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  עבודות אלומיניום -  12פרק 

  

  מפרט כללי  12.1

  תנאים כלליים, ת"י  12.1.1

  והאמור להלן. 12ות אלומיניום ייעשו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק עבוד  

 הקבלן יכלול במחיר:  

 מדידות הנדרשות לייצור פריטי אלומיניום, −

חיזוקים ועוגנים מפלדה מגולוונת אשר נדרשים להתקנת קירות המסך עפ"י  −

 תכניות ביצוע המאושרות.

 ייצור, הובלות, הרכבות באתר, −

ני הבטון (השחזה) להדבקת יריעות איטום בהיקף פתחי פריטי הכנה מושלמת של פ −

 האלומיניום,

 ביצוע איטום מושלם בהיקף פריטי האלומיניום, −

התקנת פרזול דלתות, כגון מנעולים חשמליים, מנועים ומשאבות ע"י מתקין  −

 מורשה של ספק הפרזול בלבד.

 פיגומים, −

 פירוקים נדרשים, −

 בדיקות המטרה, −

 י קיר מסךבדיקת שליפה לעוגנ −

 בדיקות תפעול ותפקוד,  −

 ציפוי מגן להגנת משטחי אלומיניום וזכוכית, −

 העסקת קונסטרוקטור רשום שיהיה אחראי לביצוע עבודות אלומיניום בפרויקט, −

  כל המסים וההיטלים, חוץ ממס ערך מוסף. −

פריטי האלומיניום ימדדו כיחידות מושלמות הכוללות את כל המפורט במפרטים,   

 אלומיניום ובתכניות המתאימות.ברשימת ה

מחירי הפריטים יכללו גם את כל הפרזול לרבות מנעולים מכל הסוגים, כל ההלבשות, פסי   

  .'הגנה, מגיפים וכו

התרשימים הנספחים למפרט זה וכתב הכמויות מבוססים על מערכת מוצרים של חברת   

ות אחרות, אך הקבלן רשאי להשתמש במערכות מוצרים של חבר אקסטל כמפורט\קליל

  ברמת איכות לא פחות ממוגדרת במפרט הזה.

  הקבלן יגיש לאישור יועץ האלומיניום:  

.  תוכניות ביצוע יכללו פרטי הרכבה, פרטי 1:1תכניות ביצוע מפורטות בקנה מידה  −

  איטום, פרטי עוגנים, רשימות פרזול לכל פריט אלומיניום בנפרד.

כולל סימון  1:50ואופקיים בקנה מידה  חזיתות פריטי אלומיניום, חתכים אנכיים −

  פרטי הרכבה.
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תעודות בדיקות המערכת המוצעת לעמידות בעומסים, חדירות אוויר ומים, תפקוד  −

  ותפעול חלונות.

 ירכיב בשטח פריטים לדוגמה: הקבלן   

 לכל הגובה. מודול אחד של ויטרינת קיר מסך - 300פריט  −

 לכל הגובה עם שדה אטום ספנדרל. ךמודול אחד של ויטרינת קיר מס - 300פריט  −

 כנפית קומפלט.-דלת מילוט דו - 300פריט  −

 מודול קבוע וחלון. – בחזית מערביתרצועת חלונות  - 303פריט  −

 כולל תפר בין פחים. –מקט שלט אלוקובונד  – 332פריט  −

  פריטים לדוגמה יכללו ייצור המוצר המוגמר קומפלט, איטום, מסגרת אלומיניום וזיגוג.  

  הקבלן לא יתחיל בעבודות יצור לפני שיקבל את אישור המפקח.  

לאחר הרכבה של כל פריטי האלומיניום החיצוניים, הקבלן יבדוק אותם בבדיקת התזת   

  , שתעשה ע"י נציג של מעבדה מוסמכת.2חלק  1476מים על פי ת"י 

נית פתחי הקבלן ימדוד את כל הפתחים לפני יצור ויתאים יצור משקופים עיוורים לתכ  

  הבטון ותכנית האבן.

עם סיום העבודה הקבלן ינקה את פרופילי האלומיניום והזכוכית וימסור אותם למזמין   

 לשביעות רצונו המלאה.

    

  דרישות טכניות  12.1.2

יש להרכיב מסגרות אלומיניום רק לאחר גמר עבודות גבס, טיח, סיוד, אבן, ריצוף 

  וצביעה.

  לקי חיבור ועיגון גלויים על פני פרופילי אלומיניום.לא יאושרו ברגים, מסמרים, ח

החיבור של פרופילי אלומיניום ושל כל יתר חלקי המוצר יעשה באמצעות ברגים 

לפחות. כל חיבורי הפינות יהיו חיבורים פנימיים עם  316מנירוסטה לא מגנטית סגסוגת 

  פינות קשר מאלומיניום מתאימות לפרזול הספציפי.

  ע מגע בין אלומיניום לפלדה באמצעות שימוש בשכבת פי.וי.סי. קשיח.יש להקפיד למנו

כל חלקי הפרזול טעונים אישור יועץ אלומיניום, המזמין והמפקח על פי דוגמאות 

 שיסופקו ע"י הקבלן. 

הקבלן ישתמש בפרזול ואביזרים אך ורק מקוריים אשר מומלצים ע"י יצרן המערכת. לפני 

שור של יצרן המערכת לשימוש בפרזול ואביזרים על פי התחלת היצור יגיש הקבלן אי

  רשימה מוצעת ע"י הקבלן.

לנירוסטה   Cyberbond TM 66הרכבת פרזול החלונות והדלתות תבוצע עם שימוש בדבק 

  מרוח על כל בורג לפחות על שני כרכים.

 דלתות בפרויקט יפתחו באמצעות רב מפתח "מאסטר" על פי מוגדר ע"י המזמין.

, זכוכית לא תוצג על פני EPDMזכוכית ייעשה על ידי אטמים מתאימים של איטום ה

  מתכת ללא כפיסים פלסטיים.

 כל האטמים בחלונות יהיו מגופרים. 

משאבות בדלתות יותקנו ע"י מתקין מורשה של ספק המשאבות. הקבלן יעביר אישור של 

 מורשה מטעמו.הספק כי כל המשאבות בפרויקט הותקנו עפ"י הנחיותיו וע"י מתקין 
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משאבות חיצוניות, מגנולוקים חיצוניים, מנועים חשמליים יותקנו עם שימוש בניטים 

 הברגה בלבד. לא יבוצע חיבור ישירות לדופן האלומיניום.

מנעולים חשמליים ומגנולוקים יותקנו ע"י מתקין מורשה של ספק המנעולים כולל חיווט 

פק כי כל המנעולים בפרויקט הותקנו עפ"י בתוך הפרופילים. הקבלן יעביר אישור של הס

 הנחיותיו וע"י מתקין מורשה מטעמו.

  . 1918כל המוצרים יעמדו בדרישות ת"י 

ויעמדו בבדיקות בפני חדירת מים  1068כל מוצרי אלומיניום יותאמו לדרישת ת"י 

  .414ובעומסי רוח לפי ת"י 

  י מהדורות אחרונות.כל החלקים על פ 938, 1099כל השמשות יעמדו בדרישות ת"י 

  .1142כל המעקות יעמדו בדרישות ת"י 

  .4001כל הדלתות יעמדו בדרישות ת"י 

  .1568קירות מסך יבוצעו בהתאם לדרישות ת"י 

  .4068הרכבת הפריטים תבוצע בהתאם לדרישות ת"י 

  

  לא יתחיל הקבלן בייצור אלא לאחר:  12.1.3

  מדידת הפתחים והתאמת הייצור למדידותיו באתר.  

קבלת אישור המזמין על פרטי ההרכבה ועוגנים, על אבזרים והפרזול, הזיגוג וחומרי   

  האיטום. 

  

  אבטחת איכות  12.1.4

קבלן יעדכן את מנהל הפרויקט בהתקדמות הייצור של היחידות השונות ויאפשר לו לבקר 

  במפעל ולהתרשם מתהליך הייצור.

תקדמות עבודת ההתקנה באתר. הקבלן יעדכן את מנהל הפרויקט ויקבל את אישורו לה

  בייחוד בתחילת העבודה של כל שלב התקנת הפריטים:

 התקנת שלד קירות המסך.

 התקנת משקופים עיוורים בפתחי החלונות.

  איטום בהיקף הפתחים.

 התקנת יחידות האלומיניום.

  גמר קווי השקה בין היחידות למבנה.

באופן שיגן עליהן בעת ההעמסה,  על מנת למנוע נזק ליחידות השונות הן ייארזו במפעל

ההובלה, הפריקה, ההרמה אל המבנה וההתקנה. במידה והיחידות יאוחסנו באתר, יתאם 

הקבלן עם מנהל הפרויקט מקום אחסון נאות בו יישמרו היחידות מפני פגיעה ונזק. 

  הקבלן ינהל את עבודתו באופן שממזער את טלטול היחידות באתר.

על עבודות האלומיניום בזמן העבודה, לאחר סיומה ועד  חלה על הקבלן חובה להגן

  למסירתה למזמין.

לאחר סיום ההתקנה של יחידות טיפוסיות תבוצע באתר בדיקת המטרה. הבדיקה תבוצע 

. בדיקה זו מיועדת לגילוי טעויות בהתקנה AAMA 501.2.94בהתאם לנוהל המתואר ב 

  .ועל מנת לאפשר את תיקונן תוך כדי ביצוע העבודה
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עם סיום עבודות ההתקנה יבוצעו בדיקות המטרה בכל פריטי אלומיניום אחרים. 

הבדיקות יבוצעו על ידי נציג מעבדה מוסמכת ומאושרת על ידי המזמין. הצלחת בדיקות 

  אלה היא תנאי הכרחי לתשלום סופי לקבלן. הקבלן ישא בעלות בדיקות אלה.

  

  איטום הפתחים  12.1.5

טומים מפני חדירת מים ורוח בהתאם לדרישות ת"י פריטי אלומיניום יהיו א

1068,4068,1568 .  

 איטום הפתחים יבוצע לאחר הרכבת משקופים העיוורים ולפני התחלת עבודות טיח ואבן.

איטום הפתחים מפני חדירת מים ורוח בעיסה יהיה מסוג הנדבק לפרופילי אלומיניום, 

באלומיניום או צבע, לא אוגר רטיבות  בטון ופח פלדה. עיסת איטום תהיה מסוג שלא פוגע

  או מפריש שמנים.

 316Aבפתחים עם ציפוי אבן ייעשה איטום בהיקף משקופים עיוורים ע"י סרט בוטילי 

ע. לפני ”באנגליה או שו SCAPA-TAPESס"מ של חב'  30עד  15מ"מ אורך  1.5בעובי 

  גרם למ"ר. 150 בעל כושר כיסוי SC-Pהדבקת סרט הבוטילי ייעשה שימוש בפריימר  

מצופה  318בפתחים מטוייחים ייעשה איטום בהיקף משקופים עיוורים ע"י סרט בוטילי 

ע. לפני ”באנגליה או שו SCAPA-TAPESמ"מ של חב'  150מ"מ רוחב  1.0בד בעובי 

  גרם למ"ר. 150בעל כושר כיסוי  SC-Pהדבקת סרט הבוטילי ייעשה שימוש בפריימר  

ישם סרט בוטילי  ייעשה איטום בין מסגרת אלומיניום למשקוף במקומות בהם לא ניתן לי

תוצרת חב'  EPDMהעיוור ומרכיבי הקירות בהיקף הפתחים באמצעות יריעות 

TRELLEBORG .הדבקת  בשוודיהEPDM  1584תבוצע ע"י דבק משחתי DINOL-N   של

- ייעשה שימוש בפריימר ל EPDMע. לפני הדבקת ”בהולנד או שו SCHOLTENחב'  

EPDM SO-P  'של חבSCHOLTEN .בהולנד או שו"ע  

של  SO-Pעל קיר בטון מותז ביטומני ייעשה עם שימוש בפריימר   EPDMהדבקת יריעת 

 .EPDMSILבהולנד על פי הנחיות של יצרן דבק  PARAMELTחב' 

איטום מרווחים בין מסגרות אלומיניום למשקוף העיוור או קיר בטון (בלוקים) ייעשה ע"י 

  ע.”בהולנד או שו COCONשל חב'  COCOBANDנפח אקרילי סרט מת

אשר כבר מודבקת למשקוף  EPDMלאיטום רווחים בין מסגרת האלומיניום ויריעת 

  בבלגיה או שו"ע. SOUDALתוצרת חב'  EPDMSILהעיוור יש להשתמש בחומר 

 SOUDALתוצרת חב'  EPDMSILיש להשתמש בחומר  EPDMלאיטום רווחים בין אטמי 

  ה או שו"ע.בבלגי

וטיח מהצד החיצוני ייעשה שימוש בחומר   לאיטום רווחים בין מסגרת האלומיניום

 + פריימר. 250דוגמת ספיר טאן 

שחור תוצרת  MS POLYMERלאיטום בין אלומיניום לאלומיניום ייעשה שימוש בחומר  

  בבלגיה או שו"ע. SOUDALחב' 

 SILIRUB WSייעשה שימוש בחומר  לאיטום בין זכוכית לאלומיניום צבוע או אנודייז

 בבלגיה או שו"ע. SOUDALתוצרת חב' 
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 SOUDAL 240 FC איטום   לאיטום בין אלומיניום לפלדה צבועה ייעשה שימוש בחומר

  בבלגיה או שו"ע. SOUDALתוצרת חב'  SERVICE ACTIVATORעל בסיס  

 SILIRAB EPDMון יהיו אטומים עם סיליק  SGבין לוחות הזכוכית בקירות מסך   תפרים

  בבלגיה או שו"ע. SOUDALתוצרת חב' 

 TREMCO TREMSEAL CLEAR-לאיטום תפרים בין זכוכיות רבודות ייעשה שימוש ב

 .PVBאשר אינו תוקף את שכבת 

אשר יוזרק  TREMCO PU 38-איטום פינות של מסגרות מחוברות בגירונג ייעשה שימוש ב

  מעלות. 90בפינות 

 STRIBO F3.14-F8.60 ות ודלתות בפרויקט יהיו דוגמת דגמים מברשות איטום של חלונ

  בצרפת או שו"ע.  TRIBOLLETתוצרת חב' 

  

  משקופים עיוורים   12.1.6

 משקופים עיוורים יורכבו בפתחים בתאום עם המפקח לאחר אישור משקוף לדוגמא.

מ"מ.  2-בעובי לא פחות מ 918כל המשקופים יהיו עשויים פח פלדה מגולוון ע"פ ת"י 

מ"מ. את העוגנים יש  2.5-מ"מ ובעובי לא פחות מ 40העוגנים יהיו של פס פלדה ברוחב 

ס"מ.  משקופים עיוורים והעוגנים  25לרתך משני צדי המשקוף העיוור , לסירוגין כל 

 ייעשו בהתאם לתכניות ביצוע מאושרות. 

בורג לבורג. ס"מ בין  25יש לעגון את המשקוף העיוור בברגים מיתדים במרחקים של 

מ"מ. הברגים המחברים את משקוף העיוור  8 -הקוטר הנומינלי של הברגים לא יפחת מ

מ"מ. חורים בבטון המיועדים  80אל הבניין, יוחדרו אל תוך הבטון לעומק של לפחות 

מ"מ משולי הבטון. במידה  80 -להחדרת ברגים מיתדים יקדחו במרחק שאינו קטן מ

קן אל הבניין אינו נושק אל הקיר יש להחדיר בינו ובין הקיר, שרכיב משקוף העיוור  המות

בנקודת העיגון, פיסת מרווח מתאימה אשר תמלא את החלל שבין הרכיב לקיר. פיסת 

המרווח תהיה עשויה מחומר יציב אשר איננו נרקב ומתערער עם הזמן. חור המעבר לבורג 

  יהיה הדוק על קנה הבורג על מנת למנוע תזוזה ביניהם.

כל הריתוכים או פגמים שנעשו באתר יש לתקן בעזרת צביעה בצבע עתיר אבץ אפוקסי 

SSPC .או ש"ע באישור והחדרתו בהברשה משני צדי המשקוף  

  יש להציב את המשקוף העיוור לפי פלס.  

 F-77                                                      ביטון המשקופים יבוצע עם חומר גראוט 

(BONSAL F-77 CONSTRUCTION GROUT)–  חומר צמנטי מתכווץ בחוזק גבוה. חוזק

 ק"ג/סמ"ר. 630 –יום  28ללחיצה לאחר 

  

   הרכבת הפריטים בקירות גבס  12.1.7

.   RHS 70x70פריט בפתח קיר גבס יותקן בתוך משקוף עיוור אשר בנוי מעמודים וקורות   

 מ"מ. 3-עובי דופן של הפרופיל לא יפחת מ

 ל חלקי משקוף העיוור יהיו מגולוונים באמבט חם.כ  
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מ"מ מרותכות בקצוות של  8לצורך חיבור העמודים לבטון יבוצעו פלטקות  בעובי   

  מ"מ.  200/200העמודים. מידות הפלטקות 

 מ"מ. 12יחוברו אל רצפת וקורת בטון ע"י זוג ברגים מיתדים קוטר  RHS -עמודי ה  

שים כמשקוף עיוור המתואר לעיל כלולה בעלות פריט עלות עמודי וקורות פלדה המשמ  

  אלומיניום שמופיע תמחיר הקבלן.

  

  הלבשות לקירות גבס  12.1.8

בהיקף פתח החלון/הדלת אשר מותקנים בקיר גבס משני הצדדים תהיה הלבשה על פני   

 הקיר אשר כלולה בעלות החלון/הדלת. 

 נות קשר מתאימות מאלומיניום. ויעשה באמצעות פי 45°-חיבור פינות ההלבשה יהיה ב  

 קווי ההשקה בין חלקי ההלבשות יהיו דקים וחלקים וללא בליטות ורווחים.   

  

  גימור פרופילי ופחי אלומיניום  12.1.9

גימור פרופילי ופחי האלומיניום של פריטי האלומיניום החיצוניים בפרוייקט יבוצע בחלקו   

  . INTERPON Dבע אבקתי דוגמת ובחלקו בצ INTERPON D525אבקתי דוגמת  בצבע

  גוון הפרופילים והפחים יהיה על פי בחירת האדריכל.  

  פחי האלומיניום יעברו לציפוי אך ורק לאחר הברשה וכיפוף.  

  שנה. 25למשך של  UVגימור פחי ופרופילי האלומיניום יעמוד בקרינות   

פרופילים ופחים  מפורט להלן: INTERPON D525 -פירוט סוגי הפרופילים אשר יצבעו ב  

  הבאים במגע עם התנאים האטמוספרים אשר מחוץ למעטפת המבנה . 

  (ראה הסעיף המתאים להלן). INTERPON Dפרופילים ופחים אחרים יצבעו בצבע אבקתי   

  :INTERPON D525 -להלן סוגי הפרופילים והפחים אשר יצבעו ב  

  במערכות של קורות המסך :  

  צן.הכיסוי החיצוני המכסה את הלח -

  חלקים של החלונות הסמויים ושל מסגרת מזוגגות במידה שהם חשופים כלפי חוץ.  -

  פרופילים ופחי גמר חשופים לתנאים חיצוניים. -

  דלתות כניסה חיצוניות. -

  בחלונות ודלתות אחרים:

  כל הפרופילים, אלא אם כן יוגדר אחרת ע"י היועץ, בהתאם לדגם החלון שיבחר. -

ת הפרופילים יינתן ע"י האדריכלים  לאחר הצגת בכל מקרה אישור סופי לצביע -

  דוגמא של פרופיל צבוע לאישור.

  

  זכוכית בפרויקט  12.1.10

 האלומיניום. או במפרט  זכוכית בידודית ושכבות לפי מוגדר ברשימות

 כל השכבות של הזכוכית יהיו מחוסמות.

ה יבוצעו בזכוכית אשר מותקנת באזור בו בני אדם עלולים להתנגש תוך כדי  הליכ

 הכלולות במחיר היחידה. - 1918ותקן  .3.1.4סעיף  1.1חלק  1099מדבקות עפ"י ת"י 
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(בדיקה  סילפיד-הקבלן יבדוק את הזכוכית שתסופק לפרויקט להמצאות בה שבבי ניקל  

מעבדתית). אחריות לשבר זכוכית וכל ההוצאות הקשורות להחלפת הזכוכית עקב שבבי 

 ם יהיו על חשבון הקבלן ובאחריותו.שני 7סולפיד בה במשך -ניקל

  

  ייצור זכוכית שכבות  12.1.12

 יש להשתמש בשכבת ההדבקה שלא מתכווצת ולא נפגעת מסביבה קורוזיבית.

 עובי שכבת ההדבקה ראה הגדרות בתכניות המצורפות.

  ייצור זכוכית בידודית

 .DIN 1826-בהתאם ל הזכוכית הבידודית תיוצר בשיטה של הדבקה כפולה קרה

 .LOW Eיצרן זכוכית בידודית יהיה מעבד מורשה של יצרן הזכוכית החיצונית 

  הדבקה ראשונית תבוצע עם בוטיל.

קומפוננטי או פוליסולפיד או סיליקון -הדבקה שנייה היקפית  תבוצע עם חומר הדבקה דו

  סטרוקטוראלי.

  במרווחים בין לוחות הזכוכית יוכנס ספייסר ממולא בחומר סופג לחות.

זכוכית שתסופק לאתר הפרויקט תשא עליה מדבקה של יצרן זכוכית בידודית אשר כל 

  תכלול אינפורמציה כדלקמן:

  סוג, עובי, מחוסמת/שכבות של כל לוח הזכוכית −

  עובי שכבת אוויר −

 הדבקה קרה ותיאור חומרים שבהם נעשה שימוש לצורכי ההדבקה.  –סוג ההדבקה  −

 ניתנת לקילוף.ההדבקה תהיה קשיחה, לא מתפוררת, ולא 

 שנים לזכוכית הבידודית. 10הקבלן יספק אחריות של 

במידה ולפרויקט יסופקו זכוכיות עם הדבקה שלא תואמת למפרט לעיל או הדבקה לא 

איכותית , הקבלן יבצע בדיקות ההדבקה על חשבונו במעבדה עפ"י הוראת המזמין 

  ונציגים מטעמו.

  

  ומיניוםדרישות לבחירת קבלן לעבודות אל  12.1.13

  קבלן לעבודות האלומיניום ייבחר על פי התנאים להלן:

קבלן לעבודות אלומיניום יהיה בעל ותק ידוע ומוכח בביצוע פרויקטים ציבוריים (לא 

 מגורים) מסוג נשוא המכרז.

קבלן לעבודות אלומיניום אינו רשאי למסור את העבודה במילואה או בחלקה  לצוות 

  קבלן משנה שלו באתר זה.

  בלן יוכיח מעל לכל סופק את יכולתו הטכנית לתכנון ולביצוע של פרויקט מסוג זה.הק

הקבלן יגיש רשימה של פרויקטים שבמצטבר בשנתיים האחרונות בוצעו במישרין על ידיו 

 מ"ר של פריטי האלומיניום מסוג המוגדר במפרט. -1000לא פחות מ

קטים וטלפונים רלוונטיים ברשימה הנ"ל יש לציין שמות האדריכלים, מנהלי הפרוי

 לקבלת חוות דעתם. 

למען הסר ספק אישור סופי לבחירת קבלן משנה לעבודות אלומיניום יינתן ע"י מנהל 

  הפרויקט בכתב. כל זאת לאחר שהקבלן אושר קודם לכן ע"י יועץ האלומיניום.
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  המפרט המיוחד  12.2

 ויטרינה מפרופילי קיר מסך  12.2.1

  300,302,304,305,306,307,308,309,310,311,323פריטים   

  תיאור כללי

  מבנה הפריט, חלוקה אופקית ואנכית ראה את התכניות המצורפות.

 פרטי הרכבה יבוצעו בהתאם למופיע בתכניות המצורפות.

 של חב' אקסטל או ש"ע מאושר. 50הוויטרינה  תהיה מיוצרת ממערכת מטריקס 

  יניום.סוג קיר המסך יהיה לפי מוגדר ברשימות האלומ

  הוויטרינה תבוצע בהתאם להנחיות יצרן המערכת.

 הוויטרינה בנויה מסריג של פרופילים אנכיים ואופקיים. 

 - עובי הדופן של הפרופילים המשמשים לקורות, לעמודים ולאגף החלון הסמוי לא יפחת מ

  מ"מ. 2.0

עומס  בחישוב הכפף המקסימאלי של רכיב כל שהוא של שלד הוויטרינה, יילקח בחשבון

החדש. הכפף ייבדק ללחץ חיובי  414הרוח אשר יחושב לפרויקט זה על פי ההגדרות שבת"' 

  ושלילי.

מאורך המפתח בין שתי  1/200שיעור הכפף של רכיב של שלד הוויטרינה לא יעלה על 

  מ"מ. 8-נקודות עיגון ובכל מקרה לא יהיה יותר מ

 בילה לשנייה.קורות הוויטרינה יהיו מחוברות אל העמודים אחת מק

הוויטרינה תתוכנן ותיבנה כך שיאפשרו תזוזות הדדיות בין הבניין לבין האלמנטים 

 ° 75השונים של הוויטרינה, ובינם לבין עצמם, הנובעות משינויים תרמיים במשרעת של 

צ', כוחות רוח, רעידות אדמה וגורמים אחרים. השפעותיהם של כוחות אלו לא יגרמו 

  וויטרינה.לרעשים או חריקות ה

 יש להבטיח התפשטות הוויטרינה לרוחבה ע"י שימוש במחברי קורות מיועדים לכך.

נקודת עיגון. העוגנים יאפשרו התפשטות אנכית של  3או  2-כל עמוד הוויטרינה יעוגן ב

 העמוד ביחס לבניין.

ר ס"מ.  כל עוגן יהיה מחוב -15כל עוגן יהיה קשיח ויחדור אל תוך חלל העמוד לא פחות מ

 5- מ"מ במרחקים לא פחות מ 12ית בטון בברגים מיתדים קוטר לפחות יאל קונסטרוקצ

 ס"מ משפת הבטון. אום הבורג יהיה מסוג המונע פתיחה עצמית.

מערכת האיטום של הוויטרינה תהיה בעלת אטמים כפולים עם השוואת לחצים בין חוץ 

כלפי חוץ של המים אשר  המערכת לבין האזור שבין שני האטמים. המערכת תבטיח ניקוז

יסתננו מעבר לקו האיטום החיצוני. שיטת ייצור המערכת תבטיח שמים לא יגיעו אל קו 

  האיטום הפנימי. 

הקבלן לא יחל את התקנת הוויטרינה עד אשר לא יסוכם בכתב עם מנהל הפרויקט מיקום 

  המישור הבולט ביותר של הוויטרינה.

מודולים של הוויטרינה על מנת שיקבל יחידות על הקבלן לחשב את הרוחב המדויק של ה

שלמות וזהות של מודולים, לכל אחת מהמערכות, בהתאם לתכניות האדריכל. הסטיות 

  ברוחב החזית שבין קומה לקומת יסגרו בקווי ההשקה את הבניין.
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   רפפות קבועות בפתח קיר מסך  12.2.2

ם לתכניות המצורפות פרטי הרכבה של רפפות קבועות בפתח קיר מסך יבוצעו בהתא

 למפרט הזה.

  החלון יורכב בסריג פרופילי קיר מסך. 

רפפות הקבועות יהיו ממערכת קלילרף או ש"ע. פרופילי רפפות יהיו דוגמת פרופיל מק"ט 

 של חב' קליל.  04825

מ. לא יהיו קיטועים בפרופילי הרפפות לכל רוחב ”ס 5צפיפות פרופילי הרפפות תהיה 

  הפתח. 

כבו במסגרת אלומיניום של חלון סמוי ממערכת קיר מסך אשר מיוצר בהתאם הרפפות יור

ויעשה באמצעות פינות קשר  -45°להנחיות בסעיף להלן.  חיבור פינות המשקוף יהיה ב

  מתאימות. קווי ההשקה בין חלקי המשקוף יהיו ללא בליטות ורווחים. 

ות מוקצפות. בחיבור של פרופילים אופקיים של המשקוף בקצוות יהיו פקוקים ע"י קובי

 שני פרופילים ייעשה שימוש בסיליקון לסדקים צרים להבטחת אטימה מושלמת.

-במרחקים כ 50/30/4לצורך חיזוק פרופילי הרפפות יבוצע חיזוק פנימי ע"י פרופיל אנכי 

ס"מ. הפרופיל יחובר בין פרופילים אופקיים של כנף החלון הסמוי. אל הפרופיל האנכי  70

 רופילים להידוק הרפפות.יחוברו פ

לוחות פח אלוקובונד עמיד אש ובידוד צמר  2מהצד הפנימי של הרפפות תבוצע סגירה עם 

זכוכית בניהם. במקומות מעבר צנרת מ.א. יבוצע פינוי מתאים בפח + רוזטה מאטם 

EPDM  .מתאים  

  

  303פריט  -רצועת קיר מסך   12.2.3

  תיאור כללי

של חב' אקסטל או ש"ע  MATRIX 50 MSGדוגמת  רצועת קיר המסך תיבנה ממערכת

  מאושר. 

הפריט בנוי מסריג של פרופילים אנכיים ואופקיים. מבנה הפרטים, חלוקה אופקית 

  ואנכית ראה את התכניות המצורפות.

 - עובי הדופן של הפרופילים המשמשים לקורות, לעמודים ולאגף החלון הסמוי לא יפחת מ

  מ"מ. 2.0

  וצע בהתאם להנחיות יצרן המערכת.רצועת קיר המסך תב

בחישוב הכפף המקסימאלי של רכיב כל שהוא של שלד קיר המסך, יילקח בחשבון עומס 

החדש. הכפף ייבדק ללחץ  414 יהרוח אשר יחושב לפרויקט זה על פי ההגדרות שבת"

  חיובי ושלילי.

בין שתי  מאורך המפתח 1/200שיעור הכפף של רכיב של שלד של קיר המסך לא יעלה על 

  מ"מ. 8-נקודות עיגון ובכל מקרה לא יהיה יותר מ

 קורות רצועת קיר המסך יהיו מחוברות אל העמודים אחת מקביל לשנייה.

הפריט יתוכנן וייבנו כך שיאפשרו תזוזות הדדיות בין הבניין לבין האלמנטים השונים של 

צ', כוחות רוח,  ° 75הפריט, ובינם לבין עצמם, הנובעות משינויים תרמיים במשרעת של 
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רעידות אדמה וגורמים אחרים. השפעותיהם של כוחות אלו לא יגרמו לרעשים או חריקות 

  ברצועת קיר המסך.

  יש להבטיח התפשטות הפריט לרוחבו ע"י שימוש במחברי קורות מיועדים לכך.

עמודים הפריט יעוגנו באמצעות שני עוגנים בקצוות, אשר יאפשרו התפשטות אנכית של 

 מוד ביחס לבניין. הע

מערכת האיטום של הפריט תהיה בעלת אטמים כפולים עם השוואת לחצים בין חוץ 

המערכת לבין האזור שבין שני האטמים. המערכת תבטיח ניקוז כלפי חוץ של המים אשר 

יסתננו מעבר לקו האיטום החיצוני. שיטת ייצור המערכת תבטיח שמים לא יגיעו אל קו 

  האיטום הפנימי. 

הקבלן לחשב את הרוחב המדויק של המודולים של הפריט על מנת שיקבל יחידות  על

שלמות וזהות של מודולים, לכל אחת מהמערכות, בהתאם לתכניות האדריכל. הסטיות 

  ברוחב החזית שבין קומה לקומת יסגרו בקווי ההשקה את הבניין.

  חלונות סמויים ברצועת קיר המסך

ך הלא קונסטרוקטיבי יהיו אטומים בהקיפם לפני פתחי חלונות הסמויים בקיר המס

 .EPDMהרכבת החלון עם יריעת איטום דוגמת 

החלון הסמוי יורכב מאגף וממלבן. המלבן יהיה נפרד מהקורות והעמודים של קיר המסך 

וירותך אליהם בעזרת ברגים או אבזרים העשויים לכך. הזכוכית תודבק אל מסגרת 

  .STRUCTURAL SILICON GLAZINGהאלומיניום של האגף בשיטת 

 STRUCTURAL SILICONהנחיות לביצוע השמשות בחלונות סמויים בשיטת 

GLAZING  יהיו על פי הנחיות לביצוע השמשות בשיטתSTRUCTURAL SILICON 

GLAZING.  

כמתאימים  STRUCTURAL SILICON-מערכת חלונות והחומרים יאושר על ידי יצרן ה

  לשיטה זו.

חלונות סמויים יהיה בעל איטום משני של סיליקון. מבנה האלמנט  אלמנט בידודי של

  .STRUCTURAL SILICON-והחומרים המשתתפים בייצורו יאושרו על ידי יצרן ה

מנגנון הפתיחה של החלונות הסמויים בקירות המסך יהיה בעל עצר מתכוונן ויאפשר 

של כוח ההפעלה פתיחתם כלפי חוץ במרחק משתנה. המנגנון יהיה בעל התקן ויסות 

הדרוש לפתיחת וסגירת החלון. התקן ויסות זה יופעל ע"י יצירת חיכוך, המנגנון יהיה בנוי 

כך שמשקלו העצמי של אגף החלון ימנע סגירה מקרית של החלון כתוצאה ממשב רוח 

  מצויה. בנוסף יותקנו בחלון מגבילי פתיחה נקישות.

ת שתי נקודות נעילה בסף החלון ושתי באגף של החלונות הסמויים  תהיה ידית עם לפחו

  נקודות נעילה במזוזות החלון.

  כל האביזרים ופרזול החלון יותאמו להוראות יצרן הסדרה. 

  קופינג עליון מתחת לחיפוי אלומיניום

רצועת קיר המסך חשופה בחלקה העליון לגשם שמחלחלים בין החיפוי לקיר הבניין, לכן 

 רות מים.יש לבצע קופינג אטום למניעת חדי
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מ"מ מסוג  1.5מ"מ, סרט  בוטילי בעובי  2קופינג עליון יכלול פח אלומיניום תחתון בעובי 

SCAPA TAPES  ס"מ בתפרים בין הפחים השכנים, יריעת  7ברוחב שלEPDM  רצופה ופח

 אלומיניום עליון.

מ"מ אשר יוכן מראש ומהווה חלק הכרחי  30/25כל הנ"ל יכנס לחריץ בבטון במידות 

 יטום קיר המסך.לא

  אין לבצע קופינג קיר מסך ללא חריץ בבטון. 

  

  דלת פתיחה סביב צירים (מפרט כללי)   12.2.4

  מידות ומבנה הדלת ראה  תכניות המצורפות למפרט זה.

 או ש"ע מאושר. 4900קליל   -מערכת פרופילים של הדלת 

  כוון פתיחת הדלתות בהתאם לתוכניות אדריכליות מאושרות לביצוע.

  בנה הדלת:מ

עובי נומינלי של דופן הפרופיל בכל נקודה שהיא במשקוף או בכנף לרבות בסיס,  −

 מ"מ.  2אחז המברשת או האטם יהיה 

 מ"מ. 1.75ניתן להשתמש בפרופיל סף גבוהה שחלק מהדפנות בעלות עובי דופן  −

מומנט האינרציה של פרופילי מסגרת כנף הדלת יהיו בעלי מומנט האינרציה לא  −

  סביב ציר מישור הזכוכית .  4ס"מ 40 -פחות מ

  הדלת תהיה בעלת פרופיל סף גבוה המכיל פתרון הולם לאטימות ולניקוז מים. −

סגירה או בהשפעת עומסי -הדלת תתפקד בלי להשמיע רעש או זמזום בזמן פתיחה −

  רוח.

  יצור הדלת:

גון פרופילים אופקיים ואנכיים של הכנף והמשקוף ירותכו בפינות מפגש עם גז אר −

 מצד הנסתר לעין. הריתוך יבוצע כך שלא יפגע בצבע הפרופילים.

  יצור הכנף יכלול בורג וויסות עליון על מנת לאפשר כוונון לאחר הרכבת הכנף. −

  אבזרים של הדלת:

  ריצפה בעלת פינות מגופרות. EPDMהאטמים של הדלת יהיו עשויים מסגרת  −

  לא יורשה שימוש באטם ובפינות נפרדות. −

יבור של משקוף וכנף יהיו עשויות אלומיניום. במידה ויש בפינה ברגים, פינות הח −

הם יהיו עשויים נירוסטה לא מחלידה ולא  -אומים, קפיצים, פינים וכדומה 

 .316מגנטית סגסוגת 

פרופילי המערכת צריכים להיות בעלי חלל פנימי אשר מאפשר שימוש במגיף עליון  −

 סמוי.

 צירים: 

. כמפורט בקבוצת הפרזול לדלתות אלומיניום  Heavy Dutyאניקה צירי צד מכ 3בכל כנף 

הצירים המותאמים לדלת ומותקנים על המשקוף והכנף בעזרת ברגים עם כיוונן עצמי. 

כיוונים נפרדים ובלתי תלויים. הראשון לכיוון אופקי התבצע בעזרת מערכת  3לכל ציר 

רציפה וכיוונן נפרד ללחץ על העשויה מחומרים מתכתיים. כיוון הגובה יבוצע בצורה 
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האטם. לציר פין נירוסטה חצי כדורי למיסוב הציר ותותב עם שימון עצמי. כל כיווני 

הצירים בדלת יבוצעו ללא פירוקה, אלא עם פירוק כיסוי הברגים כאשר הדלת רק במצב 

  פעולות. 200,000 - גרמני ל  RALפתוח. לציר יהיה אישור תקן 

שימוש במתאם לנגדי (בטנה) אלומיניום יצוק אשר ימוקם בחלל חיבור הצירים יבוצע עם 

 פרופיל האלומיניום.

 מחזירי שמן:

. התקנת כמפורט בקבוצת הפרזולכנפית עם מתאם סגירה דגם  -מחזיר עליון לדלת דו

המחזיר תבוצע ע"י מתקין מורשה של הספק . הקבלן ימסור אישור של ספק בכתב כי 

  ם להנחיות יצרן. המחזיר יהיה בעל התכונות הבאות:המחזיר הותקן על ידו ובהתא

  .2 -ל  6דרגת מומנט ניתנת לויסות בין  −

  ויסות מהירות הסגירה. −

  .BACK CHECK –ויסות מהירות הטריקה  −

  .HOLD OPEN -  החזקה ב"מצב פתוח" בזווית ניתנת לכיוון −

 מהירות סגירה מבוקרת בכל קשת הפתיחה של הדלת.  −

נדר יכורסמו בעזרת ציוד מתאים וצורתם תתאים לצורת המנעול חריצים למנעול ולצילי

והצילינדר. החלק הנגדי ללשון ולבריח המנוע המותקן במזוזה יתאים לפרופיל בו הוא 

 מותקן.

 המנעול ונגדי הנעילה שלו יהיו עשויים נירוסטה לא מחלידה ולא מגנטית או אלומיניום.

יניום עם אטם או מברשת (סף אקטיבי) בסף הדלת מהצד החיצוני יותקן פרופיל אלומ

 למניעת חדירות מים ורוח דרך הסף.

)  בגמר נירוסטה 316מנירוסטה לא מחלידה (סגסוגת לפחות  תהיהידית קבועה חיצונית 

 מ"מ . 32מט. קוטר צינור הידית  316

  

  06-03קבוצת פרזול  -מבוקרת כנפית - דו כניסה\דלת מילוט  12.2.5

  300,304,305,306,308,309,310,311,324לרבות בפריטים : 

 .מפרט הדלת להלן בנוסף למתואר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים"

  מידות ומבנה הדלת ראה רשימות האלומיניום.

  או ש"ע מאושר. 4900קליל  -מערכת פרופילים של הדלת 

ט. כנף מילוט בלבד וכנף פעילה שהיא גם מילו -שתי כנפיים   כנפית תכלול- דלת מילוט דו

למנעול. כנף פעילה  תמחובר תאופקיידית בהלה כל כנף תהיה בעלת מנעול אנכי נסתר ו

צדדי. -צילינדר דו-אופקית פנימית ומנעול בהלהתהיה בעלת ידית קבועה חיצונית, ידית 

מפגש בין שתי הכנפיים ייעשה עם פרופילי שולבים כך שהכנף הפעילה תהיה חיצונית 

תבטיח מעבר פתיחה של שתי הכנפיים  ידית הבהלהל ביחס לכנף המילוט. לחיצה ע

  החוצה בכל מצב.
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  06-03 קבוצה - פרזול הדלת

  מק"ט

  

  ספק  יצרן  כמות  גוון  תיאור מוצר

TS 5000 

ISM  עם זרוע

  מחוזקת

זוג מחזירי שמן 

עליון עם מסילת 

החלקה , מתאם 

  סגירה ומעצור

 GEZE  יח' 1  טבעי

Germany 

  או שווה ערך

  ותעמית מערכ

1145.3/67 

  

חלקים דגם  3ציר 

מכאניקה לכנף עד 

  ק"ג 180

אנודייז 

  טבעי

 SAVIO Italy  יח' 6

  או שווה ערך

  עמית מערכות

1145.714  

  

סט אביזרים 

לחיבור ציר 

  חלקים 3מכניקה 

אנודייז 

  טבעי

 SAVIO Italy  יח' 6

  או שווה ערך

  עמית מערכות

01.690  

  

סט (זוג) ידיות 

 TOUCHבהלה 

BAR  לל בריח כו

  עליון תחתון 

נירוסטה 

316  

 WSS  יח' 1

Germany 

 או שווה ערך

  עמית מערכות

01.120 

  

מנעול עם 

פונקציית בהלה 

כולל אפשרות 

נטרול במצב 

  פתיחה

 WSS  יח' 1  טבעי

Germany 

 או שווה ערך

  עמית מערכות

נגדי חשמלי מרכזי  01.146

עם חיבור לבריח 

  עליון ותחתון 

  יח' 2  טבעי

  

WSS 

Germany 

 או שווה ערך

  עמית מערכות 

0714-1`000 

  

ידית נירוסטה 

 2400מוסטת גובה 

  חד צדדית

נירוסטה 

316  

  MODEA  יח' 1

 או שווה ערך

  עמית מערכות

  עמית מערכות עמית מערכות  יח' 1    צילינדר אחיד 

  עמית מערכות עמית מערכות  יח' 2 טבעי  מעצור קיר  0570-0505

  

  

  05-03קבוצת פרזול  -כאנית מכנפית -דלת דו  12.2.6

  302,309,323לרבות בפריטים :   

 מפרט הדלת להלן בנוסף למתואר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים".

  מידות ומבנה הדלת ראה רשימות האלומיניום.

  או ש"ע מאושר. 4900קליל  -מערכת פרופילים של הדלת 
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ה. כנף פעילה תהיה בעלת וכנף פעיל פאסיביתכנף  -שתי כנפיים   כנפית תכלול-דלת דו

ידית קבועה חיצונית. מפגש בין שתי הכנפיים ייעשה עם פרופילי שולבים כך שהכנף 

 הפעילה תהיה חיצונית ביחס לכנף המילוט. 

 05-03 קבוצה - פרזול הדלת

  מק"ט

  

  ספק  יצרן  כמות  גימור  תיאור מוצר

 TS 5000   

  עם זרוע מחוזקת

זוג מחזירי שמן עליון 

לקה עם מסילת הח

  ,מתאם סגירה ומעצור

 GEZE  יח' 1  טבעי

Germany 

או שווה 

  ערך

עמית 

  מערכות

1145.3/67 

  

חלקים דגם  3ציר 

 180מכאניקה לכנף עד 

  ק"ג

אנודייז 

  טבעי

 SAVIO  יח' 6

Italy 

או שווה 

  ערך

עמית 

  מערכות

1145.714  

  

סט אביזרים לחיבור 

  חלקים 3ציר מכניקה 

אנודייז 

  טבעי

 SAVIO  יח' 6

Italy 

או שווה 

  ערך

עמית 

  מערכות

01.120 

  

מ"מ  30מנעול רול 

תוצרת  -מרכז צילינדר 

  איטליה

 Welka italy  יח' 1  נירוסטה

או שווה 

 ערך

עמית 

  מערכות

399868  

 

סרט נגדי מתכונן 

  למנעול

  יח' 1  נירוסטה

  

Welka italy 

או שווה 

 ערך

עמית 

  מערכות 

0714-1`000 

  

ידית נירוסטה מוסטת 

  ו צדדיתד 2400גובה 

נירוסטה 

316   

  MODEA  יח' 1

או שווה 

 ערך

עמית 

  מערכות

עמית   יח' 1    צילינדר אחיד 

 מערכות

עמית 

  מערכות

0570-0505 

  

עמית   יח' 2 טבעי  מעצור קיר

 מערכות

עמית 

  מערכות

1699 

  

בריח אוטומטי לדלת 

  פסיבית עליון / תחתון

אנודייז 

  טבעי

 IVES 31  יח' 1

או שווה 

 ערך

עמית 

  תמערכו
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   02-03קבוצת פרזול  -מבוקרת  כנפית-חד כניסה\מילוט דלת  12.2.7

  302,310,320,321לרבות בפריטים :   

  מפרט הדלת להלן בנוסף למתואר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים".  

  מידות ומבנה הדלת ראה רשימות האלומיניום.  

  או ש"ע מאושר. 4900קליל  -מערכת פרופילים של הדלת   

כנף תהיה בעלת מנעול אנכי נסתר . הבלבדאחת כנף מילוט  כנפית תכלול-חדילוט דלת מ  

 בהלהכנף תהיה בעלת ידית קבועה חיצונית, ידית הלמנעול.  תמחובר תאופקיידית בהלה ו

 הכנףתבטיח פתיחה של  ידית הבהלהעל לחיצה צדדי. -צילינדר דו-אופקית פנימית ומנעול

 החוצה בכל מצב.

  02-03 בוצהק - פרזול הדלת

  מק"ט

  

  ספק  יצרן  כמות  גוון  תיאור מוצר

 TS 5000   

עם זרוע 

  מחוזקת

מחזיר שמן עליון עם 

מסילת החלקה 

  ומעצור

  

 GEZE  יח' 1  טבעי

Germany 

  או שווה ערך

  עמית מערכות

1145.3/67 

  

חלקים דגם  3ציר 

מכאניקה לכנף עד 

  ק"ג 180

אנודייז 

  טבעי

 SAVIO Italy  יח' 3

  או שווה ערך

  מית מערכותע

1145.714  

  

סט אביזרים לחיבור 

  חלקים 3ציר מכניקה 

אנודייז 

  טבעי

 SAVIO Italy  יח' 3

  או שווה ערך

  עמית מערכות

01.690  

  

 TOUCHידית בהלה 

BAR    

נירוסטה 

316  

 WSS  יח' 1

Germany 

 או שווה ערך

  עמית מערכות

01.120 

  

מנעול עם פונקציית 

בהלה כולל אפשרות 

  תיחהנטרול במצב פ

 WSS  יח' 1  טבעי

Germany 

 או שווה ערך

  עמית מערכות

נגדי חשמלי מרכזי עם  01.146

חיבור לבריח עליון 

  ותחתון 

  יח' 1  טבעי

  

WSS 

Germany 

 או שווה ערך

  עמית מערכות 

0714-1`000 

  

ידית נירוסטה מוסטת 

  חד צדדית 2400גובה 

נירוסטה 

316  

  MODEA  יח' 1

 או שווה ערך

  עמית מערכות

  צילינדר אחיד  

  

  עמית מערכות עמית מערכות  יח' 1  

0570-0505 

  

 עמית מערכות  יח' 1 טבעי  מעצור קיר

 

  עמית מערכות

 

  



  

 171/2/ – איצטדיון בלומפילד  – 3204

 

404

   01-03קבוצת פרזול  -מכאנית כנפית -חד  דלת  12.2.8

 מפרט הדלת להלן בנוסף למתואר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים".  

  מידות ומבנה הדלת ראה רשימות האלומיניום.

  או ש"ע מאושר. 4900קליל  -מערכת פרופילים של הדלת 

-זוג ידיות קבועות ומעול רול כנף תהיה בעלת . הבלבדאחת כנף  כנפית תכלול- חדדלת 

 ע"י משיכת הכנף בלבד. פתיחת הנעילה תאפשר כניסה ויציאהצדדי. -צילינדר דו

  01-03 קבוצה - פרזול הדלת

  מק"ט

  

  ספק  יצרן  כמות  גוון  תיאור מוצר

 TS 5000   

עם זרוע 

  מחוזקת

מחזיר שמן עליון עם 

מסילת החלקה 

  ומעצור

  

 GEZE  יח' 1  טבעי

Germany 

  או שווה ערך

  עמית מערכות

1145.3/67 

  

חלקים דגם  3ציר 

מכאניקה לכנף עד 

  ק"ג 180

אנודייז 

  טבעי

 SAVIO Italy  יח' 3

  או שווה ערך

  עמית מערכות

1145.714  

  

סט אביזרים לחיבור 

  חלקים 3יקה ציר מכנ

אנודייז 

  טבעי

 SAVIO Italy  יח' 3

  או שווה ערך

  עמית מערכות

01.120 

  

מ"מ  30מנעול רול 

 -מרכז צילינדר 

  תוצרת איטליה

 Welka italy  יח' 1  נירוסטה

 או שווה ערך

  עמית מערכות

399868  

 

סרט נגדי מתכונן 

  למנעול

  יח' 1  נירוסטה

  

Welka italy 

 או שווה ערך

  עמית מערכות 

0714-1`000 

  

ידית נירוסטה מוסטת 

  דו צדדית 2400גובה 

נירוסטה 

316   

  MODEA  יח' 1

 או שווה ערך

  עמית מערכות

  צילינדר אחיד  

  

  עמית מערכות עמית מערכות  יח' 1  

0570-0505 

  

 עמית מערכות  יח' 1 טבעי  מעצור קיר

 

  עמית מערכות

 

   חלון רפפות קבועות  12.2.9

 וצעו בהתאם לתכניות המצורפות למפרט הזה.פרטי הרכבה של החלון יב

החלון יורכב בפתח בניין עם משקוף עיוור מפח פלדה מגולוון כפי שמופיע בתכניות 

  המצורפות. 

  מיקום המשקוף העיוור בפתח יהיה בגליף הפנימי.

  החלון ירותק אל משקוף העיוור באופן יציב. 

י רפפות יהיו דוגמת פרופיל מק"ט רפפות הקבועות יהיו ממערכת קלילרף או ש"ע. פרופיל

 של חב' קליל.  04825
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מ. לא יהיו קיטועים בפרופילי הרפפות לכל רוחב ”ס 5צפיפות פרופילי הרפפות תהיה 

  הפתח. 

הרפפות יורכבו במסגרת אלומיניום מפרופיל עם הלבשה פנימית אינטגראלית דוגמת 

שה באמצעות פינות קשר ויע -45°.  חיבור פינות המשקוף יהיה ב4500משקוף קליל 

  מתאימות. קווי ההשקה בין חלקי המשקוף יהיו ללא בליטות ורווחים. 

פרופילים אופקיים של המשקוף בקצוות יהיו פקוקים ע"י קוביות מוקצפות. בחיבור של 

  שני פרופילים ייעשה שימוש בסיליקון לסדקים צרים להבטחת אטימה מושלמת.

יבוצעו חיזוקים אנכיים בהתאם למופיע בתכניות למניעת כפף ברפפות מהצד הפנימי 

  ס"מ. 50המצורפות. מרחק מירבי בין החיזוקים יהיה 

ס"מ  60ס"מ יבוצעו רפפות ללא חיזוק פנימי. לרפפות ברוחב מעל  60לחלון בעל רוחב עד 

. מרחק מירבי בין 60/40/2יבוצע חיזוק פנימי אנכי מהצד הפנימי ע"י פרופיל אלומיניום 

  ס"מ. 50ם יהיה החיזוקי

  

  כנפי -חלון הזזה דו  12.2.10

  מבנה החלון 

כנפיים מזוגגות נגררות בהתאם למופיע ברשימות  4או  2חלון הזזה יהיה בעל 

 האלומיניום. 

  של חב' קליל או שו"ע. 7500החלון יהיה עשוי ממערכת פרופילים 

  יצור החלון  יותאם לדרישות ת"י והוראות יצרן הפרופילים.

 1.5-האנכי של האגף הנגרר יהיה בעל  עובי דופן של הפרופילים יהיה לא פחות מ הפרופיל

  מ"מ. 

  אבזרים לחלון הזזה

מוקצף אשר  EPDMבין המזוזות לבין הסף ובין המזוזות לבין המשקוף תוכנס רפידה של 

תפקידה לאטום את המשיק שבין הפרופילים. אל תוך קצות פרופיל הסף יוחדרו פיסות 

וקצף אשר יאטמו בעזרת עיסת סיליקון אל הדפנות הפנימיות של הפרופיל מ EPDMשל 

  כך שייווצרו שני פקקים האוטמים את חלל הפרופיל.

מ"מ מעל גופה הזיפים, יותקנו  2עד  1.5מברשות אטימה, בעלות סנפיר פלסטי הבולט 

  באגפים.

  מ"מ. 2.5 -ועוביים לא יפחת מ  EPDMאטמי הזיגוג יהיו עשויים 

 ם בכנפיים יותאמו למשקל ומידות הכנפיים כך שתאפשר הזזה קלה ללא מאמץ יתר.גלגלי

הגלגלים יהיו בעלי מסבים כדוריים סגורים וממולאים במשחת סיכה (גריז). הגלגילון 

יהיה ניתן לפירוק ולהחלפה ללא צורך בפירוק מסגרת האגף. בכל  גלגל יהיו צמד 

ציר אל בין הגלגל באופן שיבטיח מגע רצוף של גלגילונים מותקנים על גבי גשר המחובר ב

  כל ארבעת הגלגילונים עם המסילה בכל עת.

כיסויי הפלסטיק המכסים את החריצים ואת ראשי הברגים באגפים יהיו מחוזקים 

  למקומם באופן יציב.

בחלון נגרר יהיו כולאים מעל שני אגפים הנגררים, שמונעים את  אפשרות עקירתם 

  מנתיביהם. 
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  הלבשה

בהיקף פתח החלונות מהצד הפנימי תהיה הלבשה עם תעלות פנימיות. חיבור פינות 

ויעשה באמצעות פינות קשר מתאימות. קווי ההשקה בין חלקי  45°-ההלבשה יהיה ב

  ההלבשה המקיפה יהיו דקים וחלקים וללא בליטות ורווחים. 

  

  330,331,332פריטים  - אלוקובונד  שלט  12.2.11

  פחי החיפוי:

מ"מ. ( דוגמת אלוקובונד ).  ACP 4האלומיניום יהיו עשויים פח אלומיניום מרוכב  פחי

  .755סיווג האש של אריחי האלומיניום יעמוד בדרישות ת"י 

פרטי המבנה וההרכבה של הפח יעניקו לו קשיחות ויציבות ויבטיחו את התפשטות 

וותים או קימוטים בפח והתכווצות הפח בין יום ולילה, קיץ וחורף, וזאת ללא שיוצרו עי

  החפוי.

  האלומיניום יהיו מודבקות לכל אורכן בגב הפח. ,הקשחות

של  SCOTCH VHBצדדי, כדוגמת -הצמדת ההקשחה אל גב הפח תעשה בסרט הדבקה דו

  או שרף אפוקסי לאישור המפקח. 3Mחב' 

  שיטת חיבור פחי החיפוי לתשתית תהיה סמויה ולאישור המפקח.

כיפופים, הפישוק בין פחים סמוכים ופרטי הקצה יהיו לפי תכניות פרישת הפח, מיקום ה

  האדריכלות. 

  צביעה : 

).  PRE-COATEDצביעת הפח המרוכב תעשה קודם שתתחיל הפעולה לעיבוד האריח ( 

). תהליך הצביעה יעשה בהתאם לתנאי ההסמכה  PVDF2הצביעה תעשה בצבע דוראנר ( 

ן. הצביעה תעשה בנוזל או באבקה. הקבלן למצבעה שתיבחר ע"י הקבל PPGשל חברת 

  יציג לאישור המפקח תנאי הסמכה אלה.

 3 -גוון הצבע יבחר ע"י האדריכל ויהיה טעון את אישורו. הצביעה תהיה מתכתית וב

  שכבות.

  לא יסיר הקבלן את חותמות זיהוי הצבע עד למעמד קבלת העבודה ע"י המפקח.

, וגם את דרישות 4402קיים את דרישות ת"י תהליך וטיב הצביעה יהיה תקני ומבוקר וי

AAMA 605/2-92.  

  איטום:

הפחים יהיו אטומים למעבר של מים ורוח דרכם. למרות הדרישה ליישום עיסת איטום 

בין אריחי החיפוי , כמפורט לעיל, לא יחל הקבלן במלאכת החיפוי קודם שיאטמו פני 

  קירות הבניין ( ע"י אחרים ) אלא אם יוגדר אחרת.

קבלן יקבע את העוגנים לחיבור הפחים. הברגים המשמשים לאחיזת העוגנים יחדרו את ה

מעטה האיטום של הקיר ולפיכך יידרש לטבול את קנה הבורג בעיסת איטום מותאמת 

  לאישור המפקח.

  הקבלן לא יחל בהרכבת הפחים קודם שיבדוק את טיב האיטום ויקבל את אישור המפקח.

  קונסטרוקציה:
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לחיפוי כולל כל רכיבי הקונסטרוקציה והעיגון יבוצעו ע"י הקבלן. הקבלן כל התשתית 

  יעביר תכניות וחישובים סטטיים לאישור הקונסטרוקטור והאדריכל לפני הביצוע. 

  הקונסטרוקציה תהיה מפרופילי פלדה מגולוונים וצבועים. 

שלמו לפני גימור כל פעולות העיבוד בפלדה ובעוגנים כגון ריתוך, כיפוף, חירור וחיתוך יו

  פני השטח.

מיקרון לפחות.  80כל רכיבי הפלדה יהיו מצופים אבץ ע"י טבילה באמבט חם, ציפוי בעובי 

במקרה של פגם בציפוי בגין ריתוך או עיבודים אחרים, יתוקן הפגם ע"י צביעה בצבע עתיר 

  אבץ לאישור המפקח.

ומיניום לפלדה באמצעות . תהיה הפרדת מגע בין אל316כל ברגי החיבור יהיו פלב"מ 

  קשיח. שכבת פי.וי.סי

  גמר ודוגמאות:

  לבחירת ואישור האדריכל. -דוגמת הפח והגוונים 

מ"ר תלויה באתר ברמת גימור סופי שתכלול את כל פרטי החיבור  4הקבלן יכין דוגמה של 

  לאישור האדריכל. - ופרטי השפה והקצה 

  תכניות יצרן:

לרבות פריסות הפחים, פרטי העיגון והחיבור, פרטי  הקבלן יכין תכניות יצרן מפורטות

וחישובים סטטיים לאישור האדריכל  1:1איטום, פרטי קצה ושפה בק.מ. 

  והקונסטרוקטור.

  :אופני מדידה

  כמצויין בכתב הכמויות.

המחיר כולל גם השלמת התכנון ופרטי התליה ע"י הקבלן, תכניות היצרן, דוגמאות, 

ה והרחקה מהקיר, איטום, אביזרי החיבור ופרופילי הגמר קונסטרוקציית התשתית לתלי

  והקצה, עיבוד והתאמה של פתחים לאביזרי חשמל, תאורה וכל אביזר החודר את החיפוי.

  

  301פריט  -  כולל קבועים וחלונות הרמוניקה נאספים  הויטרינ  12.2.12

 הוויטרינה תהיה עשויה מזכוכית לכל גובה הפתח.

 עובי עפ"י רשימות האלומיניום, שתי שכבות מחוסמות.הזכוכית תהיה שכבות ב

 פיאות הזכוכית של הצלעות ושל אגפים הקבועים תהיה מלוטשות יהלום עם הברקה.

תפרים בין לוחות של הזכוכית הקבועה יסתמו עם סיליקון קריסטלי. תפרי הסיליקון יהיו 

ון מייד לאחר חלקים ואחידים לכל גובה התפר. תבוצע החלקת התפרים עם מים וסב

 מריחת הסיליקון.

 זכוכית בחזית הוויטרינה תהיה אחוזה בפרופילים עליון ותחתון.

 4750במסגרת פרופילי אלומיניום דוגמת קליל  ורכביוויטרינה האגפים הקבועים של ה

 הזכוכית מהצד הפנימי. אשר מאפשרים הרכבת

מ"מ. הכפיסים  90פחות כפיסי פלסטיק נושאים באורך של ל 2כל לוח הזכוכית יוצב על 

 5. גובה הכפיס יהיה לפחות A  יחידות שור 85±10יהיו עשויים חומר פלסטי שקשיחותו 

 מידה אופקית של הזכוכית. – L, כאשר L/10 –מ"מ. מרחק בין הכפיס לפינת הזכוכית 

 הספק : רפי שפירא ובנו או שו"ע. DORMA FSW-Gחלונות ההרמוניקה הנאספים מדגם 
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  322פריט  - קורסת לת נגררת אוטומטיתד  12.2.13

  DORMAתוצרת קבועים 2-ו כנפיים נגררות עם מנגנון ופרופילים 2הדלת תהיה בעלת 

  דלתות קורסות. הספק " רפי שפירא ובנו או שו"ע.  4 גרמניה.

  גרמניה.  DORMAתוצרתSST-BR  –דגם הדלת 

  מנגנון : 

  לוונת לשם עיגון מנוע הדלת.הפריט כולל הספקה ותקנת קורת פלדה אופקית מגו

אישור  , בעלתES200Eגרמניה דגם   DORMAמערכת הנעה לעבודה מאומצת מתוצרת 

 "מכון התקנים הישראלי " למערכת ההינע במתח נמוך. 

  פיקוד מיקרופרוססור, מנגנון החזרה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר.

  תא פוטו אלקטרי להגנה.

מעלות עם עזרי תמיכת פתיחה מובנים  180צירית של מכסה מקורי לפתיחת משיכה או 

  במנגנון . 

  בורר מצבי עבודה ( ע"י מפתח / ע"י מתג סיבובי) בהתאם לבחירת המזמין.

 מהירות).-לבקרה על המנגנון (פתיחה/סגירה PCעל המנגנון לכלול אמצעי חומרה למערכת 

  חומרה שכוללת כרטיס לבקרת דלת ממחשב מרכזי.

  חרום במקרה של הפסקת חשמל .   סוללה לפתיחת 

 מנעול  אלקטרו מכאני מובנה במנגנון  + ידית נטרול . 

  גלאיי  רדאר 

  .DORMAשל חב'  EAGLE-2לכניסה  וליציאה  דגם 

  נעילה נגד פריצה

- (המבצע בפעולה אלקטרו    DORMAמתוצרת      combi look  מכני- מנעול אלקטרו

 ול במשיכה.מכאנית נעילה גרירה) + ידית לניטר

  לשחרור הנעילה בהעדר מתח חשמלי.  סוללת גיבוי

  אגפים נגררים 

עם שולב  מקורי     DORMAמתוצרת   S91פרופילי האגפים הנגררים יהיו מסדרת 

  לאטימה בנקודת ההשקה עם הפתח ע"י אטם  מטיפוס  "סנפיר " סמוי בשולב.

האגףים הנגררים באמצעות   פרופילי הדלת יהיו בעלי פתרון אטימה בנקודת המפגש בין

  אטמים  במפגש כמור וקעור .

מוביל רצפה מובנה וסמוי בפרופיל התחתון לכל אורכו , הניתן להחלפה ללא צורך בפרוק 

  האגף הנגרר. 

  מסילת רצפה שקועה , מוביל אוקולון עם מפחית חיכוך מובנה  .

  מנעולים  רצפה מובנים בפרופיל התחתון של האגף הנגרר 

  זכוכית

 מ"מ לפי מוגדר בתכניות המצורפות.  6+6זכוכית רבודה בעובי 

  .FINGER safety –זיגוג במישור פני הפרופיל ע"פ תקן 

 שיטת ה"זיגוג " היבש ללא סיליקון וללא גומיות.
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  340פריט  - חלון דרייקיפ אטום גזים לממ"מ  12.2.14

ם להרכבה וייצור הקבלן לקבל אישור של מכון התקנימאושר ע"י פקע"ר. באחריות 

  החלון.

  

  אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים  12.3

,כוללים במחיר את כל המפורט במפרט המיוחד  12כל הסעיפים שבכתב הכמויות בפרק   

  בפרק זה.

 במידות הפריט, לא יחול שינוי במחיר הפריט. 10%עבור שינוי של עד   
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  מתקני מיזוג ואוורור – 15רק פ

  

  כללי  15.01

 

שיפוץ מגרש  לפרויקט  במכרז/חוזה זה מתיחסות דות מיזוג האוויר המפורטותעבו 15.01.01

 הכדורגל 'בלומפילד'.

 

ליים הכל כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט המיוחד, כתבי הכמויות, המפרטים 15.01.02

התקנים הישראליים, כל לעבודות בניה של משרד הבטחון במהדורתם המעודכנת, 

  ותקנים מקצועיים אחרים.

  

  

 ור מערכת מיזוג אוויר של המבנהתא    15.01

 

 :קירור מים ןמתק  15.02.01

 

   .מערכת 'שני צינורות' הינוהמרכזי המקוררים מתקן המים   א.  

  

, אוויר) יחידות קירור מים מקוררות 2(שתימ סה"כ מתקן קירור המים מורכב  ב.

  .על גג הבנייןומותקנות 

  

   .ו ביחידות טיפול באווירחימום בחורף על ידי גופי חימום חשמלי שיותקנ  ג.

  

  טיפול באוויריחידות   .ד

או יחידות טיפןל באוויר לאזורים שונים במבנה אוויר צח טיפול ב יחידות  

לכל  יפזרו אותו או אוויר צח מטופלמערכת תעלות אוויר צח  על הגג.יותקנו 

  אחד מחדרי המשרדים. 

  

      יחידות מפוח נחשון. בחדרי המשרדים בקומות, יותקנו  ה.

  

 בקומותומטבחונים  חדרי שירותים  ו. 

ת אוורור וחדרי השירותים בקומות בבניין יאווררו על ידי מערכמטבחונים ו   

 המטבחונים אוורור, לכל תעלותמפוחים המותקנים על גג המבנה, הכוללת 

  . ים לאוורורמרכזי יםהתעלות מתחברות אל מובלשירותים. ה יחדרו
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  24/7מערכת   .ז

מקוררות אוויר המותקנות על גג המבנה,  ות עיבוי בהתפשטות ישירהיחדשתי   

   .)X 2 100%אחת לפעולה והשנייה לגיבוי (

   .בחדרי תקשורת CRACיחידות שתי יחידות אלו מזינות   

  

 תנאי חוץ ופנים  - נתונים אקלימיים     15.02

  

 תנאי חוץ-תונים אקלימייםנ 15.03.01

  

  קיץ:     

  C035  -מד חום יבש לתכנון      

  C08.52  - מד חום לח לתכנון        

  

  חורף:     

  C05.5  -מד חום יבש לתכנון      

  

 תנאי פנים-תונים אקלמייםנ    15.03.02

  קיץ וחורף:      

   C02 ± C023-מד חום יבש לתכנון      

  (לא מבוקר) 50%לחות יחסית   

  

 תאור העבודות     15.04

ושלמים על כל מכרז/חוזה זה מתייחס להספקה והתקנה של מתקני מיזוג אוויר מ

  אביזריהם, לרבות:

  

 .יחידות קירור מים 15.04.01

 

 יחידות טיפול באוויר/יחידות טיפול באוויר צח. 15.04.02

 

 יחידות מפוח נחשון מוגדלות. 15.04.03

 

 יחידות מפוח נחשון. 15.04.04

 

 מפוחי אוורור 15.04.05

 

 מפוחי ליניקת עשן. 15.04.06
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 יחידות עצמאיות להתפשטות ישירה. 15.04.07

 

 וכו'.ויסות, מדפי אש  תעלות אוויר, מפזרי אוויר, תריסי אוויר חוזר, מדפי 15.04.08

 

 משאבות, צנרת מים מקוררים, אביזרי צנרת וכו'. 15.04.09

 

 מתקן חשמל כולל לוחות הזנה וחיווט חשמלי מושלם. 15.04.10

  

  

  .מערכת פיקוד והפעלה אוטומטית ממוחשבת 15.04.11

 

 .הפעלה וויסות של כל המערכות 15.04.12

 

 .שירות ואחריות בתקופת הבדק 15.04.13

 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה 15.05

  

מאד, שילווה  קט מטעם קבלן מיזוג האוויר יהיה מהנדס בכיר ומנוסהמנהל הפרוי  15.05.01

פעילות באתר ויפקח על  עובדיו  ימים בשבוע (במהלך כל שעות 5העבודה באתר לפחות 

  וקבלני המשנה שלו.

  

מנהל העבודה באתר, מטעם קבלן מיזוג האוויר, יהיה הנדסאי מיזוג אוויר וחשמל   15.05.02

יהיה נוכח באתר בכל זמן הפעילות של האתר, ובזמן שעובדי  בכיר ומנוסה מאד, אשר

  הקבלן או עובדי קבלני המשנה מטעמו יעבדו במבנה.  

  

  מנהל העבודה יהיה מוסמך לקבל הנחיות ולבצע עבודות בהתאם להנחיות המפקח.     

  

ות מנהל הפרויקט ומנהל העבודה באתר, יצויידו במחשבים נייחים וניידים עם תוכנ  15.05.03

AUTOCAD  לאפשר קריאה של תוכניות בכל פורמט של קבצים נדרשDWG ,PDF 

  וכו'.

  

מקרה ומנהל הפרויקט או מנהל העבודה או מנהל קבוצת עובדים או כל עובד מטעם  15.05.04

קבלן מיזוג האוויר באתר לא יתאימו, או שאינם מתנהגים כראוי, לפי שיקול  דעתו 

וויר מאתר הבניה וימנה אחרים במקומם, ירחיקם קבלן מיזוג הא הבלעדי של המפקח,

 באישור המפקח מראש ובכתב.
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  תוכניות עבודה ומפרטי ציוד  15.06

  בנוסף לאמור במפרט הכללי יכללו תוכניות עבודה הבאות:     

  

כיים, בקומות האנבמובלים  על גג המבנה,ו במבנה רטוט כללי של הרכבת הציודש  15.06.01

  ויכללו בין השאר: 1:50, 1:20המבנה, בקנה מידה 

  .יחידות קירור מים ומשאבות  א. 

   ב.    יחידות טיפול באוויר/יחידות טיפול באוויר צח.

  ג.     יחידות מפוח נחשון/יחידות מפוח נחשון מוגדלות.

 ./בבנייןמפוחים על גג הבניין  .ד

 .ובתוכן משאבות וצנרת על גג הבניין  .ה

 תוכנית תעלות ומפזרים.  .ו

זרי צנרת ואביזרי פיקוד בחדר המכונות, במובלים תוכניות צנרת מים, אבי  .ז

 האנכיים, בקומות ועל גג הבניין.

 

  תוכניות חשמל ובקרה.    15.06.02

  

  חומר טכני מפורט של החומרה והתוכנה.   15.06.03

  

  .(קונפיגורציה) I/Oתוכנית פריסת מערכת הבקרים, סוגים ורשימת    15.06.04

  

טוטי הרכבה של כל סוגי הצינורות המותקנים במסגרת סכמות, תוואי צנרת, ושר  15.06.05

  מכרז/חוזה זה.

  

מרכיבי הציוד והאביזרים המורכבים בפרויקט (קבלת אישור  חומר טכני מפורט לכל  15.06.06

  לפני ביצוע)

                   

  ויסות והרצהובדיקה,   715.0

  

ום עם המפקח והמתכנן. הקבלן יפעיל המתקנים בסיום כל עבודות ההתקנה ובתא  15.07.01

ימי  14הרצה משביעת רצון תחשב לפעולה תקינה ורצופה של כל המערכות במשך 

  שעות פעולה ביום. 10עבודה, 

  

  מיזוג האוויר.סוגי המתקנים תעשה ע"י צוות מקצועי של קבלן כל הדגמה והדרכה של   15.07.02

  

ספר הוגש והושלם ההדגמה וההדרכה יתבצעו לאחר סיום הרצת המתקנים ולאחר ש  

  .של המזמין ויועץ התפעול/אחזקהלפי הערות המתכנן המתקן, 
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  (עותק ניר ומדיה מגנטית). בנוסף לאמור במפרט הכללי, יכלול ספר המתקן  15.07.03

  תיאור פשוט וברור של המתקנים.    א.

  הוראות הפעלה והדממה.     ב.

  הנחיות לטיפול בתקלות שונות.    ג. 

תוך צירוף קטלוג ה של כל מערכת, תת מערכת, אביזר, ואחזקהוראות טיפול      ד.

  היצרן הכולל פרוט טכני, הוראות הרכבה ואחזקה.

  הוראות אחזקה תקופתיות.    ה. 

  ת המתקן כולל כמויות אוויר, כמויות מים, זרמי חשמל וכו'."חות הפעלדו    ו.

וכניות תעלות סט מעודכן של תוכניות תוכניות העבודה (תוכניות צנרת מים, ת    ז. 

  .)אוויר

  תעודות אחריות:    . ח

הקבלן יעביר למזמין תעודות אחריות לכל פריט ציוד או מערכת עיקרית       )1

מערכות  יחידות קירור עצמאיות, כגון: יחידות קירור מים, משאבות,

  בקרה וכו'.

שירות ואספקת  ,מענה תעודות האחריות תכלול התחייבות למתן שירות    )2

  מהמלאי בארץ: חלקי חילוף

  תעודות האחריות יחתמו על ידי:     )   3

  היצרנים ו/או ספקי הציוד בחו"ל.   -

  סוכן הציוד או נציגו בארץ.   -

 קבלן(קבלן ראשי, קבלן משנה למיזוג אוויר, לני המבצעיםבהק   -

  בקרה וכו').

  ל אחד  לחוד.פורטים לעיל תהיה צולבת, ביחד וכאחריות כל הגורמים המ       

  

 ההדרכה מתכנן מיזוג האוויר בתקופת פר המתקן יעודכן בהתאם להנחיות ס  15.07.04

  וההדגמה.

 והגשתו תהווה תנאי לקבלת ובמדיה מגנטית, ) עותקים 3( שלושהפר המתקן יוגש בס  

   המתקנים.

  

  קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות:  15.07.05

  השלמת עבודות ההתקנה.    א.

  כתב.בכל עבודות הבדיקה והוויסות הנדרשות ודווח על ביצועם סיום     ב.

  הרצת המתקנים.    ג.

  המזמין. יסיום ההדגמה וההדרכה לנציג    ד.

   .ואישורם על ידי מתכנן מיזוג האוויר הגשת ספרי המתקן    ה.

  

במעמד קבלת המתקנים יהיו נוכחים מטעם הקבלן, מהנדס הביצוע וטכנאים, כנדרש   15.07.06

  הבדיקות וההפעלות. לביצוע
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  תקופת הבדק (אחריות השירות)  15.08

  

באמצעות  צוות מתאים , אחת לשלושה חודשים יבצע הקבלן תקופת הבדק והשירותב  15.08.01

כל פעולות האחזקה והשירות הדרושים, כולל הפעלת קבלני משנה, מעבדות  שירות 

וכימיקלים. כל העבודות,  וכיול, והחלפת חומרים מתכלים כגון קרר, שמנים, מסננים

שירותי האחזקה(אחזקה מונעת ןתיקון תקלות), החומרים וחלקי החילוף הנדרשים 

      יהיו על חשבון הקבלן(אחזקה מקיפה). 

 

כל הבדיקות המחיבות בודקים מוסמכים(כגון בודק חשמל), כל בדיקות המעבדה    15.08.02

  לן.יהיו על חשבון הקב –הנדרשות(כגון טיפול במים) 

  

 ע"י שאושרו כפי ודות הקבלן יתבצעו בהתאם להנחיות יצרני הציוד ודפי הטיפוליםעב    15.08.03

  .בהתאם המתכנן

  

  אחת לשלושה חודשים ישתתף הקבלן בסיור פיקוח אחזקה בהשתתפות נציג המזמין.  15.08.04

  

  הקבלן יחתים בעת הביקורת את איש הקשר של המזמין.  

  

ופת הבדק והשירות יכין הקבלן המתקנים למסירתם לקבלן המתחזק לקראת תום תק  15.08.05

אשר יבוא במקומו. קבלן חוזה זה יהיה חייב לבצע כל התיקונים הנדרשים על פי 

  ימים. 15החלטת המהנדס תוך 

  

  הענות לקריאות שרות:  15.08.06

  שעות. 4תענה תוך  -קריאה דחופה     א.

  שעות. 24תענה תוך  -קריאה רגילה     ב.

  ידי האחראי מטעם המזמין.- הגדרת מידת הדחיפות של הקריאה תקבע על    .ג

  

  חודשים מיום קבלת המערכות על ידי המפקח והמתכנן. 24 –תקופת הבדק והשרות   15.08.07

  

  )PACKAGEDמקוררת אוויר 'מארז'( יחידת קירור מים  915.0

  

  כללי  01915.0.

מקוררת אוויר, עם  )PACKAGED(יחידת קירור המים תהיה מטיפוס 'מארז'     א.

מספר מדחסים בעלת  ',SCROLL'או  'INVERTER בורגי'מדחסי קירור 

סוג המדחסים  .מושתקת אקוסטית . היחידהנפרדיםהקרור המעגלי  כמספר

  ביחידה בהתאם לטבלאות הציוד.

  



  

 171/2/ – איצטדיון בלומפילד  – 3204

 

416

, ולשינויי תפוקת 100%-30%היחידה תתאים לפעולה בספיקה מים משתנה   ב.    

  . 100%-15%קירור של 

היחידה תתאים לפעולה תקינה וממושכת בתפוקה מלאה, בטמפרטורת חוץ     ג.

  .10°C ÷55°C-קיצונית במיוחד 

היחידה תהיה מוצר מוגמר, מחווט ובדוק במפעל היצרן, בין יתר הבדיקות     ד.

לכל  a134-  HFC והפעולות, היחידה תעבור בדיקת לחץ, ואקום, מילוי קרר

  כו'.מעגל קרר, מילוי שמן ו

היחידה תופעל במפעל היצרן כנגד עומס, הקבלן יכין דוחות ועקומות בדיקה     .ה

  בכל מצבי הפעולה של המכונה המסויימת אותה יספק (לא דף קטלוגי).

  הבדיקות יערכו בנוכחות המתכנן ורק לאחר אישורו תובל היחידה לארץ.    

  .a134HFCהיחידה תהיה מוצר איכותי מותאם לפעולה עם קרר     .ו

  .±0.3°Cויסות טמפרטורת מים באספקה     .ז

הקבלן יציג עם הצעתו הפרטים המלאים של יחידת הקירור אותה הוא מציע     .ח

  במכרז.

  המזמין יתן משקל בעיקר לנושאים הבאים:    .ט

  .נתוני עבודה  )1

  ).IPLV, COP(יעילות אנרגטית בתפוקות מלאה וחלקיות         

  מפלס רעש.  )2

  גודל פיזי.  )3

  .ARI ,EUROVENTאישורי תפוקדה ממכון מאושר דוגמת   )4

או ש"ע  TRANE CARRIER, יחידת קירור המים תהיה דוגמת תוצרת,      י.

  מאושר.

  

  מבנה היחידה  2.0915.0

  מבנה היחידה יבנה מפרופילי פלדה וכיסויי אלומיניום.    א.

ונוח לפתיחה תאי המדחסים והמשאבות יבודדו בבידוד אקוסטי (בידוד כפול),     ב.

  לצרכי שירות.

  

  מפוחי מעבה  15.09.03

מפוחי מעבה יהיו צירים מאיכות מעולה מיצקת אלומיניום בעל מבנה אווירודינמי,   

  .ומותקנים בתוך כפות יניקה

הגנה טרמית פנימית משנה מהירויות מובנה ועם  ECמנועי מפוחי המעבה מטיפוס   

  .לסלילי מנוע המפוח

  

  רמדחסי קירו  15.09.04

' SCROLL' או ' INVERTERמדחס הקרור יהיה מוצר איכותי מטפוס 'בורגי    א.

  .HFC-134aהרמטי מותאם ליחידה לפעולה בקרר 
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מיסבי המדחס משומנים באופן רציף בפעולת המדחס ללא צורך במשאבת     ב.

  שימון.

  של המדחס. יאינטגראלשסתומי הניתוק (דחיסה/יניקה) יהיו חלק     ג.

(בידוד כפול)  ונוח לפתיחה לצרכי  ירור יותקן בתא מבודד אקוסטיתכל מדחס ק    ד.

  קירור המים.. תא המדחסים יהווה חלק בלתי נפרד מיחידת שירות

המדחסים יחוברו כך שלא יועברו רעידות לצנרת הגז. לשם כך יותקנו חבורים     ה.

 דוגמת מבדדי רעידות קפיציים ניתנים לאיזון מפלסו בצנרת הקרר גמישים

  .MASONוצרת ת

  המדחסים מותקנים על בסיס צף.         

למדחסים תותקן מערכת לשמירת לחץ סניקה. בקר ורגש לחץ לכל מעגל גז     ו.

ידי משנה מהירויות רציף (ניתן -מותקן על קו הסניקה יפעיל את מנועי מעבה על

  לכוונון מינימום, מקסימום ודיפרנציאל).

  ך.המדחסים יותנעו על ידי מתנע ר    ז.

