הניתן להסרה. -   

   

 מפסקי זרם נתקעים על גבי בסיס קבוע. -   

 הפיקודים יותקנו מלפנים מאחורי פנל הניתן להסרה. -   

   

 מפסקי זרם קבועים -   

 מאחורי פנל הניתן להסרה.הפיקודים יותקנו מלפנים  -   

   

 מנתק בעומס            מפסק זרם ללא הגנות       מפסק מקשר: 3.8

   

 מפסק זרם עם הגנות זהות למפסק כניסה.      

   

 מפסקים קבועים           מפסקים נתקעים עם בסיסים קבועים       יחידות ציוד: 3.9

   

 חלק קבוע וחלק מתפרק        

   

מפסקי זרם נשלפים, עגלת השליפה תאפשר מצבים מוכנס,       

 שלוף. בדיקה, 

   

ציוד מיתוג מודולארי ומאמ"תים חיבור ע"י מהדקים      

 קפיציים 

 אמפר לכל היותר. 200-החלוקה תהיה ל   

   

 40%                   30%              20%         הגדרת מקום שמור: 3.10

 

 מבנה לוח:  .8.4.3

הלוח יהיה מיועד לעמידה עצמית, להתקנה פנימית, עשוי מתאים אשר מחוברים יחדיו על בסיס,  .8.4.3.1

 עם אפשרות הרחבה בעתיד. 

   

לעמידה הלוח יהיה בנוי ממספר עמודות מודולריות המורכבות יחד ליצירת מבנה יציב ואחיד   .8.4.3.2

 חופשית.

 .IP31הלוח יהיה בנוי להעמדה פנימית אך בדרגת אטימה   .8.4.3.3

 מ"מ עובי  לפחות.  2שלד הלוח יהיה עשוי מזוויתני פלדה מגולוונת וכן פח  .8.4.3.4

 הלוח יצויד באמצעי הרמה לצורך הובלה והתקנה. .8.4.3.5

 כניסת כבלים ללוח תהיה הן מלמטה והן מלמעלה. .8.4.3.6

 ס"מ לפחות לא יכלול כל ציוד חשמלי. 20חלקו התחתון של הלוח בגובה של עד  .8.4.3.7
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על הקבלן להגיש לכל לוח )לפני ייצורו( תרשים עם פרטי המבנה המוצע על ידו לכל התאים  .8.4.3.8

 בהתאם   לסטנדרטים המפורטים מטה ו/או הסטנדרטים שלו.

 בהתאם לסטנדרט היצרן.  210עד  200גובה הלוח יהיה  .8.4.3.9

ייתכן ויידרש לחלק את דלת הלוח לשתי ס"מ לכל היותר כאשר  80רוחב העמודות יהיה עד 

    ס"מ. 40דלתות של 

גם במקרה זה באם ליצרן יש סטנדרט שונה עבור מידות הלוח ,עליו לציין זאת במפורש ולערוך 

 ס"מ עבור לוחות משנה. 60-ראשיים ו LCתכנית מבנה חדשה  בהצעתו עבור לוחות 

לת נפרדת על ציר ניתנת לנעילה. הדלת הלוח יהיה עם גישה מקדימה בלבד כך שלכל תא תהיה ד .8.4.3.10

 תהיה עם גומיות אטימה.  

 הגישה לפסי הצבירה תהיה מהחזית בלבד.
 מעלות. 160כל הדלתות יהיו עם צירים ולפתיחה של  .8.4.3.11

פסי הצבירה יותקנו באופן כזה שתהיה הפרדה פיסית בינם לחלק האחר של הלוח כך שלא תהיה  .8.4.3.12

מתאימים. תהיה אפשרות גישה לפסי הצבירה מהחזית כל אפשרות גישה לפסים אלו ללא כלים 

 לצורך תחזוקה.

כל פסי הצבירה יהיו פסים מבודדים על ידי שרוולים מתכווצים.  הפסים יהיו כולם עם קצוות  .8.4.3.13

 מעוגלים.

פס האפס של הלוח יותקן יחד עם פסי הצבירה של הפאזות ויהיה מקביל אליהם להקטנת השדה  .8.4.3.14

מחתך פסי הפאזות.  הפסים יצוידו בברגים לכל אורכם וכן פס  100%המגנטי.  פס האפס יהיה 

 קטן לחיבור כבלים בחתכים קטנים בכל עמודה.

כל החבורים לפסי הפאזות אפס והארקה ייעשו על ידי ברגים מגולוונים.  בכל הפסים תהיה   .8.4.3.15

 רזרבה מספיקה של חורים הבנויה למקסימום תאים אפשריים בעמדה.

 א נושאים מתח בלוחות יהיו מאורקים.  כל חלקי המתכת אשר ל .8.4.3.16

כל החלקים הנעים או מתפרקים יאורקו על ידי ליצות נחושת בעלת חתך מתאים.  מבנה הלוח   .8.4.3.17

 יהיה מחובר בצורה קשיחה לפס הארקה.

 חווט ותעלות חווט .8.4.3.18

ממ"ר, כאשר החוטים ממשני הזרם יהיו  1.5כל חווט הפיקוד ייעשה על ידי חוטים גמישים 

 ממ"ר ויחווטו דרך מהדקי זרם לגישור/קצר. 2.5גמישים חוטים 

מעלות צלזיוס.   כל החווט בתוך התא יעבור דרך  70לטמפ' של  PVCכל החוטים יהיו מבודדים 

תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק.  כל התעלות יסופקו על ידי היצרן עם רזרבה של 

 לפחות בתעלה. 50%

 צבעי חוטים .8.4.3.19

 חום - חילופיןזרם  230Vפיקוד 

 כחול     -                 פיקוד לאפס           

 צהוב ירוק -                   הארקה

+24VDC - אדום 

–24VDC - שחור 

 כתום - כניסה דיסקרטית

 סגול - יציאה דיסקרטית
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כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי סופיות חוט עם לחיצה.  כל חווט הפיקוד למכשירי המדידה  .8.4.3.20

גמישים אשר  PVCולאביזרי הפיקוד והנורות המותקנים על הדלת, יבוצע כאמור על ידי חוטי 

 יותקנו בתוך צינור גמיש המאפשר הוספת גידים ללא פרוק הצינור או השחלה דרכו.

 כל חוטי הפיקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים. .8.4.3.21

אלה מדגם כבד )תקן חברת חשמל(. חיווט כח ייעשה על במידה וייעשה שימוש בנעלי כבל יהיו  .8.4.3.22

 ידי גידים או פסים גמישים.  בשום מקרה לא יבוצע החיווט על ידי גידים קשיחים.
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 ציוד גלוי אש .8.4.3.23

כל תא יצויד בהכנה בלבד לגלאי עבור מערכת גלוי אש וחריר לגז כבוי.  על היצרן יהיה לבצע את 

 כל ההכנות הנדרשות בהתאם לתוכניות  ודרישות החברה המתקינה את ציוד בטיחות אש.  

 כמו כן יוכן מכסה מתפרק מוגבה עבור התקנת הגלאים. 

 חברת בטיחות אשר תיבחר ותאושר ע"י המזמין.כל ציוד גילוי/כיבוי אש במבנה יותקן ע"י  

 חווט כח: .8.4.3.24

כל היציאות מהפסים ייעשו על ידי פסי נחושת מבודדים. הירידות מהמפסקים למהדקים ייעשו 

אמפר, ומעל ע"י פסי נחושת גמישים מבודדים. כל  63עד למפסקים  PVCבחוטים מבודדים 

מפסק, בהתחשב בטמפ' הסביבה ובכל החוטים והפסים יהיו בחתך מתאים לזרם הנומינלי של ה

 .1982פרסום  1954התקנים המפורטים. צבעי הבידוד של חוטים אלו יהיו בהתאם לחוק החשמל 

 כיסויים: .8.4.3.25

כל המקומות הגלויים למתח פסי החבור, פסי הצבירה בתוך הלוח ומהדקי כניסת מתח, יכוסו 

 יופיע שלט אזהרה.בכיסוי פרספקס שקוף מתפרק על ידי ברגים. על כל כיסוי כזה 

תכניות חשמליות של הלוח יושמו בתיק, בתא הכניסה בתוך תא מתאים המחובר למבנה הלוח  .8.4.3.26

 בצורה קבועה )לא הדבקה(.

 
 שילוט: .8.4.3.27

על הקבלן יהיה לספק ולהתקין על ידי שתי מסמרות שלטי בקליט סנדוויץ, חרוטים בשחור על 

 רקע לבן. השלטים יהיו לפי הפירוט הבא:

 הלוח, המציין את שם הלוח, ומאיזה מקור הזנה הוא מוזן. שלט אחד לכל .א

 שילוט לכל אביזר המתאר את שם העומס אותו הוא מזין או משרת בהיבט הפיקוד. .ב

שלטי אזהרה מתח זר או מתח לפני מפסק ראשי, בכל המקומות בהם קיים מתח לפני מפסק  .ג

 ראשי או מתח זר. שילוט זה יהיה בצבע לבן על רקע אדום.

 על המפסק הראשי. שילוט .ד

 הלוח ייבנה בצורה כזאת כך שתהיה הפרדה מלאה בין תאי הלוח. .8.4.3.28

על הקבלן יהיה להגיש חישובים טרמיים של הלוחות. במידה והטמפרטורה בתוך התאים גבוהה  .8.4.3.29

מדי על הקבלן יהיה לספק פילטרים ומאווררים בתאים. הפילטרים והמאווררים כלולים במחיר 

 מבנה הלוח.

גיש עם התכניות חישובי טמפרטורה של הלוחות. במידה וקיימת דרישה לתוספת על הקבלן לה .8.4.3.30

 מאווררים ופילטר יהיו אלה כלולים במחיר היחידה של מבנה הלוח.
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 LCמפסק זרם ראשיים בלוחות   .8.4.4

 כללי  .8.4.4.1

,מפסק   Circuit Breaker Airהראשיים יהיו מסוג מפסק זרם חצי אוטומטי מסוג   המפסקים

 יהיה נשלף.  

 

 נתונים טכניים  .8.4.4.2

 כמצוין בתכניות : זרם נומינלי 

  צלזיוס. 40בטמפ'    

 וולט 400 : מתח נומינלי 

  הרץ 50 : תדר 

 (P2ק"א ) 50 : כושר ניתוק זרם קצר סימטרי 

 צלזיוס 40 : טמפ' סביבה 

 90% : לחות יחסית 

  

 נתונים חשמליים ומכניים  .8.4.4.3

קוטבי, נשלף עם שליפה מלאה עבור כניסה ויציאת המפסק יהיה מפסק זרם תלת פאזי, תלת  .א

הזרם החזק, וכן עבור כל מהדקי הפיקוד, כלומר המפסק יהיה עם מתקן קבוע להתקנה 

 בלוח וכן מעגלת שליפה )מפסק עצמו(.

 Closingהמפסק יהיה עם מנוע וסליל הפעלה.  המנוע משמש לדריכה בלבד וסליל ההפעלה  .ב

Coil .משמש לחבור המפסק 

 הפקודמתח  .ג

 עבור סליל הפעלה וסליל הפסקה. 24V DC-הרץ עבור המנוע ו 50וולט,  230

 ( שתאפשר חיבור וניתוק מהיר המפסק.Stored Energyהמערכת תהיה עם אנרגיה צבורה ) .ד

המפסק יהיה מפסק זרם עם מערכת הגנות אלקטרוניות על בסיס מיקרופרוססור תלת  .ה

 פאזיות, ניתנות לכוון בהתאם לפרוט:

 ה טרמיתהגנ -

 הגנה מגנטית -

 הגנה מגנטית מושהית -

למפסק תהיה אפשרות הפעלה והפסקה מכנית על ידי לחצנים שיהיו מותקנים על המפסק.   .ו

 למפסק תהיה אפשרות לנטרל את ההפעלה המכנית ללא תוספת מחיר.

למפסק תהיה תוספת נעילה מכנית במצב פתוח על ידי מפתח.  הנעילה תהיה על מערכת  .ז

לא מכנית ולא חשמלית, כאשר המפתח  –שלא ניתן יהיה להפעיל את המפסק  ההפעלה, כך

 בחוץ.

בו ניתן יהיה לנסות תא כל פיקוד הכנסה והוצאת המפסק, ללא  TESTלמפסק יהיה מצב  .ח

 חבור מגעי הכח לפסים.
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למתקן הקבוע של המפסק הנשלף יהיו תריסים למגעים ראשיים.  כלומר כאשר שולפים את  .ט

ריסים באופן אוטומטי מכסים את המגעים הראשיים ואין שום אפשרות המפסק, אזי הת

 לנגיעה מקרית בנקודות מתח, כאשר המפסק שלוף.

או לשות הארכה, לצורך חיבור   המפסק יהיה מחובר בכניסה למערכת פסי צבירה אופקית .י

 .XLPEראש פס צבירה או סט כבילת נחושת 

 אביזר עזר .יא

 הרץ.  50, וולט 230 -מנוע דריכה חד פאזי ל 

 ( סליל הפעלהClosing Coilל )- וולט  24DC. 

 ( סליל הפסקהTrip Coil )– וולט  24 -לDC. 

  )6מגעי עזר חופשיים )מלבד המגעים עבור סליל הפעלה וסליל הפסקהN.O+N.C כל ,

 .230V/5A -אחד ל

 תריסים למגעים ראשיים 

 נעילה במצב פתוח 

 .מסגרת לדלת 

 

 צורת חיבור .יב

לצד התחתון של המפסק והיציאות לצד העליון או להיפך, אך חשוב כי כל הכניסות יצאו 

שלישיה תלת פאזית תצא לצד אחר של המפסק.  הכניסות והיציאות של המפסק יהיו למעלה 

 ולמטה על מנת לאפשר חיזוק ברגים מהחזית.

 

 MOULDED CASEמפסק זרם חצי אוטומטי מסוג   .8.4.5

 נתונים טכניים  .8.4.5.1

 תאם לתכניות ולכתב כמויות.: בה   זרם נומינלי 

 וולט.  400 :   מתח נומינלי 

 הרץ  50 :    תדר 

 כושר ניתוק זרם קצר  

  P2)ק"א ) 15ק"א  36ק"א  50:       סימטרי          

 אם צוין אחרת בכתב הכמויות או בתכניות. 

  40C  :    טמפ' סביבה 

 .80%:                                     לחות יחסית 

 

 המפסק יהיה מפסק זרם תלת פאזי תלת קוטבי קבוע )ללא שליפה(. .8.4.5.2

 למפסק יהיו ההגנות הבאות: .8.4.5.3

 הגנה טרמית ניתנת לכוון. -

 הגנה מגנטית ניתנת לכוון. -

 המפסק יכלול גם סליל הפסקה. וידית מצמד חיצונית עם אפשרות נעילה. .8.4.5.4
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מצמד תהיה בהתאם לדרישת המזמין. מחיר הידית כלול במחיר היחידה של תוספת ידית  :הערה

 המפסק.

 

אמפר ומעלה יצויידו בהגנות אלקטרוניות הניתנות לכוון  זרם + זמן  160מפסקים לזרם  .8.4.5.5

 השהייה.

 אמפר ומעלה 100כל המפסקים יצויידו בהתקן לנעילה ע"י מנעול תליה. מפסקים לזרם  .8.4.5.6

 סלקטיבית מסוג מיקרופרוסטור. LSIיצויידו ביחידת הגנה חכמה מסוג 

 מאמ"ת פיקוד וכח .8.4.6

 15KA  36KA,50KA,כל מאמ"תי הפיקוד יהיו לזרם כמוכתב בכתב הכמויות, ולזרם קצר של

 ובהתאם למוגדר בתכניות. IEC 947-2לפחות, לפי תקן 

 מנורות סימון .8.4.7

 מיליאמפר. 18לזרם  D.C LEDלכל נורה, נורת  230/6VDCכל נורות הסימון יהיו עם שנאי עצמי 

 מהדקי פיקוד .8.4.8

 ממ"ר. 6כל מהדקי הפיקוד יהיו תוצרת פניקס 

ירוק. מהדקי הפיקוד יהיו -צבע המהדק יהיה צהוב  -במקרה של מהדק פיקוד להארקה 

 ממוספרים בהתאם לתכניות.

 מפסקי פיקוד .8.4.9

 .16A, 230V, 50HZכל מפסקי הפיקוד יהיו מסוג פאקט להתקנה על ידי מצמדים עם מגעים 

 מערכת מדידה  .8.4.10

 .400VACהמערכת תהיה אלקטרונית ותוזן ממתח 

 המערכת תהיה מיועדת להתקנה על הדלת ותותקן על דלת תא הפיקוד של המפסק.

 למערכת תהיינה התצוגות הבאות:

 מתחי פאזות 3 -

 זרמי פאזות 3 -

 KWספק נצרך ה -

 מקדם הספק -

 מדידת אנרגיה )תעו"ז( -

 מדידת הרמוניות  -

 עבור העברת אינפורמציה למחשב המתקן. RS485המערכת תצויד ביציאת תקשורת 

, עבור לוחות משנה ודגם P135EHדגם  SATECמערכת המדידה תהיה כדוגמת תוצרת חברת 

P175  עבור לוחותLC . ראשיים 

 

 הגנת מתח יתר .8.4.11

( כולל 10/350) 100KAפסי הצבירה של הלוח הראשי יצוידו במגן מתח יתר ארבע קוטבי לזרם  

( עבור לוחות 8/20בתכניות, ומגן מתח יתר ) הגנה עורפית של נתיכים נשלפים, בהתאם למוגדר

 משנה.

 

 מערכת אוטומטית להחלפת אספקות .8.4.12



 מכללת בראודה
 

79 
 

ותקנו בקרי החלפה ( אשר במרכז האנרגיה (, יLCG, LCE, LCT) LCבלוחות ראשיים  .א

 בהתאם לתכניות. DSEמתוצרת 

 AMDAR-530שרות , יותקנו בקרי החלפה תוצרת \בכל לוחות החרום .ב

 

 אופני תכולה -אינסטלציה,  תאורה וכח .8.5

לצורך ביצוע מושלם בתכולה של נק' חשמל ומנ"מ בכל המבנה, על הקבלן להחזיק בידיו סט מלא  כללי:  

מנהל \על כל סתירה בין התוכניות יש ליידע את המפקחשל תוכניות יועץ חשמל ותוכניות אדריכלות. 

 הפרויקט.

 פרק זה.בכל המבנים אינסטלצית החשמל תהיה סמויה או גלויה ובהתאם להגדרת סוגי הנקודות ב

העבודה כוללת את כל סוגי התקנות הנקודות בין אם ההתקנה הינה תה"ט/עה"ט/התקנה בתוך תעלת 

 פח

 חיצונית.

העבודה כוללת אספקה והתקנה של צינורות פלסטיים בלתי דליקים בצבע כחול / ירוק או כל צבע   .א

י שקוף לבן בתקרת מ"מ לפחות להתקנה בתקרה כפולה ובקירות גבס או צינור פלסט 25מוגדר אחר 

להתקנה  PVCבטון, או מריכף להתקנה בקירות, או במילוי הרצפה, או בצינור מרירון, או תעלת 

 חיצונית. אורך הצינור / תעלה

 לרבות עבור ירידות למפסקים ו/או לאביזרי קצה.,אין להשתמש בצינור שרשורי הערה:

 בקיר גבס, כולל חיזוק הקופסא.להתקנה תה"ט, כולל התקנה בקיר בטון או בקיר בלוקים או  .ב

מותקן  5X2.5, 5X1.5  , 4X1.5 , 3X1.5, 3X2.5, N2XYכבל הזנה של המעגל יהיה כבלי נחושת  .ג

 בתעלת רשת או מושחל בצינור.

 .כל המתקן יבוצע עם כבלים בלבד

 FR-1הכבלים יהיו מעכבי בעירה מסוג 

מכל הסוגים )יחיד/כפול/מחליף ומוגן מים(, אביזר כמו שקע רגיל/מוגן מים יחיד/כפול, מפסקי תאורה  .ד

 או לחצן כלול במחיר הנקודה.

 חיבור הציוד והאביזר לכבל או מוליכים. .ה

 יש להתאים את כל הציוד הנ"ל גם עבור מחיצות גבס. .ו

 להלן תאור של נקודות:

 נקודת מאור רגילה )חדרי מדרגות ופנים מבנה( .8.5.1

 ממ"ר לא כולל את גוף התאורה. 3X1.5 N2XYתבוצע בהתאם למפרט הטכני עם כבל עד 

 עלות נקודה תיחשב כזהה עבור התקנה תחה"ט/עה"ט.

 העבודה תכלול:

 כבל הזנה.  -

 ירוק. -מ"מ  20צנרת  -

 קופסאות הסתעפות )עה"ט/תחה"ט(. -
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 ציוד קצה: מ"ז יחיד/כפול/מחליף/לחצן מואר  רגיל או מוגן מים. -

 חיבורים בציוד. -

 נקודת בית תקע רגיל, בודד  .8.5.2

 16בית תקע יהיה  N2XY 3X2.5 ירוק וכבל  -מ"מ  20צע בהתאם למפרט הטכני עם צינור תבו

 וולט חד פאזי, כולל חיזוק אביזר לקיר עם ברגים ודיבלים. 230אמפר, 

 ס"מ(. 50שקעים במרחק של עד  4נקודה למספר שקעים צמודים תחושב בתור נקודה אחת )עד 

 נקודת בית תקע מוגן נגד מים.  .8.5.3

אמפר ומכסה קפיצי להתקנה תה"ט / עה"ט כולל שילובו בקרמיקה  16כמו ס"ק אך עם בית תקע 

 .CEE 3X16Aאו דגם 

 נקודה להזנת מפוח אוורור  .8.5.4

 4X2.5 תבוצע בהתאם למפרט הטכני ותכלול קו הזנה מלוח החשמל, הזנות למפוח עם כבל 

N2XY כלול המחיר מפסק בטחון וצינור מתאים לרבות התקנת הכבל בתוך התעלה. כמו כן י

3X16   אמפר מוגן נגד התזת מים עם כניסות ויציאות מלמטה מותקן ליד המפוח לרבות שילוט

 מתאים.

 נקודה לשקע תלת פאזי .8.5.5

  5X16Aכולל שקע  5X2.5 N2XY מ"מ וכבל  25תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 

 .CEEדגם 

 נקודה ללחצן חרום .8.5.6

מלוח חשמל ולחצן חירום עם הפעלה  3X2.5נקודה זו כולל צנרת מריכף כבל חסין אש בחתך  
 .XAS – E25לאחר שבירת זכוכית כדוגמת 

 
 נקודה למזגן חד פאזי/מפוח נחשון: .8.5.7

 3x4mm² N2XYאו  3x2.5mm²  N2XYמ"מ וכבל  25תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 

 עה"ט. 25Aמפסק פקטבהתאמה כולל אביזר סופי שקע ו/או 
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 נקודה למזגן תלת פאזי:  .8.5.8

כולל  5x4mm² או  5x2.5mm² N2XY/FRמ"מ וכבל  32תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 

 עה"ט. 25Aמפסק פאקט 

 נקודת תקשורת מערכת כריזת חרום: .8.5.9

מ"מ בצבע אדום כולל חוט משיכה בין תשתית ראשית לבין מיקום  20תבוצע בצינור מריכף בקוטר 

 רמקול הכריזה ובחיבור סופי אל רכזת כריזה של המבנה. 

    בחדרי מדרגות תותקן הנקודה תחה"ט.

 נקודת גילוי אש: .8.5.10

ראשית או בחיבור מ"מ בצבע אדום כולל חוט משיכה החל מרכזת  20תבוצע בצנרת מריכף בקוטר 

 בין גלאים ועד ליציאה בקיר / תקרה על פי תכנית.

    בחדרי מדרגות תותקן הנקודה תחה"ט.

 חדר ישיבות(:\מעבדה\נקודה ליחידת רב שקעים "קומפלט" בעמדת עבודה)משרד .8.5.11

 ולא כולל קופסת שקעים. 5X2.5mm²  N2XYמ"מ וכבל  25תבוצע עם צינור 

 נקודת מנ"מ כלשהיא .8.5.12

 "מ בפרויקט זה תהיינה מסוג:מערכות מנ

 (.CAT7מחשוב )באמצעות כבלי רשת  -

 (.CAT7טלפוניה )באמצעות כבלי רשת  -

 ((.POEבטחון )טמ"ס יהיו מסוג  -

 לחצני חירום. -

 דלתות מבוקרות )באמצעות צ'יפ קרבה(. -

מ"מ כולל חוט משיכה.  25עבור כל מערכת שכזו המצוינת לעיל תכלול הנקודה צינור מריכף בקוטר 

מ"מ עבור לחצני חרום, קורא צ'יפ קרבה ולחצנים  55רשת הכנה של קופסא עגולה שקועה בקוטר נד

 לפתיחת דלתות.

 צנרת בלתי דליקה בחלל תקרה אקוסטית תהיה לפי הצבעים הבאים: .8.5.13

 ירוק :   חשמל -

 כחול :   טלפוניה -

 כחול :  תקשורת מחשבים -

 אדום :   גילוי אש -

 צהוב :             בטחון -

 מבנה                        :          לבןבקרת  -

 אדום :   כריזת חרום -
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 מפרט גופי תאורה  .8.6

 כללי .8.6.1

אם הן  מפרט זה בא כהשלמה למפרט הכללי. מפרט זה אינו חוזר על הדרישות הכלליות אלא  .א

 שונות מהמפרט הכללי.

 מפרט זה מתאר את הגופים השונים המתוכננים במבנה ואת מקומם והוא איננו סופי.  .ב

לאחר המכרז ולאחר האישור הסופי לרכישת הגופים, יהפכו התוכניות והמסמכים 

 הרלוונטיים ל״מפרט סופי״.

 כל העבודות והרכיבים יהיו בהתאם לדרישות התקן הישראלי וחוק החשמל. .ג

העלויות של האביזרים הנלווים לגופים לצורכי התקנתם במקומות המחירים יכללו את כל  .ד

 מדרכים וכו׳(.  בהם הם מתוכננים )תקרות מסוגים שונים, קירות,

או גופי תאורה מספקים שונים ולבטל סעיפים \המזמין שומר לעצמו זכות לספק ציוד ו .ה

ים של יתר מתאימים )או לשנות כמויות( בכתב הכמויות מבלי שיידרש לשנות את המחיר

 הסעיפים או של הסעיפים עצמם.

התכנון מתבסס על תכניות אדריכלות בגרסתן העדכנית עת תחילת ביצוע העבודות. על  .ו

המבצע לבקר את המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות, סטייה או אי התאמה בטרם המשיך 

 בעבודתו.

עים במפרט זה אלא הזמנת הציוד לא תתבצע בלעדית על סמך המספרים הקטלוגיים המופי .ז

פרטיו, הנתונים הקטלוגיים  רק לאחר הצגה ואישור הדוגמאות, בכתב. תאור הציוד,

 והפוטומטריים יהוו את הבסיס להזמנה.

הספקים המשתתפים במכרז רשאים להציע ציוד חלופי שווה ערך למתוכנן. חלופות אלו 

ים. החלטה סופית לגבי יתקבלו רק באישור מתכנן התאורה ובתאום עם האדריכלים והמזמינ

התאמתו של גוף תאורה חלופי/שווה ערן/שווה איכות תינתן ע״י מתכנן  -התאמתו או אי

הנתונים המלאים  התאורה והמזמין בלבד! על המשתתף במכרז להעביר למתכנן התאורה את

)הפרמטרים מפורטים בסעיפים הרלוונטיים של מכרז זה( של כל חלופה מוצעת. לא ייבדקו 

אושרו חלופות שלא יוגשו יחד עם חומר המכרז כל הנתונים הדרושים. לתהליך בחינת ולא י

הגוף המוצע כשווה איכות וערך על הקבלן לספק יחד עם הגוף החלופי המוצע גם את הגוף 

המתוכנן במקור. שני הגופים יסופקו מזוודים כולל נורות, כבל זינה ותקע חשמלי, במצב תקני 

 ומוכנים להפעלה. 

 בעצם אספקת הגוף המוצע ערובה לאישורה! אין

על הספק לדווח למתכננים על מועד אספקת הציוד לאתר ולתאם מועד לביקורת, עוד בטרם  .ח

 הוצאת הציוד מאריזתו המקורית.

הגופים יסופקו באריזתם המקורים מהיצרנים, עם תעודת משלוח ואישור החברה המייצרת  .ט

 על ההספקה.

 :LEDת מסוג פרמטרים מרכזיים לבחינת ג. .י

 שטף אור של ג.ת  -

 על פי תקן  - LUMNערכי שטף האור הינם אבסולוטיים ונמדדים ב LED ג.ת מבוססי 

.(Photometric measurements of SSL products) IES LM-79-08 
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, אנו מחויבים להתייחס אל שטף האור המופק LEDכאשר בוחנים את המאפיינים של ג.ת 

כולל  LED –מג.ת עצמו אשר לוקח בחשבון את מכלול המרכיבים את ג.ת: נורת ה 

 הדרייבר, אלמנטים אופטיים כמו עדשות, רפלקטור ו/או דפיוזר.

 

 הספק ג.ת  -

חובה להקפיד ולוודא את הספק ג.ת כמערכת שלמה הכוללת את הגוף עצמו והדרייבר 

 אליו. הנלווה

 

 יעילות ג.ת  -

( המתקבל מג.ת לבין האנרגיה LUMNהיעילות מבטאת את היחס בין כמות האור )

, ובלבד שלא יפחת מערך Lm/W( ומתבטאת בערך של Wהחשמלית הנדרשת כדי להפיקו )

 .Lm/W 100של 

 (Correlated color temperature-CCTטמפרטורת צבע ) -

 הינה אינדיקציה לגוון האור.( Kטמפרטורת הצבע, המבוטאת בקלווין )

הצבע )גוון(  4000ºKכאשר   4000ºKלבין   3000ºKהשימוש המתבקש יהיה בטווח שבין 

. ייתכן שיידרש גוון אור K°3000יהיה לבן ניטראלי, עבור תאורת חוץ בגוון מקסימאלי של 

 שונה עבור אזורים מיוחדים וזאת יוגדר ע"י יועץ המעבדות.

 

- CR (Color Rendering index.) 

זהו מדד מסירת צבע האור אשר מעיד למעשה על יכולתו של ג.ת לשקף באופק הקרוב 

 ביותר את הארת חפץ או אזור מסוים בהשוואה להארת האור הטבעי.

 , כך מסירת הצבע של ג.ת תהיה גבוהה יותר.100ככל שמדד זה מתקרב לערך 

 .CRI>80  –הדרישה הינה לפחות ל 

 

 פיזור חום של ג.ת. -

ג.ת מותקנים לרב בהתקנה שקועה בתקרת ביניים כאשר קשה מאוד להבטיח פיזור חום 

 מיטבי של החום המתפתח בג.ת עצמו.

באמצעות  (Heat Sinkעל כן, נדרש שכל ג.ת יכיל אמצעי לפזור החום אל הסביבה הטבעית )

 צלעות קירור ו/או מערכת אוורור מאלצת.

 גוף.פרמטר זה משליך ישירות על אורך חיי ה

 

 אורך חיים של ג.ת. -

  –מוגדר כמשך חיי השימוש, היינו, אחוז שטף האור הנותר מנורת ה  LEDמשך חיי ג.ת 

LED .לאחר משך שעות מסויים, בהשוואה לשטף אור ההתחלתי שלה כנורה חדשה 

מהערך  70%הינו ע"ס משך הזמן עד לירידת שטף האור לערך של  LEDמדד אורך חיי נורת 

 (.L70ההתחלתי )
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 כל גופי התאורה במבנה יענו על הדרישות הבאות: .8.6.2

הכולל פרמטרים של  8995המתקן יסופק בשלמותו בהתאם למפורט ובהתאם לדרישות ת"י  ■

אזורים \כיתות לימוד\,ועוצמת תאורה תואמת למעבדותCRI, החזר אור UGRLמקדם סנוור 

 ציבוריים.

הלדים אשר מסמיך אותו למתן שירות, ספק הלדים בארץ יהיה בעל תעודת הסמכה מיצרן  ■

 אחראיות , חלפים ותמיכה טכנית בארץ. יש לספק מסמך מקור.

)לרבות ,   CE, IEC,ULכל גופי התאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקני ת״י ■

61347-2-13 IEC .IEC-61000  ( , (IEC-60598ו-  IEC 62471 והמערכת בכללותה תענה )

 energystar 2007 -ו 20על דרישות ת״י 

לכל הלדים יסופקו נתונים פוטומטריים ואופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות לעוצמת  ■

האור, נתוני בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת ו/או מקובלת )כדוגמת המצורף(. 

 IESאו   LDTכמו כן, הנתונים הפוטומטריים יועברו בפורמט 

 לכל הלדים יסופקו כל הנתונים החשמליים, המכניים והתרמיים. ■

 (.binningכל הלדים יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים )התחייבות היצרן ל  ■

כל הרכיבים  -או ש״ע מאושר בלבד PHILIPS  ,CREEכל הלדים יהיו מדגם תוצרת  ■

 ופי תאורה והציוד(יענו על דרישות על פי המפרטים המצורפים )לדים, ג

כל הלדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת ייצור, לא  ■

 יתקבלו לדים מיצרנים שונים. כנ״ל כל ספקי הכוח, בקרים והדרייברים.

 לכל הלדים, ספקי כוח והדרייברים יסופקו הנחיות התקנה ותחזוקה. ■

חיווט שלהם. כנ״ל לכל המערכת  לכל הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי ■

 בשלמותה.

 , בידוד כפול.2ספק כוח יהיה בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג  ■

לכל ספקי הכוח יכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכן,  ■

 מעגל המוצא יוגן מפני זרם יתר.

 .high speed PWMהמתקן נשלט ע״י דרייבר העובד בשיטת  ■

הלדים יוזנו בזרם מבוקר וקבוע בהתאם לערכים הנומינליים אשר יסופקו ע״י יצרן  ■

 הלדים.

 קצב העברת האינפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי במרחק מיקום ספק כוח. ■

 מודבקים(. LED)ולא מפסי  BACK LIGHTכל ג.ת יהיו מסוג  ■

כל חיווט הלדים יהיה חיווט טפלון, ללא הלחמות. המחברים )חיבור אטום( יהיו כדוגמת  ■

scotch lock  3תוצרת חברתM 

כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגנים מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני מתח גבוה  ■

 או קצר חשמלי, גם בעת ההתקנה.

 לפחות. 0.92ל המבוא ל כל ספקי הכוח יכללו מערכת לתיקון כופל הספק במעג ■

 גופי התאורה .8.6.3

גופי התאורה יהיו מהתוצרת ומהדגמים המפורטים בתכניות. על גופי התאורה יהיו רשומים שם היצרן 

של מכון  20בדיקה מלאה לפי ת״י  -ומספרו הקטלוגי. לכל גוף תאורה יסופקו כל האישורים הנדרשים

והצהרת הספק על התאמה מלאה של הגופים  התקנים הישראלי, אישורים על הספקת הגופים מהיצרן
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 המוצעים לאלה שנבדקו במכון התקנים הישראלי.

במידת הצורך ועל פי שיקול דעת המתכנן והמזמין, יידרש הספק לבצע בדיקת התאמה במכון התקנים 

הישראלי של הגופים המסופקים על ידו לאתר, לבדיקת תאימותם לסוג הגופים הרשומים בתעודות של 

התקנים כאמור. גופי התאורה יסופקו באריזות מקוריות של היצרנים. ל״גופים מקוריים״ מכון 

המורכבים בארץ באישור החברה המייצרת יהיו מצורפים תוצאות בדיקה מלאה של מכון התקנים לפי 

 . כמו כן, יצורפו אישור החברה להרכבה בארץ ולשימוש בציוד. 20תקן 

 

 הצעות לגופים שווה איכות וערך .8.6.3.1

 אדריכל\במידה ובכוונת הקבלן לספק גופים שווי ערך לאלה הרשומים, עליו להוכיח למתכנן החשמל .א

כי תכונות הגוף שוות איכות וערך למפרט ולקטלוגים של הגוף הנדרש מבחינה פוטומטרית/אופטית, 

חשמלית, מכנית וארכיטקטונית. גם אם הגוף יימצא מתאים מבחינה פוטומטרית, יש לקבל אישור 

לגבי מבנה הגופים ואופן התקנתם מהאדריכל, מהנדס החשמל והמזמין. כל דפי הנתונים יהיו 

חתומים ע״י יצרן גוף התאורה. אישור או אי אישור דגם השווה ערך/איכות יהיה על ידי המתכננים 

 בלבד, ולקבלן לא תהיה זכות עוררין כלשהי בנדון.

או פקסים( עם כל הפרטים \קור )לא צילומים ויש לספק את כל הנתונים הקטלוגיים הנדרשים במ .ב

הטכניים והפוטומטריים. יש לבצע ולספק את כל החישובים והסימולציות הנדרשות לאיזורים 

 הרלוונטיים, בהם מוצעות החלופות.

 הנתונים הנדרשים לבחינת "חלופה שוות איכות וערך":

 שווה איכות וערך מבחינה פוטומטרית/אופטית: .א

תונים הפוטומטריים, הכוללים עקום התפלגות האור ועקום הסנוור, נצילות הגוף יש לספק את הנ 

utilization factor  5032,5035, 5040 5288ומפרטי מקורות האור. הכל בהתאם לנדרש בתקנים ת״י 

DIN  והמלצותCIE  יש לספק תכנית מיקומם של גופי התאורה עם מידות מדויקות של מערך גופי

 תוצאות החישוב הממוחשב של רמות ההארה המתקבלות.התאורה המוצע עם 

החישוב יתבצע בעזרת תוכנת היצרן בלבד ויכלול פילוג עוצמות ההארה הנקודתיות בכל החללים, 

 בהם מוצע הגוף האלטרנטיבי.

המידע יסופק הן ע״י טבלת ערכים, הן ע״י גרף איזולוקסי. יסופקו עוצמות ההארה הממוצעות, 

 יסופק גם חישוב הבהיקויות בצורה דומה.  מליות.המינימליות והמקסי

ומרכיבי שווה איכות וערך מבחינה חשמלית: יש לספק את כל הנתונים לגבי מערכות החיווט,  .ב

 .AC/DCהמערכת כמו ממ"ר 

: יש לספק נתונים על מבנה גוף התאורה: חוזק מכני, עמידות בפני שווה איכות וערך מבחינה מכנית .ג

וכו׳. כמו כן, יש להגדיר את סוג החומרים מהם עשויים הגוף,  IPרמת  פיתול, טיב החומרים,

הרפלקטור, הדיפיוזר ואופן חיבורם בגוף התאורה. יש לספק מידע לגבי שיטת חיבור הגופים ביניהם 

 ו/או לתקרה.

 השיטה תהיה מאושרת ע״י יצרן גופי התאורה ותעמוד בכל הדרישות והנוהלים של המזמין.

 דוגמאות .8.6.3.2

הספק להמציא דוגמאות תיקניות ופועלות של גופי התאורה לאישור מתכנן התאורה ומנהל על  .א

 הפרויקט לפני רכישתם.

 . יש להגיש דוגמה מושלמת לאישור המתכננים של כל גוף תאורה .ב
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 חפירת תעלות והנחות כבלים וצינורות .8.7

בכל  08.02 "עבודות עפר" פרק 08כל עבודות העפר יבוצעו לפי מפרט הכללי הבין משרדי  .8.7.1

 במפרט הכללי. 51הסעיפים ובנוסף בהתאם להנחיות פרק 

ס"מ לפחות עבור כבלים מתח נמוך. באם מעבר, מעל או מתחת למכשול  80עומק התעלות יהיה  .8.7.2

 מחייב עומק אחר או קטן מזה, הנחת הצינור תחייב אישור של המהנדס.

 מבנה מילוי החפירה יהיה כדלהלן: .8.7.3

 חפירה מהודקת ומפולסת. .א

ס"מ מעל לקו העליון של  15ס"מ תחת הצינורות או כבלים ועד  15כבות חול דיונות נקי ש .ב

 הצינורות /כבלים.

שכבת כבלים, מוליך הארקה ו/או צינורות בהתאם למתואר בתכניות בתוך שכבת החול  .ג

 כמתואר למעלה.

 ס"מ, כולל הרטבה והידוק כמפורט להלן. 15שכבות מילוי מצע בעובי  .ד

 ה פוליאתלן צהוב תקני מעל הצינורות.סרט סימון יהי .ה

 הסרט יכלול הדפסת אזהרה רצופה ויאושר על ידי המפקח.

 כיסוי התעלה בחומר מילוי הרטבה והידוק בכלים מכניים למפלס עבודות עפר הקיימות. .ו

מודיפייד א.א.ש. המילוי המוחזר יהיה מחומר  98%מילוי חוזר יהיה ממצעים סוג א' בהידוק  .ז

ס"מ, שיהודק בכלים מכניים ותוך הרטבה עד להשגת הידוק  15שעוביין עד מצע בשכבות 

 מבוקר בשיעור המתאים לסוג הכביש.

בגמר העבודה יחזיר הקבלן את מצב המיסעה, הכביש, המדרכה לקדמותם, על כל שכבותיהם,  .ח

 עם חומרים חדשים וזאת במידה וכבר היו קיימים בטרם החפירה. 

יות בטון שקועות באדמה ועליהם סימון "זהירות כבל חשמל" או סימון התוואי באמצעות קוב .ט

 כל שיטה אחרת אשר תאושר ע"י  המפקח.

 תוואי הכבלים יהודק ע"י הרטבה לאחר  הכיסוי הסופי. .8.7.4

 הטיית הצנרת תבוצע באמצעות אביזר קשת מתאים. .8.7.5

 אין לכסות כבלים או צינורות שהונחו בטרם אושרה התקנתם ע"י המפקח. .8.7.6

בסימון מדויק של  1:500ימציא למהנדס תכניות סופיות של הנחת הצינורות בקנה מידה הקבלן  .8.7.7

המרחקים מעצמים קבועים בשטח. התכניות יבוצעו על ידי מודד מוסמך וישורטטו על רקע  

 שיימסר ע"י המזמין. התכניות ישורטטו בתוכנת אוטוקאד בגרסה העדכנית ביותר.

  

 עליונה יכסה הקבלן את התעלה ויהדק את המילוי.לאחר מילוי התעלה בשכבת החול ה .8.7.8

הקבלן ינקה את השטח מכל עודפי אדמה חפורה, חול,  שברים, כבלים וכד' מיד עם השלמת  .8.7.9

העבודה החלקית או הסופית ויפנה את האדמה העודפת, חול סלעים ואבנים אל מחוץ לאתר ללא 

 תוספת מחיר.

 ביצוע החפירה: .8.7.10

ורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או בין יסוד ליסוד וזאת לפני כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל א

שיונחו בתוכה הצינורות. המילוי המוחזר וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות 

בעפר, ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח. המילוי המוחזר ייעשה בשכבות 

השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תוך רבצה ס"מ.  20שעוביים לאחר ההידוק אינו עולה על 
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במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר שמתחת 

   לצינור ועד למחצית גובהו. 