  

  מאייד  05.915.0

  .'מאיידים' 15מאייד המים ייוצר בהתאם לסעיף המתאים בפרק     .א

כמספר  מעגלי קירור מספר, בעל ACMEהמאייד יהיה בהתאם לדרישות     

זורם דרך הצינורות והמים  קררמטיפוס מעטפת צינורות, ה המדחסים ביחידה,

  צינורות הקרר יהיו ישרים. דרך המעטפת.

  ק עם חיבורי מים מאוגנים.המאייד יסופ    

מכסי שני פעמים הלחץ המכסימלי שעשוי להתפתח בו.  1.5המאייד יבדק בלחץ     .ב

  מחליף החום יהיו ניתנים לפרוק לצורכי ניקוי המעטפת.

  במאייד יותקן גוף חימום חשמלי, להגנה על המאייד מפני קיפאון.    ג.

רנציאלי מפני חוסר זרימת מחליף החום (המאייד) יוגן על ידי פרסוסטט דיפ    ד.

  מים, ובנוסף לו בטור יתקין הקבלן מפסק "דגל" בקו צנרת המים.

מגולוון צבוע  ח. הבידוד יכוסה בפ2המאייד יבודד בבידוד "ארמפלקס" בעובי "    ה.

  מ"מ. 1.0 בעובי

  

  מעבה אוויר  9.0615.0

רור יתר יל לקנחשון העיבוי ייוצר מצינור נחושת עם עלי אלומיניום, ויכלול מעג    .א

  של הגז.

נחשוני העיבוי מוגדלים, להבטיח מהירות פנים נמוכה על פניה, ולחצי סניקה     ב. 

  בכל מצב עבודה של יחידת הקירור. psi300שלא יעלו על 

  .BLYGOLDתוצרת  POLUALהנחשון יעטה עם ציפוי     ג.

  על נחשוני העיבוי.מקורי יגן תריס הגנה     ד.
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   קררצנרת   07.915.0

יכלול אביזרים  קררזהים מושלמים. כל אחד ממעגלי צנרת ה קררליחידה שני מעגלי   

, למדחס ותכלול בין השאר, חבורים גמישים DANFOSS מאיכות מעולה תוצרת

), מסנן מיבש עם סדור להחלפת האבן ומעקף MUFFLERמשתיק (חוזר, -שסתום אל

מיכל  אלקטרוני, טותברז סולנואיד, שסתום התפש זכוכית מראה,עם שסתומים, 

, שסתומי ניתוק, שסתום בטיחןת לחץ גבוה,שסתום בטיחות לחץ נמוך, ואביזרי אגירה

צנרת אחרים. צנרת הקרר תכלול אביזרים שיאפשרו החלפת כל אביזר ללא שחרור 

  הקרר לאטמוספירה.

היחידה תכלול: הגנת לחץ סניקה, הגנת לחץ יניקה, מתמרי סניקה ויניקה, ופרסוסטט   

  יפרנציאלי על מחליף החום (המאייד).ד

  

  מכלול הידראולי    5.09.081 

בסכמת הצנרת המצורפת כמפורט יכלול את האביזרים  ימכלול ההידראולה  

לא  -  כעתודה הוהשניישתי משאבות מים (אחת לפעולה למכרז/חוזה זה לרבות:  

TWINS חוזרים, -ל. מסנני מים, שסתומים אבורי צנרת גמישהיחו ), מיכל התפשטות

  שסתומי ניתוק, מדי לחץ הפרשיים על מקרר המים ועל המשאבות.

מערכת הפיקוד תחליף באופן אוטומטי בין שתי המשאבות, במקרה של תקלת זרימה   

  או תקלה במשאבה תורנית.

  לכל מנוע משאבה יותקן משנה מהירויות לוויסות, אשר ישמש לו גם כמתנע רך.  

  

  חשמל ובקרה  915.09.0

יחידה יותקן לוח הזנה ופיקוד אשר יכלול כל הנדרש לפעולה ובקרה של ב    א.

). כל הציוד 65IPהיחידה. הלוח יבנה מפח מגולוון וצבוע מתאים להתקנה גלויה (

  .45°Cבלוח יתאימו לפעולה תקינה וממושכת בטמפ' סביבה של 

יעמדו  כל הגנות המנועים בלוח יהיו על ידי מפסיקי זרם חצי אוטומטיים, אשר    ב.

  בזרמי קצר מתאימים, ולא על ידי נתיכים.

  כל קצוות הכבלים בלוח ימוספרו באופן מקצועי.    ג.

  בלוח יותקנו נוריות פעולה ותקלה לכל מנוע של היחידה.    ד.

לוח היחידה מחולק לשני חלקים, בתא אחד מותקנים משדרי הלחץ     ה.

חידה, בתא השני כל והמיקרופרוססור לרבות צג לתצוגת נתוני העבודה של הי

  אביזרי הכוח.

בלוח הבקרה יותקנו סדרה של בקרים ממוחשבים בעלי מקשים המאפשר     ו.

יוצאים, טמפ' אוויר חוץ, לחצי העבודה במעגלי גז /תצוגה של: טמפ' מים נכנסים

(עבור כל מעגל), זרם מנוע מדחס (עבור כל מנוע), מספר שעות עבודת היחידה, 

ל מדחס, מספר התנעות, טמפ' הפרשית מעל הטמפ' מספר שעות עבודה של כ

  הנדרשת.
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מערכת הבקרה של היחידה תכלול מערכת הגנה אשר תפסיק פעולת היחידה     ז.

בגלל טמפ' חוץ גבוהה, טמפ' חוץ נמוכה, טמפ' מים נמוכה (שומר קפיאה), לחץ 

  יניקה נמוך, לחץ דחיסה גבוה, גובה שמן באגן המדחס.

שר שינוי נקודות עבודה, שינוי וביטול פקודות, כוונון פעולת מערכת הבקרה תאפ    ח.

מפוחי המעבה (שמירת לחץ סניקה), כוונון זמן השהיית המדחס, השהייה 

  בפעולה חוזרת של המדחס, שינוי סדר פעולות המדחסים וכו'.

בלוח הבקרה יותקן מתאם תקשורת מקורי של היצרן (חומרה ותוכנה) שיאפשר     ט.

י העבודה של היחידה ודוחות היסטוריים של פעולה ותקלה, הצגת כל נתונ

   .BACnet בפרוטוקול RS-485בתקשורת 

  

  יחידת טיפול באוויר  15.10

  

  כללי  01015.1.

יחידות טיפול באוויר תיבננה מפנלים מבודדים בעלי דופן כפולה מפח מגולבן     א.

  ). DOUBLE SKINוצבוע חיצוני ופנימי (

או  'מ.ק.מ תעשיות' חו"ל או בארץ דוגמת תוצרת 'פח תעש',היחידה תיווצר ב    ב.

  שווה ערך מאושר.

  

  מבנה  02015.1.

יחידת טיפול באויר תהיה מורכבת מהחלקים המצויינים בתוכניות ויכללו בין     א.

  השאר:

  תא מפוחים.     .1

  תא נחשון קירור.     .2

  תא נחשון חימום.     .3

  וויר.תא מסננים עם מדפי ויסות א      .4

מבנה היחידה יבנה מפרופילי אלומיניום מבודדים ויהיה קשיח ולא יקבל עיוות     ב.

  או רעידות בזמן פעולה.

שלדת המבנה תורכב על משטח בסיס העשוי מפרופרילים מגולבנים וצבועים.     ג.

ס"מ, ארבעה רגלים לפחות לכל תא  20בבסיס היחידה יותקנו רגלים בגובה 

  יחידה.

לומיניום המשמש לבנית שלדת היחידה יהיה מטיפוס חצוי באמצעות פרופיל הא    ד.

מחבר פלסטי המהווה חלק אינטגרלי של הפרופיל, ומבודדים בפוליאוריתן, על 

מנת למנוע היווצרות גשרי קור יבן פנים לחוץ היחידה. הפינות המחברות בין 

  ניום.פרופילי האלומיניום יהיו מוצר תעשיתי מתאים לפרופיל עשוי מאלומי

  עם הפרדה תרמית. TTC-2פרופיל האלומיניום יהיה דוגמת     

) עשויים מפח מגולבן, הדופן DOUBLE SKINהפנלים בעלי דופן כפולה (    ה.

  מ"מ. 1מ"מ, והדופן הפנימית בעובי דופן  1.5החיצונית מפח מגולבן בעובי 
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מ"מ  50עובי הבידוד בין דפנות הפנלים המבודדים יהיה משמיכות צמר זכוכית ב    ו.

. הבידוד יותקן עם אביזרי פלסטיים שיקבעו 3Kg/M 48במשקל סגולי של 

  הבידוד וימנעו גלישתו והיווצרות חללים בבידוד.

פנלים לפתיחה יותקנו עם צירים וידיות מטיפוס תעשיתי כבד ונעילת הידוק     ז.

  מושקעות בפנל.

מטיפוס ראש שקוע אל  הפנלים הקבועים יהיו מחוברים בברגים מצופי קדמיום    ח.

  מ"מ בהיקף הפנל. 6המסגרת, כנגד אטם נאופרן שלם בעובי 

פנים היחידה יבנה באופן שיתקבל חלל חלק ככל האפשר על מנת לאפשר ניקוי     ט.

  תקופתי של פנים היחידה.

על רצפת היחידה יותקן מדרך במעברים בין חלקי ציוד שיאפשר גישה של איש     י. 

  ושרות. אחזקה לצורכי ניקוי

תאי היחידה יחוברו אחד למשנהו על ידי אוגנים זויתיים וברגים מצופים     יא.

מ"מ, להבטיח אטימות מוחלטת  6קדמיום שקועים כנגד אטם נאופרן בעובי 

  מפני דליפת אויר.

צביעת הפנלים, שלדת המבנה ובסיס היחידה יצבוע בצביעת אבקת אפוקסי     יב.

  מיקרון. 120של  אלקטרוסטטית בתנור בעובי מזערי

היחידה תסופק עם פתחים סגורים בפקקי פלסטיק מתאימים למדידת מפלי     יג.

  לחץ על מסננים וטמפ' אספקה. 

  היחידה תסופק עם תאורה פנימית בכל אחד מתאי היחידה.    יד.

עם זכוכית מבודדת במידות  עגוליםהיחידה תסופק עם פתחי הצצה מתועשים     טו.

   .כל תא כגון מערכת הינעס"מ ב 40מזעריות שח 

חידה לטיפול באוויר המותקנת מחוץ למבנה תבנה תוך התחשבות בעובדה הי  טז. 

שהיא מותקנת גלויה. על פתח כניסת האוויר  צח יותקן תריס נגד גשם למנוע 

  הרטבה של מסנן היחידה.

  שילוט:    יז.

ו ע"י כל אחד מקופסאות היחידה ומרכיבי הציוד, המותקנים ביחידה יסומנ    

ס"מ, אותיות לבנות על רקע שחור ולהלן  X1510שלטים בגודל מינימלי של 

  רשימתה שלטים הנדרשת:

  סימון היחידה.    .1

  נתוני פעולה (ספיקת אויר).  .2

  מפל לחץ מתוכנן (מ"מ).  .3

  מנוע (סוג, גודל, סיבובים וכו').  .4

  מסננים (סוג, שטח).  .5

  נחשון קירור.  .6

  נחשון חימום.  .7
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  תא מפוחים  03015.1.

  תא מפוחים יכלול מפוחים, מנוע ובסיס צף.    א.

מ"מ ומבנה המפוח יאפשר  2.0מפוח האיורור יבנה מפח מגולוון בעובי מזערי של     ב.

  את הוצאת המאיץ והציר ללא צורך בהוצאת בית המפוח מהיחידה.

ת לא המפוח יהיה מותאם לעבודה ממושכת בתנאי העבודה ללא רגש ורעידו    ג.

  סבירים.

  המפוח ייבחר לפעולה באזור יציב של העקומה שלו.      ד.

  ציר המפוח יהיה מפלדת טרנסמיסיה בקוטר מתאים.      ה.

מיסבי המפוח יהיו מתכווננים מאליהם בעלי שתי שורות כדורים או חביות     ו.

  או ש"ע. SKFש"ע, מתוצרת  100,000גמורזים לכל אורך חייהים 

שלה יחידה יתאים לפעולה עם משנה מהירויות ולהנעה ישירה של מנוע המפוח     ז.

  המפוח.

המצמד בין המפוח למנוע יהיה מטיפוס מתייצב מאליו ועשוי מחומר פלסטי     

  גמיש מאיכות מעולה.

  מכלולה מפוח יסופק עם תעודה ממכון מוסמך המאשר איזון סטטי ודינמי.    ח.

גולבנת וצבועה אשר משמשת כבסיס מסגרת פלדה מ מכלול המפוחים מותקן על    .ט

צף. המסגרת מותקנת על בולמי רעידות קפיציים מתאימים לשקיעה סטטית של 

"1.  

בור המפוחים אל פתחי יציאת האוויר בתא המפוחים, על ידי חבורים גמישים יח    י.

  גרם למ"ר. 800עושיים מבד "שמשונית" במשקל מזערי של 

  

  תא נחשונים  04015.1.

, וצלעות אלומנים 5/8' בקוטר "Lירור ייוצר מצינורות נחושת דגם 'נחשון הק    א.

  מ"מ. 0.12בעובי 

 50בעובי  תחתית תא הנחשון תהווה מגש ניקוז. מגש הניקוז יהיה פנל מבודד    ב.

  מ"מ כ"א. 1.5בעובי   316L מ"מ בין שני פחי פלב"מ

  .2בקוטר " L316 צינור הניקוז  המחובר לבריכת הניקוז יהיה מצינור פלב"ם         

  נחשון הקירור יותקן במרחק מספיק מעל המגש שיאפשר ניקויו בכל שטחו.    ג.

, וצלעות אלומינים 5/8' בקוטר "Lנחשון החימום ייוצר מצינורות נחושת  דגם '    ד.

  מ"מ. 0.12בעובי 

  .BLYGOLDשל חברת  POLUAL MPהנחשונים יסופקו עם עיטוי     ה. 

ס"מ ביניהם, ועם מדרך, שיאפשר ניקוי  60רווח של  הנחשונים יותקנו עם    ו.  

  ושרות. 

שסתומי הפיקוד יותקנו בתוך תא מבודד, לא בזרימת האוויר ולא מחוץ   ז.     

  .ליחידה

  כל פרטי הביצוע יבטיחו אטימות מפני דליפת אוויר.    ו.
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  תא ערבוב וסינון  05015.1.

  ויר. תא הערבוב כולל מסנני האויר ומדפי ויסות או    א.

היחידה תצוייד במדפי אויר איכותיים מאלומיניום עם אטמים בקצה הלהב.     ב.

תמסורת המדפים תהיה באמצעות גלגלי שיניים מוסתרים בתוך פרופיל 

  המסגרת, מדף ויסות האוויר יהיה ממנוע.

  מדף ויסות אוויר צח יתוכנן לספיקה מלאה של היחידה.    ג.

  מסננים:    ד.

  המסנן דרגה ראשונ    .1

יותקן במסגרת פח מגולבן עם  12%מסנן דרגה ראשונה יהיה בנצילות של     

  מ"מ. 50רשתות הגנה וחומר סינון מאלומיניום לשטיפה בעובי 

  מסנן דרגה שניה    .2

  .   30%בנצילות  2מסנן דרגה שניה יהיה בעובי "    

  מסנו דרגה שלישית:    . 3

   ).F7( 85%בנצילות    4מסנן דרגה שלישית יהיה בעובי "     

  

  מפוח צירי לאוורור/יניקת עשן  115.1

  

דוגמת תוצרת 'שבח'  ),TUBEAXIAL(מפוח האוורור יהיה צירי בתוך מעטפת עגולה   15.11.01

  או ש"ע מאושר. FLAKT WOODSבמבנה מאורך ומושתק או תוצרת  Cדגם 

  

גישה לציר ומנוע מ"מ עם פתח  2.0מפוח האיורור יבנה מפח מגולוון בעובי מזערי של   15.11.02

  המפוח.

  

המפוח ייבחר לפעולה באזור יציב של העקומה שלו, ויהיה מתאים לעבודה ממושכת   15.11.03

  בתנאי העבודה ללא רעש ורעידות לא סבירים.

  

  המפוח והמנוע יתאימו לפעולה עם משנה מהירויות.  15.11.04

  

  ציר המפוח יהיה מפלדת טרנסמיסיה בקוטר מתאים.  15.11.05

  

  מכלול המפוח יסופק עם תעודה ממכון מוסמך המאשר איזון סטטי ודינמי.  15.11.06

  

מפוחים ליניקת עשן יהיו בעלי הינע ישיר ובעלי אישור מכון התקנים לתאימות לת"י   15.11.07

במצב פעולה דינמי (לא   למשך שעתיים ºC250-, לעמידות המפוח והמנוע ב7חלק  1001

  המסופק בפועל). אישור כללי לדגם אלא למפוח

  

  מפוח יותקן עם האביזרים הבאים:  15.11.08
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מתוצרת  1בולמי רעידות מתכתיים מטיפוס קפיץ במעטפת לשקיעה של "  א.

MASON   דגםCIW .או ש"ע  

 MAISONבצמוד לכל בולם רעידות קפיצי יותקן בולם רעידות לגזירה תצרת    ב.  

  .Z-1011דגם 

למשך  C 0250בד סיליקון, עמיד בטמפרטורה שלחבורים גמישים יהיו עשויים מ  ג.

  שעתיים, ובעל אישור מת"י. 

  רשת הגנה מגולבנת בכניסות האויר למפוח או למשתיק הכניסה.  ד.

  

  ).15.35המפוח ייצבע לפי דרישות המפרט (  15.11.09

  

  מפוח צנטרופוגלי לאוורור/יניקת עשן  215.1

  

או ש"ע   FLAKT WOODS  מת תוצרת 'שבח' או מפוח האוורור יהיה צנטרופוגלי דוג  15.12.01

  .מאושר

  

  מ"מ. 2.0מפוח האוורור יבנה מפח מגולוון בעובי מזערי של   15.12.02

  

המפוח ייבחר לפעולה באזור יציב של העקומה שלו, ויהיה מתאים לעבודה ממושכת   15.12.03

  בתנאי העבודה ללא רעש ורעידות לא סבירים.

  

  תאימו לפעולה עם משנה מהירויות.המפוח והמנוע י  15.12.04

  

  ציר המפוח יהיה מפלדת טרנסמיסיה בקוטר מתאים.  15.12.05

  

  מכלול המפוח יסופק עם תעודה ממכון מוסמך המאשר איזון סטטי ודינמי.  15.12.06

  

המפוחים ליניקת עשן יהיו בעלי הינע ישיר ובעלי אישור מכון התקנים לתאימות לת"י   15.12.07

למשך שעתיים, במצב פעולה דינמי (לא  ºC250-לעמידות המפוח והמנוע ב ,7חלק  1001

  אישור כללי לדגם אלא למפוח המסופק בפועל).

  

  מפוח יותקן עם האביזרים הבאים:  15.12.08

מתוצרת  1בולמי רעידות מתכתיים מטיפוס קפיץ במעטפת לשקיעה של "  א.

MASON   דגםCIW .או ש"ע  

 MAISONת קפיצי יותקן בולם רעידות לגזירה תוצרת בצמוד לכל בולם רעידו  ב.  

  .Z-1011דגם 

חבורים גמישים יהיו עשויים מבד על בסיס סיליקון, עמיד בטמפרטורה של   ג.

C250  . למשך שעתיים, ובעל אישור מת"י  
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  רשת הגנה מגולבנת בכניסות האויר למפוח או למשתיק הכניסה.  ד.

  

  ).15.35המפרט ( המפוח ייצבע לפי דרישות   15.12.09

  

  מפוח אוורור בתא אקוסטי  315.1

  

מפוח אוורור שירותים בתא אקוסטי ייבנה מפנלים מבודדים בעלי דופן כפולה מפח    15.13.01

  מגולבן וצבוע המתאים להתקנה גלויה על גג המבנה.

  

ו מבנה היחידה יבנה מפרופילי אלומיניום מבודדים ויהיה קשיח ולא יקבל עיוות א  15.13.02

  רעידות בזמן פעולה.

  

  ס"מ. 20בבסיס היחידה יותקנו רגלים בגובה   15.13.03

  

 1.5הפנלים בעלי דופן כפולה עשויים מפח מגולבן, הדופן החיצונית מפח מגולבן בעובי   15.13.04

  .50%מ"מ מחוררת  1מ"מ, והדופן הפנימית בעובי דופן 

  

ס"מ  50משמיכות צמר זכוכית בעובי הבידוד בין דפנות הפנלים המבודדים יהיה   15.13.05

  .336Kg/mבמשקל סגולי של 

הבידוד יותקן עם אביזרי פלסטיים שיקבעו הבידוד וימנעו גלישתו והיווצרות חללים   

  בבידוד.

  

  פנלים לפתיחה יותקנו עם צירים וידיות מטיפוס תעשייתי כבד.  15.13.06

  

קדמיום מטיפוס ראש שקוע אל  הפנלים הקבועים יהיו מחוברים בברגים מצופי  15.13.07

  מ"מ בהיקף הפנל. 6המסגרת כנגד אטם, נאופרן שלם בעובי 

  

צביעת הפנלים, שלדת המבנה, ובסיס התא יצבעו בצביעת אבקת אפוקסי   15.13.08

  מיקרון. 120אלקטרוסטטית בתנור בעובי מזערי של 

  

מתאים לעבודה ממושכת המפוח ייבחר לפעולה באזור יציב של העקומה שלו, ויהיה   15.13.09

  בתנאי העבודה ללא רעש ורעידות לא סבירים.

  

  המפוח והמנוע יתאימו לפעולה עם משנה מהירויות.  15.13.10

  

  מכלול המפוח יסופק עם תעודה ממכון מוסמך המאשר איזור סטטי ודינמי.  15.13.11
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צרת ח.נ.א. בין ס"מ מתו 150) באורך H )33%בסניקת המפוח יותקן משתיק מטיפוס   15.13.12

  ס"מ. 50המפוח למשתיק יותקן קטע תעלה מבודדת אקוסטית באורך מזערי של 

  

  תא מפוח יותקן עם האביזרים הבאים:  15.13.13

מתוצרת  1בולמי רעידות מתכתיים מטיפוס קפיץ במעטפת ושקיעה של "    א.

MASON  דגםCIW .או ש"ע  

 MASONות לגזירה תוצרת (בצמוד לכל בולם רעידות קפיצי יותקן בולם רעיד    

  ).Z-1011דגם 

  חבורים גמישים.    ב.

  רשת הגנה מגולבנת בסניקת האוויר מהמפוח או ממשתיק הקול.    ג.

  

  יחידות מפוח נחשון  41.15

  

תהיינה בהתאם לתוכניות,  צינירות', יתאימו לפעולה במערכת 'שני יחידות מפוח נחשון  15.14.01

 1.25הכללי. היחידה תבנה מפח מגולוון בעובי שבמפרט  15026טבלאות הציוד וסעיף 

מ"מ, במבנה מחוזק למניעת רעידות ותבודד בבידוד אקוסטי מלוחות פיברגלס מצופה 

  לי. מעטפת הבידוד תודבק היטב לדפנות היחידה.יבתרסיס וינ

  

ויהיו מאוזנים סטטית ודינמית,  'כפות נטויות קדימה'מפוחי היחידה יהיו מטיפוס   15.14.02

יר הנדרשת כנגד התנגדות כללית של היחידה במהירות ווח יספק כמות האוהמפ

  הבינונית.

ויהיה שקט  סבוב, מהירויותבבשלוש מתאים לפעולה  מנוע המפוח יהיה חד פאזי  15.14.03

פעולתו ומיועד לפעולה ממושכת. מהירות הסיבוב המירבית לא תעלה על מיוחד בב

  .0.85יה לפחות סבל"ד. כופל ההספק של המנוע יה 1100

  

  מים מקוררים: ןנחשו   04415.1.

   למים מקוררים. ןהיחידה תצויד בנחשו  א.

  מאלומיניום.  צלעות לאינטש 12-ו 'L'מנחושת  3/8"יהיו בקוטר  ניםנורות הנחשויצ  ב. 

  פקק עליון לשחרור אוויר.בו ,בפקק תחתון להורקה וצויידיהיחידה  ני נחשו  ג. 

  .BLYGOLDשל חברת   POLUAL MPעם עיטוי הנחשונים יסופקו     ד. 

  

  .Kw 2-3יחידת מפוח הנחשון תסופק עם גוף חימום חשמלי בהספק של         15.14.05

הפעלת היחידה  DDC.מפוח הנחשון תסופק עם קופסת חיבורים הכוללת בקר יחידת   

  מלוחית הפעלה בזרם פיקוד בלבד.

  

או  דו דרכי  'BELIMO' תוצרת ויהי המקוררים הפיקוד לויסות כמויות המים םשסתו  15.14.06

עם כל אביזרי צנרת הנחושת האורגינליים של  ,מוחזר קפיץ פרופורציונלי תלת דרכי

  יצרן שסתום הפיקוד.
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. פני הבריכה ייצבעו שלוש 1/2הבריכה תיוצר משתי שכבות פח וביניהם בידוד בעובי "  15.14.07

לת כדי להבטיח קליטת מי העיבוי מהנחשון פעמים בצבע ביטומני. הבריכה תהיה מוגד

  ומאביזרי חיבור הצנרת והפיקוד המותקנים ביחידה.

  

כל אביזרי החיבור יותקנו מעל הבריכה ויבוצעו מאביזרים של מפעל מוכר בעל אישורי   15.14.08

, ויבוצעו באופן מקצועי, להבטיח פני כשל )PSI300(תקן ו/או של יצרן הציוד 

  המערכות.החיבורים בהפעלת 

  

, צנור ניקוז עשוי חומר פלסטי שרשורי שחור מחבר בין מוצא המחסום לצנור המאסף  15.14.09

  ).07(צנור המאסף פרק  חלד- על ידי אביזרים מתאימים ומחוזקים בחבק אל

  

מסנן היחידה יהיה מטיפוס מתכתי ליעילות נמוכה ויהיה ניתן לניקוי בשטיפה. המסנן   15.14.10

  ויותקן בתוך מסגרות מגולוונות. 1/2יהיה עובי "

  

  היחידה תצוייד בשני שסתומי סגירה כדוריים.  15.14.11

  

יחברו בין היחידה לצנרת המים. צנרת זו תבודד בשרוולי  'L'צנורות נחושת מסוג   15.14.12

  מודבק לצנור. AF "3/4בידוד ספוגי "ארמפלקס" 

  

  לחץ עבודה  1341.15.

  BAR16    - יחידת מפוח נחשון   א.  

  BAR16  -סגירה כדוריים שסתומי   ב.  

  PSI300      -שסתום פיקוד   ג.  

  PSI300    -אביזרי חבור צנרת   ד.  

  

  בקרה   14415.1.

    DDCיחידת מפוח הנחשון  תצוייד בקופסת כוח ופיקוד, בבקר   א.    

  .העם מסך מגע ורגש טמפרטורה מובנאינטגרלי ולוחית הפעלה          

הבקרה הממוחשבת  פתוח והמתממשק למערכת BACnet  הבקר בעל פרוטוקול   ב.

  של הבניין.

  הבקר יאפשר בין השאר הפעולות הבאות:  ג.    

  הפסקה)-(פעולה סטטוס  )  1

 מהירויות. שהפעלת יחידת מפוח הנחשון בשלו  )  2

  לכוונון. תטמפרטורות ניתנ      )3

 .שסתום מים מקוררים: פיקוד פרופורציונלי )4

   צורה רציפה. ויסות גוף חימום ב )5



  

 171/2/ – איצטדיון בלומפילד  – 3204

 

427

 :יםהבא החיבורים כלולהבקר י )6

(אחד לתאורה,  שני מגעים יבשים בבקר יאפשרו התחברות לאחרים

  )לגלאי נוכחותוהשני 

                              

  מאושר. '  או ש"עאלקטרה'יחידת מפוח נחשון תהיה דוגמת תוצרת   15.14.15

  

   יחידת מפוח נחשון מוגדלת  51.15

  

  צינורות'. שנייחידת מפוח הנחשון המוגדלת תתאים למערכת '    15.15.01

  

  יחידת מפוח נחשון מוגדלת תבנה מפחים מגולוונים מכופפים.  15.15.02

  

, כדי קשיח ולא יקבל עיוות או רעידות בזמן פעולתהמוגדל ומבנה היחידה יהיה   15.15.03

  להבטיח מפלסי רעש נמוכים.

  

  מחלקה התחתון של היחידה. גישת השירות ליחידה     15.15.04

  

) 3) מהירויות, לבחירה של שלוש (4בארבע(לפעולה מתאים מנוע המפוח יהיה חד פאזי     15.15.05

  בהתקנה ובהפעלה. לבחירה מהירויות 

           

  .'L' דגם 3/8מצינורות נחושת " מקוררים והחמים ייוצרוה נחשוני המים    15.15.06

  

  .BLYGOLDשל חברת  POLUAL MPקו עם עיטוי הנחשונים יסופ     15.15.07

  

 פרופורציונלים או תל דרכי שסתומי הפיקוד לויסות כמויות המים יהיו דו דרכיים  15.15.08

' , עם כל אביזרי צנרת הנחושת BELIMO', תוצרת PID, מטיפוס מוחזרי קפיץ

  האוריגינליים של יצרן שסתום הפיקוד.

  

  "½.בעובי  POLYFON''דורלסט תוצרת  דוגמתיר היחידה תכלול מסנני אוו  15.15.09

  

  במפרט. 15.14סעיף זה יש לקרוא יחד עם סעיף   15.15.10

  

 ש"ע'אוריס' או   או' אלקטרה'  רתתוצ דוגמתיחידת מפוח נחשון מוגדלת תהיה     15.15.11

  מאושר.

  

   SUPER QUIET(S.Q.) - יחידת מפוח נחשון מוגדלת ומושתקת       61.15

  

  צינורות'. שנייחידת מפוח הנחשון המוגדלת והמושתקת תתאים למערכת '   15.16.01
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 1יחידת מפוח הנחשון המוגדלת והמושתקת תבנה מפחים מגולוונים מכופים בעובי     15.16.02

  מ"מ.

  

מבנה היחידה יהיה מוגדל וקשיח ולא יקבל עיוות או רעידות בזמן פעולתה, כדי     15.16.03

  כים במיוחד.להבטיח מפלסי רעש נמו

  

  במשקל מרחבי של   2היחידה תבודד בבידוד אקוסטי פנימי בעיבוי "    15.16.04

                 )3b/f31 (3m/kg 48 מ"מ.  0.9, עם חיפוי מושלם בפח מגולבן בעובי  

                    

  המפוח של היחידה יהיה במבנה מחורר ומבודד בבידוד אקוסטי.  15.16.05

  המפוח יבחר לספק ספיקת האוויר הנדרשת במהירות הסיבוב האמצעית.                  

  

) 3לבחירה של שלוש(   ) מהירויות, 4בארבע( מנועהמפוח יהיה חד פאזי מתאים לפעולה   15.16.06

     מהירויות לבחירה בהתקנה ובהפעלה. 

  

  '.L' דגם 3/8נחשוני המים המקוררים והחמים ייוצרו מצינורות נחושת "     15.16.07

 

 .BLYGOLDשל חברת  POLUAL MPהנחשונים יסופקו עם עיטוי     15.16.08  

או תלת דרכיים  דרכיים-דו שסתומי הפיקוד לוויסות כמויות המים יהיו   

, עם כל אביזרי צנרת מוחזר קפיץ BELIMOתוצרת    PIDמטיפוס  פרופורציונליים,

   הנחושת האוריגינליים של יצרן שסתומי הפיקוד. 

 

  'POLYFONהיחידה תכלול מסנני אוויר תוצרת 'דורלסט   15.16.09

  

  במפרט. 15.14סעיף זה יש לקרוא יחד עם סעיף      15.16.10

  

  'אלקטרה' או 'אוריס' מושתק' תהיה דוגמת תוצרת'היחידה ה'מיני מרכזית' מטיפוס   15.16.11

  או שווה ערך מאושר.

  

  /חדר דחסניתב/שרתים/חדרי חשמלמזגנים  מפוצלים לחדר מחש       71.15

  

  כללי  0171.15.

 24מזגנים מפוצלים יהיו מטיפוס מוסדי המשמש לקירור בלבד, קיץ וחורף   א. 

  שעות ביממה. 

  המזגנים יהיו בעלי 'תו תקן'  של מכון התקנים לאישור תפוקה.   ב. 

-ו בקיץ C46  המזגנים יהיו מתאימים לפעולה סדירה ותקינה בטמפרטורת חוץ  ג. 

C6  .בחורף  
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  רוק'יהמזגנים יפעלו באמצעות קרר '  . ד

מערכת הפיקוד תהיה אלקטרו מיכנית, שתבקר על פעולת המזגן, ותכלול סידור   ה. 

ת ופעלת מפע"י הת לחץ יניקה ע"י פרסוסטט לשמירת לחץ סניקה רלשמי

  , שיבטיח פעולת המזגן בטמפרטורות חוץ נמוכות.ע"י משנה מהירויות המעבה

, אשר יתקן מקדם כפל RUNNING CAPACITOR - ל מזגן יהיה מצויד בכ  ו.

  .0.92הספק, כך שיהיה לפחות 

 .SPACEהמזגנים יהיו תוצרת 'תדיראן' דגם   .ז

  עם מדחסי אינוורטר.יסופקו יחידות ח.     ה

  

  התקנה  0271.15.

  .שני חלקי המזגן יותקנו בצורה יציבה וקשיחה, כך שלא יהיו נתונים לתזוזה  א.

בין יחידת העיבוי למנשא, ובין המנשא  קיר המבנהיחידת העיבוי תותקן על   ב.

  לבסיס יותקן גומי מחורץ.

מתחת ליחידת האיוד יותקן מגש איסוף מי ניקוז חיצוניים עשוי פלב"ם בעובי   ג.

  מ"מ. 0.8

בעל ת"י וייצבעו בצבע אפוקסי בעובי  -המנשאים ייוצרו מפרופילים מגולוונים   .ד

', ויצוידו בשני מנעולים תוצרת 'רב קים'שחמיקרון, דוגמת תוצרת  160כולל של 

  בריח' דגם 'כבד'.

  

  , כבל חשמל וניקוזקררצנרת   0371.15.

אם להנחיות היצרן, ובמרחק גדול בין יבוצעו בהת TYPE K הקרר קטרי צנרת   א.

יחידת האידוי ליחידת העיבוי יש לקחת בחשבון מפל הלחץ בצנרת, וסידור 

בצמוד לצנרת הקרר יותקנו כבלי  ).'לופים'החזרת שמן טובה למדחס ( להבטחת

  ההזנה והפיקוד.

לאחר סיום התקנת צנרת הקרר ולפני ביצוע הבידוד יבצע הקבלן את הפעולות   .ב

 הבאות:

 שעות. 48למשך  300PSiבדיקת נזילות על ידי מילוי חנקן בלחץ  •

ש בעזרת משאבת במידה ולא חל שינוי בלחץ בצנרת, הצנרת תרוקן ותיוב •

 וואקום לפחות פעמיים פני מילוי הקרר.

לאחר המילוי תבוצע בדיקת נזילות מהחיבורים באמצעות גלאי קרר  •

 אלקטרוני.

מודבק לאורכו,  מ"מ 19' בעובי ארמפלקס'צנרת הגז תבודד בבידוד ספוגי מסוג   .ג

  'סילפס' בתוך ומחוץ למבנה.-ועם עטיפת ארג ו

רכב מעטיפת אריג ומשחת 'סילפס' לרבות החלקה 'סילפס' מו-מעטה הגנת ה  

  וצביעה.

 פח מגולבן וצבוע, בתעלתומחוצה לה הצנרת הנ"ל תותקן בתוך המבנה   .ד

  בעלת מכסה הניתן לפירוק. ואטומה,  מתאימה
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 4הקטע האחרון של הצנרת בקרבת המעבה יותקן בתוך צינור שרשורי בקוטר "         

  שורי יאטם בחומר סיליקוני מתאים.. קצוות הצינור השרUV-עמיד ב

צנרת הניקוז מהמזגן תהיה מטיפוס שרשורי משוריין שתחובר לצנרת הראשית   ה. 

  חלד ותהיה אטומה למעבר מים ונזילות.-על ידי אביזר מתאים וחזק מאל

ס"מ. את  10בקיר או ברצפה, במעבר שרוול בן  וכבל החשמל יעבור קררצנרת ה  ו.

לשרוול ובין השרוול לריצפה/קיר ע"י חומר אלסטומרי המרווחים בין הצינור 

  .SIKAFLEXכדוגמת  

  

  מערכת פיקוד והפעלה  0471.15.

  הלוח בחדר תקשורת יזין ויפקד על מערכת של מזגנים מפוצלים.  א.

) שעות (ניתן 6שעון שבת עם רזרבה מכנית יפעיל המזגנים לסירוגין כל שש (  ב.

  לכוונון).

(ניתן לכוונון) על  C22התקשורת ישמר על טמפרטורה של רגש טמפרטורה בחדר   ג.

  ידי הכנת המזגן התורן לפעולה.

(ניתן לכוונון) תכניס מערכת הבקרה המזגן השני  C25בעלית הטמפרורה מעל   ד.

  המשמש לגיבוי.

  עם כניסת מזגן הגיבוי תופעל אזעקה קולית ונורה מהבהבת מעל דלת הכניסה.  ה.

ותתמשק למערכת  DDCה תהיה ממוחשבת עם בקרי מערכת הפיקוד וההפעל  ו.

  הבקרה של המתקן המרכזי.

  

  יחידות מפוצלות –מזגנים      81.15

  

  כללי   0181.15.

'תו תקן' של מכון  מזגנים מפוצלים יהיו מטיפוס עילי 'משאבת חום' בעלי  א.

  התקנים עם מדחסי אינוורטר.

בקיץ  C046מפרטורת חוץ עד המזגנים יהיו מתאימים לפעולה סדירה ותקינה בט  ב.

  בחורף.   C06 - ו

  המזגנים יפעלו באמצעות קרר 'ירוק'.      ג.

, אשר יתקן מקדם כפל RUNNING CAPACITOR -ב  כל מזגן יהיה מצויד  ד.

  .0.92הספק, כך שיהיה לפחות 

 המזגנים יהיו דוגמת תוצרת 'אלקטרה' או 'תדיראן'.   .ה

  

      התקנה  0281.15.

  יותקנו בצורה יציבה וקשיחה, כך שלא יהיו נתונים לתזוזה.שני חלקי המזגן   א.

יחידת העיבוי תותקן על גג המבנה. בין יחידת העיבוי למנשא, ובין המנשא   ב.

  לבסיס יותקן גומי מחורץ.
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בעל ת"י וייצבעו בצבע  –המנשאים והסורגים ייוצרו מפרופילים מגולוונים   ג.

תוצרת "שחקים", ויצויידו בשני  מיקרון, דוגמת 160אפוקסי בעובי כולל של 

  מנעולים תוצרת "רב בריח" דגם "כבד".

  

  צנרת קרר, כבלי חשמל ופיקוד, וניקוז:  0381.15.

בהתאם להנחיות היצרן, ובמרחק גדול  TYPE Kקטרי צנרת גז הקרר נחושת   א.

בין יחידת האידוי ליחידת העיבוי יש לקחת בחשבון מפל הלחץ בצנרת, וסידור 

זרת שמן טובה למדחס ("לופים"). בצמוד לצנרת הקרר יותקנו להבטחת הח

  כבלי ההזנה והפיקוד.  

לאחר סיום התקנת צנרת הקרר ולפני ביצוע הבידוד יבצע הקבלן את הפעולות   ב.

  הבאות:

 שעות. 48למשך  PSI 300בדיקת נזילות על ידי מילוי חנקן בלחץ  •

יובש בעזרת משאבת במידה ולא חל שינוי בלחץ בצנרת, הצנרת תרוקן ות •

 וואקום לפחות פעמיים לפני מילוי הקרר.

לאחר המילוי תבוצע בדיקת נזילות מהחיבורים באמצעות גלאי קרר  •

 אלקטרוני.

מ"מ מודבק  19צנרת הקרר תבודד בבידוד ספוגי מסוג "ארמפלקס" בעובי   ג.

צבעוני בתוך המבנה, ועם עטיפת ארג וסילפס  PVCלאורכו עם כיסוי בסרט 

  ך המבנה ומחוץ למבנה.   בתו

מעטה הגנת הסילפס מורכב מעטיפת אריג ומשחת סילפס לרבות החלקה   

  וצביעה.

, ומחוץ למבנה בתעלת פח מגונבן PVCצנרת הקרר תותקן בתוך המבנה בתעלת   ד.

  מ"מ, מתאימה ואטומה, בעלת מכסה הניתן לפירוק. 1בעובי 

  חוץ למבנה על תעלות הפח.עיטוי ארג 'סילפס' במבנה על הצנרת, ואילו מ   

 4הקטע האחרון של הצנרת בקרבת המעבה יותקן בתוך צינור שרשורי בקוטר "   

  . קצוות הצינור השרשורי יאטם בחומר סיליקוני מתאים.   UV -עמיד ב

צנרת הניקוז מהמזגן תהיה מטיפוס שרשורי משוריין שתחובר לצנרת הראשית   ה.

  ותהיה אטומה למעבר מים ונזילות.    חלד -על ידי אביזר מתאים וחזק מאל

ס,מ. את  10צנרת הקרר וכבל החשמל יעבור בקיר או ברצפה, במעבר שרוול בן   ו.

המרווחים בין הצינור לשרוול ובין השרוול לרצפה/קיר ע"י חומר אלסטומרי 

  .SIKA FLEXכדוגמת 

  

  יחידות מיזוג אוויר מטיפוס 'מיני מרכזי'     91.15

  

מיזוג אוויר תהיה מוצר מוגמר של יצרן דוגמת תוצרת 'אוריס' או שווה ערך  יחידת  15.19.01

  מאושר, ובעל קלורימטר לאפשר אימות תפוקת היחידות.  

  

  עם מדחסי אינוורטר. יחידת מיזוג האוויר תתאים לפעולה בקרר ירוק  15.19.02
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ולה סדירה בטמפ' 'משאבת חום', מתאימות לפע –היחידות תהיינה לקירור וחימום ב   15.19.03

  בחימום.   C06 -בקירור ו C046חוץ עד 

  

  תפוקת היחידה המוצעת על ידי הקבלן, תתאים לתפוקה מזערית הנדרשת בתוכניות.      15.19.04

  

  המאייד יבנה מפח מגולבן במבנה קשיח ולא יקבל עיוותים או רעידות בזמן פעולתו.  15.19.05

  קנים על צירים.פתחי גישה ליחידה בתחתית היחידה מות  

  

המאייד יתלה על מיטות מתוברגים, בין משטחי התליה יותקנו בולמי  רעידות עשויים   15.19.06

  ניאופרן.

  

מהירויות סיבוב, תפוקת ) 4ארבע (יהיה חד פאזי מתאים לפעולה ב  מנוע המאייד  15.19.07

  הקירור הנדרשת במהירות בינונית של המפוח.

  

ת שמירת לחץ סניקה ע"י הפעלת מנוע המעבה במהירות סיבוב למדחס תותקן מערכ  15.19.08

  רציפה. 

  

  צנרת הקרר, חשמל וכבלי חשמל ופיקוד תבוצע ע"פ המלצת היצרן.  15.19.09

  

  היחידה המיני מרכזית תופעל על ידי לוחית הפעלה חוטית אוריגינלי של היצרן.    15.19.10

  

  .15.18מפרט יש לקרוא יחד עם סעיף   15.19.11

  

  VRV/VRFמערכת קרר משתנה –ציוד מיזוג האוויר   5.201

  

 :כללי  15.20.01

ציוד מיזוג האוויר יהיה תוצרת חברה מוכרת ובעלת סוכנות רשמית של לפחות     א.

או שווה ערך  .MITSUBISHI ,DAIKIN ,L.G) שנים, דוגמת תוצרת 5חמש (

  מאושר.

ל המערכות הינה צולבת, אחריות הקבלן וסוכן הציוד לציוד ולפעולה תקינה ש    ב.

  שניהם יחד וכל אחד לחוד.

הקבלן והסוכן יציגו לפני המזמין והמהנדס לפחות עשרה מתקנים בתפוקות     ג.

  קירור הדומות לפרויקט זה, כתנאי מקדים לאישור הציוד בפרויקט.

הקבלן מתחייב לבצע הפרויקט בהתאם להנחיות יצרן הציוד, כפי שיועברו אליו,     ד.

  ם, על ידי סוכן הציוד.מפעם לפע

הסוכן מתחייב לוודא שהקבלן ביצע בכל שלב משלבי הביצוע של ההתקנה,     ה.

   ההנחיות ויאשר ביצועם התקין בכתב.

  



  

 171/2/ – איצטדיון בלומפילד  – 3204

 

433

  :יחידת עיבוי עם מפוחים ציריים  15.20.02

 HEAT(  יחידת העיבוי תהיה מטיפוס התפשטות ישירה עם קירור וחימום    א.

PUMP100%-0%רציף מלא ( ), בתפוקות משתנות באופן.(  

יחידת העיבוי תספק ספיקת קרר משתנה ורציפה לכל אחת מיחידות מפוח     ב.

הנחשון בהתאם לדרישות העומס התרמי, באמצעות צנרת קרר בשיטת "שני 

  צינורות".

  מבנה היחידה יבנה מפח מגולבן צבוע בצביעה אלקטרוסטטית.    ג.

  מעטה פנלים מבודדים אקוסטית.תא המדחסים ביחידת העיבוי יהיה סגור ב    ד.

כל חלקי המבנה, הציוד ואביזרי הפיקוד והבקרה יתאימו להתקנה גלויה מחוץ     ה.

  .V.Uלמבנה ולפעולה בצורה טובה בתנאי טמפרטורה, לחות גבוהה, וקרינת .

 14, בצפיפות צלעות מירבית שלא תעלה Vמבנה סוללת העיבוי יהיה בצורת     ו.

  צלעות לאינטש.

  .BLYGOLDתוצרת  POLUALלת העיבוי תעטה עם ציפוי סול    ז.

לכל מדחס ביחידת העיבוי יהיו לפחות שתי סוללות עיבוי על מנת לאפשר     ח.

  התאמת שטח הסוללה לתפוקת המדחס.

ללא מברשות, שיאפשרו  C.Dעם מנוע . SCROLLמדחס היחידה מסוג הרמטי     ט.

  תפוקה משתנה ויציבה של המדחס.

  עם הגנות לחץ סניקה גבוה, התחממות יתר, וזרם גבוה. המדחס יסופק    י.

כל אחד ממדחסי יחידת העיבוי יותקנו בתוך מעטפת אקוסטית (הגנה אקוסטית     יא.

  כפולה למדחס).

משנה המהירות למנוע המדחס יתאים לפעולת המדחס ויכלול הגנות זרם גבוה     יב.

  והתחממות יתר.

"אוזן פיל" צירי שקט במיוחד בעל מהירות מפוח יחידת העיבוי יהיה מטיפוס     יג.

  . המפוח יסופק עם כונס אויר בתצורת פעמון.RPM600סיבוב מירבי של 

מנוע המפוח יהיה בעל מהירות סיבוב משתנה רציפה לשמירת לחץ סניקה של     יד.

  המדחס.

  לכל מדחס יהיה מפוח עיבוי שיפעל במחזור הקרר שלו.    טו.

וח הזנה ופיקוד אשר יכלול כל הנדרש לפעולה ובקרה של ביחידת העיבוי יותקן ל    טז.

  היחידה.

  ).65IPהלוח יתאים להגנה גלויה מחוץ למבנה, אטום מפני גשם ואבק (    יז.

  הלוח יסופק עם מאוררים למנוע התחממות יתר של הציוד.    יח.

בלוח יותקנו בקרים ממוחשבים בעלי סדרה של מקשים המאפשרים תצוגה של     יט.

  פעולה של היחידה ודווח על תקלות.נתוני ה

מערכת הבקרה של יחידת העיבוי תאפשר שינוי נקודות בעבודה, שינוי וביטול     כ.

  פקודות, כיוונון פעולת מפוחי המעבה, כיוון זמני השהיה וכו'.

) לשיפור ביצועי המערכת SUB COOLINGמעגל הקרור יכלול מעגל קרור יתר (  כא.

  ).FLASH GAS(ולמניעת תערובת גז ונוזל 
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  .A410Rיחידת העיבוי תפעל עם קרר ירוק     כב.

ערכי מינימום ליעילות תרמודינמית של יחידת העיבוי בפעולה בתפוקה מלאה     כג.

  :C19/C027°, ותנאי פנים C/24C035°בתנאי חוץ 

  R.T(  COPתפוקת קירור (.  מס'

1  28.7  3.39  

2  28.7  3.21  

3  24.2  3.24  

4  20.8  3.43  

5  19.6  3.55  

6  17.9  3.73  

7  15.9  3.15  

8  15.6  2.99  

9  14.2  3.49  

10  12.8  3.28  

11  9.5  3.91  

12  8  4.06  

13  6.4  4.01  

14  6.4  4.31  

15  4  4.05  

16  3.6  4.48  

  

  מ' מהיחידה בעומס מלא: 1מפלסי רעש מירביים בשדה פתוח במרחק     כד.

 dBA תפוקת קירור  מס'

1  28.7  65.5  

2  28.7  69  

3  24.2  65.5  

4  20.8  62.5  

5  19.6  63.5  

6  17.9  64.5  

7  15.9  63.5  

8  15.6  66  

9  14.2  62.5  

10  12.8  62.5  

11  9.5  61  

12  8  59  

13  6.4  60  

14  6.4  57  
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 dBA תפוקת קירור  מס'

15  4  50  

16  3.6  49  

  

  יחידת מפוח נחשון  15.20.03

  היחידה תבנה מפחים מגולבנים חלקים מכופפים עם חיזוקים.    א.

  יחידה תהיה מטיפוס דוחף דרך הסוללה.ה    ב.

  בריכת הניקוז תהיה בעל לחץ ביחס לסביבה.    ג.

  לפחות. 1קוטר צנרת לניקוז מי עיבוי בקוטר "    ד.

  בריכת הניקוז תהיה מבודדת בכל חלקיה החיצוניים למניעת עיבוי מים.    ה.

ת לוחה חשמל של היחידה יהיה מטיפוס מוגן אש בתוך קופסת פלדה למניע    ו.

  התפשטות אש באירוע קצר בלוח.

יחידה המותקנת במבנה תבודד בבידוד פנימי עשוי חומר פולימרי שאינו סופח     ז.

  מ"מ. (בידוד אוריגינלי של היחידה). 13מים בעובי 

יחידה המותקנת מחוץ למבנה תבודד בבידוד נוסף ביריעות "ארמפלקס" בעובי     

  מ"מ. 50

  פוס לשטיפה, עשוי סיבים סיטטיים לא ארוגים.מסנן האויר ביחידה יהיה מטי    ח.

  מפוח מאייד מטיפוס "כפות נטויות קדימה" בהינע ישיר.    ט.

  כניסת האויר למפוח תבוצע באמצעות מעבר אויר מלא.    

  מפוח יהיה מאוזן סטטית ודינמית.    

המפוח יספק כמות האויר הנדרשת כנגד התנגדות כללית של היחידה במהירות     

  הבינונית.

מנוע המפוח יהיה חד פאזי, מתאים לפעולה במהירות סיבוב משתנה, שקט     י.

  במיוחד בפעולתו, ומיועד לפעולה ממושכת.

מפוח יחידת מפוח נחשון מתועלת תאפשר בחירת מהירות המפוח הנדרשת     יא.

  למפל הלחץ המתפתח בתעלות האויר.

  חבורי היחידה:    יב.

הבריכה לנקודת הניקוז. החיבור צנרת ניקוז מבודדת תחבר בין מוצא   א.

  באמצעות אביזירם מתאימים.

כבלי חשמל ופיקוד יעברו דרך פתחים עגולים ביחידה שהם מוגנים   ב.

  בשרוולים פלסטיים למניעת פגיעה מכנית בבידוד הכבלים.

ניתוק ההזנה לאחד המאיידים לא יגרום לפגיעה בפעולתם התקינה של      יג.

  ע בפעילותו של המעבה.המאיידים האחרים, ולא תפג

תפוקת היחידה תווסת על ידי שסתום התפשטות פרופורציונלי לינארי מסוג     יד.

מחט המותקן בכניסה לסוללה, ומדידות טמפרטורה של הקרר בכניסה וביציאה 

  של הקרר.

  מפלסי רעש מירביים ליחידות מפוח נחשון:    טו.
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כאשר היחידה מתועלת מ' מתחת ליחידה  1.5יחידות מתועלות ימדדו במרחק 

מ' בחזרה, והמפוח במהירות  1מ' באספקה ותעלה באורך  2עם תעלה באורך 

  מירבית.

 R.T  dBAתפוקת קירור .  מס'

  36  1עד     1

2    1-2.4  40  

3    2.4-6.5  47  

  54  6.5מעל     4

  

  בקרת יחידת מפוח נחשון  15.20.04

  מצב קירור:    א.

  לוחית הפיקוד בחדר או שלט.מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מ  .1

טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס   .2

  להפרש שבין הטמפרטורה הנדרשת לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר.

בכניסה לסוללת מאייד וביציאה, תימדד טמפרטורת הקרר באמצעות   .3

 superרגשי טמפרטורה כך שפתיחת השסתום האלקטרוני תשמור על 

heat  שלC.05  

  המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות, יבטיח טמפרטורת איוד קבועה.  .4

כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה השסתום   .5

האלקטרוני ייסגר. השסתום האלקטרוני יפתח מחדש באופן 

 -פרופורציונאלי כאשר הפרש הטמפרטורות בין הרצוי לנמדד ישתווה ל

C01.ומעלה  

  ב חימום:מצ    ב.

  מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר או שלט.  .1

דקות שבמהלכן מהירות  2, תבוצע השהייה של ONלאחר קבלת פקודת   .2

המפוח תהיה נמוכה ורק בסיומן, תעלה מהירות המפוח למהירות 

  הנדרשת.

טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס   .3

  רש שבין הטמפרטורה לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר.להפ

כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה השסתום   .4

  האלקטרוני ייסגר.

השסתום האלקטרוני יפתח מחדש באופן פרופורציונאלי כאשר הפרש   

  ומעלה. C01-הטמפרטורות בין הרצוי לנמדד ישתווה ל

  מצב ייבוש:  ג.

, משך פתיחת השסתום האלקטרוני תלך C018-גבוהה מכאשר טמפרטורת החדר     

דקות הפסקה, ככל  3-דקות פעולה ו 3- הפסקות ל 3-דקות פעולה ו 9-ותפחת מ

  ילך ויקטן. C018-שהפרש הטמפ' בין טמפ' החדר ל
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הפעלת יחידת מפוח נחשון באמצעות לוחית הפעלה אורגינלית של יצרן הציוד     ד.

  ק, לפי בחירת הלקוח.ומותקנת מתחת לטיח או שלט רחו

  בכל חדר יותקן גלאי נוכחות, מיזוג האוויר שיחווט ליחידת מפוח הנחשון.    

בקרה מרכזית על כל יחידות מפוח הנחשון במבנה באמצעות לוח הפעלות רב     ה.

  תכונתי מותקן על הקיר.

  

  צנרת קרר  05015.2.

משתיק צנרת הקרר תבנה מאביזרים מאיכות מעולה ותכלול בין השאר     א.

)MUFFLER מסנן מיבש עם סידור להחלפת האבן ומעקף עם שסתומים, עין ,(

  בקורת, ברז סולנאיד, שסתום התפשטות, מפריד נוזל, מיכל אגירה, מפריד שמן.

צנרת הקרר תכלול אביזרים שיאפשרו החלפת כל אביזר ללא שחרור הקרר     

  לאטמוספירה.

תבוצע מצינורות נחושת  VRF/VRVצנרת קרר למערכת מיזוג אויר מטיפוס     ב.

-C1220Tמתאימה, ללא תפר עשויה מנחושת זרחתית דלת חמצן תואם לתקן 

OL :בעובי דופן כמפורט  

  נחושת רכה מורפית  סוג צנרת

O TYPE  

  H1/2נחושת קשיחה 

  1 3/8  – 1 5/8  3/4 – 1 1/8  5/8  1/4 – 1/2  קוטר (")

  1.2  1.0  1.0  0.8  עובי דופן מינימלי

  :VRF/VRVביצוע צנרת נחושת לקרר למערכת מיזוג אויר מטיפוס  שלבי    ג.

בדיקת כל הציוד שנרכש על ידי הקבלן לפני התקנתו כדי לוודא שהוא   .1

  תואם את רשימת הרכש החתומה על ידי המתכנן.

 psi600הקבלן יקפיד להשתמש בצנרת המתאימה לעבודה בלחצים של   .2

  יצרן ציוד מיזוג האויר. , בהתאם לאישורA410Rוהמתאימים לקרר 

הקבלן יזמין לבדיקת הצנרת לפני בידודה וכיסויה, את מהנדסי סוכן   .3

  הציוד והמתכנן.

  הפעלת המערכות על ידי מהנדס מוסמך של סוכן הציוד.  .4

  צמת צנרת תחבר בין המאיידים ליחידת העיבוי. הצמה תכלול:    ד.

  צנור קרר (גז) מבודד.  .1

  בודד.צנור קרר (נוזל) מ  .2

  צינור מריכף ובו כבל תקשורת דו גידי מסוכך.  .3

  התקנת צנרת קרר:    ה.

  תלית צנרת:  .1

 MUPROהצנרת תתלה באמצעות אמצעי תליה, דוגמאת תוצרת   *

  המעוגנים באמצעות מוטות הברגה אל התקרה.

  בכל מקום בו נתמכת הצנרת יותקן אוכף להגן על הבידוד.  *

  ע שקיעת הצנרת.מרחקי התליה בין מתלים ימנ  *
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  צנרת גלויה על הגג:  .2

הצנרת תותקן  על הגג על בסיסים  או על המעקה או בקירות או   *

  מ"מ. 1במילוי, בתעלת פח מגולבן בעובי 

  .MUPROאביזרי התליה של הצנרת דוגמאת תוצרת          

  מטר לאורך התוואי. 1הצנרת תתמך כל   *

פיפת ארג, משחת תעלת הצנרת עם ציפוי הגנה לבידוד בל  *

  "סילפס", לרבות החלקה וצביעה.

  כללי: –תוואי צנרת     ו.

הקבלן יבצע צנרת קרר בהתאם לתוכניות מאושרות בכתב על ידי יצרן   .1

  הציוד.

בכל מקרה שנדרש שינוי בתוואי הצנרת יש לעדכן תוכנית הביצוע, ולקבל   .2

  אישור מחדש של יצרן הציוד.

  צנורות ואביזרים:    ז.

. קשתות, MUELLERהצנורות והאביזירם יהיו דוגמת תוצרת  כל  .1

הסתעפויות, מפצלים, מסעפים, מחברים יהיו תוצר חרושתי של מפעל 

  מוכר או של יצרן הציוד.

. כפוף צנרת על ידי ציוד מקצועי  LONG RADIUSקשתות יהיו מסוג   

  תקני.

התאמה תקניים בהלחמה וב Tהסתעפויות בצנרת הקרר על ידי אביזרי   .2

  לקטרי צנרת (עם מעברים תקניים במידת הצורך).

התואם לקטרי הצנרת, ויש  Tהסתעפויות בצנרת הנוזל על ידי אביזר   .3

  להקפיד על חבור "חלק" בין האביזר לצנרת.

  כל הפיצולים יהיו במישור אופקי.  .4

  אופן התקנת צנרת:    ח.

ודה כדי למנוע בעת ההתקנה של הצנרת יש להקפיד על נקיון בשטח העב  .1

  כניסת לכלוך ופסולת בנין לתוך הצנרת.

  לפני התקנה יש לוודא שהצנרת נקיה מלכלוך.  .2

  במידה ונדרש לנקות הצנרת, על ידי העברת מטלית בד נקיה בצנור.  .3

אין להתקין צנרת קרר מלוכלכת מחשש לסתימות במסננים ו/או   .4

  שסתומים אלקטרוניים ו/או מסנן שמן של המדחס.

  יש למרוח על שפתי הצנור שמן מדחסים. FLAREDבחבורי צנרת בחבור   .5

  ):2Nהלחמת צנרת תוך כדי שימוש בחנקן (    ט.

בתוך  psig5) בלחץ 2Nכל הלחמה בצנרת תלווה בהזרמת חנקן יבש (  .1

  הצנור.

  סילפס לכל הפחות. 5%חומר הלחמה המכיל   

קצוות הצנרת לאחר סיום ההלחמה בצנרת או בקטע שלה יש לאטום   .2

  למנוע חדירת לכלוך ופסולת בנין לתוך הצנרת.
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  בדיקת לחץ לצנרת קרר:    י.

בסיום התקנת הצנרת ולפני התקנת בידוד או סגירה קבועה יבצע הקבלן   .1

  בדיקת לחץ.

  אין לבודד את אזורי ההלחמה כל עוד לא בוצעה בדיקת לחץ.  .2

תה יש לחבר את בעת ביצוע בדיקת לחץ לכל מערכת הצנרת בלשמו  .3

  הצנרת אל היחידות הפנימיות והחיצוניות.

שעות. הבדיקה  24למך  psi600בדיקת הלחץ בצנרת בלחץ מזערי של   .4

תערך בנוכחות נציג יצרן הציוד ו/או המתכנן ו/או המפקח, ורק לאחר 

אישורם, שלא חלה ירידה כל שהיא בלחץ החנקן, יוכל הקבלן להתחיל 

  בעבודות בידוד התפרים.

במידה וקיים חשש לדליפה בעת ביצוע בדיקת הלחץ יש לבצע בדיקה   

באמצעות גלאי אלקטרוני ו/או מי סבון. לאחר איתור הדליפה יש לחזור 

  על בדיקת הלחץ שנית.

  ביצוע ואקום:    יא.

לפני ביצוע ואקום והורדת הלחץ בצנרת, בדוק באמצעות שעונים את לחץ   .1

צעות שני ונטילים הממוקמים הקרר במערכת הקרר של המעבה באמ

  בחלקו העליון של פתח השרות החזיתי.

  .psi 140-ל 100לחץ תקין יהיה בין   

  במידה והלחץ גבוה יותר יש לזמן לאתר את נציג היצרן.  

  ביצוע ואקום לצנרת רק לאחר שבדיקת הלחץ עברה בהצלחה.  .2

ולבצע  ניתן להתחבר לונטילי השרות שבסמוך לברזי הניתוק של המעבה  .3

יש לבצע  R.T 20ואקום לקו הדחיסה ולקו היניקה. ביחידות שמעל .

  ואקום גם לקו השוואת מפלס שמן.

  .cfm10נדרש להשתמש במשאבה דו דרגתי בעלת ספיקה מזערית של   .4

דקות וודא שהואקום  10. המתן TORR 5בצע ואקום ללחץ אבסולוטי של   .5

  מדידת מיליבאר או טור. לא נשבר. יש להתשמש בשעון ואקום המאפשר

  שבור את הואקום באמצעות חנקן יבש ללחץ אטמוספרי.  .6

שעה. בתום  1סגור ברזי צנרת ואקום והמתקן  TORR 2 - בצע ואקום ל  .7

עליו להישאר באותו הערך, אחרת צפוי  –שעה אסור לואקום להישבר 

  שיש דליפה ממקום מסוים בצנרת או בחיבורים.

ן, שבור את הואקום באמצעות תוספת קרר במצב במידה והואקום תקי  .8

    נוזלי ע"פ המלצת יצרן הציוד.
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  צנרת שחורה  12.15

  

 GRADEללא תפר המתאימים לתקן  SCH-40צנרת המים תבוצע מצנורות שחורים   15.21.01

B, ASTM SPEC A-53 הצנורות יהיו חדשים וינוקו משכבת הקשקשת על ידי צריבה .

פני הרכבתם ינוקו הצנורות מבפנים ובחוץ במברשת פלדה בחומצה במפעל היצרן. ל

מתאימה. בעת ההרכבה של הצנרת יש להקפיד על נקיון בשטח העבודה, כדי למנוע 

  כניסת לכלוך ופסולת בנין לתוך הצנרת.

  

-או ריתוך. צינורות בקוטר מ BSPיחוברו בחיבורי הברגה קונית 1צנורות בקוטר עד "  15.21.02

ו בריתוך או בחיבורי אוגנים. חיבורי הריתוך יבוצעו במהלך הצנרת ומעלה יחובר 1"½

  בהתחברות לציוד וברזים. -וחיבורי ההברגה ואוגנים 

  

חודשים לכל  10הריתוכים יבוצעו על ידי רתכים מעולים אשר עמדו במבחן רתכים,   15.21.03

ים, הפחות לפני התחלת העבודה, בעלי תעודה מאחד המוסדות הבאים: מכון התקנ

  הטכניון, חברת החשמל, בתי הזיקוק.

  

יורה המפקח לפרק  ANSI -  31.2במידה וריתוכי הצנרת לא יעמדו בדרישות תקן   15.21.04

  הקוים ולבצע הריתוכים מחדש.

  

  קשתות והסתעפות יהיו מוצר מוגמר של מפעל מוכר.  15.21.05

  

ויהיו מסוג מתאים  DIN ND 10האוגנים המותקנים בקו הצנרת יעמדו בדרישות   15.21.06

  מ"מ. 4עם אטם ניאופרן בעובי מזערי של  WELD NECKלריתוך מטיפוס 

 10דרסרים בצנרת ובהתחברויות לצינור יהיו תוצרת "קראוס" ללחץ עבודה מזערי של   

  בר. הדרסרים יורכבו ע"י מוטות סטנדרטיים של הדרסר.

  וטבעות מגע מפליז מסביב. (רקורד) יהיו בעלי שטח מגע כדורי UNIONחיבורים מסוג   

(רקורד) יותקנו במספר מספיק שיאפשר פרוק  UNIONאוגנים, דרסרים, חיבורי   

  והרכבה של פרטי ציוד, שסתומים, מסננים וכו' בקלות בשעת הצורך.

הקבלן יגיש למתכנן לאישור דוגמא מכל סוג מפרטי הצנרת לפני תחילת ביצוע   

  העבודה.

  

רת ולפני התקנת אביזרי מדידה ופיקוד, צביעה סופית ובידוד יבצע בסיום התקנת הצנ  15.21.07

פעמים לחץ העבודה, ובכל מקרה בלחץ מזערי של  1.5הקבלן בדיקה של הקווים בלחץ 

  שעות. 24בר למשך  10

הבדיקה תערך בנוכחות המפקח ורק לאחר אישורו יוכל הקבלן להתחיל בעבודות   

  .בידוד התפרים
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תקנת  מחוץ לבניין יותקנו סרטי חימום חשמליים שיגנו על הצנרת צנרת המו    15.21.08

  והאביזרים המורכבים עליה, מפני קפיאה.

  

  הכנת הצנרת לפני מילוי מים ראשוני:  15.21.09

  להלן הפעולות שעל הקבלן לבצע בצנרת במעגל המים, לפני המילוי הראשוני:  

ם. תהליך השטיפה שטיפת מערכת הקירור במי רשת להוצאת מירב המשקעי  א.

  מסתיים כאשר המים נקיים וצלולים.

  .TREION TSFTלמלא המערכת במים  רכים מעמודות חד פעמיות מדגם   ב.

ק"ג אינהיביטור מונע קורוזיה מבוסס  5מ"ק מים בצנרת,יש להוסיף  1לכל   ג.

  .ACRYPHOS NTניטריט דוגמת 

וסס איזותיאזולין, גרם ביוציד, מב 100מ"ק מים בצנרת,יש להוסיף  1לכל   ד.

  .KATHON WTEדוגמת 

  ) ימים.3לבצע סיחרור שלושה(  ה.

  לנקז מחצית מנפח המים.  ו.

 TREIONלהשלים נפח המים במערכת במים רכים מעמודות חד פעמיות מדגם   ז.

TSFT.  

ק"ג אינהיביטור מונע קורוזיה  3מ"ק מי תוספת של מים רכים,יש להוסיף  1ל כ   ח.  

  .ACRYPHOS NTת מבוסס ניטריט דוגמ

גרם ביוציד מבוסס  100מ"ק מי תוספת מים רכים,יש להוסיף  1לכל   ט.  

  .KATHON WTEאיזותיאזולין, דוגמת 

  

  שסתומים      215.2

  

  שסתומים    01215.2.

בר  16יבחרו ללחץ עבודה מזערי של  וחמים כל השסתומים למים מקוררים  

  ה:לפי המפורט מט 100°C עד ולטמפרטורת נוזל של

  

  תוצרת השסתום    קוטר  

  D6..Nדגם  'BELIMOשסתום פרפר תוצרת '  .  1     "8-"½2  

  .TYPE  WEFER7005-2 ISO  מבנה מאוגן  .  2        

   אטמ'. 25אטמ'. לחץ בדיקה:  16לחץ עבודה:   .  3        

   .Aדרגת אטימות בדרגה                

  גוף: יציקת ברזל עם ציפוי חיצוני אפוקסי   .  4        

  מיקרון. 150בעובי           

  מדף: פלב"ם   .5        

  .EPDMתושבת אטימה   .6        

  ציר: ציר עובר מפלב"מ   .7        
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  מיסבים: מיסברי תמיכה מטפלון.  .  8        

  הפעלה:  .9        

  הקטרים השסתום יסופק עם תמסורת מכנית.    

י עם ציר ריבועי לשסתומים יהיה דוכן עליון סטנדרט             

ידית מכנית, עם כוש מאורך (במידת ל להתקנה ישירה ש

  הצורך).

  ברגי החיבור בין התושבת ליחידת ההפעלה יהיו מפלב"ם.        

התקנה: השסתום לא יורכב  ישירות לציוד או אל אביזר       

דרסר  סמוך, אלא במרחק סביר ממנו באמצעות אוגן ו/או

  נפרד.

  מפסיקי גבול לחיווי פתוח/סגור.  .10      

' עם חיבורי BELIMO'דורי תוצרת שסתום כ  ½"2-"      

, ובחיבורי אוגנים 1-1/2בקוטר עד "  BSPהברגה

  .2לקטרים מעל "

  

  שסתומים חד כיווניים  02215.2.

החד כיווניים המותקנים במערכות המים יהיו שקטים בפעולתם כל השסתומים   

ט לפי המפור ,100°Cעד בר ולטמפרטורת נוזל של  16מזערי של ויבחרו ללחץ עבודה 

  מטה:

  תוצרת השסתום    קוטר

  אל חוזר אלכסוני תוצרת "רפאל"     "8-"3

  אטמ'. 25אטמ' לחץ בדיקה  16לחץ עבודה   .1      

  מבנה מאוגן.  .2      

  .GG 25 –יציקת ברזל  –גוף ומכסה   .3      

  .St.St 304 –תושבת אטימה בגוף נירוסטה   .4      

 St.St 304 –מוביל מנגנון עליון נירוסטה   .5      

  Bronze –מוביל מנגנון תחתון צורתי   .6   

  אטימה בין גוף המגוף למכסה באמצעות אטם צורתי   .7      

  .NBR-מ         

  אטם ראשי במנגנון כנגד תושבת אטימה צורתית   .8      

  .NBRעשוי מגומי          

  מיקרון מינמום, ציפוי  250ציפוי פנים אמאיל בעובי   .9      

  יתן.חיצוני וחוץ במערכת צבע פוליאור        

  

  מסננים  03215.2.

בר  16מסננים המותקנים במערכות המים יבחרו ללחץ עבודה מזערי של כל ה  

  לפי המפורט מטה: 100°C עד ולטמפרטורת נוזל של
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  תוצרת השסתום    קוטר  

  עשוי ברזל יציקה עם  4113מסנן תוצרת "קים" דגם      "½1-"½  

   ½, שסתום "L316מפלב"ם  MESH 20סל סינון         

  .BSPלניקוז וחיבורי הברגה         

  מסנן אלכסוני תוצרת "רפאל"    3"-8"  

  אטמ'. 25אטמ' לחץ בדיקה  16לחץ עבודה   .1      

  מבנה מאוגן.  .2      

  GG 25יציקת ברזל  –גוף ומכסה   .3      

  .St.St 304 –תושבת אטימה בגוף נירוסטה   .4      

 St.St 304 –מוביל מנגנון עליון נירוסטה   .5      

  Bronze –יל מנגנון תחתון צורתי מוב  .6   

  אטימה בין גוף המגוף למכסה באמצעות אטם   .7      

  .NBR-צורתי מ         

  אטם ראשי במנגנון כנגד תושבת אטימה צורתית   .8      

  .NBRעשוי מגומי          

  מיקרון מינמום,  250ציפוי פנים אמאיל בעובי   .9      

  ציפוי חיצוני וחוץ במערכת צבע פוליאוריתן.        

  

  שסתומים לשחרור אוויר  04215.2.

שסתומים לשחרור אוויר יותקנו בנקודות הגבוהות במערכת ויהיו ידניים מסוג     א.

. שסתום שחרור אוויר S½ דיאפרגמה או אוטומטיים תוצרת "רפאל" דגם 

  אוטומטי יכלול שסתום ניתוק לטיפול באביזר.

איסוף מפח מגולוון וצנרת ביציאה מכל שסתום לשחרור אוויר יש להתקין מגש     ב.

  נחושת המתחברות לנקודת הניקוז.

  

  שסתומי הרקה  5.022.15

 בצנרת מערכות המים יותקנו שסתומי הרקה בנקודות הנמוכות במערכת.    א.

 עד בר ולטמפרטורת נוזל של 16השסתומים יבחרו ללחץ עבודה מזערי של 

100°C.  

  א הניקוז.גמיש למוצ רצינומוצא שסתום ההרקה יחובר עם     ב.

  

שסתומים שיותקנו בצנרת יהיו בעלי מעבר נקי לזרימה השווה או הגדול מהחתך הנקי    15.22.06

לזרימה של  של הצינור עליו הוא מורכב. בכל מקרה לא יותקן שסתום בעל שטח מעבר 

  נקי לזרימה, הקטן משטח הזרימה הנקי של הצינור.

תום בקוטר גדול יותר עם קטעי צנרת ישרה בקוטר הגדול, במידת הצורך יותקן שס                       

  ) קטרים לפני ואחרי השסתום.3באורך שלושה (
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  משאבת מים       32.15

  

  צנטריפוגלית במבנה כמצויין בתוכניות ובטבלאות הציוד. ההקבלן יספק ויתקין משאב  15.23.01

  

ים. בגוף המשאבה יותקנו גוף המשאבה ייוצר מברזל יציקה עם מעברי מים מתאימ  15.23.02

מאיץ המשאבה יהיה מטיפוס צנטריפוגלי עשוי  אביזרים לשחרור אוויר ולניקוז.

  מהקוטר החופשי של בית המאיץ. 80%ברונזה וייבחר לקוטר שלא יעלה על 

  

  ציר המשאבה ייוצר מפלדת אל חלד מתאימה לעמידה בכוחות המופעלים עליו.  15.23.03

  

רוז עצמי לכל אורך חיי המיסב, תוצרת ייהיו כדוריים או גליליים עם גמיסבי המשאבה   15.23.04

SKF ,המיסבים יבחרו בהתאם לכוחות המופעלים עליהם בעת פעולת המשאבה .

  שעות עבודה. בתי המיסבים ייוצרו מברזל יציקה. 100,000- ל ויחושבו

  ציר המשאבה יצוייד במיסב תומך נוסף.                 

  

המשאבה יותקן בבתי אטם בהתאם להנחיות היצרן ויהיה מטיפוס מכני. האטם אטם   15.23.05

המכני ייוצר מפלדת אל חלד ויכלול קפיצים מפלדת אל חלד ותושבות מתאימות 

  בהתאם להנחיות היצרן.

  

המצמד המחבר את ציר המשאבה והמנוע, יהיה מתכתי מטיפוס גמיש תוצרת   15.23.06

OMEGAוס סגור לחלוטין ושקט. הספק המנוע יהיה . מנוע המשאבה יהיה מטיפ

  מההספק הנדרש על הציר. 130%לפחות 

  

המשאבות המותקנות במתקן יהיו שקטות בפעולתם ומשוחררות מכל רעידות בלתי   15.23.07

  רצויות, ומבלי שיעבירו רעידות לצנרת ולמבנה.

  

  וצבועה. לוונת מגוגוף המשאבה והמנוע יותקנו על בסיס מקונסטרוקציה של פלדה   15.23.08

  

חיבורי הצנרת למשאבות יבטיחו שלא יעברו כוחות ומשקלי צנרת לגוף המשאבה.   15.23.09

חיבורי הצנרת למשאבות יתבצעו באופן שניתן יהיה לפרק את המשאבה וחלקים ממנה 

  ללא צורך בפרוק קטעי צנרת ובידוד.

  

ייצור והצבה הכוללות כל הפרטים יגיש לאישור המתכנן תוכניות  רהאוויקבלן מזוג   15.23.10

  הנדרשים למשאבות המוצעות על ידו להתקנה.

  

הקבלן יחשב ויגיש לאישור המתכנן את מפלי הלחץ במערכת בהתאם לציוד ולאביזרים   15.23.11

אותם הוא מספק, ויוודא שהמשאבה המוצגת על ידו מסוגלת לסחרר הספיקה 

   הנדרשת.
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עולה עם משנה מהירויות. משנה המהירויות ישמש לוויסות מנוע המשאבה יתאים לפ    15.23.12

  ספיקת המשאבה, וכמתנע רך למנוע.  

  

 1.5במפעל בנוכחות המפקח בצורה תקינה בלחץ מזערי של  קותיבדכל משאבה תתוכנן   15.23.13

  פעמים מלחץ העבודה במערכת.

  

  ש"ע.' או 'המניע  או  BELL&GOSSETTאו  KSB שאבות תהיינה מתוצרת מ  15.23.14

  

  ןוומפח מגול ללחץ נמוך מרובעותיר ותעלות או  42.15

  

 LOCKFORMERויר תיוצרנה מפח מגולוון מתוצרת חוץ מעולה ותעלות הא  15.24.01

QUALITY .מעורגל לאחר הגילוון  

  

יר קטע תעלה ולפני תחילת ביצוע עבודות הפחחות יבצע קבלן מערכות מיזוג האו  15.24.02

  כנן.לדוגמא לאישור המת

יר תעלות שלא ישביעו את רצון ובמידה ובמשך העבודה יבצע קבלן מערכות מיזוג האו  

  המתכנן, יפורקו קטעי התעלות ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן.

  

תעלות אוויר יחוזקו למבנה ע"י מוטות עגולים ופרופילים מגולוונים וברגי "פיליפס"   15.24.03

  לא תורשה הרכבת תעלות ע"י יריות.

  

  .1:5מעברים במידות או צורה של תעלה יבוצעו בשיפוע שלא יעלה על   15.24.04

קשתות תהיינה בעלות רדיוס מרכזי שאינו קטן מרוחב התעלה או ברדיוס פנימי קטן   

  ס"מ. -15מ

  

במעברי תעלה דרך קיר יתקין הקבלן בהיקף החיצוני של התעלה בידוד צמר זכוכית   15.24.05

"1.  

  ון יסגרו על הבידוד משני צדדיו.מסגרות פח מגולו  

  

  יר יותקן בכל תעלת אספקה והחזרה ראשית.ופתח למדידת ספיקת או  15.24.06

  מפלג זרימה יותקן בכל התפלגות במערכת התעלות.  

  יר תקרתי.ומישר זרימה יסופק בכל צווארון של מפזר או  

  

שימשונית במשקל ים מבד יהיו עשויבתעלות מיזוג אוויר ואוורור חיבורים גמישים   15.24.07

  .גרם למ"ר. 800מזערי של 

  

חיבורים גמישים בתעלות יניקת עשן יהיו עשויים מבד על בסיס סיליקון, עמיד   

  למשך שעתיים ובעל אישור מת"י. C°250בטמפרטורה של 
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דלתות שרות מבודדות עם כפוף פנימי יסופקו בצד אביזרים המותקנים בתעלות כגון:   15.24.08

  וכו'. 'אש' ויסות, מנוע מדפי מדפי מנועחימום חשמליים, מכשירי מדידה,  נחשוני

  

כל החיבורים בין קטעי תעלות יאטמו עם סרטי אטימה מפויל אלומיניום לאחר חיבורי   15.24.09

  הפחחים.

  

מ"מ ובין קטעי תעלות  1.25תעלות אוויר ליניקת עשן תיוצרנה מפח מגולבן בעובי   15.24.10

 3Mורי אוגנים, עם חומר איטום ומעכב אש מותקן בחיבורים תוצרת מחוברים בחיב

Fire Barrier Sealant IC 15WB+.  

  

           תעלות אוויר מלוחות צמר זכוכית       515.2

 

תעלות האוויר תיוצרנה מלוחות יעודיים לבנית תעלות אוויר, עשויות מלוחות צמר   15.25.01

ומיניום מחוזק, וציפוי פנימי מיריעה עם אמפרנציה זכוכית קשיח עם עיטוי חיצוני מאל

  או ש"ע מאושר. ISOVERקשיחה, דוגמת תוצרת 

  

  לוחות הבידוד יתאימו לפעולה בנתונים הטכניים הבאים:  15.25.02

  )F°212 )C°100  -  טמפ' אוויר מירבית  א.

  )FPM2500 )m/s12.5  -מהירות אוויר מירבית  ב.

  )WG"2 )mmWG50  -  לחץ סטטי מירבי  ג.

  2או " 1"  -    עובי בידוד  ד.

  pcf4.75  -  דחיסות מזערית   ה.

  C°24-ב C°w/m0.054  -  מעבר חום סגולי (ג)  ו.

  

תעלות האוויר תיוצרנה על ידי עובדים מיומנים ומנוסים ביצור תעלות אוויר מלוחות   15.25.03

  בידוד, ובעזרת מיכון מתאים של יצרן לוחות הבידוד.

  

  ת יבוצעו כמפורט:חיבורי התעלו  15.25.04

  חיבור בין קטעי תעלות יעשה בחבורי זכר ונקבה עם מדרגה.  א.

במכונת  THERMOLOCKחיבור אורך ורוחב של תעלה על ידי הדבקה בסרט   ב.

  הדבקה בלחץ ובחום גבוה, עד להלחמת הסרט לקטעי התעלה.

  

שות סטנדרט לוחות הבידוד, סרטי ההדבקה, הדבק וכל חומרי העזר, יעמדו בדרי  15.25.05

NFPA90A -  כיבוי אש לפני  רשויות  ותאושר על ידי 1001, 931, 921, 755ארה"ב, לת"י

  תחילת העבודות.  
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  תעלות אוויר עגולות  615.2 

  

מ"מ במידה  1.25מ"מ או  0.9תעלות אוויר עגולות תיוצרנה מפח בעובי דופן מזערי של   15.26.01

או חלקות עם תפר עליון (לפי  י חיזוק חיצונייםוהן משמשות גם ליניקת עשן, עם שני גל

   בחירת המתכנן/אדריכל/מנהל פרויקט)

  

 INSULATION .SPIRAL דוגמת 1התעלות יבודד בבידוד אקוסטי פנימי בעובי "  15.26.02

DUCT LINER  

  

  התעלות תצבענה במערכת צבע תוצרת טמבור כמפורט מטה:  15.26.03

  מיקרון באזורים בהם נדרש שיחזור הגילוון. 60-70צבע גלבצינק בעובי     - Iשכבה 

צבע יסוד אפוקסי אפוגל עם הכנת שטח לפי דרישות היצרן בעובי שכבה     - IIשכבה 

  מקרון. 50של 

-80צבע מולטי אפוקסי על בסיס פוליאוריתני בגוון נדרש בעובי שכבה של     - IIIשכבה 

  מיקרון. 100

  מקרון בשכבה אחת. 50בעובי  צבע טמגלס משי צבע בגוון נדרש   - IVשכבה 

  

התעלות תיוצרנה, תצבענה, ותותקנה בהקפדה יתרה וזאת על מנת לקבל מתקן בעל   15.26.04

  חזות יפה במיוחד.

  התעלות תוצרת ספירקל עם שני גלי חיזוק חיצוניים.  

  

  גמישות שרשוריות תעלות אוויר  72.15

בין שלוש שכבות  1ידוד "הגמישות תהיינה מבודדות בב השרשוריות תעלות האוויר  

עם חיבורי חבקרים  HEAVY DUTYאלומיניום קשיח עם ספירלת חיזוק מטיפוס 

 AF182דגם  GLVחלד וסרטי אטימה. התעלות תהיינה דוגמת תוצרת - מתכתיים מאל

  .1001, ובעלות אישור תאימות לת"י  אקוסטי

  

  תעלות פח שחור   815.2

  מ"מ. 2פח בעובי תעלות פח שחור ייוצרו מ              

  ס"מ ובחיבורי ריתוך.  5חיבורי התעלות בחפיפה של                 

  במפרט. 15.35הכנת שטח ניקוי וצביעה לפי סעיף                 

                   

  מדף וויסות כמויות אויר מטיפוס רב להבי  915.2

  

  אקוסטי שקט וממונע. מדף ויסות כמויות אויר יהיה מסוג רב להבי מטיפוס  15.29.01

  

להב מדף הויסות יהיה עשוי מפח כפול ומבודד (או פרופיל אלומיניום משוך) במבנה   15.29.02

AIRFOIL .עם אטמי סגירה, ומפסק גבול על הלהב  
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מדף הויסות יהיה ממונע ע"י מנוע מדפים ומוחזר קפיץ שיבטיח מצב מדף הויסות בעת   15.29.03

  סגור). 100%פתוח או  100%יניקת עשן (

  

מדף הויסות יהיה בעל אישור בדיקה במעבדות היצרן, מאושרים ע"י רשויות הכיבוי   15.29.04

המעודכן "הוראות לבטיחות אש: מערכות מובילי  1001ומתאימים תקן ישראלי 

  אויר".

  

או ש"ע  VCD- 35דגם   GREENHECKמדף ויסות כמויות אויר יהיה דוגמת תוצרת   15.29.05

  מאושר.

  

מדף ויסות כמויות אויר המשמש גם כמדף אש/עשן יהיה דוגמת תוצרת   15.29.06

GREENHECK  311דגם-FSD .או ש"ע מאושר  

  

  

  עשן- /מדפי אשמדפי אש  30.15

  

- מדפי אש יהיו מסוג רב להבי עשויים מפח מגוולוון ומצוידים בשני נתיכים, אחד ל  15.30.01

C°72 לניהול עשן (כמדף עשן), והשני ל-Cº 176 לסגירה (כמדף אש), ממונעים ע"י מנוע

בעל קפיץ מחזיר ומפסק גבול לסימון מצב  ULמדפים מתאים למדפי אש בעלי אישור 

  המדף (פתוח/סגור).

  מוחזרי קפיץ. BLFדגם  'BELIMO'מנוע מדפי אש תוצרת        

 

הכיבוי מדפי האש יהיו בעלי אישורי בדיקה במעבדות היצרן, מאושרים ע"י רשוות   15.30.02

מעודכן "הוראות לבטיחות אש: מערכת מובילים  1001ומתאימים לתקן ישראלי 

  אויר".

  

מדפי האש יהיו מתוצרת 'מפזרי יעד' או ש"ע מאושר, ומנועי המדפים תוצרת   15.30.03

BELIMO  דגםBF .או ש"ע מאושר  

  

  וירומפזרי א  13.15

  

מאלומיניום משוך  ים במיוחד מיוצריםאיכותי ויר תקרתיים או קיריים יהיוומפזרי א  15.31.01

  .בגוון שייבחר על ידי האדריכל

  

יר חוזר עם להבים קבועים ומעוגלים יצויידו במצערות ויסות, לפי דרישה ותריסי או  15.31.02

  יר חוזר יותקנו במסגרת עץ/סטדים של קירות הגבס.ומפורשת. תריסי או

ס"מ 'מחליף אריח' יסופק עם צירים סמויים  60X60תריסי אוויר חוזר במידות                  

  '.Ram Air Flow'לפתיחה בלחיצה דוגמת תוצרת 



  

 171/2/ – איצטדיון בלומפילד  – 3204

 

449

  מפזרי האוויר יהיו דוגמת תוצרת 'מפזרי יעד' או ש"ע.     15.31.03

  

  הקבלן יגיש לאישור דוגמת מפזר צבוע בגוון שייבחר על ידי האדריכל.  15.31.03

  

  בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות       215.3

  

  בידוד תרמי:  01215.3.

 1"½בעובי  )pcf(חומר הבידוד יהיה משמיכות צמר זכוכית בעל דופן חיצוני וינילי   

תוצרת  FIBER GLASS DUCT WARPמחוץ למבנה מסוג  1X2"½- במבנה, ו

CERTAINTEED.  

  

  בידוד תרמי אקוסטי:  02215.3.

חומר הבידוד יהיה שמיכות צמר זכוכית בעלות דופן אחת עם אמפרגנציה קשיחה.   

המיוצר על ידי , דוגמת זה TOUGHGARDמסוג  2או " 1החומר יהיה בעובי של "

CERTAINTEED ק"ג למ"ק. 24, בצפיפות מזערית של  

  

ארה"ב,  - NFPA  90Aמערכת הבידוד (חומר בידוד ודבק) תעמוד בדרישות לסטנדרט   15.32.03

  ותאושר על ידי רשויות כיבוי אש לפני תחילת העבודות. 1001, 931, 921, 755 לת"י

  

  בידוד תרמי לצנרת מים       315.3

  

  צנרת מים מחוץ לבניין ובמובלים אנכיים ובחניון  01315.3.

 ISOVERהצנרת  תבודד ע"י תרמילים חיצוניים של צמר זכוכית דוגמת תוצרת   א.

עם חסימת  SNAP ON HEAVY DENSITY PIPE INSULATION °500דגם 

  .0.001בעובי זמערי של " )ASJ- ALL SERVICE JACKET(אדים אינטגרלית 

  תכונות חומר הבידוד:  ב.

  .POUNDS PER CVBIC FOOT 5משקל סגולי מזערי   

  FT.SQ/BTU-INCH 0.25 F°75מקדם חום מכסימלי:   

  F°300 - F°35תחום טמפ':   

  לפי נפח. 0.2%ספיגת לחות:   

, 755, 1001, ת"י UL 723הבידוד, חסימת האדים והדבקים יתאימו לדרישות   

  ויאושרו ע"י רשויות כיסוי האש לפני תחילת העבודות. 931, 921

  טבלת בידוד:  ג.  

  עובי בידוד נדרש    קוטר צינור  

  2"           3עד     "  

  3"           3מעל   "  
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מ"מ וימשך מעליו במשחת 'סילפס'  0.6ולבן בעובי בידוד הצינור ייעטף בפח מג  ד. 

  הגמר יהיה חלק, נאה וצבוע. –בשתי שכבות, בין כל שכבה תלופף שכבת ארג 

צנרת מחוץ לבניין וגלויה לקרני השמש תעטה גם בשכבת עיטוי          

HYPERDESMO LV .'של חברת 'פולדן טכנולוגיות בע"מ  

מיניהם יבודדו בחומר הבידוד הנ"ל ובעובי כל האוגנים, הברזים והאביזרים ל  ה. 

  הנ"ל ויבוצע ע"י חתוך סגמנטים של הבידוד והצמדתם לאביזרים כמתואר לעיל.

  

  צנרת מים בתוך הבניין   3.023.15

צנרת מים בתוך הבניין ליחידות מפוח נחשון תבודד בקליפות גומי סינטטי   א. 

לט גזים רעילים בעת "כבה מאליו" ואינו פו AFתוצרת "ארמפלקס" מטיפוס 

  .¾ ÷ 1¼בעירה בעובי נומינלי "

 חיה מפורשתנמ"מ (לפי ה 0.6הצנרת תיעטף בעטיפת פח מגולבן בעובי מזערי של   ב. 

  ).בכתב ממנהך הפרויקט

עטיפת הבידוד עם הפח תעשה רק לאחר בדיקת הלחץ, ואישור קיום הבדיקה   ג. 

  ע"י המפקח ואישורו בכתב.

  

  י לציוד מיזוג אווירנתוני רעש מירב  43.15

  

  מ'. 10.0במרחק  dBA60                 –יחידות קירור מים   15.34.01

  

  מ'. 1.0במרחק  dBA     42    –יחידת מפוח נחשון   15.34.02

  

  מ'. 1.0במרחק  dBA   48      - יחידת מפוח נחשון מוגדלת  15.34.03

  

  מ'. 1.5במרחק   dBA      62     - יחידת טיפול באוויר  15.34.04

  

  יחידת טיפול באוויר צח:  15.34.05

  מ'. 1.0במרחק  dBA   89           -מפוח אספקת אוויר              

  מ'. 1.0במרחק  dBA 79                         -אוויר חוזר              

  

                            מ'. 1.5במרחק  dBA   65                         - מפוח אוורור  15.34.06

  

  צביעה וגמר שטח  53.15

  

חול יסודי בדרגה  כל חלקי קונסטרוקציה, תמיכות צנרת גלויה ייצבעו לאחר ניקוי  15.35.01

מיקרון. כל שכבה  60מסחרית, בשתי שכבות מיניום סינטטי בעובי מזערי כולל של 

רון. גוונים מיק 50בגוון אחר ושתי שכבות צבע עליון בגוונים שונים בעובי מזערי של 

  יאושרו על ידי המפקח.
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צנרת פלדה תצבע לאחר ניקוי במברשת פלדה בשתי שכבות צבע מיניום סינטטי בעובי   15.35.02

  מיקרון, כל שכבה בגוון אחר. 60מזערי של 

  

מיוצרים מפח שחור, ה ותעלות אוויר ציוד ,קונסטרוקציהכל חלקי המפוחים, חלקי   15.35.03

לדרגה "כמעט לבן" , ייצבעו לאחר ניקוי חול ובתוך המבנה המותקנים מחוץ למבנה

מיקרון בארבע שכבות צבע  160בצבע אפוקסי בעובי כולל של  S.I.S  בהתאם לתקן

  (שתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון).

  

  מיקרון. 60מינימלי של  בעובי 918חלקים אשר נדרש לגלוונם יגולוונו לפי תקן ישראלי   15.35.04

  

  . LOCKFORMER QUALITYכל הפחים לעבודות פחחות יהיו מגולוונים מטיפוס   15.35.05

מגולוונים בעובי  ל הברגים, הדיסקאות, המוטות המתוברגים, מסמרות וכו' יהיוכ  

  .מיקרון  20 מיקרון, או מצופים קדמיום בעובי מזערי של 40מזערי של 

 

מותקנים מחוץ -, תעלות אוויר מפח מגולבןכל חלקי קונסטרוקציה, תמיכות צנרת   15.35.06

של   חברת 'פולידן טכנולוגיות  HYPERDESMO  LV –למבנה גלויים לשמש, יעטו ב 

  בע"מ' לפי המפרט הבא:

  ניקוי פני השטח משמנים וחלודה.   הכנת שטח:                        

  , 50רוסילר או מיק AQUADOURפרימר מסוג   שכבת הכנה:                       

  גרם למ"ר. 100-200בכמות של                                            

   HYPERDESMO LVישום מערכת   שכבה עליונה:                      

  בשתי שכבות         

  ק"ג למ"ר. 1.2בכמות כוללת של          

  

תעלות  15.25ע בסעיף 'תעלות פח מגולוון גלויות בתוף המבנה יצבעו לפי מפרט צב    15.35.07

  אוויר עגולות'.

  

 מכשירי מדידה    615.3 

  הקבלן יספק ויתקין את מכשירי המדידה כנדרש במפרט ובתוכניות:  

  

, 5מדי חום להרכבה עלצנרת ותעלות יהיו מתוצרת 'מדי תעש', עם סקלה בקוטר "  15.36.01

  במידת הצורך ויורכבו מדי החום עם קפילה.

  בתוך כיסן מתאים מפליז. רגש התרמומטר יותקן  

  

מדי הלחץ לצנרת מים יהיו תוצרת "מגן אפק" עם שסתום לשיכוך רעידות, עם סקלה   15.36.02

  .5בקוטר "
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על פני מחליפי החום הראשיים (מאייד) יש להתקין מד לחץ דיפרנציאלי עם סקלה   15.36.03

  ±.1.5תוצרת 'וקסלר' בעלי דיוק מדידה  5בקוטר של "

  

  כל הסקלות של מכשירי המדידה ימולאו בגליצרין ויהיו מטיפוס תעשיתי כבד.   15.36.04

  

  טיפול במים  715.3

  

  הכנת הצנרת לפני מילוי ראשוני  1.0715.3

  להלן הפעולות שעל הקבלן לבצע בצנרות במעגלי המים, כהכנה לפני המילוי הראשוני:  

ך השטיפה שטיפת מערכת הקירור במי רשת להוצאת מירב המשקעים. תהלי  א.

  מסתיים כאשר המים נקיים וצלולים.

  .TREION TSFTלמלא המערכת במים  רכים מעמודות חד פעמיות מדגם   ב.

ק"ג אינהיביטור מונע קורוזיה מבוסס  5מ"ק מים בצנרת,יש להוסיף  1לכל   ג.

  .ACRYPHOS NTניטריט דוגמת 

ותיאזולין, גרם ביוציד, מבוסס איז 100מ"ק מים בצנרת,יש להוסיף  1לכל   ד.

  .KATHON WTEדוגמת 

  ) ימים.3לבצע סיחרור שלושה(  ה.

  לנקז מחצית מנפח המים.  ו.

 TREIONלהשלים נפח המים במערכת במים רכים מעמודות חד פעמיות מדגם   ז.

TSFT.  

ק"ג אינהיביטור מונע  3מ"ק מי תוספת של מים רכים,יש להוסיף  1לכל   ח.  

  .ACRYPHOS NTקורוזיה מבוסס ניטריט דוגמת 

גרם ביוציד מבוסס  100מ"ק מי תוספת מים רכים,יש להוסיף  1לכל   ט.   

  .KATHON WTEאיזותיאזולין, דוגמת 

  

  בדיקות מים  02715.3.

הקבלן יבצע בכל מערכות המים שבאחריותו בדיקות מים תקופתיות במעבדה מוכרת     

  ומאושרת.

  

  מערכות החשמל    83.15

  

  כללי  0183.15.

הכללי והמפרט  של המפרט 15ופרק  08מל תעמוד בדרישות פרק מערכת החש    א.

  המיוחד למכרז/חוזה זה.

ביצוע מערכת  כל פרטי ציוד מערכת החשמל יהיו זהים לציוד המותקן בבנין.    ב.

החשמל כפוף להנחיות מתכנני מיזוג האוויר והחשמל וכפי שיבואו לידי ביטוי 

  הקבלן.בתוכניות מפורטות לביצוע אשר יוגש על ידי 
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בתוך  IP55 כל הציוד במערכת החשמל, בלוחות יהיו בדרגת בידוד ואטימות    ג.

  מחוץ למבנה. 8IP6–המבנה, ו 

כל הציוד במערכת החשמל, בלוחות או מתקנים מחוץ למבנה יכלול ממשקים     ד.

  למערכת הפיקוד הממוחשבת.

ור הלוח עבודות החשמל של הקבלן יכללו אספקת והרכבת לוחות חשמל, חיב    ה.

לכבלי הזנה, חיווט בין לוחות, הזנת מנוע יציוד והתחברות אליהם, קווי 

  כל העבודות הנדרשות לקבלתמתקן מושלם. –תקשורת, קווי פיקוד והפעלה 

לצורך ביצוע העבודה על הקבלן להכין את תוואי החיווט ולבצע את כל     ו.

  ות וכו'.המעברים הנדרישם במבנה לשם העברת כבלים, קופסאות הסתעפ

כל כבלי ההזנה והפיקוד למפוחים ומנועי מדפי האש יהיו עמידים לטמפ' של     ז.

250°°°°C  למשך שעתיים לכל הפחות מטיפוס חסין אשHALOGEN FREE  לפי

  .E-90 180–NHXH FE ,הגדרת

מערכות החשמל של מתקן מיזוג האוויר יסופקו ויבוצעו תוך שימוש בציוד     ח.  

). הנחיה זו THD(5%ניים שהוא מייצר לא יעלה על שאחוז העיוותים ההרמו

מתיחסת הן לציוד ולוחות המיוצרים בארץ, והן לגבי לוחות וציוד המיובאים 

  מחו"ל להתקנה בפרויקט.                                                     

  

של  סביבה בטמפרטורת כל הציוד המותקן בלוחות החשמל ייבחר לעבודה ממושכת  15.38.02

55°°°°C.  

  

  סימון ושילוט לוחות  0383.15.

במסמרות  בחזית הלוח יותקנו שלטי סימון מבקליט חרוטים ומחוברים    א.

  פלסטיק.

כל הדקי וגידי חיווט הלוח יהיו ממוספרים ומסומנים באופן שיבטיח הסימון     ב.

לאורך זמן. פנים הלוח ייצבע בצבע לבן מבריק שיקל על פעולת איתור הדקי 

  וגידי החיווט.

  

  .הקבלן יבצע השוואת פוטנציאלים לכל המערכות המותקנות במסגרת פרק זה  15.38.04

  

 SCHNEIDER'אמפר יהיו מתוצרת  50מבטיחים חצי אוטומטיים עד לזרם של    15.38.05

ELECTRIC'  או'ABB'  20בעל כושר ניתוק גבוה, שיעמדו בזרם קצר מזערי של 

  קילואמפר.

  מבטיחים למנועי מפוחים ליניקת עשן יהיו להגנת קצר בלבד, ללא הגנה טרמית.                 

  

 CIRCUIT BREAKER אמפר יהיו בעלי כושר ניתוק גבוה 50המבטיחים לזרם מעל     15.38.06

בזרם קצר  שיעמדו 'ABB'או  'SCHNEIDER' ELECTRICתוצרת  )HRC(לא 

   קילואמפר. 50מזערי של 
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  מבטחים למנועי מפוחים ליניקת עשן  יהיוו להגנת קצר בלבד, ללא הגנה טרמית.                

  

כל ההגנות של הציוד והמנועים יבוצעו על ידי מפסיקי זרם חצי אוטומטיים ולא על ידי   15.38.07

  נתיכים. מפסיקי הזרם יעמדו בזרמי הקצר המתאימים.

  

מאומצת לפעולה ' ABB' או  'SCHNEIDER ELECTRIC' המתנעים יהיו מתוצרת   15.38.08

AC-3 )2,000,000  פעולות). מתנעים בעלי שתי דרגות יובטחו על ידי טיימר לכניסת

לא  ההשנייהדרגה השניה ועל ידי טיימר נוסף אשר יפסיק את המתקן, במידה והדרגה 

  נכנסה לפעולה.

  

  יד'.-מופסק-'ממוחשבכל המתגים הבוררים להפעלת המנועים יהיו סיבוביים   15.38.09

  

    .'סימנס'או  'קלוקנר מילר'לחצנים בלוח יהיו תוצרת   15.38.10

  

עם שנאי מתאים וכיפת הגנה מתברגת מפלסטיק לסימון  LED נוריות סימון יהיו מסוג  15.38.11

  פעולה ותקלות כנדרש.

  

יהיה מטיפוס מבודד עם סיכוך מוארק בין הליפוף הראשוני  טרנספורמטור פיקוד  15.38.12

  והמשני.

פאזה ובנפילות  מפסק מתאים בלוח יפסיק את פעולת המתקנים בחוסר או היפוך  15.38.13

  (עם השהייה הניתנת לכיוונון). 10%מתחת ומעל 

  

  .'סימנס'או  'קלוקנר מילר'יהיו בנויים לניתוק בעומס, מתוצרת מפסיקי הזרם   15.38.14

  

קירור, מפוח אוורור, יט"א (ייכלל במחיר  מפסק זרם ביטחון יותקן על גוף כל יחידת  15.38.15

  הציוד).

  

הקבלים בלוח יהיו מתוצרת "אלקו" עם סידור לפריקת מטען ולשמירה על מקדם כופל   15.38.16

) דרגות 6בקר כופל הספק, עם יציאה לשש ( בכל מצבי העבודה. 0.92הספק מזערי 

שראתי/קיבולי) קבלנים עם תצוגה אנלוגית לכופל הספק העומס, אופיה עומס (ה

) עם ממשק התחברות למערכת הבקרה LED) נוריות 6וכמות הדרישה לקבלנים (שש (

  הממוחשבת.

  

  משנה מהירויות  17815.3.

 בלוח יותקנו משני מהירויות של מנועי המפוחים.  .א

 עוקף'–לכל משנה מהירויות יותקן בורר 'משנה מהירויות   .ב

כבלים מסוכסכים בהתאם כבלי הפיקוד וההזנה למשנה המהירויות, על ידי   .ג

 להנחיות יצרן משנה המהירויות.
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 או ש"ע מאושר.   ABB, DANFOSS, SIEMENSמשנה המהירויות יהיה תוצרת   .ד

  

  לוחות חשמל למערכות מיזוג אוויר ואוורור  39.15

  

 61439לוחות החשמל ייוצרו במפעל מאושר, המיצר לוחות העומדים בכל דרישות ת"י    15.39.01

  .2וחלק  1חלק 

  

פירוט לוחות החשמל המוזנים בהזנת ח"ח, ולוחות המוזנים בהזנה חיונית או חרום,     15.39.02

  על פי טבלאות פרוט הלוחות בתוכניות.

  

(רזרבת מקום ופסי צבירה  25%מבנה הלוח יאפשר תוספת ציוד חשמלי של  עד    15.39.03

ימים להבטיח יותקן במרווחים מתאלוח המתאימים להרחבה), והציוד החשמלי ב

שהטמפרטורה של הציוד לא תעלה על ערכים מקובלים, ובמידת הצורך יותקנו מפוחי 

  אוורור.

  

  .IP55לוח המותקן במבנה יבנה לדרגת בידוד ואטימה   15.39.04

  .IP65לוח המותקן מחוץ למבנה יכלול מערכת דלתות כפולה וגגון לדרגת אטימות   

  

מתנעים וכל יתר אביזרי הכח והפיקוד לרבות ממסרים יכלול כל הכל אחד מהלוחות   15.39.05

  הנדרשים להפעלה תקינה ומושלמת של כל המתקנים.

  

  מבנה הלוח  0639.15.

  הלוח יכלול שלושה תאים:  א.

 תא מנתק. •

 תא כוח. •

 תא פיקוד ובקרה. •

בתא הכוח יותקנו כל הממסרים והמתאימים הנדרשים לפעולת מערכת הפיקוד   ב.

  הבקרה.

  

  ל המפסיקים בחזית הלוח יהיו סיבוביים מטיפוס "פקט שלטר".כ  15.39.07

  

  ידני".-הפסק-לכל אחד מהמנועים והציוד המוזנים מהלוח יהיה מפסק "אוטומטי  15.39.08

  

  לכל אחד מהמנועים המוזנים מהלוח יותקן אמפרמטר ומונה שעות פעולה.  15.39.09

  

  נוע, לכל תקלה נורית נפרדת.נוריות סימון יציינו פעולה או תקלה לכל מ  15.39.10

  

  אמפר. 15X3אמפר ושקע תלת פאזי  15לוח החשמל יכלול  שקע חד פאזי   15.39.11
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עם סידור הפעלה אוטומטית  FM-200יותקן כיבוי אוטומטי בגז  A63בלוח חשמל מעל       15.39.12

  ובנוסף לחצן ידני שיותקן בצמוד ללוח.

  

יחידת קרור מים,  נים רב תכליתיים אחד כללי ללוח ואחד לכללוחות ההזנה יותקנו מו     15.39.13

דגם   SATECיהיו דוגמת תוצרת  מגדל קירור, יט"א, מפוח, משאבה, וכו'. המונים

P135E  לרבות מתאם תקשורת  עם יציאות אנלוגיותBACnet  (תוכנה וחומרה)

 . BACnet MS/TPבפרוטוקול   הבקרה הממוחשבת להתחבר למערכת

 CONTINENTALדוגמת תוצרת רשאי להציע כחלופה רב מודד בתקשורתהקבלן    

CONTROL SYSTEMS LLC(USA)   דגם WATT for BACnet  עם פנל מגע מותקן

  . BACnet MS/TPס"מ,  התומך בפרוטוקול  9X15בחזית הלוח במידות     

  הבחירה בין החלופות על ידי המתכנן.   

  

 מצב 'אש'   1439.15.

) שיאפשר ניתוק הזנת המתח לכל ציוד V24ל לוח חשמל מוזן ח"ח  יותקן מגע יבש(בכ              

  מיזוג האוויר המוזן מהלוח, וכל מדפי האש יעברו למצב 'אש'.

שיאפשר הזנת ציוד המוזן מהלוח,  (24V)בכל לוח חשמל חיוני/חרום יותקן מגע יבש                

  וכל מדפי האש יעברו למצב 'אש'.

מיזוג שיסופק במסגרת עבודות  ,חרוםמבנה המזין לוח גנרטור בלוח החלפה ח"ח/

  אוויר.

  

  מנועים חשמליים   04.15

  

או  'SIEMENS' וולט סגורים לחלוטין תוצרת  400כל המנועים יהיו תלת פאזיים   15.40.01

, ומתאימים לפעולה ממושכת IE3בדרגת יעילות  55IP, מבודדים לדרגת שווה ערך

  .55°°°°Cיבה של ותקינה בטמפ' סב

 4-כ"ס. מנועים הקטנים מ 4למנועים מעל  'מתנע רך' מתנעי המנועים יהיו מטיפוס  

  כ"ס יוזנו ישירות לקו.

  

לכל מנוע חיצוני ו/או מנוע הנמצא במקום מוסתר מלוח החשמל (ללא קשר עין) יורכב   15.40.02

עם ברגי  CIT-2-1מנתק זרם משוריין, אטום למים ואבק תוצרת "קלוקנר מילר" דגם 

  סגירה מפלסטיק.

  

 ך.    ראו מתנע  )VSD(המנועים יהיו מתאימים לפעולה עם משנה מהירות     15.40.03

  .10%המנוע יאפשר פעולת הציוד גם בסטיות מתח רשת מעל 

יצוייד בהגנה תרמית על ידי התקנת תרמיסטורים בין ליפופי  Kw10מנוע בהספק מעל   

  המנוע מעל המותר.המנוע, שיתריעו על התחממות 
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רעידות, אשר  כל ציוד המונע על ידי מנוע חשמלי(משאבה, מפוח, וכו') יצוייד ברגש  15.40.04

  באמצעות מערכת הבקרה הממוחשבת, יתריע על פעולה באזור לא יציב של הציוד.

  

מנועי יחידות טיפןל באוויר או מפוחים הפועלים בהנעה ישירה יבחרו עם מהירות   15.40.05

  הקרובה ביותר למהירות הסיבוב של המפוח בנקודת העבודה. סבוב

  

  מכשור, רגשים, ורכיבים  115.4

  

  כללי  0114.15.

המיכשור, הרגשים והרכיבים שיוצעו ע"י הקבלן יהיו מתאימים לצורך חיבור לציוד   

  הבקרה מצד אחד ולמתקנים המבוקרים מצד שני.

ם ומתאמי החיבור, כגון: "כיסים" לצורך זה יכלול הציוד את כל ההתקנים הספציפיי  

  לרגשים, מחברים, אטמים וכו'.

כמו כן, נדרש שכל המיכשור והרכיבים יהיו מותאמים לדרישות ההתקנה ותנאי   

עמידות כפי שנדרש בהתאם לסטנדרט של המתקנים המבוקרים (כגון: צנרת מים 

  קרים וכו').

ועד  4אות המדידה מסוג זרם עבור רגשים המיועדים למדידה רציפה (אנלוגית) יהיה   

  וולט וכו'. 10ועד  0מיליאמפר או מתח  20

הקבלן יגיש פירוט טכני מלא של המיכשור לאישור לפני האספקה וההתקנה. התקנת   

הציוד כוללת אטמים ומתאמי חיבור, כנדרש ע"י יצרן הציוד. כל המיכשור יהיה 

בהתאם לתנאי הסביבה.  ומעלה 55IPמתאים להתקנה גלויה, דרגת אטימות ובידוד 

  .90%-10%בתחום ± 0.2%עם דיוק  TITANהרגשים ע"פ הנדרש במפרט ו/או תוצרת 

  

  רגש/משדר טמפ' מים (בצנרת)  0214.15.

  מעלות צלסיוס. 0.2קילו אוהם בעל דיוק מדידה של  RTD 10רגש טמפ' מסוג   א.

  הרגש יכלול תרמיל מתאים להתקנה בצנרת.  ב.

. חומרים הבאים IP67ום מצופה אפוקסי בדרגת אטימות ראש חיבור אלומיני  ג.

  .SST316במגע עם המים יהיו מפלב"מ 

  .-C°40 ÷ C°10תחום מדידה למים קרים   ד.

  מיליאמפר, מבודד. 4-20אות יציאה   ה.

  מתאים לקוטר הקו. SST316, כולל כיס NPT "3/4חיבור לצינור   ו.

  .Alerton Honeywellדוגמת תוצרת   ז.

  

  רגש/משדר טמפ' (פנים חוץ)  0314.15.

  .15.41.02סעיף זה יש לקרוא יחד עם סעיף   א.

  עם קבוע זמן גבוה. C°50 - C°0תחום מדידה   ב.

  פנל תצוגה דיגיטלי להתקנה על הקיר בחדר מחשב.  ג.
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  .Alerton Honeywellתוצרת  IIדוגמת מיקרוסט   ד.

  

  רגש לחות יחסית (פנים וחוץ)  0414.15.

  .15.45.02קרוא יחד עם סעיף סעיף זה יש ל  א.

  לחות יחסית. 95%-10%תחום מדידה   ב.

  .2%דיוק נדרש   ג.

  רגש מתאים להתקנה בתנאי סביבה לחה במיוחד.  ד.

  רגש מתאים להתקנה חיצונית גלויה מחוץ למבנה.  ה.

 II + RHאו מיקרוסט  30MMYדגם  HAUSSER  +ENDRESSדוגמת תוצרת   ו.

  .Alerton Honeywellתוצרת 

  

  רגש טמפ' בתעלה  0514.15.

  .15.41.02סעיף זה יש לקרוא יחד עם סעיף   א.

  הרגש ימוקם בתעלת אוויר אספקה/חזרה.  ב.

  C°100 ÷ C°0תחום מדידה   ג.

  

  מתמר לחץ/מתמר לחץ הפרשי בצנרת מים  0614.15.

  מתמר לחץ מתאים להתקנה בצנרת מים.  א.

  .FT0-200תחום עבודה   ב.

  .0.20%דיוק נדרש   ג.

  , מבודדת.MA4-20, אות יציאה VDC24מתח אספקה   ד.

  .67IPמתמר הלחץ יתאים לדרגת אטימות ובידוד   ה.

  .SST316חומרי הבניה הבאים במגע עם המים יהיו מפלב"ם   

  עם ברז מחט לניתוק. NPT "1/2חיבור לצינור   ו.

 HAUSSER או Alerton Honeywell ,FISHER ROSEMONTדוגמת תוצרת   

 +ENDRESS או HUBA CONTROL.  

  

  רגש לחץ הפרשי לאוויר   0714.15.

רגש לחץ הפרשי במבנה בתעלות אוויר / יט"אות רגש לחץ / לחץ הפרשי יהיה ברמת    

  .HUBA CONTROLאו  DWYERאו  Alerton Honeywellתוצרת ± 1%דיוק 

  

  ליט"אות  שסתום מים קרים תלת דרכי / דו דרכי  0814.15.

 41דגם  SIEMENSמתוצרת  )PID(ו פרופורציונליים שסתומי המים הקרים יהי  א.

VXG/F  עם מפעילים מסדרתKDD62  או תוצרתDANFOSS  .בקוטר מתאים  

יהיו מתאימים לבקר. אותות יציאה  VDC 0-10אותות כניסה, יציאה אנלוגיים   ב.

VDC 0-10  לחיווי מצב פתיחה)FEEDBACK.(  
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, וללחץ הפרשי מירבי BAR16 השסתום והאטמים יבחרו ללחץ מזערי של גוף  ג.

  המתפתח במקוםה תקנתו.

  בלחצי העבודה. 25%בכל מקרה השסתום יבחר עם רזרבה של   

  כל השסתומים יהיו עם קפיצים שיבטיחו סגירה/פתיחה מלאה של מעבר המים.  ד.

  כל השסתומים יהיו ניתנים לפתיחה וויסות ידניים (עוקף בקרה).  ה.

  

  מנוע מדפים  0914.15.

או שו"ע ומותאם לבקר ו/או  SIEMENS ,BELIMOוע יהיה דוגמת תוצרת המנ  א.

  לציוד.

  למנועי מדפים מחוץ למבנה. 67IPדרגת אטימות ובידוד   ב.

  עם סידור להפעלה ידנית. ),PID(מנועים לויסות יהיו פרופורציונליים   ג.

, ועם מגעי למצבו למפעיל יהיו נוריות סימון למצב המנוע, עם חיווי להיזון חוזר  ד.   

  'סגור').-עזר('פתוח'

  

  מנוע מדפי אש   1014.15.

  .BFמסדרה  BELIMOמנוע מדפי אש/עשן יהיו דוגמת תוצרת   א.    

המנוע ייתקן ישירות על ציר מתכתי ותושבת ריבועית, המיועדת לציר ריבועי של   ב.

  המדף.

  'סגור').- 'המנוע יהיה מוחזר קפיץ ובעל מגעי עזר לסימון מצב המדף('פתוח  ג.   

אלקטרי -, ההתקן התרמוC°72-אלקטרי המכוון ל -המנוע יצויד בהתקן תרמו  ד. 

  יהיה בעל מערך נתיכים שיכלול בין השאר נתיך בתוך התעלה.

המנוע ייוצר כך שלא תדרש עבודת אחזקה למנוע, וללא צורך בשימון או גירוז   ה.   

  לכל אורך חיי המנוע.      

  

  גלאי הצפה  1114.15.

  .KELEUSA Liebertאו  PLדגם  YMתוצרת   .א

מטרים (הרגש יזהה מצב הצפה במידה ויחוש מים  3כולל סרט חישה באורך של   ב.

  לכול אורכו של סרט החישה).

  כולל חיבור לבקר במגע יבש.  ג.

  

  גלאי תנועה/נוכחות   1414.15.

מ'  10 אדום, עם מרחק גילוי של עד-גלאי נוכחות המבוסס על חיישן אינפרא  א. 

  היקפי.

  תקרתית. גלאי הנוכחות יהיה מטיפוס להתקנה 'מתחת לטיח' או להתקנה  ב. 

  דקות.  16-שניות ל 4השהיה ניתנת לכוונון בין   ג. 

  .V AC/DC24מתח עבודה   ד. 

   S+ REGELTECHNIKתוצרת:   ה.    

  RBWF      דגם להתקנה מתחת לטיח:            
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  DBWF-W:        דגם להתקנה תקרתית           

  

  מד ספיקת מים   1514.15.

  מד ספיקת מים יהיה מסוג אלקטרומגנטי.  א.                 

  מבנה: להתקנה בין אוגנים.  ב.   

  .BAR 25לחץ בדיקה:    BAR16לחץ עבודה:   ג.    

  היצוק ביחידה  PP או EPDM גוף: יציקת ברזל עם ציפוי פנימי   ד.    

  ספיקה.        אחת בתוך מד ה         

  .AISI 316TIאלקטרודות:   ה.    

  .IP67דרגת אטימות:   ו.     

   mA 4-20אות יציאה:     ז.    

  .0.4%דיוק מדידה:    ח.    

  .VAC 220מתח אספקה:   ט.    

  יצרן ודגם למד ספיקה אלקרומגנטי:       י. 

        SIEMENSדגם MAG5100W   ABB        דגםFEV.  

אורה  תאינטרלי עם   LCDפיקה יצוייד בפנל ניטור ושליטה יא.  כל מד ס

  והגנה,להתקנה עליו או לתליה  על הקיר, לפי בחירת  

  המתכנן.    

  

     )T,2CO,לחות יחסיתרגש נוחות(      1614.15.

 עם צג דיגיטלי. CO2 רגש למדידת טמפרטורה, לחות יחסית,  .א

  .PA 2060D Qדגם  SIEMENSהרגש דוגמת   .ב

  

  מד לחץ הפרשי    17.14.15

לכל מפוח יותקן מד לחץ הפרשי שיאפשר קביעת ספיקת המפוח בנקודות עבודה     א. 

  שונות.

  דגם DWYERרגש לחץ הפרשי תוצרת     ב.

     MAGNEHELIC DIFFERENTIAL PRESSURE GAGES  2000מסדרה.  

  ±.2%דיוק   -    

  תצוגה דיגיטלית של ערכים נמדדים.  -    

  :מכלול לחץ הפרשי יכלול    ג.

  סקלת לחץ כפולה מתחום התכנון של המפוח.  -

  פלטה להתקנת מד הלחץ בתוך תא צמוד ללוח החשמל.  -

  לחבור בין נקודות המדידה למד הלחץ. 1/8צנרת נחושת בקוטר "  -

  ).PRESSURE TIPSצינוריות למדידת לחץ (  -

  ).VENT VALVESברזי ניתוק (  -
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  תפעול, פיקוד, בקרה  215.4

  

  כללי  01215.4.

הקבלן יספק וירכיב מערכות בקרה והפעלה אוטומטיות וידניות מושלמות על   א.

  כל אביזריהן.

מערכות בקרת המבנה ובקרת מיזוג אוויר  יהיו זהות, ולא תאושרנה מערכות   ב.  

  בקרה שונות למבנה ולמערכות מיזוג האוויר.

אוויר ושל אישור מערכת הבקרה מותנה באישורם, יחדיו, של מתכנן מיזוג ה         

  מתכנן החשמל.

מערכת הבקרה הממוחשבת תכלול את כל מכשירי ההפעלה, הויסות וההגנה   ג.

הדרושים, ותוכנה ישומית מושלמת לכל מערכות מיזוג האויר והאוורור 

  שבפרוייקט.

מערכת הבקרה חייבת להיות בעלת ארכיטקטורה מבוזרת ושליטה מרכזית   ד.

  מעמדת השליטה.

  

הדממה של כל סוגי המערכות יהיו חשמליות. לכל מנועי המערכות יהיו הפעלה ו  15.42.02

מפסיקי פיקוד תלת מצביים "אוטומטי מופסק ידני", במצב אוטומטי תפעל המערכת 

תחת משטר מערכת הבקרה המרכזית ובמצב ידני ישמש למטרות אחזקה, נוריות 

לכל תקלה מתוארת סימון יציינו מצב פעולה או תקלה של כל ציוד או מנוע חשמלי (

  נורית נפרדת).

בוררי המצב (אוטומטי/מופסק/ידיני) המותקנים בלוחות החשמל יצויידו במגעים                 

 I/O –לחיווי מצב הבורר במערכת הבקרה. יש לקחת בחשבון בחישוב כמות נקודות ה 

  הדרושים, גם בתוספת הנקודות הנדרשת עבור חיווים אלו. 

  

, תוצרת DIRECT DIGITAL CONTROL( DDC(הפיקוד תהיה מטיפוס מערכת   15.42.03

Alerton Honeywell אוSCHNIEDER ELECTRIC  אן ש"ע מאושר, ותכלול

  ממשקים לכל המערכות והציוד המותקנים בפרוייקט.

  

מכל  I/Oהקבלן יגיש עם הצעת המכרז קונפיגורציה מפורטת, שתכלול מספר נקודות   15.42.04

נקודות  25%טיח הפעלה ופיקוד של המערכת, ובתוספת מזערית של הסוגים כדי להב

  כרזרבה (בכל בקר).

  (היזון חוזר). FEEDBACK-(נקודות כוונון) ו SET POINTתכלול  O/Iכל נקודת   

  

  קופיגורצית הבקרים תחולק לנושאים, דוגמת:  15.42.05

  נקודות כלליות.  א.

  יח' קירור.  ב.

  משאבות.  ג.

  בקר לכל יט"א.  ד.
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  בקר לכל מפוח או קבוצת מפוחים.  ה.

  מדפי אש.  ו.

  

  בקרים    06215.4.

 SCHNIEDERאו  Alerton Honeywellבקרים יהיו דוגמת תוצרת   א.

ELECTRIC  עצמאיים, חכמים, בעלי תמהיל סוגי נקודותI/O  ,קבוע מראש

ומותאם למערכות השונות, ולמספר הנקודות הנדרשות (הבקרים יסופקו עם 

  שורת המתאימים לעמדת המפעיל).מתאמי התק

הבקרים יכללו שעון זמן אמת פנימי שיאפשר מימוש רציף של פונקציות בקרה   ב.

התלויות בזמן אמת, ומשתנות על פי עונות השנה, והזמן ביממה, וטבלאות 

    לוחות זמנים ללא הגבלה של מספר הכניסות בטבלאות הנ"ל.

והנדרשות, לרבות קביעת ערכי לכל נקודה תהיינה כל ההגנות המתאימות   ג.

OUTPUT  במקרה של אבדן התוכנה הפנימית בשל תקלה. תינתן התראה על

  סנסור החורג מתחום המדידה בשל תקלה בסנסור/טרנסמיטר (גבוה, נמוך).

תינתן התראה על מדידה מעבר לסף עליון או מתחת לסף תחתון. להתראות אלה   

ינימלי לעומס שיהיה מנותק לפני חיבור ניתן יהיה לקבע זמן השהיה. ניתן זמן מ

  וזמן מינימלי לעומס מחובר לפני ניתוקו.

האנלוגיים יהיו אינטגרליות בבקר ע"פ תמהיל הנקודות שנקבע  I/O -נקודות ה  ד.

  מראש, בתוספת הרזרבה הנדרשת. 

  לכל הפחות. BIT 12יהיו ברזולוציה של  I/Oנקודות          

כל יציאת הפיקוד מהבקר. לאחר הפסקת החשמל בזמן הפסקת חשמל יופסקו   ה.

  חוזרות כל היציאות לעבודה בהתאם לתוכניות הבקרה ובאופן מדורג.

רשת התקשורת שתסופק עם הבקרים תאפשר מימושן של כל הדרישות   ו.

המערכת הבקרה ברמת הבקרים עצמם, וכן תקשורת רשת התקשורת תאפשר 

בין מערכות מיזוג האוויר. תקנית עם העברת מידע בצורה גלובלית ביןה בקרים ו

התקשורת  .TCP/IPמחשב חדר הבקרה תהיה טורית ותתבסס על פרוטוקול 

תאפשר העברתם של ערכים נמדדים מאביזרי הממשק אל מערכת הבקרה של 

  .)DDC(מערכות מ"א 

הבקרים יהיו מתאימים לבצע תפקידם באופן עצמאי, ללא תלות לפעולת מרכז   ז.

הישומית שתותקן בבקרים תאוחסן בצריבה ע"ג רכיב  הבקרה. התוכנה

EEPROM עם אפשרות תצוגה על מסך ,LCD  כדוגמת מיקרוסט)II ועם לוח (

מקשים אינטגרליים לצורך אילוץ ושינוי ערכים. נושאים כמו שעון זמן וכו' שלא 

ניתן לגיבוי בצריבה יגובה ע"י סוללות לשמירת התוכנה ופרמטרים חיוניים 

  ) יום, גם בהעדר אספקת זרם חיצונית.30זמן של לפחות שלושים ( למשך פרק

ציוד או חשמל מתאימים, להפעלה רצופה ובטוחה  הבקרים יזוודו בלוחות  ח.

במקומות התקנתם באופן שיאפשר גישה נוחה לצורך ביצוע הפעלה מקומית, כל 

 החיווט הנדרש יבוצע באמצעות מהדקי חיבורים מסומנים וממוספרים בהתאם

  לתכניות החיווט.
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מהדקי החיבורים בבקרים יהיו מסוג נשלף, לצורך החלפה מהירה של בקרים,        

  במידת הצורך ללא צורך בחיווטם מחדש.

נדרשת ביזוריות מירבית של הבקרים במערכות החשובות: יחידת קרור,   ט.

  משאבות, יט"אות, מפוחים וכד'.

הפרעות תקשורת סביבתיות, ויהיה  כל בקר במערכת יוגן באופן עצמאי מפני  י.

  בעל אישורים ממכון מוכר המאשר עובדה זו, כמפורט:

  UL-5K 05 

  CE-conformit  

 EN 60950  

 EN50081-1 

 EN50081-2 

 89/336 EEC  

כל בקר ייוצר במפעל מוכר בעל בקרת איכות אינטגרלית, השייך ליצרן במערכת    . יא

  הבקרה.

  .I/O-בנקודות הבקרה כמופיע בטבלאות ה הבקרים יסופקו עם רזרבה   יב.

  

  תוכנה ישומית למערכת הבקרה  07215.4.

  מערכת הבקרה תבצע בין השאר הפעולות הבאות:  א.

 הצגת נתונים אנלוגיים הנדרשים בכל חלקי המבנה.  . 1

 הצגת נתונים דיגיטליים הקיימים בכל חלקי המתקן.  . 2

 הפעלת/הפסקת יחידות.  . 3

  מכל חלקי המתקן.קבלת התראות   . 4

  ,TIME START, SET POINT STOP/START POINTשינוי פרמטרים  . 5

הגדרת פרמטרים הניתנים לשינוי ע"י המפעיל וכאלה שאינם ניתנים   . 6

 לשינוי (חסומים).

 תוכנת תזמון אוטומטית לפי שעות, ימים, חגים וימים מיוחדים.  . 7

 אפוטימיזציה של זמן הפעלה/הפסקה.  . 8

 וכנת בקרת אירועים.ת  . 9

 ביצוע לוגיקה וחישובים.  . 10

 התנית התראות.  . 11

  גרפים כולל        40נקודות כ"א,  200דוחות,  40איסוף מידע (  .12

 סקלה נפרדת עבור כל ערך נמדד).         

 מסכים). 40הצגה גרפית תלת מימדית (  .13

 כרטיסי ציוד). 30שילוב תוכנה לאחזקה מונעת (  .14

לפי   BACnetיכללו ממשקים לציוד ומערכות הפועלים בתקשורת   .15

 .LON- ו ANSI 135.2008סטנדרט 

  כל הנאמר לעיל מתייחס לכל המערכות בפרוייקט.   



  

 171/2/ – איצטדיון בלומפילד  – 3204

 

464

כתיבת ושינוי תוכניות בקרה תתבצע בקלות רבה וללא צורך בציוד נוסף שאינו   ב.

דולריים, ע"י בלוקי בקרה מו DDCחלק ממערכת הפיקוד, תוך שימוש בבקרת 

  מעמדת הבקרה הראשית. 

יישום הבקרה יכלול חבילות תוכנה מוכנות (דיאגרמות סולמות), שתשמר    

  בעמדת הבקרה ובמקרה של כשל בבקר הוא יטעין ויריץ הבקר.

פעולת מערכת הבקרה של מערכת מיזוג אויר תתבצע במקביל לפעולתם של   ג.

  יישומים אחרים המופעלים במחשב.

ניות וכאלו הדורשות התערבות מיידית של המפעיל יכללו ממשק פונקציות חיו  

התפרצות, שיאפשר חווי חזותי וקולי להפניית תשומת לב המפעיל גם במקרה 

והמחשב מועסק ביישומים אחרים. במקרה כזה יוכל המפעיל להיכנס מיידית 

  ליישום מערכת הבקרה ולטפל במקרה בהתאם לצורך.

התראה למדפסת, ויאגרו מידע היסטורי ואגירת  הפונקציות החיוניות יעבירו  

  דיווחים, צפצוף במסך למקרה תקלה וכד'.

מערכת הבקרה תשמור על השהיות בין הפעולות והפעלת רכיבי ציוד שונים לא   ד.

יהיה אפשר להפעיל ציוד מסוים במקרה שתנאים מסויימים לא מתקיימים. 

  במקרה כזה תופסק כל סדרת ההפעלה.

רה תגדיר תקלות צינורות כגון: מפסיקי זרימה, טמפ' נמוכה וכו', מערכת הבק  ה.

  אשר ימנעו פעולות ציוד מסויימים.

  

  חיבורי רשת ואבטחת מידע(סייבר)  08215.4.

) מאגד אשכול Ascent Control Module- Global Controllerכל בקר ראשי (  א. 

ידות מפוח נחשון, בקרים על פי נושאים (יחידת/יחידות קירור מים, יטא"ות, יח

  מפוחים, מערכות עזר, לוחות חשמל, וכו').

, בתצורה התומכת חיבור דרך HMIלמערכת הבקרה יכולת יצירת ממשק   ב. 

, FIREFOXבעזרת תוכנת סייר מתאימה( WEBרשתות תקשורת  חיצונית 

CHROMEוכן תמיכה ב (- HTML5  המאפשרת  ממשק בעזרת פלטפורמות

  סלולריות.

  .CAT5שורת תקניים לשימוש ברשת כבלי תק  ג. 

         אבטחת מידע(סייבר)  ד. 

כל בקר ראשי יהיה בעל יכולת הפרדה פיזית בין חיבור חומרה לרשת   . 1

פנימית של המבנה, לבין חיבור לרשת שמחוברת לאינטרנט, וזאת על מנת 

  ) למערכות הפנימיות.HACKINGלמנוע התערבות חיצונית (

י שימוש בחיבורים(פורטים) נפרדים אוריגינליים ההפרדה תתבצע על יד   

  בבקר.  

, Mbps 1000עד  ETHERNERחיבורים(פורטים) אלו יתמכו בחיבור   . 2

Mbps 10/100/1000.    
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 IP.   חיבור יציאה החוצה למערכת האינטרנט יאפשרו קבלת כתובות 3

  ) של המזמין.       FIREWALLחיצוניות, ויהיה מוגן בתוכנות הגנה (

  

  עמדת בקרה  09215.4.

ידידותית אשר תשמש להצגת  HMIהמחשב בעמדת הבקרה יכלול תוכנת   א.

  , כדוגמת:HMI-המבנה כולו, ומסכי התוכנה יחולקו לפי אגפי המבנה.  תוכנת ה

   ENVISION FOR BACtalk ABS-3 7, תתבסס על מערכת הפעלה 

WINDOWS.  

 HMI –גלישה אל מסכי ה תכלול רכיב אינטגרלי המאפשר  HMI –תוכנת ה   

באמצעות תוכנת דפדפן אינטרנט שתאפשר גלישה בו זמנית של לפחות 

  ) משתמשים. 5חמישה(

המסכים במחשב הבקרה ישמשו לתצוגה, להתראות שיטופלו ע"ג מסך המחשב,   

  כתוספת התראה קולית של המחשב, התפרצות למדפסת המחשב.

תקלה, ותתאפשר גישה למאגר ההתראות יאספו בזיכרון המחשב תוך אישור ה  

  ההתראות.

  בעמדת מחשב הבקרה יופקו דוחות גרפיים.  

התראות ממערכת מיזוג האויר יהיו דוגמת: טמפרטורות חריגות במערכת   

הקירור, טמפ' מים יוצאים, טמפ' אויר חוזר, מפסיקי זרימה, תקלות במפוחים, 

חיווי % פתיחה), משאבות ויחידות טיפול באויר, לחצים, מצב ברזי פיקוד (

  צריכת חשמל בחדר המכונות, ספיקות וכו'.

  מחשב עמדת הבקרה יהיה בעל דרישות המינימום הבאות:  ב.

  מחשב אישי פנטיום.  . 1

מבוסס ערכת  SATA3בתקן  BAS MHZ1333עםמהדורת   לוח אם  .  2

   ,LGA1155 Sandy Bridgeעם תמיכה במעבדים  DH77KCשובבים 

   8MB CASHE.עם  K 17-4700דגם  INTEL CORE QUADמעבד     

 .MHZ 1600במהירות   DDR3 16G  זיכרון .3

 .SATA3בתקן  RPM 7200עם מהירות  3TB IBMדיסק קשיח   . 4

 .22Xמהירות  DVDכונן צורב   .    5

תוצרת   DDR3 2G   עם זכרון PCI EXPRESS X16כרטיס גרפי   .  6

NVIDIA. 

  .232RSשתי יציאות טוריות   .  7

 יציאה מקיבלית למדפסת.  .  8

 .W140עם זוג רמקולים ONBOARDכרטיס קול        .9

  ועכבר מיקרוסופט.   מקלדת  . 10

  לכל הפחות עם שני מאווררים. W500עם ספק כוח   ATXמארז  . 11

  .2msזמן תגובה   24"בגודל  FULL HDצג גרפי בעל רזולוציה  LEDמסך    .  12

          לצורכי שירות. שר חיבוא לאינטרנטהמאפ  ADSL/DSLמודם תקשורת  . 13
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 33ppm      מהירות  Officejet HP 8500מדפסת הזרקת דיו   .  14

  בצבע). 31ppmבשחור/

-מצברי גיבוי ל        עם  KVA3/4בהספק  ON LINEמסוג  UPSיחידת     . 15

 שעה, תוצרת גאמטרוניק ירושלים. 1/2

  ).TAPE/MB100 ZIPן יחידת גיבוי למחשב הבקרה (כונ     .16

  .WINDOWS 7 PRO 64מערכת הפעלה    . 17

  

  מערכת חיוג ואיתור תקלות  10215.4.

מערכת הבקרה תכלול מערכת איתור להעברת התראות, עם משלוח דואר אלקטרוני   

  לכל כתובת שתוגדר מראש במערכת.

  

  דרישות בסיסיות לחיווט מערכת הבקרה  11215.4.

ט בתוך לוחות חשמל) יבוצע באמצעות כבלים, כל כבל החווט של המערכת (למע  א.

ילך מנקודה מוגדרת אחת לשנייה לא יהיו קופסאות חיבור והסתעפות באמצע 

הקו, החווט בין לוח הבקרה ללוחות ההשתלבות ואביזרי המדידה והפקוד יהיה 

  וולט בלבד. 24במתח 

ומאושר  BACnet כבל התקשורת יהיה כבל תקשורת תקני ומאושר לפרוטוקול   ב.

  ע"י ספק הבקרה. הכבל יותקן בתעלות כבלים מתכתיות מאורקות נפרדות.

כל חיווט לכניסות וליציאות דיסקרטיות וכן ליציאות אנלוגיות ייעשה   ג.

רב גידיים ממוספרים, מוליכים שזורים מנחושת בחתך  NYYבאמצעות כבלים 

  ממ"ר לגיד. 1.5

  .I/Oם שונים של אין לכלול בכבל רב גידי אחד, סוגי  ד.

  אולם לא פחות מארבעה גידים. 25%כל כבל רב גידי יכלול רזרבה בשיעור של   ה.

חווט לאותות כניסה אנלוגיים יבוצע בכבלים מפותלים בזוגות ומסוככים בחתך   ו.

מ"מ, כל מוליכי הסיכוך יחוברו לפס משותף מוארק בלוח  0.5מינימלי של 

  .2x2x6005דוגמת טלדור  הבקרה,

כבל בודד העובר על קירות מבנים יוגן בצינור מטיפוס מרירון, בתוואי שבו   ז.

  עובירם שני כבלים ומעלה תותקן תעלה מתאימה.

תעלות הכבלים תהיינה מפח מגולבן בכל תעלה תהיה רזרבה כלבלים בשיעור   ח.

לפחות, במעבר פינות יבוצעו כיפופים מיוחדים ובהתאם לרדיוס  30%של 

ם, בתוך התעלה יהיו התקני תפישה לכבלים במרחק מינימלי הכיפוף של הכבלי

  מטר. 1.0של 

כבל היוצא מתעלה יותקן בתוך צינור מרירון, הקטע הסופי של החיבור לאביזר   ט.

יהיהמצינור מתכת שרשורי (מצופה פלסטיק) כולל סופיות אנטיגרון, סוג הכבל 

  יהיה תואם לדריושת יצרן הציוד.
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  דות הבקרה למערכת, יכלול את כל העבודות וחומרי העזר הנדרשים, כולל:חיבור נקו  15.42.12

  לבקר. I/O-חיבור והתאמת כרטיס ה  א.

  התקנה וחיבור כבל הפיקוד ללוח הבקרה.  ב.

השתלבות וחיבור לנקודות הבקרה (בלוח חשמל או לציוד המדידה) בהתאם   ג.

  לסוג נקודת הבקרה ו/או החיווי.

(לבן על רקע שחור או לבן על  –בקליט סנדוויץ'  –הוי אספקה והתקנת שלט זי  ד.

  רקע כחול) כולל חיזוק במסמרות מיוחדות מפלסטיק.

  עבור יציאות פקוד כולל חבור והתקנה של ממסר פקוד לצורך אספקת מגע יבש.  ה.

אספקה, התקנה וחיבור של מהדקי חיבור (מסוג מהדקי תותב) וסימונם, כל   ו.

  ירוכזו על פס אחד עם אפשרות גישה נוחה.המהדקים הנוספים בלוח 

  עבור כניסות פיקוד התקנת ממסר עזר, במידת הצורך, לצורך אספקת מגע יבש.  ז.

  

קבלת המערכת תתבצע בהשתתפות נציג המזמין והמפקח ולאחר בדיקה יסודית של כל   15.42.13

  המערכת, תיקון כל הליקויים שנתגלו במהלך הבדיקות וכמפורט להלן:

  יקת פונקציות הבקרה של המערכות.בד  א.

  בדיקת ביצועי התוכנה.  ב.

  בדיקת חיווט, התקנת מיכושר, כיוון ואיפוס המיכשור, סימון ושילוט.  ג.

  בדיקת מסכים, טבלאות וגרפים במרכז הבקרה.  ד.

  

הקבלן יספק את כל התיעוד כולל מדיה מגנטית, שהינו תנאי לקבלת המערכת, כמפורט   15.42.14

  של מפרט האחזקה המצורף למכרז/חוזה זה. 1' בנספח מס

  המצאת המסמכים הנ"ל הוא תנאי לקבלת המערכת.               

  

  הדרכה  15215.4.

ימים  12הקבלן ידריך צוות שיקבע ע"י המזמין בתפעול מלא של המערכת במשך   א.

  מלאים, תוכנית ההדרכה תאושר ע"י המהנדס.

תאם לנוחות המזמין, אך לפחות שבועיים מועד ההדרכה יתואם ע"י הקבלן בה  ב.

  הקבלה.לפני תחילת 

  

  I/0טבלאות  –תיאור פעולת מערכת (תפ"מ)   315.4

  מערכת קירור מים  01  

  יחידת טיפול באוויר  02  

  יחידת טיפול באוויר צח  03  

  יחידת מפוח נחשון / יחידת מפוח נחשון מוגדלת  04  

  שמל / חדר דחסניתיחידת קירור בחדר מחשב / תקשורת/ חדר ח  05  

  מפוח אוורור  06  

  מדף אש טיפוסי  07  

  כללי  08  
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  מצבי חירום  09  

  

  מערכת קירור מים  01315.4.

) יחידות קירור מים, ותספק מים 2מערכת קירור המים מורכבת משתי (  א.

  (ניתן לכוונון). C05.5מקוררים בטמפרטורה של 

או הפעלה מרחוק  הפעלת מערכת הקירור תהיה באופן ידני מלוח המתקן  ב.

  מופסק".-באמצעות מפסק "קירור

  במצב פעולה ידני של מכונת הקירור תכנס עמה לפעולה משאבת המים הקרים.  ג.

(ניתן  C05.5מערכת הפיקוד של המתקן תשמור על טמפ' מים היוצאת לצרכנים   ד.

  לכוונון) תוך הכנסת שתי יחידות הקירור.

  (ניתן לכוונון). C07-' המים היוצאים להכנסת היחידה השנייה עם עליית טמפ  ה.

  (ניתן לכוונון). C09-הוצאת היחידה השנייה עם ירידת טמפ' המים החוזרים ל  ו.

מערכת פיקוד הטמפרטורה תהיה נפרדת לכל מכונה ותכלול רגש בקו המים   ז.

  היוצאים שתפעיל מכונת הקירור בדרגות תוך הכנסת מדחסי הקירור.

קירור תהיה זרימת מים דרך המאייד (מפסק דגל) תנאי לפעולת מערכת ה  ח.

פרוסטטי אינטגרלי של היחידה ומפסק דגל נוסף מותקן בצנרת, והפעלת מפוחי 

מחזוריות - המעבה תוך שמירה על לחץ סניקה. מערכת הפיקוד תצוייד בריילי אי

  במקרה של דליפה בסלונואידים.

  פעלת המכונה לקירור מים.הגנות אינטגרליות של מכונת הקירור יהיו תנאי לה  ט.

      סדר הפעלת המערכת תוך שמירה על השהייה מתאימה (ניתן לכוונון):  י.

  משאבת מי סחרור.  .1

  תפוקה. 100%מכונת קירור מים לדרגותיה עד   .2  

  :I/Oטבלה  -יחידת קירור מים (טיפוסי)   יא.

  I/O DI  DO  AI AO-סוג ה

      1  3  )1- משאבה (מש

      1  3  )2- משאבה (מש

      CH-1 2  1מקרר 

        1  מגן זרימת מים

    CH-1     1רגש טמפ' כניסה 

    CH-1      1רגש טמפ' יציאה 

    1      רגש לחץ מקרר יציאה

    1      רגש לחץ מקרר כניסה

    1      רגש לחץ מקרר הפרשי

    1      שסתום שחרור לחץ

         I/Oלכל סוג  100%רזרבה 

  ידת קירור המים.כל יתר הנתונים דרך מתאם התקשורת של יח     
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  :I/Oטבלת  –יב.     מחלק מים (טיפוסי) 

  

  I/O DI  DO AI  AO-סוג ה

    1      מחלק אספקה, רגש טמפרטורה

    1      מחלק אספקה, רגש לחץ

    1      מחלק חזרה, רגש טמפרטורה

    1      מחלק חזרה, רגש לחץ

          I/Oלכל סוג נק'  100%רזרבה נקודות 

  

 

  :I/Oטבלת  – יג.     מערכת מילוי מים

  

  I/O DI  DO AI  AO-סוג ה

    1      לחץ רשת

        1  מונה מים דיגיטאלי

    1      לחץ מיכל התפשטות

      1  2  מערכת מינון

          I/Oלכל סוג נק'  100%רזרבה נקודות 

  

 

  יחידת טיפול באוויר  02315.4.

 יחידת טיפול באוויר תהיה מטיפוס חד נחשוני לפעולה במים קרים וחימום על  א.

  ידי גוף חימום חשמלי.

  ויסות טמפרטורה בפעולת קירור:  ב.

מערכת הפיקוד תשמור באמצעות רגש טמפ' בחלל או באוויר חוזר על טמפ' של   

C023 :(ניתן לכוונון) ע"י ויסות כמויות המים באופן פרופורציונלי כמפורט להלן  

  C023 - שסתום סגור  

  C024 - שסתום פתוח  

  ולת חימום:ויסות הטמפרטורה בפע  ג.

(ניתן לכוונון)  C023מערכת הפיקוד תשמור באמצעות רגש בחלל על טמפ' של   

  ע"י הכנסת והוצאת גופי החימום החשמליים באופן רציף.

בהפסקת פעולת החימום תשמר השהייה (ניתנת לכוונון) בין הפסקת גוף   

  החימום החשמלי ומפוח היחידה.

  חימום ללא פעולת המפוח. מפסק זרימה פרוסטטי ימנע הפעלת גופיה  
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תרמוסטט טמפ' גבוהה תפסיק פעולת היחידה, עם עליית הטמפ' של האוויר   

  (ניתן לכוונון). C050החוזר מעל 

  ויסות אוויר צח:  ד.

(ניתן לכוונון) המותקן בחלל או באוויר  2COמערכת הפיקוד תשמור על ידי רגל   

י מדפי אוויר מינימום אוויר צח נדרש על ידי שינוי מצב מנוע 2COחוזר על ריכוז 

  ואוויר חוזר, באופן פרופורציונלי בין נקודות כמפורט:

    

  אוויר חוזר  אוויר צח   2COריכוז   מס' סד'

  כסימוםמ  מינימום  מינימום  1

%)100%(  

  )0%סגור  (  )100%מכסימום (  מכסימום  2

  

  ויסות אנטלפיה:  ה.

  ת, טמפרטורה), בחלל ובחוץ.מערכת תמדד על ידי רגשי אנטלפיה (לחות יחסי  

כאשר האנטלפיה של אוויר חוץ נמוכה מאנטלפיה של אוויר בחלל, תעבור   

אוויר צח על ידי שינוי מצב מדפי הויסות אוויר צח  100%המערכת למצב של 

  ואוויר חוזר (ניתן לכוונון).

כאשר שסתום פיקוד 'מים קרים' סגור וטמפ' החלל ממשיכה לרדת תקטין   

פי וויסות אוויר צח את כמות האוויר הצח המסופק לחלל המטופל מערכת מד

  באופן פרופורציונלי.

  

  :I/Oטבלת  –יחידת טיפול באוויר   ו.

  

  I/O  DI  DO AI  AO-סוג ה

       1  3  מפוח יט"א

  1  1    1  משנה מהירויות מפוח יט"א

    1      טמפרטורה בחלל

    1      לחות יחסית בחלל

    1      טמפרטורת חוץ

    1      ת חוץלחות יחסי

  1  1      מנוע שסתום פיקוד "מים קרים"

  1  1  1    גוף חימום חשמלי (פיקוד רציף)

        1  מפסק זרימה פרוסטטי

        2  טמפרטורה גבול עליון (הגנה כפולה)

  2CO     1  1ריכוז 

  1  1      משתנה –מדף אוויר צח מינימום 

  1  1      מדף אוויר חוזר משתנה
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  I/O  DI  DO AI  AO-סוג ה

  1  1      מדף אוויר צח משתנה

  1  1      דף שחרור אוויר משתנהמ

      ON/OF  2  1 –מדף אש שחרור אוויר ללובי 

        1  מצב "אש"

    2      לחץ הפרשי מסנני אוויר

    1      רגש טמפרטורה מים נכנסים

    1      רגש טמפרטורה מים יוצאים

          I/Oלכל סוגי  50%רזרבה 

 

  יחידת טיפול באוויר צח  03315.4.

תהיה מטיפוס חד נחשוני לפעולה במים קרים וחימום יחידת טיפול באוויר צח   א.

  על ידי גוף חימום חשמלי.

  ויסות טמפרטורה בפעולת קירור:  ב.

מערכת הפיקוד תשמור באמצעות רגש טמפ' באוויר אספקה או בחלל על טמפ'   

(ניתן לכוונון) ע"י ויסות כמויות המים באופן פרופורציונלי כמפורט  C023של 

  להלן:

  C023 – ום סגורשסת  

  C024 -  שסתום פתוח  

 :ויסות טמפרטורה בפעולת חימום  ג.

מערכת הפיקוד תשמור באמצעות רגש טמפ' באוויר אספקה או בחלל על טמפ'  

(ניתן לכוונון) ע"י הכנסת והוצאת גופי החימום החשמליים באופן  C023של 

  רציף.

ת גוף בהפסקת פעולת החימום תשמר השהייה (ניתנת לכוונון) בין הפסק  

  החימום החשמלי ומפוח היחידה.

  מפסק זרימה פרוסטטי ימנע הפעלת גופית חימום ללא פעולת המפוח.  

תרמוסטט טמפ' גבוהה יפסיק פעולת היחידה, עם עליית הטמפ' של האוויר   

  (ניתן לכוונון). C050החוזר מעל 

 

  :I/Oטבלת  –יחידת טיפול באוויר (טיפוסי)   ד.

  

  I/O  DI  DO  AI  AO-סוג ה

       1  3  מפוח יט"א

  1  1    1  משנה מהירויות מפוח יט"א

    1      אספקה –טמפ' בחלל המטופל/אוויר 

  1  1      מנוע שסתום פיקוד "מים קרים"

  1  1  1  1  גוף חימום חשמלי (פיקוד רציף)
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  I/O  DI  DO  AI  AO-סוג ה

        1  מפסק זרימה פרסוסטטי

        2  טמפ' גבול עליון (הגנה כפולה)

        1  מצב "אש"

    1      וירלחץ הפרשי מסנני או

    1      רגש טמפ' מים נכנסים

    1      רגש טמפ' מים יוצאים

          I/Oלכל סוגי  50%רזרבה 

 

 

  :יחידת מפוח נחשון/מפוח נחשון מוגדלת  04315.4.

ממוחשב  DDCכל יחידות מפוח נחשון/מפוח נחשון מוגדלת תפוקד על ידי בקר   א.

  עם ממשק למערכת הבקרה.

  רור:ויסות טמפרטורה בפעולת קי  ב.

מערכת הפיקוד תשמור באמצעות רגש טמפרטורה בחדר ושסתום פיקוד על   

(ניתן לכוונון) ע"י ויסות כמויות המים דרך שסתום פיקוד  C023טמפ' של 

  פרופורציונאלי.

  ויסות טמפרטורה בפעולת חימום:  ג.

מערכת הפיקוד תשמור על ידי רגש טמפרטורה בחלל הממוזג ופנלים   

(ניתן לכוונון) ע"י הכנסת והוצאת גופי החימום  C023' אלקטרוניים על טמפ

  באופן רציף.

בהפסקת פעולת החימום תשמר השהייה (ניתנת לכוונון) בין הפסקת גוף   

  החימום החשמלי ומפוח היחידה.

  מפסק זרימה פרסוסטטי ימנע הפעלת גופי החימום ללא פעולת המפוח.  

עם עליית הטמפרטורה של תרמוסטט טמפ' גדבוהה יפסיק פעולת היחידה,   

  (ניתן לכוונון). C050האוויר החוזר מעל 

תוצרת  גלאי נוכחות אינפרא אדום פסיבי תוצרת "עורב", המחווט לבקר  ד.

"מיטב" המותקן בקופסת הפיקוד והבקרה, של יחידת מפוח הנחשון או 

דקות (ניתן  20בקרבתו, יפסיק פעולת היחידה כאשר אין תנועה בחדר למשך 

  ון).לכוונ

  הפעלות:  ה.

הפעלות יחידת מפוח נחשון/יחידת מפוח נחשון מוגדלת מלוחית הפעלה   )1

  ממוחשבת או דרך מערכת הבקרה הממוחשבת.

  לוחית הפעלה ליחידת מפוח נחשון/יחידת מפוח נחשון מוגדלת תכלול:  )2

כדי לאפשר את הפסקת פעולת   )Start Stopהפסק" (-מפסק "הפעל •

 ם רגעית בלוח החשמל.היחידה ע"י הפסקת זר

 הפסק"- חימום-בורר "קירור •
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 בורר לשינוי מהירות הסיבוב של מפוח היחידה (שלוש מהירויות). •

 כפתור לכוונון טמפרטורה. •

  גלאי נוכחות יפסק פעולת היחידה בגילוי חוסר תנועה. •

כל לוחיות ההפעלה באזור הממוזג יהיו דוגמת תוצרת 'מיטב' עם מסך   )3

וך לוחית ההפעלה או עם רגש מרוחק, וגלאי אינפרא מגע ורגש משולב בת

  אדום פסיבי תוצרת "עורב".

  

  יחידות קירור בחדר מחשב/תקשורת/חשמל/דחסנית  05315.4.

בחדר מחשב/תקשורת מותקנות שתי יחידות של מזגנים מטיפוס "מוסדי"   א.

  ) לקירור בלבד.DXלפעולה "בהתפשטות ישירה" (

  רור:ויסות טמפרטורה בפעולת קי  ב.

 C023מערכת הבקרה הממוחשבת תשמור באמצעות רגש טמפ' על טמפ' של   

  (ניתן לכוונון) ע"י הכנסת שני המזגנים בשתי דרגות.

(ניתן לכוונון) תופעל יחידת הגיבוי,  C023מערך  C02בעלת טמפרטורה מעל   

ובמקביל תדלק נורה מהבהבת ואזעקה קולית מחוץ לחדר, והודעה מתפרצת 

  ה.במרכז הבקר

מערכת הבקרה תאפשר במקביל הודעה על התקלה בחיוג למוקד ו/או בהעברת   

  מיסרון למספר כתובות (למוקד ולתורן).

  

  :I/Oטבלת  –יחידת קירור בחדר המחשב   ג.

  

  I/O DI  DO AI  AO-סוג ה

    1      טמפ' בחדר המחשב

      2  2  דרגות קירור 

        4  תקלת הצפה

          I/Oלכל סוגי  50%רזרבת 

  

  מפוח אוורור  063.415.

מפוח אוורור יופעל מלוח הזנה או באמצעות מערכת הבקרה הממוחשבת. לכל   א.

מפוח אוורור נוריות פעולה/תקלה למנוע וקיום זרימת אוויר (מפסק 

  פרסוסטטי).

  מפוחים ליניקת עשן יופעלו עם קבלת אינדיקציה למצב "אש".  ב.

  :I/Oטבלת  -מפוח אוורור (טיפוסי)   ג.

  

  I/O DI  DO  AI  AO-הסוג 

       1  2  מפוח

        1  מפסק זרימה פרסוסטטי



  

 171/2/ – איצטדיון בלומפילד  – 3204

 

474

  I/O DI  DO  AI  AO-הסוג 

          I/Oלכל סוג נק'  100%רזרבה 

  

  :I/Oטבלת  -מדף אש (טיפוסי)   07315.4.

  I/O DI  DO  AI  AO-סוג ה

       1  2  מדף

        1  מצב "אש"

          I/Oלכל סוגי נק'  100%רזרבה נקודות 

  

כת הפיקוד מדפי האש למצב הנדרש בהפסקת פעולת המערכת/מערכות תעביר מער  

  במצב "אש".

בהפעלת המערכת/מערכות תעביר מערכת הפיקוד מדפי האש למצב הנדרש בפעולה    

  רגילה.

  

  :I/Oטבלת  –כללי   08315.4.

  

  I/O DI  DO  AI  AO-סוג ה

    1      מדידת טמפ' חוץ

    1      מדידת טמפ' חוץ לחה

מדידת הספק חשמלי לכל לוח חשמל בתקשורת ע"י 

WATT FOR BACnet 

        

מדידת הספק חשמלי, צריכת זרם על כל פאזה, לכל 

הקירור, לכל  יחידת קירור בנפרד, לכל מדחס ביחידת

  משאבה ולכל מפוח

        

        1  אינדיקציה מצב "גנרטור"

        1  אינדיקציה מצב "אש"

          I/Oלכל סוג נקודה  100%רזרבה 

 

  מצבי חירום  09315.4.

  מצב "אש"  א.

ם קבלת אינדיקציה ללוחות מיזוג האוויר תופסק פעולת יחידות הטיפול ע  

באוויר, ותופסק הזנת המים לכל ציוד מיזוג האוויר ויופעלו מערכות יניקת 

  העשן, ומדפי האש יעברו למצבם כנדרש במצב "אש".

סימון "מצב אש" יועבר ללוחות מיזוג אוויר על ידי אחרים במסגרת עבודות   

  .08פרק 

  ).15ע"י קבלן מיזוג אוויר (פרק  I/Oווט, תוכנה, נקודות החי  
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  אזעקות  ב.

  צופר בלוח כבאים.  -  

  נורת סימון בלובי לציון מצב חרום.  -  

  הודעה קולית.  -  

הפעלת המפוחים במצב "אש" תתבצע בחגור מכני ללא תלות במצב בוררי   ג.

  המפוחים.

  הפעלה לפי לוח זמנים:  ד.

  וח המפוחים, יופעלו גם לפי לוח זמנים.כל המפוחים המוזנים מל  

  

  הפעלת מערכות  415.4

  

  כל מערכות מיזוג האוויר במבנה יופעלו ממרכז הבקרה הממוחשב.  15.44.01

  

 –יחידות מפוח נחשון, יחידות מפוח נחשון מוגדלות, יחידת טיפול באוויר לובי הכניסה   15.44.02

  יופעלו גם מלוחיות הפעלה אזוריות.

  

  לוח כבאים ממוחשב עם מפה סינופטית  03415.4.

  כולל מפה סינופטית להפעלת: UUKLלוח הכבאים מאושר   .1

מפוחי שחרור עשן עם בורר תלת מצבי: אוטומטי/ידני/הפסק והיזון חוזר   א.

  למצב פעולת המפוח, לכל אזור אש בנפרד.

מדפי אש/עשן עם בורר תלת מצבי אוטומטי/ידני/והיזון חוזר לכל מדף   ב.

  רד, לציון מצב מדף האש/עשן (סגור/פתוח).בנפ

- אל כל לוחות המפוחים/מדפי אש 90E ,180 NHXH FEלוח הכבאים יוזן בכבל   .2

  עשן.

  לוח הכבאים הממוחשב והמפה הסינופטית יכלול בין השאר:        .3

 מפוחי יניקת עשן •

 מדפי אש •

  הפסקת פעולה. –מפוחי אוורור אחרים  •

  ה' ונורית הפסקה 'אדומה' יציינו מצב כל מפוח.נורית פעולה 'ירוק       .4

נורית סימון בעזרת מפסיקי גבול יציינו מצב מדף האש, 'פתוח' ('ירוק'), 'סגור'   .5

  ('אדום'), לכל מדף אש בנפרד.

  צופר ונורת סימון בלובי לציון מצב חרום.       .6     

מיזוג האוויר , באחריות קבלן 08לוח הכבאים יסופק במסגרת עבודות פרק   .7

לוודא שהלוח יכלול את כל ההרחבות והערוצים הנדרשים למערכות הבטיחות 

  ויניקת העשן הכלולים בפרק זה.
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  מיוחדים ותכולת המחירים אופני מדידה  5.415

  

  תנאים כלליים  01515.4.

התחשבות עם תנאי החוזה: רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת   א.

מפורטים והמתוארים בחוזה, בתוכניות, במפרט המחירים, בכל התנאים ה

ובאופני המדידה והתשלום. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך 

כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים, באותם מסמכים, על כל 

פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה 

הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג  מספקת לשינוי מחיר

  שהוא.

כל המחירים מתייחסים לאספקת והתקנת פרטי ציוד מושלמים, וכל האביזרים   ב.

  הדרושים להפעלת המערכות בצורה תקינה ומושלמת.

כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים יחדיו, כל האמור במפרט המיוחד, לרבות   ג.

חשמל מוסמך, בדיקות איכות מים ע"י מעבדה מאושרת,  עלות בדיקת בודק

, וביצועי סימולציות 1001בדיקת המערכות על ידי מכון התקנים לתאימות לת"י 

  פעולה לכל מצב הפעולה של המערכת.

  מדידה  ד.

  מחיר עבור שילוט לא יימדד בנפרד והקבלן יכלול אותו במחיריו האחרים.  

  חשמל אופני המדידה והתשלום לעבודות  .ה

העבודה משולמת במסגרת ויחד עם כל העבודות המכאניות של מתקן   )1

  מיזוג האוויר והאוורור, ולא ישולם עבורה בנפרד.

העבודה היא מלאה ומקיפה למערכת שלמה ועובדת ועל פי תנאי המפרט   

הזה ומפרט מיזוג האוויר והאוורור ובתאום מלא של קבלן מיזוג האוויר 

  וקבלן החשמל.