 אישור חפירה ומילוי:  .8.7.11

עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט להלן טעונים אישורו של מפקח. 

 בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור המפקח בכתב. לא יוחל

 עבודה בשטחי אספלט קיימים:  .8.7.12

עבודה בשטחי אספלט קיימים תכלול ניסור האספלט הקיים על ידי  מכונת ניסור ופינוי למקום  .8.7.13

ס"מ  5מאשר על ידי המפקח. התיקון הסופי של  המיסעה יכלול שכבת בטון אספלט גס בעובי 

ס"מ. לא תשלום תוספת בגן שיפועי חפירה או דיפון  3ל בטון אספלט דק בעובי ושכבה סופית ש

 ס"מ כמפורט לעיל. 10מעבר להרחבה של  

 

 צינורות, שוחות ותשתיות  .8.8

 צינורות לחשמל ותקשורת: .8.8.1

צינורות לתשתית תת קרקעית עבור חשמל ותקשורת יהיו צינורות מסוג "קוברה"  דו שכבתי 

 בקוטר ודרג כפי שמופיע  בתכנית.  858קשיח לפי ת"י   PVCדופן פנים חלק וצנרת 

 .532. כל הצינורות יעמדו בכל הדרישות של ת"י 1124חיבורים בין צינורות יכללו גומיות לפי ת"י 

 08.03פרק  08בעלי התוכנות לפי מפרט הכללי   1531צינורות ואביזרים מפוליאתלן יהיו לפי ת"י  .8.8.2

לצינורות ותעודת אישור מחלקת  ביקורת איכות של המפעל לכל  על הקבלן לספק אישור תו תקן

 משלוח.

 מ"מ.  8בכל הצינורות יושחלו חוטי משיכה מפוליפרופילן בקוטר של  .8.8.3

 הנחת צינורות .8.8.4

הנחת צינורות תעשה בתוך חפירה שהוכנה מראש. הקבלן אחראי  לסילוק של הפסולת במשך כל 

 08.03פרק  08חפירה תעשה לפי מפרט הכללי עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצינור ב

 .57ולפי הדרישות בפרק  08.03.07סעיף 

 מילוי שכבות , ריפוד וכיסוי יהיה כדלקמן:

  ס"מ מתחת לצינורות. 10ריפוד חול בעובי 

  ס"מ מעל הצינורות. 10כיסוי חול בעובי 

  ס"מ לפחות בין שכבות של צינורות. 5שכבת ריפוד חול בעובי 

  .מילוי בשכבות של החומר החפור 

 

 חיבורי צינורות: .8.8.5

קרקעיים יחוברו בשיטת תקע ושקע האטימות תושג בעזרת -תת קטעי צינורות פלסטיים קשיחים

טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע. יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי 

 להבטיח אטימות.

 יחוברו באמצעות המצמד. 1531צינורות גמישים המיוצרים לפי ת"י 

 חוטי משיכה: .8.8.6
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מ"מ לפחות. לאחר השחלת החבל יש  8בכל צינור יושחל חוט משיכה מפוליפרופילן בקוטר 

לאטום את פי הצינור באוטם אורגינלי הכולל לולאה לקשירת החבל. מחיר חבל המשיכה 

 והאוטמים נכלל במחיר הצינורות.

 בדיקה וכיסוי: .8.8.7

את כל הצינורות ולוודא שהם חופשיים מפסולת ומגופים זרים.  לפני סתימת החפירה יש לבדוק

רק לאחר בדיקת חופש המעבר יסגרו קצות הצינורות היטב לצורך מניעת חדירה של רטיבות 

 פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות.

 סימון ומיפוי: .8.8.8

במספר נקודות לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינטות והגבהים של פנים הצינורות 

.ביצוע   (AS MADE)כדי להכין מיפוי מדוייק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות הביצוע 

 העבודה יהיה ע"י מודד מוסמך.

 כניסת הצינורות לתוך תאים: .8.8.9

הצינור יוכנס לתוך שקע שייקבע במקומו בזמן היציקה. יש להקפיד שהשקעים יהיו קבועים 

לקים בשורות במרחקים שווים זה מזה וקבועים היטב בבטון. בבטון בגובה הנכון, כשהם מחו

 עטיפת הבטון סביב השקעים צריכה להיות מלאה, ללא רווחים ועליה להבטיח אטימות מלאה. 

 תאי בטון: .8.8.10

או מכסה  /D400התאים המסומנים בתכניות יכללו מכסה לכביש/לשולי כביש כבד סטנדרטי 

 "תקשורת"."/בלן עם שילוט "חשמלשיסופק על ידי הק B125מדרכתי סטנדרטי 

 

 

 מתקן מ.ג .8.9

 כללי  .8.9.1

כל החומרים והמוצרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדרם 

 לדרישות

 כנדרש בארץ יצור הציוד. IEC ,DINהתקנים כגון: 

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המתכנן והמפקח הן ביחס למקורות כל החומרים  

 בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים.

הרשות בידי המתכנן והמפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים 

מתאימים למפרט ולמוצרים מכל הסוגים, לא ירכשו ע"י הקבלן אלא באשור מוקדם של המתכנן 

 והמפקח, אשר יקבעו את התוצרת הרצויה בכל מקרה.

חייב יהיה להמציא לידי המפקח בהתאם לדרישתו אשורים, מסמכים, הוכחות לגבי טיב  הקבלן 

 החומרים והעבודות הן מבחינת הנדרש במפרט והתכניות, והן מבחינת התקנים הקובעים.

על הקבלן לסיים את העבודה כולה, למוסרה למפקח במצב נקי ומסודר לאחר הבדיקות  

לוח הזמנים של שלבי הביצוע ועד מועד הסיום שצוין בתנאי והתיקונים במידה וידרשו, בהתאם ל

 המכרז.

 לוחות מ"ג .8.9.2

 כללי .8.9.2.1
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או ואקום ויסופקו כיחידה מושלמת ובדוקה    SF6התאים יהיו מסוג "קומפקטי" בבידוד 

ע"י יצרן הלוח. הלוח יכלול את כל החגורים המכניים הדרושים להבטחת הבטיחות 

 החשמל הישראלית.בהפעלת הציוד, ועל פי דרישות חברת 

אחרי התקנת הלוח וחיבורו חשמלית, יפעיל ספק הלוח, בהפעלה הראשונה עם מתח, את 

 כל המרכיבים של התאים ואת ממסר ההגנה.

 

 תקנים ובדיקות .8.9.2.2

כל הציוד, החומרים, המכשירים והאביזרים חייבים להיות מותאמים לדרישות האחרונות 

שות טכניות ובדיקות שאינם מפורטים או , כמפורט בהמשך. דריIECשל הסטנדרטים של 

חייבים להיות מבוצעים לפי הסטנדרטים הרשמיים של  IECמכוסים לפי הסטנדרטים של 

 ארץ היצרן. כל הסטנדרטים חייבים להיות מצוינים ע"י המציע.

הספק חייב להשיג מהרשויות המתאימות אישור בכתב לפני תחילת כל עבודה ספציפית. 

הפיקוד וכו' חייבים להיות מאושרים ע"י חברת החשמל כציוד  כל הציוד, מכשירי

 ומכשירים בודדים ולאחר ההרכבה כמתקן גמור.

ויהיו בעלי תעודת בדיקה  24KVהתאים הקומפקטיים יהיו בנויים למתח עבודה של 

 סדרתית, אותה יש לצרף עם אספקת הציוד.
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 הלוח וחלקיו השונים יעמדו בתקנים הבאים:

 IEC 62271-1  

 IEC 62271-100/102/103/200/304  

 IEC 61869 

 IEC 60529  

 IEC 50181  

 IEC 298 - Metal Enclosed Switchgear. 

 IEC 265 - General Purpose Switchgear. 

 IEC 129 - Disconec. Earthing Switches. 

 IEC 420 - Fuse Switch Combination. 

 IEC 56 -  Circuit Breaker. 

 IEC 298 - Amendment 2 (arc fault test 1 sec/20KA). 

 

 מבנה הלוח .8.9.2.3

להתקנה פנימית, בעל מבנה מודולרי  24KVאו ואקום למתח  SF6הלוח יהיה בבידוד  .א

 של תאים. 

הלוח יהיה בנוי לעמידה חופשית מעל תעלת בטון, בחלקו התחתון יהיה בסיס שיאפשר  .ב

 כניסות הכבלים יהיו מלמטה בלבד.העמדתו מעל התעלה, ללא תמיכות נוספות. 

הלוח יבנה לגישה מהחזית בלבד ויועמד סמוך לקיר בחלקו האחורי, למעט מרווח  .ג

 מינימלי לשחרור גזים במקרה חירום. 

 עבור לוח הבנוי בשיטה של מיתוג באמצעות ואקום, אין צורך בהרחקתו מהקיר.
 

 עמודות מפסקי זרם: .8.9.2.4

או  SF6הארקה ופסי הצבירה יהיו נתונים בגז ציוד המיתוג, מפסקים/מנתקים/מנתקי  .א

מ"מ לפחות,  2חלד בעובי -ואקום, בתוך מיכל אטום. המכל יהיה עשוי מפלדת אל

לחץ הגז במיכל לא יעלה  IEC56 .לפי תקן  Sealed Systemויהיה ברמת אטימות של 

יעבוד )יחסי( ובכל מקרה יצויד הלוח במד לחץ גז אינטגרלי. במידה והלוח  0.2Barsעל 

 בשיטת מיתוג של ואקום, אין דרישה שכזו.

למשך כל חיי  Maintanance Freeכל החלקים שבתא המתח הגבוה יהיו נטולי אחזקה  .ב

 הלוח.

 סופיות הכניסה והיציאה יהיו מדגם אטום כדוגמת "אלסטימולד". .ג

הלוח יצויד בשסתום בטחון ובמכוון זרימה לגזים, כך שבמקרה של עליית לחץ מסוכנת  .ד

גז במיכל יהיה שחרור לחץ לכוון אחורי הלוח. בצורה זו לא תהיה פליטה קדימה  של

 של גזים שעלולה לסכן את המפעיל.
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ו"אטום לכל החיים". בצורה זו  SF6ניתוק העומס יתבצע בתוך מיכל אפוקסי מלא בגז  .ה

הכיבוי נפרדת משאר חלקי המערכת. ישמר ניקיון האווירה הכללית של  תהיה יחידת 

 בלוח מחומרי לוואי. -SF6גז ה

, Disconnector)מפסקי זרם ומנתקי עומס היוצאים לקוי הרשת יצוידו במנתק טורי ) .ו

. המנתק IEC129אותו ניתן לראות בבירור דרך חלון בחזית התא, על פי דרישת תקן.

יהיה משולב במקצר הארקה ויהיה בעל מנגנון סגירה מהירות יכולת סגירה על זרם 

 .(Making Capacity)קצר 

 בכל תא תהיה הפרדה מלאה בין הפונקציות השונות: .ז

 מפסק  זרם/מנתק 

 פס צבירה ומנתקי הארקה 

 כניסת כבלים וחיבורים 

 תאי מתח נמוך, הכוללים את מערכת הפיקוד וההגנות 

מבנה הלוח יאפשר, במידת הצורך, הרחבתו בעתיד ע"י חבור תאים נוספים ישירות  .ח

 לפסי הצבירה.

 הארקה מנחושת אלקטרוליטית, רציף לכל אורך הלוח. בלוח יותקן פס .ט

 .630Aויתאימו לזרם נומינלי  24KVפסי הצבירה יהיו למתח  .י

פחי כסוי של הלוח יהיו צבועים בצבע אפוקסי קלוי בתנור בגוון סטנדרטי של היצרן,  .יא

-מיקרון.  על חזית הלוח יהיה תרשים סינופטי בר 80בעובי כולל של השכבות לפחות 

 קווי, משולב במסמני מצב המפסקים.-של המערך החדקיימא 

על כל תא יותקנו שלטי סימון מסנדביץ פלסטי חרוט, עם שמות המעגלים ויעדיהם,  .יב

בהתאם לרשימה שתימסר לקבלן. כמו כן יותקנו שלטי אזהרה על פי דרישות התקנים 

 וחברת חשמל.

 
 או בוואקום SF6מפסק זרם ראשי אוטומטי בגז  .8.9.2.5

 התא יכלול:

 בעל נתונים טכניים כמפורט. 630Aמזב"ג לזרם  .א

 .630Aפסי צבירה לזרם  .ב

 מנתק הארקה עם חגור מכני למפסק. .ג

עם "חלון" להראות ניתוק גלווני של הסכינים, משולב  Disconnector)מנתק בטחון טורי ) .ד

 במקצר הארקה בתאים קומפקטיים.

 .630Aד", לזרם עד מחברים לכבלי כניסה מסוג אטום, לסופיות כדוגמת "אלסטימול .ה

 24VDC, מנוע דריכה 24VDCסליל הפעלה, הפסקה  .ו

 .4NO+4NCמגעי עזר  .ז

 .8.9.2.10/2משנה זרם להגנה, להגנת זליגה ווטמטרית ולמדידה כמפורט בהמשך בתת פרק  .ח

עם אפשרות חיבור תקשורת  ממסר הגנה דיגיטלי על בסיס מיקרופרוססור מאושר ע"י חח"י .ט

 . 8.9.2.10/3ן בתכנית חד קווית מ.ג ובמפרט הטכני בתת פרק הכולל הגנות בהתאם למצוי

התקנים למנעולי תליה בהתאם לדרישות חברת חשמל ובכלל זה התקן למנעול נפרד על  .י

 מקצר הארקה של תא כניסה ראשית מחברת חשמל )אופציה(.
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חגור כפול בין מקצר הארקה לתא כניסת הכבלים, כך שלא ניתן יהיה לפתוח את מכסה  .יא

ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח את מקצר ההארקה כל עוד לא הוחזר  התא

 המכסה.

 מנורות סימון קיבוליות. .יב

 מראה מצב מכני למפסק. .יג

 מ"מ על דלת תא הפיקוד 22לחצני הפעלה/הפסקה חשמלית בקוטר  .יד

 VAC230גוף חימום  .טו

 VDC24מאמ"ת פיקוד דו פאזי לחלוקת מתח  .טז

 VAC230מתח מאמ"ת פיקוד חד פאזי לחלוקת  .יז
 

 תא מנתק נתיכים  .8.9.2.6

 התא יכלול:

 מנתק בעומס, בתוך מיכל אפוקסי "אטום לכל החיים". .א

 מנתק/מקצר הארקה כפול. .ב

)עבור שנאי הספק  50A-( ו1600KVA)עבור שנאי הספק  80Aבית נתיכים כולל נתיכים  .ג

1250KVA.) 

 מנגנון הפסקה תלת פזי של המנתק במקרה של שריפת אחד הנתיכים. .ד

 DC 24Vסליל הפסקה  .ה

 .2NO+2NCמגעי עזר  .ו

 התקנים למנעולי תליה, לפי דרישות חברת חשמל. .ז

 .200Aנקודת חבור לכבל יציאה, מחברים אטומים, לסופיות כדוגמת "אלסטימולד", לזרם  .ח

 מנורות סימון קיבוליות. .ט

 מראי מצב מכניים למנתקים. .י
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 24KVתכולת לוחות מיתוג  .8.9.2.7

 :הקמפוסלוח מיתוג ראשי עבור כל  .א

  8.9.2.5תא מפסק זרם ראשי בהתאם למפורט בתת פרק 

  8.9.2.8תא מדידה פרטי בהתאם למפורט בתת פרק 

  8.9.2.5מפסק זרם עבור יציאה של טבעת מ.ג  כמפורט בתת פרק 

  8.9.2.5מפסק זרם עבור סגירה של טבעת מ.ג כמפורט בתת פרק 

 :לוח מיתוג ראשי מרכז אנרגיה שלב א' .ב

  ללא נתיכים 8.9.2.6תא מנתק בעומס  לכניסה מטבעת מ.ג בהתאם למפורט בתת פרק 

  ללא נתיכים 8.9.2.6תא מנתק בעומס ליציאה של טבעת מ.ג בהתאם למפורט בתת פרק 

  תא מנתק נתיכים עבור שנאיT1  1600הספקKVA  8.9.2.6כמפורט בתת פרק 

  תא מנתק נתיכים עבור שנאיT2  1600הספקKVA 8.9.2.6בתת פרק  כמפורט 

  תא מנתק נתיכים עבור שנאיT3  1250הספקKVA  8.9.2.6כמפורט בתת פרק 

  תא מנתק נתיכים עבור שנאיT4  1250הספקKVA  8.9.2.6כמפורט בתת פרק 

 תוספת תא מנתק בעומס  EMמבנה  .ג

  אספקה והוספה של תא מנתק בעומס מדגםSM6 IM 24KV  630A  תוצרת חברת שניידר

 אלקטריק, התא כולל:

 .סט פסי צבירה להתחברות ללוח קיים 

 מנתק טורי 

 מקצר הארקה 

  מ"מ 65בסיס סטנדרטי 

  5סט מגיני ברקKA 

 :העבודה כוללת 

 הובלה והעמדת התא בחדר מ"ג 

 התקנת התא החדש לרבות התחברות והתאמה ללוח הקיים 

 ביצוע בדיקת מתח יתר ללוח 

  תוכניותעריכה ועדכון 

 בדיקות, חשמול והפעלה 
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 תא מדידה פרטי .8.9.2.8

 התא יכלול :

 לחיבור משנה מתח. A630מבודדים )בושינגים(  .א

 משני מתח תלת ליפופיים למדידה ולהגנה, בעלי הנתונים הבאים: 3

  :22 מתח ראשוניKV/ 3 

  מתח משניI : - 110/ 3 למדידה 

  מתח משניII : 110V/3 - להגנה 

  :15דיוק ועומס של שתי היציאות VA, CL0.2 

 עם תקשורת טורית למרכז הבקרה. PM 175 SATECרב מודד ספרתי כדוגמת  .ב

 למתח גבוה לחבור משני המתח. A 630כבלים וסופיות   .ג
 

 נתונים טכניים כלליים של הלוח .8.9.2.9

 נתונים כללים ללוח: .א
            24KV  מתח נומינלי: 

             630A  זרם נומינלי:  

             50HZ              תדר:               

 50Hz- :        50KVדקה ב 1מתח יתר למשך 

 1.2/50µs    :125KVלמתח הלם  BIL)רמת בידוד )

                            22KV-  :500MVA)הספק קצר בכניסה )ב

 24VDC (20%) ,230VAC   מתח פיקוד: 
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 יבה:תנאי סב .ב

 0-45C  טמפ' עבודה:

 95% ÷ 0   לחות יחסית: 

   1000m÷0 גובה מעל פני הים: 

 

 נתונים של תאי המתח הגבוה:    .ג
 

תא  

מ

ז

ב

"

 ג

מנתק 

ע

ו

מ

 ס

 מנתק נתיכים

 

 

 16KA 630A 630A זרם ניתוק:

 Sec: 16KA 20KA 20KA 1זרם קצר למשך 

 40KA 50KA 50KA עמידות לזרם שיא :

 40KA 50KA 50KA )שיא(:זרם סגירה בקצר 

 

 פיקוד והגנות .8.9.2.10

מערכת אספקת זרם ישר תתקבל ממערך מצברי גיבוי בלוחות סנכרון העברה שקטה או משדה  .א

 מצברים בלוח שרות תחנה.

לממסרי ההגנה ולסלילי הפיקוד השונים תהיה מלוח שירותי תחנה אשר  24VDCאספקת 

 .24VDCיכלול גם שדה חלוקה 

למסדר ראשי  24VDCבתחנת מיתוג ראשית יותקן ספק מטען + מצברים לצורך אספקת מתח 

 .8.9.12בהתאם למפרט בסעיף 

 משני זרם .ב

 משני הזרם עבור הגנות ומדידות במתח הגבוה כמפורט להלן:

 24KV  מתח נומינלי:

 להגנות  1A/  XXX  זרם נומינלי:

  5A/   XXX למדידה 

 להגנות - 5VA ,5P10 דיוק ועומס:

 5VA ,CL.1 - למדידה 

 1sec ,14.5KA THERMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממסרי הגנות משניות .ג
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 מערכת ההגנות המשניות תהיה מערכת אלקטרונית תלת פזית, בהתאם למצוין בתכניות.

 ומכניסות זרם משנאי הזרם המותקנים במזב"ג, על הפזות. DC 24Vהמערכת תוזן ממתח 

המורכבת משלוש דרגות: טרמית, מגנטית מושהית ומגנטית זמן -למערכת תהיה עקומת זרם

מיידית. בנוסף תהיה הגנת זליגה וואטמטרית או רגילה, בהתאם לדרישה בתכנית ובכתב 

הכמויות. המערכת תכלול אינדיקציה לזיהוי תקלה בחזית המערכת וכן מגעי עזר נפרדים לציון 

, על פי כיולי -10Aת מגע יבש לכל תקלה. המערכת תוציא פקודת הפסקה למזב"ג באמצעו

 פונקציות ההגנה.

 המערכת תותקן על דלתות תאי מתח נמוך של הלוח.

 

 :תיאור הפונקציות

 הגנה טרמית: 

 דקות. 15/30/45צורת העקומה תהיה, כאמור, טרמית עם קבוע זמן הניתן לכוון בדרגות 

 1A זרם נומינלי בכניסה:

 1.3In÷0.55 תחום כוון הזרם: 

 50Hz  תדר נומינלי: 

 :הגנה מגנטית 

 העקומה המגנטית תורכב משתי דרגות, האחת עם השהיית זמן והשנייה מיידית.

  A 1    זרם נומינלי בכניסה:

 50Hz   תדר נומינלי:

 

 :תחום כוון דרגה ראשונה 

 In 10÷2 כוון זרם:

 SEC 2÷0.1 כוון זמן:

 :תחום דרגה שניה 

 In 20÷4 כוון זרם:

 מיידי זמן:

 :הגנת זליגה פחת כיוונית 

 1A זרם נומינלי בכניסה:

 In 8÷2 רגישות כוון זרם )בראשוני(: 

 20V÷2 מתח:

 ( הגנת הספק חוזרREVERSE POWER.) 

  הגנתLOM (LOSS OF MAIN) 

 

 תיעוד להגשה עם הלוח .8.9.2.11

 תכניות ביצוע

מלא של לפני הביצוע, ולא יאחר משבועיים לאחר קבלת ההזמנה, הקבלן יגיש לאישור תכנון 

 תכניות הלוח, כולל:

 תרשים חד קווי 
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 .פרטי כל חלקי הציוד הנכללים בלוח, כולל תוצרת 

 .שרטוטי מראה לוח ומידות 

 .שרטוטי פיקוד וחיווט הגנות 

 עותקים. -3התכניות יימסרו למתכנן ב

 "ספר המערכת"

 עם השלמת העבודה ימסור הקבלן תיעוד מלא ומעודכן של הלוח, כולל:

 של הלוח, בעברית. הוראות תפעול -

 חוברת הפעלה מקורית של יצרן הלוח. -

 צילום תעודת הבדיקה הסדרתית של הלוח אצל היצרן. -

 שרטוטי פיקוד מקוריים של יצרן הלוח. -

 .AS-MADEמעודכן  AUTOCAD -סטים ודיסקט ב 5 -

 חוברות המכשיר של מכשירי ההגנה והמדידה מקוריות של היצרן. -

 שנאי שמן אטום  .8.9.3

 כללי .8.9.3.1

 הינו לאספקה, התקנה והפעלה של שנאי אטום להתקנה פנימית. מפרט זה .א

 .IEC-60076 &IS 50464בניית השנאי ובדיקותיו יהיו בהתאם לתקן  .ב

 
 נתונים טכניים .8.9.3.2

השנאי יענה על הדרישות המפורטות להלן. כל סטיה מהדרישות תצוין במפורש ע"י המציע בגוף 

 ההצעה.

 1250KVA/1600KVA הספק נומינלי: 

 50Hz תדירות הרשת: 

 10%, סטיה מותרת 22KV מתח גבוה נומינלי: 

 פזות + אפס 400/231V ,3 מתח נמוך נומינלי, ללא עומס: 

 DYN11 קבוצת חבורים: 

 2x2.5% מחליף דרגות מתח בכניסה: 

 6% עכבת קצר: 

 גבוה -רמת בידוד בצד מתח

(50Hz  1למשך :)דקה 

50KV 

 125KV :(BIL)רמת מתח הלם 

 (50Hz  1למשך :)דקה  

בהתאם ליעילות אנרגטית  הפסדי ריקם מירביים: 

AOAK 

 הפסדי עומס מירביים

( ׁCº120  ׁ( : 

בהתאם ליעילות אנרגטית 

AOAK 

 מ'  1במרחק  50db(A) רעש אקוסטי מירבי: 

 מתמשכת 40C טמפ' סביבה מירבית: 
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 טבעי קירור: 

 רוחב  Xגובה Xאורך  מידות:

 ___________________ כללי:משקל 

 ___________________ משקל שמן:

 בחלק העליון נמוך: -חיבורי מתח

 בחלק העליון גבוה: -חיבורי מתח
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 ציוד ואביזרים נלווים .8.9.3.3

 90-גלגלי שינוע, שני כוונים ב 4

 עוגני הרמה 4

 בורג להארקת הגוף

 DGPTמערכת הגנת שנאי מסוג 

 IECשלט מאלומניום מאולגן עם נתוני השנאי, לפי תקן 

 סימן זיהוי בר קיימא ליד כל חבור כח ולכל מהדק פיקוד

 

 תיעוד טכני ואשורים .8.9.3.4

על הקבלן להגיש לאשור את כל האפיונים הטכניים של השנאי, שרטוט מבנה ומידות, תכניות 

 חווט

 ומהדקים ותעודת בדיקת מעבדה של כל שנאי.

של השנאי ובכלל זה תכניות  AS-MADEעותקים תכניות  -2עם מסירת השנאי ימסור הקבלן ב

 פיקוד של מערכות התראה והאוורור.

 
  22KVכבלים למתח גבוה   .8.9.4

 הכבלים יתאימו לדרישות הבאות:

  30kv,50Hzמותאם למתח מכסימלי  XLPE ((Cross Linked PolyEthileneהבידוד יהיה מסוג 

 בהתאם לנדרש בתכניות ובכתב הכמויות. XSY2Nדגם 

 .IEC 502הכבל ייוצר וייבדק בהתאמה מלאה לתקן 

 .KV18/30מתח נומינלי 

 הכבל יהיה מתוצרת מוכרת ומאושרת ע"י המזמין וחברת החשמל.

 במשך העבודה יכוסו קצוות הכבלים בפקקים אורגינלים כדי למנוע חדירת לחות.

 סיכוך הכבלים יוארק בשני קצוות.

על הקבלן להגיש לאישור את כל הפרטים הטכניים של הכבלים, כולל דו"חות בדיקה, המצביעים 

 על עמידותו בתקנים.
 סגירת סופיות למתח גבוה  .8.9.5

תוצרת "אלסטימולד" עבור חבורים  K400TBסופיות פנימיות לתאים הקומפקטיים יהיו מדגם 

 להתקנה בחבור לשנאי מ"ג. K158LRגבוה ודגם -לתאי  מתח
 מחיצות הפרדה   .8.9.6

גבוה כמתואר בתכנית, המחיצות יהיו מפלדה -הקבלן יספק ויתקין מחיצות הפרדה למתקן מתח

 מ"מ. x 20מ"מ 20ורשת  50/40מסגרת זוית  -מגולוונת 

ס"מ עם סידור לנעילה. המחיצות תצבענה בצבע יסוד וסופי  90המחיצות תכלולנה דלתות ברוחב 

 בגוון שייקבע על ידי המפקח.

 המחיצות תוחזקנה בצורה יציבה לרצפת החדר ולקירות.

 

 מתקן הארקה בחדר מ"ג ובחדרי שנאים  .8.9.7

 סעיף זה מתייחס לביצוע עבודות התקנה של מתקני הארקה הבאים:
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 הארקת מגן -

 הארקת השיטה של השנאים. -

 מתקן הארקה יבוצע בהתאם לתכנית הארקה ראשית של המתקן.

 הארקת מגן  .8.9.8

ס"מ. אל פס זה  250מ"מ בגובה  4X40הקבלן פס הארקה מגולוון בחתך  בקירות בחדרים, יתקין

מ"מ. הפס הנ"ל יחובר לפס  35יחוברו מחיצות הרשת ומשקופי הדלתות וזאת באמצעות מוליך 

השוואת הפוטנציאלים שבלוח מ"נ כמו כן יש לחבר לפס הארקה זה באמצעות מוליכי נחושת 

אל הפס הנ"ל, יחובר גם פס החיבור של הארקת היסוד. ממ"ר את לוח מ"ג וגוף השנאי.  95בחתך 

כל מוליך שיחובר לפס השוואת הפוטנציאלים ולפס הארקה הנ"ל יישא שלט אשר יציין את 

 הפונקציה שהוא מחבר.

 הארקת שיטה  .8.9.9

נקודת האפס של כל שנאי תחובר לפס האפס שבלוח מ"נ באמצעות פס האפס של תעלת פסי 

 יחובר לפס השוואת הפוטנציאלים כמתואר בתכנית. צבירה. פס האפס בלוח מ.נ.

 מגיני ברק  .8.9.10

מגיני ברק יהיו מדגם המאושר ע"י חברת החשמל לפי סוג ההתקנה.  יותקנו מגיני ברק  מדגם 

-RTPA Kכולל מתאם  K-400TBמשולב בסופית "אלסטימולד  K-158SA"אלסטימולד" דגם 

400. 

 נתונים חשמליים למגיני הברק:

 KV   24מתח נומינלי: 

 Hz50    תדירות: 

 KA10זרם פריקה נקוב:   

 מ'. 1200גובה מקסימלי המותר לשימוש מעל פני הים: 
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 ציוד בטיחות .8.9.11

מ"מ עובי, המיועד להתקנה על רצפת בטון, ויכלול את כל  2ארון הבטיחות יהיה ארון פח 

 האביזרים הבאים:

 .-30KVבודק מתח ל -

 כובע מגן. -

 משקפי מגן. -

 ק"ג המכיל גז כיבוי מאושר. 2מטף כבוי אש במשקל  -

 מותקן לפני הלוח. KV24 -שטיח גומי מבודד ל -

 גבוה.-סט שלטי אזהרה עבור חדר מתח -

 מערכת מקצרים כולל מוט מבודד. -

 .30KVכפפות  -

 מוט הצלה. -

 (   DCמערכת אספקת מתח ישר ) .8.9.12

      יעוד ותאור המערכת .א

ווט לציוד פיקוד ואוטומציה,  1000וולט /  24פיקוד  המערכת מיועדת לאספקה אמינה של מתח

 בלוח מתח גבוה.

 העומסים ) ציוד פיקוד( האפשריים :

 סלילי הפעלה, סלילי הפסקה וממסרי הגנה. BREAKERמנוע דריכת קפיץ של מפסק 

וולט ותוכל לשאת בעומס של לפחות  24המערכת תהיה מורכבת מספק מטען וטור מצברים 

1000W. 

 HOT SWAPתבנה מודולארית .כל המודלים יהיו מסוג המערכת 

 זינה ותפוקה של המערכת כח הכפולה  .ב

      230VAC 50Hz -מתח כניסה נומינאלי

שעתיים בעומס  -. זמן גיבוי כולל 1000W/24VDCתפוקת מוצא נומינאלית של המערכת היא 

 .                     1000Wמלא 

 האלמנטים העיקריים של המערכת: .ג

 פק מטען מיוצב.ס -

בקרים עם תצוגה למדידות מתחים  וזרמים ונתונים אחרים , נוריות אינדיקציה לאזעקות ,  -

 מגעים יבשים לשליחת אזעקות למרכז הבקרה ,

 לניתוק המצברים בפריקתם העמוקה. LVDהתקן  -

 מא"ז להגנה וניתוק המצברים. -
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מהסוג המחושב לאורך  VRLAאטומים   12V)הבנויים משני בלוקים  24Vטור של מצברים  -

 שנתיים. – 12Vהאחריות לבלוקים  ;+ מעלות צלסיוס(25שנים ) בטמפ'   10חיים  מעל 

 ,EUROBATוולט יהיו מתאימים לדרישות של תקנים  12הבלוקים של המצברים 

IEC   או תקן ידוע אחר למצברים תעשייתיםVRLA. 

  ;ווט  1000וולט/  24מס המלא קיבול של המצברים צריך להבטיח גיבוי העו

 בקו זינה של העומס. 24DCמא"ז מוצא  -

 התראות לבקרת מבנה .ד

 DC, תקינות מתח מוצא  ACתקינות מתח זינה  -מתבקשות התראות בהתאם לפירוט הבא 

מחבר המצברים  LCDתקינות המודולים של ספקי כח / מטענים ,התקן -וולט(  25)מעל 

 .DCבמקביל לקו מוצא 

 אבזור המערכת  .ה

המערכת על כל חלקיה )כולל המצברים( תהיה בנויה בארונית סגורה ומיועדת להתקנה על 

 רצפת בטון או מעוגנת לקיר בבטחה.

. המערכת תיבנה ותזווד בהתחשבות לדרכי אוורור של IP21דרגת האטימות של המערכת  

 מרכיביה לשם פעולתה התקינה לאורך זמן ונוחות תחזוקה.

 והפעלותבדיקות  .8.10

 בדיקת הפעלות .8.10.1

לאחר גמר חיבור הכבלים, יבדקו מעגלי הפיקוד בלוחות חשמל לפעולה תקינה של תחנות 

 הלחצנים, חגורים, מפסקי בטחון, מכשור שטח, אזעקות, התרעות וכו'.

 המתקן  על הקבלן לבצע את כל הבדיקות הדרושות וניסויי הפעלה הדרושים על מנת להביא את

ובתקנות. על  הבדיקות יהיו בהתאם למפורט ו/או בהתאם לנדרש בתקניםלמצב עבודה תקין. 

הקבלן להגיש דו"ח מפורט לגבי כל פריט ופריט עם פרוט מספר ושם הפריט, תאריך הבדיקה, שם 

 הבודק, מכשירי הבדיקה ותוצאות כל בדיקה תהיה על ידי הבודק והמפקח.    

קנתם וכן לאחריה )לפני החיבור לציוד( על ידי כבלי מתח יעברו בדיקת התנגדות הבידוד לפני הת

מגה אוהם תראה  100 -וולט זרם ישר. התנגדות בידוד הנמוכה מ 1000מודד בידוד למתח 

 כחשודה ותיבדק למקורה.

  לאחר התקנת כל הלוחות למתח נמוך תבוצע בדיקת התנגדות הבידוד על ידי מודד בידוד למתח

 וולט. 1000ישר 

מגה אוהם תראה כחשודה  100 -פאזות או בין פאזות להארקה נמוכה מהתנגדות בידוד בין 
 ותיבדק למקורה.

 בדיקת הפעלה 

לאחר גמר חיבור הכבלים, יבדקו מעגלי הפיקוד בלוחות חשמל לפעולה תקינה של תחנות 

 הלחצנים, חגורים, מפסקי בטחון, מכשור שטח, אזעקות, התרעות וכו'.

  



 מכללת בראודה
 

103 
 

 העבודה,  אספקת  חומרים  מפרט  מיוחד  לביצוע  -חלק ב' 
 הציוד,  כתב הכמויות  ולוח  מחירים

 

 מ ב ו א .8.11

עבודת החשמל הכלולה בהסכם זה כוללת ביצוע עבודות החשמל ומערכות מנ"מ עבור הקמת קמפוס 

הכול בהתאם לשרטוטים המאושרים לביצוע המפרט  –בראודה החדש  וביצוע הבדיקות הדרושות 

 הטכני, תיאור העבודה, כתב הכמויות ולוח מחירים להלן.

 כמו כן כוללת העבודה אספקת כל החומרים ועבודות העזר הדרושות להשלמת המתקן.

למתקני חשמל הבין משרדי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה בין המזמין לבין  08המפרט הכללי 

 ן. מפרט מיוחד זה מהווה השלמה  )תוספת או שינוי( למפרט הכללי.הקבל

ככלל תבוצע העבודה לפי דרישות המפרט הכללי בהוצאתו האחרונה אולם הדרישות המופיעות להלן 

 עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הטכני.

 אספקת חומרים .8.12

 על הקבלן לספק על חשבונו את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה.

 הקבלן יספק את החומרים רק לאחר אישור דוגמא על ידי המפקח

 על הקבלן לפרט דגמים ותוצרת של החומרים והציוד העיקריים שבדעתו להשתמש בהם לעבודתו. 

 אספקה, התקנה וחיבור כבלים .8.13

למדוד את אורך הכבל נתון אמנם ברשימת הכבלים המצורפת אך זו הערכה בלבד ועל הקבלן  .8.13.1

 האורך האמיתי.

   לא תתקבל תוספת בעבור אורך כבל שונה מהמוגדר ברשימת התכניות.

מחיר היחידה יהיה אחיד עבור כל צורות התקנת הכבלים או השחלת הכבלים בצינורות או  .8.13.2

 התקנתם על גבי כבל פלדה או התקנתם על גבי סולמות.

של הכבל, חיזוק הכבל, סימון, ביצוע מחיר חיבור קצוות הכבל יכלול אספקה והתקנה סופית  .8.13.3

 כניסה )גלנד( וכל שאר העבודות ואספקת כל החומרים הדרושים להשלמת החיבור.

מחיר חיבור קצוות הכבלים יהיה כלול במחיר הציוד אותו מתקינים ומחברים )מחיר התקנה 

 וחיבור ציוד יכלול את חיבור כל הכבלים אל הציוד(.

ומעלה יתבקש הקבלן לבצע ראש כבל עם כפפת רייקם אטומה מ"מ  50עבור כבלים בחתך 

 מתכווצת.

 במידה והכבל עובר דרך צינור, מחיר היחידה יכלול גם אטימת קצוות הצינור בחומר מתאים. .8.13.4

בשני קצותיו בל הערה: מחירי היחידה השונים עבור כבלים או נקודות כוללים את חיבור הכ

 בלוח החשמל ובצרכן

 

 ותעלות( מובילים )צינורות .8.14

מחיר היחידה יכלול אספקה והתקנת המוביל המותקן נטו ללא כל תוספת עבור פחת, כאשר זה מותקן 

בהתאם לתכניות הפרטים. המוביל יהיה מחוזק ללא פינות חדות, חתוך ומכופף לפי הצורך. המחיר 

 יכלול גם אספקה והתקנת כל חומרי ועבודות העזר הדרושים להתקנת המובילים קומפלט.
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 קונסטרוקציית פלדה .8.15

מחיר היחידה יהיה בהתאם למשקל הקונסטרוקציה נטו ללא פחת, כאשר זאת מותקנת ומגולוונת 

אשר  08.14בהתאם לנדרש. סעיף זה רלוונטי לגבי כל הקונסטרוקציה בשימוש מלבד האמור בסעיף 

 נכלל כבר במחירי יחידה.

 תעלות כבלים .8.16

יהיה למטר אורך, כאשר התעלה מסופקת בהתאם לתכניות הפרטים ומותקנת מחיר היחידה  .8.16.1

 בהתאם לנדרש, כולל כל החיזוקים וחומרי העזר הדרושים לחיבור בין הקטעים השונים.

 מטר אחת מהשנייה. 1.5התמיכות לתעלות תהיינה מגולוונות ותבוצענה במרחק מקסימלי של  .8.16.2

 התקנת התעלה/הסולם.מחיר התמיכות לתעלות/סולמות כלול במחיר  .8.16.3

 תעלות הרשת/סולמות תהיינה מגולוונות על פי המתואר במפרט הטכני. .8.16.4

 

 גופי תאורה .8.17

 גופי תאורה 

 תאורת פנים וחוץ .8.17.1

  הקבלן יוביל גופי התאורה לאתר יאחסנם במידת הנדרש, יתקינם ויחברם מכנית וחשמלית.

למזמין כשהם מותקנים במקום הקבלן יהיה אחראי לשלמות ותקינות גופי התאורה עד מסירתם 

 סעיף כללי,. 08.6מחוברים ופועלים. כאמור בפרק 

 כללי: .8.17.1.1

  .כל גופי התאורה יהיו בעלי נורות לד 

 .כל גופי התאורה יהיו בעלי תעודת בדיקה מלאה ובתוקף מטעם מכון התקנים הישראלי 

 

 התקנת גופי תאורה בתקרות תותב .8.17.2

  והנדרש במפרט. לפני ההתקנה יספק הקבלן, התקנת הגופים תבוצע על פי הוראות היצרן

 לאישור, פרט התקנה של כל סוג גוף השקוע בתקרה.

  גופי תאורה עגולים יותקנו על גבי מתאמים מתועשים מיוחדים לכך ויחוזקו לתקרת הבטון

 באמצעות שרשרת חוליות מגולבנת.

  60גופי תאורהX60  ות. כמו כן שרשרות מגולוונ 2ס"מ יחוזקו לתקרת הבטון באמצעות

יחוזקו הגופים לפסים האורכיים של קונסטרוקציית התקרה . במידת הצורך יותקנו 

 מתאמים כך שהגוף יהיה מותקן באופן יציב אל תקרת הבטון.

  ג.ת אשר מיועדים להתקנה חיצונית )באזורים בהם לא משולבת תקרת תותב( , יוצמדו

 זוקי תקרה )במסדרונות(.תליה על חי\הגופים אל תחתית תעלת כבלים או קיבוע

 

 

 איטום מעבר בקיר כנגד התפשטות אש .8.18

לאחר השחלת כל הכבלים לרבות כבלים שיונחו ע"י אחרים דוגמת קבלן מיזו"א, אינסטלציה וכו' יבוצע 

איטום מעברים בפירים אנכיים ובמעבר בין אזורי אש. כל עבודות האיטום יבוצעו בהתאם לתקן 

 .755הישראלי 
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מצמר מינרלי במשקל  PANEL SEAL KBSמעברים אנכיים ייאטמו על ידי לוחות דוגמת  .א

ק"ג למ"ק לפחות. בתחתית המעבר תותקן תעלת רשת כדי לתמוך פיזית באיטום.  160מרחבי של 

 FLAMMSTIK KBSלאחר התקנת הלוחות יש לבצע צביעה ואיטום על ידי חומר ציפוי דוגמת 

ס"מ ממפלס רצפה/תקרה. הציפוי יבוצע בעבודה מקצועית נקייה,  50לציפוי המעבר והכבלים עד 

 שכבות ציפוי אחידות והגבלת שטחי הציפוי באופן נקי.

 KBSס"מ ייאטמו על ידי שקיות חומר מעכב בעירה דוגמת  25מעברים אופקיים בחתך גובה עד  .ב

SEALBAGSלפני התקנת השקיות יש לבצע ציפוי הכבלים ב .- FLAMSTICK 50 משני  ס"מ

 צידי המעבר כמפורט עבור המעברים האנכיים.

 ס"מ ייאטמו בהתאם למפרט מעברים אנכיים. 25מעברים אופקיים בחתך גובה מעל  .ג

מוסכם כי עבודות האיטום יבוצעו בקטעים ומעברים קטנים. מחיר האיטום למעברים אנכיים 

כבלים אשר לא יימדד כולל עלות התמיכות כמפורט לעיל. כל מחירי האיטום כוללים ציפוי ה

 בנפרד, והוא כלול במחיר איטום המעבר.