  :ני המדידה והתשלום לעבודות כלליות ואיטוםאופ  .ו

העבודה כוללת ללא מדידה בנפרד גם את כל הפירוקים למיניהם, ביצוע   )1

כל החורים והחריצים למיניהם בבניה ובבטון וכן את כל התיקונים 

וההשלמות והחזרת המצב לתקנו לרבות צביעה וגמר, לשביעות רצון 

ידה בנפרד גם את כל עבודות המפקח. כמו כן כוללת העבודה ללא מד

  האיטום האקוסטיים במעבר תעלות צינורות וכו'.

לאישור  בנוסףכל האביזרים למיניהם טעונים אישור האדריכל וזאת   )2

  מתכנן מיזוג האוויר.

בכל מקום שכתוב איטום הכוונה איטום מפני מעבר מים ו/או מפני מעבר   )3

בהתאם להנחיות יועץ אש ועשן, כפי שנערך על ידי יועץ האיטום ו

  הבטיחות.

קבלן מיזוג האוויר אחראי בין היתר גם לאיטום כל הפתחים למיניהם   

בקירות המשמשים ליציאת צנרת ו/או תעלות ו/או ציוד מכל סוג שהוא. 

האיטום ייעשה על ידי הקבלן בצורה מקצועית, מאושרת שתבטיח איטום 

  האיטום.שנים, כפי שנערך על ידי יועץ  10-עם אחריות ל
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  :מחיר יחידת קירור המים יכלול בין השאר  02515.4.

  מחליף חום (מאייד).  א.

  מחליף חום (מעבה).  ב.

  מדחסי קירור.  ג.

  לוח חשמל ופיקוד, לרבות כל הגנות היחידה, ומתאם תקשורת (חומרה ותוכנה).  ד.

" או שווה ערך בעלי MASON" מתוצרת "CIWיח') מדגם " 8בולמי רעידות (  ה.

  .2עה סטטית של "שקי

  מכלול הידראולי עם שתי משאבות עם משני מהירויות.  ו.

  

  :מפוח אוורור כולל בין השאר  03515.4.

  מפוח או תא מפוח.  א.

  מנוע.  ב.

  משנה מהירויות (אם נדרש).  ג.

  מדף ויסות כמויות אוויר בסניקה.  ד.

  מכסה מנוע.  ה.

  קונסטרוקצית תמיכה.  ו.

  ).1ית "בולמי רעידות (שקיעה סטט  ז.

  

  :יחידת מפוח נחשון/יחידת מפוח נחשון מוגדלות כוללת בין השאר  04515.4.

  במפרט הכללי. 1500.14כל הנדרש בסעיף   א.

  נחשון מים מקוררים.  ב.

  נחשון חימום חשמלי.  ג.

  ) למים מקוררים.PIDשסתום פיקוד (  ד.

  שסתומי ניתוק כדוריים.  ה.

  חיבור גמיש.  ו.

  על ידי מחבר איטום למוצא הניקוז. צנרת ניקוז עם חיבור  ז.

  גלאי נוכחות.  ח.

  .LCDלוחית הפעלה ממוחשבת   ט.

  .DDCבקר   י.

  לוח הזנה ופיקוד.  יא.

  

  :מזגן מפוצל 'מיני מרכזי' יכלול בין השאר  05515.4.

  יחידות עיבוי (מבנה, מפוחים ומנועים, נחשון עיבוי, לוח חשמל).  א.

  חשון איוד), קופסת חיבורי חשמל ופיקוד.יחידת איוד (מבנה, מפוח למנוע נ  ב.

צנרת גז מבודדת, חשמל ופיקוד בין יחידת העיבוי והאיוד (קטרים וסוגי כבלים   ג.

  וקטרים ע"פ המלצת היצרן) בתעלות ושרוולים.

  לוחית הפעלה עם משנה מהירות.  ד.
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  אינסטלצית חשמל ופיקוד.  ה.

  דגם 'כבד'.מנשא מגולבן תוצרת 'שחקים', עם שני מנעולים   ו.

  בולמי רעידות למעבה ולמאייד.  ז.

מ"מ וחיבורו לניקוז  0.8מגש איסוף מי ניקוז חיצוני למאייד עשוי פלב"ם בעובי   ח.

  (אם נדרש).

ס"מ מודבק  5בסיס בטון מאריחי מדרכה סוג כבד עם בידוד פוליסטירן בעובי   ט.

  בבסיסו.

  אינסטלצית חשמל ופיקוד.  י.

  ברת בין פרטי הציוד.אינסטלצית צנרת המח  יא.

  לוחית הפעלה.  יב.

  

  :יכלול VRF/VRVמחיר יחידת עיבוי למערכת קרר משתנה   06515.4.

  נחשוני עיבוי עם ציפוי הגנה.  א.

  מפוחי מעבה.  ב.

  מדחסי קירור.  ג.

  ברזי ניתוק.  ד.

  לוח חשמל ופיקוד, לרבות כל הגנות היחידה.  ה.

" או שווה ערך בעלי MASONת "" מתוצרCIWיח') מדגם " 8בולמי רעידות (  ו.

  .1שקיעה סטטית של "

  תכנוני לתכנות ותפעול.-פנל רב  ז.

  .DDCמתאם תקשורת למערכת   ח.

  

  :תעלות אוויר מרובעות מפח מגולבן כוללות בין השאר  07515.4.

  חיזוקים ומתלים.  א.

  .SMACNA) להב כפול לפי פרטי VANESכפות מכונות (  ב.

  ת:תעלות בתוך המבנה כוללו  ג.

  איטום תפרים בסרטי אלומיניום.  )1  

  פתיחת פתחים למפזרים וכו'.  )2  

  צביעת התעלה בקרבת המפזרים בצבע שחור.  )3  

  תעלות גלויות מחוץ למבנה כוללות:  ד.

  .DEC CASTאיטום תפרי התעלות בסרטים תוצרת   )1

תעלות גלויות תצבענה לפי מפרט צבע שבמפרט המיוחד לתעלות עגולות   )2

  ).15.26(סעיף 

ירת מי גשם על חדירת תעלות דרך פתח בגג דפעמוני פח מגולוון להגנה מפני ח  ה.

  הכוללים:

  .DEC CASTאיטום התעלות והפעמון בסרטים תוצרת   )1

  צביעה בצבע לבן לפי מפרט צבע שבמפרט המיוחד.  )2
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 1.5מטר כפול  1.0פעמוני הפח ישולמו לפי היקף התעלה החודרת באורך   )3

  פעמים.

המחיר לפי מ"ר תעלת פח מגולוון בסעיף המתאים בכתב הכמויות, בהצעת   

  הקבלן.

  

  :תעלות אוויר עגולות מפח מגולוון כוללות בין השאר  08515.4.

  חיזוקים ומתלים למבנה.  א.

  ).VANESכפות מכוונות (  ב.

  

ים, במפרט הכללי, ותכלול מחיר המתלים, החיזוק 1500.05הצנרת תימדד לפי סעיף   15.45.09

  וכל האביזרים להתקנה ועיגון הצנרת.

  .MUPROכל המתלים יהיו דוגמת תוצרת   

מ"מ  50מחיר צנרת מאותו חומר לא יהיה תלוי בשיטת המדידה של הקוטר (לדוגמא   

  ).2 1/8או " 2או "

) יימדדו בנפרד רק אם הם מופיעים בצורה Tספחי צנרת, קשת, מעבר קוטר, הסתעפות   

  ת, אחרת הם נכללים במחירי הצנרת.מפורשת בכתב הכמויו

  ספחים, כמו מופות, אוגנים וכו', לא ישולמו בנפרד, גם אם אביזרים נמדדים בנפרד.  

 50מחירי הספחים מאותו חומר לא יהיו תלויים בשיטת המדידה של הקוטר (לדוגמא   

  ).2 1/8מ"מ או "

  

ם, (קשת, מעבר קוטר, בידוד שסתומים ושסתומים חד כיווניים, מסננים) ספחי  15.45.10

), יימדדו בנפרד רק אם הם מופיעים 4ס"ק  1500.05), ואביזרי צנרת (סעיף Tהסתעפות 

  בצורה מפורשת בכתבי הכמויות, אחרת הם נכללים במחירי בידוד הצנרת.

  

, או מתאם תקשורת מכל סוג שהוא כולל לוח חומרה, DDCמחיר ציוד כמו בקר   15.45.11

טבלאות וגרפים הנדרשים להפעלה והצגת מלאים של פריט  תוכנה, בניית מסכים,

  הציוד אותו או מפקד.
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  ודרגנועיםמעליות  -   17פרק 

  

  כללי   17.01

 מפרט זה הנו כללי ומפרט את הציוד העיקרי הדרוש ליצור והתקנת המעליות  א.   

, וכולל את המערכות והדרישות התפקודיות. התכנון המפורט יעשה על והדרגנועים

  .מפקחהקבלן ויוגש לאישור ה ידי

  .03 - 6196257 רום יועצים למעליות טל.- להבהרות יש לפנות לאל    

  מפרט זה מתבסס על החוקים והתקנים הבאים:  ב.   

 על כל חלקיו. 2481תקן ישראלי  )1

  לדרגנועים. EN-115  קובע תקן ישראלי )2

  בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות. 1004.3תקן ישראלי  )3

 .ולדרגנועים וק תכנון ובניה המתייחס למעליותח )4

 2481נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י   – 3.1חלק  1918ת"י  תקן ישראלי )5

  נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים.  70חלק 

למפרט כולל להתקנת  8יועמדו בדרישות פרק  108חוק החשמל ע"פ ת"י  )6

  חשמל.

  )1980חדש (תש"מ  נוסח –פקודת הבטיחות בעבודה  )7

 חוק ההגבלים העסקיים. )8

  הגדרות  .ג

  . פירים ומזמין את המעליות/דרגנועיםהקבלן הראשי הבונה את ה - קבלן ראשי

  .מספק ומתקין את המעליות והדרגנועים - המעליות קבלן

לים בהצעת וכל הפריטים, האביזרים העבודות, ההזמנות והתשלומים בגין כך כל

  ם אחרת במפרטים ו/או בתכניות.קבלן המעליות אלא אם נרש

  

  תאור הפרוייקט  . 17.02

צטדיון ימפרט זה הנו עבור התקנת מערכת מעליות ודרגנועים בפרוייקט "שיפוץ א  

  : להלן תכנון המערכותלד" ת"א.  יבלומפ

  מתוכנניםמערבי הביציע 

 )  , L2-L1(מס '  VIP זוג מעליות - 

 )  , L3מעלית עיתונאים (מס '  - 

 )  L5-L4/שרות בודדות (מס' מעליות משא 2 - 

  )E2-E1דרגנועים ( 2 - 

  מתוכננים מזרחיהיציע ב

 ) L6-L7בודדות ( מס' נוסעים מעליות  2 -

  ) הצמודים לכל מעלית.E3-E4דרגנועים ( 2 -
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 1600נוסעים לעומס  21- מתוכננות כזוג מעליות ל  )L2-L1(מס '  VIP נוסעים זוג מעליות

  מפלסים.  6ק"ג כ"א ומשרתות 

 6ק"ג ומשרתת   1250נוסעים עומס  16- מתוכננת ל -  )L3עיתונאים (מס ' מעלית 

  מפלסים.

ק"ג  עם  1275כל מעלית מתוכננת לעומס  -) L5-L4מעליות משא/שרות בודדות (מס'  2

תחנות לכיוון אחד (כולל תחנת חילוץ) ותחנה  5ומשרתות  180◦-דלתות מפולשות ב

  תחנות עם תחנת חילוץ) . 5(סה"כ בקומת הקרקע  180◦-סלקטיבית ב-מפולשת

 1250נוסעים עומס  16- כל מעלית מתוכננת ל -)  L7-L6בודדות (מס'  נוסעיםמעליות  2

  תחנות . 3ק"ג  ומשרתות 

(ללא חדרי מכונות).  MRLהמתוכננות בפרוייקט הנן מעליות חשמליות מדגם ת ומעליכל ה

בראש פיר המעלית על בסיס  כל המעליות מותקנות באופן בו כל מכונת הרמה מורכבת

מיוחד וכל לוח פיקוד יותקן בתוך הפיר או בחזית הפיר כחלק מהמשקוף בתחנה העליונה 

  פ סיכום עם האדריכל.”בהתאם למעלית וע

  דרגנועים בודדים 4

ביציע  3מ' מקשרים קומת קרקע וקומה  10.00- דרגנועים לגובה הרמה של כ 2 -

   1E-2E המערבי

ביציע  3מ' מקשרים קומת קרקע וקומה  8.40-מה של כדרגנועים לגובה הר 2 -

  3E-4E  המזרחי

תמיכות (בחלק העליון ובחלק התחתון) עם עמוד תמיכה  2כל הדרגנועים יותקנו בין 

  .OUT DOORמסוג   במרכז ומיועדים לעבודה קשה מחוץ למבנה

  

  שונות  17.03

יוד שיסופק על ידו את הפרטים לגבי הצ מסור למפקח  לפני הזמנת הציוד ,יקבלן ה  .א

בהתאם למפורט בכתב הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות היצרנים של 

  הציוד המוצע.

  .ואישור המפקח חברת המעליות והציוד המוצע כפופים לקבלת אישור היועץ  .ב

יתקבלו ויבחנו הצעות של חברות מעליות המספקות מערכת למעליות ולדרגנועים   .ג

המעליות  קומפלט מחברה ידועה ומוכרת מחו"ל. המיובאות /דרגנועים מעליות

 SCHINDLER ,OTIS ,KONE .THYSSENתהיינה מתוצרת:  

 

  תנאים כללים     17.04

 קבלן הראשיהבאחריות התקנת המעליות והדרגנועים בפרויקט הקשורות לבניה עבודות  17.04.01

מאושרות של  בהתאם לתוכניותויסייד אותם  תוהמעלי ייבנה את פיר קבלן הראשי

  אדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה ובפיקוחם.ה

לכל גובה הפיר כולל יציקת ס"מ  20-25לפחות בעובי של  קירות כל פיר יבנו מבטון מלא  

  מ'.  1.50הבור בעומק 
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מ"ר  0.5ואוורור הפיר בשטח  עשן שחרורחלון רפפה ליורכב פיר כל  בחלקו העליון של  

  לפחות עבור כל מעלית בפיר.

בתוך הפיר או בחזית כל פיר כחלק מהמשקוף או פיקוד ין את לוחות היתק קבלן המעליות

פ סיכום עם האדריכל. כל לוח ”בקירבת המשקוף בתחנה העליונה בהתאם למעלית וע

  . ובטוחה גישה נוחהתהיה   יקודועם מנעול תיקני . לכל לוח פדלת חיצונית  פיקוד יהיה עם

   תאורה בכל פיר ע"פ דרישות התקן.קבלן המעליות יבצע עבודות חשמל כולל התקנת 

  

אשר אושרו ע"י  חב' המעליותתוכניות ודרישות  היועץ יספק ע"פ דרישות  קבלן הראשיה

  :את הפריטים הבאיםהיועץ, 

מ"ר לפחות  0.5רפפה בצמוד לתקרת הפיר לכיוון חלל חיצוני בשטח  /אוורורחלון  .1

עשן  או לחילופין תעלת לאוורור ושחרור  עם מסגרת ברזלעבור כל מעלית בפיר, 

  ).מעלות צלסיוס 40 -ל  5שבין אוורור כלפי חוץ (יש לשמור בתוך הפיר על הטמפ' 

 ק"ג כ"א עבור כל מעלית לפי גודל 1500לעומס   ווי תליה 4 יותקנו כל פירבתקרת  .2

  של קבלן ע"פ תוכניות מאושרותהציוד. המיקום וכמות ווי התליה המדויקים         

 המעליות.  

פוי ועבודות הגמר מסביב למשקופים יבוצע ע"פ הנחיות מדויקות של חב' חי .3

 המעליות או היועץ/האדריכל.

 המעליות. קבלןמאושרות של לפי תוכנית הפיר פיגום יציב לכל גובה התקנת  .4

הרכבה והתקנת השיש בריצוף תאי המעליות תבוצע ע"י הקבלן וע"פ תוכנית של  .5

 סוג השיש ועוביו יסכמו עם חב' המעליות.האדריכל ובתאום עם חב' המעליות. 

עם קו הזנה נפרד לקומה המיועדת להרכבת לוח הפיקוד צמוד הספקת חשמל  .6

הספקת חשמל כוללת אספקה ית. מעלכל לוח פיקוד של כל עבור לחזית הפיר 

פ ”בסמוך ללוח הפיקוד בתחנה העליונה בהתאם למעלית ועוהתקנת מפסק פאקט 

 סיכום עם האדריכל.

(רצוי תאורה דו תכליתית משולבת בתאורה וגופי תאורה לחצני תאורה ת התקנ .7

מפתח יציאה כולל התקנת מ'  1במרחק עד ביציאה מהמעלית בכל תחנה  הרגילה)

בתחנה  לקס ותאורת חירום במקום המיועד ללוח פיקוד 200-תאורה בעוצמה של כ

של  מאושרותע"פ תוכניות ו פ סיכום עם האדריכל”העליונה בהתאם למעלית וע

 המעליות ובאישור היועץ. ’חב

של בור כל חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לוארקה עם מוליך הקו  התקנת .8

 המעליות.

הספקת קו טלפון (נק') במקום המתוכנן ללוחות הפיקוד בתחנה העליונה בהתאם  .9

 פ סיכום עם האדריכל.”למעלית וע

לחדר  ללוח הפיקוד)חזית הפיר (מיקום המיועד התקנת צנרת וחווט בין  .10

, מערכות המוניטור  לכל מערכות אינטרקום הבקרה/מודיעין עבור מערכת 

הביטחון והבקרה  הנוספות, כולל התקנת מצלמות באם יידרשו על ידי המפקח 

 .כולל הכנת כבלים למצלמות בתאי המעליות ע"פ דרישת יועץ התקשורת
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 ללוח הפיקוד בהתאם למעלית)חזית הפיר (מיקום המיועד בין התקנת צנרת וחיווט  .11

 . מס' הגידים וסוג המוליכים בהתאם לדרישות חב' המעליות.בבנייןלחדר גנרטור 

התקנת מטפים לכיבוי אש בסמוך למקום המתוכנן עבור לוחות הפיקוד בתחנה  .12

 פ סיכום עם האדריכל.”העליונה בהתאם למעלית וע

מודעין/בקרה לעמדת  יקודכל לוח הפמוזיקת רקע בין כריזה התקנת צנרת וחווט ל .13

 לפי סיכום עם חב' המעליות והיועץ.

 .הספקת חשמל זמנית לצורכי עבודת הקבלן להפעלת כלים מכניים .14

 העל קבלן ראשי לבצע מדידות אנכיות לפיר לבדיקת דיוק בבניית הפיר . סטיי .15

 ס"מ.  + 2מותרת בפיר 

אשר מאושרות ע"י  כל עבודות הבנייה יבוצעו על פי תוכניות של קבלן המעליות .16

 .היועץ

  

 דרגנועים

כולל נקודת על הקבלן הראשי להכין פתח בפודסטים לצורך התקנת הדרגנועים  .1

מאושרות ובאישור  בהתאם לתוכניות בבור בחלק התחתון לכל דרגנוע ניקוז

 האדריכל.

על הקבלן ראשי להכין  שן/ נישה במפלסים להצבת הדרגנועים תוך התחשבות  .2

  י התוכנית.בעומס הנדרש על פ

עם קו הזנה נפרד מוגן מים כולל מפסקים לקומה העליונה (לראש הספקת חשמל  .3

המעליות  ’של חב ע"פ תוכניות מאושרותלוח הפיקוד של דרגנוע  עבור הדרגנוע) 

  מ'. 2.0-ובאישור היועץ. יש להשאיר עודף כבל בנקודה הנ"ל באורך נוסף של כ

בר לפס השוואת פוטנציאלים של הספקת נקודת ארקה בבור הדרגונעים שיחו .4

 הבניין.

 הספקת קוי תקשורת מראש הדרגנועים אל חדר הבקרה . .5

ק"ג לכל  5000לעומס  ווי תליה הבתקרבמידה ויתאפשר יותקנו ע"י הקבלן הראשי  .6

  דרגנוע.

 על הקבלן ראשי לבצע מעקות הגנה תיקניים בגישה לדרגנועים בכל קומה. .7

 .הקבלן להפעלת כלים מכנייםהספקת חשמל זמנית לצורכי עבודת  .8

אשר מאושרות ע"י  כל עבודות הבניה יבוצעו על פי תוכניות של קבלן המעליות .9

 .היועץ

  

  חציבות בבטון  17.04.03

אינו רשאי לחצוב בקירות, עמודים, תקרות ללא אישור מוקדם של  קבלן המעליות

 המפקח.

  

  

  



  

 171/2/ – איצטדיון בלומפילד  – 3204

 

484

  מידות  17.04.04

ת של הפיר ולהתאים את מידות המעליות לבצע מדידות מדויקו על קבלן המעליות

בהתאם למציאות בשטח. תוצאות המדידות יועברו ליועץ לבדיקה לפני הגשת תוכניות 

  .לאישור והדרגנועים סופיות למעליות

  

  תוכניות  17.04.05

שבועות מיום מתן צו התחלת העבודה תיק תוכניות  שישהיגיש תוך  קבלן המעליות

העתקים המסתמכים על המפרט הטכני ויתר תנאי  ושהשלראשוני לביצוע העבודה ב

  התוכניות יכללו: החוזה.

 תוכניות מוקדמות של הפיר לצורכי בניה. -

  תוכניות מוקדמות של מיקום הצבת הדרגנועים כולל ההכנות הנדרשות. -

  תוכנית פיגום בפיר. -

 תוכנית הרכבה כללית של המעליות הכוללת פרטי תא, דלתות ומשקופים. -

  בה כללית של הדרגנועים.תכנית הרכ -

 תוכניות חשמל, אביזרי איתות , פנל לחצנים. -

  תכניות להכנות הנדרשות למערכות הבקרה/ הביטחון של המעליות והדרגנועים. -

יעודכנו התוכניות בהתאם למידות שנמצאו ויועברו לאישור  יםלאחר ביצוע מדידות הפיר

   מחדש.

לתנאי החוזה או לאחר שהקבלן תיקן את  התוכניות יבדקו ע"י היועץ ואם ימצאו עונות

העתקים מכל  3-בכל הגשה תעשה  הערות היועץ, יאשר היועץ את התוכניות לביצוע.

    תוכנית.

נוסף על התוכניות והנתונים האמורים לעיל חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן 

  העתקים: 3-בלאחר גמר התקנת המעלית 

  .AS MADEשרטוטי הרכבה  -

  .AS MADEניות פיקוד ותרשים מתקן החשמל תוכ -

  .AS MADEתוכנית חווט חשמלי  -

   הוראות אחזקה מפורטות -

  הוראות שימוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חירום. -

  קבלן ראשי או היועץ.הכל חומר נוסף שיידרש ע"י 

 את כל התוכניות והדוגמאות הדרושות לבחירת פקחכמו כן מתחייב הקבלן להגיש למ

  צורת דלתות, משקופים, גוונים, לחצנים וכו' והכל ללא תשלום נוסף.

  

  בדיקות וקבלת המעליות  617.04.0

  לאחר הרכבת המעליות יזמין הקבלן את הבדיקות הבאות:

  ביקורת חברת חשמל.  א.

  .אגף מעליות או מכון התקנים העבודה בדיקת בודק מוסמך מטעם משרד   ב.

  הספק. אישור מח' בקרת איכות של  ג.
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  . המעליות כל הבדיקות יהיו ע"ח קבלן

בדיקת קבלה ראשונה של המעליות תתבצע תוך חודש מבדיקת הבודק המוסמך בנוכחות 

  ת למפרט הטכני ולתוכניות שהוגשו.והיועץ, שיבדקו התאמת המעלי

תיקון הליקויים יבוצע תוך פרק זמן שיקבע ע"י היועץ, לאחר ביצוע התיקונים תיערך 

   ית.קבלה סופ

 הקבלן יגיש את כל העזרה הדרושה לרבות הבאת משקולות וציוד מדידה לביצוע הבדיקה.

, גם אם טרם למבנה  או חלקיו 4המעליות ימסרו לשימוש שוטף מיד עם קבלת טופס 

  בבדיקת הקבלה. שצויינוהליקויים שתיקון ביצוע  םהסתיי

  מסירת המעליות לשימוש תתבצע ללא קשר לבדיקות הקבלה.

  

  הדרכה   77.04.01

הקבלן ידריך את המזמין /נציגי חברת הניהול באופן השימוש וינחה אותם בפעילות בשעת 

או  והדרגנועים מעליותהמסירה של  עםחירום, חילוץ ועזרה ראשונה. ההדרכה תינתן 

  בהתאם לבקשת נציג המזמין/חברת הניהול.

  

  אחריות  817.04.0

/הדרגנועים, לאחר גמר שימוש קבלן יותתקופת האחריות תתחיל מיום קבלת המעל

לאחר ביצוע תיקון הליקויים, ולא מתאריך הבניין במעליות לצורכי עבודות הבניין ו

המזמין ימסור לקבלן המעליות תאריך התחלת השימוש.  מסירת המעליות לשימוש.

  חודשים. 24תקופת האחריות תהיה לתקופה של 

טיב החומרים, הציוד, העבודה ולפעולה , ל/הדרגנועיםמעליותלהקבלן יהיה אחראי 

שעות ויהיו על  12במשך תקופת האחריות, כל התיקונים יבוצעו תוך  רכותתקינה של המע

  חשבון הקבלן כולל החלפת חלקים.

בהתאם להסכם השירות  /הדרגנועיםמעליותלבתקופת האחריות יבצע הקבלן שרות 

  ,ץ המעליותומאושר ע"י משרד יוע המאושר ע"י בית הדין לחוזים

  .  פעמים בשנה 10 לפחות או  אחת לחודש ויבוצעוהטיפול השרות 

  

  שרות תקופתי  09.17.04

המשתמשים והקבלן יחתמו על הסכם שרות שאושר על ידי בית הדין לחוזים חב' הניהול/

   .וע"י משרד היועץ אחידים

ורן במקום הסכם השרות יכלול פרק מיוחד לטכנאי מעליות / דרגנועים שישמש כונן/ ת

  בזמן אירוע המתקיים באיצטדיון.

מתחייב הקבלן לספק את כל השירותים ומסוכם תמורת הסכום המופיע בכתב הכמויות 

ובכל /חב' ניהול עלויות השרות יהיו כפופות לאישור היועץ המופיעים בהסכם השרות. 

  מסוג זה בשוק. מבניםמקרה לא יחרגו מהמקובל לגבי 

תחייב הקבלן לבצע בשעות העבודה הרגילות כל תיקון או טיפול בנוסף לעבודות השרות מ

על כל ביצוע טיפול,  המשתמשיםיש להחתים אחראי מטעם  שיידרש ללא תשלום נוסף.

  וכר ביצוע העבודה.תתיקון או החלפת חלקים כדי ש
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במשרדי חברת המעליות ובו ירשמו התקלות, עבודות ספר קריאות ממוחשב הקבלן ינהל 

  , נציג הקבלן יחתום על ביצוע העבודה.והדרגנועים מעליותבני העבודה שבוצעו השרות וזמ

חודשים ראשונים יוגדרו כתקופת הרצה ולאחריה מתחייב הקבלן שמס' התקלות  שישה

תקלות לשנה. כמו כן מתחייב הקבלן שמשך השבתת  4המשביתות כל מעלית לא יעלה על 

תהינה יותר תקלות או שמשך ההשבתה  באם שעות. 24לא יעלה על או דרגנוע מעלית 

או  מעליותהנזקים שנגרמו בגין השבתת בהתאם ליעלה על האמור יחויב הקבלן לפצות 

  התקלות הנובעות מהסיבות הבאות לא יחשבו כתקלות: .הדרגנועים

  שימוש לא נכון של המשתמשים.  א.

  תקלות כתוצאה מלכלוך או מפגעים בבניין.  ב.

  ת חשמל לא סדירה.תקלות כתוצאה מהספק  ג.

או  מעליותהנטיות להשבתת וועל פי הרישום בספר יפסוק היועץ אלו תקלות רל

  ונובעות משרות לקוי, ציוד פגום או הרכבה והפעלה שגויים. הדרגנועים

  

  MRLמעליות מדגם  - מפרט טכני    05.17

  יציע מערבי  VIPמעליות  – תאור כללי  05.01.17

  L1-L2מס'  - מספר מעליות

  כ"אק"ג  1600  עומס נוסעים  21 -  מסעו

גישה  בעלת )VVVF תדר ( מ/שנ' בזרם חילופין מבוקר 1.6 -  מהירות נסיעה

  DIRECT APPROACH)( ישירה לתחנה

  GEARLEES)ללא תשלובת חלזונית (הרמה מכונות  -  ההנעה

  בחלק עליון של  פיר המעליות על בסיס מיוחד -  מיקום המכונה

ר המעליות או בחזית הפיר כחלק ממשקוף בתחנה בתוך פי -  מיקום לוח פיקוד

  פ סיכום עם האדריכל”העליונה ע

  + מ"מ 5 -  דיוק עצירה

  2:1 -  יחס תליה

 ע"י משקל נגדי  50% -  עומס האיזון

  הרץ 50פזות,  V 380 ,3 -  זרם החשמל

  התנעות לשעה 240 -  מס' התנעות

 פיקוד כבאים +  פיקוד + (דופלקס) משותף מלאמאסף  -  הפיקוד סוג

  פתיחה מוקדמת+ חיווי קולי בתא +  עומס מלא ויתר

  "מ  מ 2200x5600 -  מידות הפיר

  גובה קומה העליונה

  עומק בור

  לפחות מ"מ  4400 -

   מ"מ   1500 -

  בפתיחה מרכזיתמ"מ   2100X 1100 -  גודל הדלת

    2500  (גובה) 2000x  (רוחב)   1700x (עומק) -  גודל התא
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  מ' 24.40-כ -  גובה הרמה

   בצד אחדתחנות  6 -  ותמס' תחנ

מהקטלוג המפואר של היצרן ואישור  בהתאם לתיאור טכני -  מבנה התא

  האדריכל

מטיפוס  אוטומטיות בתא ובתחנות בפתיחה מרכזית -  דלתות

HEAVY DUTY  ופועלות בזרם חילופין ומבוקר תדר 

)VVVF (  .  

  וכיווןכולל קפיץ לריסון  נעלי החלקה עם שימון אוטומטי -  תא ומשקל נגדנעלי 

  ע"פ חישוב ותכנון יצרן המעליות -  ומשקל נגדי גודל פסי התא

מערכת חילוץ חשמלית ידנית כולל חילוץ חשמלי אוטומטי  -  מערכת חילוץ

 בהפסקת חשמל

 כולל מתקן רפיון כבלים -  כבלי תילוי

  

  יציע מערבי  מעלית עיתונאים – תאור כללי  05.02.17

  L3מס'  -  מעלית

  ק"ג  1250נוסעים עומס  16 -  עומס

גישה ישירה  בעלת (VVVF) תדר  מ/שנ' בזרם חילופין מבוקר 1.6 -  מהירות נסיעה

  לתחנה

)(DIRECT APPROACH  

  + מ"מ 5  -  דיוק עצירה

 2:1 -  יחס תליה

  )  GEARLESSמכונת הרמה  ללא גיר   ( -  מכונת ההרמה 

  על בסיס מיוחד  בחלק העליון של הפיר  -  מיקום המכונה

  בתוך הפיר או בחזית הפיר בתחנה עליונה ע"פ האדריכל -  לוח פיקודמיקום 

  ע"י משקל נגדי 50%  -  עומס האיזון

  הרץ 50פזות,  V 380 , 3  -  זרם החשמל

  התנעות לשעה 240  -  מס' התנעות

עומס מלא מאסף מלא + פיקוד כבאים  + פיקוד בעמסה + פיקוד  -  סוג הפיקוד

  פתיחה מוקדמת+ ויתר

  מ"מ  2200x2450 -  ת הפירמידו

  לפחות  מ"מ 4400 -  קומה עליונהגובה 

  מ"מ 1500 -  עומק בור

  מ'  24.40- כ -  גובה הרמה

  תחנות 6 -  מס' תחנות

   בצד אחדכולן  ותדלת 6 -   מס' דלתות
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  בפתיחה מרכזית מ"מ 2100x1100  -  גודל הדלת

  האדריכלי, קטלוג היצרן ואישור בהתאם לתיאור טכנ  -  מבנה התא

   מ"מ  2500  (גובה) 1650x  (רוחב)   1700x (עומק)  התא גודל

 HEAVYמטיפוס בפתיחה מרכזית אוטומטיות בתא ובתחנות  -  דלתות

DUTY ופועלות בזרם חילופין ומבוקר תדר )VVVF (   

  כולל קפיץ לריסון וכיוון נעלי החלקה עם שימון אוטומטי  -  נעלי תא ומשקל נגדי

  לפי חישוב ותכנון של היצרן  -  תאגודל פסי ה

  לפי חישוב ותכנון של היצרן  -  גודל פסי משקל נגדי

  .י, קטלוג היצרן ואישור האדריכלבהתאם לתיאור טכנ  -  אביזרי פיקוד

מערכת חילוץ חשמלית ידנית כולל חילוץ חשמלי אוטומטי בהפסקת  -  מערכת חילוץ

 חשמל

 יםכולל מתקן רפיון כבל  -  כבלי תילוי

  

 מעליות משא/שרות – תאור כללי  05.02.17

  L5מס'   L4 מס'  -  מעלית

  כל מעלית בודדתק"ג  1275נוסעים עומס   17 -  עומס

גישה ישירה  בעלת )(VVVF תדר  מ/שנ' בזרם חילופין מבוקר 1.0 -  מהירות נסיעה

  DIRECT APPROACH)(  לתחנה

  + מ"מ 5  -  דיוק עצירה

 2:1 -  יחס תליה

  )  GEARLESSמכונת הרמה  ללא גיר   ( -  רמה מכונת הה

  על בסיס מיוחד  בחלק העליון של הפיר  -  מיקום המכונה

  בתוך הפיר או בחזית הפיר בתחנה עליונה ע"פ האדריכל  -  מיקום לוח פיקוד

  ע"י משקל נגדי 50%  -  עומס האיזון

  הרץ 50פזות,  V 380 , 3  -  זרם החשמל

  עות לשעההתנ 180  -  מס' התנעות

בקומת קרקע + פיקוד כבאים  +   מפולש סלקטיבי -מאסף מלא  -  סוג הפיקוד

  עומס מלא ויתרפיקוד בעמסה + פיקוד 

  מ"מ  2500x2600 -  מידות הפיר

  לפחות  מ"מ 4400 -  קומה עליונהגובה 

  מ"מ 1500 -  עומק בור

  מ'  21.20- כ -  גובה הרמה

  תחנות עם תחנת חילוץ 5 -  מס' תחנות

  בקומת קרקע 180◦-+ דלת מפולשת ב בצד אחד ותדלת 5 -   מס' דלתות

  כנפיים) 4בפתיחה מרכזית ( מ"מ 2100x1400  -  גודל הדלת

  י, קטלוג היצרן ואישור האדריכלבהתאם לתיאור טכנ  -  מבנה התא



  

 171/2/ – איצטדיון בלומפילד  – 3204

 

489

  כל תא מ"מ  2500  (גובה) 1650x  (רוחב)   1700x (עומק) -  התא גודל

 HEAVYמטיפוס בפתיחה מרכזית  ת בתא ובתחנות אוטומטיו -  דלתות

DUTY ופועלות בזרם חילופין ומבוקר תדר )VVVF (  כולל מגעים

. מנגנון הדלתות יכלול נעילה   IPX3מותאמים לעמידות ברמת 

  מכנית, כך שלא יהיה ניתן לפתוח דלת כשהמעלית לא בקומה.

  כולל קפיץ לריסון וכיוון נעלי החלקה עם שימון אוטומטי  -  נעלי תא ומשקל נגדי

  לפי חישוב ותכנון של היצרן  -  גודל פסי התא

  לפי חישוב ותכנון של היצרן  -  גודל פסי משקל נגדי

  .י, קטלוג היצרן ואישור האדריכלבהתאם לתיאור טכנ  -  אביזרי פיקוד

מערכת חילוץ חשמלית ידנית כולל חילוץ חשמלי אוטומטי בהפסקת  -  מערכת חילוץ

 לחשמ

 כולל מתקן רפיון כבלים  -  כבלי תילוי

  

 נוסעים יציע מזרחימעליות  – תאור כללי    05.03.17

  L6מס'   L7 מס'  -  מעלית

  כל מעלית בודדתק"ג  1250נוסעים עומס   16 -  עומס

גישה ישירה  בעלת (VVVF) תדר מ/שנ' בזרם חילופין מבוקר 1.0 -  מהירות נסיעה

  DIRECT APPROACH)(  לתחנה

  + מ"מ 5  -  יוק עצירהד

 2:1 -  יחס תליה

  )  GEARLESSמכונת הרמה  ללא גיר   ( -  מכונת ההרמה 

  על בסיס מיוחד  בחלק העליון של הפיר  -  מיקום המכונה

  בתוך הפיר או בחזית הפיר בתחנה עליונה ע"פ האדריכל  -  מיקום לוח פיקוד

  ע"י משקל נגדי 50%  -  עומס האיזון

  הרץ 50פזות,  V 380 , 3  -  זרם החשמל

  התנעות לשעה 240  -  מס' התנעות

פתיחה + עומס מלא ויתרמאסף מלא + פיקוד כבאים  + פיקוד   -  סוג הפיקוד

  מוקדמת

  מ"מ  2200x2450 -  מידות הפיר

  לפחות  מ"מ 4400 -  קומה עליונהגובה 

  מ"מ 1500 -  עומק בור

  מ'  8.40 - כ -  גובה הרמה

  תחנות  3 -  מס' תחנות

   בצד אחד ותדלת 3 -   מס' דלתות

  בפתיחה מרכזית  מ"מ 2100x1100  -  גודל הדלת

  י, קטלוג היצרן ואישור האדריכלבהתאם לתיאור טכנ  -  מבנה התא
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  כל תא מ"מ  2500  (גובה) 1650x  (רוחב)   1700x (עומק) -  התא גודל

 HEAVYס מטיפובפתיחה מרכזית  אוטומטיות בתא ובתחנות  -  דלתות

DUTY ופועלות בזרם חילופין ומבוקר תדר )VVVF (   

  כולל קפיץ לריסון וכיוון נעלי החלקה עם שימון אוטומטי  -  נעלי תא ומשקל נגדי

  לפי חישוב ותכנון של היצרן  -  גודל פסי התא

  לפי חישוב ותכנון של היצרן  -  גודל פסי משקל נגדי

  .קטלוג היצרן ואישור האדריכל י,בהתאם לתיאור טכנ  -  אביזרי פיקוד

מערכת חילוץ חשמלית ידנית כולל חילוץ חשמלי אוטומטי בהפסקת  -  מערכת חילוץ

 חשמל

 כולל מתקן רפיון כבלים  -  כבלי תילוי

  

  צביעה  17.06

כולל  משקל נגדי, משקופיםמסגרת ל, מסגרת תא, לפסים חיזוקים: כגוןכל חלקי הברזל 

יצבעו בצבע יסוד , יטופלו ולאחר מכן תא וכדומה ינוקו  אומים ,ברגים ו ודלתות, חיזוקים

   .מיניום סינתטי וצבע סופי אפוקסי

  

  שלטים  17.07

  .2481הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים בהתאם למפורט בת"י   

 

 תות חשמליומערכ 17.08

 

  ללא חדרי מכונות MRLמעליות חשמליות  מדגם  -  מערכת הנע חשמלי  17.08.01

) עם מגנטים   GEARLESSוללא כננת ( VVVFית יהיה מבוקר תדר בשיטת  הנע המעל  

המכונה על כל חלקיה תורכב ) . PERMANENT MAGNETקבועים על מעצור המעלית (

(מדגם מאושר ע"י חברת האם המייצרת  ותפולס על בסיס פלדה מבודדת ע"י כריות גומי 

מבנה וזאת לצורך שיועברו ל למניעת רעידות ורעשים מבנהמיתר חלקי ה  את המעלית)

  .1004.3עמידה בדרישות תקן 

  

  בקרת מהירות  02.17.08

המנוע יופעל על ידי מערכת שתבקר את התאוצה, המהירות הנומינלית והתאוטה. הנע   

בעלת חוג סגור עם טכו / אנקודר לקבל  VVVFהמעלית יבוקר ע"י ממיר בקרת תדר 

המערכת תצויד בביטחונות לעצירת חירום  עקומת נסיעה קבועה שאינה תלויה בעומס.

המערכת תצויד   במקרה של אי התאמה בין המהירות המתוכננת לבין המהירות המעשית.

   במסננים המונעים סיכון של הפרעות רדיו ורשת .

והבלם ישמש רק לאחזקת  ללא שימוש בבלם מכני עצירת המעלית תהיה חשמלית  

  . מוחלטת המעלית לאחר העצירה
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  תילוי יכבל  03.17.08

אשר קיבלו אישור להתקנה בחו"ל ולהתקנה בארץ ע"י  הכבלים יהיו מיוחדים למעליות  

    מתוחים במידה שווה.הכבלים מדגם המסופק ע"י חברת האם ו. מעבדת מכון התקנים

מתחת/מעל לפעמוני התליה יותקן מפסק "כבל רפוי" להגנה מפני רפיון כבלים עם מגע   

  עולת המעלית במקרה של התארכות יתר או רפיון באחד הכבלים.חשמלי שיפסיק את פ

  

  כוונות התא ומשקל נגדי  04.17.08

. הכוונות יהיו ברמת משוכים בקור או מעובדים  Tהכוונות מיוחדות למעליות מסוג   

הכוונות יהיו  הנעות במהירויות גבוהות.  מעליותלמו ידגם הכוונות יתאליטוש גבוהה , 

חיבורי הכוונות יעשו באופן  מדויק  ם לקירות הפיר באופן אנכי מדויק.מחוברים ומעוגני

  כך שיהוו המשך רציף. את הכוונות יש להאריק  בהתאם לחוק החשמל.

  

  נעלי הובלה  05.17.08

ציפוי מתאים בחלק הנע על עם קפיצים ונעלי התא והמשקל הנגדי יהיו נעלי החלקה   

  ותקנו משמנות לסיכה אוטומטית.המסילות. על נעלי התא והמשקל הנגדי י

  

  פגושים  06.17.08

הידראוליים . סוג  יםמשקל הנגדי יותקנו פגושהבאזור התא ו )בבור(בתחתית הפיר   

הפגושים יותקנו על בסיס פלדה. בסיס הפלדה הפגושים וגובהם יהיה בהתאם לתקן.

קצר את כבלי יתוכנן כך, שבעת התארכות כבלי ההרמה ניתן יהיה להנמיכם מבלי צורך ל

  ההרמה.

  

  משקל נגדי  07.17.08

של עם חיזוקי אורך בקרבת תילוי הכבלים. מילוי המסגרת  תצורתי פלדהמסגרת יותקן כ  

  50%עומס המשקל הנגדי יהיה משקל התא + קומפלט.  לוחות ברזלהמשקל נגדי יהיה מ

   מעומס התא.

   י ההובלה ישחקו.שלא ישתחרר מהמובילים במקרה ונעלכך ובטח אהמשקל הנגדי י

מס' תותבים (  בתחתית המשקולת יותקנו תותבים אשר יפורקו לאחר התארכות הכבלים

בתחתית הבור  לכל הפחות מאורך הכבלים). 2% -כ,ע"פ גובה מחושב להתארכות הכבלים 

יותקן פח או רשת הפרדה והגנה בין תא המעלית למשקל הנגדי, כמו כן  2481ע"פ תקן ת"י 

  ן ע"י קבלן המעליות סולם ירידה עד לתחתית הבור.בכל בור יותק

  

  משקופים ודלתות פיר  09.17

המותאמים  BOXFRAMEאו משקפים חצי סמוים  יותקנו משקופים סמוייםבפרויקט 

  .  הדלתות נירוסטה של כגוון גוון המשקוף   .)ע"פ החלטת האדריכללציפוי אבן (

יעוגנו מ"מ לפחות ו 2ורטיבית בעובי נירוסטה דקהמשקופים יהיו עשויים מפח הדלתות ו

 110-מאם ספי המשקופים יבלטו לתוך הפיר יותר  היטב בעזרת בורגי פיליפס ויבטנו. 

  ע"י הקבלן. מפח מגולוון בין סף למשקוף שמתחת מ"מ יורכבו כיסויים 
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 מבוקר תדר. חילופיןויופעל חשמלית בזרם  HEAVY DUTYמנגנון הדלת יהיה מטיפוס 

  . IPX3ת מגעי הדלתות יהיו מותאמים לעמידות ברמת בכל המעליו

  . 2481דלתות הפיר והמשקופים יעמדו  בכל דרישות תקן 

  בפתיחה מרכזית .הדלתות נגררות בכל המעליות 

  .מ"מ 0012x0011הדלתות נגררות במידות    L1, L2, L3, L6, L7במעליות נוסעים מס' 

  כנפיים). 4( מ"מ 0012x1400ות במידות הדלתות נגרר  L5  -L4במעליות משא/שרות מס' 

בעלות   HEAVY DUTYמותאמות לדלתות מטיפוס יהיו  ההובלהנעלי בכל המעליות 

  .רבלעמידה בעומס  או מאלומיניום מלא ויתוכננו   ספים מיוחדים מפלדה

כל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח חילוץ . מ"מ 1.5מפח מגולוון עשויות  הדלתות

לכל דלת משקולת או קפיץ  הפתח תותקן טבעת דקורטיבית מפלב"ם. תקני ,סביב

חגור מכני בין אגפי הדלת  בעלת סגירתה במידה והתא אינו חונה מולה  יבטיחו אתש

   בהתאם לתקן.

מנגנון הדלתות יכלול נעילה כך שלא ניתן יהיה  במעליות בעלות הדלתות המפולשות

  לפתוח דלת כשהמעלית לא בקומה.

תהיה מסילת הדלתות התחתונה  לתות יהיו מסוג אלקטרומכני מדגם מאושר.מנעולי הד

  חריצים לפינוי לכלוך.בעלת 

המשקוף והחלקים הגלויים שלו כמו כן דלתות הפיר בקומות יהיו מנירוסטה דקורטיבית 

  רקוע ע"פ סיכום עם האדריכל. 

אש משקוף בקומות בהם יותקנו משקופים סמויים כל החלקים הגלויים של המשקף (ר

  , גוון צבע המשקוף כגוון הדלתות .יצופו בנירוסטהוהמזוזות) 

  .אדריכל והיועץ לפני יצורובכתב ממשקופים ודלתות הפיר יקבל אישור הכל פרטי עיצוב 

  

  מסגרת ותא המעלית  10.17

  מסגרת תא  : 

  מסגרת יציבה של   ברזל צורתי המתאימה לגודל ולעומס המעליתמהתא בנוי  _

הכנה להתקנת משקולות עבור האיזון  יהסטטית בתחתית המסגרת תה התא יאוזן _

 הסטטי.

  .מסגרת התא וכל חלקי המתכת יצבעו בצבע נגד חלודה _

וכמו כן יבודד  התא יבודד מהמסגרת ע"י כריות גומי למניעת העברת רעידות  _

  . אקוסטית

 צדו. 3-מאנשים לפחות ויגודר במעקה  2גג התא יתאים לנשיאת  _

  תא יורכבו:על מסגרת ה _

 מנגנון תלית הכבלים, נעלי התא, התקן תפיסה,  -

  מתקן ריפיון כבלים, טבלת לחצני שרות, -

אזעקה פעמון  ,רציפה עם מגעים לעומס מלא ועומס יתר מע' השקילה -

 תאורת שרות,ו

 מנגנון דלת אוטומטית, -
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לאוורור התא בעל שתי מהירויות כיווני עם מתג בורר - דומפוח יניקה  -

  .DB 45בית שלברמת רעש מר

ה מע' תאורפעמון כולל לחצן להפעלת פעמון על גג התא, יחידת אינטרקום, -

 .חירום ותאורת 

  : דלתות

מבוקר  חילופיןויופעל חשמלית בזרם  HEAVY DUTYמנגנון הדלת יהיה מטיפוס  _

  תדר,

יצויד במגביל כוח סגירה שימנע פגיעה בנכנס כאשר הדלת נסגרת.  ותמנגנון הדלת _

מהתא.  ידניתיהיה לפתוח את הדלת  ניתןבמנגנון  תקלהחשמל או  בזמן הפסקת

 מהירות הדלת בסוף הפתיחה והסגירה יהיו איטיות כדי למנוע דפיקות וזעזועים. 

מערכת הדלתות תהיה מצוידת בנעילה מכנית ומנגנון כך שלא תהיה אפשרות  _

 תקלה.פתיחת דלתות מהתא באופן ידני בין הקומות בזמן הפסקת חשמל או כל 

מע' הפיקוד והבקרה של המנגנון הדלתות היו במארז מוגן כולל הגנה נגד מים  _

 ,IPX3ויעמדו בדרישות ברמת 

במידות   L1, L2, L3, L6, L7במעליות נוסעים מס' בפתיחה מרכזיתהדלתות  _

2100x1100 ובמעליות משא/שרות מס'  מ"מL4 L5    2100במידותx1400 4( מ"מ 

  כנפיים).

 . מ"מ 1.5בעובי ירוסטה נהדלתות מפח  _

תוכננים מאשר  או מאלומיניום מלא מיוחדים מפלדההדלתות בעלות  ספים  _

 רב.לעמידה בעומס 

 דקורטיבית לפי בחירת האדריכל ,מצופות נירוסטה הדלתות כולל חזיתות  _

  חיזוקי אורך ומצופות בצדן הפנימי בשרף למניעת רעש ורעידות. הדלתות בעלות _

 כבו טור תאים פוטואלקטריים מדגם מאושר ע"י היועץ.על כנפי הדלתות יור _

  רצפת התא:

 מפח מגולוון בעובי מתאים כדי להבטיח נשיאת העומס הדרוש,  _

)  שיש מסוגים, גוונים וגדלים שונים לרבות שילובים, L1-L2(מס'    VIP-במעליות ה _

 מרוג. םקיימת אופציה להחלטת האדריכל לריצפה מפח נירוסטה או אלומיניו

בעובי מנירוסטה או אלומיניום צופה בפח מרוג כל שאר המעליות ריצפת התא תב _

 .לתא משאותב הכנסת קחיזוקים שימנעו עיוות ע עם מ"מ לפחות 5-8

  קירות התא:

עם חיזוקים מצידם החיצוני ומצופים  מ"מ לפחות 1.5בעובי  מגולווןיהיו מפח  _

 רעש ורעידות. למניעת או בכל חומר אקוסטי אחר שיידרש  צמר סלעיםב

 יהמפקח. עיצוב תאאדריכלי ובאישור ע"פ תכנון ועיצוב  ות יעוצבוהמעלי יתאכל  _

מעליות הנוסעים יהיו מאלמנטים של נירוסטה דקורטיבית, מראות וכו' בהתאמה 

 לקטלוג של החברה ואישור האדריכל.
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 מעקה מנירוסטה התואמת את חזית ןיותקודופן צדי בדופן אחורי בכל תא מעלית  _

 .לפי תכנון האדריכל התא

 . לפי פרט ואישור האדריכלאו דקורטיבית  מברשתבנירוסטה  ותמצופחזיתות התא  _

יותקן בהיקף הקירות )   L3 L4 L5במעליות משא/שרות ומעלית עיתונאים (מס'   _

 .  מנירוסטה או עץ במרווחיםפסי הגנה  3-4ובנוסף  מעקה מנירוסטה

 " לרצפה יורכב מגן רגל מנירוסטה בצמודוקירות הסביב בכל המעליות  _

BRUSHED." 

ישופע שמ"מ לפחות  750בחלק התחתון לכל רוחב פתח התא יותקן סינר שגובהו  _

 מ"מ. 50 -כ בחלקו התחתון לאורך אנכי של עוד

  תא המעלית יהיה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליון והתחתון. _

 ללא ברגים בולטיםעה ושקותא תהיה מנירוסטה לכל גובה התא הטבלת לחצני  _

במישור אחד עם הקיר או טבלת לחצנים מתוך קטלוג החברה שאושרה ולפי בחירת 

  .האדריכל

 2בכל תא יותקנו  היועץ.פונקציונלי של תא תהיה בהתאם לאישור הטבלת לחצני  _

ת"י  תקן ישראליבהתאם לדרישות יותקנו השימושיים הלחצנים פלטות לחצנים. 

נגישות נכים  70חלק  2481ות סביבה הבנויה הכולל ת"י  נגיש – 3.1חלק  1918

  וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים ובתאום ואישור היועץ .

הלחצנים מדגם אנטי וונדאליים עם כיתוב מובלט וכוללים כתב ברייל וחיווי קולי  _

 ומתוך קטלוג החברה.

תאום עם בכל תא יבוצעו הכנות לחיווט עבור התקנת מערכת מצלמות ומסכים ב _

 המפקח. התקנת המערכות תבוצע ע"י המפקח.

  תקרת התא:

ו תאורת בתקרת התא תותקן תאורה פלורסנטית אמגולוון, מפח תהיה  התקרה  _

 מנורות 8בכל מעלית יותקנו  ע"פ אישור המפקח.מפוחים  2, תאורת חירום, לדים

  . פתחים עם כיסוי הגנה  עבור המפוחיםלפחות. 

מתוך קטלוג החברה או ע"פ תכנית האדריכל ותהיה  ת תעוצבדקורטיבי תקרה _

 מחומרים: נירוסטה כולל נירוסטה בליטוש מראה, זכוכית ,תאורה שקועה וכו'. 

טבלאות לחצנים, ציפוי רצפה, ציפוי , עיצוב התא , משקופים , דלתות  –הגמר  כל פרטי

המעליות  מתוך קטלוג חברת וגימור הקירות, עיצוב  תקרת התא, ידית אחיזה וכו'

את אישור  ויקבל. כל פרטי הגמר  הניתנים לתוספות ושינויים בעיצובבדגמים המפוארים 

  .הזמנת המעליותלפני היועץ בכתב ואישור  האדריכל המפקח/

  

  אינסטלציה חשמלית  11.17

יעמדו בדרישות תקן החשמל לכבלים (כולל קווי תאורת הפיר) ם בפיר יכבלים החשמליה  

, כל ההסתעפויות יעשו  ועברו בתעלות חשמל בהתאם לחוק החשמלמסוג מוגן מים וי

בקופסאות הסתעפות עם מהדקים. הכבל הכפיף יתאים לעבודה מאומצת ומתוצרת 

  מוכרת. 
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כל המכלולים  גידים רזרביים ולא פחות משלושה גידים. 10%בכל כבל כפיף יהיו   

יהיו אטומים למים  מכניים והאלקטרוניים המותקנים בפיר ובתא המעלית- האלקטרו

   .לפחות IPX3ויעמדו בדרישות 

בבור, בסמוך למפסק הבור יותקנו: שקע חשמל, מפסק תאורת פיר , לחצן פעמון אזעקה,   

  יחידת אינטרקום , ובפיר תותקן תאורה בהתאם לדרישות התקן. 

  קבלן המעליות יבצע את כל עבודות החשמל כולל התקנת תאורה בפיר ע"פ דרישות התקן.  

  

  לוח הפיקוד  12.17

בתוך הפיר או בחזית הפיר או כחלק מהמשקוף בתחנה העליונה יורכב פיקוד לוח כל   

פ סיכום עם האדריכל. כל לוח פיקוד יותאם לעמידות בדרישות  ”בהתאם למעלית וע

IPX3  .  

בהתאמה למשקוף ודלת   עשויות/מצופות בנירוסטה עם דלתותלוח הפיקוד יורכב 

מקסימלי התוך התחשבות באוורור  לוח הפיקוד יצויד במאווררים,.  המעלית בקומה

  . ובהוצאת אוויר חם בלוחהניתן 

, מפסק ראשי תלת פזיבלוח החשמל שבקומה יותקנו לפי דרישות התקן וחוק החשמל : 

חצי  יםמפסק, OFFמפסק כוח מעלית עם שילוט באדום ועם נעילה מכנית במצב 

, זיאחד פ שקע ותאורת תא המעלית, בית הפיררת עבור תאו םייזאחד פים ואוטומטי

  מפסקים חצי אוטומטים לשקע, לתאורה ולתאורת החירום.

לקס)  200 -תכליתית בעוצמה של כ-מעל לכל לוח הפיקוד התקנת תאורה קבועה (רצוי דו

 ותאורת חירום .

ל בלוח הפיקוד תותקן מע' חילוץ קומפלט מסוג חילוץ חשמלי (אוטומטי). בהפסקת חשמ

יופעל חילוץ אוטומטי ופתיחת דלתות אוטומטית כולל חיווי וסימון בכתב "מעלית 

  .בקומה"

  

   הפיקוד  17.13

  )   L2-L1(מס'      VIPמעליותלזוג פיקוד   17.13.01

+פיקוד (דופלקס)  מעליות 2- פיקוד מאסף מלא משותף להיה פיקוד לזוג מעליות י

+ חיווי קולי בתא  עומס מלא ויתרפיקוד +  NUGING+ פיקוד כבאים + פיקוד   גנרטור

  פתיחה מוקדמת   +

כל הקריאות ירשמו בזיכרון המערכת.  - (דופלקס)  מעליות 2- למאסף מלא משותף 

המעליות יעצרו לפי סדר התחנות ולא לפי סדר הקריאות. כל עצירה בקומה תבטל את 

ריאה תענה לקריאה הקריאה שבכיוון הנסיעה. רק מעלית אחת שכיוון נסיעתה בכיוון הק

שנ' לא התבצעה הקריאה תעבור הקריאה למעלית השניה והיא תבצע  40מבחוץ. אם תוך 

  את הקריאה. 

כאשר מעלית אחת נמצאת במצב "עומס מלא" תענה המעלית השניה לכל הקריאות עד 

 לביטול ה"עומס מלא".במצב "תקלה" ניתן יהיה לקרוא למעלית השניה לקומה בה חונה

   אשונה.המעלית הר

  מצב "תקלה" יוגדר כאשר:
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  . מעלית לא במצב פעיל.1  

  שנ'. 40. קריאה רשומה לא מתבצעת תוך 2  

במעליות יותקן מתקן "עומס מלא ויתר". אם מעלית נמצאת במצב "עומס מלא" תענה   

המעלית השניה. לכל קריאת חוץ תענה רק מעלית אחת שכוון נסיעתה בכיוון הקריאה, 

  מעלית את קומת הכניסה ראשית.  שהתקבלה עם עזיבת

  .המעליות בזמן מנוחה יתמקדו אחת בקומת כניסה ראשית והשאר בפריסה בתחנות  

  

 )L3,  L4,  L5,  L6,  L7 (מס'   בודדת מעליתלכל פיקוד   3.013.17

  כבאים פיקוד עומס מלא ויתר + פיקוד מאסף מלא + פיקוד לכל מעלית בודדת יהיה 

יאות בזיכרון. המעלית תענה לקריאות חוץ בהתאם לכוון הנסיעה. רישום קר -מאסף מלא 

   עצירת המעלית מבטלת את קריאת החוץ שבכוון הנסיעה.

כדי לאפשר תפקוד יעיל של  ורציפה  מערכת השקילה בתא תהיה אלקטרונית וליניארית

   מערכת הבקרה בהתאם לעומסי התא המשתנים.

  סלקטיבי.- יהיה מפולש (מעליות המשא) הפיקוד  L4  L5למעליות 

לכל מעלית ממעליות המשא יש להתקין מפתח במקביל ללחצן הקריאה או לחליפין 

 התקנת שלט או קודן על מנת שתתאפשר הזמנת המעלית על ידי מורשים בלבד".

  

  פקודים נוספים   13.05.17

  מערכת הפיקוד תכלול גם את הפקודים הבאים:

. עם  תומעליה פעלתיתאים להש גנרטור חירוםבהפסקת חשמל יופעל  -  פיקוד גנרטור

תפתח דלתות המעלית הפעלת הגנרטור ירדו המעליות אחת אחר השניה לקומת הכניסה, 

בכל ת ומעליה ופעליהמעליות ירדו לקומת הכניסה  שכלותאפשר לנוסעים לצאת. לאחר 

רות. אם בקומת הכניסה עם דלתות סגו ועמדיבפעולה  ןת שאינוע"י הגנרטור. המעליאגף 

   אחרת באגף.המעלית שבפעולה תכנס למצב "תקלה" תופעל במקומה מעלית 

בקומת הכניסה יותקן מתג מפתח אשר ישלוט על נסיעת המעלית, בנסיעה  - פיקוד כבאים

מעלה המעלית תעצור בתחנה הקרובה תשנה כיוון ללא פתיחת דלתות ותרד לקומת 

  . בעזרת מפתח כבאים בלבדהכניסה. תפתח דלתות ותמתין להפעלה מבפנים 

התקנת פיקוד כבאים תיקבע ע"י יועץ הבטיחות באילו מעליות יותקן ואישור  הערה:

  שיטת הפעלת הפיקוד.

מהעומס המותר לא יענה לקריאות חוץ נוספות.  90 %תא מלא בעומס  - עומס מלא ויתר

  קריאות שלא נענו,  יענו לאחר יציאת נוסעים מהתא.

ים העולה על המותר לא תפעל המעלית. הדלתות לא תיסגרנה, זמזם עם כניסת מספר נוסע

  ונורית יציינו מצב עומס יתר.

במידה והדלתות יופרעו בסגירה במשך זמן ממושך  VIP-במעליות ה  - NUGINGפיקוד 

  תתחיל הדלת להסגר במהירות מופחתת תוך מתן התרעה ע"י זמזם ונורית.

ן מערכת לפתיחה מוקדמת של הדלתות. פתיחת תותק VIP-במעליות ה -   פתיחה מוקדמת

  ס"מ של המעליות בתחנות. 20±הדלתות תהיה בתחום 
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מתקן השהיה המשאיר את הדלתות פתוחות למשך זמן  – הגדלת השהיה בסגירת דלתות

שניות עד לסגירת הדלתות, ובמידה וטור התאים האלקטרוני או העין האלקטרונית  7של 

  אינם פועלים.

בתא המעלית יותקן חיווי קולי אלקטרוני אשר יציין את מס' הקומה  – תאחיווי קולי ב

  בחלוף התא בקומות , הנוסח יקבע ע"י היזם /חברת הניהול.

  

 אביזרי פיקוד  17.14

בכל תחנה בין זוג המשקופים במצב של זוג מעליות או ליד המשקוף במקרה של  – בתחנות  

רת סימון לקריאות מעלה ומטה על גבי פנל לחצני קריאה בעלי נו 2 מעלית בודדת יותקנו

חצי  לחצן בודד.יותקן קיצוניות הנירוסטה הממוקמת בין הפתחים, בקומות מ לחצנים 

י מעל כל פתח ןהמותק מדגם מפואריותקנו על גבי צג  2"ומראה קומות כוון נסיעה 

  . הדלתות בתחנות

 לכל קומה בנפרד.ת הגונג עוצמגונג אלקטרוני המציין הגעת המעלית בעל אפשרות כיוון 

   יותקן מפתח פיקוד כבאים. כניסהבקומת ה

  .IPX3כל לחצני ההפעלה  ומראה קומות יעמדו בדרישות עמידות 

במישור אחד עם  בתוך ארגז סגורמנירוסטה לכל גובה התא טבלת לחצנים תותקן   -בתא  

ל קומה שבשרות נורת סימון לכעם כובע חרוט ,כתב ברייל ,: לחצן שתכלול קירות התא

המעלית, לחצן פתח דלת, לחצן סגור דלת לקיצור השהייה בסגירת הדלתות, נורת סימון 

, מפתח מפוח מואר בהפעלה מתג, מואר בהפעלה תאורה מפסקוזמזם ל"עומס יתר", 

וחצי כיוון, לחצן אזעקה והפעלת אינטרקום  2פיקוד כבאים, מראה קומות דיגיטלי "

  ,חווי קולי אלקטרוני על מיקום המעלית ופון לאינטרקום,מואר בהפסקת חשמל, מיקר

  . וחייגן אוטומטי הכנה לרמקול מוסיקת רקע, ביטול סגירת דלתותמפתח 

  .עיניים לפחות) 72( תא יותקן טור תאים פוטואלקטרייםכל בפתח 

יהיו אשר כל הלחצנים מדגם  "מיקרו מהלך", אנטי ונדאלים ובעלי מנורות רישום קריאה 

עם ספרה בולטת  מ"מ 20- מטים מהקיר, פניהם ישרים בעלי קוטר של לא פחות בול

על גבי לחצני ומוארת כולל כתב ברייל, חיווי קולי לאחר לחיצה על לחצן קריאה בתא ו

  . הקומות

נגישות סביבה בנויה  – 3.1חלק  1918ת"י  תקן ישראליכל הלחצנים יעמדו בדרישות 

 ,הדגםנכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים.   נגישות 70חלק  2481הכולל ת"י  

ו מהדגמים יהי ומראה הקומות, הגונגים  וחצי הכיוון  שיבחר,מיקום טבלאות הלחצנים 

ויהיה ע"פ אישור האדריכל  (לפי הדגם של חברת האם) בחברה מיםהקיי יםמפוארה

   .והמשתמש בכתב

באם יידרש  קועים או נסתרים.חיזוק הפנלים ואביזרי הפיקוד יהיה באמצעות ברגים ש

ע"י המפקח החלפת הלחצנים במפתחות זה יבוצע ללא חיוב נוסף ובלבד שההוראה תינתן 

  בזמן לפני שהוזמנו פלטות הלחצנים. 
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  מתקני בטיחות  517.1

התקן או יופעל ע"י וסת מהירות  כיווני-דוהתקן תפיסה  - תפיסההמהירות והתקן ה וסת

למעליות ללא  יופעל ע"י וסת מהירות 2481ד אשר עומד בתקן לכיוון מטה בלבהתפיסה 

מהירות המהירות של המעלית גדולה מה, הוסת יפעיל את ההתקן כשחדרי מכונות

  המתוכננת בהתאם לדרישות התקן.

 115% -כ הכיוונים במהירות של 2- בכמו כן יותקן מפסק שיפסיק את תנועת המעלית 

תקן מתג מאולץ אשר ינתק את הפיקוד בזמן ממהירות הנסיעה הרגילה. על התא יו

  הפעלת התקן התפיסה.

משולבת בתאורת תא תאורת חירום  תותקןבתא  - במעלית תאורת חירום ופעמון אזעקה

תקן. פעמון האזעקה יופעל אף הוא על בהתאם לפועלת על סוללות ומטען. זמן הפעולה ו

  ידי הסוללה. הסוללה והמטען יותקנו בלוח הפיקוד.

בבור הפיר יותקן שקע חשמל, לחצן הפעלת פעמון אזעקה –ה ופעמון אזעקה בפיר תאור

  חיצוני וכן מפסק להפעלת תאורה בבור ובפיר.

ראשי הקו את המעל התחנות הקיצוניות יותקנו מפסקים מאולצים אשר יפסיקו  - גובלים

  של הפיקוד.

ותף קורות הפרדה משהיותקנו בפיר   VIP-ה מעליותזוג בין  - קורות ורשתות הפרדה

. בין המעליות מ' מתחתית הבור תורכב רשת הפרדה 2.5יחוברו הפסים. עד לגובה  ןשעליה

ס"מ תורכב הרשת לכל גובה  50לא יעלה על או בין חלקים נעים מרחק בין המעליות האם 

     הפיר.

בכל לוח הפיקוד תותקן מע' חילוץ קומפלט  –מערכת החילוץ ופתיחת דלתות אוטומטית 

וג חילוץ חשמלי (אוטומטי). בהפסקת חשמל יופעל חילוץ אוטומטי ופתיחת דלתות מס

  .אוטומטית כולל חיווי וסימון בכתב "מעלית בקומה"

  

  אינטרקום  16.17

 עמדת מודיעין /לוח בקרה או כל עמדה שתבחר ע"י המפקחופיקוד  ,לוחות יםבין התא

וחייגן אוטומטי מטען , דמיוםתותקן מע' אינטרקום הכוללת מצברי ניקל ק והמשתמשים

   פיקוד.ה בלוחהסוללות והמטען יותקנו  על ידי הקבלן. וויסופק נוותקיש

. הספקת קו טלפון לקומה העליונה בסמוך ללוחות הפיקוד  יותקן חייגן אוטומטיתא כל ב

   ע"י הקבלן הראשי. 

בתאום עם ת המעליווחיבור בתא יבוצע ע"י קבלן לקומה העליונה המערכות יועבר  חיווט

ללוח ועד  מחדר הבקרה במבנה ומרכז הבקרה המרכזיצנרת וחיווט  מתקין המערכות.

  .הקבלן הראשיתותקן ע"י  הפיקוד

  

  מוזיקת רקע (הכנה)  17.17

 מודיעין /לוח בקרה או כל עמדה שתבחר ע"י המפקחהלעמדת לוחות הפיקוד בין 

 קבלןהמעליות  י תוכנית קבלןלפ הקבלן הראשיצינור עם חיווט ע"י  יותקן והמשתמשים

  .ללוח הפיקוד רמקול וחווט בין התא היבצע הכנה לחיבור המעליות 

  

  



  

 171/2/ – איצטדיון בלומפילד  – 3204

 

499

  במודיעין/ עמדת הבקרה  ה מערכת בקר  17.18

   כל עמדה שתבחר ע"י המפקחבאו בעמדת הבקרה  -בפרוייקט תותקן מערכת בקרה 

עם מלא ( PCשתכלול יחידת מחשב קבלן מערכת בקרה ממוחשבת התותקן על ידי ו

, מדפסת, מקלדת, עכבר ומודם , הכל בהתאם לדרישה) בעל L.C.D/מסך מוניטור צבעוני

  עם תוכנה מקורית של יצרן המעליות מחו"ל. 

תותקן ע"י  ללוחות הפיקודועד  מחדר הבקרה במבנה ומרכז הבקרה המרכזיצנרת וחיווט 

המעליות במצבי מנוחה  מערכת הבקרה מציגה בצורה ויזואלית תמונה של .הקבלן הראשי

  תוכנת הבקרה תאפשר:ותנועה. 

המשתנים של  בהתאם לצרכים ןלהתערב בפעולות כל אחת מהמעליות ולהפעיל  .א

המבנה ותכלול : ביטול תחנות, שליחת מעליות לקומות הנדרשות לפי דרישות חב' 

 הניהול וכן הכנסה או יציאת מעלית כבאים למערכת המעליות במקרה הצורך.

  נתון. צורה גרפית תמונה מלאה של פעולת המעליות בכל רגעלהציג ב  .ב

המעלית ולידה  לכל אחת מהמעליות תהיה על המסך תצוגה בעלת פיר שבו תנוע  

סימון התחנות. על גבי סימון הקומה ידלקו ויכבו קריאות החוץ בהתאם לכיוון. 

, עמידה באופן ויזואלי מצב של נסיעה, פתיחה וסגירת דלתות תוצגתמונת המעלית 

רשם מס' המעלית ומתחת למעלית יופיע תהפירים ממעל כל אחד  בתחנה וכו'. 

  מצב וסטטוס בו נמצאת המעלית.

  מהמעליות. אחתאיסוף ורישום תקלות בזמן אמת של כל   .ג

  שונים.ההמערכת תאפשר לצפות ברשימת התקלות שנאספו בחתכים   .ד

כל ירועים בחתך של לדוגמא: אירועים ותקלות מצטברים ברצף לכל המעליות, א

  מעלית וכו'.

לעיבוד הנתונים שהצטברו והצגתם בצורה גרפית, כולל ניתוח סטטיסטי אפשרות   .ה

  הענות וכו'. ניזמ,של זמני המתנה, התפלגות קריאות 

  

  לדרגנועים מפרט טכני  17.19

תקן אירופאי המאושר ע"י מכון התקנים  - EN-115הדרגנועים יעמדו בדרישות תקן   

  הדרגנועים יעמדו בכל דרישות הנגישות.הישראלי. 

  הדרגנועים יוזמנו ויספקו קומפלט מיצרן מאושר כולל הכיסוים והציפוים.  

ויתאימו לעבודה מרובה מחוץ למבנה ומיועדת  OUT DOORהדרגנועים יהיו מסוג    

שעות ביום. כל המערכות והציוד יעמדו בדרישות ברמת  18עד  14 -לעבודה רצופה של כ

IPX3   .לפחות  
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  דרגנועים 2  

  בודדים

  יציע מערבי

E1   E2  

  

  6.40ממפלס 

  16.40למפלס 

  דרגנועים 2

  בודדים

  יציע מזרחי

E3   E4  

  

  7.20ממפלס 

  15.60למפלס 

  נוסעים/שעה  7000-כ  כושר העברה

  מ' 8.40-כ  מ' 10.00-כ  גובה הרמה

  30˚  זווית השיפוע

  "ממ 1000  רוחב מדרגה

  ע"פ התקןמת בטיחותית שקופה וסחזכוכית מ  מעקה

  מ/שנ' 0.5  מהירות נסיעה

מספר מדרגות 

  אופקיות

  מדרגות 3 -של כ המדרגות ינועו בצורה אופקית לאורך

  עליה וירידה  כוון פעולה

  

  

  סוג דרגנועים  17.20

כל הדרגנועים יתאמו לעבודה חיצונית (תחת כיפת השמים). כל המערכות והציוד יעמדו   

  לפחות.   IPX3 בדרישות ברמת

  .כולל עמוד תמיכה במרכזתמיכות בחלק העליון ובחלק התחתון  2הדרגנועים יותקנו בין   

  

  מבנה    17.21

הדרגנועים  כאשר כל המערכות נבדקו לפני ואחרי.,יחידה אחת כורכב יפורק ויהדרגנוע 

יבנו מפרופילים מרובעים מלאים ומרותכים בניהם המחושבים לשאת את העומסים 

  רשים. הנד

 רוהדרגנועים יעבהפרופילים יבנו כך, שתתאפשר גישה נוחה לכל חלקי הדרגנוע. כל חלקי 

ובצבע סופי נגד חלודה פעמיים בצבע יסוד  ויצבע,ו לפני צביעהנגד חלודה  וטיפולניקוי 

  . שיקבע על ידי האדריכל

ו כן מתחת מ"מ לפחות לצידי הדרגנועים וכמ 1.5הדרגנועים יצופו בפח נירוסטה בעובי 

   לדרגנועים. עבודות הגמר בהתאם לסיכום עם האדריכל.

דרגנוע יונחו ההדרגנוע יותקן על גבי תמיכות בחלק העליון ובחלק התחתון. בין תמיכות 

  .חלקים אחרים של המבנהכדי למנוע העברת זעזועים לאו חומר אלסטי אחר בסיס גומי 

תחתון יבוצע בתאום עם מהנדס תכנון פרט תמיכות הדרגנועים בחלקו העליון וה

הקונסטרוקציה ויבוצע פרט מיוחד בשל כל חישובי ההתחברות , הכיווץ והתזוזות 

המחושבות. כמו כן הדרגנוע מתוכנן להיתמך במרכזו על ידי עמוד תמיכה בשל אורכו 

  המתוכנן.
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בכיסוי דריכה הניתן להסרה בעזרת מפתח  ויחופהחדר המכונות ימצא בחלק העליון 

  המשמש לגלגלי הנעה ומתיחה. כן יותקן כיסוי דריכה בחלק התחתוןכמו חד, מיו

  הדפנות והחלק התחתון של הדרגנוע  יצופו בנירוסטה מלוטשת ע"פ סיכום עם האדריכל

  

  צביעה  17.22

ובצבע נגד חלודה בצבע יסוד  שתהיה צביעההלפני  ויטופלוניקוי  והדרגנועים יעברחלקי   

. בכל המקומות בהם מוזכר פח נירוסטה דקורטיבית או ריכל סופי שיקבע על ידי האד

  מ"מ. 1.5מלוטשת, הכוונה לפח נירוסטה בעובי של 

  

  מערכת הנעה    17.23

המדרגות וידית המעקה ינועו בחלק העליון של  הדרגנועים תמוקם יחידת ההנעה, שרשרת 

  ובמהירות שווה. בסנכרון

בעל זרם הכולל בקר מהירות (תדר)  Hz 50  ,v 380מע' ההנעה תכלול: מנוע תלת פזי 

.  על ציר יחידת ההנעה יורכבו שני גלגלי מהזרם הנורמלי 3לא יותר מפי והתנעה נמוך 

שיניים המחוברים לציר הפעלת השרשרת, וניתנים לפירוק כדי לאפשר תיקונים. כל גלגלי 

  שמן. תשיניים  בתמסורת ינועו בתיבה סגורה ובתוך אמבטיי

ממסרת ההנעה משני עברי גלגלי הנעת שרשרת המדרגות יורכבו מיסבים  בקצוות ציר

  המשחררים את הציר מלחץ משיכת שרשרת המדרגות. 

ניתן לחילופין להציע כי מערכת הנעת שרשרת המדרגות תחובר ליחידת ההנעה ע"י 

שרשרת הנעה נוספת ואז יש להגן בעזרת מגע חשמלי נגד רפיון השרשרת המקשרת בין 

  ההנעה למערכת הנעת שרשרת המדרגות. יחידת 

המנוע יוגן ע"י מפסק לעומס יתר והגנה תרמית בכל ליפוף של המנוע אשר ינתק את פעולת 

   המנוע במקרה של התחממות יתר.

יותנע באמצעות מערכת התנעת "כוכב הכולל מערכת בקרת מהירות תדר הדרגנוע מנוע 

ישירות למנוע ע"י  תלזונות מחובררת בעלת תשלובת חומסתה . או מתנע רך משולש"

   המכונה תורכב ע"ג כריות גומי כדי למנוע העברת רעידות לבסיס. מצמד. 

  המדרגות יחוברו בעזרת שרשרת אל מערכת ההנעה.

כל המיסבים בממסרת יעמדו בהעמסה הידראולית והצירית המיועדת ויצוידו באביזרי 

. לבדיקת גובה השמןמסרת מדיד סיכה או במיסבים עם סיכה תמידית. על קופסת המ

  פעולת הממסרת תהיה שקטה ואיכותית.

  

  מערכת בלימה    17.24

קפיצים ולחיים, כל לחי תכוונן  2. הבלם יופעל ע"י החשמלי הבלם יותקן על ציר המנוע

רגשים להתרעה על שחיקת יותקנו בנפרד. הבלם יופעל ויפתח בזרם ישר. ברפידות הבלם 

   הרפידות.

בזמן חירום ן כך, שיבטיח פעולה חיובית חלקה של עצירה בעומסים שונים. הבלם יתוכנ

. בזמן פתיחה ידנית של המעצור או במידה והמעצור  ניתן יהיה לשחרר את הבלם ביד

  נשאר פתוח לאחר הפעלה ידנית  לא תתאפשר הפעלת הדרגנועים. 
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עומס ולכל כיוון על מ/שנ' בריבוע לכל  0.6המעצור יפעל הדרגתית יכוון לתאוטה של עד 

  מנת למנוע מעידת אנשים בזמן עצירת חירום.

  

  שרשרות    17.25

השרשרת מצוידת בגלגלי הובלה הנעים במסילה  ע"י שרשרת מפלדה. ינועוהמדרגות 

מגע חשמלי מפני רפיון  ע"יובטח אתש ההמאלצת את המדרגות לתנועה על מסלול

  השרשרת או קריעתה.

מערכת שימון אוטומטי עם משאבת שמן חשמלית לשימון בקצוות הדרגנועים יותקנו 

לתזמון השימון ולשימון רציף של שרשראות וגלגלי השיניים.   םרציף כולל מערכת טיימרי

  סוג השמן יהיה בלתי דליק. 

למיכל השמן יהיה מדיד גובה שמן בעל התראה על כמות שמן נמוכה, ומפסק פעולת 

מון יהיה ע"י ספירת מחזורי הפעלה ולא באמצעות השימון שהמיכל ריק. קצב פעולות השי

  תזמון.

  

  מערכת מתיחת שרשרת המדרגה    17.26

בתחתית הדרגנוע מורכבת מערכת בעלת קפיצים שיבטיחו מתיחה קבועה של שרשרת 

   המדרגות.

תופסק פעולת הדרגנוע ע"י  קבמקרה של התרופפות השרשרת או במקרה של שבר או נת

  מגע מתיחת השרשרת.

  

  מדרגות    7.271

בעל סימון צהוב בשלושה צידי  עמיד בשחיקהוהמדרגות בנויות מאלומיניום מחורץ 

בכל מדרגה זוג גלגלים מצופים  כל המדרגות יהיו זהות וניתנות להחלפה בקלות.המדרגה. 

גלגלי המדרגות נעים ע"ג מסילה   בשמנים בעלי מסבים אטומים.  בגומי או פלסטי עמיד

   צידי הדרגנוע. -2מ מעובדת המותקנת

כך שתנועת המדרגות  ,בקו ישר וללא בליטות בחיבוריםות תקנות מוהמסילות מעובד

  תהיה חלקה וללא רעידות לכל מסלול הנסיעה.

   מדרגות בחלק העליון והתחתון. 3 המדרגות ינועו בצורה אופקית לאורך

יו ע"י משטחי העליון והתחתון יה ההשתלבות המדרגות בכניסה ויציאת המדרגות בקצ

    מסרק שישתלבו במדרגות.

תנועת המשטחים כתוצאה מגע המסרק יגלה הן תנועה אופקית והן תנועה אנכית. 

  תגרום לעצירת הדרגנוע. רמהילכדות גוף ז

  יצבע פס צהוב זוהר.  -מעקהל ובצמודהמדרגה הפנימי  קצה

  

  מעקה (בלוסטרדות)   17.28

מחוסמת ושקופה. לוחות החיבור יוצמדו אחת הבלוסטרדות עשויות מזכוכית בטיחותית 

   לשניה ללא רווח וללא עמודים.

  .יהיו ע"פ התקןהבלוסטרדות יעמדו בפני פגיעות ומכות. גובה הבלוסטרדות 
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. או נירוסטה, להחלטת האדריכל הבלוסטרדות יורכבו על בסיס עשוי פח צבוע בצבע שחור

יותקנו מפסקי הגנה מפני עיוות הפח  בבסיסי המעקה בחלקו העליון והתחתון של הדרגנוע

ללא    SLIM LINEמדגם ים המבוקשים הינםדרגנועה שיפסיקו את פעולת הדרגנוע.

מסגרת לזכוכית המעקה ולנשיאת רצועת ידיות המעקה. הדרגנוע יכלול מעקה זכוכית 

  הנושא את ידיות המעקה ללא תמיכות נוספות.

המברשת מיועדת למנוע כניסת לכלוך  אספקת "מברשות" בבסיס המעקה.נדרש  כמו כן

  והתקרבות רגל אדם לבסיס המעקה והליכדות גופים זרים בין המדרגה לבסיס המעקה . 

  

  משענות יד    17.29

הנעה בסנכרון  חתיכה אחת ללא חיבורמעשויות מגומי מיוחד עם יוטה. המשענת עשויה 

ו גומי שימנעו חדירת בכניסה וביציאה מהבלוסטרדות קיימות מברשות א .עם המדרגות

עם הכנסת אצבע או גוף זר יופעל מגע חשמלי שיפסיק את פעולת  חפצים או אצבע.

המשענות ינועו מ"מ.  5תנועה אופקית של המעקה על גב המסילה לא תעלה על  הדרגנוע.

ואם קיים הפרש  בסנכרון עם המדרגות במקרה של החלקה תופסק פעולת הדרגנוע

  . המדרגות תפסק באופן אוטומטי פעולת הדרגנוע מהירות בין המעקה לבין

  

  תאורה   17.30

מדרגות תותקן תאורה פלורוסנטית ירוקה. למתחת ובאזור התחתון והעליון של המדרגות 

תאורת מסרקות תותקן משני צדי המסרקות בפנל בסיס המעקה בחלקו העליון והתחתון 

   של הדרגנוע.

  פלורסנטית או ניאון מתחת למעקה.                       נדרשת תאורה להחלטת  האדריכל כאופציה 

  

  מדרכים   17.31

מדרכים הניתנים להסרה בקלות לצורך טיפול באזור התחתון והעליון של המדרגות 

.  על בסיס המשטח יותקן מגע המונע הפעלת הדרגנוע בפיקוד רגיל םבמכלולים המכניי

ע"י אבזר  מפתח פתיחה מיוחד ולא  כאשר מכסה המדרך פתוח. פתיחת המדרכים תבוצע

  ניתן לפתוח מדרך בלי שימוש באביזר זה.

  

  הפיקוד   17.32

  הדרגנוע ישמש לעליה או לירידה.

הדרגנוע מותקנת מערכות הפעלה שכוללת מתג מפתח בורר בקצה התחתון והעליון של 

בשרות כוון תנועה, מתג מפתח בורר סוג נסיעה שרות/רגיל, שקע חיבור ללחצני נסיעה 

  לביצוע עבודות אחזקה ותיקונים, שקע תאורת שרות ומפסק בור.

מפסק עצירה יותקן על תחתית המעקה (בלוסטרדה)  הדרגנוע בקצה התחתון והעליון של 

המתנעים יהיו מורכבים בפינה נפרדת כך שלא יהיה  בחרום מוגן מפני לחיצה מקרית .

  סיכון בהפעלתם במקביל.
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  לוח הפיקוד   17.33

  בארון מתכת עם דלתות, מוגן מחדירת אבק ומים. מותקןוח הפיקוד ל

  להוציא ממקומו לצורך ביצוע עבודות טיפול, אחזקה ותיקונים.ניתן את הארון יהיה   

הממסרים והמתנעים יפעלו בזרם ישר.  השנאים יהיו מחושבים לעבודה קבועה וממושכת.  

  .VDC 125מתח הפיקוד לא יעלה על  

לול את כל המפסקים לכוח ולמאור, הגנות מקצר ויתרת זרם על המנוע, לוח הפיקוד יכ

   ממסר חוסר והיפוך פזות.

  IPX3כל המערכות בלוח הפיקוד כולל מפסקים ומערכת חשמל יעמדו בדרישות ברמת 

לפחות. בלוח הפיקוד יותקן מכשיר עומס יתר שיהיה מכוןן לזרם הנומינלי של המנוע עם 

כמו כן יותקן בלוח מכשיר שאינו מאפשר הפעלת הדרגנוע במקרה השהיה בזמן ההתנעה, ו

  של פאזות הפוכות או חוסר באחת הפאזות.

בזמן הפעלת פיקוד "שירות" לא יוכל הדרגנוע לנוע אלא עם לחיצה רציפה על לחצני 

 "מעלה", "מטה" ולחצן "משותף" אשר יותקנו על קופסה המחוברת באמצעות כבל ותקע.

  סופק עם הדרגנוע.  קופסת השירות  ת

בלוח הפיקוד תותקן מערכת לאבחון תקלות, כך שניתן יהיה לקבל אינפורמציה על כל 

  תקלה שהתפתחה או כל פונקציה שלא מתבצעת.

במידה ואין משתמשים  יעצר  - הפעלת הדרגנוע  והפסקת פעולתו באופן אוטומטי

  ל באופן אוטומטי.הדרגנוע, כאשר בהתקרבות משתמש אל הדרגנוע הוא יתחיל לפעו

  

  מתקני בטיחות   17.34

  דית את פעולת הדרגנוע.ידרגנוע יותקנו מתקני בטיחות שיפסיקו מיכל ב

  לאחר הפעלת אחד ההתקנים לא ניתן יהיה לחדש אוטומטית את פעולת הדרגנוע.

 .של הדרגנוע על בסיס הבלוסטרדה בחלק העליון ובחלק התחתון -לחצן עצור  .1

  יצי.הלחצן מתחת למכסה קפ

  .ולמניעת כניסת גוף זר מגע בכניסה ויציאת משענות היד .2

  מ"מ. 5-במגע במקרה של שקיעת מדרגה  .3

  מגע מסרק בכניסת גוף זר בין שיני המסרק והמדרגה. .4

- בהגנה מפני מהירות יתר, במקרה והדרגנוע נע במהירות גדולה  -וסת מהירות  .5

  דיקה.מהמהירות הנומינלית. על וסת המהירות ימצא נעיץ ב 20%

 הגנה בפני קריעה או רפיון שרשרת הדרגנוע. .6

  הגנה בפני קריעה או רפיון שרשרת הנעה. .7

  מגע בעת נעילה מכנית של הדרגנוע. .8

  הגנה כנגד הפיכת כיוון נסיעה. .9

 .עיוות בפנל בסיס המעקה .10

 במידה וחסרה מדרגה לא ניתן לחדש אוטומטית פעולת הדרגנוע . .11

הדרגנוע למהירות מאחז היד תפסק פעולת  במידה וקיים הפרש בין מהירות נסיעת .12

 הדרגנוע.
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 התקנת מחיצות הגנה בין הדרגנוע לעמודים או לכל קיר קיים. .13

  

  –לוח בקרה מרכזי     17.35

  ים והמעליות באותו מערכת בקרה ומוניטור)דרגנועלחיבור התוספת  (  

  . מפסק לביטול כל דרגנוע.1

  . אינדיקציה על פעולת כל דרגנוע.2

  קציה על תקלה בכל דרגנוע.. אינדי3

החיווט והצנרת מחדרי המכונות ללוח הבקרה יסופק ע"י הקבלן הראשי. על הקבלן לחבר   

  את קצוות החוטים.

  

  אופני מדידה מיוחדים  17.36

  כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחיר את כל המפורט במפרט זה .1

הרכבת המעלית וביטון מלא ווים לתלייה , בסיסי בטון, בולמים, פיגום בכל תקופת  .2

 של דלתו המעליות מסביב, כלול במחיר המעליות ולא יימדד בנפרד
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  דרגנוע קומפלטרשימת ציוד ופרוט החלקים 

  30 ◦של  זווית שיפועמ' עם   10.00לגובה הרמה 

  . IPכולל דרגת עמידות  הקבלן יפרט את רשימת הציוד והחלקים העיקריים המוצעים על ידו

  דגם  תוצרת וארץ יצור  תאור החלק  

  דגם דרגנוע המוצע .1

(יש לצרף קטלוג )                                      

    

      הספק מנוע                                   .2

 

  30 ◦של  זווית שיפועמ' עם   8.40לגובה הרמה 

  . IPרגת עמידות ב הקבלן יפרט את רשימת הציוד והחלקים העיקריים המוצעים על ידו כולל ד

  דגם  תוצרת וארץ יצור  תאור החלק  

  דגם דרגנוע המוצע .3

(יש לצרף קטלוג )                                      

    

      הספק מנוע                                   .4

  

  



  

 171/2/ – איצטדיון בלומפילד  – 3204

 

507

 )L2-L1ק"ג ( 1600נוסעים עומס  VIP  -  21מעליות  -  רשימת ציוד ופרוט החלקים

  מ/שנ' 1.6מהירות    MRLמדגם 

  הקבלן יפרט את רשימת הציוד והחלקים העיקריים המוצעים על ידו.

  דגם  תוצרת וארץ יצור  תאור החלק   מס'
 המעלית על כל חלקיה וציודם תיובאנה קומפלט מחו"ל

(הספק ומס  GEARLESSמנוע  .1
  סיבובים)

    

      מעצור.2

      מערכת בקרת מהירות.3

      ווסת מהירות.4

      פיקוד לוח.5

      כבלים (מס' וקוטר).6

      פעמוני תילוי.7

      פסי תא.8

      פסי משקל נגדי.9

      התקן תפיסה.10

      תא.11

ומשקל  להובלת התא החלקהנעלי .12
  הנגדי

    

        משקל נגדי.13

      מפעיל דלת אוטומטית.14

      מנעולים ואביזרי דלתות.15

       דלתות תא ופיר.16

      משקופים.17

      מפוחים בתא.18

      יףכבל כפ.19

      מתקן ריפיון כבלים.20

      אביזרי פיקוד ולחצנים.21

      יםפגוש.22

      אינטרקום.23

      חייגן אוטומטי.24

      רציפה מערכת שקילה.25

      טור תאים פוטו אלקטרי.26

      מערכת מוניטור.27
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  – רשימת ציוד ופרוט החלקים
  MRL) מדגם 3L ק"ג ( 1250נוסעים עומס  16מעלית עיתונאים 

  
  רשימת הציוד והחלקים העיקריים המוצעים על ידו. הקבלן יפרט את

  
  דגם  תוצרת וארץ יצור  תאור החלק   מס'

 המעלית על כל חלקיה וציודם תיובאנה קומפלט מחו"ל

(הספק ומס  GEARLESSמנוע  .1
  סיבובים)

    

      מעצור.2

      מערכת בקרת מהירות.3

      ווסת מהירות.4

      לוח פיקוד.5

      כבלים (מס' וקוטר).6

      מוני תילויפע.7

      פסי תא.8

      פסי משקל נגדי.9

      התקן תפיסה.10

      תא.11

ומשקל  להובלת התא החלקהנעלי .12
  הנגדי

    

        משקל נגדי.13

      מפעיל דלת אוטומטית.14

      מנעולים ואביזרי דלתות.15

      דלתות תא ופיר.16

      משקופים.17

      מפוחים בתא.18

      כבל כפיף.19

      מתקן ריפיון כבלים.20

      פיקוד ולחצניםאביזרי .21

      יםפגוש.22

      אינטרקום.23

      חייגן אוטומטי.24

      רציפה מערכת שקילה.25

      טור תאים פוטו אלקטרי.26

      מערכת מוניטור.27
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  ק"ג 1275נוסעים עומס  17- למעלית ל רשימת ציוד ופרוט החלקים

  180◦-עם דלתות מפולשות ב
)L5-L4 (-   מ/שנ' 1.0מעליות משא/שרות  במהירות  

  
  קבלן יפרט את רשימת הציוד והחלקים העיקריים המוצעים על ידו.ה
  

  דגם  תוצרת וארץ יצור  תאור החלק  מס'

      (הספק ומס סיבובים)  GEARLESSמנוע    1

      מעצור   2

      מערכת בקרת מהירות   3

      ווסת מהירות   4

      לוח פיקוד   5

      מערכת חילוץ חשמלית אוטומטי   6

      כבלים (מס' וקוטר)   7

      ילויפעמוני ת   8

      פסי תא   9

      פסי משקל נגדי   10

      התקן תפיסה   11

      תא   12

      ומשקל הנגדי להובלת התא החלקהנעלי    13

      משקל נגדי   14

       מפעיל דלת אוטומטית   15

      מנעולים ואביזרי דלתות   16

      דלתות תא ופיר   17

      משקופים   18

      מפוח בתא   19

      כבל כפיף   20

      אביזרי פיקוד ולחצנים   21

      יםפגוש   22

      רציפה  רכת שקילהמע   23

      מתקן לרפיון כבלים   24

      יםטור תאים פוטו אלקטרי   25

      חייגן אוטומטי   26

      מערכת מוניטור   27
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  -  שימת ציוד ופרוט החלקיםר
  מ/שנ' 1.0במהירות      MRL) מדגם  L7   -L6ק"ג ( 1250נוסעים עומס  16 - מעלית נוסעים ל

  
  יקריים המוצעים על ידו.הקבלן יפרט את רשימת הציוד והחלקים הע

  דגם  תוצרת וארץ יצור  תאור החלק  מס'

      (הספק ומס סיבובים)  GEARLESSמנוע 1

      מעצור2

      מערכת בקרת מהירות3

      ווסת מהירות4

      לוח פיקוד5

      מערכת חילוץ חשמלית אוטומטי6

      כבלים (מס' וקוטר)7

      פעמוני תילוי8

      פסי תא9

      פסי משקל נגדי10

      התקן תפיסה11

      תא12

      ומשקל הנגדי להובלת התא החלקהנעלי 13

        משקל נגדי14

      מפעיל דלת אוטומטית15

      מנעולים ואביזרי דלתות16

      דלתות תא ופיר17

      משקופים18

      מפוח בתא19

      כבל כפיף20

      אביזרי פיקוד ולחצנים21

      יםפגוש22

      רציפה מערכת שקילה23

      יםמתקן לרפיון כבל24

      יםטור תאים פוטו אלקטרי25

      חייגן אוטומטי26

      מערכת מוניטור27
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  עבודות  מסגרות  חרש  וסיכוך -  19פרק  

  

  כללי  10.19

  עבודות יכללו :  

 SHOPלימוד התוכניות, תיאום עם המפקח והכנת תוכניות בית מלאכה מפורטות   

DRAWING .לאישור המפקח והמתכנן  

  

  ת ק נ י ם  20.19

במפרט הכללי וכן  19001טיב החומרים והעבודה יעמדו בתקנים המפורטים בפרק   

  ים נוספים המפורטים להלן :בתקנ

  חוקת מבני פלדה. - 1225ת"י  �

  עדיין אינו דן בהם, כגון : 1225בכל הקשור בנושאים שת"י  �

 -  ISC או BS 5950יחולו התקנים  -קורות פחים, פרופילים דקי דופן, ברגי עיגון וכו'    

  במהדורה האחרונה.

  

  INGSSHOP DRAWתוכניות בית מלאכה    - תכנון מפורט    30.19

תוכניות  4.5-ו 4.4; 4.3סעיפים  1חלק  1225על הקבלן להכין בכפוף לאמור בתקן   א.

  . זמיןייצור והקמה, לאישור המתכנן מטעם המ

  :  4.5-ו 4.4; 4.3סעיפים  1חלק  1225מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקן  ב.

ם, תכניות הייצור של קונסטרוקציות הפלדה השונות יכללו את כל החיבורי .1

  החומרים והעבודות הדרושות לביצוע  מבנה הפלדה הרלוונטי. 

הקבלן יערוך את תכנון המפורט ויהיה אחראי לו. אישור המתכנן מטעם  .2

אינו פוטר אותו מאחריותו, הקבלן יבצע מדידות רלוונטיות ע"י   מזמיןה

  מודד מוסמך להתאמת התוכניות למבנה. 

ומנוסה ויועבר למתכנן מטעם המזמין   התכנון יבוצע על ידי מהנדס רשוי .3

  לאישור. 

התכנון יתבסס על התקנים הישראליים הרלבנטיים  ועל התוכניות של  .4

  המתכננים מטעם המזמין. . 

  על הקבלן לספק לאישור התכניות הבאות :  .5

  . 1:50תכנית הרכבה בקנ"מ  (א)

  . 1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  (ג) 

  . 1:5רוקציה למבנה פרטי חיבור הקונסט (ד)

           פרט ייצור, הובלה והרכבה.   (ו)

     כל הנ"ל יוגש בשלב אחד לאישור. לא יתקבלו תכניות חלקיות ובשלבים. ג.

יום) ממועד קבלת צו התחלת העבודה  את  30על הקבלן להשלים בתוך חודש ( ד.

  ניות.ימי עבודה מיום קבלת התוכ 5אישור התוכניות תוך תוכניות הייצור. 

  כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התוכניות כנ"ל יחולו על הקבלן ולא ימדדו בנפרד.  ה.
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  דיוק העבודה  04.19

בשל העובדה שהרכבת הקונסטרוקציה באתר היא בברגים בלבד ולא בריתוך, יש לבצע 

את העבודה על כל מרכיביה ואלמנטי הקונסטרוקציה עצמם בדיוק מרבי ועפ"י הסיבולות 

  להלן.ת המפורטו

  בנוסף לאמור במפרט הכללי, להלן מספר הוראות השלמה :  

על הקבלן למדוד באתר את המרחקים שבין אלמנטי הבטון כפי שבוצעו ולהתאים את   

  אורך האלמנטים לפי המצב הקיים.

כדי לוודא  -כדוגמת שבלונות  - בכל מקרה, חובה על הקבלן לאחוז בכל האמצעים   

ו המתוכננות, וזאת משום העבודה במקביל הן באתר והן שהמידות באתר יתאימו לאל

  במפעל.

       

  ר י ת ו ך  05.19

  סוגי האלקטרודות  א.

וסוגיהן יהיו כמפורט  1338האלקטרודות תתאמנה לדרישות התקן הישראלי ת"י   

  להלן :

  Fe360 (ST.37-2) S235JRלפלדה    )1

 -6011, א-6010יעשה שימוש באלקטרודות בציפוי צלולוזה מקבוצת א  

, או אלקטרודות בציפוי רוטילי 610Z ,611Z ,6010UN ,6011UNכדוגמת: 

  מקבוצת 

  .11Z ,18Z ,26Z ,44UN ,62UN ,411UNכדוגמת:  7024 -, א6013-א  

 S275JO  Fe430 (ST.44-3U)לפלדה   )2

 - 7024, א-6013יעשה שימוש באלקטרודות בציפוי רוטילי מקבוצות א  

  .11Z ,18Z ,26Z, 44UN ,62UN ,411UNכדוגמת: 

 מ"מ 20ולפחים בעובי מעל   S355JO Fe510 (ST.52-3U)פלדה         )3

יעשה שימוש באלקטרודות דלות מנגן בציפוי בסיסי מקבוצות   

  .4Z ,58UN, כדוגמת: -7018א

 מגולבנת (ST.37-2)לפלדה   )4

, -6013יעשה שימוש באלקטרודות בציפוי רוטילי מקבוצה א        

  .6Z, 26UN ,46UNכדוגמת: 

 מגולבנת ולפחים עבים מגולבנים  (ST.52-3U, ST.44-3U)לפלדה   )5      

יעשה שימוש באלקטרודות דלות מנגן בציפוי בסיסי מקבוצות         

  .4Z ,58UN, כדוגמת: -7018א

  אישור אלקטרודות  ב.  

לפני התחלת עבודת הריתוך יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה שלסוגי     

אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג  האלקטרודות

  וסוג.

אישור זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית     

  של הקבלן לאיכות האלקטרודות ולטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן.
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  עובי ואורך הריתוך  ג.  

אך  אם נכתב אחרת בתוכניות, , אלאמ"מ 4עובי הריתוך המינימלי יהיה   )1    

  בכל מקרה לא פחות מעובי דופן האלמנט.

במידה ואורך הריתוך לא צויין בתוכניות, אורך הריתוכים יהיה כאורך   )2    

  המלא של היקף שטח המגע של שני האלמנטים המחוברים בריתוך.

  פרטי חיבור מאושרים ומקומות חיבור מותרים  ד.  

של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש בתוכניות או פרטי החיבור ומקומות חיבור  ∗

  כאלה שיסוכמו על דעת המפקח בעת תהליך התכנון המפורט.

במידה ואין פירוט, על הקבלן לקבל אישור לפרטי החיבור ומקומות  ∗

 החיבור שהוא מציע לבצע.

 למנטי קונסטרוקצית הפלדה יבוצעו בחלקים שלמים. לא יותר ביצועא ∗

רציף, ע"י חיבור מס' חלקים בריתוך. במידה המתואר בתוכניות כ למנט א

ויהיה צורך להאריך אלמנט בריתוך, הדבר טעון אישור בכתב מהמפקח. 

הריתוך יבוצע במפעל. המפקח יזמין, ע"ח הקבלן בדיקות ריתוכים במפעל, 

  ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת.

לצורך הבטחת דיוק ונוחות בזמן ההקמה יוכנו באלמנטים השונים חורים  ∗

  בתיאום עם המתכנן. -וארכים בכיוון שבו לא מתקבלים כוחות בבורג מ

  בקרת איכות הריתוך  ה.

  בדיקה חזותית  )1

במפרט הכללי, הפגמים המותרים בריתוך  19037בהמשך לאמור בסעיף       

  כמפורט להלן: GSבדרגה  8563 בבדיקה חזותית יהיו לפי תקן

  מ"מ. x 0.1  +1< רוחב הריתוך  a1∆גודל קימור התפר   )1(      

  מ"מ. x 0.02  +0.2< עובי הפח  a2∆גודל קיעור התפר   )2(      

  גודל התזוזה בין מישורי הפחים:  )3(      

   x 0.15< עובי הפח  eכשהריתוך משני צידי הפחים   -        

  מקסימום. eמ"מ =  3          

   x 0.10< עובי הפח  eכשהריתוך מצד אחד של הפח   -        

  .מקסימום eמ"מ =  2          

    x< עובי הפח  eגודל התזוזה בין דפנות הפחים   -        

  מקסימום. eמ"מ =  2          

  לא יורשו כלל סדקים בריתוך. –סדקים בריתוך   )4(      

  קריטריונים לפסילת הריתוך    

יתוקנו יפסלו לפי הנחיות  DIN8563סטיות גדולות מהמותר כפי שמפורט בתקן     

  המפקח.

  גודל המדגם לבדיקת הריתוך    

  בבדיקה חזותית יבדקו כל הריתוכים בקונסטרוקציה.    
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  בדיקות ללא הרס    

 190372בדיקות ללא הרס ייעשו בקונסטרוקציות מרותכות כמפורט בסעיף   )1(    

  במפרט הכללי.

 2גודל המדגם לבדיקות הריתוכים יהיה לפחות בדיקה אחת של ריתוך לכל   )2(    

  בניין.טון או לפי החלטת המפקח בהתאם לתוצאות ה

  הוראות שונות  ו.  

ך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה ויש להגן על שטחי הרית  .1    

באמצעות מברשות פלדה, מכשירי השחזה וכו' מכל חלודה, קליפה 

שטחים מתכתיים נקיים  מתקלפת, לכלוך, שמן וכדומה, עד לקבלת

  לחלוטין.

תעודות הסמכה בנות החיבורים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מנוסים, בעלי   .2

  תוקף.

  של המפרט הכללי. 19טיב הריתוך יתאים לדרישות המפורטות בפרק   

המפקח יהיה רשאי לבצע לפי ראות עיניו בדיקות ללא הרס של רתכים   .3

(תפרי ריתוך) בבית המלאכה של הקבלן או באתר ההקמה והקבלן יהיה 

לשם ביצוע  חייב ללא כל תשלום נוסף, להגיש את העזרה שתהיה דרושה

  הבדיקות, הבדיקה עצמה תבוצע על חשבון הקבלן.

כל רתך (תפר ריתוך) שיפסל, יפתח ע"י הקבלן ויבוצע מחדש על חשבונו.   .4  

  בסיום התיקון ייבדק הרתך מחדש בבדיקה ללא הרס.

לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים   .5  

תחשבות בהתכווצות התפרים במקומם הנכון והמדויק, תוך ה

  ובדפורמציות מקומיות אחרות.

  האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין.  .6  

פרטי החיבור ומקומות חיבור של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש בתוכניות או   .7  

  כאלה שיסוכמו על דעת המפקח בעת תהליך התכנון המפורט.

, על הקבלן לתכנן ולקבל אישור לפרטי החיבור ומקומות במידה ואין פירוט    

  החיבור שהוא מציע לבצע.

עמודים, קורות,  –כל מרכיב של כל אחד מהאלמנטים הנושאים במבנה     

  וכו', יבוצע מיחידה שלמה ולא מיחידות מחוברות.

לצורך הבטחת דיוק ונוחות בזמן ההקמה יוכנו באלמנטים השונים חורים     

  ון שבו מתקבלים כוחות בבורג.ווארכים בכימ

  

  סוג הפלדה  06.19

שיש  EN 10025-2: 2004,ולפי 1225להלן פירוט סוגי הפלדה לקונסטרוקציה לפי ת"י   

  להשתמש בפרויקט זה.

על הקבלן להציג למפקח תעודות מפעל הערגול או מעבדה מוסמכת, המעידות על תכונות   

. EN 10204לפי תקן   Type 3.1בחינה  כל הפלדות יסופקו מהיצרן עם תעודות הפלדה.

 ). EN 10204, Type 3.1 inspection certificates -(תעודות בחינה 
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סוג הפלדה לקורות המעורגלות המשמשות כקורות גג, קורות תמיכה למשטחים,   א.

  .1225לפי ת"י  S235JR (ST.37-2) Fe360  עמודים וכו', יהיה

  

   S275JO יהיה : קורות פחים בריתוך מלא מ סוג הפלדה לקונסטרוקציה העשויה  ב.

     (ST.44-3U) Fe430  1225לפי ת"י.  

  

  סוגי הברגים  07.19

  שיש להשתמש בפרויקט זה. 1225להלן פירוט סוגי הברגים לקונסטרוקציה לפי ת"י   

על הקבלן להציג למפקח תעודות מפעל הברגים או מעבדה מוסמכת המעידות על תכונות   

  .פוי ועוביווסוג הצי הברגים

הברגים והעוגנים יהיו כמופיע בתוכניות, וחייבים באישור המתכנן והקונסטרוקטור לסוג   

  החומר והחוזק ולציפוי. 

  .EN 10204לפי תקן  Type 3.1כל הברגים והעוגנים יסופקו מהיצרן עם תעודות בחינה   

 ). EN 10204, Type 3.1 inspection certificates -(תעודות בחינה 

 8.8יהיו ברגים בדרגת חוזק  Fe360ת הפלדה שחוזקה יסוגי הברגים לקונסטרוקצי  .א  

  .1225לפי ת"י 

בציפוי אבץ בטבילה חמה מגולוונים בחום  הברגים, האומים והדיסקיות יהיו  .ב

 305. (לפחותמיקרון  45) לעובי ISO 1461:1999( 918לפי ת"י  בתהליך צנטריפוגה

  גרם/מ"ר לפחות).

 שעות בתא מלח 1,500 עמיד ARMORGALVין בגלוון תרמודיפוזיוני או לחלופ    

 :כדלקמן לפחות,

    ZINC ALLOY THERMO-DIFFUSION COATING ASTM-A-

1059ARMORGALV NA.050.420.AR 

  .קרון)ימ 50(עובי הציפוי     

  שטחי הגזירה של הברגים יהיו ללא הברגה.  ג.  

מיקרון לפחות או  8רוליטית בעובי הברגים יהיו מצופים באבן ברזל בשיטה אלקט    

  ).04-895314. (פרטים במפעל מיברג אצל יעקב מלץ שו"ע

דיסקיות (האחת מתחת לראש והשניה מתחת לאום)  2כל אחד מהברגים יסופק עם     

  ועם שני אומים (גם אם השרטוט מראה אחרת).

פתיחה  דיסקיות ועם אום אחד שיהיה מאובטח כנגד 2במרישים הברגים יהיו עם     

  בשיטה מאושרת.

סגירת הברגים תעשה בצורה פנאומטית או בצורה ידנית ע"י מפתח המאפשר     

  מדידה מבוקרת של מומנט הסגירה.

  מומנט הסגירה של הברגים יהיה כמפורט להלן:    

  מומנט (ק"ג/מטר)    קוטר    

    "1/2      10  

    "5/8      20  

    "3/4      40  
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    "7/8      60  

    "1.0      100  

 EN 10204, Type ויסופקו עם תעודות בחינה מקוריות  ם יהיו לפי תקןכל הברגי  .ד

3.1.  

,ובגלוון תרמודיפוזי בעובי 1225לפי ת"י  5.8מוטות הברגה מגולוונים יהיו בחוזק   .   ה

מיקרון לפחות. כל מוטות ההברגה עד אורך מטר יבוצעו בתהליך תרמודיפוזי  50

ARMORGALV  בתא מלח.  שעות 1,500לעיל ,לעמידות של  

במידה וקוטר הברגים קטן כך שאינו מאפשר גלוון  כל הברגים יהיו מגולבנים.     

לפחות בחוזק  A2– 304אזי יידרשו ברגי פלב"מ  ARMORGALVחם/תרמודיפוזי 

  מאושר ע"י הקונסטרוקטור.

  מ"מ.  2- קוטר חורי הברגים יהיה גדול מקוטר הבורג ב    

  הגרון יעלה על סכום עובי הפחים המתחברים. הגרון יהיה חופשי מהברגה. אורך     

ברגי עיגון ייושמו באמצעות שבלונות לפי האלמנטים השונים למכלול המבנה עם     

שומרי מרחק מפלדה בין בורג לבורג. השבלונות ושומרי המרחק מפלדה יחשבו 

  ככלולים במחיר היחידה ולא ימדדו בנפרד. 

) או אלקטרוליטיופים באבץ קר (אין להשתמש בברגים, אומים ודסקיות מצ    

 קדמיום (אלקטרוליטי).

  

  גילבון   08.19

באמבטיות  -  ISO 1461או/ו  918לפי ת"י יהיו מגולבנים בטבילה חמה אלמנטי הפלדה   

  הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגלוון חם: .חם אבץ

, EN 10025-2: 2004 (E)תכולות סיליקון וזרחן בפלדה המיועדת לגלוון חם יהיו לפי תקן   

  כדלקמן:

Class %Si %P %Si + (2.5 x %P) 

1 ≤ 0.03  --- ≤ 0.09 

3 0.14-0.25 ≤ 0.035 --- 

.  בכל מקרה של חשש לטיב הגלוון החם, lass 1C - עדיפות ברורה לפלדות בהרכב כימי 

יש לתת למגלוון דוגמאות לגלוון ניסיוני של חלק אמיתי במידות וגיאומטריה מדויקת 

תכנון ומיקום החורים לגילוון, ואינפורמציה מתאימה על ההרכב הכימי על מנת כולל 

 לקבוע אם הפלדה הספציפית והחלק הגיאומטרי הנדון ניתנים לגלוון חם.

 .עיבוד הרכיב יושלם לפני תחילת הגלוון

באחריות הקבלן לבצע חורים לשחרור גזים ואבץ, בתיאום עם המפעל המגלוון, ובאישור 

  תכנן. אסור לשלוח לגלוון חם חלקים שבהם חללים אטומים.המפקח והמ

 בשום מקרה, לא יבוצע כל חור שהוא בחיתוך בלהבה.. חורים יבוצעו רק בקדיחה בלבד 

  .יש לרתך ריתוכי אטימה במעברים צריםכל הריתוכים יהיו מלאים, רציפים ונקיים. 

וך (שלקות ריתוך), נתזי לפני תהליך הגלוון יהיו פני השטח נקיים משבבים, סיגי רית

  . ריתוך, צבע (לרבות צבע סימון), זפת ובטון
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הסרת נתזי ריתוך, שלקות ריתוך וצבע סימון באחריות קבלן המתכת / המסגר לפני 

  . המשלוח לגלוון

  היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגלוון.

  אמבטיית הגילבון.על הקבלן לתכנן את אלמנטי הפלדה בהתאמה לגודל   

כן על הקבלן לקבל הנחיות ממפעל הגילבון להבטיח שהאלמנטים לא יקבלו עיוותים בזמן   

ולבצוע חורי גלוון וניקוז לאבץ בגודל מתאים. את חורי הניקוז יש לסגור לאחר  הגילבון

  גלוון בעזרת ריתוך. 

יעברו ניקוי  -באתר לאחר אישור  -כל הריתוכים בין האלמנטים המגולבנים אלו שיבוצעו   

בשתי שכבות. תיקון גלוון יבוצע על ידי ניקוי ידני  SSPC עשיר אבץאפוקסי וצביעה בצבע 

ס"מ לפחות מעבר לאזור  5במרחק של  ISO 8501-1לפחות לפי תקן  St 3או מכני לדרגה 

התיקון, ומייד לאחר מכן צביעה בשתי שכבות של צבע יסוד אפוקסי דו רכיבי עשיר אבץ, 

מיקרון על העובי הקיים של הגלוון באותו  30 -עד לעובי העולה לפחות ב SSPCבור טמ

  רכיב. 

אבץ  82%בכל מקרה, סוג הצבע יאושר מראש ובכתב על ידי המפקח, ויכיל לפחות 

 ממשקל המוצקים.

 בלבד. ISO 1461תיקון פגמים בגלוון יורשה בכפוף לדרישות המובאות בתקן 

  יתוך, בצבע אלומיניום או ספריי.אין לתקן גלוון, לאחר ר  

חומרים מגולוונים המאוחסנים בחוץ יש לסדר עם מרווחים ביניהם מלוחות עץ, באופן   

  שיאפשר מגע חופשי של אוויר ובשיפוע שימנע הצטברות של מים.

  

  הרכבה בשטח  09.19

בעת הרכבת הקונסטרוקציה הראשית. כל  -לא יותר שימוש בכל אמצעי ריתוך בשטח   

  ורי הקונסטרוקציה יעשו אך ורק בעזרת הברגים כמצוין בתוכניות.חיב

כל חיבורי הברגים יאובטחו כנגד פתיחה עצמית בעזרת דיסקה קפיצית או שני אומים.   

תבוצע גם נקודת ריתוך להבטחת מניעת פתיחה  - לפי החלטת המתכנן  -במידת הצורך 

  עצמית.

וההרמה של אלמנטי הפלדה. פרטי חיבור על הקבלן לקחת בחשבון את כל אמצעי השינוע   

 -אלמנטים יבוצעו בהתאם לתוכניות. במקומות שנדרשים עבור ריתוך חריצים בצינורות 

יבוצעו החריצים רק במכונה ולא באוטוגן. קצוות צינורות ועמודים יסגרו בפח פלדה 

  אם לא מצוין אחרת בתוכניות. -מ"מ לפחות, מרותך  4בעובי 

  

  סקותאומים ודי  10.19

כל החיבורים בברגים יובטחו מפני פתיחה עצמית בעזרת דיסקות קפיציות או אומים   

או אמצעי אשר יציע   DIN 7967 A2-304או דסקת פלב"ם להבטחה לפי כפולים,

  הקבלן.

  אבטחות אלו לא ימדדו בנפרד, ויחשבו כנכללים במחירי היחידה השונים.  
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  מיגון אש לפלדה בעזרת צבע   19.11

  ר המוצרתיאו

לקיים   C3-C4. מתאים לסביבות solvent baseקומפוננטי על בסיס מדלל -צבע תופח חד  

שנה לפני טיפול אחזקה גדול ראשון. מפעל הצביעה יקבל הדרכה מיצרן הצבע  20עד 

טיפוס לאישור מוקדם (שטח ייחוס) - והסמכה של עובדי הצביעה. הקבלן יבצע צביעת אב

  בכמות גדולה. לפני התחלת צביעה סדרתית

  הכנת השטח לצביעה

לפני ניקוי גרגירים אברזיבי יש לבצע ניקוי והסרת לכלוך ושומנים, וכן הסרת שומנים: 

גם לפני יישום צבע יסוד וצבע תופח. הסרת שומנים תבוצע ע"י שטיפה בקיטור או מים 

ם ואחריה שטיפה בקיטור או מים מתוקי 2230חמים, או ע"י שטיפה בסבון אקוקלין 

  נייטרלי. pHלסילוק כל שאריות הסבון וקבלת 

: יבוצע במפעל הצביעה ויכלול ניקוי בעזרת גרגירים משוננים וחדים לרמת ניקוי אברזיבי

מיקרון. עומק החספוס  RZ 50-85, עומק חספוס  ISO 8501-1;2007לפי Sa 2.5ניקיון 

  יימדד בעזרת סרט רפליקה או קומפרטור למדידת פרופיל חספוס

  ום הצבע ייש

את הצבע יש ליישם בהתזה, הברשה או גלילה. עובי הצבע הסופי נקבע בהתאם לדרגת 

) וזמן עמידות האש הנדרש. קביעת העובי תעשה תוך שימוש Hp/aהסיכון של הפרופיל (

בטבלאות הצבע המסופקות ע"י היצרן. יש להמתין לייבוש מלא של כל שכבה לפני יישום 

הנדרשים יקבעו לפי עובי השכבות, טמפ' ולחות הסביבה,  השכבה הבאה. זמני הייבוש

הכול לפי  הוראות היצרן.  אין ליישם את צבע הגמר עד שלא התקבל ואושר עובי הצבע 

  היבש הנדרש למיגון הפלדה למשך הזמן הנדרש.

את צבע הגמר יש ליישם רק בעת ייבושו המלא של הצבע התופח מעכב האש, והגעה לעובי 

  ש הנדרש.המיגון נגד א

  אין לחשוף את הצבע לגשם או מים זורמים עד לייבושו המלא. 

  (או ש"ע מאושר מראש) Sherwin Williamsמערכת הצבע תוצרת 

  יישום  (מיקרון) עובי   חומר  שכבה

 Macropoxy™ C400V3 Epoxy Primer  יסוד

 

במפעל   75

  הצביעה

צבע תופח 

  נגד אש

FIRETEX® FX1003 Intumescent 

Coating 

יישום באתר או במפעל צביעה להגנה נגד אש 

  דקות 30של 

עובי לפי הנדרש 

 30להגנה של 

דקות במספר 

  שכבות

  באתר

או במפעל 

  הצביעה

 Acrolon™ C137V2 Special Finish  צבע עליון

יישום באתר או במפעל צביעה במספר 

  שכבות. הגוון יקבע על ידי האדריכל.

150  

במספר שכבות 

  רצוי בגוון שונה

  אתרב

  או במפעל

  הצביעה
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  בדיקת עובי הצבע

) תבוצע ברגע בו הצבע יבש למגע והמדידה לא תפגום DFTבדיקת עובי הצבע ביבש (

במרקם שלו. יש להפחית את עובי הפריימר מהעובי הכולל. אין ליישם את צבע הגמר עד 

  שלא התקבל עובי הצבע היבש הנדרש למיגון הפלדה למשך הזמן הנדרש. 

  צבע תיקוני

. שטחים FIRETEX M72שטחים קטנים ופגיעות מכאניות ניתן לתקן עם החומר התופח 

  גדולים יתוקנו עם המערכת המקורית.

  מערכת צבע חלופית תוצרת "אינטרנשיונל":

מיקרון + שכבה  50בעובי  Interzinc 52שכבות יסוד:  צבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ  -

קרון. שתי שכבות אלו יש ליישם במפעל מי 40בעובי  Intergard 269מקשרת של 

  הצביעה.

 30בעובי מתאים לקבלת עמידות נגד אש של   Interchar 2060צבע תופח נגד אש:  -

  דקות.

 Interthaneשכבות צבע עליון: שתי שכבות נפרדות עם המתנה בין השכבות מסוג -

. לפחות מיקרון 100מיקרון כ"א. עובי צבע עליון פוליאוריתן יהיה  50בעובי   990

 הגוון יקבע על ידי האדריכל.

  תיקוני צבע

. שטחים Interchar 2200 intumescent fillerשטחים קטנים ניתן לתקן עם חומר מילוי 

גדולים יתוקנו עם המערכת המקורית. תיקוני צבע ופגיעות מכאניות יבוצעו בהזדמנות 

  .Interchar 2060או עם   Interchar 2200הראשונה או עם חומר מילוי תופח 

  בק"א

  על הקבלן למלא דו"חות בחינה מקצועיים של עבודות הצביעה. 

  בגמר עבודת הצביעה נגד אש נדרש אישור של מעבדה מוסמכת לבדיקת צבע נגד אש.

  

  פחים צורתיים בחתך מרוכב  12.19

הפחים יהיו פחים צורתיים שעצם הגדרתם היא למטרה של תבניות קבע לבטונים   .1

  בחתך מרוכב.

   .מ"מ 1.2הפח המתוכנן הינו  בעובי    .2

  בקצוות התקרה הפח יגיע עם עצרים (סטופרים) מתאימים לקבלת הבטון.  .3

  

  ותכולת המחירים אופני מדידה מיוחדים  13.19

ת הפלדה תימדד עפ"י משקל תיאורטי ,ללא חישוב משקל ברגים, יקונסטרוקצי  . 1  

 עיפים השונים שבכתב הכמויות.ריתוך, פחת וכו', או אחרת בהתאם למפורט בס

למען הסר ספק, המחיר כולל ברגים, ניקוב או קידוח חורים, חיתוך, ריתוך, 

, אלא אם צוין אחרת בסעיפי כתב בדיקות ריתוך, ניקוי חול וצביעה עפ"י המפרט

  הכמויות.
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כל הפחים, הזויות, המחברים, פחי ההקשחה וכל אביזרי מרותך לאלמנטים   .2

ו לפי משקלם מוכפלים במחירי הסעיף של האלמנטים הראשיים, הראשיים ישולמ

  אליהם הם מחוברים.

דיסקיות קפיציות, פלטות פילוס, דיסקיות התאמה וכל אביזרי העזר הנדרשים   .3

נכללים במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד, כמו כן משקלם אינו מצטרף 

  למשקלי האלמנטים.

קבלן וכמו כן הכנת תכניות ה, שרותי מודד מטעם מחירי היחידה כוללים בתוכם  .4

ואר במפרט המיוחד ולא תשולם בגין תמפורטות (תכניות בית מלאכה) כפי שמ

  רותים אלו כל תוספת.יש

 הפחים הצורתיים נמדדים בשטח נטו ללא חפיות, שיפועים ועצרי בטון בקצוות  .5

  שנכללים במחיר היחידה.

  ופקי מחופה.המדידה תהיה לפי היטל על מישור א

 ומדדיאלכסוני ייצוב זמניים וכל אמצעי אחר המוסף לשלב הביניים לא י  .6  

ומחירם יהיה מוכל במחירי הפלדה, וכמו כן על הקבלן להסירם כמבואר   

  במפרט.  

כל המחירים שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה,   .7  

  .הכנת תכנון מפורט ו לרבות ניקוי וצביעה, החיבורים השונים

פרטי החיבור הינם כחלק מן האלמנט ויימדדו לפי משקל במסגרת הפריטים   .    8  

   השונים שבכתב הכמויות.
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  אלמנטים מתועשים בבנין -  22פרק 

  

 עבודות גבס, כללי 22.1

  גמישות ההתקנה 22.1.1

עבודות אלמנטים מתועשים בבניין תעשינה ע"פ תכניות האדריכל. יחד עם זאת, רשאי   

מפקח, בטרם שנעשתה ההרכבה הסופית, לשנות את המיקום הסופי של אלמנטי ה

המחיצות, תקרות ולמסור לקבלן תכניות מעודכנות על פיהן יהיה עליו להתקין את 

המחיצות במקומן הסופי. על הקבלן יהיה לבצע שינויים כאלה, אם יינתנו לו בטרם ניגש 

  ל שהיא.לעבודה בפועל באותו החלל, ללא תוספת מחיר כ

גמישות ההתקנה כוללת גם אפשרות של שינוי בכמות המחיצות הכוללת באותו החלל או   

בבנין כולו, שינוי בכמות המפגשים, מספר הקצוות החופשיים, מספר הפינות (אף אם אינן 

  מעלות, אלא בזויות אחרות) וכו' כל אלה, ללא תוספת מחיר. 90בזוית של 

הרצפה יהיה בהתאם למסומן בתכניות ובשום מקרה לא הגובה הסופי של התקרה, מפני   

יפחת ממנו. מאידך, רשאי המפקח, בטרם שנעשתה ההרכבה, לשנות את הגבהים הסופיים 

  ועל הקבלן יהיה לבצע את הוראותיו של המפקח ללא תוספת מחיר כל שהיא.

  

  גימור 22.1.2

) ייעשה גימור עבודות מתועשות ועבודות הגבס, בצידן החיצוני (פני השטח הגלוי .1

באופן שייווצר ויושאר משטח רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו 

 או חיבורים.\תפרים ו

כמוכן, יובטח איטום מלא בין הגבס לבין המלבנים, המשקופים, הקורות  .2

או \הקשיחות, בין אלמנטים סמוכים, בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקרה ו

 ריצפה.

 220258ודת האיחוי ההחלקה והגימור כמפורט בסעיף עבודת הגבס כוללת את עב .3

של המפרט הכללי לרבות התקנת מגני פינה לכל גובה פינות אנכיות מרצפה לתקרה 

ולכל האורך בפינות אופקיות או משופעות, כמפורט להלן, איטום בין לוח תחתון 

לרצפה, מירוק התפרים ועד הכנה מלאה לצביעה שתימדד בנפרד בפרק עבודות 

 יעה.צב

ככלל עבודת הצביעה תימדד בנפרד. להסרת ספק, עבודת הצביעה תכלול רק ליטוש  .4

עדין של פני השטח בנייר זכוכית, הסרת האבק וצביעה. כל עבודת הכנה נוספת, אם 

 תידרש, כלולה בעבודות הגבס.

 

 מעברי צנרת 22.1.3

עבודת הגבס תעשה לפני או אחרי התקנת צנרת ותעלות מיזוג אויר. בכל מקרה  .1

וללת העבודה ביצוע כל החדירות לצנרת ותעלות וכל הסגירות סביב הצנרת כ

 והתעלות עד להשגת אטימה למעבר קול.
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כל פתח למעבר צנרת יאטם בצמר זכוכית דחוס, חומר פולימרי תופח ולוחות גבס  .2

לגיבוי. במחיצות עמידות אש תידרש אטימה לאש סביב כל החדירות ומעברי 

 הצנרת והתעלות.

נרת בפרופילי הפח של שלד המחיצות יקדחו במקדח כוס בקוטר המתאים מעברי צ .3

מ"מ. כל צינור במעבר דרך הזקפים ייעטף  35, 34או בנקב ליצירת חורים בקוטר 

 בשרוול פלסטי.

  אופני המדידה

במעברי הצנרת החדירות הסגירה והאטימה הנ"ל כלולה במחירי העבודות ולא תשולם   

  ד שום עבודה הנובעת מהקושי בביצוע מתחת לצנרת קיימת.שום תוספת בגינה. לא תימד

ביצוע עבודות בלוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט   

משרד שיכון, אגף תכנון  - "מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי 

חברת  והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה, ע"פ פרטי ומפרטי

  "אורבונד", במהדורה מעודכנת. יש להקפיד על האיטומים הנדרשים.

  

  מחיצות וציפויים מגבס  22.2

  כללי 22.02.1

  חומרים  .א

לוחות גבס לבנים ו/או ירוקים (עמידי מים) ו/או ורודים (חסיני אש) ו/או  .1

  מ"מ. 12.5ירקרקים (עמידי מים וחסיני אש) בעובי 

וחב כנדרש עם ניצבים הקונסטרוקציה מורכבת מפרופילים מגולוונים בר .2

במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקבלן. בכל מקרה לא יעלה המרחק בין 

  ס"מ. 40הניצבים על 

הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת המחיצות ו/או 

ס"מ, בהתאם לתוכניות וקביעת  2-3פרופילי "אומגה" מגולוונים בעובי 

  המפקח באתר.

קרומיות (שני לוחות בכל צד), בהתאם -ת ו/או דוהמחיצות יהיו חד קרומיו .3

  לתוכניות.

מ"מ  100הזקיפים יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי ויהיו ברוחב  .4

  מ"מ לפחות. 0.8ובעובי 

  עובי פרופילי השלד (מסילות, ניצבים) יהיה באחריות מהנדס הקבלן. .5

 80מ"מ ובמשקל מרחבי  50בחלל הפנימי מילוי צמר סלעים בעובי  .6

 24מ"מ ובמשקל מרחבי  50/מ"ר ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי ק"ג

  ק"ג/מ"ר, המילוי כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו.

המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת גלישת מזרוני 

  הבידוד ממקומם.

 מ"מ 2בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון בעובי  .7

מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב  ע"פ פרטי חב' 
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. מגולוונים R.H.S"אורבונד". לחילופין, באם ירצה הקבלן, יבצע פרופילי 

כלול במחיר הדלתות והמחיצות בפתח במקום הזקף המשקוף המיוחד, 

 .ולא יימדד בנפרד

 עמידות למים, חומרי העזר .8

ים, יהיו, בנוסף ללוחות גבס, גם כל לאלמנטי גבס בהם נדרשת עמידות מ  

חומרי העזר עמידים במים ומותאמים לשימוש באזורים רטובים ע"פ 

המלצת היצרן. לוחות גבס לכל סוגי התקרות יהיו "לוח עמיד מים" פרט 

  ללוחות מחוררים או אריחי גבס שיהיו בהתאם למוצר המוגדר.

   הנחיות ביצוע  .ב

ו/או  EPDMו פסי איטום מעל ומתחת למסלולים האופקיים יותקנ .1

קומפריבנד. האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה יבוצע באמצעות 

  מרק אקרילי.

ס"מ לרבות סתימה במסטיק  1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה   

  המתאים לפי הנחיות יצרן הגבס.

השלד ולוחות הגבס תגענה עד לתקרת הבטון. עבור המעברים של מערכות  .2

מיזוג אויר תעלות חשמל ותקשורת, צנרות שונות וכיו"ב. יש  כגון תעלות

להכין מסגרות מתאימות מפרופילי שלד מסביב לפתחים. רק לאחר מכן 

תבוצע הרכבת לוחות הגבס. פרטי איטום מסביב למעברים יבוצע בהתאם 

  לפרטים המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי.

ו בעזרת ברגים למיתד המסילות המורכבות ברצפה ובתקרת הבטון יורכב .3

. מספר הברגים יקבע ע"י מהנדס הקונסטרוקציה 7/35ומיתד פלסטי  5/35

  של המבנה.

בכל פינה אנכית תבוצע הגנה ע"י פינת מגן חיצונית מפח מגולוון לרבות  .4

  . PROTEKTOR 1018/2162קצוות אנכיות של מחיצות גבס, מסוג  

תקרה יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד ה .5

הקונסטרוקטיבית. כלומר, מבחינת סדר העבודה, יש לבצע קודם כל את 

  המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות.

הקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין לוחות הגבס לבין  .6

  הצינורות, לאחר התקנת הצינורות.

יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך מחיצת הגבס.  .7

למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות החשמל השונות יש להתקינן  כדי

  ס"מ לפחות זו מזו. באופן כזה ימנעו גשרי קול בין החדרים. 60במרחק של 

יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת. לשם כך  .8

יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של הקיר. לאחר התקנת 

ע השלמת איטום של המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת המכסה תבוצ

  הגבס באמצעות מרק אלסטומרי.
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בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק  .9

  מוכן לצבע. 

  יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג. .10

 .איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות .11

 מרחק בין פרופילים  .ג

 305במחיצות המחופות באריחי קרמיקה לא יעלה המרחק בין הזקפים על  .1

 מ"מ.

בתקרות גבס חללים רטובים (שירותים) לא יעלה המרחק בין הפרופילים  .2

מ"מ. בשאר התקרות לא יעלה המרחק על  305אליהם מחובר לוח הגבס על 

   מ"מ.  407

  גימור  .ד

הגבס, בצידן החיצוני (פני השטח הגלוי)  גימור עבודות מתועשות ועבודות .1

ייעשה באופן שייווצר ויושאר משטח רצוף וחלק, ללא כל סימנים 

 או חיבורים.\במקומות בהם נעשו תפרים ו

כמוכן, יובטח איטום מלא בין הגבס לבין המלבנים, המשקופים, הקורות  .2

ה הקשיחות, בין אלמנטים סמוכים, בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקר

 או ריצפה.\ו

עבודת הגבס כוללת את עבודת האיחוי ההחלקה והגימור כמפורט בסעיף  .3

של המפרט הכללי לרבות התקנת מגני פינה לכל גובה פינות  220258

אנכיות מרצפה לתקרה ולכל האורך בפינות אופקיות או משופעות, 

כמפורט להלן, איטום בין לוח תחתון לרצפה, מירוק התפרים ועד הכנה 

 ה לצביעה שתימדד בנפרד בפרק עבודות צביעה.מלא

ככלל עבודת הצביעה תימדד בנפרד. להסרת ספק, עבודת הצביעה תכלול  .4

רק ליטוש עדין של פני השטח בנייר זכוכית, הסרת האבק וצביעה. כל 

 עבודת הכנה נוספת, אם תידרש, כלולה בעבודות הגבס.

 מעברי צנרת  .ה

צנרת ותעלות מיזוג אויר. בכל  עבודת הגבס תעשה לפני או אחרי התקנת .1

מקרה כוללת העבודה ביצוע כל החדירות לצנרת ותעלות וכל הסגירות 

 סביב הצנרת והתעלות עד להשגת אטימה למעבר קול.

כל פתח למעבר צנרת יאטם בצמר זכוכית דחוס, חומר פולימרי תופח  .2

ולוחות גבס לגיבוי. במחיצות עמידות אש תידרש אטימה לאש סביב כל 

 דירות ומעברי הצנרת והתעלות.הח

מעברי צנרת בפרופילי הפח של שלד המחיצות יקדחו במקדח כוס בקוטר  .3

מ"מ. כל צינור במעבר דרך  35, 34המתאים או בנקב ליצירת חורים בקוטר 

 הזקפים ייעטף בשרוול פלסטי.
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 אופני המדידה

ות ולא במעברי הצנרת החדירות הסגירה והאטימה הנ"ל כלולה במחירי העבוד  

תשולם שום תוספת בגינה. לא תימדד שום עבודה הנובעת מהקושי בביצוע מתחת 

  לצנרת קיימת.

 קיבוע לוחות הבידוד  .ו

קיבוע הלוחות יעשה באמצעות "תופסן סרט" העשוי פח מגולוון אשר יותקן   

ס"מ מרווח אנכי. הסרט יכופף בקצותיו  90 -ברצועות אופקיות סמוך לתקרה וכל כ

ים בברגי פח. הלשוניות ישלפו, לוחות הבידוד יתלו על הלשוניות ויחובר לזקפ

  ולאחר מכן יכופף קצה הלשונית להידוק לוח הבידוד.

במקומות בהם לא ניתן להתקין "תופסן סרט", ורק לאחר קבלת אישור המפקח,     

  יותקן "תופסן סיכה", בהדבקה אל לוח הגבס.

  "אורבונד".פרטי הביצוע יהיו בהתאם למפרטים והנחיות     

 חיבור לתקרה  .ז

 החיבור לתקרה יהיה טלסקופי. .1

 אין לחבר בברגים את הזקפים למסילה העליונה. .2

 המרווח בין הלוח לתקרה ימולא במרק אקרילי. .3

סרט השריון יודבק ללוח הגבס בלבד ולא יודבק לתקרה. יושאר חריץ  .4

 הפרדה המנתק בין גימור הגבס לגימור התקרה.

 תפרי התפשטות  .ח

רוכות ורצופות יש ליצור תפרי התפשטות כך שלא יהיו קטעים במחיצות א .1

 מ'. 8רצופים באורך העולה על 

של חוברת "שיטות בניה של קירות  10פרטי הביצוע יהיו כמתואר בפרק  .2

פסי גבס אנכיים צמודים לזקף  2זקפים,  2גבס" בהוצאת "אורבונד" כולל 

וק ללא סרט שריון, אחד, פרופיל התפשטות בפני לוחות הגבס וגימור במיר

 הכל כמתואר.

 אקוסטיקה  .ט

  לשיפור הבידוד האקוסטי יוקפד על ביצוע הפרטים הבאים:    

בקיר גבס דו קראמי, יבוצע איחוי ומירוק התפרים גם בשכבה התחתונה.  .1

  החלונות בשכבה השנייה יהיו בהזזה כלפי הפלטות בשכבה הראשונה.

, קירות בניה ותקרה גם בקיר גבס דו קראמי יבוצע איטום מלא אל הרצפה .2

  בשכבה התחתונה לפני הרכבת שכבת הגבס העליונה.

לא יהיו קופסאות חיבורים/אביזרי חשמל או פתחים משני צידי הקיר   

מ'. במקרה שהדבר נוגד את פרטי  1-כאשר המרחק ביניהם קטן מ

 התוכניות יש לפנות למפקח ולקבל הוראתו.

סים בטיט גבס בצד אחד לפני קופסאות חיבורים/אביזרי חשמל יהיו מכו .3

 סגירת החלל.

 בקיר גבס דו קרומי תבוצע הפינה בשיטת הבניה של הבנים "שני וערב". .4
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  פרופיל סיום למחיצות חופשיות  .י

באופן חופשי  -במידה ויהיו מקומות בהם תסתיים המחיצה, באופן אנכי או אופקי     

גן. סוג הפרופיל ועובי אלומיניום מאול-הקבלן יספק ויתקין פרופיל מפח -בעובייה 

הפח וכן פרטי החיבור בין המחיצה לבין הפרופילים במפגש יהיו כמפורט בתכניות 

  או שיאושר ע"י המפקח באתר. 

  פרופיל סיום נמדד במחיר המחיצה.     

 פינות הגנה  .יא

 0.36כל המקצועות האנכיים, לכל גובהם, יוגנו בפינות הגנה מפח מגולוון בעובי     

מ"מ עבור  25x25יותאמו למספר לוחות חיפוי השלד: בחתך  מ"מ ובמידות אשר

מ"מ עבוד גבס דו קראמי. פינות ההגנה מפח יותקנו  31x31גבס חד מקומי ובחתך 

באמצעות מכשיר הידוק פינות בהקשה בפטיש גומי לפי מפרטי והנחיות 

"אורבונד". פינות אלו כלולות במחיר היחידה. שפות חפשיות יסתיימו בפרופיל 

TRIM  J  כמתואר בפרטים. כלול במחיר היחידה. כל המקצועות האופקיים

  והמשופעים יוגנו בפינות הגנה עשויות סרט נייר ופסי אלומיניום.

  

  קונסטרוקציית חיזוק 22.02.2

תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן ועל חשבונו, ויאושר   .א

  ע"י המפקח לפני היישום. 

ס"מ), תבוצע קונסטרוקציית חיזוק לרבות ציפוף  330 במחיצות גבוהות (מעל  .ב

. מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה ולתקרה R.H.Sהניצבים, הגדלת עובי הפח, פרופילי 

  לרבות פלטקות + קוצים מרותכים וכדומה.

  מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנונם, כלול במחיר היחידה.  .ג

  חוזק המחיצות לתליה  .ד

צה תותקן באופן שתהיה מסוגלת לשאת אצטבאות (מדפים) ברוחב של עד כל מחי  

ס"מ כשהן תלויות על גבי המחיצה. חוזק המחיצה יאפשר התקנת מדפים כאלה,  30

זה מעל זה בכל גובה המחיצה מצידה האחד או משני צידיה, כשהעומס השימושי 

  מהמחיצה. ק"ג למ"א עד הקצה המרוחק של המדף 50לכל מדף יהיה בשיעור של 

למניעת ספק יוסבר שכל עומס המדפים יועבר ישירות לשלד הפלדה של מחיצת     

  הגבס, ללא כל השענות עזר על הרצפה.

 חיזוקים סביב פתחים, חיזוקים מיוחדים  .ה

סביב משקופי דלתות אש ודלתות דו כנפיות, תתקן מסגרת של פרופילי  .1

70x70x3.6 RHS יבורי ריתוך מ"מ כאשר הזקפים מרצפה לתקרה, עם ח

 בין הזקפים לפרופיל האופקי שמעל לדלת.

בצידי כל משקוף דלת חד כנפית רגילה, מרצפה לתקרה, זקפים מפח  .2

זקף משקוף. את העיגון אל הרצפה ואל - מ"מ 1.5מגולוון מכופף בעובי 

התקרה יש לבצע באמצעות סנדל ייצוב למשקופים העשוי פח פלדה בעובי 

 מ"מ. 2
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סילה אופקית שתחובר בברגי פח אל שני מעל המשקוף תיקבע מ .2.1

הזקפים. זקפי המזוזות והמסילה העליונה יפנו בבסיסם אל 

  הפתח.

בין המסילה שמעל למשקוף לבין המסילה העליונה שמתחת  .2.2

לתקרה יש לקבוע לפחות זקף אחד כדי ליצור בסיס למפגש בין 

 לוחות הגבס מעל לפתח.

גי פח בלתי מחלידים הזקפים לחיזוק יעוגנו למסילה העליונה בבר .2.3

 ולרצפה ע"י ברגים בלתי מחלידים ומיתדים ללא ראש.

יש להשתמש במוביל נוסף במשקוף מעל ראש הדלת ומעל לחלונות  .2.4

  הפנימיים.

מקומות אל החיזוקים המיוחדים כאשר  6 -יש לחזק את מזוזת המשוף ב .3

 מתוכם יהיו נקודות חיזוק מול הצירים והמנעול.

זקו ע"י זוויתן פלדה מגולוון אל הקצפה בצורה רגלי מזוזת המשקוף יח .4

 נסתרת, בחללי המחיצה באמצעות ברגים.

חיזוקים מיוחדים יותקנו אופקיים ואנכיים בכל מקום המיועד לחיבור  .5

מתקנים כבדים במיוחד, כגון: יח' מיזוג  -מגני קיר ולחיבור אלמנטים

סומן בתוכניות אויר, כיורים, ארונות תלויים וכל אביזר כבד או בולט, כמ

או עפ"י הוראות המפקח באתר. החיזוקים יהיו מפרופילים מפח מגולוון 

 מ"מ כמו החיזוקים סביב המשקופים הנ"ל. 1.5מכופף בעובי 

מ"מ מעוגן  70x70x3.6 RHSבקצות חופשיים של מחיצות יותקן פרופיל  .6

 לרצפה ולתקרה כמתואר לעיל לגבי חיזוקים לדלתות.

ות חופשיות שאינן מגעיות לתקרה, יותקן אופקית בקצה העליון של מחיצ .7

 מ"מ. 1.5פרופיל מפח מגולוון מכופף בעובי 

  אופני מדידה  

  חיזוקים סביב פתחי הדלתות והחיזוקים המיוחדים, כלולים במחירי העבודות ולא ימדדו.  

  

  חיפוי בלוחות גבס בהדבקה 22.02.3

  החיפוי יבוצע כשכבת גמר במקום טיח.  

 50% -ת ולתקרות בשטח מריחת חומר ההדבקה שלא יפחת מהלוחות יודבקו לקירו  

  משטח הלוח. סוג הדבק "פרלפיקס/קנאוף" תוצרת "אורבונד".

ניוטון).  600מגפ"ס ( 0.3כח ההרס הממוצע בבדיקת שליפה (ממוצע של הבדיקות) יהיה   

  ניוטון). 300מגפ"ס ( 0.15 -כח ההרס באף בדיקה לא יפחת מ

  

  ניםעבודות גבס במרחבים מוג 22.02.4

 5075חיפוי קירות בלוחות גבס ומחיצות גבס במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי   

  .2006מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים, מיולי  -
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 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 22.3

  דרישות כלליות  22.3.1

ן ) ולתקן רעידות אדמה וכ2005החדש (אוקטובר  5103כל התקרות יעמדו בת"י   .א

  , ומסומנות בתו התקן.921בדרישות עמידות אש לפי ת"י 

הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, מאושר   .ב

  ע"י המפקח. 

הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה, העיגון   .ג

ת אחרות. על הקבלן והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכו

האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחלו רק 

  מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.- לאחר אישור המפקח כי המערכות האלקטרו

על הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות לתליית התקרה ולקבל את אישור המפקח.   .ד

 . התוכניות יאושרו גם במכון התקנים.הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח

 חיזוקים לתקרה  .ה

לא יותר לתלות את הקונסטרוקציה לאלמנטים שאינם שלד הבניין כגון תעלות   

 -תקרות תותב  מיזוג אויר, צנרת למיניה. בכל מקום שבו ישנה הפרעה של צנרת, א.

לא גמר שפות התליה של תקרת התותב תהיה עצמאית ותעוגן לשלד הבניין בלבד. 

 יותר שימוש במתלים מסרט פלדה.

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם   .ו

  היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.

מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה התקרה   .ז

  במגע. הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.

 בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות אדמה.כל הפלטות   .ח

 כללי  .ט

ההתקנה כוללת סימון וחיתוך פתחים, חורים למערכות מ"א, תאורה,  .1

 ספרינקלרים וכו'.

ההתקנה כוללת סימון וחיתוך פתחים, חורים למערכות מ"א, תאורה,  .2

 ספרינקלרים וכו'.

לוחות דיקט לגיבוי התקנה כוללת הכנה לגופי תיאורה ומפזרי אויר:  .3

 וחיזוק וכן חיזוק הקונסטרוקציה הנושאת.

בצבע רגיל, מטאלי או  Ralהמפקח רשאי לבחור בכל גוון עפ"י קטלוג  .4

מבריק. הנ"ל מתייחס לתקרה, לפרופילים המחלקים למיניהם או 

 לפרופילי הקצה.

כל אביזרי התקרה הנראים לרבות ראשי ברגים ומסמרות, יהיו בגוון  .5

 בגוון פרופילי התליה לפי קביעת המפקח.התקרה או 

המפקח רשאי לקבוע גוון שונה לאריחי התקרה וגוון שונה לפרופילי  .6

 התליה.
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 גמר שפות -תקרות תותב  .י

במחיר התקרה נכלל הגמר לאורך השפות, בחיבור עם קירות, סביב פתחים  .1

 לג"ת ומ"א.

גמר מסוג פרטי הגמר לפי תכניות האדריכל ובהעדר פרטים יהיו פרופילי ה .2

"L"+"Z" .וטעונים אישור מראש של המפקח 

פרופילי הגמר יהיו מאלומיניום מאולגן או מפח מגולוון וצבוע בתנור  .3

 מותאם לגוון התקרה וכפוף לאישור המפקח.

 כל חיתוכי הפינות יהיו בגרונג.    .4

 הכנות לאביזרים, גופי תאורה ומפזרי אויר  .יא

  לאביזרים, גופי תאורה ומפזרי אויר. תקרות התותב, לכל סוגיהן, כוללות הכנות

  הכנות כוללות גם את העבודות הבאות:

 סימון וחיתוך פתחים לאביזרים, גופים ולמפזרים. .1

עבור גופי אמבטיה/ מפזר בגודל לוח/ אריח התקרה: מוט תליה, נוסף  .2

 למוטות התליה של התקרה, בכל פינה של גוף התאורה/ מפזר.

ים מלוח/ אריח תקרה: לוח דיקט סנדויץ' עבור גופי תאורה ומפזרים הקטנ .3

מ"מ בכל שטח לוח/ אריח התקרה עם חור לגוף התאורה או  10בעובי 

 למפזר, ציפוף מוטות התליה באזור גופי התאורה לנשיאת המשקל הנוסף.

  ההכנות להתקנת גופי תאורה ומפזרי אויר, אינן נמדדות.  

  

  בידוד צמר סלעים 22.3.2

  ק"ג/מ"ק. 80רוני צמר הסלעים יהיה המשקל המרחבי (צפיפות) של מז  

  

  תאום מערכות 22.3.3

עבודות הרכבת התקרות משתלבות בעבודות של קבלנים נוספים. על הקבלן המבצע של   

  התקרה לתאם ולהשתלב בעבודות של ביצוע המערכות הבאים:

  מיזוג אויר .1

התקרות המונמכות מחפות על מעבר תעלות מיזוג אויר. על הקבלן המבצע את     

לשלב את פתחי מיזוג האוויר ולהתאים את המפזרים. המפזרים יסופקו התקרות 

  על ידי קבלן מיזוג האוויר. 

  מערכות חשמל תאורה וכריזה .2

חיזוק קונסטרוקציה הנושאת בהתאם לנדרש והכנה להתקנת גופי תאורה ניאון     

בתעלות הפח, התקנת "ספוטים" המשתלבים בלוחות, תלית גופי תאורה (נברשות). 

כמו  ת הגופים וביצוע עבודות והחשמל על ידי קבלן חשמל עם קבלן התקרות.הספק

  כן, התאמת מערכת הכריזה כלומר הרמקולים יסופקו ע"י קבלן החשמל.

  מערכת גלאי אש .3

  הכנה להתקנת הגלאים והמתזים על פני התקרה.     

  



 

 171/2/ –איצטדיון בלומפילד   – 3204

530

  ת א ו ם .4

אחראי הקבלן המבצע את התקרות יהיה אחראי לתיאום עם הקבלנים השונים ו    

  לשלבם בלוח הזמנים של התקדמות העבודה בהתקנת התקרות המונמכות. 

  

תקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשים מפח מגולוון וצבוע או אלומיניום מחוררים  22.3.4

  ו/או אטומים

על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, תקרות   .א

ים וצבועים ו/או מפח אלומיניום אקוסטיות עשויות אריחים ומגשי פח מגלוונ

צבועים בתנור, מחוררים (אקוסטיים) ו/או אטומים. לכל מגש תהיה "כתף" בגובה 

  מ"מ לצורך חיזוק המגש.  10מ"מ לפחות, עם כיפוף פנימי של  40

. החירור יהיה מיקרו פלוס 26%אחוז החירור באריחים ובמגשים המחוררים יהיה   .ב

  מ"מ. 2בקוטר 

) משני הצדדים. הצביעה של הפח תיעשה PRE-PAINTבצבע מוכן (הפח יהיה צבוע   .ג

מיקרון, בגוון  80בתנור. הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי 

RAL  לפי בחירת המפקח. הצד הפנימי של הפחים ייצבע בצבע להגנה. הצבע יהיה

  עמיד לכיפופים ללא סדקים.

באמצעות קונסטרוקציה מתאימה המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית   .ד

  עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

  מטר. 1.20קונסטרוקציית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על   .ה

הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק   .ו

  לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

המפקח. מגשי הפח יהיו כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות   .ז

  בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים   .ח

  אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

 0.75- בתוך התקרות האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשים ל  .ט

NRC.  

תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר לאורך עבודות התקרה האקוסטית   .י

  קירות, מחיצות, סינרים וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. 

התואם את התקרה עצמה ו/או  RALהקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוון   .יא

בצבע שחור. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים (אחד למשנהו) וכן על 

  (גרונג) מדויקים בהחלט.  חיתוכי זוויות

 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.            .יב

  כל החיתוכים יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר.  

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל   .יג

טי קצה יבוצעו לפי הנחיות שמעל לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופר

  המפקח.
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מ"מ ובמשקל מרחבי  25מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי   .יד

ק"ג/מ"ק,  24מ"מ ובמשקל מרחבי  25ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  60

  מיקרון. 30כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו בעובי 

אריות (מאריחים או מגשים) במרחב המוגן כל התקרות התותבות פריקות מודול  .טו

תקרות תותבות  - 2010מאוקטובר  4חלק  -  5103יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 

  פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים. 

בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין   .טז

 כל הנ"ל כלול במחיר היחידה.האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים. 

  

  תקרות מינראליות 22.3.5

תקרות אקוסטיות וציפויים אקוסטיים יהיו מלוחות מינראליים (צמר זכוכית   .א

דחוס) ו/או פיברגלס מאושרים ע"י המפקח, ובהתאם למפורט בתוכניות ובכתב 

  הכמויות.

 " (סילקוני) לרבות החלק העליון.AKUTEXTהאריחים יהיו מטופלים בצבע מסוג "  .ב

השוליים יהיו מוקשים בסיליקון. החלק הגלוי של הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי 

יצוק. כל האריחים לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת 

  השוליים.

האריחים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה   .ג

  עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

  מטר. 1.20ציית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על קונסטרוק  .ד

הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק   

  לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח. מגשי הפח יהיו   

  בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

יבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים הח  

  אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר לאורך   .ה

) חייבים Z  +Lקירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים (

התואם את התקרה  RALהמפקח ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון  באישור מוקדם של

עצמה. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים (אחד למשנהו) וכן על 

  מ"מ. 2) יהיו בעובי של L+Zחיתוכי זוויות (גרונג) מדויקים בהחלט. הפרופילים (

 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.  .ו
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 ירוק או לבן תקרות וסינורים מלוחות גבס 22.3.6

  כללי:  

ביצוע עבודות בלוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט  .1

משרד שיכון, אגף תכנון  -"מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי 

והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה, ע"פ פרטי ומפרטי חברת 

  אורבונד", במהדורה המעודכנת."

  יש להקפיד על האיטומים הנדרשים

מ"מ.                                                                                         305במחיצות המחופות באריחי קרמיקה לא יעלה המרחק בין הזקפים על  .2

רחק בין הפרופילים אליהם בתקרות גבס חללים רטובים (שירותים) לא יעלה המ

 מ"מ. 407מ"מ. בשאר התקרות לא יעלה המרחק על  305מחובר לוח הגבס על 

 עמידות למים, חומרי העזר .3

לאלמנטי גבס בהם נדרשת עמידות מים, יהיו, בנוסף ללוחות גבס, גם כל חומרי   

 העזר עמידים במים ומותאמים לשימוש באזורים רטובים ע"פ המלצת היצרן.

מ"מ. הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים, בהתאם  12.5גבס יהיו בעובי לוחות ה .4

  לתוכניות.

מ"מ ברמת ספיגה  0.2הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי   

  המודבקת ללוחות. NRC 0.85 – 0.8של 

סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל, לא תשולם כל תוספת בגין חירור לא   

  בקוטר משתנה. רגולרי ו/או

השלד יקבע ע"י מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה  .5

  והחיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית.

  .F-47יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג   

  בקרניזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.  

  טי ומפרטי היצרן.השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פר  

בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים, גלאים,  .6

  גרילים למיזוג אויר וכיו"ב.

בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה   

  מגולוונת בפינה אופקית ואנכית.

נו, חיזוקים סמויים לקרניזי במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבו .7

תאורה לצורך נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי 

  היחידה.

גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה  .8

  שכל התקרות יבוצעו בהתאם למפורט וכן להנחיות האדריכל.

רולר קצר בלבד, ע"פ הנחיות היצרן, צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר, ב .9

  בגוון לבחירת האדריכל.

מעל התקרות המחוררות יונחו, אלא אם נקבעו אחרת בתיאור הפריט, מזרוני צמר  .10

ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  60מ"מ ובמשקל מרחבי  25סלעים בעובי 
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בה מאליו ק"ג/מ"ק, כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כ 24מ"מ ובמשקל מרחבי  25

  מיקרון. 30בעובי 

 3,2,1חלק  5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  .11

 .2010מאוקטובר 

 

 דוגמאות 22.4

על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה, ציפוי, תקרה, רצפה וכו', המורכבים  22.4.1

ת תהיינה במידות במסגרת עבודותיו, ולקבוע אותם במקומות עליו יורה המפקח. הדוגמאו

 ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את תעלות התאורה.

  

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק: את דרישות המפקח, את  22.4.2

 הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי המפקח.

  

סופי של הדוגמאות על ידי הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור  22.4.3

 המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו.

  

 גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח. 22.4.4

  

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל האביזרים  22.4.5

האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחים, 

  י אקוסטיקה, וכו'.אביזר

  

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים 22.5

  אלמנטי גבס (מחיצות, תקרות, סינורים וכו') 22.5.1

  בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:  

  קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים (במידת הצורך).  .א

כמפורט לעיל לרבות תכנונם כולל  קונסטרוקציית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים  .ב

  .R.H.Sפרופילי 

  עיבוד פתחים כנדרש.  .ג

את כל האיטומים למיניהם לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית +   .ד

  מרק לפי פרט אקוסטיקה.

כל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקציית העזר, חיזוקים דיאגונליים, חיזוקים   .ה

  הם וכל הנדרש להתקנה מושלמת.לרעידות אדמה, חומרי העזר למיני

את כל האיטומים למיניהם כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואיטום   .ו

  סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.

כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח   .ז

  ח ו/או האדריכל.ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפק
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כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן,   .ח

  לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.

  עיבוד במעוגל ובשיפוע.  .ט

  פרופילי פינות.  .י

  שפכטל.  .יא

  גודל שהוא.הפתחים למיניהם, בכל  כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי   

  ס"מ מעל תקרות אקוסטיות. 10מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה   

  

  תקרות אקוסטיות 22.5.2

  בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:  

 קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים.  .א

  וכיו"ב ולמערכות אחרות כנדרש. הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן  .ב

  חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה.  .ג

כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ומעבר וכל החיזוקים כמפורט   .ד

  לעיל.

חיזוק התקרות כנגד רעידת אדמה הכל עד לביצוע מושלם של העבודה בכפוף   .ה

  ל.לדרישת התכניות ו/או האדריכ

כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח   .ו

  ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן,   .ז

  וי שיידרש.לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינ

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד   .ח

  בסעיפי כתב הכמויות.

  הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי   

  

מודגש בזאת שכל הנדרש ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים כלול במחירי  22.5.3

 ה ולא יימדד בסעיפים נפרדים.היחיד

 

מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה (מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו') כוללים  22.5.4

 פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים.

  

  קונסטרוקציית נשיאה 22.5.5

  ות, תקרות, ציפויים וכו'מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה (מחיצ  

(מלבד  מכל סוג שהוא) כוללים תכונן וביצוע של קונסטרוקציית הנשיאה ראשית ומשנית   

תכנון וביצוע קונסטרוקציית הפלדה הראשית לקיר אקוסטי במפלס הגג ולקיר סגירה 

לרבות קונסטרוקציית פלדה לתקרות )  ו19שנמדדת בנפרד בפרק  W16,W17לטריבונות 

מטר מהתקרה הקונסטרוקטיבית. הקבלן יכין על חשבונו תוכניות  2עד  במרחק של
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מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, לאישור המפקח. קונסטרוקציית 

  הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן. כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן.

  

 -תאור ופירוט קירות, מחיצות וחיפויים  22.6

 של חב' אורבונד AQUAPANEL Cement Boardמעטפת מלוחות אקווה פאנל קירות  22.6.1

W-10 :  ס"מ. 10בעובי כולל  -צדדי -חד שכבתי דו -קיר אקווהפנל  

W-11 :  ס"מ. 20בעובי כולל  -צדדי -חד שכבתי דו -קיר אקווהפנל  

W-12 :  מורחק מהקיר. -צדדי -חד שכבתי חד -קיר אקווהפנל  

W-13 :  קונסטרוקציה כפולה. - ס"מ  40בעובי כולל  -צדדי -חד שכבתי דו -קיר אקווהפנל  

W-14 :  גבי קיר בנוי. -ס"מ על  7בעובי כולל  -חד שכבתי חד צדדי  -חיפוי אקווהפנל  

W-15 :  עם בידוד תרמי. - ס"מ  20בעובי כולל  -צדדי -חד שכבתי דו -קיר אקווהפנל  

W-16  עם בידוד אקוסטי ושתי שכבות  - אקוסטי  -צדדי -חד שכבתי דו -: קיר אקווהפנל

  גבס ורוד. 

W-17 :  בקיר אחורי טריבונות. -צדדי -חד שכבתי חד -קיר אקווהפנל  

W-18 :  עם בידוד תרמי. -צדדי -חד שכבתי חד -חיפוי אקווהפנל  

   הלוחות :

על בסיס צמנט לשימוש חיצוני ופנימי. ליבת הלוח צמנט  AQUAPANELלוח  -

ם, עטופה בפני השטח ברשת זכוכית המוטבעת בתוך הבטון. שולי פורטלנד ואגרגטי

הלוח ישרים, משוריינים ברשת ומוחלקים, דבר המקנה לו שוליים חזקים וקלים 

  לטיפול. 

  ק"ג/מ"ר 16- מ"מ, משקל: כ 2400/2800מ"מ, אורך:  1200מ"מ, רוחב:  12.5עובי:  -

  דליק לחלוטין., בלתי 755ע"פ ת"י  VI.4.4עמידות באש: סיווג בשריפה  -

יותקנו אופקית בצורה של בנית בלוקים (כך שלא יהיה מצב של  לוחות האקווהפנל -

 מפגש בין ארבעה פנלים בנקודה אחת ).