 

 מחירי יחידה .8.19

 מחירי היחידה בכתב הכמויות ולוח מחירים כוללים:

על עבודת חשמל לכלול )אם לא צוין אחרת( אספקה, פריקה, העמסה, הובלה, הצבה, התקנה,  .8.19.1

של עבודת התקנה: כל  חיבור, בדיקה והפעלה של כל פריט של ציוד החשמל. לצורך זה פירושה

העבודה ואספקת כל החומרים הנדרשים להשלמת המערכת והבאתה למצב פעולה תקין ותכלול בין 

 היתר:

הרכבה מכנית של כל פריט במקומו, סיום, חיזוק ואטימה מכנית של כל הכבלים והמוליכים 

קה, בדיקה המגיעים לפריט המותקן, ביצוע כל החיבורים החשמליים כולל את כל חיבורי האר

 והפעלה.

קבלת ציוד וחומרים המסופקים על ידי החברה )במידה שיהיו( במחסני החברה, העמסתו, הובלתו  .8.19.2

 ופריקתו באתר העבודה והחזרת כל החומרים העודפים למחסן.

ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ומילוי טופסי הבדיקה. לא תתקבל כל דרישה לתשלום נוסף עבור  .8.19.3

 בדיקה. בדיקות ושימוש במכשירי

 עריכת לוח זמנים ותאום עבודות. .8.19.4

 ביצוע העבודה באופן מקצועי והשלמתה כמתואר במסמכי החוזה. .8.19.5

אספקת כל חומרי העזר הדרושים כגון:  שלות, ברגים, ניפלים, ווים, פרופילי ברזל מחורץ  .8.19.6

 כל סוג.מגולוונים, מהדקים כניסות כבל אנטיגרון וכמו כן הכלים, הציוד, מתקני עזר וכלי עבודה מ

 כל עבודות הלוואי לרבות מדידה וסימון הכנת תכניות לאחר ביצוע וכו'. .8.19.7

דיסקטים בתוכנת אוטוקאד  2הקבלן יספק שני העתקים של תכניות מעודכנות לאחר הביצוע כולל  

 בגרסה העדכנית ביותר.

 נקיטת כל אמצעי הבטיחות והזהירות. .8.19.8

 הוצאות אחסון באתר ומחוצה לו. .8.19.9

 שמירה ואבטחה. .8.19.10

 קונים, סילוק חומרים ועבודות שנפסלו ואספקתם או עשייתם מחדש.תי .8.19.11

כל יתר ההוצאות הדרושות להשלמת העבודה ומסירתה לחברה בין אם פורט הדבר במלואו או  .8.19.12

 בחלקו ובין אם לא פורט במסמכי ההסכם.
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 כל ההובלות של הציוד, חומרים וכו' וכן כל ההסעות של עובדי הקבלן לאתר העבודה. .8.19.13

 ולאחר סיום העבודה פינוי האתר. התארגנות .8.19.14

ניקוי האתר מפסולת עבודתו בסיום כל יום עבודה. ניקוי ופיני האתר )מפסולת, חומרי גלם, כלים  .8.19.15

 וכו'( בסיום העבודה.

 מ ד י ד ה .8.20

העדר הוראות אחרות, תימדד כל העבודה נטו לפי תכניות כאשר היא מושלמת, גמורה ומורכבת 

 תוספת עבור פסולת או פחת מאיזה סוג שהוא. במקומה, מוכנה לשימוש ללא כל

 תוספת עבור ציוד אשר אינו מופיע בכתב הכמויות .8.21

במידה ויידרש הקבלן לספק ציוד אשר אינו מופיע בכתב הכמויות או שבא לידי ביטוי בתכניות, המחיר 

במפרט שישולם לקבלן יהיה בהתאם למחירון הציוד, תוך התאמת מחירים לציוד דומה, אשר קיים 

הטכני )התאמה למחיר אשר הגיש הקבלן בכתב הכמויות(. במידה ואין פריט דומה, יקבל הקבלן את 

 .15%התמורה לפי מחירון דקל פחות 

   מערכת  תאורת  חירום .8.22

 תיאור כללי של מערך תאורת חרום .8.22.1

     כל קומה במבנה, יותקנו ג.ת לחרום בהתאם לתכניות מצורפות כאשר ג.ת הקומתיים יוזנו 

משני מעגלי תאורה  בלתי תלויים החל מקווי ההזנה בלוח קומתי ובאופן שתקלה במעגל אחד     

 תאפשר   הנחייה למילוט בעת הצורך.

    תהיה אפשרות  לבצע בדיקות אוטומאטיות בהתאם לתקןEN50172 . 

     דקות לפחות. 60סוללות ליתיום איון בכל ג.ת עם זמן גיבוי  למשך 

    תקשורת ובשרשור בין כל הגופים באמצעות   חיבור ליציאתRS-485. 

 שקוע בתקרה / חיצוני LEDג.ת חד תכליתי מסוג  

מבוקר המתאים לחיבור  EN50171 ,DIN VDE0108עפ"י תקן 3/4Wג.ת בהספק של  .א

 .EMCובדיקות  1838למערכת ועומד בתקן ישראל 

 .24V/230Vמתח עבודה  .ב

 רת כתובת במערכת המרכזית.ג.ת יכיל כרטיס תקשורת עם אפשרות להגד .ג

 בהתאם להגדרה בתכניות ובכתב הכמויות. IP20 ,IP40דרגת אטימות  .ד

 שלט יציאה חד/דו כיווני .8.22.2

 ג.ת העומד בתקנים כמופיע בס"ק. .א

 ג.ת מצויד במנגנון בדיקה עצמית. .ב

 ג.ת יכיל כרטיס תקשורת עם אפשרות להגדרת כתובת במערכת בקרת המבנה. .ג

 .IP20דרגת אטימות  .ד

 חיבור לקיר או לתקרה )ללא תוספת מחיר(. אפשרות .ה

 

  U.P.Sמפרט טכני למערכות  .8.23

 העבודה תיאור .8.23.1

עם משך זמן גיבוי  75KWמודולאריות להספק כולל של עד  U.P.Sהספקה של שתי מערכות  .א

 דקות.  15סוללות של 

 הובלת המערכות והכנסתן למקומן בחדר אשר במרתף הבניין. .ב
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 הצבה והרכבה של המערכת.  .ג

 הפעלה ניסיונית של המערכת.  .ד

 בדיקות בעומס מלא. .ה

 מפרט כללי, תקנות ותקנים  .8.23.2

 העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים כדלקמן:    

 מפרט זה.  .א

 המפרט הכללי:  .ב

  2003מוקדמות, מהדורת  – 00פרק . 

  2001מפרט כללי לעבודות חשמל, מהדורת  – 08פרק . 

  המפרט הכללי הינו המפרט שהוכן ע"י ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד

 הביטחון ומשרד השיכון    

 חוק החשמל:  .ג

  1993 –התקנת מערכות אל פסק סטטיות במתח נמוך התשנ"ג . 

         .IEC 62040-3או תקן בינלאומי  ENV 50091-3תקן אירופי  .ד

 העתקים ויכלול:  4 –וגש ב "ספר מיתקן" י  03.1הדרכה וספר מיתקן  .8.23.3

 לציוד, ההתקנה לחיבורים החשמליים.  AS MADEמערכת של תכניות  .א

 רשימת פריטים המותקנים, לרבות מק"ט היצרן.  .ב

 קטלוגים, של כל פרטי הציוד שבמערכת.  .ג

 תאור כללי של המערכת ומפרט טכני.  .ד

 הסברים לפעולת המערכת.  .ה

 הוראות הפעלה ואחזקה בעברית. .ו

 הבדיקות המפורטות להלן.דו"חות  .ז

 

 בדיקות ואישורים  .8.23.4

 ספק המערכת אחראי לעריכת הבדיקות ולקבלת כל האישורים כדלקמן:     

 בדיקת נצילות, הרמוניות וזמן גיבוי.  .א

 קבלן מערכת בקרת מבנה לשיטת העברת המידע והאינדיקציות ולפרוטוקול התקשורת.  .ב

המזמין, בזמן העמסתה בעומס המיועד לה. הספק המערכת תיבדק בבניין ע"י המפקח או נציג  .ג

 של המערכת ידאג לעומס הדמה הדרוש לצורך בדיקת המערכת בעומס מלא.

חיבור המערכת לרשת התקשורת של ביה"ח )הכנת תשתית וחיבור ע"י המזמין( ובדיקה  .ד

 להעברת נתונים.

 

 הסמכה וניסיון  .8.23.5

 עודה המוכיחה על עמידה בתקן זה. . יש להציג תISO9000היצרן יהיה בעל הסמכה לפי תקן  .א

 שנים לפחות בתכנון פיתוח וייצור של מערכות אל פסק סטטיות. 10היצרן יהיה בעל ניסיון של  .ב

 יש להציג אישור מתאים.     

. יש להציג תעודה המוכיחה עמידה בתקן ISO 9002הסוכן בארץ יהיה בעל הסמכה לפי תקן  .ג

 זה. 
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 U.P.Sשנים לפחות בהספקה, התקנה ואחזקה של מערכות  5הסוכן בארץ יהיה בעל ניסיון של  .ד

 בבתי חולים ועליו להציג אישור מתאים. 

 KWמערכות לפחות בהספק  5הסוכן בארץ יהיה בעל ניסיון בהספקה, התקנה ואחזקה של  .ה

 השנים האחרונות.  5)או יותר( ומאותו דגם המוצע על ידו, במשך  100

 אחריות ושירות .8.23.6

אחריות הסוכן למערכת, לכל אביזר בנפרד ולמערכת בשלמותה, תהיה לשלוש שנים מקבלת  .א

 שנים . 3המערכת. אחריות הסוכן למערכת המצברים הינה אחריות מלאה של 

 אחזקה ושרות כלולים במחיר שלוש שנות האחריות. .ב

קים כולל חל –במסגרת השרות ייתן הסוכן את כל שירותי האחזקה הדרושים ללא תשלום  .ג

 שיפגמו,

 במידה ויהיו כאלה.

שעות עבודה מקבלת הקריאה, בתקופת האחריות, לאחריה בהתאם  6השירות יינתן תוך  .ד

 להסכם השירות החתום בין הצדדים.

 

 תאור כללי של מערכת אל פסק  .8.23.7

מערכת האל פסק, בהספק הנקוב, מיועדת להזנת עומסים במתח מסונן, מיוצב    

 לות בהפרעות ובהפסקות מתח הרשת. ורציף, בצורה אמינה, ללא ת

 , המרה כפולה.  ONLINEפסק תהיה לעבודה רציפה בשיטת -מערכת האל .א

המערכת תהיה בנויה בטכנולוגיה המתקדמת ביותר הקיימת בשוק, עם בקרה ממוחשבת 

 מבוקרת

 מיקרופרוססר. 

 מערכת האל פסק כוללת )קומפלט(:  .ב

  .מיישר/מטען 

  .ממיר 

  .פילטר כניסה אקטיבי 

  ממיר סטטיPWM /טרניזיסטוריIGBT. 

  .בנק מצברים אטומים ללא אחזקה עם מאמ"ת הגנה 

  .)לוח פיקוד, תצוגה, הפעלה ובקרה )מובנה בתוך המערכת 

  .)עוקף סטטי פנימי אוטומטי )מעקף תפעולי 

  .מעקף תחזוקה ידני 

 ( מאמ"ת יציאהM.C.C.B  .) 

  ממשקי תקשורתMODBUS/RS-485 .מובנה 

 מצבי עבודה ותאור פעולה:  .ג

 :רגיל  

המיישר יספק מתח ישר, מסונן ומיוצב לממיר הסטטי. הממיר ימיר את המתח הישר 

 לגל סינוס באיכות גבוהה.
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הרמוניות או הפרעות אחרות. במקביל יופעל מטען אשר יטען  הגל מיוצב ומסונן, ללא

המצברים לרבות  צרןאת המצברים בטעינת ציפה בהתאם לפרמטרים הנדרשים על ידי י

 פיצוי על עליית טמפרטורה. 

 :חרום    

בעת תקלה או הפסקה במתח הרשת ימשיך הממיר הסטטי לספק את האנרגיה מבנק 

 המצברים לעומס, ללא כל הפסקה או הפרעה.

 :טעינה לאחר הפסקת מתח 

 כאשר חוזר מתח רשת מגנראטור, המיישר יספק מתח ישר לממיר הסטטי אשר ימשיך

 אנרגיהלספק  

 –יטען את המצברים עם זרם טעינה מוגבל ל  לעומס ללא הפסקה או הפרעה. המטען

 הזרם הנומינלי.  10% 

 כאשר חוזר מתח רשת של חברת החשמל תחזור המערכת למצב עבודה רגיל. 

 :מצב עוקף תפעולי  

בכל מצב תקלה באל פסק או עומס יתר מעבר למותר או תקלה בעומס, תתבצע העברה 

מהרשת לעומס וזאת ללא הפסקה.  תפעולי אשר ימשיך לספק אנרגיה ישירות למעקף

בגמר מצב זה יחזור העומס בצורה אוטומטית להזנה מהממיר הסטטי כל התהליך 

 ללא כל הפרעה.  –אוטומטי  הנ"ל יתבצע באופן

  :מצב עוקף שרות  

קף יבוצע בעת צורך בשרות למערכת יבוצע מעקף שרות באמצעות מפסקים ידניים. המע

 ללא כל הפרעה בהספקה לצרכנים. 

  :עבודה ללא מצברים 

לצורך שירות למערכת המצברים תכלול המערכת מפסק זרם לניתוק המצברים 

מהמיישר/מטען ומהממיר. כאשר המצברים מנותקים מהמערכת, תמשיך מערכת האל 

 למעט במקרה של תקלה במקור הזינה.  –פסק להזין העומס ללא הפסקה או הפרעה 

  

    כלליות מהמערכת דרישות .8.23.8

 ת המפורטות להלן:המערכת תענה לדרישות הכלליו 

 טמפ' סביבה:  .א

  תחום עבודה-  cº40 -º0  שעות.  24בממוצע של 

  תחום אחסנה- cº70 -º20  ,ללא מצבריםcº45 -º20 –  .עם מצברים 

 , ללא התעבות.95%לחות יחסית מירבית של  .ב

 רעש:  .ג

כאשר היחידה מועמסת  dBA62–מטר מהיחידה יהיה קטן מ  1הרעש שיימדד במרחק  

 בעומס מלא. 

 הפרעות וקרינה:  .ד

כדי להקטין את ההפרעות לעומסים רגישים מחד, ולהבטיח עמידות של מערכת האל פסק 

-EN50091להפרעות רדיו מאידך, המערכת תענה לדרישות לפי הסטנדרטים האירופיים 

 . CISPRותקן   2
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 ללא פגיעה במערכת.  20KV–פריקה אלקטרוסטטית  .ה

 צילות המערכת:נ .ו

 –( מחולק בהספק זינה KW -)ב –אחרי הממיר  –נצילות המערכת תוגדר כהספק מוצא 

, 100% –ל  50%( כאשר הממיר פועל בתחום ההספקים  שבין KW -)ב -לפני הפילטר 

 0.8העבודה נומינליים ומקדם ההספק של העומס הוא  המצברים טעונים לחלוטין, תנאי

 . 50%בעבודת עומס של  96% –מערכת בתנאים הנ"ל לא תפחת מ . נצילות ה1.0השראי עד 

 אמינות:  .ז

שעות ללא  150,000 –( של המערכת המוצעת לא יפחת מMTBFזמן ממוצע בין תקלות )

 30( לא יעלה על MTTRשעות כולל עוקף. זמן ממוצע לתיקון תקלה ) 250,000 –עוקף ו

 דקות מרגע הגעת הטכנאי לאתר. 

 עם הצעתו ימסור הספק מסמך הכולל את הצהרת היצרן לגבי נתונים אלו. 

    דרישות כלליות מהמערכת .8.23.9

 המערכת תענה לדרישות הכלליות המפורטות להלן:   

 רכיבי המערכת .8.23.10

 פילטר כניסה אקטיבי  .8.23.10.1

המערכת תסופק עם פילטר כניסה אקטיבי להקטנת הרמוניות זרם הכניסה ושיפור כופל ההספק 

 ללא 

תלות ברמת העומס. הפילטר יהיה אינטגרלי או חיצוני. בכל מקרה לא יעלה החזר ההרמוניות 

 לרשת

(THDI על )0.96 –ומקדם ההספק ישופר ל  5% . 

ינה למצברים. הספק/מטען יכלול הספק/מטען יהיה סטטי ויספק מתח ישר לממיר וטע .8.23.10.2

( CORRECTED POWER FACTORוהמרה טרנזיסטורית בתדר גבוה )  מערכת יישור

 מסוג גשר מלא.

 תלת פאזי.  400Vמתח נומינלי:  .א

 ללא פריקת מצברים. 440Vעד  V340תחום מתח כניסה :  .ב

 הרץ.  55עד  45תחום תדר כניסה :  .ג

 של העומס הנומינלי. או יותר  50% –לפחות ב  0.96כופל הספק:  .ד

 של העומס הנומינלי.  100%עד  50%בתחום  5% –הרמוניות זרם כניסה: פחות מ  .ה

 . CATEGORY A&B 62.41 ANSI C 587 IEEEהגנות מתח יתר וברקים: לפי  .ו

 מהזרם הנומינלי.  120%עד  40%הגבלת זרם כניסה: ניתנת לכיוון בתחום  .ז

 מהזרם הנומינלי.  25%עד  10%הגבלת זרם טעינה למצברים:  .ח

 מהזרם הנומינלי.  100%עד  10%הגבלת זרם כניסה בעבודה עם גנרטור:  .ט

 שניות.  15עד  0זמן בניית מתח ישר:  .י

הספק/מטען יוכל להזין עומס מלא ובנוסף לטעון את המצברים בזרם שלא יפחת מהדרישה 

  בהמשך מפרט זה.

נה יחזיק המטען את המצברים בטעינת ציפה עד להפסקת החשמל הבאה. אופיין לאחר גמר הטעי

 . DIN 41773הטעינה יהיה מתח קבוע/זרם קבוע לפי 

 ממיר סטטי   .8.23.10.3

 הספק עבודה רציף.  .א
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המרה כפולה: באמצעות גשר המרה טרנזיסטורי תלת פאזי בתדר גבוה בשיטת איפנון רוחב  .ב

 (. PWMפולס )

 הרץ.  50, וולט 400/231מתח יציאה:  .ג

 . + 1%ייצוב מתח יציאה במצב סטטי:  .ד

שינוי עומס ומעבר לעבודה ממצברים או מעוקף  100% –ב ±  5%ייצוב מתח יציאה דינמי:  .ה

 לממיר.   סטטי

 . + 2%מילי שניות עד לרמה של  20זמן התאוששות:  .ו

 . HZ 0.5 ,1 ,1.5 ,2במדרגות של  + HZ 2תחום סינכרון לרשת:  .ז

 לעומס לינארי 3% –נמוך מ  עיוות מתח יציאה: .ח

 לעומס לא לינארי 5%      

 להרמוניה בודדת 2%      

 . RMS 3:1יחס זרם שיא:  .ט

 ללא הגבלה 105%עומס יתר:  .י

 דקות  10 –ל  125%    

 שניות  60 –ל  150%             

 מחזורי רשת.  10 –ל  300%

העומס כולל עומס לא  עומס לא סימטרי: המערכת תוכל לעבוד ללא מגבלה עם כל סוגי .יא

זה לא ישתנה מתח היציאה החד מופעי  אי איזון בין פזות. במצב 100%של  סימטרי עד רמה

 וסטיית הזווית בין המופעים כנ"ל: + 2% -ביותר מ

בתחום תדרים של  DB 65-יכולת הנחתה של אות משותף בין כניסה ליציאה לא יפחת מ .יב

KHZ20   עדKHZ100 . 

 ()מעקף תפעולימפסק עוקף סטטי  .8.23.10.4

המפסק הסטטי מאפשר העברת ההזנה לעומס מהקו העוקף וחזרה לממיר ללא הפרעה או 

 הפסקה במקרים הבאים:

 עומסי יתר גבוהים מעבר לנתוני הממיר  .א

 תקלה בממיר .ב

 מתן פקודה ידנית מתאימה .ג

העוקף הסטטי יהיה בנוי למשטר עבודה רציף ולעומסי היתר של המערכת וכן לזרמי קצר 

 פעמים הזרם הנומינלי ,ללא פגיעה ברכיבי המיתוג. 20עד 

 

 מעקף לתחזוקה   .8.23.10.5

מעקף לתחזוקה הינו מערכת מפסקים אלקטרו מכניים אשר מאפשרים עקיפת המערכת 

 ומתן שרות ללא ניתוק או הפרעה במתח המסופק לעומס.

 תאפשר נגיעה בכל חלקי המערכת ללא סכנת התחשמלות. UPS -עקיפת ה

 לתחזוקה לא תסכן את תקינות מערכת האל פסק.הפעלת מעקף 

 מערכת הבקרה תנחה, באמצעות רשום על הצג, את סדר הפעולות להפעלת המעקף.

  מצברים .8.23.10.6

מיועדים למשטרי טעינה  -VRLAסוג מצברים: אטומים ללא אחזקה, עופרת חומצה  .א

 ופריקה מהירים.
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 דקות. 15למשך   Cº20 -זמן גיבוי ב .ב

 ( HIGH INTEGRITY) 10תאמה ליורובט+שנים עם ה 10אורך חיים  .ג

 שנים אחריות מלאה  3אחריות: .ד

 או אפשרות למארז מוכל בתוך אל פסק. ארון מדפים פתוח מבנה למצברים : .ה

 אופן פעולה: .ו

המצבר יפעל בשיטה אשר תגרום למולקולות הגז הנפלט להתאחד ולהפוך למים בנצילות  

 (.RECOMBINATIONלפחות כך שאין  פליטת מימן ) 99%של 

 מבנה המצבר : .ז

.החומר ממנו בנוי המיכל  ומכסה התא   AGMמבנה הפלטה והמבנה הפנימי בשיטת 

 יהיה בלתי דליק.

 וולט לתא  2.25וולט לתא מתח טעינת ציפה  1.75מתח: מתח סוף פריקה  .ח

 פעמים זמן הפריקה 10זמן טעינה : .ט

 מי יתר וקצר.הגנות למצברים :בפני טעינת יתר,מתח יתר,מאמ"ת לזר .י

 ,YUASAאו  ENERSYS-GENESIS, או C8Dאו   EXIDEהמצברים מתוצרת .יא

DEKA. 

     

 בקרה ,מדידה ,התראות ואינדיקציות .8.23.10.7

 המערכת תכלול בקרה ממוחשבת מבוקרת מיקרופרוססור.

 פנל קדמי: .א

 הפנל הקדמי של המערכת יכלול )לפחות( את הרכיבים הבאים:

  .מקשים לתפעול נוח ומדידות של המערכת 

  נוריותLED .להתראה וסטטוס ,לזיהוי מהיר של מצב המערכת 

  נומרי להודעות, התראות ומדידות מסוג –צג אלפאLCD. 

על הצג ניתן יהיה לקבל תצוגה אלפאנומרית וגרפית של כל מתחי כניסה ויציאה ,מתח ישר, 

 ,% עומס, תדר. KW,KVA,CREST FACTORכל הזרמים, כופל הספק ,

 .התרעה קולית ולחצן השתקה 

 .)לחצני הפעלה וכיבוי )עם השהייה 

המערכת תכלול פונקציות דיאגנוסטיקה לזיהוי מהיר של תקלות וכן מערכת רישום  .ב

 אירועים לפחות. 200תאפשר רישום ותצוגה של  (אשרLOGהיסטוריה )

הקשה על הלחצן המתאים כמו כן תכלול המערכת הוראות ,שיופיעו על הצג לאחר 

 מעקף לתחזוקה ,ללא פגיעה ברציפות ההספקה לעומס. ,לסדר הפעולות להפעלת

 התראות: .ג

  ארועים. 200כל הפעלות והחריגות ירשמו על גבי המסך ,כולל זכרון של לפחות 

  רישום סטטיסטיקה של הפרעות רשת לפי סוגיהן וכן רישום הפסקות חשמל לפי זמנים

 ומצטבר.

  .מתן התראה לגבי פעולות וחריגה מתחומים מותרים של עבודת המערכת 

 תקשורת וחיבור לרשת: .ד
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יחידת האל פסק תאפשר את חיבורה לרשת בקרת המבנה של הקמפוס. החיבור לרשת 

הינו לצורך בקרה מרחוק של מנהל הרשת על מערכת האל פסק . החיבור יעשה לרשת 

INTRANET  צעות תקשורת על ידי חיבור האל פסק באמSNMP .מובנית 

 מבנה מכני  .8.23.10.8

הארון יעמוד על הרצפה ויכלול הגבהה .הארון יבנה מחומר מתכתי צבוע בצבע אפוי 

על  EMIבתנור .המעטה החיצוני יצופה בצבע מיוחד על מנת להקטין את השפעות 

כל החיבורים הנדרשים  כמפורט להלן. -באמצעות איוורור הסביבה קירור היחידה יעשה

 ו מהצד האחורי של המערכת.יהי

 אוורור המערכת  .8.23.10.9

המערכת תכלול מאווררים לפינוי החום מכל תת מערכת בנפרד. בנוסף תכיל המערכת 

 100%מאוורר מרכזי אשר יפנה את החום כלפי מעלה. בכל מקרה תהיה למערכת 

יתירות באוורור ולא  תהיה כל הפסקה בפעולת המערכת כתוצאה מתקלה במאוורר. 

 ים שקטים עם בקרה על מהירות הסיבוב, כדי להקטין את הרעש האקוסטי.המאוורר

 טבלת ציוד  .8.23.10.10

על הקבלן למלא בטור המתאים את נתוני המערכת המוצעת בהתאמה למפרט הנ"ל או 

 לציין את ביצועי המערכת המוצעת על ידו.
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התחייבות    נדרש        מפרט 

  הספק

כן                                    עם מפסק             U.P.Sמערכת –קונפיגורציה  .א

_____________ 

 סטטי ,המרה כפולה.                 

  (double conversion UPS with static bypass) 

 זינה  .ב

 V400   ____________V      מתח -

 V 440 340V:             ____________V     תחום מתח  -

 __________ Z H50                        Hz                          תדר -

 __________ HZ55: HZ45            Hz  תחום  תדר                                               -

 __________ שניות            שניות 15            (SOFT STARTזמן הפעלה רכה ) -

 ____________<   השראי 0.96< עומס(     100%עד  50%-מקדם הספק כניסה )מ -

 של זרם הכניסה IEEE -519-2ע"פ תקן  ( THDIעוות ) -

 ____________ <                          5%                         עומס 100%עד  50%מ 

 _____________               כן                הגבלת זרם כניסה בעבודה עם גנרטור -

 תפוקה  .ג

     75KW (3X25KW)      הספק מוצא -

______________ 

 ____________V 400                 V     מוצאמתח   -

  ± 1%     מוצאייצוב מתח  -

 ___________%__ 

 ____________%   º2±,2%±   אי איזון פזות( 100%ייצוב מתח מוצא ) -

  ±  5%  100%תגובה דינמית למדרגת עומס  -

 %_____________ 

  מילישניות                 20> 100%זמן תגובה להתאוששות מלאה במדרגת עומס  -

 >______מילישניות 

 עיוות הרמוני במוצא בעומס לינארי  -

 3%>                      (ENV 50091-3)מדידה לפי    

 %  ֹֹ<____________ 

  100%עד  50% -( מAc-Acנצילות כוללת ) .ד

< %    96%<      )ללא שינוי מבדל(עומס 

____________ 

 כן/לא המהיר ללא הפסק             מפסק עוקף סטטי                                  .ה

 חיצוני/ פנימי         מעקף לתחזוקה .ו
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  כן/לא מאפשר עקיפה ללא הפסקת העומס                       כן                         

 מצברים .ז

        רןצי -

 ________________ 

        מודל -

 ________________ 

 אטום ללא טיפול     טכנולוגיה -

 כן/לא   רקומבינציה      

 _________AH   דקות 15    -קיבול באמפר שעות ל -

                                                                    _________תאים                                                      דקות זמן גבוי  15מספר תאים עבור  -

 _________ V 2.25   V    מתח ציפה )לתא( -

 _________ V  1.75           V    (מתח גמר פריקה )לתא -

 __________       מספר פריקות וטעינות מלאות -

 תחשיב זמן הגיבוי כולל  -

מצ"ב:                         נתוני המצבר  המסופק                                 נדרש    

 כן/לא

 ____ק"ג                                             ______     (משקל כללי של המצברים )ללא ארון -

                                                                      _______ס"מ___     (ֹ גובה-רוחב-מידות ארון המצברים )אורך -

 נתונים נוספים .ח

 75KW, עד גובה(-רוחב-)אורך מודולארית  מידות מערכת אל פסק -

 ללא המצברים    

  שנדר                MODBUS/RS-485\SNMPממשק תקשורת               

 ___________כן 

    משקל מערכת אל פסק בלבד                               

 __________ק"ג 

 משך עמידה בעומס יתר לפני מעבר  .ט

 ___________    105%       לעוקף סטטי :               

         125%  

 ___________                                                                             150%                       

___________  

 רעש של המערכת בעומס מלא        

DB62                          (<A ) (A>)   מטר                                         1במרחק               

DB_______  

 ENV50091  ,IEEE519-3-הספק יגיש בנוסף הצהרת היצרן בהתאמה ל  

     _____________ 
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 י' בפרק זה-מערכת האל פסק תיחשב כקומפלט בתכולת הסעיפים א' .י

 

 

 

   

 U.P.S מדידת כמויות ומחירים למערכות  .8.23.10.11

 המחירים יכללו: 

 בדיקת המערכת ע"י בודק מוסמך מטעם המזמין. .א

 לרבות תיעוד מלא של המערכת  U.P.S    -אחריות לתכנון מלא ומושלם של מערכת ה .ב

 עומס דמה לצורך הבדיקות.  .ג

 שנים מלאות. 3-אחריות ושרות ל .ד

 הדרכה.  .ה
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 תעלות פסי צבירה .8.24

דוגמת פס תוצרת  IP54פסי צבירה יהיו פסים ייעודיים נתונים במעטה חיצון מפח מגולבן צבוע, מוגנים 

. כל חיבור הפסים IEC 60439-12בהתאם לתקן  KBC-IIדגם  EAEאו תוצרת  XL-BARDUCT מילר  

אביזרים יהיו אוריגינאליים מתוצרת יצרן הפס. מתיחת הברגים תהיה באמצעות מערכת מומנט וה

 מבוקר ובורג נשבר.

מוליכים בעלי חתך זהה. כל אביזרי עזר  5ולזרם נקוב כמפורט בתכניות יכללו  1000Vהפסים למתח  

מנט מבוקרים. כל אביזרי לבניית הפסים יהיו אוריגינאליים, מותאמים לדרגת האטימות ובעלי חיבורי מו

-IEC439התליה של הפסים בהתקנה אופקית או בהתקנה אנכית יהיו אוריגינאליים, מאושרים לפי תקן 

מ"מ לפחות צבוע אפוקסי  1.5ויאפשרו התפשטות הפסים כנדרש. מעטפת הפסים תבוצע מפח מגולבן  2

ה שזורים ומצופים פי.וי.סי. בחתך בתנור. חיזוק ותליית הפסים יכלול הקשחה תלת ממדית ע"י חוטי פלד

 ממ"ר להקשחת ההתקנה כנגד רעידות אדמה. 16

 אביזרים אלו יכללו בין השאר: 

 מעלות 90זווית  -

 מעלות אנכית 90זווית  -

 אביזר התפשטות להבטחת יכולת התפשטות הפס בחימום -

 אביזר תליה ותמיכה -

 קופסת סיום וקופסאות הזנה -

 0.01מיליאוהם למטר, התנגדות ריאקטיבית מינימאלית  0.025התנגדות אקטיבית מינימאלית  

 שנייה. 1למשך  KA 95מיליאוהם למטר. עמידות לקצר 

 נחושת/ אלומיניום  -מוליכים   

 מטר 3במרחק  mG 4קרינה אלקטרומגנטית מכסימלית בעומס מלא  

 IP54דרגת הגנה  

 באחריות הקבלן להגיש תכנון של הפס לאישור הכולל: 

 התקנת והצבת הפסים בחדר החשמל הראשי במרתף בתלת מימד.תכנית  -

 חתכים ופריסות, תכנון כולל מידות מילימטריות. -

 התאמה למידות בשטח כפי שיימדדו ע"י הקבלן. -

 אביזרי עזר, הסתעפות, התפשטות וכיוצא בזה. -

 פרטי איטום במעבר דרך קירות. -

 

חיבור וזוויות הכלולים במחיר מטר רץ. כל עבודות הזמנת הפסים לפי מטר רץ בציר הפס כולל אביזרי  

התכנון, אביזרי עזר, אביזרי תליה, אביזרי איטום, הסדרי התפשטות, חיזוקים ומתיחות מכל סוג כפי 

 שיידרשו, כלולים במחיר הפס ולא ישולם בנפרד.

 

 מפרט טכני לרכש והתקנת דיזל גנרטור .8.25

 כללי .8.25.1

התקנת מערך שני ד"ג מותקנים בחדר מושתק כולל  על הקבלן לקחת בחשבון, תכנון מושלם של 

 כל ציוד הפליטה, השתקה, צנרת וכבילה באופן מלא כקומפלט.
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העבודות תכלולנה תכנון מכאני מלא כולל פרטי התקנה מלאה לכל מרכיבי התחנה )ד"ג, מערכת  

פלטה, השתקה( ומערכת חשמל מלאה לחיבור כל המרכיבים לעבודה מושלמת כולל רישוי 

 משרד האנרגיה.ב

 250KVAהמפרט מתייחס לאספקת, התקנת וחיבור שתי יחידות דיזל גנרטור בהספק  .א

PRIME. 

 לפחות.  ISO8528בתקן  G3ביצועי הגנרטור יהיו לפי רמת 

היחידה כוללת דיזל גנרטור על גבי מרכב יחיד עם רדיאטור וכולל מערך משתיקי קול למפלט  .ב

 מגורים.לעמידה בתיקני התקנה באזור 

לוח הפעלה ובקרה יותקן על הגנרטור בחלקו האחורי. הגנרטור יסופק עם לוח פיקוד ויציאות  .ג

 לתא מפסק  ראשי כחלק אינטגראלי ישירות ממפעל היצרן.

 מפסק ראשי יותקן ע"ג מחולל הגנראטור. .ד

 היחידה מיועדת לעבודה בחרום ולעבודה במקביל לרשת חברת החשמל. .ה

 תהספק יחידת הכוח הנרכש .8.25.2

 .PRIMEמסוג  KVA 250היחידה תהיה בעלת הספק יציאה של  .א

 הספק היציאה יהיה נטו לאחר הצריכה העצמית. .ב

מעלות  35המבוסס על טמפרטורת סביבה של  J816-SAEהספק היציאה מתייחס לסטנדרט  .ג

 לחות יחסית. 90% -אינץ' כספית ו 29צלזיוס, בלחץ ברומטרי של 

משך שעת עבודה אחת לפחות במחזור עבודה רצוף ל 10%היחידה תאפשר העמסת יתר של  .ד

 שעות. 12של 

 תנאי סביבה )סביבה ימית( .8.25.3

 ( מעלות צלזיוס ל5-היחידה תהיה מסוגלת לעבוד בתחום הטמפרטורות שבין )- +(מעלות 55 )

 צלזיוס.

  ללא קונדנס. 100%יכולת עבודה בתנאי לחות של עד 

 ( ל400-יכולת עבודה בתחום שבין )- +(מטר 500 ).ביחס לגובה פני הים 

 ( מעלות צלזיוס ל5-היחידה מיועדת לתנאי אחסנה שבין )- +(מעלות צלזיוס.55 ) 

 

 

 

 

 

 מבנה היחידה .8.25.4

 חיבורים מכניים וחשמליים .8.25.4.1

כל החיבורים )כולל חיבורי החשמל( יהיו מאובטחים נגד השתחררות עקב תנודות הנגרמות 

 בזמן עבודת הגנרטור.

 ברגים ואומים .8.25.4.2

 והאומים המשמשים להרכבה יהיו מצופים קדמיום כהגנה אנטי קורוזיבית.כל הברגים 

 בלמי זעזועים .8.25.4.3
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כל האביזרים הרוטטים יותקנו על המרכב על גבי בלמי זעזועים. המרכב יחוזק ליסוד הבטון 

ידי בלמי זעזועים ספירליים מפלדה. ספק/יצרן הגנרטורים ימליץ על כמות וסוג בלמי -על

 ספק, בהתאם למשקל היחידה והתנודות בעבודה.הזעזועים אשר עליו ל

 1סטיית נקודות החיבור לתשתית לרבות פליטה, מי קירור, דלק וכבלי חשמל, לא תעלה על 

 ס"מ בכל מצב עבודה שהוא.

 כניסות חשמל, פיקוד חשמלי וסולר ימוקמו כלהלן: .8.25.4.4

 כניסת חשמל משמאל. .א

 כניסת פקודים משמאל. .ב

תו צד של המנוע, בקרבת הרדיאטור כניסה ויציאה של סולר תעשה באו .ג

 מימין.

 )הערה: במידה והיצרן אינו עומד בדרישות המפורטות, עליו לציין זאת בהצעתו(. 

 כיווני התייחסות הם הסתכלות מצד המחולל.     

 חלקים נעים יוגנו כנגד מגע מקרי. .8.25.4.5

 צבע .8.25.5

יחידת הכוח תיצבע לפי מפרט צביעה ימי על מנת להגן עליה בפני השפעות אקלימיות  .8.25.5.1

שכבות צבע  2שכבות יסוד מקשר,  2קורוזיביות, מערכת צבע על בסיס אפוקסי הכוללת 

 מיקרון לפחות.  100עליון, עובי כולל 

 היחידה תיצבע בצבע עליון אורגינלי של היצרן. .8.25.5.2

 בצבע סימון אדום יש לצבוע: .8.25.5.3

 חי מילויי והורקת שמן.פת .א

 פתחי שחרור אויר. .ב

 ידית קנה טבילת גובה שמן במנוע. .ג

 ידית בקרת סיבובים. .ד

 במידה וקיימות. –פטמות סיכה  .ה
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 המחולל .8.25.6

 נתונים טכניים: .8.25.6.1

 וולט. 230/400היחידה תספק מתח של  א.

 (.1%-הרץ )תחום מותר + 50 –תדירות היחידה  ב.

 סל"ד. 1,500מהירות סיבוב  ג.

 המחולל יהיה מטיפוס סינכרוני ללא מברשות עם עירור עצמי, ליפוף לדיכוי הרמוניות.  .8.25.6.2

מוליך האפס יהיה מחובר לגוף של הדיזל גנרטור )מוארק(, על ידי גשר בקופסת החיבורים,  .8.25.6.3

 ניתן לפירוק ע"י המזמין.

 .(IP-22) 74/2המחולל יהיה מוגן בפני תנאי סביבה המוגדרים בתקן ישראלי  .8.25.6.4

 .MG1-NEMAלפי תקן:  Kפני הפרעות רדיו: סיכוך מדרגה הגנה ב .8.25.6.5

 FUNGUS –(. הבידוד יהיה מסוג MG1-NEMA –)בהתאם לתקן  Hדרגת בידוד  .8.25.6.6

INHIBITED INSULATION  מעלות צלסיוס,  105, טמפרטורת ליפוף מקסימאלית

 הגנות טרמיסטורים.

 THDV 3%אך מקסימום  MG1 NEMA –עיוותים הרמוניים לפי תקן אמריקאי  .8.25.6.7

, 50%, 25%, 0להרמוניה בודדת בעומס לינארי תלת פאזי סימטרי של  2%ומקסימום 

 של העומס הנומינאלי.  100%

 בין פאזה לאפס, THDV 4%, מקסימום 25%עבור עומס לינארי לא סימטרי עד  

 בכל רמות ההעמסה שלעיל.

ותים ההרמוניים , יוגבלו העיוTHDI 10%עבור עומס לא לינארי המכיל זרם הרמוני עד   

 בדרגות העמסה המפורטות לעיל.   THDV 5%במתח עד 

-המחולל יסופק עם ווסת מתח אלקטרוני דיגיטלי אינטגרלי, ויהיה בעל ויסות מתח של + .8.25.6.8

  STEADYבמצב  0.25%מהערך הנומינלי לאורך כל תחום העמסה. יציבות מתח  5%

STATE  22%ל , לא תעלה ע 100%. תנודת המתח למכת העמסה של. 

, זמן שיקום המתח  לרמת   10%לא תעלה על  SKVA 50%תנודת המתח למכת העמסה של 

 שניה. 4+ לא יעלה על  - 1%

 הווסתים המאושרים להרכבה הם:  

 ווסת בסלר  .א

 ווסת קטרפילר .ב

 ווסת וודוורד .ג

. הזנת הווסת PMG -מתח ההזנה לווסת ייוצר ע"י אלטרנטור מתח נפרד בעל מגנט קבוע 

והחיווט יבוצע בכבלים מסוככים למניעת חדירת רעשים למערכת   RFIתבוצע דרך פילטר 

 הווסת.

 ,SURGESמתח ההזנה לווסת ולמערכת העירור יוגן כנגד חדירת מתחי מעבר   )

SPIKES מרשת חברת החשמל לגנרטור. קטימת תופעות המעבר תבוצע על ידי מערכת )

מידת מערכת העירור והוויסות מפני כל תופעות המעבר אלקטרונית אשר תבטיח ע

 שברשת.

 יכולת אספקת זרם קצר: .8.25.6.9

3IN   שניות 10למשך 

6IN   שניות 1למשך 
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 טרמיסטורים. 6 –הגנות חום מנוע  .8.25.6.10

8.25.6.11. 2/3  STATOR WINDING PITCH  

 PERFORMANCE CLASS G3בהעדר דרישה אחרת, יקבעו דרישות תקן  .8.25.6.12

ISO 8528 PART5 . 

 

 לוח הפעלה .8.25.6.13

לקריאת  LCDלוח מחוונים והפעלה מבוסס מיקרופרוססור עם תצוגת    

 נתונים והגנות אשר יכלול:

 .לחצן פטרייה להדממה בחירום כולל ניתוק מפסק ראשי 

 .מד שעות מנוע 

 .לחצן הדממת חירום  

  מצברים. 7מד מתח ובורר 

 3 .שעוני זרם 

 .מד הספק 

 .מד תדירות 

 + 10%וסת מתח -. 

  5%וסת תדירות  +-. 

 ידני. –אוטומטי עם מפתח נעילה -בורר מקומי מושבת 

 .לחצני הפעל והפסק 

 .מד מתח מצברים 

 .הגנות מנוע, קריאת נתוני חום ולחץ שמן, מהירות 

 .כל הגנה / התראה תצויד במגע יבש עבור מערך הבקרה מרחוק 

 .התנעת הגנרטור על ידי מגע יבש מלוח בקרת המבנה 

 ן קירור לפי דרישות היצרן ובדיקת הדממת הגנרטור תכלול השהיית זמ

 טמפרטורה.