יש לתכנן מראש את סידור הפנלים כך שהמפגשים עם חלונות יבוצעו לפי הנחיות  -

יח היצרן. ההתקנה בעזרת בורגי מקסי לאקווהפנל לפי הנחיות היצרן. יש להבט

 מ"מ בין הלוחות, מרווח שישמש  למילוי מרק.  3 – 5מרווח של 

 מ"א (עפ"י מפרטי חברת אורבונד). 15חובה ליישם תפר התפשטות כל  -

 מישקים ופינות:

יש לטפל במישקים על ידי מילוי במרק אפור לאקווהפנל. על גבי המישק יש למרוח  -

יסי זכוכית לאקווהפנל מרק. כאשר המרק עוד רטוב יש להטביע בו סרט שריון מס

 ס"מ. 10(רשת אינטרגלס). רוחב הרשת 

של אקווהפנל. לאחר הייבוש  PUבקירות חדרים רטובים ימולאו המישקים בדבק  -

  יוסרו שאריות הדבק.

טיפול בפינות ניצבות (חיצוניות ופנימיות) בדומה לטיפול במישקים ובתוספת פינות   -

PVC  ורבונד).(משולב רשת סיבי זכוכית עפ"י פרט א 
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מפוליאתילן מוקצף ייושם בכל מפגש קונסטרוקציה עם בניה קשיחה  פס הפרדה ואיטום:

  לרבות במפגש עם רצפה, קיר ותקרה.

ס"מ מינ' מעוגנת למסלולים ברצפה  40:  מערכת "סטדים" מפולסת כל קונסטרוקציה

 275ילוון מ"מ לפחות (עפ"י החלטת מהנדס בנין) רמת ג 0.6ותקרה. עובי דופן הפרופיל 

  גר'/מ"ר. עיגון הקונסטרוקציה ועובי הדופן לפי הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה. 

 414הקבלן יגיש לאישור את תכניות הביצוע ואת חישובי החוזק שיותאמו גם לת"י 

  (עומסי רוח) לקיר מעטפת ויבצע קטע ניסיוני הכולל את כל האלמנטים האופייניים. 

  דחים מוכנים במפעל למעבר כבלים וצנרות.בקונסטרוקציית הקירות יהיו ק

  :) ורשת שריוןBASECOATשכבה צמנטית (

 מ"מ בשילוב יישום רשת 5) בעובי כולל של BASECOATיישום שכבה צמנטית ( -

 גר'/מ"ר על כל שטח הקיר. 160סיבי זכוכית 

 גבי הצד הפונה אל החוץ.-השכבה תיושם בקירות מעטפת על -

  שכבה פריימר:

 יימר על בסיס צמנט לאקווהפנל על כל שטח הקיר.יישום שכבת פר -

  השכבה תיושם בקירות בצד פנים כתשתית לחיפוי קרמיקה. -

  :) ורשת שריוןSKIM COATשכבה לגמר והחלקה (

 5) בעובי כולל של SKIM COATיישום שכבת גמר והחלקה על בסיס צמנט לבן ( -

 הקיר. גר'/מ"ר על כל שטח 160סיבי זכוכית  מ"מ בשילוב יישום רשת

 השכבה תיושם בקירות בצד פנים כתשתית לצבע. -

  לאקווהפנל: TYVEKיריעת חסם מים 

 עשויה מיקרו סיבי פוליאתילן ארוגים. -

ס"מ בין  10יותקנו אופקית, מלמטה למעלה, עם חפיפות של   TYVEKיריעות  -

 היריעות ועל כל שטח הקיר.

 הדבקה באמצעות נייר דבק ייעודי וללא ברגים. -

 גבי הקונסטרוקציה בצד הפונה אל החוץ.-שם בקירות מעטפת עלהשכבה תיו -

  יריעת חסם אדים לאקווהפנל:

 עשויה פוליאתילן (ניילון). -

ס"מ בין  10יריעות הניילון יותקנו אופקית, מלמטה למעלה, עם חפיפות של  -

 היריעות ועל כל שטח הקיר.

 הדבקה באמצעות נייר דבק ייעודי וללא ברגים. -

 גבי הקונסטרוקציה בצד הפונה אל הפנים.-רות מעטפת עלהשכבה תיושם בקי -

  :4בידוד צמר זכוכית בעובי "

מקובעים  4מ"ק עטופים פלא"ב בעובי "\ק"ג 24בידוד מזרוני צמר זכוכית בצפיפות  -

 לקונסטרוקציה ע"י תופסני סרט מפח מגלוון עם לשוניות נשלפות.

 השכבה תיושם בקירות מעטפת של חדרים ממוזגים. -
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  :2ד צמר זכוכית בעובי "בידו

מקובעים  2מ"ק עטופים פלא"ב בעובי "\ק"ג 24בידוד מזרוני צמר זכוכית בצפיפות  -

 לקונסטרוקציה ע"י תופסני סרט מפח מגלוון עם לשוניות נשלפות.

 השכבה תיושם בחיפוי קירות של חדרים ממוזגים. -

  שכבות גבס ורוד: 2

 מ'. 3.2שכבות גבס ורוד עד גובה  2 -

 על גבי הקונסטרוקציה מצד הגג הטכני. W-16ושם בקיר האקוסטי השכבה תי -

 תכולת מחירים ואופני מדידה :

חיפוי מורכב לפי מפרט היצרן \חיפוי יכלול קבלת קיר\מחיר היחידה של הקיר .1

 ולרבות:

אספקה והתקנה של הלוחות, הקונסטרוקציה לרבות תכנונה ואישורה וכל   

הפרדה ואיטום, ברגים, עיבוד מישקים בין החיבורים והחיזוקים הנדרשים, פסי 

 לוחות, פינות, עיבוד פתחים וקדחים כנדרש ודוגמאות לאישור המפקח.

 ימדדו כתוספת למחיר היחידה ובסעיפים נפרדים : .2

  כמפורט. BASECOATשכבה צמנטית  -

  שכבת פריימר כמפורט. -

  כמפורט. SKIM COATשכבה לגמר והחלקה  -

  חסם אדים לאקווהפנל כמפורט.+ יריעת  TYVEKיריעת חסם מים  -

 כמפורט. 4בידוד צמר זכוכית בעובי " -

 כמפורט. 2בידוד צמר זכוכית בעובי " -

  שתי שכבות גבס ורוד. -

 מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: .3

 ביצוע מערכות קיר האקווהפנל בהתאם למפרטי אורבונד בלבד. -

 נד.קבלת יעוץ/הנחיה טרם הרכבת הלוחות מנציג חברת אורבו -

ואישור מכון התקנים (במידת ע"י קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם  -

 17W - ו  16W(מלבד כאמור הקונסטרוקציה הראשית של   הצורך).

  ).19הנמדדים בנפרד בפרק 

קונסטרוקציית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות  -

  .R.H.Sתכנונם כולל פרופילי 

  עיבוד פתחים כנדרש. -

זוקים והחיבורים, קונסטרוקציית העזר, חיזוקים דיאגונליים, כל החי -

חיזוקים לרעידות אדמה, חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה 

  מושלמת.

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  -

והנובעות מהן, לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה 

  י שיידרש.בהן וכל שינו
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כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתים ובמידות כפי שידרוש  -

  המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.

  המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. .4

  

22.6.2 20-W מ ס 12דו צדדי, עם בידוד אקוסטי בעובי כולל -מחיצת גבס דו שכבתי"  

מ"מ מצופה  12.7מחיצה משתי שכבות של לוחות גבס מכל צד המחיצה. הלוחות גבס לבן   

קרטון משני צידיו. הלוחות מחופים על שלד למחיצות גבס לפי המפרט הכללי והמפרט 

מ"מ עם פס הפרדה דביק בין  70מפח מגולוון  Cהמיוחד. הקונסטרוקציה משלד מפרופילי 

ק"ג  24מ"מ בצפיפות  50ד תרמי, מזרוני צמר זכוכית בעובי הפרופילים. כולל שכבת בידו

  למ"ק. המזרנים יהיו עטופים פל"ב.

העבודה כוללת את כל העיבודים סביב פתחים של דלתות ארונות וכו', וכן המפגשים עם   

  חומרים אחרים, תקרות ורצפות בהתאם למפרט, התוכניות והפרטים.

בכל מפגש עם חומר אחר וכן פרופיל  15-ילי ניתוק פהחיפוי כולל עיבוד בקצוות כולל פרופ  

  במפגש עם הרצפה. 7-לפנל שקוע פ

גמר הכנה לצבע אקרילי לקירות פנים על בסיס מים, בגוון לפי בחירת האדריכל. גימור פני   

  השטח יהיה חלק ומוכן לצביעה לרבות שכבת שפכטל וליטוש עד החלקה מלאה.

  תכולת המחירים ואופני מדידה  

חיר כולל את כל עבודות הקונסטרוקציה הפרופילים, הלוחות והבידוד עד קבלת המ  

  מחיצה מוגמרת מוכנה לצבע כמפורט במפרטים בפרטים והתוכניות. המדידה במ"ר.

  .11העבודה כוללת את ההכנה לצבע כאמור ואולם הצביעה עצמה נמדדת בנפרד בפרק   

  בכל מפגש עם חומר אחר. 15-תוק פהמחיר למ"ר כולל את העיבודים ואת פרופילי הני  

נמדד  7-המחיר למ"ר כולל את העיבוד ושילוב הפרופילים השונים ואולם הפרופילים פ  

  בנפרד.

  

22.6.3 W-21 ס"מ עם שלד  20דו צדדי, עם בידוד אקוסטי בעובי כולל -מחיצת גבס דו שכבתי

  כפול.

מ"מ מצופה  12.7מחיצה משתי שכבות של לוחות גבס מכל צד המחיצה. הלוחות גבס לבן   

קרטון משני צידיו. הלוחות מחופים על שלד למחיצות גבס לפי המפרט הכללי והמפרט 

מ"מ עם פס הפרדה  70מפח מגולוון  Cהמיוחד. הקונסטרוקציה משלד כפול מפרופילי 

מ"מ בצפיפות  50דביק בין הפרופילים. כולל שכבת בידוד תרמי, מזרוני צמר זכוכית בעובי 

  המזרנים יהיו עטופים פל"ב.ק"ג למ"ק.  24

העבודה כוללת את כל העיבודים סביב פתחים של דלתות ארונות וכו', וכן המפגשים עם   

  חומרים אחרים, תקרות ורצפות בהתאם למפרט, התוכניות והפרטים.

בכל מפגש עם חומר אחר וכן פרופיל  15-החיפוי כולל עיבוד בקצוות כולל פרופילי ניתוק פ  

  במפגש עם הרצפה. 7-לפנל שקוע פ

גמר הכנה לצבע אקרילי לקירות פנים על בסיס מים, בגוון לפי בחירת האדריכל. גימור פני   

  השטח יהיה חלק ומוכן לצביעה לרבות שכבת שפכטל וליטוש עד החלקה מלאה.
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  תכולת המחירים ואופני מדידה  

ד עד קבלת המחיר כולל את כל עבודות הקונסטרוקציה הפרופילים, הלוחות והבידו  

  מחיצה מוגמרת מוכנה לצבע כמפורט במפרטים בפרטים והתוכניות. המדידה במ"ר.

  .11העבודה כוללת את ההכנה לצבע כאמור ואולם הצביעה עצמה נמדדת בנפרד בפרק   

  בכל מפגש עם חומר אחר. 15-המחיר למ"ר כולל את העיבודים ואת פרופילי הניתוק פ  

נמדד  7-שילוב הפרופילים השונים ואולם הפרופילים פהמחיר למ"ר כולל את העיבוד ו  

  בנפרד.

  

22.6.4 22-W ס"מ  12דו צדדי, עם בידוד אקוסטי בעובי כולל -מחיצת גבס ירוק דו שכבתי 

מ"מ מצופה  12.7מחיצה משתי שכבות של לוחות גבס מכל צד המחיצה. הלוחות גבס ירוק   

לפי המפרט הכללי והמפרט  קרטון משני צידיו. הלוחות מחופים על שלד למחיצות גבס

מ"מ עם פס הפרדה דביק בין  70מפח מגולוון  Cהמיוחד. הקונסטרוקציה משלד מפרופילי 

ק"ג  24מ"מ בצפיפות  50הפרופילים. כולל שכבת בידוד תרמי, מזרוני צמר זכוכית בעובי 

  למ"ק. המזרנים יהיו עטופים פל"ב.

לתות ארונות וכו', וכן המפגשים עם העבודה כוללת את כל העיבודים סביב פתחים של ד  

  חומרים אחרים, תקרות ורצפות בהתאם למפרט, התוכניות והפרטים.

בכל מפגש עם חומר אחר וכן פרופיל  15-החיפוי כולל עיבוד בקצוות כולל פרופילי ניתוק פ  

  במפגש עם הרצפה. 7-לפנל שקוע פ

לפי בחירת האדריכל. גימור פני גמר הכנה לצבע אקרילי לקירות פנים על בסיס מים, בגוון   

  השטח יהיה חלק ומוכן לצביעה לרבות שכבת שפכטל וליטוש עד החלקה מלאה.

  תכולת המחירים ואופני מדידה  

המחיר כולל את כל עבודות הקונסטרוקציה הפרופילים, הלוחות והבידוד עד קבלת   

  דה במ"ר.מחיצה מוגמרת מוכנה לצבע כמפורט במפרטים בפרטים והתוכניות. המדי

  .11העבודה כוללת את ההכנה לצבע כאמור ואולם הצביעה עצמה נמדדת בנפרד בפרק   

  בכל מפגש עם חומר אחר. 15-המחיר למ"ר כולל את העיבודים ואת פרופילי הניתוק פ  

נמדד  7-המחיר למ"ר כולל את העיבוד ושילוב הפרופילים השונים ואולם הפרופילים פ  

  בנפרד.

  

22.6.5 23-W  ס"מ עם  20דו צדדי, עם בידוד אקוסטי בעובי כולל - ירוק דו שכבתימחיצת גבס

  שלד כפול.

מ"מ מצופה  12.7מחיצה משתי שכבות של לוחות גבס מכל צד המחיצה. הלוחות גבס ירוק   

קרטון משני צידיו. הלוחות מחופים על שלד למחיצות גבס לפי המפרט הכללי והמפרט 

מ"מ עם פס הפרדה  70מפח מגולוון  Cפילי המיוחד. הקונסטרוקציה משלד כפול מפרו

מ"מ בצפיפות  50דביק בין הפרופילים. כולל שכבת בידוד תרמי, מזרוני צמר זכוכית בעובי 

  ק"ג למ"ק. המזרנים יהיו עטופים פל"ב. 24

העבודה כוללת את כל העיבודים סביב פתחים של דלתות ארונות וכו', וכן המפגשים עם   

  רצפות בהתאם למפרט, התוכניות והפרטים.חומרים אחרים, תקרות ו
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בכל מפגש עם חומר אחר וכן פרופיל  15-החיפוי כולל עיבוד בקצוות כולל פרופילי ניתוק פ  

  במפגש עם הרצפה. 7-לפנל שקוע פ

גמר הכנה לצבע אקרילי לקירות פנים על בסיס מים, בגוון לפי בחירת האדריכל. גימור פני   

  ה לרבות שכבת שפכטל וליטוש עד החלקה מלאה.השטח יהיה חלק ומוכן לצביע

  תכולת המחירים ואופני מדידה  

המחיר כולל את כל עבודות הקונסטרוקציה הפרופילים, הלוחות והבידוד עד קבלת   

  מחיצה מוגמרת מוכנה לצבע כמפורט במפרטים בפרטים והתוכניות. המדידה במ"ר.

  .11ה עצמה נמדדת בנפרד בפרק העבודה כוללת את ההכנה לצבע כאמור ואולם הצביע  

  בכל מפגש עם חומר אחר. 15-המחיר למ"ר כולל את העיבודים ואת פרופילי הניתוק פ  

נמדד  7-המחיר למ"ר כולל את העיבוד ושילוב הפרופילים השונים ואולם הפרופילים פ  

  בנפרד.

  

22.6.6 24-W מ ס 12דו צדדי, עם בידוד אקוסטי בעובי כולל -מחיצת גבס ורוד דו שכבתי"  

מ"מ מצופה  12.7מחיצה משתי שכבות של לוחות גבס מכל צד המחיצה. הלוחות גבס ורוד   

קרטון משני צידיו. הלוחות מחופים על שלד למחיצות גבס לפי המפרט הכללי והמפרט 

מ"מ עם פס הפרדה דביק בין  70מפח מגולוון  Cהמיוחד. הקונסטרוקציה משלד מפרופילי 

ק"ג  24מ"מ בצפיפות  50וד תרמי, מזרוני צמר זכוכית בעובי הפרופילים. כולל שכבת ביד

  למ"ק. המזרנים יהיו עטופים פל"ב.

העבודה כוללת את כל העיבודים סביב פתחים של דלתות ארונות וכו', וכן המפגשים עם   

  חומרים אחרים, תקרות ורצפות בהתאם למפרט, התוכניות והפרטים.

בכל מפגש עם חומר אחר וכן פרופיל  15-פילי ניתוק פהחיפוי כולל עיבוד בקצוות כולל פרו  

  במפגש עם הרצפה. 7-לפנל שקוע פ

גמר הכנה לצבע אקרילי לקירות פנים על בסיס מים, בגוון לפי בחירת האדריכל. גימור פני   

  השטח יהיה חלק ומוכן לצביעה לרבות שכבת שפכטל וליטוש עד החלקה מלאה.

  תכולת המחירים ואופני מדידה  

מחיר כולל את כל עבודות הקונסטרוקציה הפרופילים, הלוחות והבידוד עד קבלת ה  

  מחיצה מוגמרת מוכנה לצבע כמפורט במפרטים בפרטים והתוכניות. המדידה במ"ר.

  .11העבודה כוללת את ההכנה לצבע כאמור ואולם הצביעה עצמה נמדדת בנפרד בפרק   

  בכל מפגש עם חומר אחר. 15-יתוק פהמחיר למ"ר כולל את העיבודים ואת פרופילי הנ  

נמדד  7-המחיר למ"ר כולל את העיבוד ושילוב הפרופילים השונים ואולם הפרופילים פ  

  בנפרד.

22.6.7 25-W ס"מ עם  20דו צדדי, עם בידוד אקוסטי בעובי כולל - מחיצת גבס ורוד דו שכבתי

  שלד כפול.

מ"מ מצופה  12.7ורוד  מחיצה משתי שכבות של לוחות גבס מכל צד המחיצה. הלוחות גבס  

קרטון משני צידיו. הלוחות מחופים על שלד למחיצות גבס לפי המפרט הכללי והמפרט 

מ"מ עם פס הפרדה  70מפח מגולוון  Cהמיוחד. הקונסטרוקציה משלד כפול מפרופילי 

מ"מ בצפיפות  50דביק בין הפרופילים. כולל שכבת בידוד תרמי, מזרוני צמר זכוכית בעובי 

  למ"ק. המזרנים יהיו עטופים פל"ב.ק"ג  24
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העבודה כוללת את כל העיבודים סביב פתחים של דלתות ארונות וכו', וכן המפגשים עם   

  חומרים אחרים, תקרות ורצפות בהתאם למפרט, התוכניות והפרטים.

בכל מפגש עם חומר אחר וכן פרופיל  15-החיפוי כולל עיבוד בקצוות כולל פרופילי ניתוק פ  

  במפגש עם הרצפה. 7-וע פלפנל שק

גמר הכנה לצבע אקרילי לקירות פנים על בסיס מים, בגוון לפי בחירת האדריכל. גימור פני   

  השטח יהיה חלק ומוכן לצביעה לרבות שכבת שפכטל וליטוש עד החלקה מלאה.

  תכולת המחירים ואופני מדידה  

הבידוד עד קבלת המחיר כולל את כל עבודות הקונסטרוקציה הפרופילים, הלוחות ו  

  מחיצה מוגמרת מוכנה לצבע כמפורט במפרטים בפרטים והתוכניות. המדידה במ"ר.

  .11העבודה כוללת את ההכנה לצבע כאמור ואולם הצביעה עצמה נמדדת בנפרד בפרק   

  בכל מפגש עם חומר אחר. 15-המחיר למ"ר כולל את העיבודים ואת פרופילי הניתוק פ  

נמדד  7-בוד ושילוב הפרופילים השונים ואולם הפרופילים פהמחיר למ"ר כולל את העי  

  בנפרד.

22.6.8 26-W חד צדדי, עם בידוד אקוסטי -מחיצת גבס דו שכבתי  

מ"מ מצופה  12.7מחיצה משתי שכבות של לוחות גבס מכל צד המחיצה. הלוחות גבס לבן   

פרט קרטון משני צידיו. הלוחות מחופים על שלד למחיצות גבס לפי המפרט הכללי והמ

מ"מ עם פס הפרדה דביק בין  70מפח מגולוון  Cהמיוחד. הקונסטרוקציה משלד מפרופילי 

ק"ג  24מ"מ בצפיפות  50הפרופילים. כולל שכבת בידוד תרמי, מזרוני צמר זכוכית בעובי 

  למ"ק. המזרנים יהיו עטופים פל"ב.

ן המפגשים עם העבודה כוללת את כל העיבודים סביב פתחים של דלתות ארונות וכו', וכ  

  חומרים אחרים, תקרות ורצפות בהתאם למפרט, התוכניות והפרטים.

בכל מפגש עם חומר אחר וכן פרופיל  15-החיפוי כולל עיבוד בקצוות כולל פרופילי ניתוק פ  

  במפגש עם הרצפה. 7-לפנל שקוע פ

ימור פני גמר הכנה לצבע אקרילי לקירות פנים על בסיס מים, בגוון לפי בחירת האדריכל. ג  

  השטח יהיה חלק ומוכן לצביעה לרבות שכבת שפכטל וליטוש עד החלקה מלאה.

  תכולת המחירים ואופני מדידה  

המחיר כולל את כל עבודות הקונסטרוקציה הפרופילים, הלוחות והבידוד עד קבלת   

  מחיצה מוגמרת מוכנה לצבע כמפורט במפרטים בפרטים והתוכניות. המדידה במ"ר.

  .11לת את ההכנה לצבע כאמור ואולם הצביעה עצמה נמדדת בנפרד בפרק העבודה כול  

  בכל מפגש עם חומר אחר. 15-המחיר למ"ר כולל את העיבודים ואת פרופילי הניתוק פ  

נמדד  7-המחיר למ"ר כולל את העיבוד ושילוב הפרופילים השונים ואולם הפרופילים פ  

  בנפרד.

  

22.6.9 30-W  חיפוי גבס חד שכבתי  

  יפוי על קירות פנים.מיקום : ח  

  מ"מ מצופה קרטון משני צדדיו. 12.7שכבה אחת של לוחות גבס   
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מ"מ. הקונסטרוקציה מרוחקת או צמודה לקיר  49מגולוונים  Cהקונסטרוקציה מפרופילי   

הבנוי אך בנויה בצורה מפולסת לכל הכיוונים ובמידת הצורך כוללת שומרי מרחק בין 

  הקונסטרוקציה לקיר.

וללת את כל העיבודים סביב פתחים של דלתות ארונות וכו', וכן המפגשים עם העבודה כ  

  חומרים אחרים, תקרות ורצפות בהתאם למפרט, התוכניות והפרטים.

בכל מפגש עם חומר אחר וכן פרופיל  15-החיפוי כולל עיבוד בקצוות כולל פרופילי ניתוק פ  

  במפגש עם הרצפה. 7-לפנל שקוע פ

ילי לקירות פנים על בסיס מים, בגוון לפי בחירת האדריכל. גימור פני גמר הכנה לצבע אקר  

  השטח יהיה חלק ומוכן לצביעה לרבות שכבת שפכטל וליטוש עד החלקה מלאה.

  תכולת המחירים ואופני מדידה  

המחיר כולל את כל עבודות הקונסטרוקציה הפרופילים, הלוחות, הבידוד ורדיד   

מרת מוכנה לצבע כמפורט במפרטים בפרטים האלומיניום עד קבלת מחיצה מוג

  והתוכניות. המדידה במ"ר. 

  .11העבודה כוללת את ההכנה לצבע כאמור ואולם הצביעה עצמה נמדדת בנפרד בפרק   

  בכל מפגש עם חומר אחר. 15-המחיר למ"ר כולל את העיבודים ואת פרופילי הניתוק פ  

נמדד  7-ונים ואולם הפרופילים פהמחיר למ"ר כולל את העיבוד ושילוב הפרופילים הש  

  בנפרד.

  

22.6.10 31-W חיפוי גבס חד שכבתי עם בידוד אקוסטי ורדיד אלומיניום  

  מיקום : חיפוי על קירות מעטפת וקירות מסך.  

  מ"מ מצופה קרטון משני צדדיו. 12.7שכבה אחת של לוחות גבס 

צמודה לקיר מ"מ. הקונסטרוקציה מרוחקת או  49מגולוונים  Cהקונסטרוקציה מפרופילי 

הבנוי אך בנויה בצורה מפולסת לכל הכיוונים ובמידת הצורך כוללת שומרי מרחק בין 

  הקונסטרוקציה לקיר.

בקירות מסך הקונסטרוקציה צמודה לפרופילי האלומיניום אך עם פס הפרדה דביק 

  בינהם. חיבור לפרופילי האלומיניום רק באמצעות בורגי נירוסטה לאישור המפקח. 

ק"ג למ"ק.  24מ"מ בצפיפות  50ת בידוד טרמי, מזרוני צמר זכוכית בעובי כולל שכב

  המזרנים יהיו עטופים פל"ב. כולל רדיד אלומיניום בגב לוח הגבס.

העבודה כוללת את כל העיבודים סביב פתחים של דלתות ארונות וכו', וכן המפגשים עם 

  ים.חומרים אחרים, תקרות ורצפות בהתאם למפרט, התוכניות והפרט

בכל מפגש עם חומר אחר וכן פרופיל  15-החיפוי כולל עיבוד בקצוות כולל פרופילי ניתוק פ

  במפגש עם הרצפה. 7-לפנל שקוע פ

גמר הכנה לצבע אקרילי לקירות פנים על בסיס מים, בגוון לפי בחירת האדריכל. גימור פני 

  מלאה.השטח יהיה חלק ומוכן לצביעה לרבות שכבת שפכטל וליטוש עד החלקה 

  תכולת המחירים ואופני מדידה

המחיר כולל את כל עבודות הקונסטרוקציה הפרופילים, הלוחות, הבידוד ורדיד 

האלומיניום עד קבלת מחיצה מוגמרת מוכנה לצבע כמפורט במפרטים בפרטים 

  והתוכניות. המדידה במ"ר. 
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  .11פרק העבודה כוללת את ההכנה לצבע כאמור ואולם הצביעה עצמה נמדדת בנפרד ב

  בכל מפגש עם חומר אחר. 15-המחיר למ"ר כולל את העיבודים ואת פרופילי הניתוק פ

נמדד  7-המחיר למ"ר כולל את העיבוד ושילוב הפרופילים השונים ואולם הפרופילים פ

  בנפרד.

  

22.6.11 33-W  חיפוי מיכל הדחה סמוי בלוח גבס ירוק 

צד אחד.  גבס ירוקח סגירה של מיכל הדחה סמוי עשויה מחיצה ותקרה משכבת לו

מ"מ מצופה קרטון משני צידיו. הלוח מחופה על שלד למחיצות  12.7הלוחות גבס ירוק 

מפח מגולוון  Cגבס לפי המפרט הכללי והמפרט המיוחד. הקונסטרוקציה משלד מפרופילי 

מ"מ עם פס הפרדה דביק בין הפרופילים. כולל שכבת בידוד תרמי, מזרוני צמר זכוכית  70

  למ"ק. המזרנים יהיו עטופים פל"ב.\ק"ג 24מ"מ בצפיפות  50בעובי 

העבודה כוללת את כל העיבודים סביב פתחים של דלתות ארונות וכו', וכן המפגשים עם 

  חומרים אחרים, תקרות ורצפות בהתאם למפרט, התוכניות והפרטים.

  

22.6.12 45-W לוחות   חיפויHPL  

   סוג הלוחות:

אוסטריה או שו"ע  FunderMaxתוצרת  Max exteriorמדגם  Max Compactלוחות חיפוי 

 בגוון לבחירת האדריכל.

 PVDFע"י פילם  UVמ"מ, עם הגנה מפני קרני  6לקירות חוץ בעובי  HPL - הלוחות מ

עבור אפליקציות של חיפויי  EN 438 type EDFהלוחות מיוצרים על פי התקן הבינלאומי 

כנגד פגעי מזג האוויר,אש וקרינה לטווח ארוך,עם הגנה מוגברת  קירות  ומרפסות 

  ).UVאולטרה סגולית (

) בלחץ CrattPaperהלוחות הינם לבידים המיוצרים מגליונות נייר שלמים ורציפים ( •

גבוה ןמחוזקים  על ידי תערובת שרפים פנוליים שונים בטכנולוגיות מן המתקדמות 

 באירופה ובעולם.

שעמידים  ורטנים אקרילייםהלוחות מטופלים בהקשחה כפולה ע"י שרפים פולי •

 (שמש, גשם, רוחות וכו').   בפני פגעי מזג האוויר 

 הלוחות מאופיינים על ידי עמידות גבוהה במספר פרמטרים כימיים ופיזיקליים.  •

ליבת הלוח עשויה מניירות שלמים ורציפים ולא פתיתי נייר  או סיבי נייר דחוסים  •

 וסים).שונים ( לא יתקבלו  לוחות מפתיתי נייר דח

 EN ISO 4892-3 1500 ולחות ועומדים בתקנים :  UVהלוחות עמידים בפני קרינת  •

h EN 20105-A02  שנות אחריות לכתמים ודהייה. 10. עם 

בכדי לקיים סעיף האחריות יש לבצע עבודות בלוחות ע"י מתקין מורשה מטעם  •

 הספק ו/או מתקין  חיצוני  שקיבל הנחיות מהספק לביצוע העבודות.

י הוראות היצרן עפ"  CNCלוחות ייחתכו ויעבדו במפעלי החברה בטכנולוגיית ה •

מדויק לקנטים ופאזות ללא גרדים , על מנת למנוע חיתוכים לעיבוד ברמת גמר 

 ועיבודים באתר הבנייה.
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 הגוון והציפוי החיצוני של לוחות הינו זהה משני צידי הלוח. •

מ"מ  2 -בות שינויי הלחות התפשטות/התכווצות מקסימאלית של  הלוחות בעק •

 לכל מטר אורך.

נייר צבע רציף (להבדיל מצביעה מכאנית חיצונית) המספק הגנה  -גוון צבע הלוח  •

 נוספת לעמידות הצבע.

  3(עמידות בפני שריטות) בדרגה  scratching resistanceהלוחות הינם בעלות תכונות  •

 .EN 438.2  לפי תקן 

 וצבעי גרפיטי.  קל לניקוי מלכלוך סביבתי טבעי •

 הלוחות עומדים בתקנים הבאים: •

     3,עיוות צורה 4) ,צפיפות עשן V )5: דרגת התלקחות 755מת"י תקן אש       

  בינלאומיים :  ותקנים  תכונת פיזיקאליות  

• Apparent density EN ISO 1183-1 1.45 Kg/m³ 

• Modulus of elasticity  EN 438 9500 N/mm²  

• Tensile Strength EN 438 80 N/mm² 

• Dimensional stability at elevated temperatures for 6 mm thickness              

EN 438 lengthwise % 0.15%  

• Crosswise 0,25 % 

• Dimensional alteration in climate change EN 438  lengthwise %  ≤ 0,15 

• Artificial weathering ENISO 4892-2 3000h EN20105-A02 grayscale 4-

5 

• UV-light resistance ENISO 4892-3 1500 h EN20105-A02 grayscale 4-5 

• Impact resistant 

• Bending resistant 

• Frost insensitive 

• Heat insensitive 

• Free from heavy metals 

  

  מידות הלוחות:

  ס"מ בלוח שלם. 270 -גובה 

מהכמות  20%-ס"מ, כ 60מהכמות ברוחב  60% - מידות משתנות בפיזור אקראי. כ - רוחב 

ס"מ. חיפוי חשפים לפי רוחב החשף. הכל לפי  30מהכמות ברוחב  20%-ס"מ וכ 40ברוחב 

פריסה מאושרת תוך התחשבות והתאמה לקווי דלתות, ארונות, תריסים פינות קיר 

  וכיוצ"ב.

  מ"מ. 6 -עובי הלוח 
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  עיגון הלוחות:

יהיה בהתקנה ישירה על  - לס (כדוגמת אקווהפנל, טיח )על קיר מפו HPL-חיבור לוחות ה

קיר הרקע לרבות עיגון מכני והדבקה. הלוחות יובאו לאתר עם קדחים מתאימים שהוכנו 

ס"מ בכוון אנכי  60מראש במפעל עבור בורגי החיבור. המרחק המקסימלי בין קדחים כל 

רית. קווי הגובה של ס"מ בכוון אופקי. חלוקת הקדחים בכל לוח תהיה סימט 60וכל 

הקדחים בכל לוחות החיפוי יהיו אחידים כך שיתקבלו קווי ברגים ישרים בגבהים 

  אחידים. 

חיבור הלוחות יהיה בקיבוע מכני ישיר לקיר באמצעות בורג כוכב קודח ייעודי המסופק 

 מ"מ לפחות עם הברגה בעלת הפרדה גסה. 10ע"י יצרן הלוחות, בעל ראש עגול בקוטר 

מנירוסטה וצבועים צבע בתנור במפעל בגוון הלוחות שיבחר. הברגים לאישור  הברגים

  המפקח.

בנוסף לחיבור הברגים יודבקו הלוחות לקיר הרקע באמצעות דבק ייעודי מתאים המסופק 

  ע"י יצרן הלוחות

  לאישור המפקח ולפי הוראות היצרן ליישום לוחות בהדבקה. 

חיבור הלוחות כנ"ל אך  - (כדוגמת בטון חשוף ) על קיר שאינו מפולס HPL-חיבור לוחות ה

בהתקנה על גבי קונסטרוקציית פרופילי פלדה מגולוונת שתעוגן לקיר הרקע בצורה 

  מ"מ.   20מפולסת תוך התאמת הברגת הברגים לפח. מרחק מקסימלי מהקיר 

  מישקים בין לוחות:

מ"מ לכל  PVC 1מ"מ. במרווח ייושם בהדבקה פס  6בין לוח למשנהו ישמר מרחק של 

  גובה הלוח.

  פינות:

  מ"מ הנמדד בנפרד. 50/50בפינה חיצונית ייושם פרופיל אלומיניום 

  תכניות יצרן ודוגמאות:

 - הקבלן יגיש תכניות יצור, פריסות ופרטים בקנ"מ וחישובי חוזק כפי שיידרש    -

  לאישור המתכננים והמפקח.

מ"ר כולל פרטי חיבור  4 -של כהקבלן יכין דוגמא מוגמרת ומורכבת באתר בשטח    -

  ופרופילי הגמר.

לפני תחילת הגשת תכניות היצרן, ייצור האלמנטים וביצוע העבודות יבצע  -מידות    -

חשבונו מדידה ע"י מודד מוסמך של המצב בשטח לעומת התכנון. -הקבלן ועל

  תכניות היצרן יותאמו למדידה זו.

  קבלן מורשה:

צרן ופרטי הגמר של היצרן וע"י קבלן מורשה של העבודה תתבצע עפ"י מפרטי הי   -

  החברה המספקת.

  החיפוי בעד שלושה גוונים לבחירת האדריכל.   -

    תאום עם בעלי מקצוע אחרים:

  באחריות הקבלן תאום עם בעלי מקצוע אחרים וביצוע פינויים וקידוחים 

  למערכות, אביזרים וגופי תאורה ככל שידרש.
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  אופני מדידה

  ל החזית ללא ניכוי המרווחים בין הלוחות.לפי שטח היט

המחיר כולל גם השלמת התכנון ופרטי התליה והחיבור ע"י הקבלן, דוגמאות, לוחות, 

אביזרי העיגון והחיבור,דבקים, קונסטרוקציה לתליה והרחקה מהקיר, עיבוד המישקים, 

אביזר פרופילי הגמר והסיום, עיבוד והתאמה של פתחים לאביזרי חשמל, תאורה וכל 

  החודר את החיפוי הכל לכדי קבלת מוצר מוגמר ומורכב בבניין.

  

22.6.13 47-46, W-W  חיפוי לוחות עץ על קירות 

W-46 : .חיפוי לוחות עץ חלקים  

W-47 : .חיפוי לוחות עץ מחוררים  

  

  מ"מ מצופים פורניר: 17חסין אש בעובי  M.D.Fחיפוי קיר בלוחות 

 : W-47לוחות החיפוי המחוררים  .1

מ"מ מצופים פורניר  17חסין אש מחורצים ומחוררים בעובי  M.D.Fלוחות חיפוי מ  

מ"מ של עץ אשה מייפל או אנגרה משני הצדדים מצופים לכה  0.6בהיר בעובי 

. דוגמת הפורניר 121פוליאוריתנית דו רכיבית שכבה עליונה בגוון מט משי דור 

שימוש בפורניר  בחזית הלוחות תהיה אחידה, מתואמת והמשכית. בכל פריט יהיה

 מחבילה אחת בלבד.

מ"מ, עם אחוז חירור  12מ"מ מצד החזית כל  4הלוחות יהיו מחורצים בחריצים של   

, עד שולי הלוח ומחוררים בחירור עגול. מצידו האחורי עם אחוז חירור 25%של 

. מרכז העיגול המחורר 15%- . סך חירור המתקבל יהיה C.N.C -בעיבוד ב 60%

יחפוף את מרכז החריץ הפתוח בשכבה הקדמית. החריצים בשכבה האחורית 

והחירור יהיו מדויקים ונקיים. בגב הלוחות תודבק גיזת צמר זכוכית שחורה ומעל 

ס"מ.  5ק"ג למ"ק בעובי  16-20יונחו מזרני צמר זכוכית עטופים בניילון,  במשקל 

חב'  של NRC ≥ 0.80בעל מקדם בליעה של  M12/4הלוח יהיה ש"ע ללוח מדגם 

TOPAKUSTIC  א' רמת החייל תל 22מיובאים ע"י "קרדו" רח' ראול ולנברג -

  .03-6474465אביב, טל: 

הלוחות יורכבו כך שכיוון החירוץ יהיה אנכי. החיבורים האנכיים בין לוח ללוח   

מ"מ באמצעות חיבור שין  16יהיו נסתרים, סמויים עם קצב חריצים המשכי כל 

המשכיות ורציפות בין הלוחות. מידות הלוחות בכוון זה לקבלת   וגרז בין הלוחות

  יהיו במודולים שווים ולפי הפריסות.

ס"מ בממוצע במידות של  60בחיבורים האופקיים בין לוח ללוח יהיה תפר כל   

מ"מ בגימור מט טבעי הכלול  1מ"מ מפרופיל אומגה מאלומיניום בעובי  17/17

קיים יהיו שלמים. פינות חיצוניות במחיר היחידה. הלוחות בין התפרים האופ

יעובדו בגרונג. בקצה החיפוי יותקן קנט עץ קשה הכלול במחיר היחידה בגוון 

כדוגמת הפורניר. במפגש עם ריצוף יעובד שיפולים שקועים הכוללים פרופיל 

  ס"מ מפני הריצוף. 9אלומיניום בגובה 
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ץ לבן אופקיים חיבור הלוחות לקונסטרוקציה יהיה סמוי ובאמצעות סרגלי ע  

ס"מ בגובה  60מעלות כל  45-מ"מ קטומים בחלקם התחתון ב 30/100 במידות

  שיחוברו לצידם האחורי של לוחות החיפוי ויתלו ע"ג הקונסטרוקציה.

  : W-46לוחות החיפוי החלקים  .2

 MDFניתן ליישם את אותו חיפוי הקיר מבחינה דקורטיבית מבלי לחורר את לוח ה   

כוכית מאחור או לעשות שימוש בקיר גבס / קונבנציונלי ללא ומבלי ליישם צמר ז

 חירור.

 קונסטרוקציה: .3

הקונסטרוקציה תהיה מפולסת ומיושרת לאורכה ולרוחבה מבלי להתייחס לסטיות   

מ"מ אנכיים ומפולסים בצפיפות  50/40בקיר הבנוי ותהיה עשויה סרגלי עץ לבן, 

סרגלי עץ לבן אופקיים במידות ס"מ. לסרגלים האנכיים יחוברו  40-שלא תפחת מ

 ס"מ בגובה.   60מעלות כל  45- מ"מ קטומים בחלקם העליון ב 30/100

 אקוסטיקה: .4

 2בגב הפנלים בין הפרופילים, יוצמדו אל הקיר הבנוי מזרוני צמר סלעים בעובי "  

 ק"ג/מ"ק. המזרונים יהיו עטופים פל"ב. 80בעלי משקל מרחבי של 

 הגנה מאש: .5

הנגרות יעברו "טיפול להגנה בפני שריפה" כמפורט במפרט המיוחד, כל חומרי העץ ו  

בהתאם  6חלק  921חומרי הבניה והגימור יענו לדרישות המפורטות בתקן ישראלי 

לסיווג כבניין גבוה. באחריות הקבלן לדאוג לאישור של מכון התקנים על התאמת 

נפרדות של חומרי חומרי הבנייה והגימור לתקן זה. מודגש כי לא יתקבלו תעודות 

, אלא רק תעודה כללית של התאמה לת"י 755הבנייה והגימור לגבי סיווגם לפי ת"י 

  כאמור מעלה. 6חלק  921

 גמר ודוגמאות: .6

 דוגמת הפורניר וגווניו יאושרו ע"י האדריכל לפני הביצוע.  

מ"ר תלויה באתר ברמת גימור סופי שתכלול את כל  2הקבלן יכין דוגמה של   

 ניתוק, השיפולים, חיבור בין הלוחות  ופירטי הגמר והקצה.פרופילי ה

  אופני מדידה  

  לפי שטח היטל החזית ללא ניכוי המרווחים בין הפנלים.  

המחיר כולל גם השלמת התכנון ופרטי התליה ע"י הקבלן, קונסטרוקציה לתליה   

והרחקה מהקיר, הגנה מאש, מזרוני צמר סלעים ועיבוד והתאמה של פתחים 

  רי חשמל, תאורה וכל אביזר החודר את החיפוי.לאביז

  נמדד כתוספת:  

עיבוד סוקל וסגירה אופקית מתחת לחיפוי, גמר עליון וסגירה אופקית מעל לחיפוי,   

  מחסום אדים לחיפויים על קיר חוץ.

  

22.6.14 48-W חיפוי זכוכית צבועה באמצעות מחברי נקודה מנירוסטה 

 עות מחברי נקודה מנירוסטה.גבי קיר בנוי באמצ-חיפוי זכוכית צבועה על

 מ"מ  שתי השכבות מחוסמות. 8+1.52+8הזכוכית תהיה שכבות רבודה בעובי 
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 הזכוכית בהדפס קראמי שיבוצע עפ"י עיצוב האדריכל.

הזכוכית תחובר באמצעות מחברי נקודה מנירוסטה לקונסטרוקציית משנה מפרופילי 

 מחברים. 6ת יחובר ע"י לפחות פלדה מפולסים ומעוגנים לקיר הבנוי. כל לוח הזכוכי

או ש"ע  GEZEמחברי הנקודה יהיו מסוג "מחבר נקודה ראש מתכוונן" מנירוסטה של חב' 

 מאושר.

 המחברים יותאמו למשקל הזכוכית ולעומסים המופעלים עליהם.

 לפחות. 316כל מחברי הנקודה  יהיו עשויים נירוסטה לא מחלידה ולא מגנטית סגסוגת 

 חורים מתאימים לאביזרי התליה. 6יהיו  בכל לוח זכוכית 

קוטר החורים יבוצע בהתאם להנחיות יצרן אביזרי התליה ויאפשר חופש כיוונון 

 והתפשטות.

מ"מ ויאטמו ע"י מולטיסיל ניטרלי אשר אינו תוקף  6פוגות בין לוחות הזכוכית יהיו 

 שכבת הדבקה בין לוחות הזכוכית.

התליה יהיו מלוטשים עם יהלום.  פאות הזכוכית חורים  בזכוכית עבור חיבור אביזרי 

 מע' ). 45מלוטשות ביהלום. פינה חיצונית של החיפוי בגרונג ( 

  במפגש לרצפה ותקרה זוויתן נירוסטה שקוע.

 גמר ודוגמאות:

 דוגמת הזכוכית וההדפסה יאושרו ע"י האדריכל לפני הביצוע.

סופי שתכלול את כל פרופילי מ"ר תלויה באתר ברמת גימור  2הקבלן יכין דוגמה של 

 הניתוק, השיפולים, חיבור בין הזכוכיות ופירטי הגמר והקצה.

  אופני מדידה

  לפי שטח היטל החזית ללא ניכוי המרווחים בין הפנלים.

המחיר כולל גם השלמת התכנון ופרטי התליה ע"י הקבלן, דוגמאות, קונסטרוקציה 

י הגמר, עיבוד והתאמה של פתחים לתליה והרחקה מהקיר, אביזרי החיבור ופרופיל

  לאביזרי חשמל, תאורה וכל אביזר החודר את החיפוי.

  

22.6.15 49-W ( דוגמת אלוקובונד ) חיפוי פח מרוכב 

  פחי החיפוי:

מ"מ. ( דוגמת אלוקובונד ).  ACP 4פחי האלומיניום יהיו עשויים פח אלומיניום מרוכב 

  .755סיווג האש של אריחי האלומיניום יעמוד בדרישות ת"י 

פרטי המבנה וההרכבה של הפח יעניקו לו קשיחות ויציבות ויבטיחו את התפשטות 

והתכווצות הפח בין יום ולילה, קיץ וחורף, וזאת ללא שיווצרו עיוותים או קימוטים בפח 

  החפוי.

  הקשחות האלומיניום יהיו מודבקות לכל אורכן בגב הפח.

של  SCOTCH VHBדי, כדוגמת צד-הצמדת ההקשחה אל גב הפח תעשה בסרט הדבקה דו

  או שרף אפוקסי לאישור המפקח. 3Mחב' 

  שיטת חיבור פחי החיפוי לתשתית תהיה סמויה ולאישור המפקח.

פרישת הפח, מיקום הכיפופים, הפישוק בין פחים סמוכים ופרטי הקצה יהיו לפי תכניות 

  האדריכלות. 
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   צביעה :

).  PRE-COATEDיבוד האריח ( צביעת הפח המרוכב תעשה קודם שתתחיל הפעולה לע

). תהליך הצביעה יעשה בהתאם לתנאי ההסמכה  PVDF2הצביעה תעשה בצבע דוראנר ( 

למצבעה שתיבחר ע"י הקבלן. הצביעה תעשה בנוזל או באבקה. הקבלן  PPGשל חברת 

  יציג לאישור המפקח תנאי הסמכה אלה.

 3 -יעה תהיה מתכתית ובגוון הצבע יבחר ע"י האדריכל ויהיה טעון את אישורו. הצב

  שכבות.

  לא יסיר הקבלן את חותמות זיהוי הצבע עד למעמד קבלת העבודה ע"י המפקח.

, וגם את דרישות 4402תהליך וטיב הצביעה יהיה תקני ומבוקר ויקיים את דרישות ת"י 

AAMA 605/2-92.  

  איטום:

עיסת איטום הפחים יהיו אטומים למעבר של מים ורוח דרכם. למרות הדרישה ליישום 

בין אריחי החיפוי , כמפורט לעיל, לא יחל הקבלן במלאכת החיפוי קודם שיאטמו פני 

  קירות הבניין ( ע"י אחרים ) אלא אם יוגדר אחרת.

הקבלן יקבע את העוגנים לחיבור הפחים. הברגים המשמשים לאחיזת העוגנים יחדרו את 

רג בעיסת איטום מותאמת מעטה האיטום של הקיר ולפיכך יידרש לטבול את קנה הבו

  לאישור המפקח.

  הקבלן לא יחל בהרכבת הפחים קודם שיבדוק את טיב האיטום ויקבל את אישור המפקח.

  קונסטרוקציה:

כל התשתית לחיפוי כולל כל רכיבי הקונסטרוקציה והעיגון יבוצעו ע"י הקבלן. הקבלן 

  לפני הביצוע.  יעביר תכניות וחישובים סטטיים לאישור הקונסטרוקטור והאדריכל

  הקונסטרוקציה תהיה מפרופילי פלדה מגולוונים וצבועים. 

כל פעולות העיבוד בפלדה ובעוגנים כגון ריתוך, כיפוף, חירור וחיתוך יושלמו לפני גימור 

  פני השטח.

מיקרון לפחות.  80כל רכיבי הפלדה יהיו מצופים אבץ ע"י טבילה באמבט חם, ציפוי בעובי 

וי בגין ריתוך או עיבודים אחרים, יתוקן הפגם ע"י צביעה בצבע עתיר במקרה של פגם בציפ

  אבץ לאישור המפקח.

. תהיה הפרדת מגע בין אלומיניום לפלדה באמצעות 316כל ברגי החיבור יהיו פלב"מ 

  שכבת פי.וי.סי קשיח.

 גמר ודוגמאות:

 לבחירת ואישור האדריכל. -דוגמת הפח והגוונים 

"ר תלויה באתר ברמת גימור סופי שתכלול את כל פרטי החיבור מ 4הקבלן יכין דוגמה של 

  לאישור האדריכל. - ופרטי השפה והקצה 

  תכניות יצרן:

הקבלן יכין תכניות יצרן מפורטות לרבות פריסות הפחים, פרטי העיגון והחיבור, פרטי 

וחישובים סטטיים לאישור האדריכל  1:1איטום, פרטי קצה ושפה בק.מ. 

  והקונסטרוקטור.
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  אופני מדידה

  לפי שטח החיפוי ללא ניכוי המרווחים בין הפנלים.

המחיר כולל גם השלמת התכנון ופרטי התליה ע"י הקבלן, תכניות היצרן, דוגמאות, 

קונסטרוקציית התשתית לתליה והרחקה מהקיר, איטום, אביזרי החיבור ופרופילי הגמר 

  וכל אביזר החודר את החיפוי. והקצה, עיבוד והתאמה של פתחים לאביזרי חשמל, תאורה

  

 גבס \: פרופיל לפנל שקוע בחיפוי אקווהפנל  7-פריט פ 22.6.16

  גבס לרצפה.\מאלומיניום להתקנה כפנל שקוע בין קיר אקווהפנל Zפרופיל  

  גבס והדבקה ואיטום סילקוני לניצב פח של קיר הגבס.\הברגה ללוח אקווהפנל

  .°45זווית בפינות ולצד מדרגות יחתכו הפרופילים בזוית  ב

  במפגש עם ריצוף בטון הפרופיל מהווה את השיפול.

מ"מ  70פורצלן לפרופיל יודבקו שיפולים מגרניט פורצלן בגובה -במפגש עם ריצוף גרניט

  (נמדדים בנפרד).

  לבחירת האדריכל.  Ralגמר: צבע

  .SWB 400-2דגם: 

 יצוא בע"מ. - הספק: יהודה יבוא

  בהתאם לתוכניות והמפרט המיוחד.

 

  גבס לחומר גמר אחר\: פרופיל ניתוק בין אקווהפנל 15-ריט פפ 22.6.17

גבס לחומר \תקרה אקווהפנל\פרופיל ניתוק מאלומיניום. מיועד להתקנה במפגש בין קיר

  אחר. 

  צבע לבחירת האדריכל.  Ralצבע: 

  מ"מ 12.7X11מידות: 

  STR  050-050 דגם:

  ספק: יהודה יצוא יבוא בע"מ.

  

  תיאור ופירוט תקרות: 22.7

22.7.1 01-C תקרת גבס שטוחה לצבע סופרקריל  

 12.7סוג התקרה: תקרה עשויה לוחות גבס רציפים מצופים קרטון משני הצדדים בעובי   

  מ"מ.

תכן וקטע ניסיוני: הקבלן יגיש לאישור את תכניות הביצוע ואת חישובי החוזק ויבצע קטע   

  ניסיוני הכולל את כל האלמנטים האופייניים.

תלויה ומפולסת מהתקרה במוטות  - Cדו מפלסית מפרופילי  קונסטרוקציה: שתי וערב  

הברגה. יש להקפיד שהקונסטרוקציה תיבנה באופן כזה שלוחות הגבס יחוברו אל בסיסו 

  הרחב של הפרופיל. העבודה כוללת גישור מפרופילי פלדה מתחת לתעלות מיזוג אוויר.

  בוא יצוא." יבואן יהודה יSTR05050פרופיל קצה: פרופיל אלומיניום "  

  חיבור מישקים: רשת סיבי זכוכית לשריון של אורבנד.  

  מ"מ כדוגמת מצופה נייר של אורבנד.  40/30מגן פינה: מגן פינה מתכתי   
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  כדוגמת מרק אורבונד. סגירת מישקים:  

 סימון והכנות לתליית אביזרים (גופי תאורה, מפזרים, ספרינקלרים וכיוב"ה).  

  טל וליטוש להחלקה מלאה.הכנה לקבלת צבע לרבות שפכ  

  אופני מדידה ותכולת מחירים  

 המחיר כולל את כל העבודות והפרופילים המפורטים במפרטים ובתכניות. .1

כל השטחים האופקיים: של תקרות גבס, השלמות תקרת גבס לתקרות אחרות,  .2

חלקים אופקיים של סינורי גבס, חלקים אופקיים של מדרגות גבס מפלסי תקרות 

 ו יחד בסעיף זה.וכו', ימדד

 כל שטחי גבס אנכיים: סינורי גבס, ימדדו בנפרד. .3

, לא ינוכה משטח התקרה פתחים 2200.14בניגוד לאמור במפרט הכללי, בסעיף  .4

 לגופי תאורה ומפזרי אויר, בכל הגדלים.

 העבודה כוללת הכנה לקבלת צבע. .5

ס מים, צבע אקרילי לקירות פנים על בסי -"סופרקריל" מתוצרת טמבור-צביעה ב .6

 .11בגוון לפי בחירת האדריכל נמדדת לחוד בפרק 

 פתחי שירות סמויים לפתיחה ימדדו בנפרד. .7

  

22.7.2 11-C תקרת גבס ירוק לצבע אקרינול  

סוג התקרה: תקרה עשויה לוחות גבס רציפים עמידים במים ודוחי רטיבות, מצופים   

  מ"מ. 12.7קרטון  בצבע ירוק משני צידיו בעובי 

  .1490עם שוליים מרובעים, הכל לפי ת"י  WR.MRכדוגמת אורבונד 

תכן וקטע ניסיוני: הקבלן יגיש את תוכניות הביצוע ואת חישובי החוזק ויבצע קטע ניסיוני 

  הכולל את כל האלמנטים האופייניים.

המפולסת מהתקרה  C-מפרופילי  קונסטרוקציה: קונסטרוקציית שתי וערב דו מפלסית

נסטרוקציה תיבנה באופן כזה שלוחות הגבס יחוברו אל במוטות הברגה. יש להקפיד שהקו

העבודה כוללת גישור מפרופילי פלדה מתחת לתעלות מיזוג  בסיסו הרחב של הפרופיל.

  אויר.

  " יבואן יהודה יבוא יצוא.STR05050פרופיל קצה: פרופיל אלומיניום "

  חיבור מישקים: רשת סיבי זכוכית לשריון כדוגמת אורבונד.

  מ"מ כדוגמת זויתן מצופה נייר של אורבנד.  40/30ן פינה מתכתי מגן פינה: מג

  סגירת מישקים: כדוגמת מרק אורבנד.

  סימון והכנות לתליית אביזרים (גופי תאורה, מפזרים, ספרינקלרים וכיוב"ה).

  הכנה לקבלת צבע לרבות שפכטל וליטוש להחלקה מלאה.

  אופני מדידה ותכולת מחירים

 והפרופילים המפורטים במפרטים ותוכניות. המחיר כולל את העבודות .1

כל השטחים האופקיים: של תקרות גבס, השלמות תקרת גבס לתקרות אחרות,  .2

חלקים אופקיים של סינורי גבס, חלקים אופקיים של מדרגות גבס מפלסי תקרות וכו', 

 ימדדו יחד בסעיף זה.
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 כל שטחי גבס אנכיים: סינורי גבס, ימדדו בנפרד. .3

, לא ינוכה משטח התקרה פתחים 22.00.14במפרט הכללי, בסעיף בניגוד לאמור  .4

 לגופי תאורה ומפזרי אויר, בכל הגדלים.

 העבודה כוללת הכנה לקבלת צבע. .5

אקרילי לקירות פנים על בסיס מים, בגוון  -"אקרינול" מתוצרת טמבור- צביעה ב .6

 .11לפי בחירת האדריכל נמדדת לחוד בפרק 

 דדו בנפרד.פתחי שירות סמויים לפתיחה ימ .7

 

22.7.3 12-C תקרת גבס מחורר לצבע סופרקריל  

 12.7סוג התקרה: תקרה עשויה לוחות גבס רציפים מצופים קרטון משני הצדדים בעובי 

ס"מ מציר  60של אורבונד אינבאו. שטחי חירור במודולים אחידים של  B4מ"מ מדגם 

  .17.7%מ"מ)  25מ"מ כל  12(חורים  Q12/25לציר. חירור מרובע 

  הגבס ישרים.שולי 

 5מצופה מצד הפנימי בגיזה שחורה. מעליו מזרני צמר זכוכית עטופים ניילון וגיזה בעובי 

  ק"ג למ"ק.   16-20ס"מ במשקל 

תכן וקטע ניסיוני: הקבלן יגיש לאישור את תכניות הביצוע ואת חישובי החוזק ויבצע קטע 

  ניסיוני הכולל את כל האלמנטים האופייניים.

כאשר המידה  -חלל באופן סימטרי לשני הכיוונים. במפגש עם הקירותהלוחות יונחו ב

ס"מ תעשה השלמה עד לקיר ברצועות גבס חלק. לא יהיו אזורים  60קטנה ממודל של 

מחוררים חתוכים למידה קטנה מהמודול של חירור התקרה. האביזרים יותאם 

  למודולציה הזו.

תלויה ומפולסת מהתקרה  -  Cקונסטרוקציה: שתי וערב דו מפלסית מפרופילי 

הקונסטרוקטיבית וקונסטרוקציית פלדה. יש להקפיד שהקונסטרוקציה תיבנה באופן כזה 

שלוחות הגבס יחוברו אל בסיסו הרחב של הפרופיל. העבודה כוללת גישור מפרופילי פלדה 

  מתחת לתעלות מיזוג אוויר.

  יצוא. " יבואן יהודה יבואSTR05050פרופיל קצה: פרופיל אלומיניום "

 J-TRIMפרופיל לגמר שפות: 

  חיבור מישקים: רשת סיבי זכוכית לשריון של אורבנד.

  מ"מ כדוגמת מצופה נייר של אורבנד.  40/30מגן פינה: מגן פינה מתכתי 

  כדוגמת מרק אורבונד. סגירת מישקים:

 סימון והכנות לתליית אביזרים (גופי תאורה, מפזרים, ספרינקלרים וכיוב"ה).

  בלת צבע לרבות שפכטל וליטוש להחלקה מלאה.הכנה לק

  אופני מדידה ותכולת מחירים

 המחיר כולל את כל העבודות והפרופילים המפורטים במפרטים ובתכניות. .1

כל השטחים האופקיים: של תקרות גבס, השלמות תקרת גבס לתקרות אחרות,  .2

תקרות חלקים אופקיים של סינורי גבס, חלקים אופקיים של מדרגות גבס מפלסי 

 וכו', ימדדו יחד בסעיף זה.
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 כל שטחי גבס אנכיים: סינורי גבס, ימדדו בנפרד. .3

, לא ינוכה משטח התקרה פתחים 2200.14בניגוד לאמור במפרט הכללי, בסעיף  .4

 לגופי תאורה ומפזרי אויר, בכל הגדלים.

 העבודה כוללת הכנה לקבלת צבע. .5

ירות פנים על בסיס מים, צבע אקרילי לק -"סופרקריל" מתוצרת טמבור-צביעה ב .6

 .11בגוון לפי בחירת האדריכל נמדדת לחוד בפרק 

 פתחי שירות סמויים לפתיחה ימדדו בנפרד. .7

  

22.7.4 13-C תקרת אקווהפנל לצבע אקרינול  

מ"מ של חברת  8סוג התקרה: תקרה עשויה לוחות אקווהפנל סקיילייט רציפים בעובי 

  אורבונד.

יות הביצוע ואת חישובי החוזק ויבצע קטע ניסיוני תכן וקטע ניסיוני: הקבלן יגיש את תוכנ

  הכולל את כל האלמנטים האופייניים.

המפולסת מהתקרה  C-מפרופילי  קונסטרוקציה: קונסטרוקציית שתי וערב דו מפלסית

במוטות הברגה. יש להקפיד שהקונסטרוקציה תיבנה באופן כזה שלוחות הגבס יחוברו אל 

כוללת גישור מפרופילי פלדה מתחת לתעלות מיזוג  העבודה בסיסו הרחב של הפרופיל.

  אויר.

  " יבואן יהודה יבוא יצוא.STR05050פרופיל קצה: פרופיל אלומיניום "

  מ"מ בין הלוחות, מרווח שישמש  למילוי מרק.  3 – 5יש להבטיח מרווח של   .א

יש לטפל במישקים על ידי מילוי במרק. על גבי המישק יש למרוח מרק. כאשר   .ב

(רשת אינטרגלס).  – AQUAPANELרטוב  יש להטביע בו סרט שריון ל  המרק עוד

  ס"מ. 10רוחב הרשת 

טיפול בפינות ניצבות (חיצוניות ופנימיות) בדומה לטיפול במישקים ובתוספת פינות    .ג

PVC  .(משולב רשת עפ"י פרט אורבונד) 

מ"מ בשילוב יישום רשת  5) בעובי כולל של BASECOATיישום שכבה צמנטית (  .ד

  גר'/מ"ר . 160

  סימון והכנות לתליית אביזרים (גופי תאורה, מפזרים, ספרינקלרים וכיוב"ה).  .ה

  .11גמר צבע הנמדד בפרק   .ו

  אופני מדידה ותכולת מחירים

 המחיר כולל את העבודות והפרופילים המפורטים במפרטים ותוכניות. .1

ם כל השטחים האופקיים: של תקרות אקווהפנל, השלמות לתקרות אחרות, חלקי .2

אופקיים של סינורים, חלקים אופקיים של מדרגות מפלסי תקרות וכו', ימדדו יחד 

 בסעיף זה.

 כל שטחי אקווהפנל אנכיים: סינורים, ימדדו בנפרד. .3

, לא ינוכה משטח התקרה פתחים 22.00.14בניגוד לאמור במפרט הכללי, בסעיף  .4

 לגופי תאורה ומפזרי אויר, בכל הגדלים.
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 בלת צבע.העבודה כוללת הכנה לק .5

אקרילי לקירות פנים על בסיס מים, בגוון  -"אקרינול" מתוצרת טמבור- צביעה ב .6

 .11לפי בחירת האדריכל נמדדת לחוד בפרק 

 פתחי שירות סמויים לפתיחה ימדדו בנפרד. .7

 

22.7.5 15-C תקרה תלויה "מרחפת" מאלמנטי גבס בצורות שונות לצבע סופרקריל  

אומטריה של מלבנים או טרפזים בצורות כללי: תקרת אלמנטים מצופים גבס חלק בגי

  שונות וגדלים שונים.

האלמנטים בגדלים משתנים תלויים בצורה "מרחפת" עם מרווחים קבועים ביניהם, 

 -בשורות שאינן מקבילות בכוון האורכי ומרווחים אלכסוניים או ישרים בכוון השני

  בהתאם לתוכניות.

ניות הביצוע של כל התקרות ואת חישובי תכן וקטע ניסיוני: הקבלן יגיש לאישור את תכ

  החוזק ויבצע קטע ניסיוני שיכלול את כל האלמנטים האופייניים. 

בשלוש שכבות.  Cהמבנה: של כל אלמנט היא קונסטרוקציה יציבה שתי וערב. מפרופילי 

מ"מ. בתחתית ובשוליים, לפי מפרט תקרות  12.7האלמנט מצופה בלוחות גבס חלק ורציף 

ס"מ לפחות, לכל הפינות תהינה  21לקות. השוליים יהיו אחידים בגובהן גבס רציף ח

  מ"מ כדוגמה פינה מצופה נייר של אורבונד. 30/40ישרות ויוגנו עם פינות גבס מתכתי 

תליה: כל שורת יחידות יחוברו לשני פרופילי  תליה המשכיים ומקבילים. הפרופילים יהיו 

ס"מ  20ה ויסתיימו במרחק של לפחות ס"מ מכל צד של השור 50מרוחקים לפחות 

  מהקצה.

האלמנטים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באופן יציב, כולל פרופילי גישור על תעלות 

  מיזוג אויר וצנרת.

התליה תהיה תוך הקפדה על מישוריות ופילוס בגובה אחיד של תחתית האלמנטים 

כיות הקווים של שולי והקפדה על רוחב אחיד של המרווחים בין האלמנטים ועל המש

ס"מ.  40האלמנטים בקווים ישרים ומדויקים. המרווחים בין האלמנטים יהיו ברוחב 

  המרווחים בין השורות לפי התוכניות.

 Ebony Blueצבע, הקונסטרוקציה הגלויה לעין, יהיה שחור מט או כחול כהה מט בגוון 

  ר אחר יצבעו מראש כאמור.לבחירת האדריכל. כל פרופילי התליה מוטות התליה וכל אביז

תהיה הקפדה על צורה ואחידות קונסטרוקציית התליה ומוטות אלכסוניים, אם ידרשו 

  ימוקמו בכל  האפשר באופן הנסתר מהעין.

ק"ג למ"ק, יונחו  16-24ס"מ ובמשקל  5מזרוני צמר זכוכית, עם גיזות צמר זכוכית, בעובי 

  ו מעל שולי האלמנט.על כל שטח האלמנטים התלויים באופן שלא יבלט

  סימון והכנות לתליית אביזרים (גופי תאורה, מפזרים, ספרינקלרים וכיוב"ה).

צבע אקרילי לקירות פנים על בסיס מים בגוון לפי בחירת  - גמר: סופרקריל תוצרת טמבור

  .11האדריכל. הצביעה נמדדת לחוד בפרק 

  אופני מדידה ותכולת המחירים:

אלמנטי הקונסטרוקציה, צמר זכוכית כמתואר לעיל. את העבודה כוללת את ביצוע כל 

צביעת הקונסטרוקציה, הכנת אלמנטי גבס לצבע בהתאם למפרט הכללי כולל שפכטל 
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וליטוש עד להחלקה מלאה. המדידה תהיה במטרים ריבועיים של שטח הטל האלמנטים. 

  השוליים לא ימדדו בנפרד. 

הם בצורות ובגדלים שונים. שינוי המחיר לקוח בחשבון את העבודות של האלמנטים 

הגיאומטריה והגודל של הטרפזים לא יהווה עילה לשינוי במחיר למ"ר. ובתנאי שהשטח 

  מזה המסומן בתוכניות. 15%הממוצע של כלל האלמנטים לא יחרוג ביותר מ

  

22.7.6 17-16,C-C  תקרה תלויה "מרחפת" מאלמנטי אקווהפנל בצורות שונות לצבע סופרקריל

  מ.ד.

קרת אלמנטים מצופים לוחות אקווהפנל חלק בגיאומטריה של מלבנים או כללי: ת

  טרפזים בצורות שונות וגדלים שונים.

האלמנטים בגדלים משתנים תלויים בצורה "מרחפת" עם מרווחים קבועים ביניהם, 

 -בשורות שאינן מקבילות בכוון האורכי ומרווחים אלכסוניים או ישרים בכוון השני

  בהתאם לתוכניות.

  התקרה תהיה עמידה ויציבה בפני תנאי חוץ ורוחות.

תכן וקטע ניסיוני: הקבלן יגיש לאישור את תכניות הביצוע של כל התקרות ואת חישובי 

  החוזק ויבצע קטע ניסיוני שיכלול את כל האלמנטים האופייניים. 

 בשלוש שכבות. Cהמבנה: של כל אלמנט היא קונסטרוקציה יציבה שתי וערב. מפרופילי 

מ"מ. בתחתית ובשוליים, לפי  8האלמנט מצופה בלוחות אקווהפנל סקיילייט חלק ורציף 

ס"מ לפחות, לכל  21מפרט תקרות אקווהפנל רציף חלקות. השוליים יהיו אחידים בגובהן 

מ"מ כדוגמה פינה מצופה נייר של  30/40הפינות תהינה ישרות ויוגנו עם פינות גבס מתכתי 

  אורבונד.

ת יחידות יחוברו לשני פרופילי  תליה המשכיים ומקבילים. הפרופילים יהיו תליה: כל שור

ס"מ  20ס"מ מכל צד של השורה ויסתיימו במרחק של לפחות  50מרוחקים לפחות 

  מהקצה.

האלמנטים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באופן יציב, כולל פרופילי גישור על תעלות 

  מיזוג אויר וצנרת.

דה על מישוריות ופילוס בגובה אחיד של תחתית האלמנטים התליה תהיה תוך הקפ

והקפדה על רוחב אחיד של המרווחים בין האלמנטים ועל המשכיות הקווים של שולי 

ס"מ.  40האלמנטים בקווים ישרים ומדויקים. המרווחים בין האלמנטים יהיו ברוחב 

  המרווחים בין השורות לפי התוכניות.

 Ebony Blueעין, יהיה שחור מט או כחול כהה מט בגוון צבע, הקונסטרוקציה הגלויה ל

  לבחירת האדריכל. כל פרופילי התליה מוטות התליה וכל אביזר אחר יצבעו מראש כאמור.

תהיה הקפדה על צורה ואחידות קונסטרוקציית התליה ומוטות אלכסוניים, אם ידרשו 

  ימוקמו בכל  האפשר באופן הנסתר מהעין.

  מ"מ בין הלוחות, מרווח שישמש  למילוי מרק.  3 – 5יש להבטיח מרווח של 

יש לטפל במישקים על ידי מילוי במרק. על גבי המישק יש למרוח מרק. כאשר המרק עוד 

 10(רשת אינטרגלס). רוחב הרשת  – AQUAPANELרטוב  יש להטביע בו סרט שריון ל 

  ס"מ.
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  PVCישקים ובתוספת פינות  טיפול בפינות ניצבות (חיצוניות ופנימיות) בדומה לטיפול במ

 (משולב רשת עפ"י פרט אורבונד).

 160מ"מ בשילוב יישום רשת  5) בעובי כולל של BASECOATיישום שכבה צמנטית (

  גר'/מ"ר.

  סימון והכנות לתליית אביזרים (גופי תאורה, מפזרים, ספרינקלרים וכיוב"ה).

וץ על בסיס מים בגוון לפי צבע אקרילי לקירות ח -גמר: סופרקריל מ.ד. תוצרת טמבור

  .11בחירת האדריכל. הצביעה נמדדת לחוד בפרק 

  אופני מדידה ותכולת המחירים:

העבודה כוללת את ביצוע כל אלמנטי הקונסטרוקציה כמתואר לעיל. את צביעת 

הקונסטרוקציה, הכנת אלמנטי האקווהפנל לצבע בהתאם למפרט הכללי כולל שפכטל 

מדידה תהיה במטרים ריבועיים של שטח הטל האלמנטים. וליטוש עד להחלקה מלאה. ה

  השוליים לא ימדדו בנפרד. 

לפי אישור  - העבודה כוללת עמידות התקרה והקונסטרוקציה לתנאי חוץ ורוחות 

  קונסטרוקטור.

המחיר לקוח בחשבון את העבודות של האלמנטים הם בצורות ובגדלים שונים. שינוי 

לא יהווה עילה לשינוי במחיר למ"ר. ובתנאי שהשטח הגיאומטריה והגודל של הטרפזים 

  מזה המסומן בתוכניות. 15%הממוצע של כלל האלמנטים לא יחרוג ביותר מ

  

22.7.7 20-C תקרה אריחי גבס מחורר חצי סמויה  

מסופק ע"י  Linearדגם ליניאר  Danolineתקרה אריחי גבס חצי סמויה תוצרת  תוצרת:

  חים וקונסטרוקציה מוסתרת ברובה.עם חיבור חצי סמוי בין הארי אורבונד

  מ"מ.גב הפנל מוגן בארג זכוכית. 12.5ס"מ. מאריח גבס מחורר בעובי  60X60 לוחות:

  .13%מ"מ. אחוז חירור  30מ"מ כל  Q1 12/12חירורו : ריבועי 

  מ"מ. 12.5  עובי הלוחות: 

ק. ויבצע תכן וקטע ניסיוני: הקבלן יגיש לאישור את התוכניות הביצוע ואת חישובי החוז

  קטע ניסיוני שיכלול את האלמנטים האופייניים.

  בשפות  L+Zגימור פאזה להתקנה חצי סמויה גם באריחים חתוכים. פרופילי  גימור שפה:

  צבע:  לבן.

עשויים פח מגולוון וצבוע בתנור תלויה  24Tתליה: קונסטרוקציה עשויה פרופילי 

  מהתקרה באמצעות מוטות הברגה. 

ל פרופילי התליה באמצעות קליפסים מיוחדים להידוק שיסופקו ע"י הלוחות יהודקו א

  יצרן הלוחות או קונסטרוקציה למניעת תזוזת הלוחות. 

  N.R.C=  0.75מקדם בליעה: יהיה 

  ספק: אורבונד

המודולים יחולקו לפי תכנית או באופן סימטרי לכל צדדיו. הלוחות החתוכים יהיו אף הם 

קצה של הלוחות יחתך במדויק ויעובד פאזה שתאפשר גמר חצי שקועים לכל הכיוונים. ה

L+Z   .במישור כל הקונסטרוקציה  
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העבודה כוללת שילוב אלמנטים כגון גופי תאורה ומפזרים, לרבות חיתוך חורים עגולים 

  לתאורה בתוך הלוחות.

 אופני מדידה ותכולת מחירים:

 ם.המחיר כולל את העבודות והפרופילים לפי התוכניות והמפרטי .1

 המדידה בהיטל בשטחים האופקיים במ"ר. .2

  

22.7.8 21-C תקרה אקוסטית צמר זכוכית חצי שקועה  

תוצרת: תקרה אינטגראלית חצי שקועה תוצרת אקופון דגם אדוונטג' מסופק ע"י יהודה 

  יצוא.-יבוא

ס"מ. מצמר זכוכית דחוס פני הפנל צבועים כך שאפשר לנקותם במטלית  60X60 לוחות:

  נים בשכבת צבע. גב הפנל מוגן בארג זכוכית.לחה קצוות הפנל מוג

  מ"מ. 15עובי הלוחות: 

  ק"ג/מ"ר. 2.5משקל הלוחות: 

תכן וקטע ניסיוני: הקבלן יגיש לאישור את התוכניות הביצוע ואת חישובי החוזק. ויבצע 

  קטע ניסיוני שיכלול את האלמנטים האופייניים.

  בשפות  L+Zחים חתוכים. פרופילי גימור פאזה להתקנה חצי שקועה גם בארי גימור שפה:

  צבע:  לבן.

עשויים פח מגולוון וצבוע בתנור תלויה  15Tתליה: קונסטרוקציה עשויה פרופילי 

  מהתקרה באמצעות מוטות הברגה. 

הלוחות יהודקו אל פרופילי התליה באמצעות קליפסים מיוחדים להידוק שיסופקו ע"י 

  הלוחות.  יצרן הלוחות או קונסטרוקציה למניעת תזוזת

  N.R.C=  0.90מקדם בליעה: יהיה 

  יצוא-ספק: יהודה יבוא

המודולים יחולקו לפי תכנית או באופן סימטרי לכל צדדיו. הלוחות החתוכים יהיו אף הם 

חצי שקועים לכל הכיוונים. הקצה של הלוחות יחתך במדויק ויעובד פאזה שתאפשר גמר 

L+Z   .במישור כל הקונסטרוקציה  

ת שילוב אלמנטים כגון גופי תאורה ומפזרים, לרבות חיתוך חורים עגולים העבודה כולל

  לתאורה בתוך הלוחות.

 אופני מדידה ותכולת מחירים:

 המחיר כולל את העבודות והפרופילים לפי התוכניות והמפרטים. .1

 המדידה בהיטל בשטחים האופקיים במ"ר. .2

 

22.7.9 25-C   תקרת פס מגשי פח מחוררים 

יצוא. - הספק : יהודה יבוא-Hook On Corridor "  Integra"נסתר  סוג המגש: מגשים מדגם

 4פינותיו (גובה כיפוף  4מ"מ מכופף מכל  0.6-0.7המגש עשוי פח מגולוון בגלוון חם בעובי 

  ס"מ). הקונסטרוקציה מפרופילים מגולוונים ותליה במוטות הברגה
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רי הקצה הדרושים פרופילים ותליית תקרה: המערכת תכלול את כל הפרופילים ואביז

  עפ"י הנחיות היצרן.  "Hook On Corridor"להתקנת התקרה בשיטת 

. 22%מ"מ. אחוז חירור  1.5. חירור מיקרו. קוטר חור NRC=0.75דרישות אקוסטיות: 

ומעליה יש להניח מזרוני צמר  "Soundtex"בתוך המגשים תודבק גיזה שחורה מסוג 

ק"ג/ מ 50ומשקל  1סלעים בעובי "
3

.  

  ס"מ וברוחב לפי התכנית. 40מידות המגש: 

הקבלן יגיש לאישור את תכניות הביצוע ואת חישובי החוזק ויבצע קטע  -תכן וקטע ניסיוני

  ניסיוני שיכלול את כל האלמנטים האופקיים.

) משני הצדדים, הצביעה בתנור. צד חוץ בסיליקון פוליאסטר PRE PAINTצבע מוכן (

מקרון. הגוון לבחירת האדריכל. הצד הפנימי בצבע הגנה, הצבע יהיה עמיד  25בעובי 

  לכיפופים וללא סדקים.

  גמר השוליים: נסתר עם מרווח בין .

 אופני מדידה ותכולת מחירים:

 המחיר כולל את העבודות והפרופילים המפורטים בתוכניות ובמפרטים. .1

 המדידה בשטחים האופקיים במ"ר. .2

 

22.7.10 26-C  פח מחוררים תקרת מגשי  

  מיקום: מסדרונות שירות.

  לפי התכנית. 240/30מידות המגש: עד 

. 22%מ"מ. אחוז חירור  1.5. חירור מיקרו. קוטר חור NRC=0.85דרישות אקוסטיות: 

ומעליה יש להניח מזרוני צמר  "Soundtex"בתוך המגשים תודבק גיזה שחורה מסוג 

ק"ג/ מ 50ומשקל  1סלעים בעובי "
3

.  

מתוצרת אפריים הכט או שו"ע.  "Drop In"סוג התקרה  כדוגמת מגשים מחוררים מדגם 

 4פינותיו (גובה כיפוף  4מ"מ מכופף מכל  0.6-0.7המגש עשוי פח מגולוון בגלוון חם בעובי 

  ס"מ). הקונסטרוקציה מפרופילים מגולוונים ותליה במוטות הברגה.

יש לאישור את תכניות הביצוע ואת חישובי החוזק ויבצע קטע הקבלן יג -תכן וקטע ניסיוני

  ניסיוני שיכלול את כל האלמנטים האופקיים.

  גר' אבץ למ"ר. 275עם  "HOT DIPPED גילוון: בטבילה בשיטת "

) משני הצדדים, הצביעה בתנור. צד חוץ בסיליקון פוליאסטר PRE PAINTצבע מוכן (

יכל. הצד הפנימי בצבע הגנה, הצבע יהיה עמיד מקרון. הגוון לבחירת האדר 25בעובי 

  לכיפופים וללא סדקים.

  בגוון התקרה.  Z+Lגמר השוליים: 

 אופני מדידה ותכולת מחירים:

 המחיר כולל את העבודות והפרופילים המפורטים בתוכניות ובמפרטים. .1

 המדידה בשטחים האופקיים במ"ר. .2
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22.7.11 27-C  תקרת מגשי פח אטומים  

  ם.מיקום: חדרי שירותי

  לפי התכנית. 240/30מידות המגש: עד 

מתוצרת אפריים הכט או שו"ע.  "Drop In"סוג התקרה  כדוגמת מגשים מאטומים מדגם 

 4פינותיו (גובה כיפוף  4מ"מ מכופף מכל  0.6-0.7המגש עשוי פח מגולוון בגלוון חם בעובי 

  ס"מ). הקונסטרוקציה מפרופילים מגולוונים ותליה במוטות הברגה.

הקבלן יגיש לאישור את תכניות הביצוע ואת חישובי החוזק ויבצע קטע  -וקטע ניסיוני תכן

  ניסיוני שיכלול את כל האלמנטים האופקיים.

  גר' אבץ למ"ר. 275עם  "HOT DIPPED גילוון: בטבילה בשיטת "

) משני הצדדים, הצביעה בתנור. צד חוץ בסיליקון פוליאסטר PRE PAINTצבע מוכן (

קרון. הגוון לבחירת האדריכל. הצד הפנימי בצבע הגנה, הצבע יהיה עמיד מ 25בעובי 

  לכיפופים וללא סדקים.

  בגוון התקרה.  Z+Lגמר השוליים: 

 אופני מדידה ותכולת מחירים:

 המחיר כולל את העבודות והפרופילים המפורטים בתוכניות ובמפרטים. .1

 המדידה בשטחים האופקיים במ"ר. .2

  

22.7.12 28-C ס"מ  60/60ם תקרת מגשי פח אטו  

  תקרת מגשים למטבחים ואזורי שרות.