   מערכות עזר להפעלה והתרעה כנדרש לתפעול הגנרטור לרבות מערכת לחימום

 דקות.  30מי  הקירור מטען מצברים, השהיית קירור בהדממה עד 

 

  הגנות על ותת מתח, על ותת תדר, הספק חוזר ויתרת זרם כולל התראה 

ערכי בטיחות. גששי הגנות יהיו נפרדים מוקדמת וסיגנל הדממה בחריגה מ

 מגששי הויסות. 

  המנוע .8.25.7

פעימות מקורר מים, הזרקת  4סל"ד, מונע בסולר, בעל מחזור  1500המנוע יהיה מנוע דיזל  .8.25.7.1

. משאבת מי הקירור תותאם להתנגדות הצנרת RIC -דלק ישירה והצתה בדחיסה 

 והרדיאטור.
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וולט. גוף החימום יהיה  230תוזן ממתח היחידה תסופק עם מערכת חימום מוקדם אשר  .8.25.7.2

מעלות צלסיוס בטמפרטורת  60בגודל אשר יוצע ע"י היצרן לאבטחת טמפרטורת מים של 

מעלות צלסיוס, ובנוסף תסופק המערכת עם טרמוסטט אשר תנתק או תחבר  10סביבה של 

 מנוע. כ"כ יחידת בקרה להבטחת מפלס מים.-את גופי החימום בהתאם לטמפרטורת מי

 המנוע יכלול מודדים והגנות הבאות: .8.25.7.3

 לחץ שמן נמוך, כולל מד לחץ שמן. .א

 מהירות יתר. .ב

 טמפרטורת יתר, כולל מד טמפרטורת המים וטרמוסטט להפעלת החימום.  .ג

 חוסר  מים ע"י גשש ומצוף. .ד

 טעינת מצברים. .ה

כל הגנה תחווט לקופסת חיבורים, ומקופסת החיבורים ללוח המכוונים ותכלול מגע יבש 

מעלות צלסיוס, קופסאות חיבורים  105מערכת הבקרה. חיווט עמיד בטמפרטורה של  עבור

, מהדקים כבדים, מעברים מסגסוגת ברונזה ואטמי אנטיגרון שילוט בהתאם  IP54מתכת 

 לתכניות היצרן. 

המנוע יסופק עם מתנע חשמלי שיעבוד במתח מצברים. דגם וגודל המתנע ייקבעו  –מתנע  .8.25.7.4

 ן הגנרטור.בהתאם להמלצות יצר

 אמפר לפחות + ווסת מתח טעינה. 45היחידה תסופק עם אלטרנטור טעינה  .8.25.7.5

מוגנת עם   IP557קופסת מהדקים: כל מכוון או אביזר יחווט אל קופסת מהדקים אטומה  .8.25.7.6

, חיבורי כבלים גמישים דרך .N.Cאו  N.Oסימון מצבו במצב רגוע, מופעל או תקלה, 

 .PGמעברי 

 + בכל תחום העמסה. - 0.25%לות תדר הגנרטור יישמר בגבו .8.25.7.7

 O,5HZ, זמן שיקום התדר לרמת  4HZלא תעלה על   50%תנודת התדר למכת העמסה של 

 שניות. 4לא יעלה על  + -

 סידור להדממה מכנית בחרום. .8.25.7.8

 .   101dbaמערכת פליטה בעלת מוצא יחיד. רמת רעש במוצא לא תעלה על  .8.25.7.9

 מהיחידה )ללא השתקה(.  מטר 7במרחק  92dbaרעש מכני לא יעלה  על  .8.25.7.10

, רמת דרישה עדכנית לשנת  TA-LUFTפליטת מזהמים בהתאם לדרישת התקן הגרמני  .8.25.7.11

2008  . 

 משאבה ידנית לניקוז אוויר במערכת הדלק. .8.25.7.12

 רמות פליטה של מזהמים בהתאם לתקנים: .8.25.7.13

US-EPA - UNITED STATES ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY  

CARB-CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARDS - TIER2  מעודכנים לשנת

 ISO-8178-4, 8187-D2. בדיקת רמות הפליטה בהתאם לתקן: 2008

הגנת מהירות יתר על ידי מערכת מכנית בצנרת היניקה למנוע אשר תחסום כניסת אויר  .8.25.7.14

למנוע ותביא לעצירתו. המערכת תכלול בנוסף ידית חיצונית אשר תאפשר הדממת חרום. 

 המלצות היצרן. יתר אלקטרונית דרך בקרת המנוע. כיול ההגנות לפי  הגנת מהירות

 LOAD SHARING AND SPEEDוסת מהירות אלקטרוני מבוסס מיקרופרוססור  .8.25.7.15

CONTROL - WOODWARD 2 301A   עם אפשרות לשינוי מהירות הדיזל מרחוק, ע"י 
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טור יכלול כל  מערכת סנכרון, ווסת הספק אקטיבי, מותקנים בלוח הסנכרון החדש. הגנר

 חיגור וחיבור נדרש לווסתים.

 הארקה .8.25.8

המנוע, המחולל, בסיס הדיזל גנרטור יהיו מחוברים ביניהם ע"י מוליך הארקה גמיש מנחושת  .א

ממ"ר נחושת, אל פס הארקה  300וזאת בכדי לקיים רציפות חשמלית של הארקה, בחתך 

 המקומי.

 בורג הארקה יותקן בבסיס הגנרטור. .ב

 ן בשני צידיה המנוגדים של המכולה לצורך חיבור אל פס השוואה מקומי.בורג הארקה יותק .ג

 

 רדיאטור .8.25.9

 רדיאטור אנכי אחוד .8.25.9.1

מעלות  55הרדיאטור יהיה מטיפוס טרופי שקט, מיועד לעבודה בטמפרטורה גבוהה של  .א

 צלזיוס לפחות, תוצרת יצרן הדיזל גנרטור. 

 סובבים.מפוח הרדיאטור יהיה מסוג "דוחף", הגנה מכנית לחלקים  .ב

אינץ' מים נטו לאחר מפל  0.5מפוח הרדיאטור יותאם לעמידה בפני לחץ נגדי מינימלי של  .ג

לחץ ברדיאטור ובכל מקרה לחץ נגדי מספיק כנדרש מתוואי הפליטה הקיים כמפורט 

 בתכניות.

 הרדיאטור יכלול מד גובה המים ברדיאטור יראה את גובה המים ברדיאטור.  .ד

רה מתאימה, ויכלול מגעי עזר מדגם מרפי או שווה ערך להתראה מדיד גובה המים יוגן בצו .ה

בירידת גובה המים, במצב עבודה ובמצב מנוחה. התראת ירידה בגובה המים במצב 

 המנוחה לא תגרום להדממת הגנרטור.

הרדיאטור מורכב על גבי מרכב אחוד עם הדיזל גנרטור ומונע ע"י ציר הדיזל. הרדיאטור  .ו

 הכנסתו לחדר.ניתן לפירוק לצורך 

 

 משתיק קול וצינור מפלט .8.25.10

  45dbמשתיק קול משופר יבוצע ע"י זוג משתיקים בטור או משתק אחוד לקבלת ניחות של  .8.25.10.1

התנגדות מותרת של הדיזל ויבטיח  70%( לא תעלה על kpaלפחות. התנגדות המשתיק )

מ'  7במרחק  72DBAלימודים בכפוף לחוק ולתקן, \אפשרות עבודה  באזור מגורים

 מהיחידה.

 בקצה משתיק הקול יותקנו אוגנים תקניים שיאפשרו התחברות לצנרת הפליטה. .8.25.10.2

יחד עם היחידה יסופק קטע גמיש מפלדת אל חלד להתחברות למערכת הפליטה אורך  .8.25.10.3

הצינור הגמיש יקבע ע"י יצרן היחידה בהתחשב בתנודות המקסימליות של הדיזל גנרטור, 

פלנג', ואטם מותאם  –ע"י אוגנים תקניים  ההתחברות בקצוות הצינור הגמיש תעשה

 לטמפרטורת העבודה.

 אטמים כנ"ל.  2קטע גמיש נוסף יסופק עבור התקנה בין משתיק הקול לצינור הפליטה, כולל  .8.25.10.4

 המשתיק מותאם להתנגדות המאושרת ע"י יצרן הדיזל. 

 

 מערכת שמן .8.25.11

 הגנרטור.יורכב התקן בדיקת כמות שמן במנוע במצב עבודה ומנוחה של  .8.25.11.1
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 ניתן להחלפה. –יורכב מסנן שמן חיצוני  .8.25.11.2

המנוע יסופק כאשר כל היציאות מנשמי המנוע יוצאו בעזרת צנרת מתאימה אל מעבר  .8.25.11.3

 לרדיאטור.

אפשרות ריקון השמן תעשה בגרביטציה או ע"י משאבה ידנית דרך פתח מתאים בתחתית  .8.25.11.4

 המנוע.

עם הגנה משוריינת ושיגיע עד לשפת ניקוז השמן מהמנוע יהיה דרך ברז מהיר וצינור גמיש  .8.25.11.5

שצידו האחד יסתיים בפקק מתברג וציוד האחר מחובר  T –בסיס הגנרטור ויסתיים במחבר 

 למשאבת השמן הידנית.

מ' לפחות להורקת  2היחידה תסופק עם משאבת שמן ידנית אשר תכלול צינור גמיש באורך  .8.25.11.6

ך ההרכבה( ספיקת המשאבה שמן המנוע לחבית )חיבורה הסופי של המשאבה ייקבע במהל

 תקבע ע"י הספק.

חודש  12שעות עבודה לפחות בין החלפת שמנים, או  500מערכת השמן ושמני מנוע, יאפשרו  .8.25.11.7

 המוקדם בין השניים. –

   

 מערכת סולר .8.25.12

 המנוע יצוייד בשני מסנני דלק: .8.25.12.1

 מסנן דלק ראשוני בעל סינון גס. .א

 מסנן דלק משני בעל סינון מקרוני עדין. .ב

 .N.Cדלק  סלונואיד .ג

  שאיבת סולר מהמיכל היומי תבוצע על ידי משאבת הדלק של הדיזל. .ד

 משאבת אתחול ידנית. .ה

 צינורות גמישים כולל פיטינגים לאספקת דלק ועודפים. 2 .ו

 

 סינון אוויר .8.25.13

 מסנן האוויר למנוע יהיה מטיפוס מסנן אוויר יבש בעל דרגת סינון אחת. .8.25.13.1

 יותקן מזהה לבדיקת תקינות המסנן. .8.25.13.2

 

 ומסגרות למצברים מצברים .8.25.14

 5הגנרטור יסופק עם מערכת מצברי התנעה אטומים או שווי ערך בעלי אורך חיים צפוי של  .8.25.14.1

 שנים לפחות. המצברים יסופקו טעונים "רטובים", מוכנים לפעולה. 

 קיבולת המצברים  על פי דרישת ואישור היצרן.

ים לפי תוכנית שתאושר הגנרטור יסופק עם תושבת עבור המצברים בנויה מזוויתנים מגולבנ .8.25.14.2

 על ידי המפקח, מותקנים בצמוד לבסיס הגנרטור.

שנים מיום  3הספק ייתן תעודת אחריות להחלפת מערכת המצברים ללא תמורה משך  .8.25.14.3

 ההפעלה.

המצברים יסופקו עם מערכת כבלי נאופרן גמישים ומחברים מהירים ללא צורך בכלי  .8.25.14.4

 עבודה.
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 מפסק ראשי .8.25.15

מגעי עזר, מנוע דריכה, הגנות בהתאם להספק הגנרטור. בסיס  2 המפסק יכלול סליל ניתוק,

 . STAND – BYזרם נומינאלי של הגנרטור במצב  125%המפסק 

 

 בקרה מרחוק .8.25.16

( או פרוטוקול MODBUS)פרוטוקול  RS-485הגנרטור החדש יכלול כרטיס תקשורת עם מוצא  

 למערך בקרה וסנכרון .  BACNETמסוג 

 

 יחידת דיזל גנרטור קומפלטתכולת המחיר לאספקת  .8.25.17

 שתי יחידות הדיזל גנרטור באתר.  

 מחיר היחידות כולל אספקה, הובלה, פריקה באתר, שרותים טכניים, ספרי שרות, ספר  

 התחנה, הדרכה, אישור ההתקנה, הרצה כולל עומס דמה,  

 אחריות ושרות כמפורט לעיל. כל רכיבי המערכת הכלולים בהצעה. 

 

 

 

 בדיקות .8.25.18

 הדיזל גנרטור. הבדיקות  –במהלך ההרצה במפעל ייערכו בדיקות לתפקוד כל מרכיבי 

 ייערכו לפי תקני בדיקות של היצרן ויכללו בנוסף על הבדיקות הסטנדרטיות גם הבדיקות 

 שלהלן:

 שעות, בדיקת טמפרטורה ולחץ שמן. 3העמסה מלאה מינימום  -

 שינוי מתח, תדר וזמן שיקום. , מדידת50%תגובה למכת עומס סימטרית מרייקם של  -

 .75%, 50%, 25%, 0%לפאזה, בסיס עומס  25%תגובה למכת עומס אסימטרית  -

 מדידת שינוי מתח, תדר וזמן שיקום.

, 25% 0%בכל אחת מהפאזות מדידת יציבות המתח, בסיס עומס  25%העמסה אסימטרית  -

50% ,75%. 

 .50%, 0%. בסיס עומס 100KW D.O.Lתגובה להעמסת עומס מנועי  -

 מדידת יציבות מתח תדר וזמן שיקום.

  גנרטור ברייקם. - מדידת הרמוניות זרם ומתח 

 לינארי. 50%, 100%עומס  -       

  3, עם מרכיב הרמוניה 25%, 50%, 75%עומס  -       

 .5%בזרם         

, עם מרכיב הרמוניה 25%, 50%, 75%עומס  -       

5 , 

 .  3%בזרם,  7        

תוצאות המדידות יעמדו בדרישות המפרטים והתקנים. דוח הבדיקות מאושר ע"י  כל -

 מחלקת בקרת איכות של היצרן יועבר למזמין לפני הוצאת הדיזל גנרטור מהמפעל. 
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לחלופין יאושר ביצוע הבדיקות החסרות באתר במהלך ההרצה באתר, ואולם אספקת כל  -

 ן המספק את הגנרטור.ציוד הבדיקות וכח אדם נדרש יהיה על ידי הקבל

 הובלה  .8.25.19

 הובלת הציוד תהיה הובלה ימית תחת הסיפון. 

כל פעולת שימור נדרשת לצורך הובלת הגנרטור והציוד ובכלל זה איטום פתחים כיסויים 

ועטיפות מכל סוג ומין באחריות הקבלן מספק הגנרטור. הוצאת הגנרטור משימור באחריות 

 הספק וכלולה במחיר היחידה.

 

 ביניים במתקן הספקאחסון  .8.25.20

במידה והאתר לא יהיה מוכן לקליטת הגנרטור במועד האספקה יועבר הגנרטור לאחסון במתקן 

 הספק ובמקרה זה יחולו ההוראות שלהלן:

 הקבלן יבטח את הגנרטור כנגד כל נזק ויגן עליו כנגד פגעי מזג האוויר. -

 תקופת האחריות כמפורט להלן תוארך למשך תקופת האחסון. -

 מערך ההזמנה כנגד ערבויות כמפורט בחוזה. 85%יהיה זכאי לתשלום עד  הקבלן -

 יום. 15הקבלן יספק את הגנרטור לאתר בהתראה של  -

הקבלן יהיה זכאי לדמי אחסון לפי חודש אחסון. דמי האחסון כוללים כל העלויות המפורטות  -

 לעיל.

 הצהרת הקבלן .8.25.21

ליו, מיקומם של מתקנים שכנים, הכיר הקבלן מצהיר כי סייר באתר והכיר היטב דרכי הגישה א

את תנאי העבודה באתר, מיקום אפשרי לציוד הרמה וכל המשתמע מכך לגבי ארגון וביצוע 

 עבודתו.

הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בוריים את התנאים, המפרטים, התכניות, וכתבי הכמויות 

 כרוחן.המצורפים, וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונן ו

 

 דף נתונים לדיזל גנרטור המוצע .8.25.22

 הדרישות שלהלן הן דרישות סף לאישור הגנרטור המוצע. על המציע לציין את נתוני  

הגנרטור המוצע בפועל. במידה והגנרטור אינו עומד בדרישות הסף כמפורט להלן, ההצעה לא 

 תובא לדיון. 
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 דרישת מפרט הצעת הקבלן תיאור

  COSP= 0.8בתנאי הספק מוצא נטו 

 

 (KWE_________ קווט )

 

 קווט 200

 מינימום

מטר מהיחידה,  7 –רמת רעש פליטה מוצא פליטה פתוח 

 כנ"ל 

dba   ___________ 101 dba 

 מקסימום

 dba   ___________ 92 dba עומס   100%מטר מהיחידה  7רמת רעש מכני 

 מקסימום

  _______ _____          פליטת מזהמים

         _____ _______ 

         _____ _______ 

NMHC-6.4 gr/kwhr  

CO – 3.5 gr/kwhr 

PM – 0.20 gr/kwhr 

 מקסימום  

 Kpa ________________ 6.7 Kpa  התנגדות מותרת במערכת הפליטה                             

 מקסימום

 Db ______________ 45 db רמת ניחות רעש של מערכת ההשתקה 

 מינימום

 630A דגם ______________ מפסק זרם ראשי 

מפל לחץ מקסימלי מותר למערכת השתקת קול של 

 הרדיאטור 

 

Kpa   ________________

Kpa 

100 kpa 

 מקסימום

THD  3% רייקם ____________ % עומס לינארי 

 מקסימום

 3% עומס  ________ % 50% 

 מקסימום

 3% עומס ________ %  100% 

 מקסימום

  שיטת ליפוף ועירור

    __________________ 

 

PMG 

 PITCH 2/3  

 12במחזור עבודה של  0.9בכופל הספק   110%העמסת יתר 

 (PRIMEשעות )התאמה לשיטת עבודה במשטר 

 שעה מינימום 1 ________________  שעות
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דרישת  הצעת הקבלן תיאור

 מפרט

  דגם  ____________ יצרן הדיזל                       ______________ 

  דגם  ____________ יצרן האלטרנטור               ______________

  ספק מורשה לחלפים _________ יצרן הצימדה                    ______________ 

  אורך ___________ מ"מ מידות כלליות

  רוחב אזור רדיאטור מ"מ )שרטוט מידות ונקודות חיבור מצורף(               

  רוחב מנוע ואלטרנטור  מ"מ 

  גובה ___________  מ"מ  

  ___________  ליטר/שעה 50% העמסה ב % -צריכת סולר טיפוסית  

  ליטר/שעה                     75% 

  ליטר/שעה                                    100%  

   

 פלנז בודד  פלנז למערכת פליטה

  דגם ______________ יצרן הרדיאטור 

   )שרטוט מידות ונקודות חיבור מצורף(

  דגם ______________ יצרן משתיק קול

   )שרטוט מידות מצורף(

  ______________דגם  יצרן לוח הבקרה _________________

  פרוטוקול __________ תקשורת לבקרה

  _________________ קוו"ט מערכת חימום מוקדם חד/תלת פאזי

   דגם וסוג בולמי הזעזועים )שרטוט מיקום התקנה מצורף(

  " מעלות צלסיוס0" -קיבולת מערך מצברי ההתנעה ב

 _________________AH 

 

  מעלות צלסיוס טמפרטורת התנעה מינימאלית

עמידה   עמידה בתקנים של המשרד להגנת הסביבה

 בדרישות

-EPA  זיהום אוויר

TIER-2008 

 

 חיבור מערכת הפליטה וההשתקה .8.25.23

הקבלן יתקין את מערכת המשתיקים על האוגן הגמיש המסופק עם הגנרטור. מערכת 

לארובה המשתיקים תיתמך בתמיכה גמישה לתקרה. במוצא המשתיק ולפני החיבור 

שיסופק ע"י הקבלן. משפך  12האנכית יותקן גמיש נוסף במידות צינור הארובה "

 התאמת חתך צנרת בין מוצא המשתיק לארובה יותקן בין המשתיק לגמיש.

צנרת חיבורים בין הגנרטור לארובת הפליטה לאורכה מותקנים המשתיקים, תותקן כולה על 

 וד הצנרת והמשתיקים.מתלים גמישים. לאחר גמר ההתקנה יבוצע ביד
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 בדיקות לפני הפעלה .8.25.24

יאשר הקבלן בכתב סיום התקנות ואישור טיב העבודות  -לאחר ביצוע העבודות המפורטות לעיל

בהתאם לדרישות הגנרטור. בנקודת זמן זו תעשה בדיקה ויזואלית נוספת לאיתור פגמים 

יד הקבלן כוח אדם לעזרה בגנרטור שלא היו כאשר הגנרטור נמסר. לצורכי ביצוע הבדיקות יעמ

 בבצוע הבדיקות וההרצות. הקבלן יאשר סיום התקנות ומוכנות להתנעה בכתב.

 הפעלה והרצה .8.25.25

ספק הגנרטור בלבד אחראי לכל שלבי ההפעלה וההרצה. הקבלן ימציא דו"ח בדיקות והרצות.  

 הקבלן יזמין בודק מוסמך של משרד העבודה לבדיקה סופית של הגנרטור, ו/או התשתיות.  

הקבלן לא יתניע את הגנרטור או מי ממערכותיו. התנעה ראשונית תבוצע על ידי הספק לאחר 

ות. הקבלן יקבל מהספק הנחיות והוראות להתנעות נוספות נדרשות שיאשר את כל ההתקנ

 בשלבי הרצה ובדיקות. הכל בהתאם להנחיות ורישוי של הספק.

 בדיקות סופיות ורישוי .8.25.26

לאחר השלמת התקנת הגנרטור, כולל בדיקות הרצה, הפעלה ומסירה מלאה למזמין )כולל דו"ח 

מושלם בתכולה של תכניות תחנת הגנרציה, יגיש הקבלן למשרד האנרגיה, תיק  בודק מוסמך(,

 דוח בודק וכל מסמך הנדרש לצורך קבלת רישוי מהמשרד.

 מערכת פליטה והשתקה .8.25.27

וגמיש  צנרת פליטה המורכבת ממחבר גמיש, עמעם דו דרגתי, צנרת מקשרת, קונוס התאמה

בחיבור לארובה היוצאת מהתחנה. על הקבלן לבצע את ההרכבה של כל האלמנטים בהתאם 

           הוראות יצרן.  ל

. חיבור האלמנטים יהיה 3/  16בעובי דופן מינימלי  " 530הצנרת תורכב מצינורות לפי ת"י  

אלא אם הגנרטור והעמעם סופקו עם אביזר חיבור שונה. כל מערכת   ASA150באמצעות אוגנים 

 הניתנת לכוונון הפליטה תהיה תמוכה לקונסטרוקציית התקרה ע"י מתלי גלגילות בצורה יציבה 

 על מנת לא לגרום ללחצים על הצנרת הגמישה. ריתום המערכת יבטיח גמישות הנדרשת עקב 

 רעידות והתחממות. גמיש נירוסטה בחיבור לגנרטור וגמיש נוסף לפני החיבור לארובה האנכית, 

ים ס"מ המחבר הגמיש מחובר ע"י עוגנ 5 -יאפשר התארכות הצנרת כ 12מבוצע פלדת אל חלד  "

 תקניים. 

  הקבלן יבצע חישוב התנגדות של הצנרת האנכית לקביעת חתך הצנרת הנדרש ועמעום הנובע 

 מינימום, אך לא פחות מהחתך הנדרש עבור מערכת  12מאורך הצנרת. חתך הצנרת יהיה "

 של התנגדות מוצא מותרת במוצא  75%הפליטה בכדי להבטיח התנגדות צנרת שאינה עולה על 

 (.6.7KPA x 0.75 = 5.02פורט במפרט היצרן )לדוגמה הגנרטור כמ

  לאחר צביעת הצנרת ואישור המפקח לצבע, תבודד הצנרת המותקנת בתוך החדר ע"י משטחי 

סך הכל עם עטיפה עליונה של פח גלילי מגולבן מלופף בעובי  2צמר סלעים בעובי "

   מ"מ. מחיר עטיפת הבידוד כלול במחיר הצנרת.  0.5

      

הארובות האנכיות תבודדנה על ידי לוחות בידוד בנויים פח מגולוון מחורץ ומשטחי 

 לכל גובה הפיר. 2צמר סלעים בעובי "

מתוצרת ח.נ.א, ומשתיק קול על בסיס  ADS-8משתיק הקול יהיה מטיפוס בליעה כדוגמת דגם 

משולב שיוגש משתיקים כאלה לכל גנרטור, או משתיק קול  2ריאקטיבי כדוגמת תוצרת ח.נ.א. 

 לפחות.  db 48על ידי הקבלן וספק הגנרטור. המשתיקים יבטיחו הנחתת קול של 
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משתיק הקול יותקן על קונסטרוקציה תמוכה באופן שלא ייווצרו מאמצים על מחברי המשתיק 

ועל המחבר הגמיש לגנרטור. סיום מערכת הפליטה ע"י צינור אשר יצא בצד המכולה, סיום 

 "כובע סיני".

 אויר בין רדיאטור למערכת השתקה כונס

מ"מ כולל חיזוקים  2.5בין הרדיאטור למערכת ההשתקה יותקן כונס אויר בנוי פח מגולוון 

 ותמיכות כנדרש.

לפחות. באחריות  30/30/3חיבור הכונס למערכת ההשתקה יבוצע באמצעות מסגרת מזוויתן 

נס. חיבור הכונס למערכת ההשתקה הקבלן לתאם את זוויתן הכונס לזוויתן נגדי שיבוצע על הכו

 מ"מ בין הזוויתנים. 3באמצעות ברגים פלסטיים למניעת העברת רעידות, אטם ניאופרן 

חיבור הכונס לרדיאטור יבוצע באמצעות מעטפת בד שמשונית. מידות הכונס יתאימו למידות 

לן. בד השמשונית הרדיאטור. בהיעדר זוויתן מוכן לחיבור על הגנרטור, יותקן זוויתן על ידי הקב

ס"מ. בד  20בהיקף ובורג הידוק כל  30/4יימתח בין הרדדיאטור לכונס ויחוזק על ידי פרופיל 

 ס"מ. 2השמשונית יאפשר תנודת הגנרטור כדי 

 

 מערכת השתקה למכולת הגנרטור

 תנאים כלליים

בידוד הקבלן יהיה קבלן מוכר, בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת משתיקי קול ובביצוע עבודות  -

אקוסטיות דומות. הקבלן יהיה אחראי להספקת והתקנת משתיקי הקול והאטימות 

 האקוסטיות בשלמותם בצורה ואיכות גבוהה.

על הקבלן להשתמש בחומרים מעולים וללא פגם. העבודה במפעל הקבלן ובשטח תבוצע על ידי  -

 אנשי מקצוע מעולים ובצורה מקצועית.

 תיאור העבודה

ביל ולהתקין בפתחי פליטת האויר וכניסת האויר של הגנרטורים, על הקבלן לספק, להו .א

משתיקי קול כמפורט בתכניות של יועצי האקוסטיקה. הגנרטורים יותקנו בתוך מכולות 

 סגורות.

שטח פתוח.  33%כדוגמת תוצרת ח.נ.א או ש"ע מאושר בעלי  Hמשתיקי הקול יהיו מטיפוס  .ב

 מ'. 2.0משתיקי הקול יהיו באורך 

 מ' יהיו כדלהלן: 2.0לאורך של  Hנתוני ההשתקה המינימאליים של המשתיקים מדגם 

"A" 4000 2000 1000 500 250 125 63 תדר 

 בהרץ

49 49 50 50 49 38 25 15 

 

 הנחתה

 בדציבל

 

 ק"ג 90-100, בצפיפות 2המעטפת של משתיקי הקול תהיה מפח כפול עם מילוי צמר, בעובי " .ג

מ"מ. הפח הפנימי  2.0. הפח החיצוני יהיה בעובי CROSS TALKלמ"ק למניעת תופעות של  

מ"מ מתוצרת פזופון או שווה  2.0מ"מ. הפחים יצבעו בצבע נגד רעידות בעובי  2.0גם הוא 

 ערך.

 מחיר המשתיקים כולל הובלה, התקנה ועבודות מנוף כנדרש. .ד
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והבידודים סביב הפתחים, חיבור משתיקים לפתחים הצעת הקבלן תכלול את כל האיטומים  .ה

 קיימים  וכד'.

 הפעלה של הגנרטור .8.25.28

 כללי .א

  הדלק הדרוש להפעלת הציוד יסופק על ידי הקבלן. בדיקת מערכת הדלק תיעשה לאחר

 מילוי המיכל היומי בדלק על ידי הקבלן.

 .השמן הדרוש להפעלת הציוד יסופק ע"י הקבלן 

 י דרישת יצרן יסופקו על ידי ספק הגנרטור, הכל בהתאם מי רדיאטור לרבות תוספים לפ

 לכמות הנדרשת ובהתחשב בצנרת שבין הגנרטור לרדיאטור.

 .ריקון נוזלים מכל סוג במקרה של ליקויים ומילוי מחדש יהיו על חשבון הקבלן 

  הקבלן יקפיד בתחילת ההפעלה על כך שחיבור הגנרטור מבחינת הפאזות יהיה זהה לזה

 מל הישראלית.של חברת החש

  כל הליקויים אשר יתגלו תוך כדי הפעלה, יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו

 המלאה של המפקח.

 הפעלה .ב

על הקבלן להגיש עזרה של חשמלאים, צנרים ופועלים פשוטים בהתאם לצורך לפי הוראות 

 המפקח בעת ההפעלות הניסיוניות ובהרצה.

 רכת הסולר ולפני ההפעלה תיעשה בדיקה של המערכת בגמר ההתקנה ולאחר בדיקת מע

 לפני ההפעלה ושתכלול כלהלן:

  בדיקה חזותית שכל ההתקנות בוצעו על פי התכניות והמערכת מוכנה ומושלמת

 להפעלה.

  'בדיקת ההגנות השונות על ידי סימולציה הכוללת בדיקת ההגנות השונות כגון: טמפ

 לוח החיבורים.יתר, לחץ שמן, דמוי תקלה וכו' בעזרת 

 שילוט הדיזל גנרטור .8.25.29

 ע"ג היחידה יותקנו השלטים המפורטים מפח אלומיניום רקוע וצבוע. בנוסף לשילוט הנ"ל 

רישומים לפי הנחיות בשטח,  10 -תרשמנה בעזרת שבלונה בצבע אדום באותיות גדולות כ

דלק והשמן וכו'. כן  יעשה ע"ג הגנרטור כדוגמת: סוג השמן, סוג מסנן אוויר, סוג מסנני הסימון 

יסופק שלט עם הוראות הפעלה וטיפול ברורות בעברית אשר יהיה מוגן בפני שמנים ודלק. 

)מיקום  השלט יקבע באתר(. תוכן ההוראות בתאום עם המזמין, השילוט יעשה בהדפסת משי 

 ע"ג לוח אלומיניום מאולגן.

 

 

 הדרכה .8.25.30

  הדרכה למתקין תינתן באתר כפי שיידרש. 

 עלת הדיזל גנרטור יעביר הקבלן הדרכה והסבר מקיף למפעילי התחנה.ביום הפ 

 הדרכה זו תכלול: 

 תיאור והכרת הדיזל גנרטור. .א

 הפעלה מעשית של הציוד. .ב
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 הסבר על אופן ביצוע אחזקה וטיפולים שוטפים. .ג

 הסבר אל איתור תקלות ואיתורן. .ד

 כן יעביר הוראות הפעלה זמניות שיושארו באתר המתקן. .ה

 כללי -ולציה וקבלהבדיקות סימ .8.25.31

בדיקות סימולציה וקבלה ייערכו לאחר גמר ההתקנה ואישור ההרצה באתר. בדיקות 

הסימולציה יכללו            בדיקות כל מערכי הפיקוד ומערכי ההחלפה אליהם מחובר הגנרטור. 

הבדיקות ייערכו יחד עם צוות חשמלאים של הטכניון ושל הקבלן. בדיקות סימולציה וקבלה 

יערכו לאחר שהקבלן יספק את כל המסמכים הנדרשים לרבות תכניות לפי ביצוע, ספר המתקן, 

דוח הרצה, אישורי מכון תקנים למערכת גילוי וכיבוי אש ולמערכת הדלק, אישורי ספק הגנרטור, 

 אישורי בודק מוסמך להתקנות וכן כל אישור ובדיקה אשר ידרשו ע"י המפקח.

ית באישור משרד התשתיות. הגשת כל האישורים במסגרת ספר קבלה סופית של המתקן מותנ

 המתקן, לרבות רישוי תחנה יהוו תנאי לאישור חשבון סופי. 

 רעידת אדמה -התקנת המערכות .8.25.32

התקנת הגנרטור על מרכיביו ומערכות העזר תבוצע כך שההתקנה תעמוד בדרישות התקן 

 הישראלי בעניין רעידות אדמה.

 יעוגנו לרצפת הבטון על ידי מיתדים כימיים בכמות ובחתך מתאים.מיכלי דלק, לוחות  -

צנרת מכל סוג ומערכת פליטה תעוגן במתלים גמישים עם הקשחה דו מימדית, חיבורים  -

 לתשתיות מבנה יהיו חיבורים עם אלמנט גמיש.

על הקבלן להיעזר בשירותי מומחה מוכר ולהגיש דו"ח המאשר את התאמת ההתקנה לדרישות 

 כל זאת במסגרת מחירי היחידה של התקנת הציוד.התקן 

 בדיקות .8.25.33

הדיזל גנרטור. הבדיקות תכלולנה בין  –במהלך ההרצה תיערכנה בדיקות לתפקוד כל מרכיבי 

 השאר:

 שעות, בדיקת טמפרטורה ולחץ שמן. 6העמסה מלאה מינימום  -

 ום., מדידת שינוי מתח, תדר וזמן שיק50%תגובה למכת עומס סימטרית מרייקם של  -

. מדידת שינוי 75%, 50%, 25%, 0%לפאזה, בסיס עומס  25%תגובה למכת עומס אסימטרית  -

 מתח, תדר וזמן שיקום.

, 25% 0%בכל אחת מהפאזות מדידת יציבות המתח, בסיס עומס  25%העמסה אסימטרית  -

50% ,75%. 

 . מדידת יציבות מתח50%, 0%. בסיס עומס 200KW D.O.Lתגובה להעמסת עומס מנועי  -

 תדר וזמן שיקום.

 גנרטור ברייקם. -  מדידת הרמוניות זרם ומתח -

 לינארי. 50%, 100%עומס  -     

 3, עם מרכיב הרמוניה 25%, 50%, 75%עומס  -    

 .5%בזרם 

, 5, עם מרכיב הרמוניה 25%, 50%, 75%עומס  -     

 .  3%בזרם,  7
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שיוזמן על  -"גורם שלישי"  -מכוייל כל המדידות תבוצענה על ידי מהנדס בודק בעל מכשור  -

 ידי ועל חשבון הקבלן במסגרת מחירי היחידה.

כל תוצאות המדידות יעמדו בדרישות המפרטים והתקנים. דוח הבדיקות מאושר יועבר  -

 למזמין לאחר שאושר על ידי המפקח, במסגרת ספר המתקן. 

 

 מפרט טכני למערכת סנכרון, בקרה והעברה שקטה של גנרטורים .8.26

 קדמהה .8.26.1

מפרט זה מפרט את מינימום התנאים והדרישות הכלליות לתכנון מפורט, ייצור אספקה והפעלת 

ממערכת סנכרון  -מערכת בקרה, החלפה שקטה בין רשת חברת החשמל ומערכת דיזל גנרטור ולהפך 

ובקרה בין מס' גנרטורים. כל הציוד החשמלי יסופק, יותקן ויחובר ע"י הקבלן. על הקבלן לפרט 

בהצעתו את סוגי הציוד המוצעים, כפוף לתנאי מפרט זה והסטנדרטים הכלולים בו. מחיר המערכת 

 כולל תכנון מפורט, ייצור, אספקה, הובלה, התקנה, חיבור, הפעלה ומסירת המערכת.

מערכת הבקרה )המפורטת בהמשך( תבקר את מערך הלוחות הראשיים בהיבט של ניהול אנרגטי 

 צורך.והשלת עומסים במידת ה

 תנאים כלליים .8.26.2

על הקבלן לתכנן, לייצר, לספק ציוד ולבדוק את המערכת לעמידה בתקנים וסטנדרטים  .8.26.2.1

 הבאים:

ELECTRICAL WITH  ASSOCIATED ANSI/EEE C37.90   - RELAY 

SYSTEMS  POWER  APPARTUS.   

ANSI/EEE C37.90.2   - R.F. INTERFERE  BS.261                -   R.F. INTERFER 

IEC 255-5         -   INSULATION TESTS FOR ELECTRICAL RELAYS       

     IEC 255-6       -   MEASURING RELAYS AND PROTECTION 

EQUIPMENT  

IEC 255-20                    -   PROTECTION (PROTECTIVE) SYSTEMS                                 

 c °50הציוד והמערכת יתאימו לעבודה בטמפ' סביבה של עד   .8.26.2.2

 נתונים טכניים כלליים .8.26.2.3

 ±400V   5%מתח נומינלי 

 Hz 50תדר               

 3מספר פאזות  

 תכניות .8.26.2.4

התכניות הרצ"ב הינן תכניות כלליות עקרוניות הבאות לתת גיבוי למפרט זה, המערכת תבוצע 

 ואישור התכניות ע"י המהנדס.לאחר ביצוע תכנון מפורט ע"י הקבלן 

 

 היקף העבודה .8.26.3

מערכת ההחלפה בין רשת חברת החשמל לבין קו אספקה מהגנרטור בנויה ממפסקי זרם  .8.26.3.1

הפועלים בשיטת האנרגיה הצבורה והכוללים מנוע דריכה, סלילי הפעלה (ACB)באוויר 

 הפסקה וכן מערכות העזר המפורטות להלן.
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הכוללת בקרים מתוכננים, בקרי סנכרון, מדידות מכל מערכת בקרה וסנכרון מערך גנרטורים  .8.26.3.2

 גנרטור והטמעת תכנה אשר תפקד על כל המערך המתואר.

המפרט שלהלן מתייחס למערכות העזר שייעודן לבצע סנכרון בין הגנראטורים, החלפה ו/או  .8.26.3.3

העברה שקטה במערכת החלפה, מערכת ההחלפה עצמה תהיה לעיתים כלולה בהיקף העבודה 

 לא )תבוצע ע"י אחרים(, כפי שיפורט בכתב הכמויות שבסוף המפרט.ולעיתים 

 אפיון המערכת .8.26.4

אוטומטי ולפי בחירת משטרי עבודה  המערכת מאופיינת לביצוע החלפה והעברה שקטה באופן .8.26.4.1

 רצויים, בנוסף לנ"ל ניתן יהיה להפיק מהמערכת מספר תתי מערכות כלהלן:

  מערכת לשילוב גנרטורים בשיא ביקושPEAK SHAVING. 

 .העמסה קבועה של גנרטור 

 .העמסה קבועה של רשת 

  מערכת מסונכרנת לרשת חברת החשמל מבוקרת מיקרופרוססור לצורך ניסוי גנרטורים

 ולזמן קצוב מראש )פעולה יזומה(.

מצב זה מוגבל ע"י חברת החשמל למס' דקות ובא לאפשר הפעלת הגנרטור והעמסתו ללא 

במערכת עם נפילת הרשת וכניסת הגנרטור )כמו למשל גרימת פעולות המתבצעות כרגיל 

 השלת עומסים(.

 ( משטרי עבודה כמפורט להלן:3מערכת החלפה, סנכרון והעברה שקטה תופעל בשלושה )

 מערכת החלפה, סנכרון והעברה שקטה .8.26.4.2

 .הפעלה יזומה של מערך הגנראטורים לעבודה ללא עומס לצורך בדיקת מערך הפיקוד 

  העברה( שקטה מרשת חברת החשמל לגנרטור ללא הפסקה על פס הצרכן ביצוע החלפה(

 )פעולה יזומה( ואח"כ הפלת רשת חח"י.

  "ביצוע החלפה אוטומטית עם נפילת רשת חח"י, עם חזרת מתח  -פעולה בזמן "חרום

 הרשת ביצוע העברה שקטה ומבוקרת חזרה לרשת חח"י ללא הפסקה על פס הצרכן.

 

 מרכיבים נוספים .8.26.4.3

  העמסה אוטומטית של גנרטור. גנרטורים עם אפשרות הגבלה להספק גבוה מערכת

HIGH LIMIT   ולהספק נמוךLOW LIMIT. 

  מערכת לויסות אוטומטי של מקדם הספקPOWER FACTOR. 

  מערכת מדידה לגנרטור ולרשת )רב מודד( מבוקרת ע"י מיקרופרוססור ומציגה את כל

 הערכים הנמדדים:

 (V)זות מתח פאזי שלוב בשלוש פא -

 (A)זרם בשלוש פאזות  -

 POWER FACTOR -מקדם הספק  -

 (Hz)תדר   -

 .(KWH, הספק מצטבר קילו וואט שעה (KW)הספק בקילו וואטים  -

 .RS485/RS232יציאה לפרוטוקול תקשורת  -

 אופציות למשתמש, יציאות אנלוגיות לכל אחד מהפרמטרים. -
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 תוכנה לניהול אנרגיה. -

 

  כגון:מערכות הגנה לרשת ולגנרטור 

 הספק חוזר, כוון סדר פאזות, מתח גבוה או נמוך.

 בקרת המערכת .8.26.5

עם כרטיסים נשלפים אשר תותקן בלוח פיקוד  (PLC)כל המערכת תבוקר ע"י בקר מתוכנת  .א

 נפרד.

 .I/O (6 SLOTS) 80 -לבקר תהיה תכולה של עד ל .ב

 .24V DC -כל הכניסות והיציאות לבקר יהיו ל .ג

 .TCP/IP -וMB + RS – 485 לתקשורת  (PORT)לבקר יהיה חיבור  .ד

 הבקר יהיה תעשייתי בלבד. .ה

 הגנות נגד השפעות אלקטרומגנטיות וגלי רדיו .8.26.6

ושדות  (RF)המערכת תבנה ותורכב עם רכיבים ומערכות בעלי מיסוך כנגד הפרעות של חדרי רדיו 

אלקטרומגנטיים כך שאלה לא ישפיעו על המערכת וגם שהמערכת לא תקרין גלים כאלה 

 לסביבתה.

 שרטוטים .8.26.7

על פי תכנון מושלם של מערך הסנכרון, בקרה והעברה שקטה, יעביר הקבלן סט תכניות  .8.26.7.1

  מפורטות לאישור המתכנן. 

מופקות בהקטנה  - A3תכניות היצרן תבוצענה בתכנת אוטוקאד העדכנית לאותה עת בגודל  .8.26.7.2

 .A4בלייזר 

ייצור המערכת יחל רק לאחר אישור התכניות ע"י המתכנן והמזמין באמצעות חותמת  .8.26.7.3

 וחתימה.

 אישור המתכנן והמזמין לא יגרע מאחריות הקבלן. .8.26.7.4

 הקבלן יעביר עם הלוחות סט תכניות עדות בשלושה עותקים, כולל דיסקט. .8.26.7.5

 

 חווט ותעלות חווט .8.26.8

ממ"ר כאשר החוטים ממשני הזרם יהיו חוטים  1.5על ידי חוטים גמישים כל חווט הפיקוד ייעשה 

 ממ"ר. 2.5גמישים 

 .90°cכל החוטים יהיו חוטים מבודדים לטמפרטורה של 

 כל החווט בתוך התא יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק.

 לפחות בתעלה. 50%כל התעלות תסופקנה ע"י הקבלן עם רזרבה של 

 

 החוטיםצבעי  .8.26.8.1

 גידים 4 - 5כבל  -

 חום - Rפאזה 

 חום/שחור - Sפאזה 

 חום/כתום - Tפאזה 

 כחול -אפס      

 ירוק/צהוב -הארקה 
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 גידים 3כבל  -

 חום -פאזה    

 כחול -אפס    

 ירוק/צהוב -הארקה    

 גידים ומעלה 5כבל פיקוד  -

 כל הגידים בצבע בידוד לבן עם מספר זיהוי מודפס בשחור.   

 24V DCכבלי הזנה  -

 אדום -)+(    

 שחור -(  -)   

 PLC  (24V DC)כבלי פיקוד ל  -

  DI   - סגול 

DO - כתום 

כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי סופיות חוט עם לחיצה. כל חווט הפיקוד למכשירי  .8.26.8.2

המדידה ולאביזרי הפיקוד והנורות המותקנים על הדלת יבוצעו כאמור על ידי חוטים 

ייקשרו ביחד ליצירת צמה אחידה. הצמה תיעטף  על ידי צינור לבן גמישים מבודדים אשר 

 מפותל וגמיש. יש לדאוג לעודף באורך החוטים ופתיחת הצינור כך שלא תמנע פתיחת הדלת.

 כל חוטי הפיקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים, מושחלים. .8.26.8.3
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 )לוח גנרטור(מכלולי המערכת בלוח מפסקים מחליפים  .8.26.9

בחזית הלוח יותקנו מנורות סימון המסמנות את שיטת ההספקה, כולל ציור סינופטי  .8.26.9.1

 מוקטן המראה  את מצב המפסקים המחליפים.

 "בורר הזנת צרכן" בעל ארבעה מצבים .8.26.9.2

 "חברת חשמל" בלבד. -

 "גנרטור". -

 "אוטומטי". -

 "סנכרון". -

לא תתאפשר שום  מצב "חברת חשמל": מפסק מחליף חברת חשמל יישאר מחובר, .א

 פעולת החלפה )ישים במצב תחזוקת המערכת למניעת הפעלת הגנרטור בשוגג(.

גנרטורים.  -מצב "גנרטור": מצב זה מאפשר העברה מבוקרת של הצרכן לפס גנרטור  .ב

מצב זה אינו מותנה בתקינות רשת חברת חשמל. לאחר הפעלת הגנרטור במצב יד 

שמל ויחובר בהשהיה מפסק גנרטור. הצרכן ולאחר זמן ייצוב, ינותק מפסק חברת הח

 יוזן מפס גנרטורים, כל עוד לא שונה מצב זה.

מצב "אוטומטי": המערכת תפעל כמערכת החלפה אוטומטית רגילה, עם זמני השהייה  .ג

בהחלפה בין המפסקים, אשר יותנה בחיגורים חשמליים. )במצב זה אין העברה 

 שקטה(.

ברשת חברת החשמל, ולאחר השהייה יותנעו  במידה ואובחנה תקלה -אופן הפעולה 

הגנראטורים. לאחר ייצוב מתח תדר, מערכת ההחלפה תנתק את מפסק חברת החשמל 

 5ותחבר את מפסק הגנרטור. לאחר חזרת רשת חברת חשמל וזמן ייצוב מתח רשת של 

דקות, תתבצע החלפה חוזרת )ניתוק מפסק גנרטור וחיבור מפסק חברת החשמל(. 

דקות  5 -מפסק גנרטור, הגנראטורים יעברו לפעולה במשטר קירור כ לאחר ניתוק

 וידוממו.

מצב "סנכרון" להעברה שקטה: מצב זה זהה למצב אוטומטי, אך עם חזרה שקטה, עם  .ד

חזרת רשת חברת החשמל, המערכת תעקוף את החיגורים החשמליים, ובעזרת מערכת 

סנכרון אוטומטית תחבר את המפסקים המחליפים במקביל לרשת חברת החשמל, 

מערכת תשיל את הספק דקות. במשך הזמן הנ"ל ה 5 -למשך זמן הניתן לכיול עד כ

הצרכן מהגנרטור לרשת בצורה מדורגת, כך שבזמן ניתוק מפסק הגנרטור, יבוצע 

מהעומס. מצב זה נועד למנוע תופעות  15%הניתוק בהספק מינימאלי שאינו עולה על 

 בזמן המעבר. 
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 כמו כן בזמן העברת המערכת ימנעו שני מצבים קריטיים:

 מההספק הנומינלי של הגנרטור,  90% -ל להעמסת הגנרטור במקביל לרשת תוגב

 עם אפשרות כיול ערך ההגבלה.

  המערכת תמנע העברת הפק לרשת חברת חשמל. הגנרטור יספק אך ורק את

ההספק הנצרך בזמן אמת על פס הצרכן. מובהר בזאת כי ממסרי ההגנה להספק 

 חוזר ישמשו אך ורק לצורך הגנה ולא ישתתפו באופן פעיל בפיקוד המערכת.

*  סדר הפעולות הנדרשות להעברה שקטה יפורטו     

 (.9.4בהמשך )ראה סעיף 

המערכת תכלול "בורר ניסוי בעומס" בעל שלושה מצבים מסוג מפתח נשלף, בכל אחד  .8.26.9.3

 מהמצבים.

 לא ניתן לבצע כל פעולת ניסוי. - 0מצב  .א

ניסוי בעומס: מצב זה מדמה תקלה ברשת חברת החשמל, ומותנה במצב  - 1מצב  .ב

ורר הזנת הצרכן". מצב זה מאפשר את פעולת הגנראטורים כמערכת אוטומטית "ב

 יאפשר חזרה מבוקרת לחברת חשמל. 0או סנכרון להעברה שקטה. חזרה למצב 

 מצב ניסוי גנרטורים במקביל לרשת חברת חשמל: - 2בורר במצב  .ג

אש. במצב הנ"ל הגנראטורים יופעלו ויסנכרנו לרשת חברת החשמל למשך זמן קצוב מר

 בחזית הלוח יותקן שעון זמן דיגיטלי לקביעת משך זמן הניסוי. לאחר תום הניסוי

המערכת תשיל את ההספק מהגנרטור לרשת חברת חשמל, לאחר השהייה ינותק 

מפסק הגנרטור, הגנרטור יעבור למשטר קירור וידומם. איפוס המונה יבוצע ע"י 

 .0העברת בורר הניסוי למצב 

 :סדר הפעולהתאור  -העברה שקטה   .8.26.9.4

הצרכן מוזן דרך מפסק מחלף חברת חשמל  -מצב רגיל רשת חברת חשמל תקינה  .א

 .0"בורר הזנת צרכן" במצב סנכרון, "בורר ניסוי בעומס" מצב 

. הגנרטורים יופעלו ולאחר ייצוב מתח תדר, יחוברו לפס 1העברת בורר הניסוי למצב  .ב

 סנכרון גנרטורים.

  האוטומטית, ותנווט את פקודת הסגירה המערכת תחבר את מערכת הסנכרון

למפסק מחלף גנרטור. המסנכרן האוטומטי מבצע התאמת מתח תדר וזווית 

 לרשת חברת החשמל.

  כאשר המתח, התדר והזווית מגיעים לערכים האופטימאליים קרי: הפרשי מתח

מעלות, תינתן פקודת סגירה למפסק  0 - 10וזווית בין  0.2%, הפרשי תדר 1%עד 

 נרטור.מחלף ג

  כאשר המפסקים מחוברים במקביל לרשת, תתחיל העמסת הגנרטור לערך

מההספק, ולאחר זמן ייצוב יועבר מלוא הספק הצרכן  15% -מינימאלי של כ

 המתוכנן לגנרטור או גנרטורים. העמסת הגנראטורים תבוצע עפ"י זמן.

 לאחר השלת העומס מהרשת לגנרטור ינותק מפסק מחלף חברת חשמל. מצב זה 

 הוא העברה מושלמת של ההספק מהרשת לגנרטור.

 מצב חזרה לרשת חברת חשמל. גנרטורים פועלים, מפסק מחלף גנרטור מחובר. .ג
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  מערכת הפיקוד תחבר את מערכת הסנכרון לרשת 0החזרת מפסק הניסוי למצב .

חברת חשמל ותנווט את פקודת הסגירה למפסק מחלף חברת החשמל. האוטו 

 מת מתח תדר וזווית של הגנראטורים לרשת חברת חשמל.סינכרונייזר יבצע התא

  כאשר המתח, התדר והזווית מגיעים לערכים אופטימאליים, תבוצע פעולת סגירה

 של מפסק מחלף חברת החשמל.

  לאחר חיבור מפסק מחלף חברת החשמל ולאחר זמן ייצוב המערכת תינתן פקודה

העומס תבוצע לפי זמן להשלת העומס מהגנראטורים לרשת חברת החשמל. הורדת 

 מההספק. מצב זה ימנע הספק חוזר לגנרטור. 15% -עד לערך של כ

  לאחר השהייה ינותק מפסק מחלף גנרטור, ולאחר פעולת קירור ידומם הגנרטור- 

 גנרטורים.

 מצב ניסוי גנרטורים במקביל לרשת ללא החלפה: .8.26.9.5

הניסוי חברת סדר הפעולות זהה לחלוטין למצב העברה שקטה. אך במשך כל זמן  .א

 החשמל עובדת במצב סנכרון מלא ללא ניתוק.

לאחר תום זמן הניסוי המערכת תבצע השלת עומס מהגנראטורים בחזרה לרשת ולא  .ב

תבוצע שום פעולת ניתוק במפסקים המחליפים, הגנראטורים יעבדו במקביל לרשת 

והגנראטורים יעברו  -חברת החשמל, לאחר השהייה ינותק מפסק מחלף גנרטור 

 למשטר קירור וידוממו.

 פעולת המערכת בזמן חרום .8.26.9.6

 מתח חברת חשמל תקין. גנרטורים אינם פועלים. .א

אובחנה תקלה במתח חברת חשמל. כל הגנראטורים יופעלו אוטומטית ומזינים את פס  .ב

הסנכרון. המערכת מנתקת את מפסק מחלף חברת חשמל ומחברת למפסק מחלף 

 קה קצרה באספקה(.גנרטור. הצרכן מוזן מגנרטור )תוך הפס

לאחר חזרת רשת חברת חשמל וזמן ייצוב מתח רשת, המערכת תפעל כמערכת העברה  .ג

 שקטה לפי סדר הפעולות המתואר  בפרק זה.

 

 מערכת ויסות מתח ותדר  .8.26.9.7

 מערכת ויסות מתח תותאם לשני מצבי ויסות. .א

  עבודה במקביל לרשת חברת חשמל עם אופי מקדם הספק משתנה. יחובר ווסת

 כלפי רשת חברת חשמל. 1 -ולא יותר מ 0.92לשמירת מקדם הספק מנוסף 

 .עבודה כגנרטור חרום. ווסת המתח יקבל פקודה במקביל לגנראטורים אחרים 

ויסות תדר:  ווסת הסיבובים של הגנרטור יהיה מדגם אלקטרוני הידראולי ויחובר  .ב

ם אחרים לרגש העומס החשמלי של הגנרטור, כך שיוכל לפעול במקביל לגנראטורי

 באמצעות קווי השוואה.

 הרץ בעבודה כגנרטור חרום. 50 -תדר הגנרטור יקבע ל .ג

בעבודה במקביל לרשת חברת חשמל ווסת המהירות יקבע את ההספק הפעיל המסופק  .ד

 לרשת, עפ"י קביעה מראש, הניתנת לשינוי במערכת בקרת הגנרטור.

  

 מפרט טכני למערכת דלק .8.27

 כללי:
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בשירותי חברה בעלת התמחות בהקמת מתקני דלק מהסוג המופיע באחריות הקבלן להשתמש 

 בתכניות.

הקבלן אחראי לתכנון מלא ומפורט של כל מערך הדלק עבור ד"ג, כולל תאום תשתיות, חפירות, 

 חיבורים, בדיקות והפעלות באופן תקני ומלא.

יכלול שסתום מגוף  מק"ב 2מערכת הדלק כוללת מערך שאיבת דלק חשמלי, קו ההזנה למיכל יומי בנפח 

חשמלי ומצוף מכני במיכל לאבטחה. שאיבת הדלק מהמיכל היומי לגנרטור תבוצע ע"י משאבת 

 הגנרטור. מיכל שבועי טמון הקיים ישמש גם את תחנת הגנרציה החדשה.

יבואן קדר  SEPAR2000בחיבור לגנרטור, מערכת הדלק תכלול מסנן דלק ומפריד מים דוגמת 

ערך. המסנן יחובר באמצעות ברזים כדוריים תלת דרכיים באופן שיאפשר החלפת טכנולוגיה או שווה 

 מסנן תוך כדי עבודה. ידיות הברזים יחוברו ע"י שרשרת למניעת מצב של חיבור צולב. 

 ברז כדורי וצינור גמיש בחיבור בין הגנרטור והתשתיות. 

שיניים חשמלית לסולר דוגמת  לצורך מניעת הצפה בתקלה ולצורך סחרור הדלק תותקן משאבת גלגלי

GPM .תוצרת גרינשפון או שווה ערך, לספיקה המתאימה לעבודת הגנרטור ובהתאם להנחיית יצרן 

 

 יומי \מיכל סולר שבועי .8.27.1

 לנקודת ניקוז מים(. 2%-דופן כפולה ותחתית משופעת )כ 

  פתח מתאים לנקודת תדלוק 

 :צנרת חזרה 

 צנרת חזרה של עודפים ממנוע  -גנראטור -מיכל יומי

 נקודת ריקון בתחתית מיכל 

  צול.  1.5מד מפלס להתראת חוסר סולר , מותקן בפתח 

  .פתחים נוספים לחיבור התראות למערכת בקרת מבנה על פי דרישת הלקוח 

 מדיד סולר שקוף, חיצוני עם ברז בקצהו התחתון וסרגל שנתות בליטרים -מיכל יומי . 

  בכל היציאות ממיכל יומי יותקן ברז כדורי ישר עם ניפל איטום בקצהו במידה ואינו

 בשימוש. 

  .בסיס המיכל יכלול בורג מרותך המתאים לחיבור הארקה 

 2  צול כל אחד. אחד מעל נקודת ריקון מים והשני בקצה  2 –פתחים אופציונליים במיכל

 השני של המיכל. 

  .המיכל ינוקה בהתזת חול ויצבע מבפנים ומבחוץ בצבע יסוד ומעליו לפחות שתי שכבות צבע 

 צבע אפוקסי או צבע עמיד לסולר.  -צביעה פנימית 

  על המיכל לעבור בקרה לניקיון מזיהומי הלחמות וייצור וללא לכלוך בתוך המיכל בעת

 מסירה. 

 נראטור, כפי שמוגדר בתוכניות.עם המיכל תסופק צנרת לחיבור ובין המיכל היומי לג 

 כל הברזים הינם ברזים המיועדים לסולר בעלי אטמים מתאימים לסולר. 

 צינורות לדלק ולמי קירור .8.27.2

. כל חיבורי הצינורות ייעשו בריתוך, פרט ASTM-A53GRBשחור לפי  40הצינורות יהיו סקדיול 

 ניות לאותם המקומות בהם יידרשו אוגנים או מחברים מכניים לפי התוכ
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 או לפי הוראות המפקח.

בחיבורים בין צנרת הקבועה לגנרטור ולרדיאטור יותקנו קטעים גמישים על מנת למנוע מעבר  

 רעידות מהמכונה לצנרת המקובעת לרצפה.

וזאת לצורך מניעת זיהום הקרקע בעת   PVCבהנחת צנרת תת קרקעית תונח הצנרת בתוך צנרת 

 זאת בחשבון במחיר הצנרת. נזילת סולר מהצנרת, על הקבלן לקת

 צביעת צינורות גלויים .8.27.3

שטחי המתכת של כל הצינורות יחד עם כל האביזרים, החשוקים, התמיכות העשויים מתכת וכן  

במפרט הכללי, כולל שילוט חיצים לכוון  11כל מבני הפלדה הקשורים בהם, יצבעו בהתאם לפרק 

 הזרימה.

 

 עבודות ריתוך .8.27.4

 כללי .א

 LIQUID 4 ,ANSI B31התקן הקובע לעבודות ריתוך לפי מפרט לצינורות דלק הוא 

PETROLEUM TRANSPORTATION PIPING SYSTEM   .לרבות ריתוכי תפיסה 

תיקונים וכו' ייעשו ביד בשיטת הקשת החשמלית המוגנת. תהליכי הריתוך לכל סוג של צנרת יוגשו 

 לאישור המפקח לפני תחילתן של עבודות ריתוך כלשהן. 

כל ההוצאות הכרוכות באישור תהליכי הריתוך, מבחני הרתכים יחולו על הקבלן. כל תפר יסומן 

מפקח  לבין הקבלן ואשר תאפשר את זיהוי  מיקום במספר זיהוי לפי שיטה שיוסכם עליה בין ה

התפרים גם אחרי צביעת הריתוך. הקבלן יעסיק בעבודות הריתוך אך ורק רתכים מוסמכים אשר 

 עמדו במבחן בהתאם לדרישות התקן הקובע.       

יאוחסנו עד לשימוש בהן במיכלי האריזה המקוריים,  ASTM-233האלקטרודות לפי תקן  .ב

שימנע ספיגת רטיבות ופגיעה מכנית בעטיפתן. האלקטרודות במיכלים שנפתחו סגורים באופן 

יוגנו כנגד רטיבות. כל האלקטרודות ייובשו לפני השימוש בהן בתנורים מתאימים בטמפרטורה 

ולמשך זמן כפי שייקבע בהוראות יצרן האלקטרודות ולא יורשה השימוש באלקטרודות שלא 

 יובשו כנ"ל.

קו או נרטבו או אשר טיבן נפגם באופן אחר, תיפסלנה. אלקטרודות שנפסלו, אלקטרודות אשר ניזו

 יסולקו מין האתר מייד עם פסילתן.

 .הכנת קצוות הצינורות ואביזרים לריתוך .ג

 A  – (a )434.8.3הסדרת )עשיית "פאזות"( קצוות הצינורות לריתוכי השקה, תיעשה לפי הציורים 

בכפיפות לדרישות תהליך הריתוך  המאושר. קצוות הצינורות של התקן הקובע,  B – (a )434.8.3 -ו

העגולה הנכונה. את קצוות הצינורות העומדים לריתוך  ייבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם 

 יש לנקות היטב מכל לכלוך, שמן, שיירי צבע וביטומן ומכן חומר זר אחר העלול להשפיע לרעה על

 טיב הריתוך. 

 התאמת צינורות לריתוך .ד

בעת התאמת הצינורות, יש להמעיט ככל האפשר ב"מדרגות" בין קצוות של צינורות סמוכים, 

של התקן הקובע. לשם מרכוז צינורות המתחברים בקו ישר,  434.8.4( bבכפיפות לדרישות סעיף )

 יש להשתמש במכשיר התאמה פנימי או חיצוני.

מאורכו בקטעים  50% -ן לפחות באין להסיר את החישוק החיצוני עד אשר רותך המחזור הראשו

המחולקים באופן שווה לכל היקף הצינור. החיזוק הפנימי לא יוסר אלא לאחר שהושלם מחזור 
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השורש לכל היקפו. לפני ריתוך מחזור השורש, יש להכניס לצינור האחרון שלפני הצינור החדש 

 הצינור אחרי ריתוכו. )אשר עומדים לרתכו( מכשיר הניקוי דמוי משקולת, אשר ימשך ויוצא דרך

 ריתוך אגנים .ה

טיב ריתוך האגנים לצינורות יהיה בהתאם למפורט בסעיף לצינורות. חיבורם של האגנים עם צוואר 

( 3) -ו 2( 3שבתקן הקובע, פרטים ) 434.8.3(  bריתוך ושל האגנים המתלבשים, ייעשה לפי ציור )

בהתאמה. בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב בהחלט לציר הצינור. יש 

ריתוך או סיגים ומכל פגיעה אחרת. אגנים ששטחי  –לשמור על שטח האטימה מהתזות של החומר 

זירם לבית המלאכה לחריטה.  האטימה שלהם נפגמו, אין לתקן בשדה אלא יש לפסלם או להח

  

 סעיפים מוכנים .ו

 מומדרים  סעיפים מוכנים וקשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות יסופקו עם קצוות

)פאזות( וירותכו לצינורות ע"י ריתוכי השקה ישרים כמפורט לעיל לריתוך צינורות תוך הקפדה על 

שינוי הזוויות,  מותר יהיה לחתוך  התאמה מדויקת ועל מצבם הנכון של הסעיף או של הקשת. לשם

 פלח מקצה הקשת תוך המדרגה של הקצה החתוך.

 ריתוכים פגומים .ז

של התקן   434.8.6( bכריתוכים פגומים ייחשבו ריתוכים אשר לא ימלאו אחרי הדרישות בסעיף )

 הקובע.

 תדירות הבדיקות  .ח

שיצולמו תיקבע  20% -של  אורך הריתוכים וחלוקת ה 20%הבדיקה ההתחלתית תהיה בשיעור 

ע"י המפקח. במקרה והבדיקה הזאת אינה נותנת תוצאות משביעות רצון יגדיל הקבלן את  מספר 

של כל הריתוכים. כל  100%הצילומים כפי שיראה המפקח לנחוץ לשם קביעת טיב העבודה עד כדי 

 הצילומים הנוספים וכל התיקונים שיבוצעו בעטיים, יהיו על חשבון הקבלן.
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 רשימת הציוד )למילוי על ידי הקבלן(  .8.28

 

 

 מס'

 

 תיאור הציוד

 ציוד למלוי ע"י הקבלן ציוד לפי מפרט

 דגם יצרן/ספק דגם יצרן

1.  
           0.6/1KV כבלים 

 
 סינרג'י כבלים

N2XY, NA2XY, 

 NHXH FE180/E90 
  

18/30kv 
 ארכה

N2XS(F)Y, NA2XS(F)Y 

מפסקים זרם ראשיים   .2

 ACBנשלפים 

ABB  

SCHNEIDER ELECTRIC 

EATON 

   

מפסקים חצי אוטומטים   .3

 MCCBיצוקים 

 

ABB  

SCHNEIDER ELECTRIC 

EATON 

   

 ABB מא"זים + ממסרי פחת   .4

SCHNEIDER ELECTRIC 

EATON 

   

5.  
    ווידמיולר ,פניקס מהדקי פקוד

 תעלות רשת/פח/סולמות  .6

 

 יקיר

 מולק לפידות 

NEIDAX )בשיווק ארכה( 

   

 פלגל PVCתעלות   .7

 אמבל

   

 SIEMENS - לוח מ.ג  .8

- ABB 

- SCHNEIDER ELECTRIC 

- EATON 

 

 

 

  

 שנאי הספק  .9
 ארדן

SIEMENS 
   

 בשיווק יונירום EATON מערכת אל פסק  .10

NEW WAVE  בשיווק תדיראן

 )אביאם מערכות(

   

 ישראלוקס גופי תאורה  .11

אינטרלייט )בשיווק לוצ'ה 

 תאורה(

 געש תאורה
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 מס'

 

 תיאור הציוד

 ציוד למלוי ע"י הקבלן ציוד לפי מפרט

 דגם יצרן/ספק דגם יצרן

 )בשיווק ארכה(פיליפס 

 EATON גופי תאורת חירום  .12

BIGHELI  בשיווק(

 ישראלוקס(

AWEX )בשיווק ארכה( 

   

שלטי יציאה מוארים דו   .13

 LEDתכליתי 

EATON 

BIGHELI  בשיווק(

 ישראלוקס(

AWEX )בשיווק ארכה( 

   

 PHOENIX מגן מתח יתר  .14

DHEN 

RAYCAM 
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 עבודות טיח - 09פרק 

 בכללימפרט  09.1

 וההשלמות של מפרט מיוחד זה. 09רק 0כל העבודות יבוצעו לפי המפרט הכללי 

 קטע ניסיוני )דוגמאות( 09.2

של המפרט הכללי. הקטעים בגודל  09.01.06הקבלן יכין קטעים ניסיוניים לכל סוג טיח כנדרש בסעיף 

200x200 .ס"מ לפחות 

 חיזוק מקצועות, פרופיל גמר 09.3

 למלוא גובהם, בקצה חפשי ובפינות חיצוניות, יחוזקו הן במקצועות האנכיים בטיח חוץוהן  בטיח פניםהן  .1

 .לכל אורכםוהן האופקיים והמשופעים )שפות פודסטים בח' מדרגות וכו'( 

מקצועות אנכיים בטיח פנים יחוזקו בזוויתני רשת מתוחה. הזוויתן יהיה מפח מגולוון עם חיפוי פרופיל  .2

P.V.C .)"לפינה )"פרופיל גרמני 

שאר המקצועות בטיח פנים וכל המקצועות בטיח חוץ, למעט מקצועות טיח תרמי, יחוזקו בסרגלי מקצוע  .3

 .03-6047146מסופק ע"י אייל ציפויים בע"מ טל':   PRT100BWמפלסטיק כגון 

 מגולוונת בטיח חוץ. XPMלא יעשה שימוש בזוויתנים או ברשת  .4

 לאורך הדרוש. סרגלי המקצוע וזוויתני הרשת יונחו ברצף בהתאם .5

 תחתית זוויתני הרשת למקצועות  האנכיים הפנימיים תהיה מעל לשיפולים. .6

 אופני מדידה 

חיזוק המקצועות בזוויתני רשת, סרגלי מקצוע מפלסטיק ופרופילי גמר וחריצי הפרדה לא ימדדו והם כלולים 

 במחירי טיח פנים וטיח חוץ.

 סוגי הטיח בבנין 09.4

 "מלט מעוכב" או "מלט יבש מוכן מראש".ככלל, המלט לטיח בבנין יהיה  .1

 כל החומרים יהיו מיצרן אחד כך שתובטח ההתאמה בין החומרים ואחריות גורם אחד לטיבם. .2

 המפקח רשאי לאשר שימוש ב"ממלט מוכן באתר" רק לשכבת שליכט עליונה ולצורך השלמות ותיקונים. .3

 למלט לטיח בסביבת הים. 1920המלט לטיח חוץ יהיה "מלט צמנטי" ויתאים לדרישות ת"י  .4

 .במכונת טיחיישום המלט יהיה  .5

 

 גמר טיח פנים במפגשים 09.5

בקו המפגש בין תקרה לקירות מחיצות לקירות חוץ יש לחתוך את הטיח למלוא עומקו. החיתוך יהיה בקווים  .1

 ישירם בסרגל.

 חד.בכל מקום מפגש גלוי של טיח פנים עם וחומר אחר, יש לחתוך את הטיח כנ"ל ולסיים בקו  .2
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 במפגשי מיושרים הנטויים זה לפני זה, יש לעבד את קו המפגש בקו ישר לחלוטין. .3

 

 טיח המושם על הקיר לפי פסים ומוחלק לאחר מכן -יישור מיוחד 09.6

הן בטיח פנים והן בטיח חוץ להבטחת מישוריות מוחלק של הטיח, יבוצע הטיח בשיטת הפסים 

 )"מייאקים"( כמתואר להלן:

מ"מ לכל גובה הקיר,  במרחק אופקי  15וחורים מקומיים יותקנו סרגלים אנכיים בעובי לאחר מלוי שקעים  .1

 מ'. 2שלא יעלה על 

 רציפות הקו האנכי של הסרגל תיבדק ע"י מתיחת חוט ניילון לכל גובה הקיר. .2

 ס"מ. 80המישוריות האופקית של סרגלים תיבדק ע"י חוטים אופקיים שימתחו במרווחי גובה שלא יעלו על   .3

 רק לאחר אישור המפקח על מישוריות מוחלטת של הסרגלים, יוחל בבצוע הטיח. .4

 שכבת הטיח תיושר בין הסרגלים האנכיים הנ"ל ע"י סרגל אלומיניום משונן. .5

לאחר גמר היישור יפורקו הסרגלים, החריצים ימולאו ויישורו עם פני הטיח הסמוכים ותבוצע שכבת  .6

 השליכט העליונה.

 אופני המדידה

 והוא כלול במחירי הטיח. אינו נמדדר המיוחד של טיח היישו

 טיח פנים רגיל, שחור, שתי שכבות 09.7

 יעשה בשתי שכבות, מיושר בסרגל בשני כוונים. גמר השכבה בשפשפת לבד. .1

 ק"ג צמנט לכל מ"ק מלט מוכן לשתי השכבות, גוון אפור כהה. 250 -עם תערובת עשירה בצמנט .2

לא תטויח תקרת הבטון אולם הקירות יטויחו עד לתחתית התקרה  באזורים בהם מותקנת תקרה אקוסטית .3

 האקוסטית. קורות בטון מעל לתקרות אקוסטיות לא יטויחו.

 נישות לארונות מכל הסוגים יטויחו בטיח פנים כנ"ל עד למרחק שהיד מגעת. .4

טיח כתשתית לחיפויים קשיחים על קירות פנים עם שכבת הרבצה )לחיפוי גרניט  09.8

 )פסיפס\קרמיקה\פורצלן

טיח שכבת ביניים על קירות פנים ויכלול גם את  -של המפרט הכללי 100651טיח זה יהיה כמפורט בסעיף 

 המלאכות הבאות:

 סתימת חורים ומעברי צנרת. .1

 מ"מ לפחות על כל השטח כולל שטחי בטון לאחר הרטבה. 5שכבת הרבצה בכף בעובי  .2

 ממלט מוכן באתר ללא סיד ועם מוסף כמפורט לעיל.הטיח ממלט מוכן מראש, ללא סיד, או  .2.1

 ימים לפחות. 3תבוצע אשפרה קפדנית בהרטבה למשך  .2.2

ק"ג צמנט לפחות  350 -, תהיה התערובת עשירה בצמנט100651שכבת יישור בשכבה אחת. בניגוד לאמור בסעיף  .3

 לכל מ"ק מלט מוכן. גמר בשפשפת עץ.
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 של מהפרט הכללי. 100651בסעיף הטיח לא יכיל סיד כלל ויכיל מוסף כמפורט  .4

 הטיח ירד עד לבטון הקונסטרוקטיבי וביצועו יקדים את הבצוע האיטום הביטומני ובטון המילוי מתחת לריצוף. .5

 ישור מיוחד לטיח. -הטיח ייושר כמפורט לעיל בסעיף "טיח המושם על הקיר לפי פסים ומחולק לאחר מכן" .6

 .05ד בפרק מעל לטיח יבוצע איטום צמנטי המפורט ונמד .7

 

 שכבת הרבצה צמנטית ממלט יבש מוכן מראש  09.8.1

 העבודה תכלול, לרבות:

 - שעות לפני תחילת ביצוע הטיח. 24שטיפה יסודית במים 

  הטיח ממלט יבש מוכן מראש, כמפורט לעיל, מתאים לשימוש בסביבה ימית בהתאם לסעיף

 .120-04-503"תרמוקיר" מק"ט . כגון "הרבצה צמנטית" תוצרת 1חלק  1920ב' בת"י  1.4.3.1

 .הטיח יותז במכונת טיח 

  מ"מ בשום נקודה(. 6-מ"מ )לא קטן מ 6-8שכבה אחת של הרבצה בעובי 

 .גמר יישור השכבה בלוח עץ מחוספס 

  ימים, מיד לאחר התייבשות הטיח. הקבלן  3אשפרה: יוקפד במיוחד להרטיב בהתמדה, למשך

יח הרטבה כנדרש בכל השטח ולכל אורך תקופת יתקין צינורות מחוררים בראש הקיר ויבט

 האשפרה. אין להסתפק בהתזה בצינור באופן מאולתר. 

 אופני המדידה

 שכבת ההרבצה נמדדת לפי שטח החיפוי באבן.

 

 טיח חוץ שחור, המושם על קיר או תקרה לפי פסים ומוחלק לאחר מכן  09.9

 טיח חוץ זה יכלול את כל השכבות והמלאכות הבאות:

 ה בכף. זהה לזו המתוארת עבור חיפוי האבן ופחי האלומיניום.שכבת הרבצ .1

טיח בשתי שכבות, מיושר בסרגל בשני כיוונים, הטיח ממלט מובא, נתאים לשימוש בסביבה ימית, כמפורט  .2

 לעיל.

 הטיח מיושר ביישור מיוחד כמפורט לעיל. .3

 הטיח יותז במכונת טיח. .4

ק"ג צמנט לכל מ"ק מלט  350 -ם תערובת עשירה בצמנטשכבת הגמר, שליכט עשיר צמנט בגוון אפור כהה, ע .5

 מוכן. גמר בשפשפת לבד.

 לא יוסף סיד גם לא בשכבת השליכט העליונה. יוסף מוסף לטקס כמפורט לעיל. .6
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אשפרה: יוקפד במיוחד להרטיב בהתמדה, למשך שבוע ימים, את הטיח הזה. הקבלן יתקין צינורות מחוררים בראש 

 בנדרש בכל השטח ולכל אורך תקופת האשפרה. אין להסתפק בהתזה בצינור באופן מאולתר.הקיר ויבטיח הרטבה 

 

 טיח רב תכליתי ובגר   09.10

 הבטונים יהיו חלקים כמפורט בפרק עבודות הבטון. 

 לפני ישום הטיח, יש לנקות את פני הבטון משאריות, להוציא מסמכים או חוטי ברזל לסתום חורים.  

 תכליתי. על הבטון ייושם טיח רב 

 הטיח יהיה מאושר ע"י פיקוד העורף לשימוש במרחבים מוגנים. 

הטיח יובא לאתר בשקים או במיכלי סילו כחומר מוכן לשימוש עם תוספת באתר של מים בלבד בהתאם  

 להוראות היצרן.

 העבודה כוללת בין היתר: 

 רמ"מ תספק ליישו 7הכנת פני הבטון כך ששכבת טיח בעובי מקסימלי של  .1 

 וכסוי מלא.  

 מ"מ. 3-7שכבת טיח אחת בעובי  .2 

 שפשוף והחלקה כעבור שעתיים עם ספוג רטוב ומאלדג'. .3 

 שכבת החלקה של טיח בגר. .4 

  

 תכולת המחיר תהיה עבור כל השכבות המפורטות למעלה. 

 טיח תרמי  09.11

ע, שכבת יסוד, שכבת טיח תרמי " של תרמוקיר או שו"ע לרבות הכנת הרק400טיח תרמי יהיה כדוגמת "טיח תרמי 
 ס"מ. 5ושכבת גמר. יישום לפי הוראות יצרן. עובי מינימלי כללי של המערכת 

 מרק שפכטל  09.12

 מרק השפכטל יהיה מסוג מגיק בונד+ של חברת טמבור או ש"ע

: יש לנקות את המשטח המיועד לשימוש מאבק, שמנים וכל לכלוך אחר, יש לוודא כי הכנת השטח ומערכת הצבע

 .אם יש שכבות צבע חלשות או רופפות יש לסלקן וללטש בנייר לטש ולבסוף להסיר את האבק .המשטח יבש לחלוטין

במידה והגמר הסופי של הקיר מתוכנן לצבע עליון  :קירות פנימיים חדשים עם שליכטה פנימית שאינם צבועים

אקרילי )סידרת הסופרקריל וכו'(, חובה ליישם שכבת בונדרול סופר לאחר ישום השפכטל. במידה והגמר הסופי 

הינו סיד ניתן ליישמו ישירות על השפכטל ללא צורך ביסוד כלשהו. יש לוודא כי התשתית הוכנה בהתאם להוראות 

  1920ת"י 

יישום קירות: מגיק בונד+ מוכן לשימוש ללא צורך בדילול נוסף. יש לערבב את החומר היטב לקבלת  :ישוםאופן הי

להחלקת קירות יש ליישם את השפכטל במרית, בשכבה דקה או עד שלוש שכבות  .הסמיכות הנדרשת.לפני היישום

ובי מצטבר של כלל השכבות לא יעלה לפי הצורך. להמתין לייבוש ולהחליק על ידי נייר לטש עדין. יש להקפיד כי ע

יישום בחיבורי לוחות גבס: יישום  .מ"מ. ניתן ליישם את המוצר גם בהתזה באמצעות מכשיר איירלס בוכנה 5.1על 
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שכבת שפכטל, חיזוק באמצעות רשת אינטרגלס, יישום שכבה נוספת להסתרת הרשת. במידה ומיישמים צבע 

 סופר אקרילי מעל השפכטל, יש ליישם בונדרול

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 09.13

בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של הסעיפים 

 הבאים:

 טיח בחשפים וגליפים. .א

 יישום במעוגל ובשיפוע. .ב

 חיזוק פינות כמפורט לעיל. .ג

 מגולוונת כמפורט לעיל. XPMרצועות פיברגלס ורשת  .ד

 אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים וכיו"ב(טיח ליד  .ה

 כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה. .ו

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי כתב  .ז

 הכמויות.

 :                   Wתיאור ופירוט גמרים מטיפוס  09.14

1. W-32 - .טיח חוץ לגמר צבע סופרקריל 

2. W-21 - .טיח רב תכליתי ובגר לגמר צבע סופרקריל 

3. W-13- .טיח כתשתית לחיפוי קשיח 

4. W-24 – החלקה בשפכטל 

 

 :                   Cתיאור ופירוט גמרים מטיפוס  09.15

1. C-21,C-22,C-23 - .טיח פנים לצבע סופרקריל     

2. C-32 - מ.ד.  וץ לגמר צבע סופרקרילטיח ח 
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 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 

 כללי 10.1

( למניעת החלקה ובכל התקנים הנדרשים 2005החדש )אפריל  2279כל הריצופים יעמדו בת"י   10.1.1

מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטייה מהמידות למישוריות וכו'. האריחים יהיו 

 מסומנים בתו התקן.

על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור מכון                       

התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף/חיפוי 

 הספציפי בכל התקנים הנדרשים

היצור )תאריך ייצור( מידת כל המרצפות/אריחים תהיה זהה. יש להקפיד על סדרה אחידה של   10.1.2

לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו אריח. יש להקפיד 

על גוון אחיד לכל המרצפות/אריחים. יש למיין את מרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל 

 מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. 

 ת או לפי הנחיות המפקח. לפי התכניו -צורת הנחת האריחים    10.1.3

 יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.    10.1.4

במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף, בהעדר הוראה    10.1.5

מ"מ מעוגן היטב.  50X5במפרט המיוחד, במידות  91, כמפורט בפרק 3-אחרת, בסרגל פליז ג

ס"מ, המעוגן לחגורת הבטון, באורך קו החפיפה בין סוגי  30הסרגל מחובר לשטוח פלדה כל 

 הריצוף/הפרש גובה.

 הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות:  10.1.6

בהדבקה ישירה ע"ג הבטון. במידת הצורך יבצע הקבלן, על חשבונו, מדה מתפלסת ו/או  .א

  שפכטל עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה.

ס"מ, נטול סיד עם מוסף להגדלת העבידות.  2י ע"ג חול מיוצב  או סומסום + טיט בעוב .ב

 ק"ג למ"ק.  200 -תכולת הצמנט בתערובת 

מוחלק  עם מוסף  30-בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( יבוצע הריצוף בהדבקה ע"ג בטון ב .ג

 במפרט הכללי )הכלול במחיר היחידה(. 1008לאטימה בהתאם לסעיף 

 תר, ללא שינוי במחירי יחידה.תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח בא 

 

מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות וכדומה, הכל   10.1.7

 לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר, ללא תוספת מחיר. 

 על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח.  10.1.8

וגמה, אשר יכלול אריחים ושיפולים מכל על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לד  10.1.9

 סוג שהוא. 

 האישור יכלול את:     
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 סוג האריחים.  .א

אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה וכל הדרוש לביצוע  .ב

 העבודה. 

מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק מהעבודה  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  

 המיועדת לביצוע. 