תכן וקטע ניסיוני: הקבלן יגיש לאישור את תכוניות הביצוע ואת חישובי החוזק ויבצע 

  קטע ניסיוני הכולל את כל האלמנטים האופייניים.

 מכל צדדים מכופפים. ס"מ עם דפנות צד מורמים להקשחה 60/60אריחי פח במידות 

של הכט עובי הפח:  DROP INמ"מ כדוגמת תקרות  15מק שקיעה בשיטה חצי שקועה עו

  מ"מ. 0.7

  גר' אבץ למ"ר.  275עם  "HOT DIPPED גילוון: בטבילה בשיטת " 

) משני הצדדים. הצביעה בתנור. צד חוץ בסיליקון PRE PAINTצבע מוכן (  צבע: 

להגנה , הצבע  מקרון, בגוון לפי בחירת האדריכל. הצד הפנימי בצבע 25פוליאסטר בעובי 

יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים. הגוון יתואם עם גוון האביזרים וגופי תאורה 

  המשולבים בתקרה ותליה במוטות הברגה כולל.

. קונסטרוקציית משנה מפלדה לפי T24קונסטרוקציה עשויה פח מגולוון צבוע    תליה:

  הצורך.

נזק למגש עצמו או לסמוכים  התקנה: המגשים יקבעו בנפרד כך שניתן לפרקם בלי לגרום

אליו חיבור המגשים יהיו נקי ובצורה שלא יתגלה כל פרופיל חיבור או מצעי תליה 

כשהמגשים צמודים אחד לשני. למקומות שבהם אין אפשרות למגש שלם יוכנו מגשים 

קטנים יותר. בהתאם לתוכנית מאושרת מגשים אלה יוכנו ויכופפו במפעל. השוליים יהיו 

  .Z+Lבגמר 



 

 171/2/ –איצטדיון בלומפילד   – 3204

560

העבודה כוללת סימון והכנות הדרושות לתליית אביזרים (גופי תאורה מפזרים 

  ספרונקרלים וכו').

  אופני מדידה ותכולת מחירים

 המחיר כולל את כל העבודות והפרופילים המפורטים במפרטים ובתכניות. .1

המדידה של השטחים האופיינים ללא ניכוי שטחי הפתחים לתאורה ומיזוג אויר  .2

 בכל הגדלים.

 

22.7.13 30-C תקרת עץ מחורר קבועה 

  מיקום: מבואת שחקנים

כללי: התקרה מורכבת מתקרה מרכזית נמוכה מלוחות עץ מחורר מוקפת כרכוב עץ וסביב 

בשוליים תקרה יותר גבוהה מגבס חלק. התקרה הנמוכה והכרכוב ההיקפי עשויים מגמר 

  פורניר אקוסטי והתקרה בשוליים מגבס מחורר. הכל כמתואר בתוכניות.

תכן וקטע ניסיוני: הקבלן יגיש לאישור את התוכניות הביצוע ויבצע קטע ניסיוני שכוללת 

  את האלמנטים האופניים.

מ"מ מצופה פורניר בהיר מעץ  18חסין אש בעובי  MDFלוחות התקרה האקוסטית: יהיו 

 CNCמ"מ. הלוח יעובד ע"י  0.6אשה, מייפל או אנגרה לבחירת האדריכל. עובי הפורניר 

מ"מ וחורים  15מ"מ כל  3פורניר יהיה מחורץ לאורכו, מצד החזית, בחריצים בעובי וה

  . TOPAKUSTICעגולים מצד שני. העיבוד יהיה נקי כדוגמת הלוחות מתוצרת 

. מרכז העיגול המחורר בשכבה האחורית צריך לחפוף עם מרכז החריץ 60%החירור יהיה 

צמר זכוכית שחורה מעל יונחו מזרוני  הפתוח בשכבה הקדמית. בגב הלוחות תודבק גיזת

  ס"מ. 5ק"ג בעובי  16-20צמר זכוכית 

  במקביל החריצים, החיבור בין הלוחות יהיה זכר נקבה והתקרה תראה המשכית.

ס"מ על פרופילי אלומיניום. כדוגמת  60בכוון השני הלוחות ייתלו בתליה חצי שקועה כל 

  .TOPAKUSTICפרופילי 

  דו בגרונג. כשהחריצים המשכיים.פינות של הכרכוב יעוב

בתקרה ישולבו גופי תאורה מפזרים, ספרינקלרים וכו'. הקבלן יוודא שכל הכנות אביזרים 

  לדוגמאות האלה בוצעו כך שתתאפשר התקנה נקייה.

  גמר הפורניר בלכה דור הכלולה במחיר. הצביעה במפעל.

הפורנירים יהיו אחידים דוגמת הפורניר וגווניו יאושרו ע"י האדריכל לפני הביצוע. 

  מתאימים והמשכיים.

התקרה תהיה מוגנת אש בהתאם למפרט. הקבלן יספק בדיקות ומסמכים להוכחת 

  עמידות באש.

  תכולת מחירים ואופני מדידה

תקרת הפורניר תימדד בהיטל, כולל כל המתואר במפרט ובתוכניות. עלות הכרכוב ההיקפי 

  כלולה במחיר היחידה.

  בנפרד. תקרת הגבס תימדד
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22.7.14 35-C סינורים מגבס  

תאור: סגירה אנכית שני צדדים ותחתית משכבה אחת של לוחות גבס רגיל מכל צד 

  . 1490מ"מ מצופה קרטון משני צידיו לפי ת"י  12.7הסינור. הלוחות גבס רגיל 

  קונסטרוקציה: 

מ"מ ומסילות על פי מפרט יצרן  70שלד הסינור בודד או כפול מזקפים מפח מגלוון 

ס"מ, פסי איטום בין פרופילים  40אורבונד. הזקפים במרווחים מקסימליים של 

  ואלמנטים בנויים.

ק"ג/מ 24ומשקל מרחבי  3בידוד: בין ניצבי הפרופיל יונחו מזרוני צמר זכוכית  "
3

עטופים  

  פלא"ב.

  פרופילי גמר:

וא או שו"ע במפגש עם תקרה וכל יב-של חב' יהודה יצוא STR 050-050מדגם  Zפרופיל 

  חומר אחר. 

הקבלן יגיש לאישור את תכניות הביצוע ואת חישובי החוזק ויבצע קטע  -תכן וקטע ניסוני

  ניסיוני הכולל את כל האלמנטים האופייניים.

מ"מ כדוגמת פינה  40/30חיבור מישקים: רשת זכוכית לשריון אורבונד מגן פינה מתכתי 

  נד.מצופת נייר של אורבו

  סגירת מישקים כדוגמת מרק אורבונד סימון והכנות לשילוב גופי תאורה.

  הגמר יהיה הכנה לקבלת צבע לרבות שפכטל וליטוש להחלקה מלאה.

  אופני מדידה ותכולת המחירים

  .מ"רס"מ תימדד ב 10-100סגירה אנכית חד או דו צדדית בגובה שבין   .א

ס"מ תחושב כחיפוי או מחיצת  100-סגירה אנכית חד או דו צדדית בגובה הגדול מ  .ב

  גבס ותימדד במ"ר.

 תחושב כתקרת גבס ותימדד במ"ר.בכל רוחב שהוא  תחתית סגירה אנכית   .ג

  

22.7.15 36-C מדפים וכרכובים מגבס  

  מדפים וכרכובים מגבס יהיו זיזיים בקצוות של תקרות גבס או מתוך קירות.

  וכניות.ס"מ בהתאם לת 25-  15ס"מ, רוחב ועובי  60מידות זיז יהיו עד 

הקבלן יגיש לאישור את תכניות הביצוע ואת חישובי החוזק ויבצע קטע  -תכן וקטע ניסוני

  ניסיוני הכולל את כל האלמנטים האופייניים.

המדפים והכרכובים יהיו מצופים גבס חלק משלושת הצדדים. כל הפינות והמפגשים 

  יעובדו ע"י פרופילים.

, יבואן STR 05050יהיה פרופיל אלומיניום  פרופילי הקצה" ומפגש עם משטחים אנכיים

  הודה יבוא יצוא".י"

מ"מ כדוגמת פינה  40/30חיבור מישקים: רשת זכוכית לשריון אורבונד מגן פינה מתכתי 

  מצופת נייר של אורבונד.

  סגירת מישקים כדוגמת מרק אורבונד סימון והכנות לשילוב גופי תאורה.

  כטל וליטוש להחלקה מלאה.הגמר יהיה הכנה לקבלת צבע לרבות שפ
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מחוברים באופן זיזי כחלק מתקרת גבס  Cשכבות שתי וערב מפרופילי  3-קונסטרוקציה ב

  או מקרי אנכי.

  אופני מדידה ותכולת המחירים

ס"מ,  15-25ס"מ ובעובי (חזית)  60העבודה כוללת בניית מדפים וכרכובים ברוחב זיזי עד 

  ידה תהיה במטר אורך.עם כל המפורט במפרטים ובתוכניות. המד

  

22.7.16 37-C פתחי גישה נסתרים בתקרת גבס  

פתח גישה בתקרת גבס יהיה פתח שרות נסתר המותקן בתקרת גבס, עשוי ממסגרת 

פרופילי אלומיניום נסתרת המשולבת באופן מוחלט בלוח הגבס של התקרה, ללא צירים 

חה מדורגת וללא ידיות בולטות. הכנף ניתנת להסרה מלאה עם מערכת המאפשרת פתי

לאבטחת הכנף מפני נפילה. לוח גבס יהיה לוח מחורר חלק או מחורר לפי התקרה שבה 

  משולבים הפתחים.

  . Alutopתוצרת חברת   A כדוגמת דגם:

  03-6342853אורבונד, טל'   ספק:

  מידות: כמצויין בכתב הכמויות. 

  גמר: צביעה בצבע וגוון כדוגמת התקרה בו הוא משולב.

  אופני המדידה

 נמדד  לפי יחידות.
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  כלונסאות ביסוס -  23פרק 

  

  כללי  23.01

  ובהתאם להנחיות במפרט  מיוחד זה.  23כל העבודות יבוצעו לפי המפרט הכללי פרק   

  

    כלונסאות קדוחים תוך כדי דיפון כולל תמיסת בנטונייט.  23.02

  כללי:  .1    

  ביצוע תקין מפרט זה מתייחס לכל העבודות החומרים והציוד הדרושים ל  א.    

  של כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר, כאשר תמיכת  הדפנות נעשית ע"י      

  .תמיסת     

  על הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים להגנת אתר הבניה הציוד   ב.    

  והעובדים, וימנע כניסת אנשים בלתי מוסמכים לאתר.   

  קדיחה:  .2  

להתאים לעבודה בתוך מבנה  על הקבלן לבצע הקידוח בעזרת ציוד המסוגל  א.    

  לחדור לעומקים ובקטרים הרשומים בתכנית היסודות.קיים ו

   הקידוח יבוצע בעזרת מקדחים שיהיו מותאמים לסוגי הקרקעות הקיימים   ב.    

  בשטח.

  יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת הקדיחה   ג.    

  וכן תוך כדי מהלכה.

  וסטיית מרכזו עולה על 1%דוח כלונס שסטיית צירו עולה על לא יאושר קי  ד.    

  מקוטר   הכלונס המתוכנן. 5%    

  מידות הכלונסאות יהיו בהתאם למתוכנן וכל שינוי טעון אישור של   ה.    

  .מפקחה   

 תמיסת הבנטונייט תימצא בקידוח בכל שלבי הקידוח והיציקה. מפלס   .ו    

   מ' מפני הקצה  0.5 -ס הנמוך בהבנטונייט במשך הקידוח יהיה עד מפל

  .פקחהעליון של צינור המגן עד מפלס שנקבע ע"י המ

  לפני הכנסת הזיון לקידוח יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת.  .ז    

    יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה מיד עם גמר הקדיחה. במידה   .ח    

  רונים סמוך למועד מ' אח 2.0ועלול להיות עיכוב ביציקה יש לקדוח    

  היציקה.   

את היציקה יש לבצע בצורה רצופה ללא הפסקות. כדי להבטיח יציקה   .ט    

  כנ"ל, אין להתחיל בקידוח לפני שמובטחת רציפות היציקה.

  תמיסת הבנטונייט:  .3  

  (על  הבנטונייט המסופק לאתר צריך לקבל את אישור המפקח לפני הערבוב  א.    

  .יא הקבלן)סמך בדיקת מעבדה שימצ   

  הערבוב ייעשה עם מים מתוקים נקיים.  ב.    

בדרך כלל ריכוז  .15% -ונמוך מ  4.5%ריכוז תמיסת הבנטונייט יהיה מעל   ג.    

  ביחסי המשקל. 7%-5%התמיסה יהיה 
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טון/מק"ק  1.04התמיסה תהיה אחידה, וצפיפותה במיכל הערבוב תעלה על       

  טון/מ"ק. 1.08 -ופחות מ

   סת הבנטונייט בתוך הקידוח לפני היציקה לא תעלה בשום צפיפות תמי  ד.    

  טון/מ"ק. 1.15אופן מעל    

   שניות  30צמיגות תמיסת הבנטונייט המדודה בקונוס "מרש" תעלה על   ה.     

  שניות. 90 -ותהיה קטנה מ   

  .9.0-11.7) תהיה בגבולות של PHחומציות תמיסת הבנטונייט (  ו.     

  .4.0%יסה לפני היציקה לא יעלה על אחוז החול בתוך התמ  ז.     

  במקרה ונעשה שימוש חוזר בתמיסת הבנטונייט, על הקבלן להתקין   ח.     

   מערכת שתאפשר ערבוב התמיסה, ניקויה והחלפתה בשעת הצורך.   

 -על הקבלן לספק לאתר ציוד לבדיקת איכות התמיסה. הציוד יכלול:  ט.    

דיקת צמיגות (קונוס מאזניים לבדיקת צפיפות התמיסה, מכשור לב

), דגמן שיאפשר הוצאת דגימות בנטונייט PH"מרש"), אמצעים לבדיקת (

מתוך הקידוח וכל ציוד אחר הנדרש ע"י המפקח ו/או הדרישות על המפרט 

  המיוחד.

  הבדיקות יבוצעו לפני הכנסת התמיסה לקידוח, בתוך הקידוח בעומקים   י.    

  שונים וכן לפני היציקה.    

  יבוצעו בהתאם לתוכנית שתקבע ע"י המפקח.הבדיקות       

  יציקת הכלונסאות תעשה רק לאחר בדיקת הבנטונייט ואישור המפקח.  יא.    

  במידת הצורך יבוצע ניקוי והחלפת התמיסה בתוך הקידוח.   

  הזיון:  .4  

   על הקבלן לחזק את כלוב הזיון על מנת למנוע התכופפותו בעת הרמתו   א.     

  ידת הצורך יש לחבר לכלוב חישוקים מרותכים או לקידוח. במ והכנסתו   

  חיזוקים נוספים, בהתאם לדרישות המפקח.   

בשל גובה החלל (גובה קומה קיימת) על הקבלן לקחת בחשבון חיבור       

באמצעות ריתוכים של חלקי כלובים בהתאם לגובה האפשרי, כל החפיפות 

דו ויהיו על שבין החלקים וכל הריתוכים והחיבורים הנ"ל , לא יימד

  חשבונו של הקבלן ,כלול במחיר ברזל הזיון.

ס"מ. כסוי הזיון ע"י בטון  10המרחק המינימלי בין מוטות הזיון יהיה   ב.    

ס"מ ויובטח ע"י גלגלי פלסטיק מורכבים על  7.5יהיה לפחות בעובי 

  .ע"י המפקח ישוקים, שיאושרוח

  ס"מ מעל  10יהיה לפחות כלוב הזיון ייתלה צנטרית בתוך הקידוח וקצהו   .ג    

  תחתית הקידוח.   

  הכנסת הזיון תעשה בעזרת מנוף, מבלי לפגוע בדפנות הקידוח.   ד.    

  הבטון:  .5  

  אם אין דרישות מיוחדות לסוג הבטון יש להבטיח את איכותו ע"י תערובת  א.     

  ק"ג למ"ק בטון טרי.  400עם תכולת צמנט של  30 -ב -מתאימה ל  

  מ"מ. 20וגודל האגרגט המקסימלי יהיה  0,6ן תהיה מנת המים בבטו      
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   כדי לאפשר יציקת הכלונסאות דרך צינור טרמי יש להבטיח לבטון שקיעת   ב.    

  וכן עבידות גבוהה (יש להוסיף לבטון ערבים כגון כולאי  7"-8"קונוס של    

  ומעכבים לפי הצורך).  אויר   

  ת.תכנון תערובת הבטון ייעשה ע"י מעבדה מוסמכ      

  יציקת הכלונס תעשה מיד עם גמר הקידוח.  ג.     

  יציקת הכלונס תעשה דרך צינור טרמי אשר יורד לתחתית הקידוח.   ד.     

  עבור כלונס בקוטר  ”12-”10 -מ' ו 1,0עבור כלונס עד  8קוטר הצינור יהיה "       

  גדול יותר.   

   ורמיקולית, לפני היציקה יש להכניס לצינור הטרמי פתיתי קלקר או פקק   ה.     

  כדי למנוע נפילה חופשית של הבטון וזיהום הבטון ע"י הבנטונייט.    

  עם התחלת היציקה יורם הצינור מעל קרקעית הקידוח, במידת קוטר        

  הצינור הטרמי.    

  מ' בתוך הבטון. 4,0במשך היציקה יש להשאיר את הצינור לפחות        

   ת) ותמשך עד להופעת בטון נקי היציקה תעשה באופן רצוף (ללא הפסקו  ו.     

  מבנטונייט, קרקע או  כל פסולת אחרת.   

   כלונסאות שהראש שלהם מתוכנן מתחת לפני הקרקע,יש לצקת עד לפני   ז.     

  הקרקע כנ"ל ולסתת את הבטון עד למפלס המתוכנן.   

  פיקוח ובקרה:  .6  

  ם גישה חופשית לאתר, למקורות החומרי פקחעל הקבלן לאפשר למ  א.     

  ולציוד העבודה.   

  העבודה תבוצע תחת פיקוח צמוד של מפקח מטעם מכון התקנים (כלול         

  במחיר היח') המזמין יוכל להזמין מפקח זה ולקזז את עלותו מחשבונות    

   גישה חופשית לאתר, למקורות  פקחעל הקבלן לאפשר למהקבלן. כמו כן,    

  החומרים ולציוד העבודה.   

  -יומן עבודה שיכלול את הסעיפים הבאים:יש לנהל   ב.      

  שעת התחלת הקידוח.  -      

  עומק הקידוח.  -

  שעת גמר הקידוח.  -

  שעת התחלת היציקה.  -

  כמות הזיון.  -

  תוצאות בדיקות הבנטונייט לפני הכנסתו לקידוח.  -

  תוצאות בדיקות הבנטונייט בקידוח.  -

  תוצאות בדיקות הבנטונייט לפני היציקה.  -

  מיוחדים בזמן הקידוח והיציקה.אירועים   -

במקרה של שימוש חד פעמי בתמיסת הבנטונייט, יש לבדוק את   ג.       

והצמיגות בהתחלת העבודה ולפני היציקה. במקרה של  הצפיפות

שימוש חוזר בתמיסת הבנטונייט, יש לבדוק את תכונות התמיסה 

  לעיתים קרובות יותר בהתאם להנחיות המפקח. 

  ייעשו מדגמי תמיסה מעומקים שונים של הקידוח. הבדיקות הנ"ל         
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אין להתחיל את יציקת הכלונסאות אם צפיפות התמיסה עולה על         

  טון/מ"ק.  1,20

עזרה לצורך נטילת  פקחעל הקבלן להעמיד לרשותו של המ        

  מדגמים לבדיקות הנ"ל.

  בדיקת הכלונסאות  .7  

  ל הכלונסאות.בכ הבדיקה לטיב הביצוע תעשה ע"י בדיקה סונית    

  בדיקה סונית:  7.1    

  לצורך ביצוע בדיקה זו יש לנקות את פני הכלונס.      

  הניקוי ייעשה ע"י סיתות הבטון עד לקבלת בטון באיכות גבוהה.      

  בדיקה אולטרה סונית:  7.2    

הבדיקה נעשית ע"י מדידת מהירות התפשטות הגל בין שתי נקודות       

  מקבילות.

 1.0ינור והגלאי מוכנס במקביל לצינור שני (במרחק עד מקור הגל מוכנס לצ        

  מ' מהראשון).

 0.5מ"מ ויבלטו לפחות  2מ"מ  ועובי דופן  55הצינורות יהיו בקוטר פנימי       

  מ' מפני הקצה העליון של הכלונס.

  ס"מ מעל התחתית. 10הצינורות יגיעו עד       

  צינורות.שני קצוות הצינורות יסגרו ע"י פקק שיבטיח אטימות ה      

 90סונית כולל  בשיטה גם ס"מ יבדקו 90 -כל הכלונסאות שקוטרם קטן מ  7.3    

  ס"מ .

  בשיטה אולטרא סונית. גם ס"מ ומעלה יבדקו 100כלונסאות שקוטרם       

  מספר הצינורות שיוכנסו לכלונסאות לצורך בדיקה אולטרה סונית:      

  מספר צינורות  קוטר ( ס"מ)

100   2    

  מדידה ותכולת המחיריםאופני   23.05

ביצוע במכונות קידוח מיוחדות מחיר הכלונסאות יכלול את הסימון, המדידה,   .א

מ',  הכנת צנרת להכנסת בנטונייט ולהוצאת  2.5-המתאימות לגובה חלל של כ

משטח העבודה ומהאתר למקום שפך  סילוק האדמה החפורה הקידוח,פסולת, 

(כולל בחלקים מרותכים בגלל גובה  זלהכנסת כלובי הברברזל הזיון כולל מותר, 

   .ויציקת הבטון החופשי ) 

לא ישולם בגין הכנות עפר הנדרשות לצורך ביצוע הקידוחים וסילוק פסולת 

  הבנטונייט מראשי הכלונסאות עד לפני  בטון קונסטרוקטיבי.

, התיקונים אשר ידרשו לקבלת כלונסאות מושלמיםהבדיקות ו המחיר כולל את כל  .ב

ות הבטונים העודפים בחלק העליון עד קבלת בטון בריא ונקי משאריות כולל סית

  זרות במפלס הנדרש ו/או השלמת יציקת הבטון למפלס הנדרש לאחר הסיתות.

מחירי היחידה כוללים גם את השימוש בפלדה רתיכה כנדרש וריתוך הכלובים   .ג

 לרבות שימוש במנופים להרמתם.
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 לא ישלום לקבלן בגין קידוחי סרק.  .ד

 הבדיקות כולל צנרות הבדיקה  מוכלות במחירי כל סוגי הכלונסאות. בכל  .ה

לא תשולם כל תוספת מחיר בגין ביצוע הקידוח במכונות מיוחדות המתאימות   .ו

למקום המיועד, עבודה בגובה נמוך, בתנאי גישה קשים, כולל ליד אלמנטי בטון 

 קיימים.

ה והעבודות את כל עבודות ההכנ מחירי היחידה שבכתב הכמויות כוללים  .ז

 המחויבות לביצוע , עד גמר ביצוע כלונס מושלם. 
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  עבודות פירוק והריסה – 24פרק 

  

 תיאור כללי של העבודה .1

עבודות פרוק והריסה של אלמנטי בטון ובטון טרום שונים הינם כוללת את כל תכולתם,   

  כולל כל החלקים הצמודים. 

  לת לאתר שפיכה מורשה, לרבות תשלום כל האגרות בגין כך.הפרוק כולל  את פינוי הפסו  

  

  דגשים למהות העבודה .2

באחריות הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו לתמיכה והגנת האזורים הסמוכים  2.1

 מפני כל פגיעה.

 תכנית בטיחות בעבודה 2.2

הקבלן מתחייב להעסיק מהנדס בטיחות מורשה על ידי משרד העבודה,  2.2.1

 בודתו. שילווה באופן צמוד את ע

לפני תחילת העבודות, יכין מהנדס הבטיחות מטעם הקבלן תכנית בטיחות  2.2.2

 לביצוע העבודות ויאשר את תחילת העבודות בפועל.

פי דרישת המזמין, ימסור לו הקבלן העתק מתכנית הבטיחות החתומה, -על 2.2.3

 אישור מהנדס הבטיחות, דוחות פיקוח של יועץ הבטיחות וכיוצ"ב.

  

  סהשיטה וציוד ההרי  .3

עבודות ההריסה צריכות להתבצע בצורה הנדסית ומקצועית. על הקבלן לדאוג לכל אמצעי   

  הבטיחות הנדרשים בעבודה מסוג זה. 

יתוכננו מראש ע"י מהנדס רשוי מטעם הקבלן ועל חשבונו,  שיטת ההריסה והציוד הדרוש   

סה, שאכן שגם ילווה בפועל את פעולות ההריסה ויאשר את תקינות הציוד וצורת ההרי

  היא מותאמת להנחיותיו, בכתיבה ביומן העבודה.

יוצגו בפני שיטות האופן ההריסה ,כפי שתוכננו ע"י מהנדס רשוי מטעם הקבלן ועל חשבונו   

לאשר או לפסול את השיטה ואת  םובסמכותוהקונסטרוקטור מטעם המזמין המפקח 

  דה חלה על הקבלן.כל האחריות לביצוע העבו םאו אי אישור םהציוד. למרות אישור

אלמנטי הבטון ינותקו מהחלקים הקיימים הן בניסור חלקי (על מנת שלא לפגוע בברזלי   

זיון קיימים) והן בסיתות ובחציבה זהירה (הכל בהתאם להנחיות המפקח ובהתאם 

  לתוכניות). 

בל את בכל מצב, על הקבלן, לפני תחילת עבודות ההריסה לסמן את גבולות ההריסה  ולק           

אישור המפקח לגבולות הנ"ל, בכל מצב, הקבלן הינו האחראי הבלעדי לגבולות הניסור 

וההריסה ולגודל האלמנטים הנהרסים, ובכל מקרה של הריסה או ניסור יתר, התיקון על 

  חשבון הקבלן.-כל הכרוך בכל יהיה על

אמצעי ת , בכתב הכמויות כוללים במחירם הכנת תמיכות זמניוהריסה שסעיפי הפרוק ו  

מבנה ולאלמנטים כדי למנוע פגיעה ונזק להגנה שונים, לרבות דרכים זמניות ומעברים, 

  הסמוכים לאלו שלהריסה.
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הקבלן ויבוצעו גם הם בהתאם יהיו על חשבון והתמיכות הזמניות  אמצעי ההגנה  

להנחיותיו  של המהנדס הרשוי מטעם הקבלן ובכפוף לאישורו של הקונסטרוקטור מטעם 

  מין.המז

המהנדס מטעם הקבלן יאשר בכתב ביומן העבודה בטרם ביצוע עבודות ההריסה את   

  התאמת התמיכות וההגנות שבוצעו ע"י הקבלן להנחיותיו.

  

  פרוק מעקות ומאחזי יד מסוגים שונים  .         4

  וג.מצ"ב סקיצות מדידה של סוגי המעקות השונים שבאצטדיון וריכוז הכמויות מכל ס               

  מ'.   1,500- בנוסף קיימים מאחזי יד מטיפוסים שונים באורך מצטבר של כ               

הקבלן אחראי לפרוק זהיר ולניתוק מבוקר של חלקי המעקות ומאחזי היד מהבטון   

  והעברתם    בצורה מסודרת למקום אחסון שיורה המפקח.

ומאחז יד באופן מסודר ונפרד, הכל לפי הקבלן ידאג להניח כל סוג וסוג שחל מעקה                

  ההנחיות  המפקח מראש.

             

  מצ"ב סקיצות המדידה:  
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  ותכולת המחירים אופני מדידה מיוחדים.           5

  מחירי היחידה שבכתב הכמויות כוללים בין השאר את ערך:  .א

עבודות הלוואי  בותעבודות הפירוק וההריסה, לרדרוש לשם ביצוע הכל  .1

וביצוע כל הנדרש בחוקים והעזר הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו 

  ובתקנות השונות.

השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו',  .2

הרכבתם ופירוקם, מבנים ומתקנים ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות 

  וסילוקם בגמר העבודה.במבנה, פירוקם  אתרהרכבתם, אחזקתם ב

ביצוע בעבודת ידיים זהירה ובכלים וציוד מיוחד המתאים לעבודה  .3

 במקומות ציבור פעילים.

ביצוע התאמות, חפירות, תמיכות זמניות והחזרת המצב לקדמותו  .4

בגבולות ההריסה, כולל השלמת יציקות בחיבור לקיים וניסורים ככל 

 שיידרש .

במחיר  את כל האמור והמופיע  הקומפלטים שבכתב הכמויות כוללים .5

 בפרט הרלוונטי בתחום הקומפלט, כולל הגנה על שטחים שלא להריסה.

הריסות שאינם בתחום הקומפלטים יימדדו לפי אורך או לפי נפח או לפי  .6

 יחידות, בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.

  ב.     ככלל אין לפגוע בקורות הטריבונות בעת ההריסות.              
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  פיתוח נופי -  40ק פר

  

  הכנה ופרוק - 4001

  

  כללי40.01.010

תת פרק זה מתייחס לעבודות הכנה ופרוק שונים, הריסה, ניקוי וסילוק, בהתאם ובאופן   

  המתואר בתת פרק זה, ולפי הנחיות המפקח באתר אשר יש לראותן כמחייבות. 

  פיתוח כלשהן. כל עבודות ההכנה והפרוק יבוצעו ע"י הקבלן לפני תחילת עבודות  

פסולת ו/או כל חומר אחר אשר אין בו צורך לשימוש חוזר, על הקבלן לסלק מחוץ לגבולות   

האתר לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה, רשות מקומית או אזורית או 

  כל מוסד מוסמך אחר.

  תשלום בגין השלכת הפסולת לאתר הפסולת חלה על הקבלן.  

ן שפרוקים ו/או הריסות שאינם מצוינים בכתב הכמויות, ובכל על הקבלן לקחת בחשבו  

  אופן יש להרוס כנדרש בתוכנית, עליו לבצע ללא כל תמורה נוספת.

הפרוקים וההריסות יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות הכנה ופרוק, ו/או במסגרת   

יפים עבודות וסעיפים אחרים. על הקבלן לראות את עלות הסעיפים האלו כנכללים בסע

  אחרים.

חומרים הראויים לשימוש חוזר יועברו ע"י הקבלן למחסני המזמין ללא תמורה נוספת או   

  יסולקו מהאתר לפי החלטת המפקח.

  

  חישוף השטח40.01.011

  עבודות חישוף ועקירת העצים תבוצענה בשטחי חפירה והמילוי כאחד.  א.

צים מכל הסוגים חישוף השטח מכל עשביה וצמחיה מכל סוג שהוא ועקירת ע    

הקיימים באתר ובכל עובי הגזע וגודל הנוף, יבוצע על ידי הקבלן במסגרת סעיף זה 

בכלים מכניים מהטיפוס המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום, ו/או 

  בעבודת ידיים.

עומק החישוף יקבע על ידי הקבלן להבטחת חישוף נאות  והשארת קרקע נקיה מכל     

  חר סיום החישוף.עשביה ופסולת לא

  עקירת העצים תיעשה בכלים כנ"ל וכולל את הפעולות הבאות:    

  עקירת העץ על גוש שורשיו.  .1

  גיזום הנוף לפי הצורך ובהחלטתו של הקבלן.  .2

ס"מ  20באזורי מילוי, על הקבלן למלא את הבור בקרקע בשכבות בנות   .3

בה תחתית עד לפני גו 95%ולהדק כל שכבה ושכבה לדרגת צפיפות של 

  המצע.

על הקבלן לסלק את החישוף, גדמי עצים, גזעים, נוף וכל הפסולת, אל מחוץ     

  לגבולות השיפוט.

מציאת אתר פסולת מאושר על ידי מוסדות מוסמכים ותשלום אגרות לאתר עצמו     

  או לכל מוסד אחר חלה על הקבלן.
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  כחלופה לנאמר לעיל בפסקה א', על הקבלן לבצע כדלהלן:  ב.

וף ועקירה כאמור לעיל, אך בחלופה יורשה לקבלן לחפור בורות בשטח הפארק חיש  

במידות גיאומטריות מותאמות לכמויות החישוף, ובתאום מוקדם עם המפקח 

 1.5מ', וכיסוי באדמה מעליה לפחות  1.0ובתנאי שעובי שכבת החישוף לא תעלה על 

  מ'.

. בכל מקרה על הקבלן הקבלן יישר את האתר ויפזר את העודפים בקרבת המקום  

  להרחיק את גזם העצים אל מחוץ לגבולות שיפוטה של העירייה כאמור לעיל.

  

  עקירת עצים40.01.012

ס"מ. עצים  10מ' מעל צוואר השורש לפחות  1.3לעץ יחשב צמח שקוטר גזעו מדוד   

  שקוטרם קטן מהנ"ל יעקרו תוך ביצוע עבודות עפר ולא יחשבו לעצים.

ל ידי גיזום הנוף וניסור הגזע ליחידות אורך המבטיחות עבודה העקירה תבוצע ע  

  בטיחותית.

עקירת גוש (גדם) העץ על שורשיו בכלי מכני או בידיים. הרחקת הגדם (הענפים והגזע 

המנוסרים) אל מחוץ לאתר למקום ו/או מקומות מותרים ומאושרים על ידי מוסדות 

ל דרך, כביש, רחבה וכו', יהיה על הקבלן מוסמכים, באם עץ שנעקר הינו בתוואי מתוכנן ש

 20להחזיר מילוי (עפר) נקי וחופשי משיירי השורשים, לפזר בתחתית הבור בשכבות של 

  מודיפייד.  96%ס"מ ולהדק להידוק של 

  כל שכבה תורנית תבוצע כנ"ל עד לפני גובה תחתית המצע.

מכל צמחיה ועשביה על הקבלן לקחת בחשבון שעקירת עצים כאמור לעיל וחישוף השטח 

הקיימת, תבוצע על ידו במסגרת עבודות עפר וללא תמורה נוספת. בכל מקרה, חישוף 

  עצים שנעקרו יורחקו מהאתר על חשבון הקבלן.

                      

  העתקת עצים40.01.013

העתקת עצים תבוצע על ידי גיזום הנוף בהתאם להנחיות באתר, חפירה סביב גוש 

  ק העץ.השורשים וניתו

פתיחת בור לנטיעה במקום הנדרש לפי ההנחיות ובגבולות האתר. מידות הבור לפי מידות                   

  מ'. 1.20/1.20/1.20ס"מ מכל הצדדים, אך מינימום  30הגוש בתוספת 

נטיעה בבור הנ"ל בתוספת אדמה תחוחה מדושנת בקומפוסט, כשצוואר השורש מותאם 

  עה.לגובה הקרקע במקום הנטי

  ריסוס הגזע בלובן ו/או עטיפה ביוטה, הכל בהתאם לעונת השנה.

  אחריות לקליטה תאושר כעבור שישה חודשים מיום ההעתקה.

                      מפרט לביצוע עבודות להעתקת עצים שימור וגיזום שורשים ונוף בעצים  41.08ראה                   

  קיימים

  

  עקירת גדמי עץ40.01.014

  במקומות שלא בחפירה, יעקרו גדמי העץ על ידי הקבלן ועבורם ישולם בנפרד לפי יחידה.  

  להלן דרישות מיוחדות לעקירת הגדמים בשטח החפירה ובמקומות שלא בשטח החפירה:  
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עקירת גדמי עצים על שורשיהם בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים, הכל בהתאם לאפשרויות   

זקים לקיים בצמוד, או בתוך הקרקע (קווי מים, חשמל במקום ותוך הקפדה לאי גרימת נ

  וכו').

הרחקת הגדם על שורשיו אל מחוץ לגבולות האתר למקום או מקומות מותרים ומאושרים   

  על ידי רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת.

על הקבלן לתאם עם הרשויות הנ"ל, לקבל אישור ולשאת בכל ההוצאות הכספיות או 

  ת על ידי הרשויות הנ"ל.אחרות הנדרשו

באם גדמי העצים נמצאים בתוואי מתוכנן של הדרך, כביש, רחבה וכו', יהיה על הקבלן 

ס"מ  20להחזיר מילוי (עפר) נקי וחופשי משיירי שורשים לפזר בתחתית הבור בשכבות של 

לפי מודיפייד א.א.ש.הו. כל שכבה תבוצע כנ"ל עד לפני  96%ולהדק לדרגת צפיפות של 

  ה תחתית המצע.גוב

  עבור עקירת גדמים בשטח החפירה לא ישולם.

  

  גיזום עצים בוגרים40.01.015

גיזום עצי פיקוס, דלברגיה או כל סוג אחר, יבוצע על ידי בעלי מקצוע מיומנים ומומחים   

  בגיזום העצים לדילול ענפים, הרמת נוף או הסרת ענפים יבשים.

ים כגון מזמרות לענפים דקים, מסורים הביצוע ייעשה בכלי עבודה חדים ומושחז  

מוטוריים, חשמליים, או ידניים (מסורי קשת), כל הכלים הנ"ל יהיו חדים בכדי לשמור על 

  חתכים חלקים. כל החתכים יהיו אלכסוניים ויבוצעו בצמוד לגזע ללא השארת "זיזים".

  ענפים כבדים במיוחד יגזמו במספר שלבים לשם בטיחות בעבודה.  

שבצמוד קיימים קווים עיליים של חשמל או טלפון או כל דבר אחר, על הקבלן במקרים   

  לנקוט באמצעי בטיחות ולהבטיח שלמותם ואי פגיעה בהם.

סילוק הגזם וענפים עבים חתוכים (מנוסרים) ליחידות אורך מתאימות להעמסה אל מחוץ   

  לגבולות האתר כאמור לעיל. כל החתכים ימרחו במשחת עצים מיוחדת.

                      מפרט לביצוע עבודות להעתקת עצים שימור וגיזום שורשים ונוף בעצים  41.08ראה                  

  קיימים

  

  גיזום עצי אקליפטוס40.01.016

באתר קיימים מספר עצי אקליפטוס בוגרים, הקבלן יגזום את העצים להסרת ענפים   

ל ענפים וכו', הכל לפי הנחיות באתר. עבודת יבשים, להרמת הנוף ולחידוש הצמחיה, דילו

  גיזום זו תיעשה בהנחיית ב"כ האדריכל ואגרונום מלווה שתינתן באתר בזמן אמת.

כן, תבוצע העבודה בעזרת -עבודת הגיזום תיעשה אך ורק על ידי בעלי מקצוע מוכרים, כמו  

כים יהיו חלקים ציוד מכני (מסורים חדים) או מזמרות ידניות, הכל לפי הצורך. כל החת

תוך שמירה ודאגה לשלמות הקליפה. החתכים יהיו אלכסוניים וימרחו במשחת עצים 

  אפורה (לא שחורה). יש לדאוג ולא להשאיר "זיזים". סילוק הגזם לאתר הפסולת כאמור.

  הגוזם לא יתחיל במלאכת הגיזום ללא נוכחותו של מנהל הגן  או מי שימונה על ידו.  
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  ת עצי דקלהעתק40.01.017

  חפירה סביב הגוש לצורך הוצאת העץ בגוש שלם ויציב.  

ס"מ לצדדים  30-40חפירת הבורות לנטיעה כאשר גודל הבור יספיק לגוש ובתוספת   

 ).m 1.5 -ומתחת לגוש. (לא פחות מ

קשירת כפות העץ בעזרת שלוש "סנדות" לפחות, הוצאת העץ בגוש שלם והעברתו   

  ורות לנטיעה.למיקומו החדש בו הוכנו הב

נטיעה תיעשה באדמת חמרה קלה במיוחד. השקייה רצופה תוך מילוי האדמה סביב הגוש.   

הסדרת גומה, המשך השקייה לפי הצורך, אחריות לקליטה והחלפה לעץ זהה במקרה של 

  אי קליטה.

                      ם מפרט לביצוע עבודות להעתקת עצים שימור וגיזום שורשים ונוף בעצי 41.08ראה                

  קיימים

  

  גיזום עצי זית40.01.018

גיזום ענפים בעצי זית הקיימים ייעשה על ידי בעלי מקצוע מיומנים לעבודות גיזום כגון   

גננים מומחים. כל החתכים לדילול ועיצוב העצים יהיו חלקים ואלכסוניים וייעשו 

  במשורים חדים תוך הקפדה על אי קריעת הקליפה.

  יחת החתכים במשחה מיוחדת לכך מהסוג הנדרש.מר  

  סילוק הגזם לאתר הפסולת כאמור בפרק המוקדמות המיוחדות.  

                      מפרט לביצוע עבודות להעתקת עצים שימור וגיזום שורשים ונוף בעצים  41.08ראה                  

  קיימים

  

  פרוק אבני שפה או גן שונים40.01.019

בני שפה או צד מכל סוג שהוא כנתון בסעיפי כתב הכמויות ובתוכניות. העבודה פרוק א  

  תבוצע בכלים מכניים  ו/או בעבודות ידיים בהתאם להנחיותיו של המפקח.

באם יידרש הקבלן על ידי המפקח, יהיה עליו להעביר חומר מפורק הראוי לשימוש חוזר   

או לכל מקום אחר בגבולות שיפוטה לפי דעתו של המפקח, למחסני המזמין או העירייה 

  של העירייה. המחסנים יהיו במרחק סביר מהאתר.

במקומות שבהן המיסעה לא נועדה לפרוק, תבוצע העבודה בזהירות מירבית למניעת   

  פגיעה באספלט.

באם המפקח יהיה סבור שהחומר המפורק אינו ראוי לשימוש חוזר, יהיה על הקבלן   

או מקום מורשה על ידי המוסדות. כל פגיעה במיסעה להרחיקו מהאתר למקומות ו/

  תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  בכל מקרה פסולת ושבר יורחקו אל מחוץ לגבולות האתר.  

  המדידה והתשלום לפי מטר אורך מדוד לפני תחילת עבודות הפרוק.  

  

  פרוק ריצופים40.01.020

ים מכל סוג שהוא ובעבודת ידיים בכל מקום בו יורה המפקח, יהיה על הקבלן לפרק ריצופ  

  בלבד.
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הריצוף המפורק ינוקה היטב מכל לכלוך ופסולת ויוסדר בערמות תוך מיון לסוגיו השונים,   

  במקום בו יורה המפקח בתוך גבולות האתר.

הרחקת הפסולת ו/או שבר אל מחוץ לגבולות האתר למקום ו/או מקומות מותרים ע"י   

ת אחרת. זכותו של מנהל האתר או המפקח להורות על רשות מקומית או כל רשות מוסמכ

  סילוק כל המפורק.

  

  ניסור ופרוק אספלט41.01.021

בהתאם לתוכנית ו/או בהתאם להוראות באתר. ניסור האספלט במסור  0 -סימון נקודות ה  

מכני מוטורי בעל כושר חדירה לכל עובי השכבה הקיימת. הניסור יבוצע בניצב אלכסון או 

  גיאומטרית אחרת הנדרשת. בכל צורה

פרוק קטעי אספלט המיועדים לפרוק לאחר גמר ניסור כאמור לעיל. פרוק ייעשה בכלי   

  מכני מהטיפוס המאפשר ביצוע בטיחותי ותקין בתנאי המקום ו/או בעבודת ידיים.

העמסה וסילוק מהאתר לאתר פסולת מותר ומאושר, על ידי רשות מקומית, המשרד   

  ו כל רשות מוסמכת אחרת.לאיכות הסביבה, א

  על הקבלן חלה חובת תשלום אגרות למוסדות הנ"ל בגין שפיכת הפסולת.  

  

  פרוק מדרכות40.01.022

פרוק מדרכות מכל סוג הקיים באתר, כגון אספלט, ריצוף וריצוף משולב, יבוצע בציוד   

 מכני ו/או בעבודת ידיים, הכל בהתאם לאפשרויות ובהתאם לתנאים הספציפיים של

  המקום הנדון.

  סילוק המפורק לאתר פסולת מאושר כאמור במוקדמות. מדידה לפי מ"ר.  

  

  התאמת מפלסי שוחות וקולטנים40.01.023

התאמת תאי ביקורת שונים תבוצע על ידי הקבלן להגבהה, ו/או להנמכה ממצב קיים   

  למצב מתוכנן סופי ללא סטיות.

  העבודה תיעשה באופן הבא:

ם לרצוי מתוכנן סופי על ידי יציקת משטח בטון סביב התא הגבהה ממצב קיי  א.

  מ"מ.  100/100/5ס"מ, עם שתי רשתות פלדה מולחמות  15הקיים בעובי 

בשטחי הריצוף יורכבו מכסים מסוג "מורן" מתכת יצקת במסגרת ריבועית, לפי   

  המעמס הנדרש לעיל.

ת המכסה והתקרה הנמכה תיעשה על ידי חפירה הדרושה לשם ביצוע מושלם. הסר  ב.

  והחזר לגובה סופי מתוכנן. 

  גם כאן יוחלפו המכסים כאמור לעיל במידה והקיימים אינם עונים לנדרש.  

התאמת תאי בזק בודדים ו/או כפולים, תיעשה על ידי הסרת מכסה, יציקה עם   ג.

  ברזל להגבהה, ניסור, להנמכה והחזרת המכסה לגובה המתוכנן.

  חדש עם או בלי אבני שפה.קולטנים יותאמו למצב ה  ד.

מדידה לפי יחידה כנקוב בכתב הכמויות ללא הפרדה לקוטר, גובה או נומך   

  ההתאמה.
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  ניסור אספלט בהתחברויות40.01.024

בגבולות שטחי פרוק האספלט, ובקווי התחברות בין אספלט חדש לישן (פזות), ינוסר   

  הקיימת. האספלט במשור בעל כושר חדירה לכל עובי שכבת האספלט

הניסור יבוצע בקווים ישרים ובצורה ניצבת אלכסונית או כל צורה גיאומטרית אחרת   

  הנדרשת.  

  באזורי התחברות ירסס הקבלן בביטומן לקבלת פזות התחברות נדרשות.  

  המדידה והתשלום יהיו לפי מ"א.  

  

  פרוק מסעה אספלט קיימת40.01.025

מסומנים בתוכניות ו/או בכל מקום אחר לפי עבודות פרוק האספלט תבוצענה באזורים ה  

הוראות המפקח. הפרוק ייעשה בציוד מכני ו/או בעבודת ידיים לכל עומק המיסעה 

הקיימת כולל שכבות התשתית והמצע מכל סוג שהוא עד לעומק פני השתית. העבודה 

  כוללת ניסור האספלט כאמור בגבולות הפרוק, ניפוץ, העמסה וסילוק כאמור במוקדמות.

מצע במידה והינו ראוי לשימוש חוזר לא יסולק לאתר הפסולת, אלא ישמר בקרבת מקום   

  לשימוש חוזר, ופיזורו כשכבה ראשונה על גבי שתית.

  מדידה והתשלום לפי מ"ר ללא הפרדה לעומקים.  

  

  קרצוף אספלט בכביש קיים40.01.026

המאפשרות קרצוף הציוד יהיה מסוג מיישרת בקר או מקרצפת בקר  – ציוד הקרצוף  

  רצועות בבקרה אלקטרונית או בדיוק ברום.

ס"מ לפחות במעבר אחד, אג עיצוב שולי השטח המקורצף  10הציוד יאפשר קרצוף לעומק   

(השפות) בצורת אנכית, ישרה ולא מעורערת. כשהקרצוף הוא לצורך ריבוד מחדש של 

לפחות. כשהקרצוף הוא מ'  1.20נתיבים שלמים, יאפשר הציוד קרצוף ברצועות שרוחבן 

מ'  0.30לשם תיקונים מקומיים, ולעבודות תחזוקה, יאפשר הציוד קרצוף רצועות שרוחבן 

  לפחות.

הציוד יאפשר טעינה ישירה למשאית, שתנוע לפי המקרצפת ובכיוון תנועתה, על פני   

  מיסעה שטרם קורצפה.

באחד ממסמכי יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם, רק אם הדבר צויין   

  החוזה.

הקרצוף יתבצע לפי התוכניות ובעומק, שיאפשר ביצוע השכבה  – קרצוף בשטחי אספלט  

מקורצף, או -החדשה בעובי הנדרש. קרצוף במקום של התחברות אנכית לאספלט לא

בקרבת שוחות במקומות שלא ניתן להשתמש במקרצפת, יבוצע בעבודת ידיים, לפי 

י לא לפגוע בקיים. אם עקב הקרצוף נתערערה, נסדקה או הוראות המפקח, ובזהירות כד

נתפוררה השכבה, ימשיך הקבלן בקרצוף עד לשכבה יציבה. בגמר הקרצוף יש לטאטא את 

  השטח.

נוסף לטאטוא הראשון יש לנקות את כל השטח המקורצף באויר דחוס, או במטאטא מכני.   

  לא תותר תנועת כלי רכב על השטח המקורצף לפני הניקוי.

לאחר הקרצוף יהיו פני השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצים עמוקים ופני   

  המיסעה המקורצפת יהיו יציבים בלא מקומות מעורערים או מתפוררים.
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המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן, לפנות את החומר  – פסולת הקרצוף  

  ק"מ. 10המקורצף ולאחסנו באתר או מחוצה לו ברדיוס 

מידה והמזמין מוותר על זכות זו, יהיה דין החומר המקורצף ככל חומר אחר כלומר ב  

  למילוי או לסילוק. פעולות אלו כלולות במחיר היחידה.

  

  קרצוף אספלט במדרכה קיימת40.01.027

ביצוע עבודות קרצוף באזורים המסומנים בתוכניות ו/או באזורים אחרים לפי הנחיות   

  והוראות המפקח.

הקרצוף יתאים לנדרש בתוכניות ובאזורים מסויימים יכול להיות קרצוף חריצים עומק   

בלבד להתחברות שכבה חדשה, הכל כמסומן בתוכניות ובהנחיות המפקח. ניקוי מושלם 

של אזורים מקורצפים וסילוק הפסולת, או איחסון לשימוש חוזר, הכל לפי הוראות 

  הפיקוח. 

  מוקדמות.סילוק ייעשה לאתר הפסולת כאמור ב  

  המדידה והתשלום לפי מ"ר.  

  

  פרוק והריסת קירות40.01.028

יבוצע פירוק קירות בתחום המגרש ובגבולותיו, כולל קיר בגבול עם רחוב התקומה   

  ומסביב לחצר התפעולית הקיימת 

פרוק קירות אבן, בלוקים, סיליקט וכדו', או ניפוץ קירות בטון כולל ניסור אנכי בנקודות 

ק סוגי קירות בניה כדוגמת קיר בגבול עם רחוב התקומה בדופן המערבית של האפס. פרו

  הבניין ייעשה בעבודת ידיים ו/או בעזרת ציוד מכני מתאים. 

  ניסור קירות בטון בנקודות האפס ייעשה במשורים בעלי כושר חדירה לכל עובי הקיר. 

ות בכל הקירות מכל סוג ניפוץ יבוצע ב"בוקע", מדחסים ו/או בעבודת ידיים. גם את היסוד

  יש לבצע כנ"ל. 

מילוי תוואי היסודות המפורקים במצע באזורי ריצוף או אספלט ובאדמה נקיה באזורי 

  גינון. סילוק הפסולת לאתר הפסולת המאושר כאמור. 

  מדידה נטו לפי מ"ר קירות הנראים לעין לפני תחילת הפרוק.

  

  ניפוץ ופרוק משטחי בטון2940.01.0

טחי בטון הקיימים באתר ובכל עובי שהוא. הניפוץ ייעשה בכלי מכני מהסוג ניפוץ מש  

הנדרש כגון "בוקע", או כל כלי אחר ו/או בעבודת ידיים. סילוק המפורק אל מחוץ 

  לגבולות האתר כאמור.

  

  פרוק גדרות ושערים040.01.03

יים במידה פרוק גדרות רשת או לוחות פח אשכורית או מכל סוג אחר, ייעשה בעבודת יד  

  והחומר הקיים הינו ראוי לשימוש חוזר לפי דעתו של המפקח.
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במקרה של חומר בלתי ראוי לשימוש חוזר או שאין בו כל צורך, יהיה על הקבלן להרוס גם   

ע"י כלים מכניים או במשולב בעבודת ידיים. חומר הראוי לשימוש ירוכז על ידי הקבלן 

  מוש חוזר יסולק לאתר פסולת כאמור לעיל.באתר. פסולת או חומר בלתי ראויים לשי

  

  שליפת עמודי עץ140.01.03

הסרת חוטים עליונים או אחרים מהעמודים. עמודי עץ (טלפון) יש לשלוף מהקרקע או   

מהיסודות במידה והם קיימים בציוד מכני מבלי לפגוע בעמוד או על ידי חפירה סביב 

  עברת העמוד למקום ריכוז כאמור.היסוד. ניפוץ היסוד, סילוקו ושליפת העמוד. ה

  

  הסרת תמרורים ושלטים3240.01.0

גילוי היסודות, ניפוצם וסילוקם כאמור לעיל. הסרת השלט או התמרור מהעמוד ושליפת   

העמוד. העבודה תיעשה בעבודת ידיים תוך נקיטת אמצעי זהירות לשמירת המפורק 

  י המפקח באתר.בשלמותו. העברת העמוד, התמרור והשלט לאתר שיקבע ע"

  

  הריסת מבנים וסככות3340.01.0

כל המבנים והסככות יהרסו על ידי הקבלן בשלמותם כולל: גגות, תקרות, קירות מכל סוג   

שהוא, רצפות בטון  / ריצוף / אספלט, יסודות ועמודים, קונסטרוקציות מתכת, עץ וכו'. 

וההריסה לאחר ניתוק  העבודה תיעשה בציוד מכני ו/או בעבודת ידיים. תחילת הפרוק

  המערכות הפנימיות והחיצוניות ייעשו על ידי קבלנים אחרים, או על ידי עובדי המזמין. 

ריהוט פנים, חלונות, דלתות, אסלות, כיורים, ברזים וכו', יפורקו בזהירות בעבודת ידיים   

  בלבד ויעברו למקום ריכוז בתוך גבולות האתר, בהתאם להוראות המפקח.

י המפקח לוותר על פרוק ידני של הנ"ל, באם יהיה סביר שאינו ראוי לשימוש הרשות ביד  

חוזר. במקרה זה יוכל הקבלן להרוס בשיטה הנראית לו ולסלק את כל הנ"ל וכל יתר 

  ההריסות והפסולת לאתר פסולת כאמור לעיל.

ידי הקבלן על ציוד מכני שבדעתו להשתמש בו -כל המפורק והפסולת האחרת יועמסו על  

פינוי. המשאיות יהיו תקניות והמשא יכוסה בברזנט כפי הנדרש בתקנות של משרד ל

  התחבורה ומשטרת ישראל.

  הקבלן חייב לקבל אישור מאת המפקח מבחינת סוג, טיב ובטיחות בעבודה.  

סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות המוכרזים של האתר לאתר פסולת מאושר ומוכר   

  כאמור.

  ינוקה על ידי הקבלן.כל האתר לאחר ההריסה   

  מבנים וסככות המיועדים לפרוק והריסה מוספרו בתוכניות ובכתב הכמויות באופן זהה.  

להלן מידע ראשוני על מבנים וסככות המיועדים להריסה, מידע זה אינו פותר את הקבלן   

  מבדיקה יסודית באתר, ויש לראות כאינפורמציה בלתי מחייבת את המזמין.

בסעיפי כתב הכמויות יועתקו ממקומן העכשווי למקום אחר בתוך  מכולות המפורטות  

  גבולות האתר.

  הקבלן ידאג לציוד מכני להרמה, פריקה, הובלה והצבה במקום החדש.  
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  עבודות עפר (חפירה ומילוי)  - 4002

  

  כללי40.02.010

 תת פרק זה מתייחס לביצוע עבודות עפר שונות בכל סוגי הקרקע ו/או מצע הקיימים  

  באתר.

ס"מ  50העבודה ממצב קיים לרצוי לתחתית שכבות המצע ובאזור הגן, תבוצע למינוס   

מהגובה המתוכנן, וזאת בתנאי שאדמת המקום אינה ראויה לגידול גנני (או כל הנחיה 

  אחרת). כל העודפים והפסולת יסולקו לאתר הפסולת כאמור במוקדמות המיוחדות.

בעבודת ידיים בהתאם לאפשרויות באתר. יש להקפיד ביצוע העבודה בציוד מכני ו/או   

במיוחד על סילוק עודפי המצע באיי התנועה בחניות, לאחר הנחת אבן השפה ולפני פיזור 

  האדמה.

אין לפזר אדמה גננית בכל מקום שהוא, אלא לאחר בדיקת שתית על ידי המפקח ונציג   

  המתכנן / מזמין העבודה.

  

  ומילויעבודות עפר חפירה 40.02.011

עבודות עפר, חפירה ומילוי יבוצעו לאחר גמר עבודות פרוק והכנה כאמור בפרק משנה   

, חישוף השטח מכל צמחיה ועשביה הקיימת, ולאחר ביצוע עבודות איזון השטח על 4001

  ידי מודד מוסמך.

העבודה תבוצע בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים ממצב קיים למצב רצוי ומתוכנן   

צעים, בשטחי גן מתוכננים לגובה סופי, בתנאי שתבוצע באדמת גן נקיה לתחתית המ

  ס"מ לפחות. 50-60ובעובי שכבה של 

העברת עפר חפור ממקום חפירתו והטלתו בשטחי מילוי מתוכננים, ו/או סילוק המיותר   

  או שמירתו למילוי חוזר.

וק וברטיבות ס"מ כל שכבה לאחר היד 20המילוי יפוזר בשכבות אופקיות ובעובי של   

לפי מודיפייד. שכבה תורנית לא תפוזר אלא  95%אופטימלית לקבלת דרגת צפיפות של 

  לאחר שקודמתה יושרה, הודקה ונבדקה.

הפסולת, הבטונים או אלמנטים אחרים שיתגלו בתוך הקרקע, יחשבו כחפירה רגילה    

  ועבורם לא תשולם כל תוספת.

  

  סילוק עודפי עפר240.02.01

המתקבלים לאחר ביצוע האמור בסעיף הקודם, יועברו על ידי הקבלן לכל אתר  עודפי עפר  

ואתר בגבולות שיפוטה של העירייה למקומות מותרים ע"י רשות מקומית או כל רשות 

  מוסמכת אחרת ובהתאם להוראות המפקח

הקבלן יעמיס את העפר על גבי משאיות תקניות בעלות מעמס מותר בהתאם לחוק, והנהג   

  ת המשא (העפר) בבד "ברזנט" כנדרש בתקנות התעבורה.יכסה א

הקבלן יפרוק את העפר ויפזרו בעזרת כלים מכניים לגבהים, לפי הוראות המפקח.                

עפר שאינו ראוי לשימוש מכל סיבה שהיא, יסלקו הקבלן אל מחוץ לגבולות שיפוטה של 

  העירייה.
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  מילוי מובא 340.02.01

יב המאושר ליצירת מצב רצוי לתחתית המצע או לתחתית שכבת אספקת מילוי מהט  

אדמה חקלאית. בכל מקום בו יוטל המילוי (מילוי מובא או מקומי), על הקבלן להכין את 

השטח לקבלתו, כלומר לחשוף, לנקות, למדוד וליישר בצורה אופקית לאורך ולרוחב. 

  ס"מ לאחר הידוק. 20שכבות המילוי  לא יעלו על עובי 

  לוי אשר יסופק על ידי הקבלן ממקורותיו הוא, יהיה מילוי מהטיב המאושר כדלקמן:מי  

  לא יהיה אדמה חרסיתית או כבדה.  א.

  לא יכיל עשבים רב שנתיים.  ב.

  לא יכיל פסולת אורגנית כגון קרשים עצים וכו'.  ג.

מכלל הנפח.  20%ס"מ ובכמות שלא תעלה על  7 - לא יכיל גושי אבנים גדולות מ   ד.

  אבנים חייבות להיות מעורבבות במילוי כך שלא יווצר מגע בין האבנים.ה

  מילוי שיסופק יכול להיות מעורב בכורכר ויהיה מילוי מסוג אדמה קלה עד בינונית.  ה.

  

  הידוק המילוי 440.02.01

כל שכבה ושכבה תהודק הידוק מבוקר ברטיבות אופטימלית כשדרגת הצפיפות הנדרשת   

  י מודיפייד א.א.ש.הו.לפ 95% -לא פחות מ

שכבה תורנית תפוזר לאחר קבלת תוצאות הבדיקה בשכבה הקודמת או לפי הנחיה   

  ואישור המפקח. שכבות המילוי תפוזרנה בצורה אופקית.

  

  הידוק מבוקר540.02.01

הידוק מבוקר של המילוי ייעשה רק באזורים של מיסעה, חניה, רחבות ושבילים להולכי   

אזורים אלה תיעשה לאחר גמר החישוף ויישור השטח, עד כמה שניתן רגל. הטלת מילוי ב

ס"מ לאחר הידוק מבוקר.  20בצורה אופקית לקבלת המילוי. המילוי יוטל בשכבות בנות 

הידוק ייעשה במכבשים מהסוג המאושר וברטיבות אופטימלית כשדרגת הצפיפות 

הגן המתוכנן לגידול  . מילוי אשר יוטל שלא באזורים אלה, אלא באזורי95%הנדרשת 

צמחיה, לא יהודק כל הידוק מבוקר, פרט לציוד מכני המשמש את הקבלן לעבודות חפירה, 

  פיזור ויישור.

  

  עיצוב פני השטח640.02.01

פני השטח יעוצבו על ידי הקבלן על ידי עיבוד ויישור סופי ללא סטיות, הכל בהתאם   

  לגבהים המתוכננים כפי שהם מופיעים בתוכניות.

על הקבלן לדעת ולהוסיף ברשת של עבודות עפר, נקודות עזר נוספות כפי שיידרש לקבלת   

  שטח מעוצב וגבהים מתוכננים ללא סטיות.

מטר וללא הגבלה  20/20נקודות עזר אלה ימוקמו באתר וכהמשך לרשת המתוכננת שהיא   

  בכמות.
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  שתית (צורת דרך)740.02.01

וסה במצעים בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים, יישור הקרקעית העומדת להיות מכ  

  מ"מ מדוד בסרגל ישר שאורכו מותאם לרוחב המקום הנדון. ±20 לקבלת דיוק ל 

ס"מ. תיחוח  10תיחוח (חריש) הקרקעית בשטחי מילוי ובשטחי החפירה לעומק של   

א (חריש) זה ייעשה במתיחה מוטורית, מחרשה נגררת על ידי טרקטור, אך בשום אופן ל

  יורשה תיחוח בעזרת שיני "שופל".

יישור חוזר לדיוק הנ"ל, שיבדק לאחר דחיסה. סטיה מותרת דלעיל לא תהיה מצטברת   

  בשום אופן.

ההידוק יבוצע במכבשים מהסוג המאושר על ידי המפקח ברטיבות אופטימלית ולדרגת   

  מודיפייד א.א.ש.הו. 96%צפיפות בשטחי מילוי ובשטחי חפירה למינימום 

  סטיות העולות על המותר דלעיל יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו ובאופן הבא:  

ס"מ, תוספת  10במקומות נמוכים מהנדרש על ידי תיחוח (חריש) חוזר בעומק של   א.

  עפר מהטיב המאושר, יישור והידוק חוזר כאמור לעיל.

עודפי עפר, במקומות נמוכים מהנדרש על ידי תיחוח (חריש) כנ"ל, גירוד וסילוק   ב.

  יישור והידוק חוזר כאמור לעיל.

  

  חפירת תעלות גישוש1840.02.0

חפירת תעלות גישוש לגילוי צנרת תת קרקעית לבדיקת עומקה במקום אחד או במספר   

  מקומות, לפי החלטת המפקח.

  מיקום צנרת תת קרקעית שתימסר לקבלן ע"י המפקח, הינו מקורב בלבד.  

ם בלבד בניצב לקווים התת קרקעיים עד לגילוי הצנרת החפירה תבוצע בעבודת ידיי  

  ס"מ ועומקן עד לגילוי הצנרת כאמור. 50סימום קהנדונה. רוחב התעלות יהיה מ

  

  תמוכות  19.40.02

לאורך התוואי המתוכנן, כאשר מסומן ומאושר שדפנות החפירה אינן יציבות או במקומות   

אחר, על הקבלן לתמוך את דפנות  צמודים למדרכות, קוי מים או ביוב או כל אלמנט

  החפירה על ידי לוחות יציבים.

דיפון ותמיכת הדיפון ייעשה לפי מצב דפנות הקרקע בעומקים הבאים: באדמות כבדות   

  מ'. 1.0מ' ובאדמות קלות בעומק של  1.5וחרסיתיות 

במקרה שתיווצר מפולת מכל סיבה שהיא, על הקבלן להסיר ולסלק את אדמת המפולת   

  ולתקן את התמוכות.מיד 

  

  מי גשם או תהום040.02.02

במקרה של הצפות במי גשם, נזילות מהצנרת, ברז או במקרה של תקלה אחרת, על הקבלן   

לסלק את המים מהחפירות בעזרת ציוד מכני (שאיבה), או כל צורה אחרת כגון 

ידי  גרוויטציונית. על הקבלן להבטיח במידת האפשר מניעת המים לתוך התעלות, על

  הסדרת מחסומים (תלמים) בקרקע, בקצה העליון של הדפנות.
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  אדמה גננית2140.02.0

אדמת גן שתסופק על ידי הקבלן ובהוראות המפקח, תהיה חפורה משכבות עליונות   

מ'. האדמה תהיה טרה רוסה (חמרה) קלה עד בינונית  1.5ופוריות ובעומק שלא יעלה על 

מכל חומר זר, מעשבים רב שנתיים וחופשיה ממחלות ובשום אופן לא חרסיתית, נקיה 

  ומזיקים.

  הפיזור יבוצע בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים. יישור מדוייק בהתאם לגבהים מתוכננים.  

  ס"מ. 50-60עובי השכבה מינימום    

על הקבלן חלה החובה להכנסה, פיזור ויישור, גם בחלקות המוגבלות המחייבות ביצוע   

מפני  3 – 5ורך שבילים, אבני שפה וכו' יבוצע יישור לגובה מינוס בידיים בלבד. לא

  האלמנט הנ"ל.

באם המפקח ו/או האדריכל יהיו סבורים שהאדמה הודקה יתר על המידה, תהיה קביעתם   

  סופית ועל הקבלן לבצע את הפעולה הבאה:

  ס"מ בכלי מכני או עבודת ידיים. 40חריש לביטול ההידוק בעומק של   

זור האדמה ולפני שקבלן הגינון החל בהכשרת הקרקע, על קבלן הפיתוח להשקות לאחר פי  

את השטח (ע"י פרישת מערכת השקייה זמנית), להנביט את העשביה ולהשמידה במידה 

  והיא צמחה בחומרי הדברה המותאמים לסוג העשביה ובמינון לפי הוראות היצרן.

  כל הנ"ל ללא תמורה נוספת.  

כן, חלה על הקבלן חובה לתאום, -מה מחייבים בדיקה ואישור. כמומקור, סוג וטיב האד  

קבלת אישור ותשלום אגרות בגין הנ"ל למנהל מקרקעי ישראל בהתאם לנדרש בחוק 

  ובתקנות האחרונות.

  

  עבודות בטון 4003

  

  כללי40.03.010

באם לא נאמר אחרת, תבוצע העבודה לפי תוכניות והמפרט הכללי ותמיד מחיר היחידה   

  כלול את הזיון.י

באם לא נאמר אחרת בתת פרק זה, תבוצענה העבודות לפי תוכניות כאמור וכמפורט   

  במפרט הכללי.

  

  סוג הבטונים40.03.011

, כנדרש 20 - , ב30 -, ב40 - כל עבודות הבטון היצוק באתר תהיינה עשויות מבטון ב  

  בתוכניות השונות וכנקוב בסעיפי כתב הכמויות.

  נו בתנאי בקרה טובים.כל הבטונים יוכ  

  

  תבניות240.03.01

התבניות ייעשו בלוחות עץ לקבלת מידות מתוכננות. באם ידרשו תבניות מיוחדות   

במקרים מסויימים לקירות בטון חשוף וכדו' יבצע הקבלן כנדרש בתוכניות. בכל מקרה 

רמציות חוזק התבניות יספיק בכדי לעמוד בהעמסות סטטיות ודינמיות, ובכדי למנוע דפו

  של התבניות בשעת שימת הבטון ושימוש במחט מרטטת (ויברטור).
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מודגש בזאת שהתבניות, התמוכות, החיזוקים וכדו', יבוצעו בהתאם לתקן ישראל מס'   

  והמפרט הכללי ובאחריות הקבלן.  904

  

  מעברים, חורים, פתחים וכו'340.03.01

לכלול בהם גם את עשיית כל  היות ומחיר התבניות כלול בעבודות הבטון, הרי שיש  

החורים, הפתחים ומעברי הצנרת. קביעת אביזרי מערכת כגון לאינסטלציית חשמל, 

תקשורת, בטיחות וכו', קביעת ברגים, עוגנים, ביצוע יציקת זיזים, בליטות, חריצים, 

  קיטומים, מגרעות, שקעים, אפי מים, סרגלים ותעלות למינהם וכדו'.

  כניות, כל חוטי הקשירה יהיו מגולוונים גילוון עמוק כפול.באם לא נאמר אחרת בתו  

בעבודות בטון חשוף באם נדרש בתוכניות, חיזוק התבניות יבוצע במחזיקי מרווחים   

  (ספיסרים), או בשיטה אחרת מקובלת על ידי המהנדס המתכנן.

  

  חורי ניקוז1440.03.0

ת. חורי ניקוז ייעשו בצינורות ובמרווחים הנתונים בתוכניו 2חורי הניקוז יהיו בקוטר "

פי.וי.סי. בגוון אפור ובשיפוע כלפי חוץ. בכדי למנוע שפך אדמה דרך הצינורות הנ"ל, יש 

להסדיר סינון על ידי ניקוי יסודי סביב החור בגב הקיר, והדבקה היקפית מעבר לצינור 

  הניקוז בבד גיאוטכני מהסוג המאושר.

מ"ק  0.15-0.20טכני ולמלא בחצץ בכמות של בנוסף לבד זה יש לתפור שק בבד גיאו

  ולהניחו בגב הקיר לכיסוי החור כנתון בתוכניות.

  

  תפרי התפשטות1540.03.0

של  40תפרי התפשטות בקירות, או תפרי דמה, יבוצעו לפי תוכנית וכמתואר בהמשך בפרק   

  המפרט המיוחד.

  ס"מ, אלא אם צויין אחרת בתוכניות. 2 -רוחב התפר כ  

- ס"מ דלעיל יוסדר קל 2אנכיות ואופקיות לצידי התפר יהיו קטומות. במרווחים של פינות   

קר לצורך קבלת תפר אנכי בקירות ללא סטיות, על הקבלן להסדיר הפסקת יציקה באופן 

  ס"מ. 25), ברוחב p.v.cאנכי, להתקין תפר (

היציקה, יש במרכז התפר, כאשר המרווח בין חלקי הקיר יושג ע"י לוחות פוליביד. בגמר   

קר בעזרת בנזין ולאחר מכן למלא את התפר ולהחליקו -להסיר את חלקו העליון של הקל

במסטיק מהסוג ומהטיב המאושר ע"י האדריכל. בהיעדר הוראה בתוכנית, יוסדרו תפרים 

  מ'. 4 – 5מ' ובספסלים  8 – 10בקירות כל 

  

  מצעים ותשתיות - 4004

  

  כללי40.04.010

להסדרה, אספקה, פיזור, יישור והידוק המצעים על גבי הקרקע ומצע תת פרק זה מתייחס   

  מיוצב חול + צמנט על גבי תקרות.

  מצעים אלה משמשים כבסיס לעבודות ריצוף שונות.  
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באם לא נאמר אחרת בתת פרק זה, תבוצענה העבודות וטיב החומרים יענו לכל הדרישות   

  והספציפיקציות הנקובות במפרט הכללי הרלוונטי.

  

  מצע סוג א'40.04.011

לאחר גמר עבודות השתית (צורת דרך), ולאחר קבלת תוצאות בדיקת מכון התקנים 

  ואישור המפקח, יפזר הקבלן מצע סוג א' אבן גרוסה ומודרגת. המצע יפוזר באופן הבא:

ס"מ כל שכבה לאחר  20בשטחי המיסעה והכבישים יבוצע הפיזור וההידוק בשכבות בנות 

  השכבות לפי הוראות באתר. הידוק, כמות 

ס"מ. הפיזור וההידוק יבוצעו  20ברחבות ושטחי מדרך תפוזר שכבה אחת כנ"ל אבל בעובי 

  ס"מ מדוד בסרגל ישר.  ±1לדיוק 

  סטיות העולות על המותר יתוקנו כדלקמן:

ס"מ, יוסף מצע מהטיב  10במקומות נמוכים מהנדרש על ידי תיחוח (חריש) בעומק   א.

  מכן יבוצע יישור והידוק. המאושר ולאחר

במקומות גבוהים מהנדרש על ידי חריש כנ"ל, גירוד והרחקת המיותר, יישור   ב.

  והידוק חוזר.

  לפי מודיפייד. 100%הידוק יבוצע ברטיבות אופטימלית לקבלת דרגת צפיפות של 

  ק"ג/מ"ק. 1,150=  100%

  מ"ר לפחות.  300בדיקות מכון התקנים יבוצעו אחת לכל 

  מספר דרישות נוספות:להלן   

  60%-100%=  3/4אחוז עובר נפה 

  30%-70%= 4אחוז עובר נפה מס' 

  0%-15%= 200אחוז עובר נפה 

  60%מת"ק מזערי הנדרש =

  25%גבול נזילות מירבית =

  6%אינדקס פלסטיות מירבי =

הרשות בידי המפקח לשנות את עובי השכבות על סמך סוגי הקרקע, בקרקעית חרסיתית   

  מספר השכבות לפי המלצת יועץ הקרקע. תוגדלנה

  פיזור יבוצע בציוד מכני ובעבודת ידיים.  

  .51הידוק ייעשה תוך הרבצת מים לקבלת רטיבות הנדרשת בפרק   

  

  מצע מיוצב40.04.012

המצע המיוצב ייוצר מחול נקי, חופשי מכל חומר זר בתוספת צמנט רגיל, היחס בין צמנט   

רבב לתערובת הומוגנית ולפזרה על גבי התקרות או במקום . את החומרים יש לע1:6לחול 

  כפי הנדרש בתוכנית. כמות המצע ייעשה עפ"י ההספק היומי של הרצפים.

אין להשתמש במצע ישן אלא במצע שהוכן ביום הריצוף בלבד. (אין לפזר כמות גדולה   

  יותר מההספק של הנחת האריחים ביום נתון).

  ום הנדון, פחות שכבת טיט וריצוף עצמו.עובי השכבה בהתאם לנדרש במק  
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  עבודות ריצוף , חיפוי אבן ושפות שונות - 4007

  

  כללי40.07.010

תת פרק זה מתייחס לעבודות חיפוי קירות ומסדים, ריצוף לסוגים של רחבות, מדרכות   

ולהנחת אבני שפה כגון: אבני כביש, אבני גן וכו'. באם לא נאמר אחרת בתת פרק שלהלן 

  צענה העבודות בהתאם ובכפיפות לנקוב במפרט הכללי הרלוונטי ותמיד לפי תוכניות.תבו

  יש לקבל אישור המתכנן והמפקח מראש למקור ולטיב הריצוף והאבן.  

דוגמאות קטעי ריצוף וחיפוי לסוגיהם השונים יבוצעו לאישור המתכנן והמפקח בשטח   

ל סוג), הקטעים יבוצעו ע"י הקבלן מ"ר (לכ 10לפני התחלת העבודה. גודל הקטע מינימום 

  ועל חשבונו ויפורקו על ידו עם גמר העבודה.

  המדידה לפי מ"ר נטו.  

  

  ביצוע ריצוף באבנים משתלבות  40.07.11

  ארגון העבודה  .1  

התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכוון מצע החול המאושר. אספקת האבנים תבוצע     

  ל תבוצע מהכיוון הנגדי.אך ורק מכוון השטח שכבר רוצף. אספקת החו

  פיזור החול וישורו  .2  

ולאחר קבלת תעודת בדיקה לאחר קבלת תשתית מוכנה ומאושרת ע"י המפקח,     

מאת המעבדה המוסמכת, המוכיחה שהמצע ודרגת הצפיפות עונים לנדרש, על 

ס"מ. החול יפוזר בשכבה  4-5חול דיונות נקי ויבש בעובי של הקבלן לפזר שכבת 

  ה ללא הידוק.אחידה וישר

היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים ("שבלונות"). את סרגלי     

הצד יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים: בקביעת הגבהים יש לקחת 

  ס"מ. 1בחשבון שקיעת האבנים בעת ההידוק עד 

לישר מדי  יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר פיזור החול וישורו, רצוי    

פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח 

  החול המיושר בעת העבודה.

  סוג הריצוף והגוון  .3  

המרצפות יהיו מסוגים שונים לפי תכניות אדריכל הנוף עם פיגמנט ויתאימו לתקן     

צורת ההנחה ישראלי. האבנים יסופקו במספר גוונים לפי בחירת אדריכל הנוף, 

  תהיה עפ"י הנחיות אדריכל הנוף.

  הנחת הריצוף  .4  

יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה, למניעת זחילה של האבנים.     

  ההתחלה תמיד תבוצע באבנים שלמות ו/או חצאים מוכנים מהמפעל.

נע מ"מ לצורך מילוי בחול אשר מו 2-3בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של     

שבירת פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את 

  האבנים אחת לשנייה.
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  השלמת שולי הריצוף  .5  

לצורך השלמת משטח מרוצף עד לקו אבני שפה, ערוגות, קירות, מכסי ביוב וכו' יש     

  צורך להשתמש באבני ריצוף מנוסרות.

  במסור מכני בלבד; כל השלמה אחרת אסורה. חיתוך האבנים ייעשה ע"י ניסור    

תורשה שבירת יחידות ריצוף בגליוטינה, אין לא בזה שידוע לו כי  הקבלן מצהיר

למעט לאבנים כגון טרנטו או יפו אשר פניהם אינם להשתמש בה בשום מקרה 

. הניסור ייעשה במסור מכני תוך שימור במים. כשמנסרים ומרצפים ישרות

ס"מ, יונחו הנ"ל ע"ג שכבת טיט, וזאת לאחר  6 -דה קטנות מהשלמות ביחידות מי

  הידוק הריצוף.

בזה שלא תורשה יציקה בקצוות או במקום אחר לצורך השלמה  הקבלן מוזהר

בבטון צבעוני או רגיל. בכל מקום בו יווצר הצורך בהשלמה על הקבלן לנסר במסור 

  מוטורי ליחידות מידה הנדרשות במקום הנדון.

ס"מ יונחו הנ"ל על גבי טיט וזאת לאחר הידוק  5 -יחידות קטנות מ כשמנסרים    

  הריצוף.

  שינוי כוון בריצוף  .6

כאשר יש צורך בשינוי כוון בריצוף, יש לסגור את גבול העבודה ע"י ניסורים בקו   

ישר בתאום עם המפקח ואדריכל הנוף, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים 

  .שלמות (אבני קצה או חצאים)

  חגורת בטון סמויה  .7

בגבול ריצוף ושטחי נסיעה, כל מקום בו אין גמר באבן שפה וגם אם לא צוין   

ס"מ.  10/25, חתך החגורה 30- במפורש, תבוצע חגורת בטון סמויה; הבטון ב

ס"מ מפני הריצוף, או  2-החגורה תבוצע מתחת למרצפה החיצונית כשהיא שקועה כ

; עפ"י הנדרש בפרט, יהיה זיון לבטון של בחתך אלכסוני כשהיא שקועה כנ"ל

החגורה הסמויה. העבודה תבוצע ע"י גילוי תחתית המרצפת החיצונית, הרטבה 

ויציקה ביד, תוך הקפדה על החדרת הבטון מתחת למרצפת, יישור בגמר עבודה 

  וכיסוי החגורה, שפת החגורה החיצונית תהיה קטומה בסרגל.

סמויה בגבולות ריצוף  ומחירה ייכלל במחיר לא ישולם עבור גמר בחגורת בטון   

  הריצוף.

  הידוק הריצוף  .8

בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשוני של   

המשטח (על גבי האבנים המשתלבות) באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות בעלות 

מ"ר לפחות.  0.5הרץ ובגודל של  100ק"ג ותדירות של  2,000כח צנטריפוגלי של 

  מעברים. 3-הידוק זה יבוצע ב

הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר בסוף   

יום עבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני. לאחר ביצוע הידוק 

שעות לאחר ביצוע הריצוף, יש לפזר על המשטח שכבת  24-הראשוני ולא יאוחר מ

  קי ודק ולטאטאו לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות.חול מחצבה נ

 4-לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה ב  

  מעברים נוספים.
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בגמר פיזור חול המחצבה והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות במכבש   

ח ובהתאם מעברים, לפי הוראות המפק 8- טון או מכבש פניאומטי כבד ב 12

  למסקנות שיתקבלו 

מביצוע המשטח הניסיוני, לקבלת משוריות ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות   

  בין אבן לאבן.

  סטיות מותרות בביצוע  .9

על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים,   א.

  כמפורט בתכניות.