שנים מיום אישור המפקח בכתב על גמר העבודה.  10הקבלן ייתן אחריות בכתב לתקופה של  10.1.10

הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת הפרויקט, לאחריותו על עבודות 

ריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים כגון: עבודות הנחה והטיפול הריצוף. האח

במשקים, האריחים וחומרי המליטה. האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט 

זה. הקבלן יתקן, על חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם 

 וף באזור מסוים או בשטח כולו. המזמין. התיקון יוכל לכלול החלפת הריצ

ימי לוח ממועד משלוח ההודעה על גילוי פגמים  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  

 שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של המפקח.  48או תוך 

 אבן מלאכותית לחיפוי בדפינה רטובה 10.1.11

אבן מלאכותית  – 1חלק  1872האבן לחיפוי תתאים לדרישות המפורטות בת"י  דרישות כלליות:

 ,לרבות הדרישות בנוגע לסימון, להזמנה, לתעודות משלוח, לדף מידע טכני, להובלה ,לחיפוי

 .לשינוע, לאיחסון, לדוגמאות אבן ולהתאמה לתקן

 סוגי מקשר של חיפוי אבן: 

  :לקווי המישקים כדלהלן סוגי המיקשר של חיפוי באבן יסווגו בהתאם

  .מישקים עוברים (רצופים) בכיוון אחד, ונפסקים בכיוון שני –. מישקי מיקשר 1

  .מישקים עוברים (רצופים) בשני הכיוונים –. מיקשר מישבץ 2

 .מישקים נפסקים (בלתי רצופים) בשני הכיוונים –. מיקשר רומי 3

שבירת השכבות  .וים האופקיים יודגשוכמו במיקשר רומי. הקו –. מיקשר אבן "מוקאדם" 4

  .תיעשה באמצעות אבן מלבנית בנויה כך שהצלע הארוכה אנכית, וחובקת מספר שורות

 . בהיעדר הוראה או פרטים אחרים יהיה החיפוי במישקי מיקשר5

גב יחידות צמנטיות המיועדות לחיפוי יעבור הכנה במפעל היצרן. הכנת הגב  הכנת גב היחידה:

וס, הסרת השכבות החלשות מגב היחידה (כגון שומנים, שכבות שנחלשו כתוצאה תכלול חספ

 .מהפרשת מים), וניקוי סופי

הצבע והמרקם של פני היחידה שייראו לעין לאחר התקנתה, ייקבעו בחוזה  גימור פני היחידה:

 בין המזמין לבין היצרן. ייתכנו הבדלי גוון קטנים בין האצוות השונות של היחידות

החומרים ליצור אבן מלאכותית לחיפוי, יהיו בהתאם לדרישות ים לייצור אבן מלאכותית:חומר

  :החומרים לייצור יהיו, בין היתר . 1חלק  1872ת"י 

 א. אגרגאטים ממקורות טבעיים

  .ב. אגרגאטים קלים

 ג. צמנט

  .ד. סיד

  .ה. מוספים כימיים ותוספים מינרליים

 .ו. צבענים וסיבים
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מידות האבן, הסטיות במידות, מישוריות פני האבן,  ת של האבן המלאכותית:בדיקות מוקדמו

ניצבות המקצועות מידות האבן, הסטיות במידות, מישוריות פני האבן וניצבות המקצועות 

בכל מקרה, בכפוף לדרישות רכבת ישראל, מידות האבן  .1חלק  1872יתאימו לדרישות ת"י 

 מ"מ  300x600מ"מ או  600x300המינימליות לכל השיטות יהיו 

התכונות הנדרשות להתאמת האבן בדיקות התאמה מוקדמות של תכונות האבן המלאכותית: 

המלאכותית לחיפוי, תלויות בתכונות הפיזיקליות, הכימיות והמכניות של האבן, בתנאי 

על  1872ובת"י  1חלק  2378כמפורט בהמשך ובהתאם לדרישות ת"י  ,הסביבה ובשיטות החיפוי

גודל של מדגם מייצג לבדיקה יתאים  .חלקיהם, ויבדקו במעבדה מאושרת ומוסמכת כל

 1חלק  1872לדרישות ת"י 

 להלן מפורטות בדיקות התאמה מוקדמות עיקריות של תכונות האבן:

 .. ספיגות כוללת1

 .. ספיגות נימית2

 .. משקל יחסי מרחבי3

 .. התגבשות מלחים4

 . חוזק הלחיצה5

 .. חוזק הכפיפה6

 . ירידה בחוזק הלחיצה או בחוזק הכפיפה לאחר בלייה מואצת7

 .. עמידות בכפור ובהפשרה8

 .. בדיקת עמידות בבליה9

 .. מודול אלסטיות10

 .. מוליכות תרמית חישובית11

 .. הצטמקות קווית בייבוש12

 . מקדם התפשטות תרמית13

 .סגולה –. עמידות בהרטבה ובקרינה אולטרה 14

 במשיכה צירית של גב היחידה. חוזק הדבקות 15

כדי לקבוע את התאמת יחידות האבן שסופקו לדרישות  :1חלק  1872התאמת האבן לת"י 

  :התקן, בודקים אותן בבדיקות המפורטות בסעיפים שלהלן

  .. בדיקת מדגם מייצג1

  .. בדיקת אימות2

הסעיפים  . בדיקת מדגם נוסף במקרה של הבדל משמעותי בין הבדיקות המפורטות בשני3

 שלעיל

 דרישות תפקוד כלליות

 ,כלהלן 1חלק  1872דרישות התפקוד יהיו בהתאם למפורט בת"י  

 מראה הקיר

 אטימות

 חוזק מערכת הקיר ומרכיביה

 בידוד תרמי

 בטיחות אש

,ובעל מקדם העברה  5.0-ל 35.0גוון חיפוי האבן לקירות המעטפת יהיה בעל מקדם בליעה בין  
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הכל כמפורט ב"הנחיות לתכנון (נספח לפרוגרמת תכנון) לתחנות רכבת , 5.0של עד  U טרמית

מסמך של ר"י במהדורה העדכנית  –" תכנון בר קיימא לתחנות רכבת נוסעים" 2.9נוסעים", פרק 

 ביותר

 1872סוג הבטון של היחידה ייקבע בהתאם לדרישות ת"י  סוג בטון היחידה ומידות היחידה:

ההרכבה או הבניה, לפי עובי היחידה, מידת האלכסון שלה ועומס ,בין היתר, לפי שיטת  2חלק 

 הרוח הצפוי

  אביזרי מתכת:

התכונות הנדרשות של אבזרי המתכת לעיגון ולקיבוע אבנים מלאכותיות, לרבות מידותיהם, סוג 

 2חלק  1872המתכת שהם עשויים ממנה וההגנה מפני שיתוך, יהיו בהתאם לדרישות ת"י 

כבת ישראל, יצוינו בתכניות הייצור וההרכבה ויתאימו לתכניות הביצוע ובכפוף לדרישות ר

לפי דרישות מנהל הפרויקט והמהנדס האחראי, יאומתו התכונות  .ולמפרט הטכני המיוחד

אם משתמשים במתכות  .הנדרשות של אבזרי המתכת בבדיקות של מעבדה מוסמכת ומאושרת

 2חלק  1872רום לשיתוך בהתאם לנתונים בת"י שונות, יש לוודא שהמגע בין שתי המתכות לא יג

 לגבי מתכות נפוצות, למעט בווים לקיבוע האבן כמפורט בהמשך 2חלק  2378ות"י 

  :אבזרי מתכת לעיגון ולקיבוע אבנים מלאכותיות בשיטת קיבוע רטוב יהיו כלהלן

  .. רשתות פלדה לעיגון1

  .)במקום ווים . ווים לקיבוע האבן (או חוטי קשירה או אבזרי קשירה2

  .). עוגנים לעיגון הרשתות לקיר הרקע (ברגים ומיתדים3

  .. אבזרי מתכת אחרים, כגון: זוויתנים ועוגנים (ברגים ומיתדים) המחברים אותם לקיר הרקע4

מידות )קוטר, אורך, גודל, עובי וכד'( של אבזרי המתכת )למעט חוטי קשירה או אבזרי קשירה 

המתכת שלהם, כולל ההגנה מפני שיתוך )לפי תנאי הסביבה או ללא  המתוארים בהמשך( וסוגי

יתאימו לאותן דרישות המפורטות לעיל ויתאימו לדרישות ת"י  –התייחסות לתנאי הסביבה( 

 ובכפוף לדרישות רכבת ישראל. 2חלק  1872,ת"י  2חלק  2378

ראש בתוך יחידת : חוטי קשירה או אבזרי קשירה אשר נוצקו מחוטי קשירה או אבזרי קשירה

לכל תנאי  316האבן המלאכותית לצורך חיבור היחידה לרשת במקום ווים, יהיו עשויים פלב"מ 

 2חלק  1872הסביבה ויתאימו לדרישות ת"י 

כל החומרים והמוצרים המפורטים להלן, יתאימו לאותן דרישות חומרים ומוצרים אחרים: 

 :2חלק  1872ות"י  2חלק   2378המפורטות לעיל ויתאימו לדרישות ת"י 

פיגמנטים ולרבות  ,א. מלט ובטון לשיטות ההרכבה והבניה, לרבות: צמנט, אגרגאטים, מוספים

  .חוזק המלט והבטון

  .ב. חומרים דוחי מים וחומרי ציפוי אוטמים

  .ג. חומרים ורכיבים לאיטום מישקים רגילים וגמישים

 .ד. חומרים ומוצרים לבידוד טרמי

פיגומי העבודה יתאימו לאותן הדרישות המפורטות לעיל, ויתאימו לדרישות ת"י   פיגומי עבודה:

 .2חלק  1872ות"י  2חלק  2378

דרישות התפקוד דרישות תפקוד למערכת חיפוי קירות באבן מלאכותית בשיטת קיבוע רטוב: 

 2 חלק 1872ות"י  2חלק  2378יתאימו לאותן הדרישות המפורטות לעיל, ויתאימו לדרישות ת"י 

מערכת החיפוי תבוצע בהתאם לדרישות מערכת חיפוי קירות באבן מלאכותית בקיבוע רטוב: 

במערכת חיפוי קירות באבן  .ותתאים לאותן הדרישות המפורטות לעיל 2חלק  1872ת"י 



 מכללת בראודה
 

154 
 

בשתי  .מלאכותית בקיבוע רטוב, מבחינים בשתי שיטות עיקריות: שיטת ההרכבה ושיטת הבניה

במקום ווים  .ידות לקיר הרקע באמצעות רשת פלדה ובאמצעות וויםהשיטות מקבעים את היח

בין שיטת  .ניתן להשתמש בחוטי קשירה או אבזרי קשירה היצוקים יחד עם יחידת האבן

 2חלק  1872ההרכבה ושיטת הבניה ישנם פרטים דומים ופרטים נבדלים כמפורט בת"י 

מערכת החיפוי כוללות, בין היתר, את שתי השיטות של  אלמנטים עיקריים של מערכת החיפוי:

קיר רקע מבטון או מבלוקי בטון שונים, לרבות חוזק קיר . 1 :האלמנטים העיקריים כלהלן

 2 .)הרקע, הסטיות המותרות, איטום קיר הרקע ובידוד תרמי על קיר הרקע (במידת הצורך

נת אבן החיפוי הכ. 4 .חיבור הזוויתנים לקיר הרקע. 3 .עיגון רשתות הפלדה לקיר הרקע.

חוטי קשירה או אבזרי קשירה היצוקים יחד עם יחידת האבן . 6 .ווים לקיבוע האבן. 5 .לקיבוע

קיבוע . 9 .חיפוי סביב פתחים, נדבכי ראש ופינות. 8 .מישקים רגילים וגמישים. 7 .)(במקום ווים

מערכת  ג. אלמנטי מערכת החיפוי הנ"ל והתכן ההנדסי של .האבן באמצעים מכניים אחרים

 1872,ת"י  2חלק  2378החיפוי, יתאימו לאותן הדרישות המפורטות לעיל ויתאימו לדרישות ת"י 

חוטי קשירה ואבזרי קשירה הנוצקים בתוך יחידת האבן  .ובכפוף לדרישות רכבת ישראל 2חלק 

 .2חלק  1872המלאכותית יתאימו לדרישות ת"י 

 זרי קשירהקיבוע אבן מלאכותית באמצעות חוטי קשירה או אב

בשיטת ההרכבה ובשיטת הבניה, ניתן לקבע את יחידות האבן המלאכותית אל רשת הפלדה 

,באמצעות חוטי קשירה או אבזרי קשירה הנוצקים מראש  1חלק  1872בהתאם לדרישות ת"י 

 .)בתוך יחידת האבן (במקום ווים

משים לקיבוע ביחידות אבן עם חוטי קשירה או אבזרי קשירה, חוטים או אבזרים אלה מש

 1872מיקום חוטי הקשירה יהיה בהתאם לדרישות ת"י  .היחידה באותו אופן כמו ווי הקיבוע

 2חלק 

 בדיקות באתר לפני תחילת עבודת החיפוי, במהלכה ובסיומה

יבוצעו בדיקות באתר לפני תחילת עבודת החיפוי,  2, 1חלק  1872בהתאם לדרישות ת"י 

במסגרת בקרת ואבטחת איכות ע"י האדריכל, המהנדס  הבדיקות ייערכו .במהלכה ובסיומה

מוודאים שתכניות הביצוע,  .מנהל הפרויקט, הקבלן ומעבדה מוסמכת ומאושרת ,האחראי

המפרט הטכני המיוחד והפרטים נמצאים באתר ושנערכו החישובים המתאימים לתכן המיוחד 

ות המפורטת להלן. הבדיקות ייערכו בהתאם לתכנית הבדיק .בהתאם לצורך כמפורט לעיל

 .תוצאות הבדיקות יתועדו על ידי עורכי הבדיקה במסמך כתוב וחתום

 בדיקות התאמה מוקדמות של האבן המלאכותית

בדיקות התאמה מוקדמות של האבן המלאכותית יבוצעו כמפורט לעיל ובהתאם לדרישות ת"י 

לדרישות  –המידות בדיקות התאמה של האבן, סוגי העיבוד (גימור), ו. 1 .1,2חלקים  1872

בדיקות התאמה של תכונות האבן ע"י מעבדה מוסמכת . 2 .התכנון ולדרישות התקן הנ"ל

בהתאם למפורט לעיל ובהתאם לדרישות התקן הנ"ל, לרבות בדיקת מדגם מייצג  ,ומאושרת

בדיקות התאמה מוקדמות של קוטר הקדחים באבן, עומקם, . 3 .ובדיקת אימות במידת הצורך

מידות החריצים  ,)האבן, (או חוטי הקשירה או אבזרי הקשירה היצוקים מראש מרחקם מקצה

 .עבור חיפוי בקיבוע רטוב 2חלק  1872לפרטים בתכנון ובהתאם לדרישות ת"י  –והתעלות 

 בודקים כל קדח, תעלה או חריץ לפי העניין, במדגם המייצג של האבנים כמפורט לעיל 

טיפוס, בדיקות  – דיקות נוספות, בדיקות קיר אבבדיקות התאמה מוקדמות של החומרים, ב

 במהלך החיפוי, ובדיקות בגמר החיפוי
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 2.ות"י  2חלק  2378הבדיקות יתאימו לאותן דרישות המפורטות לעיל ויתאימו לדרישות ת"י 

 1872חלק 

 הגנה על שטחים מרוצפים 10.1.12

ו/או שכבת הגנה על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס  

מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או כל שיטת הגנה אחרת 

שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי 

 לכל פגיעה במרצפות.

 דוגמאות 10.1.13

לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף כמוגדר בסעיף  א.

 ( של המפרט הכללי. 10004)

הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף אשר        

ת יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרו

כאמור.  חומרי הריצוף יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה 

 והמיון של החומר מתוך אותה סדרת הייצור.

 הקבלן יביא לאישור המפקח דוגמאות מכל אריחי הריצוף והחיפוי לפני רכישתם. 

התקן  עם הדוגמאות יספק הקבלן תעודות בדיקה המעידות על עמידת המוצרים בדרישות

 המתאים.  הדוגמא המאושרת תשמר באתר עד גמר העבודה.

עם תחילת העבודה, ולאחר אישור דוגמאות האריחים, יכין הקבלן קטעי ריצוף, חיפוי 

ושיפולים עם קירות בניה וקירות גבס בצמוד למשקוף טיפוסי כקטע ניסיוני לאישור 

 המפקח, בחדר דוגמאות מיוחד שיוקצה לצורך זה.

לן לבצע דוגמאות של ריצוף מכל סוג שהוא. הדוגמאות כוללות שילובי גוונים על הקב ב.

במשטחי הריצוף ע"י פסים משבצות בגוונים שונים חיתוכים ושילובים של סוגי ריצוף 

 מ"ר לפחות. 15שונים. הדוגמאות יבוצעו בהתאם לדרישות המפקח, גודל כל דוגמא 

העבודה והן תשמשנה כמודל לקביעת  הדוגמאות המאושרות תשארנה כמעט עד לגמר כל

הטיב והאופי העיצובי. סמוך למועד סיום העבודה יפורקו הדוגמאות והשטח עליו בוצעו 

 ינוקה מכל השאריות, החומרים והפסולת ויוחזר למצבו המקורי.

 יישום הדוגמאות בפועל, יבוצע אך ורק לאחר אישור האריחים כמפורט בסעיף א' לעיל.

 של משטחי הליכההתנגדות להחלקה  10.1.14

"התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים  2279כל הריצופים יעמדו בתקן ישראלי ת"י 

 חדשים המיועדים למשטחי הליכה".

 הדרישה לעמידה במקדם ההחלקה עדיפה על פני ציון אריח ספציפי.

ולא ניתן לקבל כאשר האריח הספציפי הנדרש אינו עומד בדרישה למקדם ההתנגדות להחלקה, 

ליטוש מתאים, יודיע הקבלן למפקח על הסתירה בין הדרישות. \את המקדם באמצעות עיבוד
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אם ניתן להגיע למקדם ההתנגדות להחלקה הנדרש ע"י ליטוש בחספוס מתאים, יבצע הקבלן 

 את הליטוש הנדרש.

 אופני מדידה

 .אינו נמדדליטוש להתאמת האריח למקדם ההתנגדות להחלקה 

 חיתוכים  10.1.15

בכל מקום בו קו החיתוך אינו מוסתר, ייעשה החיתוך בקווים ישרים בעזרת מסור יהלום רטוב. 

 המפקח רשאי במקרה מיוחד לאשר חיתוך בעזרת דיסק. בשום מקרה לא תותר שבירה.

 גמר סביב אביזרים וצנרת 10.1.16

ק במשור דו בקדח.  לא גמר ריצוף וחיפוי קראמי סביב אביזרים, חורים, צנרת וכו' יעשה בחיתוך מדוי

 יאושר חיתוך בצבת.

 סביב צנרת עגולה יקדחו חורים במקדח כוס בלבד.

 שיפולים 10.1.17

השיפולים יהיו מנוסרים מאריחי הריצוף בהתאם למידות המצוינות בכתב הכמויות או מיוצרים  .1

 כשיפולים.

 הניסור יבוצע במפעל ולא יותר לבצע באתר. .1.1

טיט בטון או בהדבקה ע"ג שכבת טיח מיישרת לפי בחירת  שיפולים ע"ג קירות בנויים יותקנו עם .2

 המפקח. הדבקה תבוצע בדבק כנ"ל.

השיפולים ע"ג קירות גבס יודבקו בדבק המתאים להדבקת אריחי הריצוף לגבס ע"פ המלצות היצרן  .3

 ובאישור המפקח.

ופים לא קווי המישקים בין השיפולים יהיו בהמשך קווי המישקים של הריצוף. בקצוות וליד המשק .4

 ס"מ. במקום זה לא יעברו קווי המשיקים. 10-יותקן שיפול באורך הקצר מ

 כאשר הכנת הגרונג תעשה במפעל בלבד.  °45חיבורי שיפולים בפינות חיצוניות יעשו בגרונג  .5

השיפולים כוללים פרופיל ניתוק מעל לשיפול כמפורט בתכניות מפורטות. השיפולים בקירות גבס  .6

יו שקועים כך שפני השיפול ופני הקיר נמצאים במישור אחד. לפני הדבקת וקירות מטויחים יה

השיפולים ינוקה השטח ויוסרו כל בליטות כך שפני השטח יהיו ישרים. השיפול יודבק ויורכב על 

 פרופיל אלומיניום. פרופיל זה נמדד בנפרד.

 מישקים גמישים 10.1.18

האופקי לחיפוי האנכי, בכל פינה אנכית וסביב מ"מ, יבוצעו בין הריצוף  4-6מישקים גמישים, ברוחב 

מסופק  Otto Chemieחומר אטימה סיליקוני גמיש, מתוצרת  -"Fugendicht"-משקופי הדלתות וימולאו ב

 ע"י "נגב אלוני", גוון לפי בחירת המפקח.

 שעות מגמר החיפוי. 24מילוי יעשה רק לאחר ניקוי המישקים ולא לפני עבור 

 תקנים 10.1.19

 .1661תעמוד בדרישות ת"י הרובה  -



 מכללת בראודה
 

157 
 

 .4004הדבקים יעמדו בדרישות ת"י  -

 .1חלק  1555הדבקת פסיפס ואריחי קרמיקה בקירות חוץ יעמדו בדרישות ת"י  -

 .3חלק  1555דבקים לריצופים יעמדו בדרישות ת"י  -

 .2חלק  1555דבקים לחיפוי קירות פנים בקרמיקה יעמדו בדרישות ת"י  -

 .2279מס'  תקן ישראלי להחלקה -

 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.2

( בגוון לפי בחירת 2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה   10.2.1

 המפקח.

צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות מיוחדות  10.2.2

 לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם לתכניות.

" של 770" של "כרמית" ו/או "פלסטומר 100מסוג "סופר גמיש הטיט להדבקה יהיה   10.2.3

מכמות הצמנט( של  "נגב  15%) 460( +לטקס 1:2"תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )

 טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח. 

" של "כרמית" ו/או 181הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט 

 15%) 460( +לטקס 1:2או טיט מחול:צמנט )/"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו

 מכמות הצמנט( של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח. 

 

 הכנת האריחים להדבקה  10.2.4

לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף את גב האריח 

במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" מגב האריח. הסבר: 

אריחים תעשייתיים עשויים בכבישה בתבנית. לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית, 

יקה" )כגון טלק למשל(. אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות משתמשים היצרנים באבקה "מחל

גדולות על גב האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, 

 לפני ההדבקה. 

 המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד. 

לית רטובה, לפני על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת מט

. ניקוי נקיים מאבק ויבשיםיישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות 

האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את מילוי המישקים )רובה או 

 כוחלה(.

 

 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות  10.2.5

ל. יש לרצף בשיפוע לכיוון מחסום לעי 05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק 

במפרט המיוחד, מתחת לדלת  91כמפורט בפרק  3-הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז, ג
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הכניסה ובאזור מוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי 

 תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה.

ריצוף וחיפוי ב"חללים רטובים", מודגש שכל שטחי  -1008בנוסף לאמור במפרט הכללי בסעיף  .1

השירותים בבנין הינם "חללים רטובים" וחלים עליהם דרישות המפרט הכללי במיוחד בנוגע לחגורות 

 בטון סביב החללים, איטום, בטון מילוי מתחת לריצוף ורצוף בהדבקה.

 י המישקים יהיו מתאימים לשטחים  רטובים ע"פ המלצות היצרן.כל סוגי הדבקים וחומרי מילו .2

בשירותים, ייעשה הרצוף בהדבקה ישירה על בטון מלוי מעובד בשיפועים ומוחלק -בחללים רטובים .3

 ברמה המתאימה להדבקה ישירה של הריצוף.

 מילוי מישקים  10.2.6

מ לפחות או מ" 3הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים 

בהתאם לתוכניות. המישקים יהיו ממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסית או פולימרית תוצרת 

"MAPEI "עד שתיפגש עם הדבק שחדר  -" או ש"ע כמתואר במפרט. עומק החדרת ה"רובה

 מ"מ.  6למישק ולפחות 

ן לאלתר . איבגוון המוזמןנדרש להשתמש בחומר למילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן, 

 ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח.

 מ"מ. 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק 

 הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי.

מ' לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות, יש לבצע מישקי  6.0/6.0בשטחים גדולים של 

שיקבע ע"י המפקח בעזרת חומר גמיש על בסיס  מ"מ ו/או כפי 10-8 -התפשטות ברוחב כ

סיליקון בגוון שיקבע ע"י המפקח. התכנון של מיקום המישקים יובא לאישור האדריכל 

 והמפקח.

גוון הרובה במישקים יהיה בהתאם לגוון האריח או גוון כהה במעט לפי בחירה ואישור 

 האדריכל.

 ריצוף באריחי אבן או שיש או גרניט  10.3

 והחיפויהזמנת הריצוף  .א

 חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך.

בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן להכין דוגמאות מאבני ריצוף, ציפוי 

וממדרגות לאישור האדריכל, ורק לאחר אישור הדוגמאות, יוכל הקבלן לבצע את ההזמנה 

 והאספקה לאתר.

 ו שישעבודות ריצוף באבן א .ב

 מבנה החומר ותכונותיו .1

האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי, במינימום גידים חרסיתיים 

סיבובים, רמת ספיגה לא מעל  440-מ"מ ל 2.0-ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל
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, ומשקל מרחבי 5חוזק מזערי לכפיפה )מגפ"ס(  60, חוזק מזערי ללחיצה )מגפ"ס( 1.0%

 ק"ג/מ"ק. 2.600-כ

 מידות וביצוע .2

מ"מ  1מידות חומר הציפוי יהיו מדויקות בלא כל סטייה בחיתוך. סטיות מותרות 

מקסימום, בעלי זווית מדויקת בהתאם לדרישות, בלא כל "גרדים" על שטח פני הריצוף 

 או על הקנט סביב היחידות.

 תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר. 

 תסיבולו .3

 הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן:

 מ"מ. 0.5מ"מ, עובי  0.2אורך ורוחב 

פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. חריגה ממישוריות  0.3חריגה מניצבות 

 פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. 0.25

 ליטושים .4

הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל, לא יורגשו כל סימני 

חיתוך, ליטוש או חומר לוואי על הריצוף, הליטושים בשתי אפשרויות לפי בחירת 

 .HONEDהאדריכל, האחת בליטוש מלא עד ברק סופי והשני בגמר מט 

בלת ברק בליטושי בליטוש המלא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר ק

 האבן. הליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק שיש או אפוקסי לפי החלטת המפקח. 

 נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף .5

+ תוספת ערב פולימרי מסוג פלניקירט  1:3טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס 

מכמות הצמנט  15%יבואן "נגב אלוני" או שו"ע, בכמות של  MAPEIמתוצרת 

 ע לפי הוראות היצרן. שבתערובת. הביצו

 מילוי מישקים .ג

המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה קולור של נגב 

או שו"ע, עודף החומר ינוקה ע"י מים, עם  SP-100אלוני, או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט, 

 טלוג החברה.התקדמות העבודה, לפני ייבושו הסופי, הגוון לפי בחירת האדריכל מק

 תפרי התפשטות .ד

 תפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקטיבי הנושא. 

 או שו"ע. 570מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל"  

 סילר על לוחות שיש/אבן .ה

הסילר ייושם על כל משטחי האבן )הן על האבן בחיפוי קירות, הן על האבן בריצוף( הסילר  .1

 ש הן לתוספת והן למניעת החלקה.ישמ
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 ישום הסילר לאחר התייבשות האבן )מספר ימים לאחר הריצוף והחיפוי(. .2

 סוג הסילר, בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח. 

יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים, אין לדרוך על אריחיה אבן,  .3

 ימים. 3לאחר טיפול בסילר, במשך 

 לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות היצרנים. חצי שנה .4

 הגנה על שטחים מרוצפים .ו

על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס או כל שיטת  

הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל מצב הקבלן הינו האחראי 

 פגיעה במרצפות. הבלעדי לכל

 ביצוע הריצוף .ז

על הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שונות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם לנדרש בתוכניות  

הריצוף. הדוגמא ניתנת לשינוי ע"י האדריכל בהתאם לביצוע מספר דוגמאות ע"י הקבלן ועל 

 חשבונו.

 

 חיפוי קירות באריחי קרמיקה וגרניט פורצלן 10.4

( בגוון לפי 2)314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה   10.4.1

 בחירת האדריכל.

במפרט הכללי. הדבקת האריחים תבוצע ע"ג טיח  10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף   10.4.2

מתוצרת "שחל" או  472במפרט הכללי בדבק מסוג שחלקריט 100651צמנטי בהתאם לסעיף 

" מתוצרת "כרמית" או ש"ע. יישום הדבק C-7נירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או דבק ""גר

 בהתאם להוראות היצרן.

 הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם מלאה.

 .10.2.6מילוי המישקים לפי סעיף 

כגון צינורות  יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, 10.4.3

וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום בחומר כנ"ל, את הרווח 

 שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.

המסופק ע"י אייל ציפויים בע"מ כמפורט  JOLLY" מסדרת CUבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 10.4.4

 בתוכניות.

 משטחי "אבן קיסר" 10.5

 יהיו מתוצרת "שדות ים" ויעמדו בדרישות הכלליות הבאות:משטחי "אבן קיסר" 

 מ"מ לפחות. 20המשטח מ "אבן קיסר " בעובי  .1

 .2003דגם  .2
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ס"מ. מיקום חיבורים במשטחים באורך הדורש יותר מיחידה  280המשטח מיחידה אחת לאורך עד  .3

 .אחת ובמשטח זוויתוני, טעון אישור המפקח. בשום מקרה לא יהיה חיבור בתחום כיור

 הגוון לפי בחירת האדריכל. .4

 חריץ לעיגון בקיר והגדלת המידות הרשומות עבור עיגון בתוך החריץ. .5

 מעלות. 45עבוד שפות בקצוות החופשיים וסביב הכיורים בפאזה  .6

 פתחים לכיורים וקדחים לברזים ולמתקני סבון לפריטים הרלוונטיים. .7

סר".עבודות חיפוי השטיחים חייבת אספקת תעודת אחריות של המפעל כמקובל למוצרי "אבן "קי .8

 להתאים במדוייק לתכנית האדריכל כל אי התאמה או שאלה תתואם עם המפקח בטרם בצוע.

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 10.6

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:

משתנות, הגשת תכניות המראות את פריסת הקירות כולל סימון כל האביזרים ע"ג החזית,  10.6.1

 כיורים, שנעים ואביזרים שונים.

מחירי היחידה כוללים גם שילוב גוונים שונים, דוגמאות שונות, סוגים שונים וגדלים שונים  10.6.2

המשולבים באותו משטח וכו' לרבות ביצוע בקווים אלכסונים, מעוגלים, הכל לפי הנחיות 

 האדריכל, גם אם לא הופיעו בתוכניות.

ל ידי הנחת לוחות מזונית וגבס על בד יוטא, לרבות סילוק ההגנה הגנה על הריצוף תבוצע ע 10.6.3

 לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף.

הכל  -מ"ר לפחות כל דוגמא  15ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת האדריכל ופירוקם בשטח  10.6.4

 כלול במחיר הריצוף ו/או החיפוי ולרבות של המדרגות וכיו"ב.

פוי אלא בבי.ג'י.בונד או שווה ערך מאושר הכלול אין להשתמש בסיד להנחת ריצוף וחי 10.6.5

 במחיר היחידה.

 ס"מ כלול במחיר היחידה. 25חול בריצוף בעובי עד  3-טיט ו 1שכבת חול מיוצב   10.6.6

מחירי היחידה של ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה , גרניט פורצלן ופסיפס כוללים יצירת  10.6.7

 מ"מ וסתימתם ברובה. 8-מ"מ ל 3מישקים ברוחב בין 

מו כן, כוללים מחירי היחידה, איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי כ

 מסביב לכל מתקני התברואה המותקנים ברצפה ובקירות.

הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב, בטון ו/או בטון שיפועים כמפורט  10.6.8

 לעיל. 

ם, השיפולים והחיפויים משאריות טיט, על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של כל הריצופי 10.6.9

צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים, בעזרת מכונת שטיפה וניקוי 

 ובעזרת שואב אבק. כל הנ"ל על חשבון הקבלן.
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במשטחי עבודה שונים שבהם מותקן ברז )סוללה( ו/או סבוניות יבוצעו חורים תואמים  10.6.10

ידוח במקדחת יהלום וחורים מלבניים על ידי חיתוך מדויק, כנדרש, חורים עגולים על ידי ק

 הכלולים במחיר היחידה.

סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר  10.6.11

מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה גיאומטרית 

 ושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדר

מחירי הריצוף בשטיח כוללים ריצוף בשטחים קטנים וברצועות, שטחים אופקיים ואנכיים,  10.6.12

 חיפוי מדרגות וכו'.

ניקיון וקרצוף כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב נקי  10.6.13

 לחלוטין.

, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג הריצוף על ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת 10.6.14

 בסיס מלט לבן.

שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל ההתאמות  10.6.15

 למיניהן וכו'. לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים קטנים, מעוגלים וכו'.

מיוצב, בטון ו/או בטון שיפועים כמפורט הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול  10.6.16

 לעיל.

 הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל. 10.6.17

 הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( משטחי טרצו.-ליטוש 10.6.18

 מ"מ וסתימתם ברובה. 3יצירת מישקים ברוחב מינימאלי של  10.6.19

 שילוב גוונים או פסים אינו נמדד. 10.6.20

יימדד בנפרד אלא לפי שטח יחד עם חיפוי חיפוי קירות ברצועות או חיפוי סוקלים לא  10.6.21

 הקירות.

 ריצוף בשיפועים לא יימדד בנפרד. 10.6.22

 .לא ימדדובניגוד לאמור במפרט הכללי, מישקים גמישים, מישקי התפשטות  10.6.23

ס"מ מעל מפלס תקרת תותב אקוסטית בין אם החיפוי יעשה לפני  10חיפוי קירות יימדד עד  10.6.24

התקנת תקרת התותב וללא התחשבות בגודל התקנת תקרת התותב ובין אם יעשה לאחר 

 אריח שלם.
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 תיאור פירוט ריצופים 10.7

10.7.1 1-F בטון מוחלק + פלינטרון + סילר 

ס"מ עם שכבה עמידת שחיקה מחול קוורץ  15עד  10מזוין בעובי  30-העבודה מורכבת ממדה בטון ב .1

 בשיטת ההחדרה, וכיסוי בשכבת הגנה ואיטום של סילר פוליאוריתני. 

 משטחי בטון.  50ודה יהיה בכפוף למפרט הכללי פרק בצוע העב .2

 יש לקבל אישור המפקח מראש, לחלוקה לשדות, למיקום תפרים והפסקות יציקה. .3

המפקח יקבע, ע"פ גודל הצוות ואמצעי ההחלקה, את כמות השטח המכסימלית שתותר לבצוע ביום  .4

 אחד.

 קורה.ביצוע רצפה וטופינג עם פלינטרון ייעשה רק לאחר שהמשטח מ  .5

 למשטחי פנים. R-9למשטחי חוץ  R-10מקדם החלקה  .6

  דוגמאות

מ"ר כ"א ברמת גימור סופי כולל עיבוד בפינות וחלוקה לשדות,  10דוגמאות בשטח  3הקבלן יכין  .1

תפרים והפסקת יציקה. דוגמא אחת תהיה בגוון אפור טבעי ללא פיגמנט ואילו לדוגמאות הנוספת 

 אפור.יוסף פיגמנטים שונים בגווני 

 הכנות  ליציקת המדה 

 פני רצפת הבטון ינוקו בקפדנות והניקוי יסתיים בשאיבת אבק בשואב תעשייתי.  .1

 פני הבטון יורטבו במים ויושארו במצב לח, ללא מים עומדים, עד ליציקת המדה.  .2

  המדה

 # המוגבהת על שומרי מרחק כמתואר.   5.0 @10/10ס"מ עם רשת זיון  10-15בעובי  30 –מדה בטון ב  .1

ק"ג/מ"ק. העבידות הדרושה תושג ע"י תוספת  300כמות הצמנט בתערובת לא תעלה על  .2

 סופרפלסטיסייזר. 

מיקום הפסקות היציקה במדה יהיה בדיוק במיקום ניסור מתוכנן. מיקום ההפסקות טעון אישור  .3

 מוקדם של המפקח. 

 סיבי פוליפרופילן 

 פוליפרופילן חדש )לא ממוחזר(. 100%טון הנ"ל, יוספו סיבי פוליפרופילן, עשויים לתערובת הב .1

ארה"ב  Fortaהמיוצרים ע"י חב'  Econo-Netמ"מ מטיפוס  38הסיבים יהיו סיבים מרושתים באורך  .2

, מפרץ 10112, ת.ד. 86והמסופקים ע"י וינשטיין & שושני סחר בינלאומי בע"מ, רח' חלוצי התעשייה 

 .04 - 8418742פקס:   04 -8411350,ט'ל: 26110חיפה 

 הקבלן רשאי להציע סיבים שווי ערך בכפוף לאישור המפקח.  .3

 גר'/מ"ק(. 900X2ק"ג/מ"ק בטון טרי ) 1.8כמות הסיבים, תהיה  .4

הוספת הסיבים לתערובת תעשה סמוך לפני היציקה, לאחר שנבדק סומך הבטון ועמד בדרישות המפרט  .5

 . 6הנ"ל, דהיינו "

 ק"ג כ"א בהתאם לנפח הבטון במערבל.  0.9הסיבים יוכנסו לערבל בשקיות שלמות בנות  .6
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דקות. השקיות יתפוררו  5לאחר הכנסת שקיות הסיבים, יש לערבל את הבטון במהירות גבוהה למשך  .7

 במגע עם הבטון והסיבים יתפזרו בתערובת. 

 ם לתערובת.צפויה ירידה בשוקע הבטון לאחר הוספת הסיבים. אין להוסיף מי .8

 פלינטרון בשיטת ההחדרה 

  כללי

, 10112, ת.ד. 86יצרן החומר "פלינטרון" הינו חברת שושני את וינשטיין בע"מ, רח' חלוצי התעשייה  .1

 , 04 – 8411350. טל. 26110מפרץ חיפה 

 .04 – 8418742פקס  .2

 על שכבת השחיקה לעמוד בדרישות המינימום הבאות:  .3

 מ"מ לשכבת השחיקה.  2א. עובי מינימאלי של          

 מ"מ.  1.6סיבובים לא יעלה על  440 -ב 26ב. שעור השחיקה לפי ת"י          

 התערובת 

(, ופיגמנט 42.5בכנוי CEMצמנט )צמנט פורטלנד ו  50%, בתוספת 0/4הרכב ה"תערובת": פלינטרון  .1

התערובת פלינטרון+צמנט. ערבוב יבש של המרכיבים מ 3%תוצרת "באייר", בגוון אפור, בכמות של 

 בערבל מכני. 

ג"ר/מ"ר  225ק"ג/מ"ר צמנט + 2.5ק"ג/מ"ר פלינטרון +  5ק"ג/מ"ר ) 7.725 כמות ה"תערובת": .2

 פיגמנט(.

  היישום

יציקת הבטון למפלס הסופי המדויק, ציפוף במרטט ויישור ע"י סרגל בין שבלונות מדויקות. השבלונות  .1

 יסולקו. אין להשתמש בשבלונות קבועות כגון "דיוקית". 

 מכמות ה"תערובת". 2/3לאחר העלמות המים מפני הבטון, פיזור  .2

יעשה שתי וערב ליצירת אחדות  הפיזור: יעשה מגובה נמוך למניעת הפרדת המרכיבים של ה"תערובת". .3

 בכסוי. 

מ"מ, להחדיר את ה"תערובת" בעזרת  2-3 -כאשר ניתן לדרוך על הבטון והעקבות שוקעים לא יותר מ .4

 "הליקופטר" במצב כפות שטוח. 

מ"מ, להחדיר  את ה"תערובת" בעזרת  1 –כאשר ניתן לדרוך על הבטון והעקבות שוקעים לא יותר מ  .5

 שטוח.  "הליקופטר" במצב כפות

 פיזור כנ"ל של יתרת ה"תערובת" תוך שימת לב למילוי באזורים בהם הכיסוי אינו אחיד.  .6

המשך החלקה ב"הליקופטר" והשלמה בכף ידנית לאורך קירות ובמקומות בהם ה"הליקופטר" אינו  .7

 מגיע, עד החלקה סופית לקבלת משטח חלק ואטום לחלוטין. 

 אשפרה כמפורט להל"ן.  .8

 ומר פוליאוריתני דו רכיבי בגוון מתאים לאורך הפסקות יציקה ותפרים כמפורט להל"ן. ניסור ומילוי ח .9

10.  
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 אשפרה 

המאושר ע"י  curing compoundאשפרת הבטון מיד בגמר ההחלקה תעשה ע"י ציפוי בחומר אוטום  .1

 . ASTM-C-309ספק הפלינטרון. החומר יתאים לדרישות התקן האמריקני 

 כמות החומר תהיה לפי הוראות היצרן. 

 היישום, בעזרת מגב, יבוצע מיד בגמר ההחלקה. 

בנוסף, יש לכסות את פני הבטון ביריעות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן העומדות בדרישות המפרט  .2

 ימים.  7למשך  02051הכללי בסעיף 

תאימה למניעת התרוממות יהודקו למקומן בלוחות עץ בצפיפות מ ס"מ, 20היריעות, בחפיה של 

 היריעות ברוח. 

 יש להרטיב את היריעות פעם ביום ולוודא שהמים חדרו מתחת ליריעה.

 ניסור מישקי התכווצות 

 מ' ולפי מיקום באישור מוקדם של המפקח.   2/2 -בשטחים: ניסור בשדות במידות כ

שעות מגמר היציקה. אולם,  24-של המפרט הכללי, לא יאוחר מ 50044הניסור יבוצע בהתאם למפורט בסעיף 

לא  ס"מ.  במידת הצורך יבוצעו קווי ניסור 3מ"מ ולעומק  3הניסור יבוצע בפעולה אחת בלבד ברוחב 
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מהעמודים יהיו ע"י מקבילים. הנ"ל כלול במחיר היחידה. תפרי ניסור ותפרי הפרדה של הריצוף מהקירות ו

 מ"מ. 5בעובי  A-4006פס "פלציב" מסוג  

 מילוי מישקים 

ככלל, יישארו המישקים פתוחים. המפקח רשאי להורות למלא את המישקים בכל השטח או בשטחים  .1

 לפי בחירתו. 

 המילוי ברובה פולימרית בגוון לפי בחירת המפקח.  .2

 מים בלבד. הרובה תהיה מוצר חרושתי אבקתי מוכן, הדורש תוספת .3

 סתימת המישקים תבוצע לאחר השלמת הצריבה והכיסוי בסילר.  .4

 העבודה כוללת ניקוי המישקים לפני המילוי ברובה.  .5

 שכבת סילר

 שעות.  48המתנה לייבוש לפחות  .1

 שכבות סילר.  3-כסוי פני הבטון ב .2

 הסילר יענה על התכונות העיקריות הבאות:  .3

 פוליאוריטן אליפטי כדוגמת סיקהפלור או שו"ע לאישור המפקח.א.      יהיה דו רכיבי על בסיס 

 ב.      עמיד שחיקה ומיועד לשטחים ציבוריים לשימוש פנימי וחיצוני, עפ"י המלצות היצרן. 

 72  :D  Hardness Shore(  D  ASTM 2240ג.      קשיות: )

 76  :Abrasion( D ASTM 3389ד.      שחיקה: )

 ובמישוריות סטיות מותרות במפלס 

 .50097 –ו  50096מדידת הסטיות תהיה כמוגדר במפרט הכללי בסעיף  .1

 מ"מ.  4הסטייה הממוצעת במפלס המתוכנן לא תעלה על  .2

 מ"מ.  4הסטייה הממוצעת במישוריות לא תעלה על  .3

 מהסטייה הממוצעת כמפורט בסעיפי המפרט הכללי הנ"ל.  20%הסטייה בכל נקודה לא תעלה על  .4

 כוללת ביצוע שיפועים כמופיע בתכניות.העבודה  .5

 בקרת המשטח ופסילת החלקות 

 מהחלקות בלבד.   25% -, תותר סדיקה ב50092בנוסף למפורט במפרט הכללי בסעיף  .1

 מ'.  1.5מ', האורך הכולל של הסדקים לא יעלה על  2/2בחלקה הסדוקה שבגודל  .2

 לבד. מהמדרגות ב 25% –במדרגות יותר סדק אחד לרוחב המדרגה ב  .3

 אופני המדידה 

 המדידה תהיה לפי שטח.  .1

 במחיר בטון מוחלק יכללו גם העבודות הבאות:  .2

 הכנת מספר דוגמאות כולל פירוק וסילוק.  -
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 בעובי כמצוין בכתב הכמויות כולל רשת הזיון כמתואר.  30-מדה בטון ב -

 תוספת סיבי פוליפרופילן כמפורט.  -

 הכנת שבלונות וחלוקה לשדות.  -

 ההחלקה והאשפרה.  -

 ניסור מישקי התכווצות. -

 מילוי מישקים.  -

 ביצוע שיפועים בהתאם לתכניות כלול במחיר היחידה. -

 ימדדו בנפרד:  .3

 תוספת שכבת השחיקה פלינטרון בשיטת ההחדרה כולל פיגמנט בכמות ובגוון כמפורט.  -

 שכבת סילר.  -

 נכוי בעד עובי חסר, תקף. -של המפרט הכללי  5000.07סעיף 

 שימדדו בנפרד : -כל עבודות הריצוף יכללו את שיפולים הבאים 

 של חב' אייל ציפויים.  Curvelineמ"מ מסדרת  70/20אלומיניום  Lפרופיל שקוע -במפגש עם בטון 

 של חב' אייל ציפויים.  Curvelineמסדרת  PSTמ"מ דגם  70/10אלומיניום  Tשקוע   פרופיל-במפגש עם טיח 

 של חב' אייל ציפויים.  Curvelineמסדרת  PSGמ"מ דגם  70/14אלומיניום  Zרופיל שקוע פ–במפגש עם לוחות 

 

10.7.2  2-F   ריצוף מעבדות בPVC  

 : מעבדות כימיה וביולוגיהמיקום

 צרפת. יבואן "גומטכניקה".  GERFLOR מתוצרת חברת  PVC: יריעות ריצוף אפיון
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 : הוראות התקנה

 יש לבצע נקיון סופי של המשטח 

  במידה והתשתית היא בטון מוחלק, יש לבצע שפשוף, בעזרת מכונה על מנת לקבל משטח חלק המתאים

 להתקנת היריעות.

  17לאחר ניקיון המשטח יש למרוח פריימר מתוצרת BG 

  יש לצקת מדה מיישרת מסוגMUREXIN .תוצרת אוסטריה 
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 קבל משטח חלק המתאים עם התייבשות המדה המיישרת, יש לבצע שפשוף בעזרת המכונה על מנת ל

 להתקנת היריעות.

  17יש למרוח שוב פריימר מתוצרת BG 

  יש להתקין פרופיל לרולקה מסוגGERFLOR FULL COVER FORMER  ס"מ. 10בגובה 

  יש למרוח על הרצפהשכבה של דבק אקרילי מסוגMUREXIN  מגר' למ"רודבק מגע  300בכמות של כ

 על פרופיל הרולקה.

 מ"מ בין יריעה ליריעה כולל עלייה על פרופיל הרולקה. 2ות במרווח של כ יש להדביק את היריע 

 .יש לבצע פאזה בין היריעות 

  יש להלחים בין היריעותעם חוט הלחמה תואם לחומר מתוצרתGERFLOR 

 

10.7.3 3-F  30ריצוף גרניט פורצלןX30 \ 33X33 

 שירותים, חדרים רטובים, מרפסות חוץ. מיקום:

 (. FULL BODY)  גרניט פורצלן הומוגני סוג ריצוף:

 ס"מ 30X30 \ 33X33 מידות אריח:

 : מחיר יסוד לפי כתב הכמויות.תיאור האריח

 לבחירת האדריכל  גוון האריח:

 R-10 מקדם החלקה:

 מ"מ, רובה פולימרית גוון לפי גוון האריח או כהה יותר לפי אישור אדריכל. 4שתי וערב ברוחב  מישקים:

תכלול את כל הנדרש למצע עבור שטחים רטובים, לפי המפרט הכללי. יבוצעו חגורות מסביב, העבודה 

 איטומים ושיפועים הכל בהתאם למפרט הכללי.

 שימוש בגוון נוסף לאריחי הריצוף ייכלל במחיר. 

 אפשרות גם לריצוף בהדבקה באמצעות שכבת דבק מסורקת, על בטון מילוי בהתאם לאישור המפקח.

10.7.4 4-F 30ף גרניט פורצלן ריצוX30 \ 33X33 

 חדרים טכניים ומחסנים. מיקום:

 (. FULL BODY)  גרניט פורצלן הומוגני סוג ריצוף:

 ס"מ 30X30 \ 33X33 מידות אריח:

 : מחיר יסוד לפי כתב הכמויות.תיאור האריח

 לבחירת האדריכל  גוון האריח:

 R-10 מקדם החלקה:
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 גוון לפי גוון האריח או כהה יותר לפי אישור אדריכל. אפוקסיתרובה מ"מ,  4שתי וערב ברוחב  מישקים:

העבודה תכלול את כל הנדרש למצע עבור שטחים רטובים, לפי המפרט הכללי. יבוצעו חגורות מסביב, 

 איטומים ושיפועים הכל בהתאם למפרט הכללי.

 שימוש בגוון נוסף לאריחי הריצוף ייכלל במחיר. 

 מצעות שכבת דבק מסורקת, על בטון מילוי בהתאם לאישור המפקח.אפשרות גם לריצוף בהדבקה בא

ס"מ מעל פני הריצוף שימדדו  7כל עבודות הריצוף יכללו שיפולים מסוג הריצוף ובגוון הריצוף, בגובה 

 בנפרד.

10.7.5  5-F  80ריצוף גרניט פורצלןx80  : 

 מבואות ומעברים פתוחים, מלתחות שחקנים. מיקום:

 (. FULL BODYלן הומוגני ) גרניט פורצ סוג הריצוף:

 ס"מ X6030 מידות אריח:

 מחיר יסוד לפי כתב הכמויות.  תאור האריח:

 9R מקדם החלקה:

 לבחירת האדריכל.  גוון:

מ"מ, רובה פולימרית, בגוון האריח או מעט כהה יותר לפי אשור  4בסטגרד )הזזה( ברוחב  מישקים:

 האדריכל. 

               מונחים לפי תכנית ריצוף. 80X80כל  שטחי הריצוף יהיו במידות 

ס"מ מעל פני הריצוף שימדדו  7כל עבודות הריצוף יכללו שיפולים מסוג הריצוף ובגוון הריצוף, בגובה 

 בנפרד.

 

10.7.6 6-F  מדרגות ופודסטים מאבן גרניט 

 אפור לבחירת האדריכל.\אבן גרניט מלוטשת בגוון שחור  סוג ריצוף:

ס"מ, עובי לוחות אבן לא יקטן  30X60ומים לפי תכנית, בפודסטים שלחים ור  מידות האריחים:

 מ"מ. 30-מ

 במדרגות יהיו הלוחות שלמים. בפודסטים ריצוף הזזה ) סטגרד (.

 R-9:  מקדם החלקה

ס"מ, אורך תואם במדויק לאורך אריחי הריצוף  7: שקועים בטיח, מאבן מסוג הריצוף, בגובה שיפולים

 השיפולים נמדדים בנפרד. –יבוצעו בגרונג שיוכן במפעל  הסמוכים. פינות חיצוניות

 פרטי המדרגות יכללו קיטומים וחריצים לפי התכנית.

 מ"מ. 30 -עובי לוחות שלח מדרגה לא יפחת מ

 מ"מ. 20-עובי לוחות רום מדרגה לא יפחת מ
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מ משפת ס" 2מ"מ במרחק  4פסים בעומק  3בכל שלח יבוצע פס אזהרה ע"י חספוס במדרגה או ניסור 

נגישות. פסי האזהרה כלולים  1918מאורך המדרגה ליצירת פס מנוגד, לפי דרישות ת"י  80%השלח וברוחב 

 במחיר היחידה.

 אריחים ושפות גלויות מלוטשים מט.\גמר הלוחות

חיבור והדבקת הפלטות למדרגות הפלדה יהיה יציב, מוחזק ומפולס. פרטי ההדבקה והחומרים לאישור 

 המפקח.

 

10.7.7 7-F  30ריצוף גרניט פורצלןX30 

 תאי מקלחות. מיקום:

 (. FULL BODY)  גרניט פורצלן הומוגני סוג ריצוף:

 ס"מ 30X30 מידות אריח:

 : מחיר יסוד לפי כתב הכמויות.תיאור האריח

 לבחירת האדריכל  גוון האריח:

 R-12 מקדם החלקה:

 מ"מ, רובה פולימרית גוון לפי גוון האריח או כהה יותר לפי אישור אדריכל. 4שתי וערב ברוחב  מישקים:

העבודה תכלול את כל הנדרש למצע עבור שטחים רטובים, לפי המפרט הכללי. יבוצעו חגורות מסביב, 

 איטומים ושיפועים הכל בהתאם למפרט הכללי.

 סורקת, על בטון מילוי בהתאם לאישור המפקח.אפשרות גם לריצוף בהדבקה באמצעות שכבת דבק מ

 

10.7.8 08-F רצפה צפה מפח מרוג 

 מיקום: מרכז אנרגיה

 סוג ריצוף: אריחי אלומיניום מרוג

 ס"מ 60X60מידות האריח: 

 תיאור האריח: מחיר יסוד לפי כתב הכמויות.

 לבחירת האדריכל  גוון האריח:

 R-12 מקדם החלקה:

האריחים יותקנו על גבי קונסטרוקציית רצפה צפה בהתאם לתכנון קונסטרוקטור. הרצפה תהיה פריקה באופן 

 מלא. 

 

10.7.9 11-F  סימן מוביל 

 כניסה / מעליות מיקום:
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 ס"מ בהתאם לדרישות יועץ הנגישות. 40-30רוחב כולל של   מידות הסימן המוביל:

הכוונה תקניים מנירוסטה עם גוון וטקסטורה ניגודיים לריצוף, :  סימן מוביל מורכב מפסי תיאור הסימן המוביל

   ותקנות תכנון ובניה, מאושר ע"י מכון התקנים, יועץ הנגישות ובגוון לבחירת האדריכל. 1918לפי תקן 

10.7.10 13-F  משטח אזהרה מגבשושיות בדידות לפני גרמי מדרגות 

 פודסטים שלי גרמי מדרגות. מיקום:

 ס"מ. 60ח/אורך השל  מידות המשטח:

:  משטח אזהרה מישושי מגבשושיות בדידות תקני מנירוסטה.  פרישת הגבשושיות תהיה לפי תקן תיאור המשטח

 ותקנות תכנון ובניה, מאושר ע"י מכון התקנים, יועץ הנגישות ובגוון לבחירת האדריכל. 1918

 

 

10.7.11 14-F פס אזהרה נגד החלקה במדרגות 

 3ס"מ ובאורך של כל רוחב המדרגה במרחק של עד  4ייצבע בצבע אפוקסי בגוון שונה מגוון השלח ברוחב 

 התנגדות להחלקה. 2279. ובת"י 2.6.7פרק  1918ס"מ מאף המדרגה ובהתאם למתואר בת"י 

 צבע אפוקסי רב שכבתי אסתטי, בעל עמידות מכאנית וכימית גבוהים,  המיועד לביצוע אפוקסי בשכבות

 דקות )צביעה או ריסוס(.

 . הגוון לפי בחירת האדריכל.264סיקפלור 

 בהתאם להוראות היצרן. Cעבור פס נגד החלקה יש להוסיף מלאן 

  8994000-09רח' המתכת א.ת. קידמה  -: גילארספק

 שימוש ברולר נגד החלקה יכלול את השכבות הבאות:

 161סיקפלור  X 1פריימר: 

            1 X  264סיקפלור + +ExTender T   מ"מ( 0.5-0.1) 505סיקדור 

 :פס אזהרה

את תשתית הבטון יש להכין באופן מכני ע"י ליטוש פני הבטון בעזרת מכונות המסירות את שכבת פני 

 הצמנט העליונה.יש להסיר חלקי בטון חלשים.

 סיקפלור, סיקדור או סיקה גרד.יש לבצע תיקונים בתשתית כגון מילוי חללים, פילוס וכד' בעזרת מערכות 

 בליטות יש להסיר באמצעות שיוף.

כל אבק, או מזהמים אחרים יש להסיר באמצעות ליטוש מברשת או ע"י שואב אבק עד לקבלת פני בטון 

 חזקים יציבים ונקיים לחלוטין.

ב פס מ"מ מחורץ באורך וברוח 8צביעת פס אזהרה תבוצע באמצעות שבלונה, בצורת ר )רייש( מדיקט 

. במהלך הצביעה תיצמד השבלונה לקצה המדרגה ליצירת פס ישר, אחיד ובעל CNC -האזהרה הנדרש ב

 שוליים נקיים.
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  הקבלן יבצע דוגמא לאישור האדריכל.

 

10.7.12 15-F  סימן מאתר 

 כניסה  מיקום:

 ס"מ בהתאם לדרישות יועץ הנגישות. 60רוחב כולל של   מידות הסימן המאתר:

סימן מאתר מורכב מפסי הכוונה תקניים מנירוסטה עם גוון וטקסטורה ניגודיים : תיאור הסימן המאתר

  ותקנות תכנון ובניה, מאושר ע"י מכון התקנים, יועץ הנגישות ובגוון לבחירת האדריכל. 1918לריצוף, לפי תקן 

 

10.7.13 16-F  בידוד תרמי במילוי ריצוף 

 רים מתחת. רצפות קומות עמודים מפולשות/ מרפסות עם חללים סגו מיקום:

 ס"מ. 2:  בידוד פוליסטירן מוקצף קשיח המיוצר בשיחול בעובי תיאור

10.7.14 22-F  משטח אזהרה גבשושיות חוץ 

 פודסטים של גרמי מדרגות. מיקום:

 ס"מ. 60רוחב הכניסה/  מידות המשטח:

לפי :  משטח אזהרה מישושי מגבשושיות בדידות תקני פוליאוריטן.  פרישת הגבשושיות תהיה תיאור המשטח

 ותקנות תכנון ובניה, מאושר ע"י מכון התקנים, יועץ הנגישות ובגוון לבחירת האדריכל. 1918תקן 

 

 קטן. 500W ( F-3פרופיל בלגי מדגם: ): פרופיל גישור בין ריצופים  1-פריט פ

 ספק: חברת פינחס היישריק בע"מ.

ס"מ. בהתאם לתוכניות והמפרט  60 מ"מ, כל 30מ"מ ורוחב  3לפרופיל מחובר שטוח מפלדה מגולוונת בעובי 

 המיוחד.

הפרופיל מעוגן ביציקת רצפת הבטון בצורה ישרה ומפולסת. הפרופיל יהיה ישר ויציב ויאפשר ריצוף באבנים 

 משתלבות.

 מצידו השני הפרופיל יחובר באמצעות ריתוך לקבלת פרופיל המשכי.

 הפינה.בפינות יחתכו הפרופילים בזוית מתאימה בהתאם לזווית 

לפי נספח : "צביעת פריטי  -פלדה מגלוונת וצבועה במערכת צבע ב': צביעה בצבע רטוב במפעל מאושר  גמר וצביעה:

 מסגרות אומן" ובגוון לבחירת האדריכל.

 : פס הפרדה פליז בין סוגי ריצופים או הפרש מפלסי ריצוף 2-פריט פ  10.7.15
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מעברים בין סוגי ריצוף שונים, בריצוף בין חוץ לפנים ס"מ, ימוקם בסיומת רצפה,  5/50סרגל פליז, במידה 

 והפרשי גובה בריצוף.

 ס"מ המעוגן לחגורת בטון בגובה הנדרש. 30הסרגל מחובר לשטוח פלדה כל 

 .03-5254224ספק: אייל ציפויים בע"מ 

 בהתאם לתוכניות והמפרט המיוחד.

 שיפול טיח -אלומיניום  T: פרופיל  3-פריט פ 10.7.16

 מאלומיניום לפנל בקיר מחופה טיח.T פרופיל ניתוק 

 .°45הפרופיל מעוגן לקיר באופן סמוי. בפינות ולצד מדרגות יחתכו הפרופילים בזווית 

 במפגש עם ריצוף בטון הפרופיל מהווה את השיפול.

 מ"מ )נמדדים בנפרד(. 70פורצלן לפרופיל יודבק שיפולים מגרניט פורצלן בגובה -במפגש עם ריצוף גרניט

 מ"מ  10X70: מידות

 Skirting מסדרת   :דגם

 אייל ציפויים בע"מ. ספק:

 בהתאם לתוכניות והמפרט המיוחד.

 שיפול לבטון -אלומיניום  L: פרופיל  9-פריט פ 10.7.17

 מאלומיניום לפנל בקיר בטון חשוף.L פרופיל 

 3-הבטון ברוחב של כהפרופיל מעוגן בהדבקה אפוקסית לקיר באופן סמוי. יבוצע ניסור חריץ אופקי ומפולס בקיר 

 .°45מ"מ אליו יוכנס קצה הפרופיל. בפינות ולצד מדרגות יחתכו הפרופילים בזווית  20מ"מ ולעומק 

 מ"מ  20X70: מידות

 Skirting מסדרת   :דגם

 אייל ציפויים בע"מ. ספק:

 אפוקסי לאישור המפקח. דבק:

לפי נספח  -בגוון לבחירת האדריכל בצביעה אלקטרוסטטית תעשייתית בתנור )מערכת צבע ג'  גמר וצביעה:

 : "צביעת פריטי מסגרות אומן"(.

 בהתאם לתוכניות והמפרט המיוחד.

 שיפול לעמוד בטון עגול -פלדה  L: חישוק פרופיל  12-,פ11-,פ10-פריט פ 10.7.18

 לפנל בעמודי בטון חשוף עגולים.פלדה מגלוונת צבועה מעורגל ברדיוס L חישוק מפרופיל 

 ס"מ. 120: חישוק בקוטר  10-פ

 ס"מ. 80: חישוק בקוטר  11-פ

 ס"מ. 60: חישוק בקוטר  12-פ
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החישוק מורכב משני חצאים של הפרופיל המעורגל. בקצה הפרופיל המעורגל ירותך שטוח שיהווה תותב לחיבור 

 החצי השני באמצעות ברגים שקועים עם ראש שטוח.

 ק מעוגן בהדבקה אפוקסית לעמוד באופן סמוי.החישו

 מ"מ. קוטר חישוק כמפורט. 20X70: מידות חתך מידות

 בהתאם לתוכניות והמפרט המיוחד.

לפי נספח : "צביעת פריטי  -פלדה מגלוונת וצבועה במערכת צבע ב': צביעה בצבע רטוב במפעל מאושר  גמר וצביעה:

 מסגרות אומן" ובגוון לבחירת האדריכל.

 

 תיאור ופירוט חיפויים: 10.8

10.8.1 16-13 ,W-W   ס"מ 50/20חיפוי גרניט פורצלן 

 חדרי שירותים ומקלחות.מיקום: 

 (. FULL BODY)  גרניט פורצלן הומוגניסוג אריח: 

 ס"מ 20X50 מידות האריח:

 גוונים לבחירת האדריכל. 3שילוב גוון האריח: 

 : מחיר יסוד לפי כתב הכמויות.תיאור האריח

 מ"מ, רובה פולימרית גוון לפי גוון האריח או כהה יותר לפי אישור אדריכל. 3שתי וערב ברוחב  מישקים:

  פרופיל פינה:

בפינות החיצוניות יש ליישם פרופיל פינה מאלומיניום לחיפוי קרמיקה אשר יעוגן בכל פינה ישרה בין אריחי 

 קרמיקה/גרניט פורצלן.

 מ"מ. 13.7X8 מידה: 

 של חברת אייל ציפויים בע"מ.  JOLLYרת מסד CU דגם:

 אופני מדידה

 פרופילי הפינה אינם נמדדים בנפרד, וכלולים במחיר החיפוי.

10.8.2  14-W   ס"מ 10/10חיפוי קרמיקה 

 מטבחים.מיקום: 

 קרמיקהסוג אריח: 

 מ"מ. 6ס"מ ובעובי מינ'  10X10 מידות האריח:

 בהיר לבחירת האדריכל.גוון האריח: 

 מחיר יסוד לפי כתב הכמויות.: תיאור האריח

 מ"מ, רובה פולימרית גוון לפי גוון האריח או כהה יותר לפי אישור אדריכל. 4שתי וערב ברוחב  מישקים:



 מכללת בראודה
 

176 
 

  פרופיל פינה:

לחיפוי קרמיקה אשר יעוגן בכל פינה ישרה בין אריחי  316בפינות החיצוניות יש ליישם פרופיל פינה מנירוסטה 

 קרמיקה/גרניט פורצלן.

 מ"מ. 25X25 מידה: 

 של חברת אייל ציפויים בע"מ.  Corner Profilesמסדרת  RE דגם:

 אופני מדידה

 פרופילי הפינה אינם נמדדים בנפרד, וכלולים במחיר החיפוי.

 

10.8.3  15-W   ס"מ 60משטח "אבן קיסר" בשירותים ברוחב 

 במועדונים, בקרהמיקום: שירותים במלתחות שחקנים, שירותים במפלס העיתונות, שירותים 

 העבודה כוללת בנוסף לדרישות הכלליות את הנ"ל:

 .2003משטח "אבן קיסר" מתוצרת "שדות ים דגם"  .1

 ס"מ. 2עובי מינימלי  .2

 מעלות. 45עבוד שפות בקצוות החופשיים וסביב הכיורים בפאזה  .3

 פתחים לכיורים וקדחים לברזים ולמתקני סבון לפריטים הרלוונטיים. .4

 ס"מ בחזיתות הגלויות, לפי פרט האדריכל.  2ס"מ עם חריץ  15סינור תחתון בגובה  .5

 , קצה סגור, צבע מלא לפי המפרט המיוחד לפלדה מגולוונת.1קונזולות מצינור מגולוון בקוטר " .6

 

10.8.4 34-W כוכרית שנב גר גרניט מתועשת של אקרשטיין או ש"ע 

 -ס"מ מתוצרת אקרשטיין מק"ט 3בעובי  23*50חיפוי אבן כורכרית מתועשת במידות 

 . יישום בדפינה רטובה לפי המפרט המיוחד.67051631
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 תאור פירוט אביזרים לשירותים  10.9

 N030מראה מעל כיורים פריט   1-אביזר ש 10.10.1

ס"מ ולכל אורך הקיר עם קנטים מוקצעים. המראה מודבקת על הקיר  100מראה בלגית במידות בגובה 

חיפוי גרניט פורצלן( כשפני המראה הם במישור אחד עם פני הגרניט פורצלן. שדות שלמים ככל )כשמסביבה 

 הניתן. חלוקה לשדות באישור אדריכל בלבד. ולפי פרט יצרן מאושר. מידות הפריט לפי דף רשימה.

 :)N032,N033,N034,N035(מראה מעל כיורים בשירותים פריטים   2-אביזר ש 10.10.2

ס"מ ולכל אורך הקיר עם קנטים מוקצעים. המראה מודבקת על הקיר  100בה מראה בלגית במידות בגו

)כשמסביבה חיפוי גרניט פורצלן( כשפני המראה הם במישור אחד עם פני הגרניט פורצלן. שדות שלמים ככל 

 הניתן. חלוקה לשדות באישור אדריכל בלבד. ולפי פרט יצרן מאושר. מידות הפריט לפי דף רשימה.

 מראה מעל כיור בודד, בשירותים נגישים:   N031אביזר  10.10.3

עם קנטים מוקצעים. המראה מודבקת על הקיר )כשמסביבה חיפוי גרניט  90X50מראה בלגית במידות 

 פורצלן( כשפני המראה הם במישור אחד עם פני הגרניט פורצלן. ולפי פרט יצרן מאושר.

 :  לשירותי נכים Lידית   M-114אביזר  10.10.4

  R1374 ,1364דגם presalitתוצרת   60/60 ידית אחיזה זוויתית

 .09-8940661ספק: שינזון שווק בע"מ טלפון 

 

10.10.5 113-M :ידית מתרוממת בשירותי נכים 

 1640אפור   R3018מק"ט  persalitידית אליפטית מתרוממת  

. אלומיניום צבוע, חלק עליון ציפוי לתפיסת היד ומניעת החלקה. מנגנון פנימי ס"מ 80במידות אורך 

ק"ג  135ק"ג. כוח נשיאה לאורך הידית  1.75ק"ג, כוח הורדה:  2.25המונע נפילה למצב אופקי. כוח הרמה 

לפחות. הידית תהיה בטיחותית למשתמש ולא תהיה סכנה לתפיסת אצבעות בשום נקודה. הידית תעמוד 

ותעמוד בדרישות תקנה חלק ח', סימן ג' " סידורים מיוחדים לנכים  DIN 18024שות התקן הגרמני בדרי

 .   RF  010. מק"ט 8.03.01ס"ק ו' מיום  8.13בבנין..." פסקה 
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 עבודות צביעה - 11פרק 

 כללי  11.1

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם   11.1.1

 המקורית.

 יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.לא 

 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות  11.1.2

פריימר וחומרי הדילול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות 

 שלוש שכבות(.שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו לפחות 

 

 בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות: 11.1.3

 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב.  א.

בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה מהכנף או שני  ב.

 וכדו'(.קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר 

אין הכרח שכל  -בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר פעמים  ג.

 הדלתות תהיינה באותו גוון(.

 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי   11.1.4

 .המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה

 

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי   11.1.5

 מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.

 

מ"ר מינ', מכל  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל   11.1.6

 לת אישור בכתב עליו להמשיך בעבודה.סוג צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קב

לפי בחירת המפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד לקבלן הגוון  -כל הגוונים 

 המבוקש.

 

בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות סניטאריות   11.1.7

 וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

 

 מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס ובטון חשוף. 11.1.8
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 ביצוע עבודות צבע על בטון, גבס, טיח וכו' 11.1.9

בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת צבע זאת או אחרת תבוצע 

ודת התגמיר על כל על סוג מסוים של רקע, על הקבלן לבצע )במסגרת אותו סעיף כמויות( את עב

רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח )פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב 

 הצעתו, וזאת אפילו אם נדרש ע"י היצרן שכבות נוספות.

 

 טיפול בצבעים  11.2

 כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. 11.2.1

טב, במקומות מאווררים שאינם חשופים את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים הי 11.2.2

 לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.

 כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן. 11.2.3

מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים -במקרה של שימוש בצבעים דו 11.2.4

 בשעת ערבובם.

 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות. 11.2.5

 

 2000שטחי פנים טיח, בטון, אקווהפנל וגבס בצבע סופרקריל צביעת   11.3

" תוצרת "טמבור" )קוד 2000בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרקריל 

( או שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: הסרת חלקים רופפים, ניקוי,  XXX-723מוצר 

" לפחות ועד 2000", שתי שכבות "סופרקריל 333ול" סופר או "יסוד מגן סתימת חורים, שכבת "בונדר

 לקבלת כיסוי מלא.

 הצביעה לרבות בתגמירים הבאים :

C21,c22 W-1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W21,W22,W23, 

 צביעת שטחי חוץ טיח, בטון, אקווהפנל בצבע סופרקריל מ.ד.  11.4

הצביעה ב"סופרקריל מ.ד." תוצרת "טמבור" )קוד בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע 

( או שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: הסרת חלקים רופפים, ניקוי,  736-80Xמוצר 

בטרמפנטין מינרלי, שתי שכבות  30%סתימת חורים, שכבת יסוד רב גמיש יסוד קושר לבן מדולל 

 לא."סופרקריל מ.ד." לפחות ועד לקבלת כיסוי מ

 הצביעה לרבות בתגמירים הבאים : 

C23,C32,W32 

 בשטחי חוץ PEצביעת עמודי בטון עגולים בשפכטל + צבע טמגלס  11.5

-בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה בצבע פוליאוריתני פוליאסטר אליפטי דו

( או שווה ערך XXX,391-XXX,391-129-390 תוצרת "טמבור" )קוד מוצר  PE""טמגלס  -רכיבי  

מאושר ע"ג שפכטל. הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: הסרת חלקים רופפים, ניקוי, סתימת חורים, 
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( או שווה ערך מאושר  577-221,577-222שכבות שפכטל עד חלקות מלאה, יסוד לטמגלס )קוד מוצר 

 לפחות ועד לקבלת כיסוי מלא. PEושתי שכבות "טמגלס 

 האדריכל, יישום בהתזה.גמר מבריק לאישור 

 W-33,W-24הצביעה לרבות בתגמירים הבאים : 

 בצבע פוליאוריטני-גמר עמום )מט(-צביעת חלקי עץ פנימיים 11.6

בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"פוליאור" תוצרת "טמבור" או שווה ערך 

, ליטוש המרק, A.V.Pמת חורים במרק .מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן כולל: ניקוי והכנה, סתי

 שלוש שכבות "פוליאור" או עד לקבלת כיסוי מלא. )ללא צבע יסוד(.

 בצבע סינתטי-גמר מבריק-צביעת חלקי עץ פנימיים  11.7

בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרלק" תוצרת "טמבור" או שווה ערך 

 , כולל: מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן

.                                    יש בנגריהשמן פשתן מדולל בטרפנטין, תבוצע  -שכבת צבע יסוד  .א

 להמתין לייבוש מלא לפני תחילת הצביעה.

 שתי שכבות דבק שפכטל והחלקה בנייר לטש. .ב

 צבע ראשון יסוד או צבע ראשון סינתטי מדולל בטרפנטין והחלקה בנייר לטש. .ג

 "סופרלק", או עד לקבלת כיסוי מלא.שכבות  2 .ד

 .בשכיבהאם לא צוין במפורש אחרת תהיה צביעה של דלתות  .ה

 צביעת חלקי עץ חיצוניים ופנימיים בלכה שקופה מגוונת  11.8

" ARTI" תוצרת חברת "ARTIבכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"לזור 

ך מאושר הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: ניקוי והכנה, המשווק בארץ ע"י "יעד פרזול", או שווה ער

 צביעה בשלוש שכבות, או עד לקבלת כיסוי מלא כולל יבוש וליטוש בין שכבה לשכבה.

 צביעת מעקות מפלדה מגולוונת  11.9

שבנספח "צביעת  מערכת צבע ב' : צביעה בצבע רטוב במפעל מאושרצביעת דלתות ומשקופים מפח תהיה לפי 

 .06פריטי מסגרות אומן", שבפרק 

 צביעת משקופים מפח מגולוון 11.10

שבנספח "צביעת פריטי : צביעה באתר בצבע רטוב  מערכת צבע א'צביעת דלתות ומשקופים מפח תהיה לפי 

 .06מסגרות אומן", שבפרק 

 צביעת פלדה  11.11

שבנספח "צביעת  בצבע רטוב במפעל מאושרמערכת צבע ב': צביעה אם לא צויין אחרת, תהיה צביעת הפלדה לפי 

 .06פריטי מסגרות אומן", שבפרק 

 בטיחות  11.12
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כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את העובדים  11.12.1

 בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.

אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או            מאחסנים  11.12.2

 עים או מדללים.צב

 

 תיקוני צבע 11.13

ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכאנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס  11.13.1

 ס"מ סביב הפגם בצבע. 30)טרפנטין טמבור( ברוחב 

צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובעלי  11.13.2

 גוון אחיד.

ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות. לפני  10ה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר, עבודות הצביע 11.14

תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי. במידה 

והקבלן יצבע במקום שלא יידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על חשבון 

 הקבלן.

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים  11.15

 לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים:בנוסף   11.15.1

ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות חלקים  .א

 ונקיים.

הגנה על כל פרטי הבניין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות וחלונות  .ב

כו', ע"י כיסוי בברזנטים או בפוליאתילן והורדת כל כתמי הצבע מרצפות, חלונות ו

 בגמר העבודה.

 ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר. .ג

הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר וניקיון  .ד

 סופי.

 שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח. .ה

 הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח. .ו

נים כלשהם, שידרשו ע"י תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקו .ז

 המפקח.

 

 צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת בנפרד.  11.15.2
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 עבודות אבן ואבן מתועשת  – 14פרק 
22.2.1 1-W,121  חיפוי לוחות דקטון 

 
 
 
 

 פרק 
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 דקטון -יבשה בעיגון סמויתלייה - חיפוי חוץ 1 22.2.2

 -חיפוי דקטון תוצרת קוסנטינו, ספרד .1

 מ"מ ובגוון על פי הגדרת האדריכל. 12חיפוי בלוחות דקטון על פי הגדרת ואישור האדריכל, בעובי  1.1

 לוחות החיפוי יהיו עמידים בשריפה. 1.2

ויכלול  החיפוי יותקן בהתקנה סמויה בהתאם לתכנית על הקיר המבנה על פי הפרטים והתכניות, 1.3

 שכבת איטום. האיטום יבוצע על פי הגדרות יועץ האיטום.

הקבלן אחראי לשמירה על האיטום במהלך התקנת החיפוי ולתיקון כל פגיעה באיטום ו/או בבידוד  1.4

 הנובעת מפעילותו.

החיפוי יותקן בהתקנה סמויה כל שלא יראו מצדו החיצוני של החיפוי ברגים, ניטים או כל אמצעי  1.5

 חיבור אחר.



 מכללת בראודה
 

185 
 

החיפוי יכלול את כל התעלות, פתחים לגופי תאורה, מעברי חשמל, פתחי ביקורת, פתחים לחלונות,  1.6

 הכל על פי הגדרות היועצים המתאימים, מנהל הפרויקט והאדריכל.

החיפוי יכלול את כל החיבורים והסגירות הדרושים במפגשים עם קירות המבנה, עם החלונות ו/או  1.7

פינגים ופלשונגים כנדרש, הכל על פי תכניות האדריכל ועל פי הצורך, וגם יחידות אלומיניום אחרות, קו

 אם לא הוגדר בתכניות.

הכוללים קונסטרוקציה פנימית סמויה ו/או   לוחות החיפוי יותקנו על אמצעי עיגון סמויים מותאמים 1.8

עוגנים מותאמים מפלדה מגולוונת ו/או אלומיניום המיועדים להתקנת החיפוי. אמצעי העיגון יותקנו 

על שלד המבנה, כל אמצעי החיבור יהיו מוסתרים. עוגני החיבור למבנה יהיו כדוגמת עוגני הילטי 

 ים מפלב"מ. ועשויים מפלב"מ. כל בורגי החיבור יהיו עשוי

בצדם הפנימי הסמוי של הלוחות החיפוי יבוצעו חורים מיוחדים מותאמים לתוכו יוכנסו מחזיקים  1.9

אשר יחוברו בעזרת בורגי פלב"מ הכוללים  KEILמותאמים וסמויים מאלומיניום ו/או פלב"מ תוצרת 

מיניום ( אל הקונסטרוקציה הנושאת מפלדה ו/או אלוSELF LOCKאמצעי מניעת פתיחה עצמית )

 שתותקן על שלד המבנה.

כל מערכת החיפוי כולל הקונסטרוקציה הנושאת, העוגנים והמחברים יחושבו ויתוכננו לעומסים  1.10

המתוכננים. לוחות החיפוי יחושבו יחושבו לעומסים המתוכננים ויחוזקו בחיזוקים פנימיים סמויים 

 במידת הצורך.

 י התקנים הרלוונטיים.מקדמי ביטחון שיילקחו לתכנון החיפוי יהיו על פ 1.11

תכנון החיפוי יאפשר תזוזות הנובעות מהעומסים המתוכננים, מהתפשטות תרמית ו/או מתנועות מבנה  1.12

ויתוכנן כל שלא יועבר כל עומס מהחיפוי ו/או מאמצעי העיגון אל המבנה או להיפך במהלך תנועות 

 ו/או מרכיביו. אלה ומבי שישמעו כל רעשים או נקישות ומבלי שייגרם כל נזק לחיפוי

גודל לוחות החיפוי יהיה מותאם לתכניות האדריכל ויותאם לקווי פריטי קיר המסך ו/או ליחידות  1.13

מ"מ. כל המרווחים יהיו אחידים, מקבילים  10אחרות הסמוכות אליו. המרווח בין לוחות החיפוי יהיה 

 וישרים.

המסך ו/או פריטי מעטפת אחרים  לוחות החיפוי יותקנו במישור אחיד ו/או בהתאמה לקונטור קירות 1.14

הסמוכים אליהם. בסיום ההתקנה לא יראו לעין ברגים במישור החזית והמערכת כולה תהיה יציבה 

 כך שלא תרטוט או תרעיש בתזוזות המותרות.

 -. כללי2

 .בחיפוי בשיטת הקיבוע היבש מקבעים את האריח לרקע באמצעים מכניים 2.1

 .זה ולכוונון כך שאפשר לקבל חיפוי מישוריפרופילי הקיבוע ניתנים להז 2.2

 .בין האריחים יישמרו מישקים אופקיים ואנכיים בהתאם לדרישות התכנון 2.3

בין גב האריחים לרקע או לשכבת בידוד תרמי חיצונית, אם קיימת, יישמר חלל מאוורר שרוחבו לא יהיה  2.4

 ר פתוח לפחות בתחתיתמ"מ בכל נקודה. המרווח בין האריחים לרקע יישא -20קטן מ 

 החיפוי ובראשו, כדי לאפשר תנועת אוויר בכל החלל.
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 דוגמא לאבזר קיבוע יבש בגב האריח:

3. SHOP DRAWINGS- 

החישובים ותכניות הקבלן יסופקו לאישור חזיתות מפורטות שידרשו, תכניות חיתוך דקטון ותכניות  .3.1

 הפרויקט.הרכבה הכוללות מיקום חורים, פינים וכל הנדרש ע"י מנהל 

התכניות יכללו את כל הפרטים הקיימים. בכל מצב ומקרה יהיה הקבלן אחראי בלעדי לגבי ההזמנות,  .3.2

 המידות, הפירוט וכו".

חיוני  -ציר הקדח יהיה אחיד בכל האריחים. מבחינת המרחק לפני האריח -מיקום הקדחים בחתך האבן .3.3

 והכרחי כי רוב החורים יבוצעו במפעל.

 יעשו על ידי מהנדס מוכר בתחום, ובאישור מנהל הפרויקט. החישובים של הקבלן .3.4

, SHOP DRAWINGSהקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט והקונסטרוקטור תכניות עבודה מפורטות,  .3.5

 או כל קנ"מ אחר שידרך ע"י מנהל הפרויקט. 1:5, 1:1בקנ"מ 

 לפני תחילת העבודה.בתכניות יפורטו פרטי החיבור, תחשיב גודל ועיגון המחברים ופרטי האיטום 

 כמו כן עליו להגיד חישובים סטטיים מפורטים.

 בנוסף לנ"ל חייב הקבלן להגיש פרישות לכל הקירות והמשטחים האופקיים כולל מספור האריחים.

 ורק אז יצאו לביצוע.כל התכניות יאושרו ע"י האדריכל, הקונסטרוקטור ומנהל הפרויקט  .3.6

 

 -. רישום4

 ע והאבזרים, לרבות המספרים הקטלוגיים שלהם, יצוינו בתוכניות הביצוע.פרטי פרופילי הקיבו 4.1

 :במפרט הטכני יצוינו פרטים אלה לפחות 4.2

 ;תיאור מדויק של הפרופילים והאבזרים - 

 ;מידות הפרופילים והאבזרים - 

 ;מין הפלב"ם או מין האלומיניום שהם עשויים ממנו, לפי העניין  -

 ;תסבולת העמסת העיגון של האריח, הפרופילים והאבזרים  -

 פרטי התקן הרלוונטי או המסמך הרלוונטי של גוף מוכר ומוסמך, המאשר שהפרופילים והאבזרים  -

 .מתאימים לדרישותיו

 הספק יספק תעודת בדיקה של גוף מוסמך המוכיחה את התאמת הפרופילים והאבזרים לדרישות 4.3
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 .המפורטות לעיל

 -MOCK UPדוגמאות באתר  .5

 יבוצעו דוגמאות ונסיונות באתר. 5.1

הקבלן יבצע דוגמאות ונסיונות ללא תשלום נוסף, לפי דרישת המהנדס. איכות הביצוע חייבת להיות  5.2

 מעולה, ללא פשרות, לפי דרישות ניהול הפרויקט ולפי קביעת מנהל הפרויקט או המהנדס.

 יכות העבודה, והקבלן יהיה כפוף להוראותיו ללא עוררין.המהנדס הוא הקובע הבלעדי לגבי א

 פירוט הדוגמאות:

 20 מ"ר קיר 

 דוגמאות סביב חלון 

 דוגמאות פינות 

 "דוגמאות "קופינג 

 הגוון יאושר ע ידי האדריכל ומנהל הפרויקט 3.3

 ללא תשלום.  MOCK UPS -על פי הוראת המהנדס יפרק הקבלן ויפנה את כל ה 3.4

 

 של המפרט הכללי. 14לנאמר בפרק מהווה השלמה 

לגבי העבודות האלה, ראה מפרטים כלליים לעבודות חיפוי ,שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית המיוחדת, 

 בהוצאה האחרונה. תוספת למפרטים הנ"ל :

 

 חיפוי חזיתות האבן בשיטה הרטובה  14.01

 תאור העבודה 14.1.01

בחוץ באבן בשיטה ה"רטובה", כלומר הצמדת קירות הבטון בבניין, ע"פ החזיתות, יחופו מ א.

 האבן אל המבנה בעוגנים, רשתות זיון ויציקת בטון בתווך.

 העבודה כוללת גם חיפוי המזוזות האנכיות של הפתחים. 

 05לפני עבודות החיפוי על קירות החוץ, יבוצעו עבודות איטום קיר הרקע כמפורט בפרק  ב.

 לעיל.

במפרט הכללי, ובהתאם  14, בצרוף הנחיות פרק 378עפ"י מפמ"כ כל עבודות האבן יבוצעו  ג.

 .2378לת"י 

 כל ההנחיות המפורטות לעיל מדגישות נושאים המפורטים במפמ"כ. 

בכל שאר הנושאים כגון: אשפרה, גימור )ליטוש הוגנה( והגנה, תעשה העבודה לפי המפרט  ד.

 .14הכללי לעבודות אבן בפרק 

 מפורט, אספקת האבן וביצוע החיפוי.העבודה כוללת תכנון  ה.

 הנחיות כלליות 14.1.02

 מהנדס אחראי א.

 .13.10בסעיף  1חלק  2378מהנדס רשוי של הקבלן יהיה "מהנדס אחראי" כמוגדר בת"י  

הקבלן אחראי לתכנון יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע בהתאם לתכנון ולמפרט  

 המיוחד.

 אחריות כוללת של הקבלן ב.
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יות הבלעדית לאטימות ויציבות החיפוי חלה על הקבלן. המפרט המיוחד להלן, האחר 

איטום צמנטי, הינם דרישת מינימום.  - 05לרבות המפרט המיוחד להכנת הרקע בפרק 

במידה והקבלן סבור שהמפרט אינו מספק או שדרושים שינויים/תוספות למפרט, עליו 

 ב לבצוע העבודה.להודיע על כך למפקח בכתב ולקבל הוראותיו בכת

 מפרטים באתר ג.

 הקבלן יחזיק באתר עותק של המסמכים הבאים:

 .1חלק  2378ת"י  .1

 ( "חיפוי קירות באבן טבעית".1994) 378מפרט מת"י מפמ"כ  .2

 .14מפרט כללי פרק  .3

 המפרט המיוחד. .4

 

 

 קיר אבן טיפוס -דוגמא  ד.

לאחר אישור עקרוני של דוגמת אבן בודדת ולאחר שהוצגו תוצאות בדיקות  .1

בת"י  5.1.1.1בהתאם למפורט להלן, יכין הקבלן קיר אב טיפוס כמפורט בסעיף 

. הדוגמא כוללת הכנת התשתית בשכבת הרבצה ואיטום צמנטי עד 1חלק  2378

יבנה וכולל עשית המישקים וקבלת אישור המפקח. הדוגמא תבנה על קיר ש

הקבלן או על משרדי האתר אולם לא על המבנה עצמו. הדוגמא תכלול פינת בנין 

 .EPDMושפת פתח אופקית ואנכית כולל התקנת סינור 

 הדוגמא תבוצע גם לחיפוי חוץ וגם לחיפוי פנים. 

עוגנים לפני תחילת העבודה. העוגנים  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל .2

 .4מתוכנן ע"פ חישובי הקבלן עם מקדם בטחון יעמדו בכוח השליפה ה

רק לאחר אישור הדוגמא, אישור בדיקות שליפה לעוגנים ואישור החישובים  .3

 ותכניות מפורטות שיוכנו ע"י הקבלן, יוכל הקבלן להזמין את האבן.

 מדידת הרקע, סימון ה.

תכניות האבן מעוצת בשילוב מידות רוחב שונות וקוי מישקים עוברים לפי הפרוט ב

 החזיתות. לפיכך, ידרש הקבלן לבצע את עבודת חיפויה אבן בדייקנות גבוהה מהרגיל.

ידרש לקבל קירות מיושרים לפי חוט למלוא גובהם ואורכם. קוים עוברים מתחת ומעל 

לחלונות, קוים עוברים מעל דלתות, התאמת רוחב פסי האבן כך שיתקבלו אבנים שלימות 

 שלימות מעל הדלתות. מתחת ומעל לחלונות ואבנים

לפני תחילת החיפוי יסמן הקבלן, ע"י מודד מוסמך, על החזיתות את הצירים הראשיים, 

 ימדוד את המבנה ויעביר למפקח את תכנית המצב הקיים עם כל הסטיות בכל הכוונים.

. הסטיה המותרת ממישוריות הקירות לכל 02בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בפרק 

מ"מ, הסטיה באנכיות הפינות וקוי שפות הפתחים לא תעלה על  10± גובהם לא תעלה על

מ"מ לכל גובה הבנין. במידה והסטיות עולות על הנ"ל, יידרש הקבלן לתקן את פני  10±

 הרקע בסיתות או תוספת בהתאם להוראות מפורטות שיתן המפקח.

מיקום קוי  המפקח יקבע את מיקום מישור פני האבן, את הצורך בסיתות או במילוי ואת

 המישקים לצורך בליעת הסטיות.
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הקבלן יידרש להתאים מידות אבן שונות כדי להתגבר על סטיות השלד ולא לצבור את 

 השגיאה לאורך או לגובה החזיתות אלא לחלקה בין קוי המישקים.

אם תדרש לצורך כך הזמנת אבן בגדלים שונים והדבר יגרור תוספת עלות, תחול כל העלות 

 הקבלן. הנוספת על

 ע"י הקבלן Shop Drawingsתכניות  ו.

 תכניות הקבלן יכללו, בין היתר:

תכניות פרישה של חיפוי האבן ע"פ תכניות המדידה הנ"ל ולאחר קביעת מיקום  .1

 מישורי פני האבן בהתאם לסטיות בפועל של הבניה.

קטעי חזית מוגדים ופרטים שישמשו לקביעת מידות האבן לחיתוך ויאפשרו  .2

 לקבלן להכין רשימת אבן להזמנה לפי מידות חיתוך ועיבוד סופיות.

 פרוט מיקום הקדחים לעוגנים, עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור סופי במפעל. .3

 אחידות האבן, מיון ז.

בכדי לקבל אחידות גוון מכסימלית בכל חית וחזית תסופק האבן חתוכה עבור כל חזית 

 מאותם גושי אבן.

יהיה סימון נוסף להתאמת האבן בכל החזית, כפי שיצוין בתכניות הקבלן בהתאם לכך 

 וברשימות האבן.

לפני תחילת החיפוי יפרוש הקבלן את האבנים ויבוצע מיון קפדני שיבטיח אחידות במראה 

לפי גוון וגיד ויקבל אישור המפקח למראה החיצוני של האבנים. אבינם שיפלסו ע"י 

 המפקח יורחקו מיד מהאתר.

קבלן רשאי לערוך מיון במקור אספקת האבן. גם במקרה זה חייב הקבלן לפרוש את ה

 האבנים ולקבל אישור המפקח באתר לפני תחילת החיפוי.

 בדיקות האבן ח.

כמפורט שם בפרק  1חלק  2378בדיקות במעבדה של תכונות אבני החיפוי יבוצעו ע"פ ת"י 

 ו'.

ר ממש. אישור אבן לא יתבסס על הבדיקות יבוצעו על דוגמאות אבן שהובאה לאת

 תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האבן בלבד.

תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפני תחילת החיפוי. דרישה זו מחייבת את הקבלן 

להביא את האבן לאתר במועד מוקדם כך שיהיה זמן מספיק לקבלת תוצאות מאבן 

 שסופקה בפועל לאתר ולא מדוגמאות מוקדמות בלבד.

 סימון צנרת בקירות .ט

לאחר גמר האיטום ולפני תחילת הקידוח לעוגני, יסומנו בצבע בולט )ספריי( בקוים 

 מלאים, תואי צנרת ביוב וצנורות מי גשם בקירות שיחופו באבן.

מטרת הסימון למנוע קידוח לתוך הצנורות וגרימת נזק שתיקונו קשה, יקר ולפעמים בלתי 

 אפשרי.

 ד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באבן.סימון הצנרת אינו נמד

 עיגון פיגומים י.

מותר שהפיגומים יעוגנו באביזרים שיעברו דרך המישקים שבין לוחות האבן כך שהחיפוי 

בת"י  2.2יבוצע ברצף ולא יושארו פתחים להשלמת חיפוי מאוחרת. )ראה דרישות סעיף 

 (.2חלק  2378
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ק בגמר העבודה שלא ישאיר חקי מתכת בין לוחות אביזרי העיגון יהיו כאלו שיאפשרו פרו

 .316האבן. כל חלקי המתכת שישארו במקומם יהיו מנירוסטה 

 

 בדיקת אטימות יא.

לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקים, תבוצע בדיקת אטימות בהמטרה, ע"פ ת"י 

לרבות פרוק , ע"י מעבדה מוסמכת. נזילות ורטיבות יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו 1476

החיפוי ועשיתו מחדש. אופן התיקון, החומרים ושיטות היישום טעונים אישור מראש של 

 המפקח.

 

 לוחות האבן  יב.

 בהתאם לכתב הכמויות. סוג האבן:

 בעיבוד בהתאם לכתב הכמויות ולתוכניות. גמר:

 מ"מ. 1±בהתאם לכתב הכמויות. סטיה מותרת  מידות הלוחות:

ח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוון עלפני לוח האבן לא מרוו סטיה במישוריות:

 מ"מ. 1יעלה על 

 כמפורט בפרטים בתכנית. עיבוד פינות:

קידוחים לעוגנים יבוצע במפעל או בקו ייצור מסודר וע"פ  קידוחים:

 1±מ"מ בקוטר הקדח,  0.5±שבלונה באתר, כך שיובטח דיוק 

 מ"מ בעומק הקדח. 2±-מ"מ במיקום מרכז הקדח ו

 חישוב הנדסי .יג

( 1994) 378חישוב הנדסי מפורט ייעשה ע"י הקבלן בהתאם לדרישות מפמ"כ  .1

 .106בסעיף 

כולל התחשבות מפורטת בתחומי יניקה  414עומסי הרוח יהיו ע"פ ת"י  1.1

שם. מקדם הבטחון לעומס  205.6מוגברת באזורי שפה כמפורט בסעיף 

 .1.2רוח יהיה 

 .412ע"פ ת"י  עומסי רעידת אדמה יהיו 1.2

הקבלן יגיש לאישור המפקח את החישובים. התכנון ע"י הקבלן יכלול פרטי  .2

הרכבה וחיבור, מידות הקידוחים באבן, חיזוק בפינות, פרטי קיבוע סביב פתחים 

וכו'. אישור החישובים והתכניות ע"י המפקח הינו תנאי להזמנת האבן ולפיכך 

 ח הזמנים המאושר של הפרויקט.יוגשו ע"י הקבלן במועד מוקדם ע"פ לו

החישוב יעודכן בשלב גמר הקמת השלד ויתאים למרווח האמיתי שבין האבן  .3

לרקע ע"פ הסטיות שנמדדו בפועל לפני תחילת החיפוי. למרווח מוגדל יותאמו 

אביזרים המסוגלים לשאת את העומס המוגדל. אישור החישוב המעודכן הינו 

 תנאי להתחלת בצוע החיפוי.

החישוב יעודכן ע"פ תכונות החוזק של האבן כפי שנקבעו בבדיקות האבן  .4

 שסופקה לאתר.

 דיוק יד.

 מ"מ. 0.5±הסטיה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

 מ"מ. 1.0±הסטיה ברוחב המישקים לא תעלה על 
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 מ"מ. 1.0±הסטיה במיקום המישקים לא תעלה על 

י בין תחתית הסרגל לבין פני המשטח( לא הסטיה במישוריות פניה חיפוי )מרווח מירב

 מ' בכל כוון. 3מ"מ אורך סרגל של  2.0±תעלה על 

 הכנת שטחי החיפוי, איטום טו.

 לעיל. 05ראה פרק  .1

 לאחר סיום האשפרה, ניתן להתחיל בעבודות הרכבת האבן. .2

ימים לפחות, תוך מעקב צמוד אחר מצב  5-מודגש שתהליך האשפרה ימשך כ 

 יר.רטיבות הק

 חוטים טז.

מ"מ שיוכנסו  4בקוטר  304קשירת האבנים אל גב הבטון תבוצע על ידי חוטי נירוסטה  

 מ"מ. 25מ"מ שעומקם  5מ"מ לחורים קוטר  20-לעומק כ

 הכנת האבן יז.

לוחות האבן המיועדים לחיפוי, יוספגו במים ולאחר מכן תבוצע על גבי גב הלוחות התזת  

מ"מ.  3-בעובי של כ -משומית נקיה, חלק חול וחלק צמנט חלקים שו 2מלט צמנט בהרכב 

 למערכת זו תהיה תוספת של סיקה לטקס.

 , תתואם עם הספק.1:1היחס מים/ערב סיקה לטקס או שו"ע  

 ימים לפני הרכבתם. 3אשפרת האבנים לאחר התזה, לפחות  

 קידוחים בתוך האבן יח.

העבודה בקו יצור מיוחד לקידוחים, אשר קידוחים לעיגון יבוצעו במפעל ו/או ליד מקום  

 יבטיח ביצוע "נקי" של החורים בקוטר ובגודל המתוכנן, ללא שבר מיותר.

מערכת זו תאושר על ידי המהנדס, לפני התחלת העבודה. לא יורשה קידוח חורים על  

 הפיגום, ללא בקורת.

 

 

 

 בדיקות העוגנים יט.

פה המתוכנן ע"פ חישובי הקבלן עם כל העוגנים לתלית האבן יעמדו בכוחה שלי .1

 .4מקדם בטחון 

עוגנים לפני תחילת העבודה )ראה לעיל  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל .2

 קיר נסיון(.

מהעוגנים בפיזור אקראי. )דרישה זו  2%-במהלך העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל .3

 (.5.1.1.4, 5.1.1.3סעיפים  2חלק  2378ת"י  2חמורה מדרישות טבלה 

 הרכבה בשיטת הבניה הרטובה 14.1.03

הקבלן יציג את שיטת הביצוע לאישור המפקח. הבניה לא תתחיל לפני הכנת דוגמא  א.

 מהווה תנאי מוקדם להתחלת הביצוע. 2378מאושרת. אישור הבדיקות הנדרשות לפי ת"י 

ורה, כולל הבניה של האבנים תבוצע בשורות אופקיות, כאשר לאחר השלמת בנית כל ש ב.

ביצוע קשירות העוגנים לרשת, ימולא בגב האבן החלל שנשאר עד לפני הקיר בבטון דליל. 

ס"מ, והיא תכלול שכבת "שמנת" צמנט בתוספת מוספים אוטמי  4-עובי שכבת הבטון כ

 מים.
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בתוספת ערב פולימרי, יוכן בערבוב מכני. לאחר  1:1תערובת קיבוע זו, מלט צמנט ביחס  ג.

 בוב היבש, מוסיפים מים עד לקבלת התערובת בסמיכות הרצויה.השלמת הער

 כל הבטונים למלוי בגב האבן יוכנו באתר, באמצעות ערבל מכני תקין. ד.

לא יורשה עירבוב הבטונים באופן ידני. שכבת הבטון תהיה דלילה כך שתוכל להתפשט  

 ולמלא את החלל שבין לוחות האבן לשלד.

מר בניתה וקשירתה של כל שורה, תוך הבטחת חדירת הבטון מילוי בגב האבן יעשה בג ה.

 ומלוי כל החלל.

 בטון של הפאה האנכית והפאה התחתונה.-בניית שורות האבן, תעשה תוך מילוי בטיט ו.

עוגנים  -עוגנים תומכים   2קשירת האבן תעשה עם שני עוגנים בפאה העליונה בתוספת  ז.

מ"מ  30בפאה הצדדית. הפין נכנס לתוך האבן רק  מ"מ 5מחזיקים וכן הכנסת פין קוטר 

 מ"מ בולטת הצידה. 40-ויתרת ה

 מסביב לפין זה מעבירים חוט שבו הוכנה לולאה מראש, וקושרים אותו לרשת. 

האבן הבאה מובאת למקומה, ובתנועה הצידה "מולבשת" על גבי הפין הבולט מעבר לאבן  

הקודמת היתר, כמו קודם. מיקום העוגנים יהיה כזה ששניים ישמשו כעיגון תומך 

 עוגנים(. 4ס"מ מפינת יחידה )סה"כ  7וששניים כעגון נושא. כל עוגן ימצא 

 

 

 

 

 מישקים )פוגות( וכחולם 14.1.04

 

ים יבוצעו בהתאם לתכניות ו/או הנחיות האדריכל, על פי הדוגמה המאושרת רוחב מישק א.

 מ"מ. 8מ"מ ועומקם  15-6המישקים יהיה במידות 

מ"מ, שניים לכל אבן,  10/10/35מ"מ יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחתך  10עובי  

 הניתנים לשימוש חוזר, או בשיטה אחרת מאושרת ע"י המהנדס.

מישקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החיפוי ולאחר שטיפה כללית כיחול ה ב.

 על פני השטחים המחופים והמיועדים לעבודות הכיחול.

 המישקים יוכנו לעבודה ע"י ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק כנדרש. ג.

 אין לבצע ניקוי מישקים והכנתם לכיחול באמצעות משור דיסק. 

שקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה והפינים ניקוי מי 

 הקושרים את החיפוי לרשת הזיון.

 הרכב המלט לכיחול יהיה כדלהלן, ויגיע לגוון שבדוגמא המאושרת: ד.

 חלקים )בתוספת למלט האפור(. 1.5   מלט לבן 

 חלקים. 2  עדין -אבקת קוורץ  

 חלק. 1  בינוני -אבקת קוורץ  

 במידה וידרש ע"י האדריכל ובכתב.   פיגמנט צבע 

כמו כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון סיקה לטקס או שו"ע באישור מראש של המהנדס,  

 לפי הוראות היצרן.
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מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של מים. כמות  

מכן אין להשתמש בחומר, אלא  התערובת תספיק לביצוע עבודה במשך שעה אחת, ולאחר

 להכין תערובת חדשה.

 תהליך העבודה יהיה כדלהלן: ה.

 מרווח המישק יהיה נקי לחלוטין וישטף במים. -

 שכבה ראשונה של מלט תוחדר ותלחץ ע"י מוט עגול. -

 יתאפשר ייבוש חלקי. -

 שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר פני הכיחול יהיה חלק ויבוצע -

 ע"י שפשוף במוט עגול עם פיזור של מעט מלט לבן לגוון.

 שטחים שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט. -

 בתום עבודות הכיחול, יש לאשפר במים את פני החיפוי, ולהחזיקם במצב לח כשבוע ימים. 

 .378יבוצעו לפי הנחיות המפמ"כ  -מישקי התפשטות, מישקי הרפיה  ו.

 ו לאורך הזויתנים.מישקי התפשטות אופקיים יקבע 

מ"מ, יסתם במסטיק סיליקוני נאטרלי על גב ספוגי בחתך מתאים, הכל  10עובי המישק  

 על פי הנחיות המפרטים והמפמ"כ.

 

 שמירה וניקיון שטחי אבן גמורים 14.1.05

 להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבניה באמצעים בדוקים. 

מלט בטון וכד' יעשה מיידית וללא דיחוי )לפני התקשות החומרים( כל כתם  נקוי החיפוי מנטפי 

 ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמצעות מברשת פלדה קיטור וכיו"ב.

 כל שטחי עבודות האבן תמסרנה למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין. 

ותם יוחלפו לוחות האבן באחרים במקומות שיכלו לכלוך כתמים וכו' ושלא יהיה ניתן לנק 

 לשביעות רצונו המלאה של האדריכל, כשבכל ההוצאות ישא רק הקבלן.

 

 אופני מדידה 14.1.06

שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר נטו, לאחר הורדת הפתחים. המדידה תהיה של שטחים עם חיפוי  

 אבן לרבות שטחים קטנים, עיבוד פתחים, אבן פינה, עמודים, קורות וכד'.

 -מחיר המ"ר כולל גם מדידת המזוזות, המשקופים )מעל הפתחים(, הספים והקופינג על המעקות  

 אלמנטים אלו לא ימדדו בנפרד.

 

 תכולת המחירים כדלהלן: 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל בין היתר גם: 

לרבות טיט, שכבת חספוס,  378ומפמ"כ  2378את כל האמור במפרט הבינמשרדי בת"י  א.

, עוגנים, מיתדים, ברגים, חוטי נירוסטה, 15/15מ"מ כל  6רשת זיון מגולוונת בקוטר 

עוגנים מגולוונים, זוויתנים מגולוונים, ניקוי וסתימת פוגות, יציקת בטון מקשר, מישקים 

 , וחיפוי בקיבוע יבש יכלול את כל אביזרי העיגון וקיבועם.גמישים, מישקים יבשים וכד'

אספקת האבנים כנדרש לרבות הכנת רשימות אבן מפורטות להזמנה, סיתות האבן  ב.

ועיבודה, ביצוע חריצים, מישקים וכד', התאמת גב האבן, עיגון כל פרופילי הפלדה 
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בודה בכל סוג אלמנט למיניהם, אספקת חומרי אטימה וחומרי הדבקה נדרשים, ביצוע הע

 )כולל קירות, עמודים, חשפים וכד'(.

ביצוע קידוחים וחורים כנדרש, עבודות כיחול וליטוש פני הקיר באמצעות אבן קרבונדום,  ג.

 הגנה על עבודת האבן עד מסירתן לרבות ניקוי סופי.

 חיתוך "פלץ" או הדבקת סרגל קצה. -עיבוד וחיבור אבנים לפינות  ד.

 ר אלכסוני.חיתוך וגמ ה.

 עיבוד פתחים, חריצים ופינויים למעברי צנרת ואביזרים המבוטנים בבנין. ו.

 מעל לפתחים. EPDMסינור  ז.

מ"ר. העבודה תאושר לביצוע רק לאחר אישור  12ביצוע דוגמאות כאמור לעיל בשטח של  ח.

 הדוגמאות.

 רויקט הנדון.באזור הפ 2378הכנת כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאבן לפי ת"י  ט.

 חישוב הנדסי ותכנון מפורט. י.

 ניקוי, ליטוש והגנה. יא.
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 מפרט לביצוע כלונסאות  - 23רק פ
 

 ביצוע כלונסאות   23.05

 

 פרק זה יהיה בתיאום עם יועץ הקרקע ולפי הדו"ח שלו, במקרה של סתירה יקבע דו"ח הקרקע או יועץ הקרקע.

 

 הקדיחה 23.05.1

 

 שיטת כלונסאות.הקדוח יבוצע על ידי הקבלן ב .   1

 

 הציוד טעון אישור המפקח, מעבדה תלווה את הפרוייקט ותבחן את טיב הציוד. .2

 

 

 יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת הקדיחה וכן תוך כדי מהלכה. .3

 

של המפרט הכללי: סטיית המרכז לא תעלה על  230213הסטיות המותרות הנן כמפורט בסעיף  .4

 ס"מ ביחס למרכז המתוכנן. 5

 

 .2% -סטית הציר מהאנך לא יותר מ .5

 

 

של המפרט הכללי. צינור המגן  230212כל קדוח ייעשה עם צינור מגן עליון כמפורט בסעיף  .6

 יבלוט מפני הקרקע.

 

 ותבכל שלבי הקדוח יש להגן על דפנות הקידוח מפני מפול .7

 

יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת, שיירי בוץ ומשקע חול. הניקוי ייעשה מיד לפני  .8

הכנסת הזיון לבור הקדוח. לפני גמר הקדוח תנוקה סביבת הבור מכל חומר שהוצא מהקדוח 

 כדי למנוע הפרת התחתית בעת הכנסת הזיון והיציקה.

 

גור. הקבלן יביא בחשבון משמעות דרישה זו ניקוי תחתית הקדוח ייעשה ע"י מקדח שטוח ס .9

 והצורך בהחלפת המקדח עם סיום הקדיחה ולפני הכנסת כלוב הזיון.

 

יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה מיד בגמר הקדוח והכנסת הזיון. באם עלול לחול  .10

באם חל מ' עומק עד סמוך למועד היציקה.  1.0עיכוב ביציקה, יש לעכב את גמר הקדוח לפחות 

עיכוב לאחר הכנסת הזיון, יש להוציאו ולנקות את הבור, בשנית כמתואר לעיל בעזרת מקדח 

 שטוח סגור, ולהכניס את הזיון מחדש.
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. אין להתחיל בקדוח לפני שמובטחת רציפות העבודה עד לגמר היציקה. בהתאם לדרישה זו 11

 יתוכנן סוף יום העבודה.

 

 

 

23 

 בכלונסאותסידור הזיון  05.3.

 

 של המפרט הכללי. 23031.   מבנה כלוב הזיון והקשחתו תהיה כמפורט בסעיף 1 

 

 , המוטות האלכסוניים או צלבים פנימיים2300.05בניגוד לאמור במפרט הכללי, בסעיף  .2

 הזיון. במחיר ומחירם כלול במחיר הזיון. ריתוכים של חישוקי חיזוק כלולים לא ימדדו 

 הזיון, רק החישוקים המצוינים בתכנית.ימדדו, עם פלדת 

 

כאשר הזיון אינו ממשיך עד לתחתית הכלונס, יש לרתך חישוקים לצינורות הבקרה בחלק  .3

 התחתון של הכלונס שבו אין זיון ע"מ להבטיח שמירת מיקומם ומרחקם ההדדי.

 

 ס"מ  בהתאם לקוטר הכלונס  5-8כסוי הבטון סביב הזיון יהיה   .4

 

 של המפרט הכללי. 23035בטון סביב הזיון יובטח ע"י גלילי בטון כמפורט בסעיף כיסוי ה .5

 אין להשתמש בגלילי פלסטיק.     

 

הכנסת הזיון תעשה בעזרת מנוף ללא פגיעה בדפנות הבור. כאשר הזיון כבד יש להשתמש בשני  .6

 דתו לבור.מנופים: אחד להרמת כלוב הזיון במרכז הכובד והשני להבאתו למצב אנכי והור

 

 

 

 יציקת הבטון 23.05.4

 

 

צמנט למ"ק ויתאים  ק"ג 400, בדרוג "משאבה", יכיל לפחות 6בסומך " 30 -הבטון יהיה ב .1

לבטון יצוק במים בשיטת טרמי. בניגוד לאמור במפרט הכללי בסעיף  1חלק  466לדרישות ת"י 

 , לא יופחת מכמות הצמנט הנ"ל עקב המצאות אפר פחם בתערובת.23042

 

והתקשרות  6% -ל 4%לבטון יוספו מוספים כך שיובטח הסומך הנדרש, אחוז החללים יהיה בין  .2

 שעות לאחר גמר היציקה. 3לפחות עד  הבטון תעוכב

 

 מרכיבי התערובת, המוספים ואופן בהוספתם לבטון יובאו לאישור מקודם של המפקח. .3
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 של המפרט הכללי. 230431היציקה תעשה כמפורט בסעיף  .4

 

 היציקה ללא הפסקה עד קבלת בטון נקי מעפר, או כל פסולת אחרת, בראש הכלונס. .5

 

 לק את הבטון המעורב במים מהחלק העליון של הכלונס ועד לבטון הנקי.הקבלן יידרש לס .6

כל עבודות העפר הכרוכות בסילוק זה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו לאחר קבלת אישור המפקח  

 לאופן הבצוע. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהכלונסאות יצוקים למפלס הנמוך מפני השטח.

 

 מ' עליונים לפחות. 3ור לעומק יש לרטט את הבטון עם ויברט .7

 

פרוק או שליפת צינור המגן תיעשה רק לאחר שיובטח שכלוב הזיון אינו שוקע בבטון הטרי. בכל  .8

מקרה יש להבטיח שלא תיווצר "פטרייה" בקצה העליון של הכלונס, והוא יהיה בקוטר המתוכנן 

 בדיוק עד לקצהו העליון.

 

 

 פקוח ובקרה 23.05.5

 

לאפשר ולסייע למפקח להגיע לכל נקודה באתר ולמקורות החומרים כדי לבדוק את על הקבלן  .1

החומרים, הציוד והמלאכה. על הקבלן להעמיד לרשות המפקח עזרה לצורך לקיחת דוגמאות 

 וביצוע בדיקות לפי הדרישות.

 

איכות הקדיחה והיציקה יבדקו ע"י שילוב בדיקות בשיטה האולטרסונית והסונית כמתואר  .2

 דו"ח יועץ הקרקע.ב

 

הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מנוסה שתאושר ע"י המפקח. תוצאות הבדיקות של מעבדה זו,  .3

לאחר אישורן ע"י המפקח, יחייבו את הקבלן בכל המשמעויות הנובעות מהן. קביעת המפקח 

 לגבי המעבדה הנבחרת ולגבי אישור תוצאות הבדיקות תהיה סופית.

 

והחלטה על היקפן, יקבע באופן בלבדי ע"י המפקח. מתן תוצאות בדיקות מועד בצוע הבדיקות  .4

 שליליות בשלבים מאוחרים של העבודה לא יזכו את הקבלן בשום תוספת או פיצוי.

 

הקבלן יבצע הכנה ויסיע לבצוע הבדיקות. עבור בדיקות בשיטה האולטרסונית יכין הקבלן  .5

 שונים ע"פ קביעת המפקח. מהכלונסאות, בקטרים 20% -צינורות בקרה, בכ

 

 בדיקה סונית תעשה לכל הכלונסאות. .6

 

בכל מקרה יהיה המפקח הקובע לגבי היקף בצוע הבדיקות והוא רשאי לשנות את ההיקף בכל  .7

 סוג בדיקה ללא הגבלה כולל בטול הבדיקות לגמרי.
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החוזק. מספר על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת לבדיקת  .8

 המדגמים והבדיקות יקבע ע"י המפקח במקום ולא יפחת מבדיקה תקנית אחת לכל כלונס.

 

 

על הקבלן למלא, עבור כל כלונס, "טופס תיעוד לביצוע כלונס" בהתאם לנספח במפרט הכללי  .9

 .23בפרק 

 של המפרט הכללי. 23051ראה בסעיף  –. אישור או פסילת כלונס בהתאם לתוצאות הבדיקות 10

 

 בגמר הבדיקות והתיקונים על הקבלן למלא את צינורות הבקרה בדייס צמנטי )גראוט(.  .11

 

 המפקח רשאי לדרוש את חשיפת הכלונס ע"מ לבחון את חלקו העליון. .12

 

 

  הכנה לבדיקה אולטרסונית 23.05.6

 

 הכנה לבדיקה אולטרסונית כוללת בין היתר: 

 

 התקנת צינורות בדיקה צמודים לכלוב הזיון בכמות ובמקום כמתואר בפרטי התכניות. .1

 צינורות בכל כלונס נבדק לכל אורכו. 2יותקנו  23033ובכפוף לדרישות המפרט הכללי בסעיף  

הצינורות יגיעו לתחתית הכלונס. בחלקו התחתון של הכלונס שבו אין זיון, ירותכו חישוקים  

 בהתאם לפרט שיוגש לאישור המפקח, חישוקים אלו אינם נמדדים. לקיבוע הצינורות

 

 שמירה על תקינות ושלמות הצינורות עד להשלמת בצוע הבדיקות. .2

 

 סידור גישה נוחה לכלונס. .3

 

 מלוי צינורות הבדיקה במים ואחזקתם מלאים עד גמר הבדיקה. .4

 

 מלוי הצינורות בדיס צמנטי לאחר גמר הבדיקות. .5

 

 

 הכנה לבדיקה סונית 5.723.0

 

 הכנס לבדיקה סונית כוללת בין היתר: 

 

 .    ניקוי ראש הכלונס ממים, גושים רופפים, מיץ בטון ועד לשביעות רצון המפקח.1 

 

 .    סידור גישה נוחה לכלונס.2 
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 מדידת מרכזי הכלונסאות לאחר ביצוע 23.05.8

 

ציקה, ימדדו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל לאחר גמר החציבה למפלס סופי של פני הכלונס, הי 

 חשבונו, הנתונים הבאים:

 מרכז הכלונס. .1

 מפלס פני הבטון. .2

 אורך כמות וקוטר הקוצים הבולטים מפני הבטון. .3

 תוצאות המדידה ימסרו בכתב למפקח, באופן מסודר, לגבי כל כלונס. .4

יבצע הקבלן  02.03.2עולה הנדרש בסעיף במידה והסטייה של מרכז הכלונס מהמרכז המתוכנן 

 כלונס חדש או קורות  בטון  לפי תכנון המהנדס.

 

 סיתות פני הכלונס 23.05.9

 

 כל הכלונסאות מסתיימים מתחת לפני החפירה הכללית כמפורט בתכניות. .1

במקרה של היווצרות "פטריה" בראש הכלונס, יידרש הקבלן לסתת בזהירות את ה"פטריה"  .2

 יר כלונס נקי בקוטר המתוכנן. עבודה זו איננה נמדדת.ולהשא

כל העפר ושברי הבטון מעבודת הסיתות יסולקו מהאתר למקום שפך מאושר באחריות הקבלן  .3

 ועל חשבונו ולכל מרחק שהוא.
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 תיקון סטייה במרכז כלונס 23.05.10

 

 המפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמצעים הנדרשים לתיקון. 

 התיקון יכלול ביצוע הכלונס מחדש או קורות נוספות וללא כל תמורה. 

  

 תיקון סטייה במפלס פני בטון הכלונס או בקוצי הזיון 23.05.11

 

ס"מ, יידרש הקבלן  – 30+ או  5במידה ונתגלתה סטייה במפלס פני בטון הכלונס העולה על  .1

 לתקן את הסטייה ע"פ הנחיות המפקח.

 צב ויסותת בזהירות עד למפלס הדרוש תוך שמירה על שלימות קוצי הזיון.בטון עודף ייח .2

 בטון חסר יושלם ביציקה לאחר שפני בטון הכלונס ינוקו היטב. .3

 כל תוספת עבור התיקון עצמו. לא תשולםהכלונס יימדד לפי אורכו המתוקן.  .4

ר המוט, יתוקנו לפי פעמים קוט 5קוצי זיון קצרים מהמתוכנן בסטייה בשיעור העולה על  .5

 הנחיות המפקח.

הקבלן יידרש לחצוב ולסתת את פני הכלונס לגלוי אורך נוסף של המוטות או שיידרש לרתך,  .6

 בריתוך תקני, הארכה לקוצים הקצרים.

 . W- 440ריתוך קוצים יאושר רק במקרה שבו נעשה שימוש בפלדה המותרת בריתוך מסוג פ  .7

במקרה שהפלדה אינה מאפשרת ריתוך ללא פגיעה בחזקה, יידרש הקבלן לבצע חיבורים  

באמצעות שרוולים מתועשים עם ברגים המיועדים למטרה זו ומהסוג המתאים לקוטר המוט. 

 .ET Series Couplersמסדרת  Ancon MBT Couplersכגון מסוג 

 כל התיקונים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. .8

 

 

 קידוח כלונסאות צמודים .1223.05

 

קוטר הכלונס  2.5אין לקדוח באופן רצוף שני כלונסאות אשר המרחק בין ציריהם יהיה קטן מפי  

הקטן. קדיחת הכלונס השני תותר רק לאחר שהבטון בכלונס הראשון יגיע למחצית חוזקו הסופי. 

 בכל מקרה יש להמתין לפחות שלושה ימים.

 

 

 סאותמפלס פני הכלונ 23.05.13

 

פני הכלונסאות יהיו בתחתית קורות היסוד או ראשי הכלונס בהתאם לתכניות. לא יבוצעו עמודי  

יסוד. הקידוח יבוצע ממפלס פני חפירה כללית. רק לאחר יציקת הכלונס יחפרו התעלות עבור ארגזי 

 המצע שמתחת לקורות היסוד.
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 צנרת אספקת מים 57 רקפ
 חרושתית בעלת תו תקן ישראלי. יש להשתמש בצינורות רק עם עטיפה 57.1.1

 
   5/32צינורות אספקת מים מחוץ למבנה יהיו צינורות פלדה בעובי דופן " 57.1.2

 בחוץ ובטון בפנים תוצרת "אברות". APC 4עם עטיפת 
 

חיבור צינורות פלדה יעשה אך ורק בתוספת חומר סיקופלקס להשלמת ציפוי פנימי ובעזרת  57.1.3
 חיבורים מבחוץ בהתאם להנחיות היצרן.יריעות מתכווצות לכיסוי מלא של 

 

על הקבלן להשתמש בשירות שדה יצרן הצינורות ולקבל בגמר העבודה תעודת אחריות על טיב  57.1.4
 העבודה והחומר.

 

 מגופי טריז יהיו תוצרת "רפאל" או שו"א מאושר עם מחברי אוגן בלבד מצופים אמאייל. 57.1.5
 

 חיות יצרן הצינורות., הל"ת והנ1205בדיקת לחץ יעשו על פי דרישות התקן  57.1.6
 

הבדיקה הנ"ל תיעשה בנוכחותו של נציג יצרן הצינורות וילווה באישורו על ביצוע הטסט  57.1.7
 ועבודות צנרת בכלל.

 
 אין לכסות צנרת מים לפני סיום הטסטים וקבלת אישורים בכתב. 57.1.8

 
ל צינורות יהיו מונחים בתעלות חפורות בעלות תחתית יציבה בהתאם לשיפוע הנדרש על מצע חו 57.1.9

ס"מ לפחות, מהודק היטב, במקום בו אביזרים בולטים יש לחפור גומחות במצע  15נקי בעובי 
על מנת להבטיח תמיכה מלאה לכל אורך הצינור. אחרי הנחת הצינור יבוצע המילוי הצדדי 

ס"מ כל אחת, מהודק היטב בעזרת כלי ידני. מילוי זה יבוצע עד  10בחול נקי כנ"ל, בשכבות של 
 ינור. חשוב שלא יישארו חללים מתחת לצינור.גובה גב הצ

 10ס"מ לפחות מעל גב הצינור, תבוצע בשכבות של  30שכבת המילוי הבא חול נקי כנ"ל, עובייה  

 ס"מ כ"א מהודקות בעזרת כלי ידני.

בהמשך יש למלא את החפיר בחומר כיסוי ללא גושי אבן או חומרים אחרים היכולים לפגוע  

 בצינור.

 90%הכיסוי יבוצע תוך הידוק באופן אחיד ובלחץ שווה משני צידי הצינור כדי להשיג לפחות  

 50( אחרי כיסוי של Dאו  Bבדיקה  ASTM – 1557מהצפיפות המרבית בהידוק מעבדתי )לפי 

 ס"מ מעל גב הצינור ניתן להשתמש בהידוק מכני. לכסוי החפיר ניתן להשתמש בקרקע טבעית.

 ס"מ. 60מעל הצינור הוא  הכיסוי המינימלי 

 -במקרה של הנחת צינור מים מתחת לכביש, חניות וכל שטח אחר שצפוי בו מעבר כלי רכב  

 ס"מ מכל צד. 15מ' או לחלופין עטיפת צינור בבטון מזוין בעובי  1.00דרוש עובי כיסוי מינימום 

קבלן מורשה על לאחר ביצוע מושלם של שטיפה. חיטוי)יש להציג אישור מ -מסירת קווי מים 57.1.10
הביצוע( ובדיקת לחץ עפ"י הנדרש במפרטים הכלליים. לאחר חיטוי קווי המים, יידרש הקבלן 
לשלוח דגימת איכותם, ותוצאה חיובית תהיה תנאי לאכלוס. )בהתאם לתקנות בריאות העם 

+ דיסקט בפורמט המתאים  AS MADE( עם מסירה הקווים יגיש המבצע תכנית 1947
 .לדרישות העירייה

 
 בר. 12שעות לפחות בלחץ  4 –אין לכסות צנרת לפני בדיקת לחץ. זמן הבדיקה  57.1.11

 
 ולפי דרישות המפקח באתר על חשבון הקבלן. API 1104בדיקת רדיוגרפיה תתבצע לפי תקן  57.1.12
 ע"י המפקח. –מכמות הריתוכים. בחירת הריתוכים לבדיקה  10%לפחות  –היקף הבדיקות  
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 כיבוי אש מחוץ לבניין

תוכננו בהתאם לדרישות שירותי  4על זקף " 3מיקום הידרנטים חוץ " 

 כבאות.

 

 מערכת ביוב תשתיות 57.2
 

קרקעי באמצעות צילום בוידאו. כל              -המזמין ביצע בדיקה של צינור הביוב התת 57.2.1
הנקודות הדורשות טיפול מופיעות בטבלה ובכתב הכמויות ועל הקבלן לטפל  בהם ולהביאן 

 למצב תקין.
 

 (.8קשיח לביוב המכונה "עבה"  )דרג  PVC -צינורות יהיו מ 57.2.2
 

צינורות יונחו  בתעלה  בעומקים הנדרשים לפי בתכנית על מצע מתאים כגון: קרקע טבעית,  57.2.3
ס"מ.                                                   יש לנקוט  20חול, עטיפת חול מסביב לצינור תהיה בעובי 

 כדי להבטיח הידוק המילוי החוזר סביב הצינור מבלי שיפגע.אמצעי זהירות 
 

תאי הביקורת יהיו מחוליות טרומיות מבטון תוצרת "וולפמן", או שו"א כולל מחבר שוחה  57.2.4
 איטוביב. בין חוליות תאי הבקרה יבוצעו איטום ע"י "איטופלסט". 

                                                                                                                                 ס"מ.     60שוחות תכלולנה התקרת בטון טרומי   עם מכסה ב.ב. בקוטר 
ס"מ לכל היותר מעל הרום הסופי של הקרקע בשטחי גינון,  10רום מכסה תא ביקורת יוגבה 

ים  פנימיים, לרבות חניות.   הקבלן ויתאים בידוק לרום הסופי של השבילים, מדרכות וכביש
 אחראי להתאמת גובה שוחות לפני קרקע סופיים ללא כל תוספת מחיר.

 

 כל המכסים יהיו מסוג  ב.ב. ויותאמו לסוג ריצוף או בכביש ללא תוספת מחיר. 57.2.5
 

חיבור צנרת לשוחת ביקורת יהיה  באמצעות מחבר תקני חרושתי מסוג מחבר "איטוביב".  כל  57.2.6
 פסול מראש. –ינור ביוב בשוחת ביקורת באמצעות מחבר לא תקני חיבור של צ

 

יתכן שצינורות המונחים עוברים בחלקם בתוך מי תהום. שאיבת מי תהום תעשה ע"י הקבלן  57.2.7
בזמן עבודות וללא תוספת מחיר. על הקבלן להבטיח איטום מוחלט של שוחות ביקורת וחיבורי 

 צנרת נגד כניסת מי התהום.                                                                 
ה, הרכבת הצנרת ושוחות ביוב במי תהום  וכל הסידורים הנחוצים לכך, כלולים בכל מקר

 במחיר היחידות  ולא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבורם.
 

פנימי. יש להציג אישור ביצוע  TVמסירת הקווים תהיה לאחר ביצוע שטיפה. טסט לחץ וצילום  57.2.8
סומן בתכנית עם מכסה מיציקת מקבלן מוסמך.  תאי בקרה יהיו עגולים או מלבנים כפי שמ

 (.D 400-טון ) 40ברזל.  מכסים לתאי ביקורת הנמצאים בכביש יהיו תוצרת "וולפמן" לעומס 
 

מפריד שומן קיים לא עומד בתקנים, מתוכנן החלפת מפריד הקיים למפריד תוצרת "רומלד"  57.2.9
 ליטר.  5100בנפח 

 ס"מ ממידות המפריד. 30-חבה בס"מ והר 15-להנחת מפריד השומן יש לבצע חפירה העמוקה ב
ס"מ לפחות, לחבר צינורות  15יש להניח את מפריד השומן עד שכבת חול מהודקת בעובי 

 ולהניח את המכסה.
לאחר מכן יש להוסיף חול במרווח שנוצר בין המפריד לדפנות החפירה, להדק את החול 

"מ מינימום מעל תקרת ס 20ס"מ ולבצע מילוי מים במקביל. מילוי חול יהיה  30בשכבות של 
 המפריד. 

 

 מערכת ניקוז חיצונית 57.3
 (.8"עבה" )דרג  P.V.C -ו HDPEצינורות הניקוז תהיה מצינורות  57.3.1
 או שו"א. 910CSחיבור בין הצינורות ותאי הבקרה יעשה ע"י אטם חדירה מסוג  57.3.2
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ט חפירה, הנחת הצינורות, מילוי תעלות וכל העבודות הנלוות יש לבצע בהתאם לדרישות המפר 57.3.3
 בבקרה מלאה מצד המפקח ולשביעות רצונו.  57הכללי פרק 

תאי בקרה יהיו עגולים או מלבניים כפי שמסומנים בתכניות, תוצרת ולפמן או שו"א. תאים עגולים  57.3.4
מ'. אם עומק השוחה הנדרש בתכנית  2.5יהיו טרומיים יצוקים עם התחתית ללא תפר עד גובה 

  לפי הצורך. מ' יש להוסיף חוליות 2.5-גדול יותר מ
 תאי בקרה מלבניים יהיו מחלקים טרומיים דגם ולפמן.

 חיבור בין החוליות לבין עצמן ייעשה אך ורק באמצעות אטם איטופלסט. 57.3.5
 .631ס"מ יהיו עם שלבי דריכה לפי תקן ישראלי  125תאי בקרה בעומק מעל  57.3.6
בשטחי גינון ויצאים ס"מ לכל היותר מעל הרום הסופי של הקרקע  10רום מכסה תא ביקורת יוגבה  57.3.7

 לרום הסופי של השבילים, מדרכות וכבישים.
עם סגר ב.ב תוצרת ולפמן או שו"א לעומס  33מכסה לתאי ביקורת הנמצאים בכביש יהיו דגם כרמל  57.3.8

 טון. 25
 טון. 8מכסים הנמצאים בשאר המקומות יהיו לעומס 

 

 
 