  מ"מ. 10הסטייה המותרת מגובה מתוכנן לא תעלה על   ב.

מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל   ג.

מ' והבנוי כך ששקיעתו  5ס"מ ובאורך של  5אלומיניום ברוחב של לפחות 

  מ"מ. 1המכסימלית עקב משקלו העצמי, בהישענו על קצוותיו לא תעלה על 

י בדיקת המישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים על פנ  

הריצוף המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין פני הריצוף במקום 

  בו נוצר המרווח הגדול ביותר.

  מ"מ. 5הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על   

סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעורים שהותנו לעיל יחייבו   ד.

ע"י  את הקבלן לרצף מחדש את המשטח. גודל אותם השטחים יקבע

  המפקח.

  מ"מ. 2הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעל על   ה.

  משטח ניסיוני  .10

לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע   א.

  מטר במקום שיורה המפקח. 2.0מטר וברוחב של  5.0ניסיוני באורך של 

אספקת האבנים  ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את  ב.

המשתלבות, פיזור תשתית החול, ביצוע הריצוף, הידוק ראשוני, פיזור חול 

למילוי המרווחים בין האבנים, השלמת הידוק הראשוני, כבישת האימות, 

  אלמנטי שפה וכו'.

הקבלן יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע   ג.

  את העבודה.

סקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה, טיב המסקנות אשר יו  ד.

החומרים, שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך 

  הביצוע.

בעת ביצוע המשטח הניסיוני יינטלו מדגמים, יבוצעו בדיקות, וכן ייבדקו   ה.

  התאמות הציוד ועובי שכבת החול, מישוריות משטח, הסטיות בגובה וכו'.

יבוצעו  –יקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות אם הבד  

  קטעים ניסיוניים נוספים על חשבון הקבלן.

משטחי הניסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל   

  חשבונו.
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אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים   ו.

  מסגרת מכרז/חוזה זה.ולביצוע של כל העבודה ב

המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י   ז.

  המנהל תחייב את הקבלן ללא כל תביעה מצידו.

  שינוי כוון בריצוף/ריצוף בקשתות  .11

במדרגות קשתיות או בפינות רחובות כאשר יש לבצע הנחה בקשת, יש לסגור את   

קו ישר וזאת ע"י מרצפות שלמות ו/או חצאים גבול העבודה בסוף הקטע הישר ב

ו/או ניסורים ולבצע הנחה בתחום הקשת כדוגמת הנחה במקביל בשיטת המקשר 

הרומי. עם גמר הקשת ו/או העיקול יש לסגור שוב את גבול העבודה בקו ישר 

  ולחזור ולרצף את המדרכה בדגם ההנחה הרגיל.

  

  ס"מ 30ברוחב  אבן שפה כביש2.01540.0

ס"מ בגמר  30/50/25במידות  מצע, יונחו האבנים והודק בי קרקעית שעליה פוזרעל ג  

לפי תוכניות. יש  20 -על גבי יסוד ומשענת בטון ב אקרסטון מסותת ובגוון אפור גרניט,

להקפיד שיווצר מגע בין היסוד למשענת. היציקה תותחם בלוחות עץ. אבני השפה יהיו 

  לאישור האדריכל. ובהתאם לדוגמא שיציג הקבלן תקניות

  תוך שמירה על נקיון שולי האבנים. 1:3החיבור בין האבנים ייעשה בטיט צמנט ביחס   

במקומות שידרוש המתכנן ו/או המפקח יספק ויניח הקבלן, חצאי או רבעי אבנים   

  שיסופקו מהמפעל.

  

  ס"מ ברדיוסים 30אבן שפה כביש ברוחב 40.05.013

מ', עפ"י המצוין  10- ענת כנ"ל, אבל בכל רדיוס הקטן מאופן ביצוע העבודה, היסוד והמש  

 30בתוכניות, יספק ויניח הקבלן אבני שפה טרפזיות המיוצרות במפעל, ברוחב חיצוני של 

  ס"מ. הנ"ל ישולם בסעיף נפרד.

  

  אבן גן340.07.01

האבן תהיה מסוג שיוגדר בתוכנית כאמור לעיל בגוון מתאים לתוכנית, ובסיתות מתאים   

  , הכל מותחם בתבנית לוחות עץ.20 -ניות. הנחה על גבי יסוד ומשענת בטון בלתוכ

ס"מ, יש להקפיד לקבלת חיבור מלא בין היסוד  10/10ס"מ ומשענת  5/20מידות היסוד   

  ובין המשענת.

כשיוצקים בהפרש זמן (בין היסוד למשענת) יש לנקות היטב ולהסיר את כל השכבות   

  החוצצות.

, יש להקפיד ולנקות היטב את שולי האבן. 1:3ם ייעשה בטיט צמנט ביחס חיבור בין האבני  

אבנים ביחידות קטנות להסדרת רדיוסים או קשתות, יש לנסר למידות הנדרשות במקום 

  לקבלת רדיוס או קשת ללא "שברים". אין להשתמש ביחידות שבורות.

  

  אבני תעלה או מעבר440.07.01

  ס"מ. 80 - ס"מ ולא יותר מ 20 -ם לא פחות מבמידות מתוכננות אך אורך האבני  
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האבן תהיה מסוג שיוגדר בתוכנית כאמור לעיל בגוון מתאים לתוכנית, ובסיתות מתאים   

לפי מידות מתוכננות, המישקים בין האבנים יהיו  20 -לתוכניות. יסוד ומשענת בטון ב

דרישת אדריכל ברוחב אחיד כמוגדר בתוכניות מעובדים בצמנט אפור או לבן, הכל לפי 

  הנוף.

  

  קירות באריחי אבן חיפוי1540.07.0

(מפרט כללי לעבודות  14ייעשה לפי התוכניות ובכפיפות לנאמר בפרק  בטון חיפוי קירות  

  אבן) וכמתואר להלן:

  חיפוי קירות באבן לפי המוגדר בפרטים ובתכניות  

במשטח הבטון  עשק ולמלא על הכל בליטבטרם ייגש לביצוע העבודה על הקבלן להסיר   

קבלת משטח מגע ישר (סרגל) לכל הכיוונים. הסרת בליטות וברזלים המיועד לחיפוי עד ל

  שונים תיעשה על ידי חיתוך וליטוש בדיסק לניקוי יסודי של פני הקיר במים מתוקים. 

אבן טבעית כלשהיא כפי שמופיעה בפרטי על הקבלן להניח אריחי  משטחי בטון נקיעל גבי   

מתוכנן ועל גבי שכבת טיט ל מרבי. ההנחה תיעשה בדיוק וף ואושרה על ידואדריכל הנ

. הדבקת האבן תבוצע באמצעות טיט בתוספת הכולל סיד ובי. ג'י. בונד לשיפור ההתלכדות

  דבק מיוחד על תשתית בטון.  

  . 2378סוג האבן  יענה לכל דרישות התקן לאבן טבעית לחיפוי ת"י   

ים או פגמים אחרים העלולים  להשפיע על חוזק או מראה האבן תהיה שלמה, ללא סדק  

  האבן.   

  החיתוכים יעשו במפעל לשיש או יוזמנו ישירות מהיבואן במידות המתאימות  

 באבנים שתבחרנה על ידי אדריכל הנוף בעיבודים, גדלים ועוביים שוניםהחיפוי יבוצע   

על אבן תהיה בסיתות הנדרש כמתואר בתוכניות ובסעיפי כתבי הכמויות וכמתואר להלן, ה

  .פי פירוט

  הגוון והעיבוד הסופי יאושרו לאחר הצגת דוגמא מאושרת.

  אריחי האבן ינוסרו למידות המתאימות כמצוין בפרטי הפיתוח.

  מ"מ ללא רובה. 8בין האריחים יבוצעו פוגות ברוחב של 

קת האריחים, ביצוע רובה , בגוון לפי בחירת אדריכל הנוף, ייעשה כמה ימים לאחר הדב

  כאשר השטח יבש ונקי.

או ש"ע.  I-GIL 166/167לאחר סיום כל עבודות החיפוי יבוצע סילר מגאפוקסי מסדרת 

שכבות, לאחר ניקוי וייבוש של המשטח כולו. שיירי החומר שלא נספגו  2 - הסילר יבוצע ב

  יוסרו בעזרת מגב או בד נקי. 

  ל הנוף והיזם, לפני התחלת הנחתה בשטח.גווני האבן, עיבודה וצורתה יאושרו ע"י אדריכ

  

  472שחלקריט 1640.07.0

משמש להדבקת אריחי אבן טבעית מכל סוג שהוא ע"ג תקרות או רצפה  472שחלקריט   

  לפיתוח.

לפני יישום ההדבקה יש לנקות היטב את גב האבן ואת פני שטח ההדבקה מאבק, שומנים   

ה ומשטח ההדבקה מזוהם או בעל נטייה ולכלוך אחר, ע"י שפשוף במברשת ובמים. במיד

  כשעה לפני יישום ההדבקה. 285לאיבוק בטון, יש צורך להשתמש בפריימר שחל 
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ק"ג אבקת שחלמיקס        25להכנת תערובת למריחה על תשתית הבטון: יש להוסיף שק   

G-30  ,4-5  (ללא מים) עד לקבלת דבק נוח למריחה. מריחת הדבק על  472ליטר שחלקריט

שתית הבטון  תוך הקפדה על מריחת כל השטח. המריחה תבוצע עם החלק המשונן של ת

  מ"מ. 5כשעובי השכבה  10X10המרית המשוננת. גודל השן 

(ללא  472ליטר שחלקריט  G-30 ,4-5ק"ג שחלמיקס  25מריחת גב האריח: יש להוסיף שק   

מריחה של כל פני גב מים) עד לקבלת דבק נוח למריחה. מריחת גב האריח תוך הקפדה על 

  מ"מ. 2-3האריח. המריחה תבוצע עם החלק הישר של המרית המשוננת, כשעובי השכבה 

מנות נפח  3מנת נפח צמנט עם  1תערובת טיט הנחה:  יש להכין טיט הדבקה מערבוב של   

ומים לפי הצורך.  472מכמות הצמנט שחלקריט  15%-10%חול או טיט מוכן. יש להוסיף 

  ריח כאשר הגב מרוח בפריימר המופיע לעיל.יש להצמיד הא

מערכת ההדבקה והנחת הגרניט תבוצע בשיטת רטוב על רטוב (כאשר התערובת על גב   

  האריח וע"ג התשתיות עדיין רטובות) וכל זאת ע"ג טיט ההדבקה הנ"ל.

  מ"מ (יש להשתמש בצמנט לבן בלבד). 30-60בעובי שכבת הנחה של   

  שעות. 72- ר כלאח -דריכה ע"ג שטח מודבק  

  שעות. 48-לאחר כ -מ"מ 10-20דריכה ע"ג שטח מודבק   

גמישה  Rמ"מ לפי התכניות, אשר תמולאנה במערכת פוגה פלקס  8יש להשאיר פוגות של   

  במיוחד לפי מפרט להלן.

  .08-8585444לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה הטכנית של חב' שחל בטלפון   

  

  ל ריצוףשכבת הגנה ע1940.07.0

ההגנה על הריצוף המלוטש תיעשה בשכבת "סילר" שקוף מט או מבריק לפי דרישת   

אדריכל הנוף. ההגנה "בסילר" תיעשה לאחר ניקוי יסודי של פני הריצוף כולל שטיפה, 

  ובאם נדרש להוריד כתמים קשים ייעשה גם ניקוי בקיטור.

  

 עבודות ניקוז ושוחות ביקורת - 4008

  

  תאי ביקורת  התאמת40.08.010

  תאי ביקורת שונים יותאמו לגובה הנדרש בהתאם לגובה מתוכנן וכדלקמן:  

הסרת המכסה והתקרה. שמירת התקרה לשימוש חוזר בקרבת מקום. התאמת השוחה   

הקיימת להגבהה או להנמכה, הכל לפי הצורך. הגבהה תיעשה על ידי תוספת חוליות בטון 

  ה של תאים ריבועיים או מלבניים.ו/או על ידי יציקה כולל ברזל, במקר

  הנמכה תיעשה על ידי סיתות או ניסור בשוחה לגובה הנדרש להנמכה.  

ס"מ מפני גובה הריצוף. מכסה שהוסר לא  12החזר תקרת הבטון לגובה מינוס לפחות   

  יורכב.

  הקבלן יעביר למחסני האתר או יסלקו מהאתר, הכל לפי הוראות המפקח.  

ת מדגם "מורן" מוצר "וולקן", או כל יצרן אחר, בתנאי שהמוצר הרכבת מכסה מתכת יצק  

  יהיה שווה ערך. מכסה מורן זה יהיה במסגרת ריבועית.

  ספירה לפי יחידה קומפלט ללא הפרדה לקוטר, גובה או עומק ההתאמה.  
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מ' למעמס  2.5טון ובדרך שרוחבה מעל  8המכסים יהיו בעלי מעמס מותר, ובשביל של   

  ן.טו 25מותר של 

  

  התאמת קולטנים בשטח ריצוף40.08.011

התאמת קולטנים הקיימים באתר לגובה סופי ומתוכנן כנדרש בתוכנית. התאמה תיעשה   

על ידי הגבהה או הנמכת הקיים. עבודות התאמה אלה תיעשנה בחומרים ובאופן שיורה 

  המהנדס באתר.

  כנן.התאמה תכלול תמיד הרחבה עליונה לקבלת רשת ניקוז בגודל מתו  

  רשת זו לא נכללת במחיר.  

הרחבה הנזכרת לעיל תהיה דמוי משפך (קונוס) ותכיל תושבת עליונה לקבלת מסגרת   

  ורשת כנדרש בתוכנית כאמור.

  

  מכסים ריבועיים גרנוליטיים40.08.012

המסגרת החיצונית תהיה בזוויתנים מהסוג, החומר והמידות הנדרשות בתוכניות. מסגרת   

ותכת רקמת פלדה מגולוונת כנדרש בתוכנית, גם היא בחומר ובמידות פנימית שעליה מ

  הנדרשות.

ס"מ המיועדים  2.5עד למינוס   30 -יציקת החלק התחתון במסגרת פנימית בבטון ב  

  לשכבה עליונה גרנוליטית שתוצק כאמור במפרט זה ובדגם הנדרש במקום הנדון.

רת המכסים לצורך בדיקה או ניקוי יש להקפיד ולהתקין שקעים (מתכת מגולוונת), להס  

  התא.

  מידות בהתאם לתוכנית.  

  

  החלפת מכסים40.08.013

החלפת מכסים של תאי ביקורת שונים ממכסים קיימים למכסים בעלי מעמס מותר   

בהתאם למיקומם באתר, כלומר בשטחי מדרכות, רחבות להולכי רגל ובשטח הגן. 

 60ולקן" מתכת יצוקה (יצקת) פקק בקוטר טון מוצר "ו 8למכסים בלעי מעמס מותר של 

  ס"מ ומסגרת ריבועית.

  טון. 25בכבישים וחניות המכסים יהיו כנ"ל מברזל יצקת אבל בעלי מעמס מותר של   

  

  התאמת תאי בזק40.08.014

התאמת תאי בזק עם מכסים כפולים או בודדים, תבוצע על ידי הקבלן להגבהה או הנמכה   

לא סטיות, ההתאמה הינה לכל מידות גובה או נומך ממצב קיים למצב מתוכנן ל

  הנדרשים.

  ההגבהה תיעשה על ידי יציקה בבטון וברזל, ולהנמכה על ידי ניסור התא למידה הנדרשת.  

  החזר מכסים לגובה מתוכנן חדש וביטונם לשביעות רצון הממונים.  

  

  התאמת קולטנים בשטח גינון40.08.015

יעשה לתחתית גליל מנוקב המיועד לניקוז בשטחי הכל כאמור לעיל אבל ההתאמה ת  

  הגינון. 
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הרחבת קולטן קיים תיעשה בחומרי פי.וי.סי. או דומה העמידים כנגד חלודה ולקוטר   

  הנדרש, כלומר לקוטר חיצוני של גליל המחורר.

בין ההתאמה (הרחבה) לבין גליל מחורר תיעשה אטימה במסטיק או כל חומר אחר שיורה   

  המהנדס.

  

  סבכה לתעלת ניקוז016.0840.

  תעלת בטון לניקוז תוצק בהתאם לתוכנית המהנדס.  

יש להקפיד ובזמן יציקת התעלה להרכבי החומרים ולבטן את מסגרת הזוויתן של פלדת   

  ס"מ כמשענת לסבכה. 10/10אל חלד. לזוויתן (מסגרת) יש לרתך פלדת אל חלד 

להבה (לייזר) למידות הנדרשות, עובי הסבכה עצמה עשויה לוחות פלדת אל חלד בחיתוך   

מ"מ ניתן לרתך אחד לשני לקבלת  290/290מ"מ. יחידות של  10 -לא יקטן מ להלוחות הנ"

יחידת אורך מתאימה להרמה, בדרך כלל לא יותר מחמש יחידות או לחלוקה מקורבת 

  בהתאם לאורך התעלה היצוקה.

  בא.ס-רשתות מהסוג הנ"ל ניתן לראות בקניון ערים בכפר  

  מדידה לפי מ' כולל עבודות בטון.  

  

  מכסים בריצוף משתלב1740.08.0

מכסים לתאי ביקורת בשטחי ריצוף משתלב יוחלפו למכסים מברזל יצקת מוצר "וולקן"   

או ש"ע עם לוגו של תו תקן יצויין סוג התא הקיים במקום זה. המכסים יהיו בעלי מעמס 

המכסים יהיו במסגרת ריבועית ופקק עגול  טון. כל 8טון ובמדרכות של  25בכביש של 

  בקוטר הנדרש על ידי יועץ האינסטלציה.

  

  עבודות מתכת -  40.09

  

  מסגרות חרש

  

  כללי40.09.011

במפרט  40-ו 20, 19מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרקים   .א

הכללי והמיוחד, או פרקים רלבנטיים אחרים שלהם, בנוסף לכל עניין אחר הנאמר 

  בהם.

 .1225לפי ת"י גם העבודות המוזכרות בפרק זה יבוצעו   .ב

 3יצרן/קבלן הפרגולות צריך להיות יצרן מוכר בתחום, אשר יוכל להציג לפחות   .ג

פרגולות דומות לנדרש במכרז זה, ברמת ביצוע מעולה של עבודות המסגרות, הגמר 

השנים האחרונות ומוצבות בשטחים  5-והצביעה, אשר ייצר/ביצע במהלך ה

  בוריים פתוחים. צי
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  גילוון40.09.012

  מיקרון. 100עובי לנו בטבילה חמה לווכל אלמנטי הפלדה יגו  

 "יאלקטרוסטטית שתיושם במפעל עפ חרושתית יצבעו בצביעהגם אלמנטי פלדה גלויים   

  .הנחיות היצרן, בהתאמה לתנאי הסביבה

  

  צביעה אלקטרוסטטית 40.09.013

 הכנת השטח .1

פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים  בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור     

  שאינם מתאימים לצביעה.

במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם   .2

  לי חם בתזה.אבהתזה, לחליפין באמצעות אלק

  מ"מ. 1.0-0.5בגודל  GL )ANGULAR  (GRIT 40התזת גרגירי פלדה מסוג   .3

  דחוס של שאריות גרגירים ואבק.ניקוי באמצעות אויר   .4

  בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.  . 5

. 36במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין   . 6

  המוצר יפסל ויוחזר לגלוון. מפקחלפי הנחיית ה

  צביעה  .7

בשיטה אלקטרוסטטית של ) או לחליפין TRIBO )FRICTION-איבוק בשיטת ה    

 OUT) בעלת תכונות HB )HIGH BILDאבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג 

FREE GASING  מיקרון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהיה מתוצרת  80בעובי

  הגרמני לדהייה או שווה ערך. B.S.Gמאושרת לפי תקן  7000אוניברקול סידרה 

  ן.הגוון לפי דרישת המזמי                    

  היקלי  . 8  

דקות.  10למשך  °140-°155יה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של יקל    

  דקות נוספות. 20למשך  °220- °180לאחר מכן 

  קירור  . 9  

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר     

  לפחות. °35- °40בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 

  דקות. 15למשך  °185-מפרטורת המתכת לא תפחת מהערה: ט    

  בקרת איכות  . 10  

  בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.    

  מ"מ לא יהיה קילוף. 1בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים     

  מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה.    

  

  תכנון מפורט40.09.014

  1225יוכן ע"י הקבלן לפי דרישות המפרט הכללי לעבודות בניה ות"י התכנון המפורט   

  ויאושר ע"י מתכנן הקונסטרוקציות.
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  הקבלן לא יהיה רשאי לסטות מתכניות הקונסטרוקציה שהוכנו ע"י המזמין.  

התכנון יבוצע בהתבסס על ההוראה שלא יבוצעו ריתוכים באתר אלא במפעל בלבד. כל   

מוש בריתוך יורים יבשים בלבד ע"י ברגים, אלא אם אושר שהחיבורים באתר יהיו חיב

  באתר מראש ובכתב ע"י המפקח.

  

  חומרים40.09.015

  פרופילים, צינורות ופחים מפלדה  א.  

 GHSו/או  RHSורגלים בחם (עפרופילים מרובעים ו/או עגולים חלולים מ .1

בהתאמה) וכן כל פחי החיבור המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת תכונות 

 .Fe 360חות לפלדה מסוג השוות לפ

ורגלים בחם וכן כל פחי החיבור האחרים עפרופילים וצינורות אחרים מ .2

לרבות פחים ועוגנים בבטון יהיו מפלדה בעלת התכונות המתוארות במפרט 

  .19001הכללי, סעיפים 

  לעיל. 2פרופילים מפח מכופף יהיו מפלדה לפי סעיף   .3

  ברגים, אומים ודיסקיות  ב.

ים בין אלמנטי קונסטרוקציה ראשיים (כגון חלקי אגדים, ברגים המחבר .1

 1978-899/1לפי  8.8חלקי קורות ראשיות וכו') יהיו לפחות מדרגת חוזק 

ISO  1225 של ת"י  3.2כמפורט בסעיף. 

  .5.6ברגי עיגון יהיו מדרגת חוזק  .2

כמפורט  ISO 1978-898/1לפי  4.6ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזק  .3

 .1225של ת"י  3.2בסעיף 

אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים  .4

 .3.4, טבלה 1, חלק 1225עליהם הן מורכבות, כמפורט בת"י 

 .3.2.3, סעיף 1, חלק 1225דסקיות ודסקיות קפיציות יהיו לפי ת"י  .5

 כל האומים, הברגים, הדסקיות והדסקיות הקפיציות יהיו מגולוונים. .6

ן של אלמנטים קונסטרוקטיביים ראשיים לאלמנטי הבטון ייענו ברגי העיגו .7

 .5/8"–לדרישות החשובים הסטטיים אך לא יהיו קטנים מ

קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמנטים קונסטרוקטיביים לא יקטן בכל  .8

 .1/2"–מקרה מ

  קפיצית. דסקהכל חיבורי הברגים יבוצעו בשני אומים או אום ו .9

  ריתוך  ג.

הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים, שהוסמכו כמוגדר בת"י כל עבודות   .1

  .2חלק  1032נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת"י  .2חלק  127

התאמת הפלדה לריתוך: פלדת הריתוך תתאים מבחינה מטלורגית לפלדת   .2

ובכל מקרה חוזק  1340, ת"י 1339, ת"י 1338ראה תקנים ת"י  –הרכיבים 

  ) יגדל מחוזק חומר הבסיס (הפרופיל המרותך).חומר הרתך (מתכת המילוי

  התאמת אלקטרודות: יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלדה.  .3
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הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים המחוברים, אלא   .4

  אם נקבע אחרת בתכניות.

 נוהל ריתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר  .5

קבלת האישור, אלא אם יפטור המפקח את הקבלן מראש ובכתב ממילוי 

  דרישה זו.

בכל מקרה בו  11.9.6סעיף  1225בדיקות ללא הרס יבוצעו לפי דרישות ת"י   .6

 D 1.1ידרוש זאת המפקח וכן לפי דרישות תקן אמריקאי למבנה פלדה 

AWS  רמהC.  

  

  ייצור קונסטרוקציות40.09.016

  באופן ברור סוגי הפלדה, קטרי הברגים ועוביי הריתוך. בכל תכניות הביצוע יצוין  .1

השימוש בלהבה אסור בכל שלבי הייצור ו/או ההקמה של הקונסטרוקציה לכל   

  פעולה שהיא לרבות חיתוך, חירור וכו'.

כל סימן של שימוש בלהבה שימצא על אלמנט קונסטרוקציה יהווה סיבה מספקת   .2

לן יהיה חייב להחליפו באלמנט חדש מבלי לפסילת האלמנט כולו ע"י המפקח. הקב

שהדבר יזכה אותו בתמורה נוספת כלשהיא לרבות תמורה כספית ו/או הארכת 

  תקופת הביצוע.

כל הריתוכים יבוצעו במפעל במהלך הייצור, למעט ריתוכים שביצועם באתר אושר   .3

  מראש ובכתב ע"י המפקח.

ת חירור עבור חיבורים בברגים כל ההכנות הדרושות לביצוע חיבורים באתר לרבו  .4

  ויצירת שיפוע עבור (גרונג) ריתוכים יבוצעו בזמן הייצור.

בזמן הייצור יקבלו כל אלמנטי הקונסטרוקציה סימון ברור ויציב של זהותם.   .5

במקומות בהם מתחבר אלמנט מסוים אל אלמנטים אחרים תסומן גם זהותם של 

  האלמנטים האחרים.

  

  בקרת איכות40.09.017

ה ויעסיק מהנדס מטעמו לצורך בקרת איכות על עבודות מסגרות חרש הקבלן ימנ .1

 נוי יכנס לתוקף לאחר קבלת אישור המפקח.יוחפוי הכלולות במכרז/חוזה זה. המ

 מה לבקרת איכות ויגישה לאישור המפקח.אהמהנדס יכין פרוגר .2

מה אמה בכתב ע"י המפקח.  הפרוגראיחל רק לאחר אישור הפרוגר ביצוע העבודות .3

 ם במלואה בזמן הביצוע.תיוש

הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות  .4

ית הבטון הקיימת ואת התאמתה לחלקי המבנה המתוכננים העשויים יקונסטרוקצ

להתחבר לקונסטרוקציה הקיימת וזאת קודם לתכנון המפורט וביצוע 

 ת הפלדה.יקונסטרוקצי

מקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת הקבלן יהיה אחראי לבדוק ב .5

המבנה החדש, מפלסי המבנים הקיימים לפני התחלת הייצור, וכן מיקומם 
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ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים לצורך קביעת 

  ית הפלדה.יהמידות המדויקות של קונסטרוקצ

  :הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן  .6

  מ"מ. 1.5עבור החיבורים למינהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים   

  מ"מ. 3.0הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים   

  מ"מ. 2.0הדיוק במידות האורך של המרישים (פטות)   

  מ"מ. 2.0הדיוק במפלסי העמודים   

  

  הרכבה40.09.018

ן ודרכי ההרכבה ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסו באתרעל הקבלן לסייר   

האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך 

שהיא חייבת לקבל מראש, את אישורו של המתכנן. מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות 

  בחיבור בין האלמנטים הקיימים לאלמנטים החדשים, כולל תימוכים זמניים נדרשים.

כבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות על הקבלן לנקוט, בעת ההר  

  הקונסטרוקציה ושלמות חלקי המבנה הקיימים.

בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם, הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע   

  התהוותם של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים.

  .מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן  

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

  הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה.

  כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו.  

האחריות לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו, יהיה על   

  חשבונו.

  

  שונות -  0.140

  

  כללי40.10.000

  תת פרק זה מתייחס לעבודות השונות המתוארות להלן.  

העבודות תבוצענה לפי תוכניות ובכפיפות לנאמר במפרטים הכלליים הרלוונטיים, וזאת   

  באם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד להלן, ו/או לפי הנחיות באתר.

  

  מגיני עצים1040.10.0

שתי יחידות המתחברות זו לזו בברגים, אומים וטבעות מגינים לעצים מיוצרים ב  

ניקל, לפי בחירת אדריכל הנוף. מתקן עשוי מוטות ברזל -מגולוונים או מצופים כרום

שטוח עגול או ריבועי במידות הנדרשות בתוכנית, או ברזל אחר, הכל כנדרש. ראשי 

  המוטות מיוצרים בזווית מתוכננת ללא סטיות.

ובנוסף יתדות מרותכות באורך ובמידות קוטר הנדרשות לעיגון תחתית המוטות כנ"ל   

  המתקן בקרקע.
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כל הריתוכים יהיו מלאים, היקפיים ומלוטשים היטב. כל מוט ומוט במתקן יהיה שלם   

לכל אורכו. לא תורשה הארכת מוטות על ידי ריתוכם. ניקוי יסודי של המתקן להסרת 

כימיים, התזה בחול, במברשות פלדה  חלודה ושמנים במידה וקיימים כאלה בחומרים

  וכו'.

  מיקרון.  85גילוון כל המתקן על שני חלקיו באמבטיות גילוון בחום לעובי של   

חיבור החצאים האחד לשני באתר לאחר נטיעת העץ בברגים, אומים וטבעות כאמור לעיל.   

  אין המתקן בא להחליף את התמוכות לעיצוב העצים.

  

  כת השקייהשרוולים למער1140.10.0

ס"מ מתחת למצעים. ריפוד הקרקעית בחול  10ס"מ ובכל מקרה לפחות  40הצנעה בעומק   

  דיונות והנחת צינור מסוג וקוטר הנדרש בתוכניות.

  עטיפת הצינור בחול כנ"ל לכל אורך ורוחב התעלה עד לגובה תחתית המצע.  

יות הצינור יש לעטוף ס"מ מכל צד. את פ 30-50אורך הצינור יהיה באורך החציה בתוספת   

  בשקיות ניילון יציבות קשורות לצינור למניעת כניסת אדמה או לכלוך אחר בתוכן.

או  10, פוליאתילן דרג 10הצינורות יהיו מהסוגים הבאים: מתכת מגולוונת, פי.וי.סי בדרג   

  , הכל כנדרש בכתב הכמויות.6

בדוק בתוכנית ההשקייה האם לפני כיסוי התעלות ופיזור המצע או שכבות עליונות, יש ל  

  מספר השרוולים וקוטרם מתאים לנקוב בתוכנית.

  

  גדרות ומעקות1240.10.0

ביסוס העמודים לפי תוכנית על גבי קירות או ביסודות בודדים בקרקע. כל חלקי המתכת   

או העץ יהיו בהתאם למידות המתוכננות. הברזל יעבור תהליך ניקוי כולל התזה בחול 

  מיקרון. 85ן באמבטיות בחום לעובי ותהליך גילוו

סוג העץ יהיה כנדרש בתוכנית, מהוקצע וכזה שעבר תהליך אימפרגנציה, ויצבע בלקה   

  שקופה מסוג "ורניש" או ש"ע לשמירת מראהו הטבעי של העץ.

לגדרות מתכת יבוצעו חיבורים בין השדות באומים, ברגים, טבעות ומחזיקי מרחק, כולם   

  מגולוונים.

  חובר לקורות נושאות כנדרש בתוכניות.העץ י  

כל השערים יהיו במידות מתוכננות. למרות זאת, חלה חובה על המסגר או הקבלן לקחת   

  מידות באתר.

  מדידה לפי יחידה קומפלט כנתון בכתב הכמויות.  

  כנפי השער, וכל האמור לעיל. 2מדידה לפי יחידה קומפלט הכוללת את   

  

  פריטים מפלב"מ1340.10.0

;  מובהר בזאת כי בכל מקום בו 316כל הפריטים על רכיביהם יהיו עשויים מפלב"מ מס'   

בלבד, גמר מלוטש משי עדין, לאחר גמר ריתוכים  316נזכר פלב"מ הכוונה לפלב"מ 

וחירור. לא יאושר ביצוע חיבורים מרותכים באתר אלא רק חיבורים 'יבשים' (ברגים 

  ).316ותותבים מפלב"מ 
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מציא למפקח תעודה של מכון מורשה המעידה על טיב וסוג החומר, עפ"י על הקבלן לה  

בדיקות מחומר שיילקח מהאתר, כולל הגדרת סוגי הריתוך המותרים לשימוש בסוג זה של 

  פלב"מ.

  כל הריתוכים צ"ל כאלה שאינם גורמים להופעת כתמי חלודה.  

  ח.            המחיר כולל גם הכנת דוגמה מכל פריט לאישור המתכנן/ים והמפק  

  

  אשפתונים1440.10.0

פח אשפה עשוי מתכת מגולוונת וצבועה, הכל לפי המוגדר בחוברת הפרטים ולפי פרטים   

ההתקנה תעשה בהתאם להנחיות היצרן. לא יורשה שימוש  סטנדרטיים של עירית ת"א .

ן באביזרים, שיטות עבודה או חומרים חלופיים לאלו המפורטים בהנחיות היצרן (כגו

  ברגים, רפידות ספייסר, פלחים , צורות קידוח ועיגון וכד').

  

  מנירוסטה מחסומי דרכים10.015.40

. המחסומים יהיו ופרטים בהתאם לתוכניות נירוסטהייצור והרכבת מחסומי דרכים מ  

  קבועים או מתפרקים כנתון במסמכי המכרז.

אחרת בתוכניות, עובי דופן  למידות מתוכננות. באם לא נאמר 20 -חפירה וביטון בבטון ב  

  מ"מ. 3.6הצינור יהיה לא פחות מאשר 

מ"מ, יהיו היקפיים ומלאים  3.6כל הריתוכים כולל ריתוך הכיפה שגם היא תהיה בעובי   

  עמודוני החסימה יעמדו בדרישות התקן הישראלי. ומלוטשים היטב.

  מדידה לפי יחידה.  

ס אקלטרוסטטית קלוי בתנור. אחריות העמודים יצבעו במפעל היצרן עפ"י מפרט דופלק  

  שנים לפחות. עמודוני החסימה יעמדו בדרישות התקן הישראלי. 5לצבע תהיה למשך 

  מדידה לפי יחידה.  

  

  ברזיות640.10.01

ייצור והצבת ברזיות מהייצור החרושתי מהסוג הנדרש בתוכניות ובסעיפי כתב הכמויות.   

א או שווה ערך מהדגם הנדרש בעיבוד חיצוני ברזיות חרושתיות תהיינה כדוגמת י. אריכ

  כגון: בטון חלק, צבעוני, צמנט לבן, מסותת או כל עיבוד אחר.

  הברזיות תהיינה בעלות ברז אחד, שניים או יותר כפי הנדרש.  

ייצור והצבת ברזיות מסוג אחר כגון: גוש שלם של אבן קשה מהסוג הנדרש בכתב   

ן: מלוטשת מכל הצדדים, מסותתת בסיתות אחיד הכמויות ומעובדת בעיבוד הנדרש כגו

  ובסוג הנדרש.

  הברזים והצנרת יהיו סמויים, ופטנטיים דוגמת י. אריכא.  

ניקוז לעודפי המים יבוצע על ידי הסדרת שקע אנכי בברזיה, ושפך המים לתא הניקוז   

לרגלי הברזיה או בצורה אחרת מוסכמת ומקובלת על האדריכל, באם האדריכל ידרוש 

מ"מ קדח  50 -יקוז סמוי במרכז הברזיה או בקצה השוקת, על הקבלן לקדוח בקוטר של כנ

  אנכי, להכניס צינור פי.וי.סי, לסתום ולאטום למניעת רטיבות.

  צינור זה יחובר לתא שלרגלי הברזיה.  
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  ברזיית קירור1740.10.0

ם (לחצנים) ברזיה מוצר שחם י. אריכא עשויה בטון כורכרי, ארבעה ברזים בטיחותיי  

 W 220שוקת פוליאסטר משוריין בגוון לפי בחירת האדריכל, כולל חיבור למערכת חשמל 

  כבל מהסוג שיידרש על ידי מהנדס החשמל.

ס"מ בהתאם למפרט חברת החשמל, הארקה וכו' יענו  90כבל יוצנע בקרקע בעומק   

או ניקוז הקרובים, לדרישות המהנדס. תא ניקוז (גלי) לניקוז וחיבור הברזיה לתא ביוב  

כולל כל העבודות הנלוות והנדרשות לקוטר מוצר מוגמר. הצינור בין הברזיה לתא הקרוב 

מהמקור עד  25/6. הזנת הברזיה בצינור מים 4יהיה עשוי פי.וי.סי תיקני לביוב בקוטר "

  מטר. 20לברזיה ובחשמל, כשהמרחק לא יעלה על 

  

  ספסלי מתכת ועץ עץ1840.10.0

שה בהתאם להנחיות היצרן. לא יורשה שימוש באביזרים, שיטות עבודה או ההתקנה תע  

חומרים חלופיים לאלו המפורטים בהנחיות היצרן (כגון ברגים, רפידות ספייסר, פלחים , 

  צורות קידוח ועיגון וכד').

  

  פריטים שונים1940.10.0

מתקני קשירה כל הפריטים, לרבות גדרות, שערים, מעקות, מאחזי יד, עמודי מחסום,   

לאופנועים ואופניים, ספסלים, אשפתונים, ברזיות מים/קולר וכיוצ"ב יימדדו כשהם 

מותקנים דרך קבע במקומם, מעוגנים ביסוד ו/או כלונס בטון מזוין, לפי הפרטים והנחיות 

  המתכנן והמפקח. המדידה לפי יחידה קומפלט או מ"א נטו, לפי סוג הפריט.

ים כולל גם את יסוד הבטון המזוין לעיגונם, אלא אם נקבע מחיר היחידה של כל הפריט  

אחרת. מחיר פריטים המעוגנים בריצוף כולל גם את פרט 'חבק תל אביב', כחלק ממחיר 

  הריצוף.

  

  עבודות צבע2040.10.0

  כללי  

באם לא נאמר אחרת להלן, תבוצענה עבודות הצביעה בכפיפות לנאמר במפרט הכללי פרק   

  תמציתית בכתב הכמויות. ובהתאם למתואר 11

  הכנת מתכת לצביעה  

את כל חלקי המתכת המגולוונת יש לנקות היטב להסרת כל לכלוך ובחומרים מומלצים על   

  ידי יצרני הצבע.

צביעה ביסוד כגון מגינול, ווישפריימר או חומר מומלץ אחר על ידי יצרני הצבע לחספוס   

  המתכת ולהתלכדות שכבות הצבע העליון.

  עליונהצביעה   

לאחר ביצוע הניקוי וצביעה בצבע יסוד כאמור, יצבעו כל חלקי המתכת בצבע מסוג איתן   

או דומה בגוון לפי בחירת אדריכל הנוף בהתזה או צביעה במברשות, הכל "בשכיבה" עד 

  לכיסוי מלא ולקבלת מוצר אחיד ללא פגמים.

  ר הרכבה.פגמים שיווצרו תוך הובלה מבית המלאכה לאתר, הם יתוקנו לאח  

  משקופים יצבעו גם הם בבית המלאכה אולם בצבע יסוד בלבד. צבע סופי יבוצע באתר.  
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  צביעה  

הכנת המתכת לצביעה תיעשה על ידי שטיפת חול קלה להסרת מלחי אבץ וחספוס פני   

מיקרון. צבע היסוד יהיה מסוג אפוקסי אפוגל מס'  20-30הגילוון. עומק החספוס הנדרש 

  אחר שווה ערך מאושר. או חומר 649-050

שעות מהכנת המתכת לצביעה.  20מיקרון. שכבה זו יש לבצע תוך  40-50עובי השכבה   

-649שעות מינימום. צבע ביניים מסוג אפוקסי פולירמקיור אפור  16השכבה תיובש למשך 

מיקרון, גם שכבה זו יש לייבש  100-130או שווה ערך מאושר. עובי השכבה תהיה  500

  עות.ש 16למשך 

  הצבע העליון יהיה מסוג "פוליאורטן", "טמגלס" או "גלזורית" או מוצר אחר שווה ערך.  

  מיקרון, ייבוש השכבה מינימום חמש שעות. 35-40עובי השכבה   

  כל עבודות הצביעה תיעשנה בבית המלאכה לצורך קבלת תוצאות רצויות.  

  זקים מכניים לצבע.שעות מינימום לפני שיפוע, בכדי להקטין נ 72ייבוש למשך   

תיקון הפגמים מההובלה מבית המלאכה לאתר, ייעשה על ידי שיוף במברשת פלדה או   

חומרים ואמצעים אחרים, הסרת לכלוך ואבק, יישום שכבה אחרת של אפוקסי 

  פולירמקריור וצבע עליון כאמור לעיל.

  בודות.גוון הצבע העליון לפי בחירת אדריכל הנוף שימסר לקבלן לפני תחילת הע  

  על המבצע לדאוג שלפני צביעת כל שכבה, שטח המתכת יהיה נקי מכל לכלוך ואבק.  

  את עבודת הצביעה יש לבצע במזג אוויר שיתאים לצביעה (לא גשום).  

  השעות הבאות. 24 - יש לקחת בחשבון שאין לצבוע גם אם הגשם צפוי ב   

  

   צבע מטאל ראסט2140.10.0

  תאור המוצר  

לצביעה ישירה על מתכת מגולוונת לאחר הכנה מתאימה ולצביעה על  צבע יסוד עליון  

פלדה שחורה לאחר יישום צבע יסוד צינקרומט. בעל מרקם מחוספס ומראה מתכתי 

במיוחד. משמש לצביעת פלדה (לאחר יישום צבע יסוד אנטי קורוזיבי ), אלומיניום ופח 

  .Xיסוד פריימר מגולוון. ניתן לצבוע על קירות בטון, גבס ועוד עם צבע 

  הכנת שטח

  ניקוי שומנים וחיספוס קל של פני השטח (אין צורך ביסוד).  –אלומיניום ופח מגולוון 

  .ST 3ניקוי שומנים וניקוי מכני לדרגה  –פלדה 

  יישום

  יש ליישם את הצבע בהתזה. 

  התזה  

  032  מדלל

  20%  כמות דילול (בנפח) עד

  3-4  לחץ אטמוספרי

  032  מדלל לניכוי כלים
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  נתונים טכניים   

  לפי מניפת מטאל ראסט  גוון

  מט מתכתי  ברק 

  50  עובי פילם יבש (מיקרונים)

  6-7  כוח כיסוי תיאורטי (מ"ר/ליטר)

  דקות 30  ייבוש למגע

  שעות 4  ייבוש בין השכבות

  שעות 24  ייבוש סופי

  תלוי בגוון 3% -+/60  תכולת מוצקים (משקלית)

  

  אחסנה  

  מע' צלסיוס.  25קום מוצל ובטמפ' שאינה עולה על חודשים במ 12  

  אריזות 

  ליטר. 5ליטר,  0.75

  הערות

כח הכיסוי (צריכה) המעשי תלוי בתנאי השטח הנצבע, חספוס פני השטח, תנאי מזג   

מע' צלסיוס  7-האוויר, מכשיר יישום וכו'. אין ליישם את החומר כאשר הטמפ' מתחת ל

  או כאשר צפוי גשם.
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  והשקיה  גינון – 41פרק 

  

  כללי  41.0

  כללי  א.

 51, 41, 40, 02, 01מפרט זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרקים   .1

במפרט הכללי והמיוחד, או פרקים רלבנטיים אחרים שלהם, בנוסף לכל 

עניין אחר הנאמר בו. על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם 

הקבלן יהיה לתחזק את הגן מיון לא נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד. על 

השלמתו המלאה לאחר קבלה סופית ולאחר שתילת שתיל האחרון תקופה 

של שלושה חודים לפחות. עבור תחזוקה זו לא ישולם בנפרד ומחירה כלול 

  במחיר הביצוע.

הגדרת גודל שתילים מתבססת על "הגדרת סטנדרטים (תקנים) לשתילי   .2

  גננות ונוי" בהוצאת שה"מ.

  :הגנן המבצע יהיה בעל  .3

חדש של משרד העבודה. אגרונום, הנדסאי  2אישור תקף גנן מספר  ••••

  או טכני נוף.

שנים, והמלצות לאישור טיב  5בעל ניסיון מוכח של לפחות  ••••

  עבודתו.

  הנחיות כלליות  ב.

ההוראות המפורטות להלן מתייחסות לכל הפעולות שעל הקבלן לבצע לפני   .1

  ילה/נטיעה.ביצוע עבודות השקיה ושת

התמורה לעבודות אלה כלולה במחירי יחידות אחרות או כמצוין בכתב   .2

  הכמויות.

באם לא צוינה העבודה כסעיף בכתב הכמויות הרי שהתמורה לה כלולה   .3

  למדידה ותשלום בנפרד. ואינהבמחירי יחידות אחרות 

  הגדרות  ג.

 חקלאית" "קרקעו "אדמה חקלאית", "אדמת גן"במכרז/חוזה המונחים   .1

הינם מונחים מקבילים ושווי ערך לכל מה שקשור בביצוע ו/או תשלום 

  עבור העבודות.

  "חפירה" פירושה גם "חציבה,.  .2

  "הערייה" פירושה גם "הרשות המקומית" ולהיפך.  .3

  "זבל" פירושו גם "קומפוסט" ולהיפך.  .4

ם, במכרז/חוזה זה "שתילה" ו/או "נטיעה" כוללים את אספקת הצמחי  .5

הובלתם, כל הטיפול בהם, חפירת/חציבת הבורות, אספקת החומרים 

והכנת תערובת המילוי לבורות, שתילה ונטיעה, תימוך כנדרש וזיבול 

  ודישון כמפורט.

הכוונה גם לצמח מקבוצה  –במקום שמצוין "עץ", "שיח", "צמח כיסוי"   .6

  אחרת במיכל שגודלו כמצוין, או מגידול באדמה.
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  יפים בכתב הכמויות כוללים את העבודות הבאות:מחירי הסע  ד.

אספקה, חפירה או חציבה, שתילה, מילוי בורות באדמת גן, זיבול, דישון,   .1

סילוק פסולת למקום שיורה המפקח, וכל העבודות הנוספות הדרושות 

לכם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט במפרט. אחזקת כל שטחי הגינון, 

  סירה סופית של כל העבודה.יום ממ 90כולל העצים למשך 

חודש וכל עלויות המים הדרושים לביצוע  12אחריות לצמחיה למשך   .2

  יום. 90-שתילה ואחזקה ל

אחריות לשתילים ולעצים בגדלים השונים תהא עד גמר שנה מיום מסירת   

הפרויקט. בכל תקופת השנה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף 

ן המבצע. נטיעות אשר לא יראו סימני שתילים אשר לא נקלטו, ע"י הקבל

צמיחה וגידול, ימצאו במצב של קמילה, יחשב כאילו לא נקלטו ויש 

  להחליפם. החלטה של מהנדסת הערייה.

הערייה שומרת לעצמה הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים,   .3

קוטר גזע וכמויות (בהפרשים של מאות אחוזים) או ביטול סעיפים 

  הפחתות מחיר או תוספות ישולמו לקבלן בהתאם להפרש קטלוג. בשלמות

עם קבלת תוכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח   .4

  אספקה סדירה של כל כמויות השתילים.

יש להתאים השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת  –עונות השתילה   .5

  ינון.העברת עצים בוגרים מהקרקע, בהתאם להנחיות מח' ג

מ"ר גינון  5-לצורך חישוב שטח הגינון לאחזקה, העצים במדרכות יחושבו כ  .6

  לכל עץ.

לפני ביצוע העבודות על הקבל להתקין מוני מים שיופסקו ע"י תאגיד   .7

המים, תמורת דמי עירבון להחזקתם תקינים בגמר העבודה. לצורך מדידת 

סירה סופית, כמויות המים לביצוע ואחזקה עלות המים עד למועד מ

  ימי האחזקה ע"ח הקבלן המבצע. 90ובמשך 

  מתקנים וצמחים קיימים  .8

הקבלן לא יפגע בצמחיה הקיימת באתר, נוף ושורשים, אותה הורה   

המתכנן לשמור מכל פגיעה, לצורך זה על הקבלן לתאם פגישה עם המתכנן 

והמפקח לפני תחילת העבודות באתר. עבודה בסמוך למתקנים עיליים או 

תת קרקעיים המצויים בשטח תבוצע בכפיפות להוראות המפקח ו/או 

רשות מסומכת ורק לאחר קבלת אישור בכתב. הקבלן יקבל מידע על כל 

הצנרת התת קרקעית לפני תחילת העבודה. ניתקל הקבלן במבנה תת 

קרקעי במהלך העבודה ובאקראי, יודיע על כך מיד וללא דיחוי למפקח 

בודה ויקבל ממנו הוראות על אופן הטיפול באתר ויתאם עמו המשך ע

  במתקן הנדון.

האישור לביצוע העבודות לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה   

קרקעיים -והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עליים או תת

  תוך כדי ביצוע העבודה.
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  בטיחות ורישוי  .9

 –וי קרקע ודשנים עבודות מחומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיט  

  יבוצעו ע"י אנשים מורשים לביצוע עבודות בחומרים אלו.

השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל, חומרים   

המורשים לשימוש בשטח המבוצע ורן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים 

  בתוויות בחומר ובחוברות בהמלצות.

בודות הדרושות בהתאם מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל הע

  למפורט במפרט המיוחד.

  סימון  .10

עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן   

יסמן את המקום המיועד לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים 

בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות 

פקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור לפני אישור המתכנן והמ

המתכנן. כמו כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט 

  במפרט לביצוע מערכת השקיה.

  שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה  ה.

  והמפקח לקבלת הסבר כללי.  .1

לן מח' גינון מפקחת על ביצוע העבודה באתר בנוסף למפקח הכללי. הקב  .2

המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים ממח' גינון בשלבים הבאים. (ללא 

  אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא):

  ניקוי השטח לפני מילוי באדמת גן.  

  מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר.  

ני הבאתם לאתר יש לתאם עם מח' גנים סוג הדשנים וחומרי הריסוס לפ  

  ומעוד ביצוע עבודות הכשרת הקרקע.

  גמר הכנת קרקע.  

  לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון.  

  בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.  

  אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה (במשתלה).  

  ני שתילה.אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפ  

גמר שתילה ללא אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע   

  השלב הבא.

לאחר מסירת העבודה באישור מח' גינון ויתחזק הקבלן על חשבונו את כל   .3

  יום. 90שטחי הגינון למשך 

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות   

יום. התשלום כלול  90וע שתילה ואחזקה במשך המים הדרושים לביצ

במחירי היחידה של הסעיפים השונים. בנוסף ואם יידרש ע"י המפקח 

  חודשים נוספים תמורת תשלום כמפורט. 12יתחזק הקבלן את השטח 
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  מפרט טכני לביצוע רשת השקייה  41.01

  כללי  א.

כבות ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי המור  .1

מצינורות פוליאתילן. המערכת מתחילה בנקודות החבור לרשת אספקת 

  המים וכוללת את כל הצינורות והאבזרים הדרושים להשקיית הגן. 

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני, לכתב כמויות   .2

ולפרטים ולהנחיות המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את 

    רים וההנחיות לביצוע תקין. כל ההסב

כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקנים או   .3

  מפרטים של מיא"מ.

אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתוכנית   .4

  לפני ביצוע.

לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים במקור המים   .5

  דרש בתכניות. על כל סטייה מהלחץ הנדרש יש להודיע למפקח.זהים לנ

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת   .6

  תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המפקח, אשר תשא את החותמת "לביצוע".    

על המבצע להגיש למפקח בסיום העבודה תכנית עדות, כלומר תכנית מצב   .  7

 00.28אחר הביצוע, שתעשה ע"י מודד מוסמך (ראה סעיף קיים בשטח ל

  במוקדמות וסעיף בפרק זה).

כל הפריטים במפרט הכמויות, כוללים במחירם את כל אבזרי החיבור   .8

הדרושים להתקנתם וכל העבודות הדרושות, בהתאם להנחיות במפרט 

  ובתכנית.

באים רק  ביצוע עבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה ה  .9

  לאחר קבלת אישור המפקח על השלב המבוצע.

הקבלן יקבל הוראות לביצוע שינויים בזמן העבודה, ע"י המפקח בלבד   . 10

ויהיה ערוך לקבל הוראות אלו בזמן העבודה, כך שלא תיפגע ההמשכיות 

  וההתקדמות בעבודה.

  שעון מים יוזמן ע"י הקבלן ועל חשבונו, לצרכי העבודה.  .   11

פני תחילת העבודה, הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, ל  .12

טלפון, מים, ביוב וכו' בחברת חשמל, בזק, ערייה, מקורות וכו'. ויקבל 

  אישור עבודה בכתב מהגורמים הרלוונטיים לפני תחילת העבודה. 

צנרת תעבור בשטח מגונן (למרות שלעיתים הצנרת מסומנת ע"ג כביש,   .13

   מדרכה וכו').

  מדידה וסימון  ב.

המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל   .1

  גבהים.   

סימון מיקום הממטירים בשטח, יבוצע ע"י מודד מוסמך ע"ח הקבלן   .2

  המבצע. 



 

 171/2/ –איצטדיון בלומפילד   – 3204

617

סימון מיקום הממטירים יעשה ע"י יתדות, תוואי רשת ההשקיה יסומן ע"י   

  ר מהמקום המיועד לממטיר.מט 0.5אבקת סיד, במרחק העולה על 

המבצע יביא לידיעת המפקח על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע   .3

  בשטח, במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות. 

  :עומקי החפירה בשטחי גינון יהיו כדלקמן  ג.

  עומק חפירה      קוטר צינור  .1

  ס"מ 60       מ"מ  ומעלה  75            

  ס"מ 40       "מ מ   63 - 40           

  ס"מ  30               מ"מ   ומטה   32          

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על   .2

צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות, לאחר תיאום 

  עם המפקח. 

מ ס" 15–בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, התעלה תועמק ב  

  ס"מ.  15ואחר תרופד בחול דיונות, בעובי 

רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית   .3

כמונחים זה ליד זה, יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה. 

  במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכאניים ולא יותר. 

ם או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק לצינורות המתוכננים ליד העץ קיי  .4

  מטר מהעץ,  מלבד צנרת עליונה.  2.0

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש לפתוח בהם, מעבר   .5

צר להנחת השרוול ע"י ניסור אספלט או הוצאת אבנים משתלבות מעבר 

בי ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. דהיינו: שכבות שתית מהודקות בעו

ס"מ, שכבות מצע סוג א' ואגו"מ ואספלט במידת הצורך (כמפורט) או  20

אבנים משתלבות וכו'. עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא 

תשלום בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות 

לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים 

האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, יהיה אף הוא כלול במחירי בין 

  היחידה השונים.

  השרוולים יהיו מחומר קשיח, העמידים לקורוזיה.  .6

  קוטרם לפחות כפול מקוטר הצינור המושחל דרכם.  

ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו             

  מונחים. 

את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י  יש לסמן בתכנית  

צבע עמיד למים במידה ולא מסתיים בתא ביקורת ולסגור את קצוות 

  השרוול בפקק מותאם לשרוול.

  השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים.  .7

על הקבלן  לגלות את הקצוות  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח   

כנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור ע"פ הנחיות המת
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השקיה במידה ואין. עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים 

  אותה כלולה במחירי עבודות אחרות. 

מפי.וי.סי. ללחץ מים בקוטר  –שרוול החוצה כביש ומגרשי חנייה   .8

ס"מ  100 בהתאם לתכנית ראש השרוול בעומק 10מ"מ דרג  110מינימאלי 

מתחת לפני הכביש הסופיים. במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש 

  במהדקים מכאניים. 

עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים  –שרוולים במדרכות ומפרצי חניה   

מ"מ  110מ"מ או  90מ"מ או מפי.וי.סי. ביוב בקטרים  75מ"מ או  50

 40ל יהיה בעומק בהתאם למצוין בתכנית ובכתב הכמויות. ראש השרוו

  ס"מ.

המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים ואת כל העבודות   

  הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.

בעת פריסת השרוולים יונחו בכבישים ומגרשי חניה בתוכם חוטי משיכה   

  מ"מ (הכלולים במחיר השרוול).  8בעובי 

  מפקח.השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות ה  

שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד (תא ביקורת) בריכת   .9

  הגנה בהתאם למצוין בתכנית שרוולים.

שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגראלי של צינורות פי.וי.סי. הכל כלול   .10

  במחיר השרוול.

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים   .11

צעו בתוך תא הביקורת. המכסה בגובה הריצוף. מרחק בין תחתית יבו

ס"מ. בתחתית הבריכה, תהיה  20השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום 

  ס"מ. 10שכבת חצץ בעובי 

ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות  20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך   

  ים משתלבות., או ע"ג רצף מעוגל של אבנ20 -המפקח, הבטון מסוג ב

המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות   

  הדרושות.

ס"מ עם טבעת ומכסה דגם  80או  60בריכת בטון בקוטר  –בריכה במדרכה   

  "מורן" של וולקן או ש"ע. 

  על המכסה יוטבע סמל עיריית הרצלייה וכתובת "השקיה".  

  עם טבעת ומכסה בטון.בריכת בטון  –בריכה בשטח גינון   

  השקיה". –כולל התקנת שלט עם כיתוב "עיריית הרצלייה   

  צנרת ומחברים  ד.

יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל   –צינורות מחומרים פלסטיים   .1

  החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת.

מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם, הרכבת   .2

  ת  וכל אביזרי החיבור והצנעתם, הכל בהתאם לנדרש.הצנר
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לא תשולם תוספת עבור מחברים שיתברר שיש להוסיפם במהלך העבודה,   

  בגלל התפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף.

יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך   .3

  פנימה.

ת טמונה ועילית יהיו "מצמדים" כל המחברים לצנר - מחברים לצנרת  .4

 16שחורים ללחץ מים תוצרת "פלסאון". מחברים לשלוחות טפטוף יהיו "

M .'פלסאון" או ש"ע. אין להשתמש: ברוכבים, תחיליות, מחברי שן וכו  

  פריסת הצנרת וחיבורה  ה.

צנרת פוליאתילן תונח לא מתוחה, ללא פיתולים וללא מגע עם עצמים   .1

  חפירת התעלה. קשים וחדים, ביום

  חיבורים בצינור יעשו לאחר הנחתו במקומו.  .2

  זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים.  .3

  תעלה בה יש למעלה מצינור אחד, הצינורות יונחו אחד ליד השני.   .4

  צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.  

  ים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.צינורות העובר  .5

  מ' לפחות לאחר ההסתעפות. 2מעבר מקוטר לקוטר יבוצעו במרחק של   .6

קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזווית   .7

  וממטיר.

מ'. כל  1.0מ"מ באורך מינימלי של  25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר   .8

  המוביל במחבר נפרד.שלוחית תחובר לקו 

ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת   .9

  או עפ"י הנחיות בתכנית.

  כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה  ו.

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) יש למדוד   .1

  את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית העדות.

הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה יש לשטוף את   .2

  וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה    .3

 1.0מאבנים. בכל מקום בו מחובר אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך 

כסות מטר מכל צד. באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש ל

ס"מ. ומעל שכבה זאת את הקרקע  15את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי 

  המקומית. כלול במחיר הצינור.

שעות. נזילות שיתגלו יש  24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך   .4

לתקן ולבדוק שנית. כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור 

  המפקח.

  טפטוף  ז.

תייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, כל ההוראות המ  .1

נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני 

  לטפטוף.
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מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת   .2

  הכל בהתאם לנדרש. –הצנרת, הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב 

מ"מ ספיקת  16-17נור מטפטף מווסת בקוטר שלוחות הטפטוף יהיו מצי  .3

  ליטר/שעה. הטפטפת אינטגראלית בצינור. 2.3-2.1הטפטפת 

  בכל השיחיות, מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).  .4

הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף   .5

 30באותו קוטר ויונחו בעומק . הקווים המחלקים והמנקזים יהיו 03.18

  ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה (לחגורת הבטון).

יש לשטוף צינורות מחלקים, אחר לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק    .6

ולשטוף. ואחר לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות 

  כנדרש. כל שלוחה תחובר במחבר נפרד לקו מחלק/מנקז.

וות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז, שיסתיים בבריכת כל קצ  .7

  (ניקוז) הגנה או במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית.

קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא   

  בקיפול הצינור.

  ס"מ מינימום. 30פרטים מוגנים בבריכת הגנה ומכסה. הבריכה בקוטר   .8

  ריכה משווקת ע"י "עומר" או ש"ע.הב  .9

  אביזרי הפרט יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו ברזל ובטון.  

  בתחתית הבריכה תונח שכבת חול כחומר מנקז.  

קצה שלוחת טפטוף בודדת ייסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י   .10

  סופית או טבעות מצינור פוליאתילן בקוטר מתאים.

בעזרת   4או  2.5מ"מ ומעלה דרג  16ו על צינורות מקוטר טפטפות נעץ יורכב  .11

  מחרר המיועד לכך.

יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח,   –בשיחים   .12

אלא אם צוין אחרת, קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני 

  הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.

ול (לסירוגין) או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסג  

  הביצוע.

מטר, הקו המחלק  100כאשר אורך הכללי של שלוחת טפטוף בערוגה עד   

  והמנקז יהיו משלוחת הטפטוף.

מטר אורך, הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר המצוין על  100מעל   

  גבי התכנית.

  ס"מ בשלוחה. 30 -להמרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יהיה מעל   

פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה השלוחות ייוצבו   .13

ס"מ או ע"י מייצבים  30מ"מ בצורת באורך  6ביתדות ברזל מגולוון 

  מטר. 2.0סטנדרטיים,  כל 
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שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת  –בשטחי מדרון   .14

ות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד שיחים. במידה והשלוח

  כל צמח.

  יוטמנו צינורות מובילים בקרקע כמפורט דלעיל.  – לעצים  .15

טפטפות לעץ  8מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל,  הכוללת:   

ס"מ. כל  30לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזע  במרחק  15- ו

נ"ל. ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום  יתדות כ 3- טבעת תיוצב ב

  העצים ע"י מתכנן הצמחייה. כל עץ נחשב כיחידה.

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף ייקבע בתכנית       

  או בתכנית תאום מערכות או בשטח ע"י המתכנן.

 הצינור המחלק מים לעצים יונח בתוך שרוול ויעבור בצמוד לשולי תחום  

הגומה. הכל בהתאם להנחיות הפיקוח ולתכנית תאום מערכות; ממנו יצא 

  מ"מ לגומה בתוף שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. 16צינור עיוור 

    המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים והרכבה.     

  סיום העבודה  ח.

לסתום חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן   6לאחר תקופה של 

את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות 

  המפקח. 

בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו     

  בשטח בזמן הביצוע.

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו ממטירים בממטיר ראשון ובממטיר     

  ף בתחילת הקו וסיומו.אחרון ובכל קו טפטו

בדיסקט  AS MADEבנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית     

בתוכנת אוטוקאד העדכנית ושתי תכניות שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל 

מידות, קטרים, צנרת תת קרקעית ותאי ביקורת. כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול 

  בסעיפי העבודה.

  יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.  14-ה למזמין כהתכניות תימסרנ    

  הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.      

  

  הכשרת קרקע  41.02

  כללי  א.  

עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות: ניקוי השטח מפסולת וצמחיה     

ודי קרקע ויישור סופי. מחיר הכשרת הדברת עשביה יישור גנני, זיבול ודישון, עיב

קרקע בכתב הכמויות כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים (למעט 

  אדמת גן).
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  עיבוד הקרקע  ב.

לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש 

ס"מ באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם  40לבצע חריש לעומק 

  כנית גבהים.לת

יישור השטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או בארגז מיישר   

או במגפרת יד עד לקבלת פני שטח חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת או 

  יבשה אך, לא בקרקע בוצית.

ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח  5כל פסולת ואבן הגדול מעל   

  על חשבון הקבלן. –אושר לאתר אשפה מ

  לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה.  

  הדברת עשביה  ג.

 3מ"ק לדונם כל שלשה ימים במשך  15השקיית הקרקע בכמות של   .1

  שבועות עד להופעת עשביה חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה.

מפותחת ורעננה, הם ירוססו בחומרים לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה   

ובריכוזים שיקבע נציג מטעם מחלקת גנים ונוף. אין לרסס צמחיה צמאה, 

אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה. בכדי למנוע 

נזקים לצמחיית תרבות אשר בסביבה ישתמש הקבלן במשטח. במידה 

ן את הנזקים על חשבונו, ולמרות הכל יש נזקים מריסוסים אלו יתקן הקבל

הכל עפ"י הוראות המפקח מטעם מחלקת גנים ונוף. יום לפני הריסוס 

  יושקה השטח.

לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה, אלא רק לאחר ביקור נציג הערייה   

  במקום וקבלת אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא.

והוראות היצרן. תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות   

העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג 

  הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור.

עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם   

  מבוצעת העבודה.

לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף. לארח ההשקיה עפ"י   .2

יל כלומר טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו לפחות פעמיים לפני ההנחיות לע

  ואחרי המילוי. בכל מקרה הקבלן אחראי להשמדה מלאה.

  זיבול ודישון  ד.

  את הזבל והדשן יש לפזר ולהצניע באותו יום שהובא.  

זבל שיישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על   

  הקודם). חשבונו (וכן סילקו הזבל

  פיזור הזבל יעשה במכונה או ביד תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה בכל השטח.  

  זיבול ודישון בהכנת הקרקע  ה.

  מ"ק לדונם. 20    זבל קומפוסט ניצנים או שווה ערך  .1  

  ליטר הומוס בטיב מאושר ע"י מח' גנים. 2000  .2

  ק"ג לדונם. 120        דשן זרחני סופר פוספט  .3
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  ק"ג לדונם. 80      אשלגן כלורי –י דשן אשלגנ  .4

ס,מ  20את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע ולערבבו באדמה לעומק של     

  ע"י כלים ידניים או במתחחה.

מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים  1.5בשטח בו מרווחיה שתילה עולים על     

עשה לפחות פיזור הזבל והדשן יעשה רק בבורות. הצנרת הזבלים והדשנים ת

שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה ומייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות 

  קוב לדונם. 30באופן חד פעמי לפי 

  בתהליך השתילה  ו.

  יש לערבב את חומריה דישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור.  

  ליטר הומוס. 0.5ק"ג תוספת  1שיחים ושתילים במיכל   

  ליטר הומוס. 1.5ק"ג תוספת  3מיכל שיחים ושתילים ב  

 3אזי מומלץ לדשן בשפר  –במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה   

  ליטר למ"ק מים בכל השקיה. 0.5בכמות של 

תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת   

  הדישון משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר.

  

  תיליםש  41.03

  כללי  א.

אספקת השתילים יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גנים ונוף, ובהתאם   

להגדרות המופיעות בחוברת שבהוצאת משרד החקלאות. הגדרת סטנדרטים 

("תקנים") לשתילי גננות ונוי. הצמחים יהיו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל 

מזיקים, עם שורשים המכל בו הם נתונים ובעלי נוף מסועף, ללא עשבי בר ו

  מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים.

ק"ג יהיו מפותחים ולא יאושרו שתילים שזה עתה הועתקו  3שתילים ממיכל   

  ק"ג. 3ק"ג למיכל של  1ממיכל של 

  יש להביא דוגמא מכל סוג של צמח לפני הבאת השתילים לאתר הנטיעות.  

ית השתילה ובמרווחים המופיעים יש לשתול את השתילים במדויק לפי תכונ  

בתוכנית. העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואחר כך שאר השתילים, תמיד מהגדול 

  לקטן יותר.

  טיב השתילים והתאמתם לדרישות המכרז/חוזה:  

ההגדרה "שתילים" הנה כללית ומכילה את כל סוגי, מיני וזני הצמחים   

  במכרז/חוזה זה.

  בלן יהיו גדולים ומפותחים בהתאם לגודל הנדרש.כל השתילים שיסופקו ע"י הק  

  השתילים יהיו נקיים מחלות, מזיקים וצמחי בר מכל סוג שהוא.  

  השתילים יעמדו בדרישות התקן הישראלי לצמחי נוי.  

כל הצמחים יהיו מסוג "מעולה" כמפורט בחוברת התקנים (סטנדרטים) של משרד   

  החקלאות.

  לאשר למפקח בדיקתם במשתלה.על הקבלן לציין מקור השתילים ו  
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שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז/חוזה זה יוחלפו   

  ע"י הקבלן ועל חשבונו.

סווג אקזמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן מבחינת   

  גודלו, מראהו ורמת התפתחותו.

ים ומשתרעים, יהיה מוביל ברור לכל שתיל מקבוצת המחטניים, למעט ערערים שיח  

פגוע באופן כלשהו. שתיל שהמוביל שלו קטום, יבש, כפוף או מנוון -ובולט ובלתי

  ייפסל.

  מידות מיכלי הצמחים וצמחים ללא מיכלים  ב.

כל הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח   .1

  המיכל ומערת שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל.

  אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל.  .2

  מנפחו של מיכל הגידול. 90%מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות   .3

המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מבוססים על   .4

הסטנדרטים שהוגדרו בחוברת סטנדרטים לצמחי נוי של משרד החקלאות 

כלים. השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו ועל נפחי המי

תואמים את דרישות "גודל ומספר" כפי שצוינו בחוברת הסטנדרטים, יהיו 

תואמים את נפח המיכל כפי שצוין בכתב הכמויות ויהיו תואמים דרישות 

  ייחודיות לצמחים.

  הנפחים המצוינים בסעיף ד' מציינים את נפח פנים מיכל הצמח.  .5

ל מקום ולכל עניין שלא צוין במפר ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות בכ  .6

יחולו הוראות חוברת הסטנדרטים של שתילים לגן הנוי בהוצאת משרד 

  החקלאות, במהדורתה העדכנית.

  דוגמאות  ג.

על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן, על חשבון הקבלן, לכל מיני וזני   

  בוגרים מהאדמה.-ילה במיכלים /ואו כעצים חציהצמחים אשר צוינו לנטיעה/שת

עצים ודקלים שאספקתם מגידול באדמה/במטע יוצגו בפני המתכנן בסיור שיתואם   

  מראש עם המתכנן לפחות שבועיים לפני מועדו. הסיור יקוים ברכב של הקבלן.

ליטר ועד בכלל ואושרו ע"י המתכנן יישארו למשמרת  30כל הצמחים במיכלים עד   

  שרד המפקח מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבלן.ליד מ

בוגרים יינטעו לאחר אישורם וסימונם -ליטר, עצים חצי 30צמחים במיכלים מעל   

  כעצי דוגמא מאושרים.

אישור הדוגמאות שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי הצמחים   

וטין את הצמחים לנדרש. הקבלן אחראי שכל הצמחים שישתלו תואמים לחל

  הנדרשים לפי מסמכי המכרז/החוזה ולפי הוראות המפקח.

  שתילים באספקת המזמין  ד.

המזמין שומר עצמו הזכות לספק חלק מהשתילים ממקורות שלו. הקבלן יקבל על   

 100כך הודעה מוקדמת תוך כדי התקדמות העבודה. האספקה תעשה בתחום של 

הצמחים, לחפירה, לניתוק, לקשירה,  ק"מ מאתר העבודות והקבלן ידאג להכנת
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להובלה, נטיעה ואחזקה בתוקפת האחריות ואחריות לקליטה, שתילים שלא יקלטו 

  יסופקו מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  מועדי ביצוע  ה.

ימים לאחר גשם, לפי  5חל איסור לביצוע עבודות כולן או מקצתן בימי גשמים ועד   

פת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים הכרעתו של המפקח. לא תהיה כל תוס

  ו/או הפרעות אקלימיות כלשהן.

  

  סימון הנטיעה/שתילה  41.04

  :הבורות לעצים ולשיחים יהיו כדלקמן –בורות נטיעה/שתילה וכמויות זבל   א.

  מידות הבור סוג/גודל הצמח ו/או המיכל

 אורךXרוחבXעומק

  כמות הקומפוסט 

  לבור / ליטר 

 ראה הערות

  ס"מ 225X200X200 רלתמר בוג

לדקל וושינגטוניה בוגרת 

 (חסונה/חוטית)

180X180X180 כמפורט בנפרד ס"מ 

ס"מ  15לעץ מבוגר (קוטר גזע 

 ומעלה)

120X140X140 150 ס"מ 

בוגר ("בכיר" = מעוצב - לעץ חצי

 מהאדמה)

100X100X100 80 ס"מ 

ליטר  60לעץ/שיח/דקל ממיכל 

 ומעלה

90X90X90 70 ס"מ 

ליטר  25דקל ממיכל לעץ/שיח/

 ליטר 59עד 

80X80X80 50 ס"מ 

 24-11לעץ/שיח/דקל ממיכל 

 ליטר

70X70X70 40 ס"מ 

ליטר  7.5/10לעץ או שיח ממיכל 

וכן לעץ ממיכל כלשהו (לרבות 

אקליפטוסים ומחטניים במיכל 

 ליטר)½ 

60X60X60 30 ס"מ 

 6 ס"מ 40X40X40 ליטר ומטה 5לצמים במיכל 

 3 ס"מ 30X30X30 טר ומטהלי 4לצמחים במיכל 

  

  סימון וזיהוי

  סימון מחטניים (ערערים, אורנים, ברושים, קזוארינות, קליטריס וכו') ואשלים  ב.

כל הצמחים שיינטעו/יישתלו והנם שייכים לקבוצתה מחטניים, יסומנו בתווית   

זיהוי עם שם המין והזן והמשתלה לפי המפורט בהמשך. התווית וכיתובה חייבים 

  חודש לפחות ממועד המסירה הראשונה. 12תקינים וקריאים לתקופה של  להיות

  



 

 171/2/ –איצטדיון בלומפילד   – 3204

626

  זיהוי צמחים  ג.

באם יתעורר ספק (ע"י המפקח, המתכנן, נציג הרשות המקומית) לגבי נכונות   

הצמחים שנשתלו ביחס לתוכנית הנטיעה/שתילה ורשימת הצמחים תחול חובת 

  ל הקבלן.ההוכחה לנכונות הצמחים (לפי מסמכי המכרז/חוזה) ע

  סימון הנטיעה/שתילה  ד.

יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי, ולכל שטחי הנטיעה/שתילה   .1

אל א אם אושר ע"י המפקח לפצל  –שבמכרז/חוזה זה, ובמועד אחד 

  הסימון.

  בסימון תהיה הפרדה לפי גושי השיחים/צמחי הכיסוי/ ורדים.  .2

  ק לפי התוכנית.עצים יסומנו לפי מינים/זנים ומיקומם יהיה מדוי  .3

  על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני ביצוע הנטיעה/שתילה.

  

  מידות עצים והגדרות  41.05

  ס"מ מפני מצע / קרקע גידול במשתלה. 20יימדד בגובה  -הקוטר  ••••

משמעו גובה מפני מצע/קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו  -גובה גזע  ••••

  ותו.מקוטר הגזע בנקודת התפצל 40%לפחות 

מקוטר הגזע  40%ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות  -ענף עיקרי  ••••

  בנקודת התפצלותו.

הגובה  -גובה הצמח כפי שמספיק לאתר העבודות. עצים מעוצבים  - גובה כללי  ••••

  נמדד לאחר העיצוב.

אם יבוצע עיצוב  –הקוטר נמדד כפי שהצמח מסופק לאתר, ולאחר עיצובו  –קוטר  ••••

  מראש.

  עץ מעוצב מאדמה –בוגר -חציעץ  ••••

שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר בגידול משתלה מתמחה. גובה  3-10הכוונה לעץ בין   

מ' לפחות וקוטרו כמצוין בתוכנית או בכתב הכמויות או בהוראות ייחודיות  2.5הגזע 

  לסעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה.

ענפים עיקריים  3ד לתחילת ההסתעפויות. בעל צירי ושלם ללא גיזום או קיטום ע –הגזע   

  לפחות בצורה סימטרית.

הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה, שאינה צרה. העצים יועתקו עם גוש אדמה   

  ס"מ לפחות עטוף וקשור כנדרש. 70בקוטר 

  במפרט הבינמשרדי. 41036לפי סעיף  –ההעתקה והטפול   

  

  הגנה על גזעי עצים

, מכל גודל ומיכל שהוא, יסופקו לאתר עם הגנה של עטיפת קרטון גלי כפול לכל כל העצים  

אורך הגזע, עד ההסתעפות הראשונה. על הקבלן לשמור על עטיפת הגנה זו במצב תקין 

  ושלם עד המסירה הסופית למזמין ו/או לעירייה.
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  שתילה  41.06

  שתילת עצים בוגרים  א.

ט בטבלה דלעיל. את אדמת הגן מוציאים עצים בוגרים עומק הבור יהיה כמפור  

ליטר  60מהבור מכינים לשתילה ולמילוי חוזר ע"י הוספת החומרים הבאים: לכל 

ליטר הומוס בטיב  40-ק"ג סופרפוסט רבע ק"ג אשלגן כלורי ו 0.6אדמה מוסיפים 

  מאושר ע"י מח' גנים.

  שתילה עפ"י סוגי קרקעות  ב.

  ה ונזז יש לבצע הפעולות הבאות:בסוגי הקרקעות: חולית, כורכרית כבד  

: באדמה זו הבעיה היא כושר קליטת מים קטן ופוריות אדמה חולית  .1 

נמוכה. כדי להתגבר על כך יש להוסיף חומר סופח מים אורגני או מינרלי 

  שגם יכלול חומרי הזנה או שניתן יהיה לטעון אותו בחומרי הזנה.

ולמלא בו תערובת של חול  מקוטר כדור השתילה 3להכין בור שקוטרו פי   

) כן יש להוסיף חומרי הזנה רצוי 50%(או כבול  50%וכבוץ  50%

- ק"ג ל 0.6ליטר, אם הבסיס כבוץ, או  100-ק"ג ל 0.3"אוסמוקוט" בכמות 

  ליטר אם הבסיס כבול. 100

: באדמה זו הבעיות דומות למדי לאילו של חול אולם היא אדמת כורכר  .2

 0.5ת הן כמו לאדמה חולית אולם יש להוסיף גם בסיסית מדי ולכן ההוראו

  ליטר תערובת. 100לכל  90%ק"ג גופרית טכנית 

: הבעיה של אדמה זו היא קליטת מים גבוהה חוסר אוורור אדמה כבדה  

וניקוז גרוע. כדי לשפר יש להכניס חומר גס באזורים גבוהים. השתילה 

היה לפי ההרכב תהיה דומה למה שמפורט לעיל אולם הקרקע שמוסיפים ת

 50%-קומפוסט מעובד היטב ומפורד ו 15%אדמה מקומית  35%הבא: 

  /ח.4פרלייט מהסוג 

: באדמה זו יש שכבת נזז שעביה משתנה אך היא בד"כ כמה אדמת נזז  

עשרות ס"מ וזה מונע מעבר מים כמעט לחלוטין. אם הקרקע שמעל 

ת הבור יש לשכבת הנזז היא ללא בעיות יש לטפל בנזז כך: לאחר חפיר

ס"מ מרכז הבור כלפי מטה עד שעוברים  20להוסיף ולחפור בור בקוטר 

דרך שכבת הנזז. לתוך הבור הזה שופכים חצץ או טוף גס מאד לגובה 

ס"מ את תחתית הבור, עליו שמים יריעת גאוטכניות או חומר  5-שעובר ב

אחר הדומה לבד ושאינו מתפרק בקרקע, לאחר מכן השתילה מתבצעת 

  .כרגיל

  בור נטיעה  ג.

בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בורות על הקבלן   

להסיר את אדמת החמרה ולהערימה בסמוך לבור החפירה. יתרת החפירה במצע 

תעשה בעבודת ידיים או בכלי מכני ו/או ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח 

ת לאדמת חמרה בהתאם למידת שלהלן בור במידות מפורטות. כל העפר אשר מתח

יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר. הקבלן יספק את יתרת אדמת הגן הדרושה 

  למילוי בור לצורך הנטיעה.
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יהיו בגודל זהה לאלה של  בורות לפרטים מיוחדים (= אקסמפלרים מיוחדים)  

  צמחים רגילים באותו גודל מיכל.

  בורות לעצים  ד.

: המחיר כולל חפירה זהירה, במידות בהתאם למפרט חפירה לעצים בשטחי גינון  

וכתבי הכמויות, פינוי החומר החפור, דישון וזיבול אדמת הגן, מילי הבור בעת 

השתילה, השקיה הנחתה. השקיית מים לרוויה והשקית העצים והדקלים כל 

  תקופת הביצוע עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון.

טחים מרוצפים: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם חפירה לעצים בש  

לסעיף בורות לעצים, חפירה בשטחי גינון בתוספת הבאה: פירוק ריצוף בהתאם 

לצורך, תיקון ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות, ביצוע חגורה סמויה סביב 

  הגומה או אבן גן בהתאם לפרט.

  בפרט.הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע   

  תערובת מילוי לנטיעה/שתילה בקרקע (לא במצע מנותק)  ה.

פי כל -גן מאושרת, מסוג "חול חמרתי" על-תערובת המילוי תוכן מאדמת  .1

הדרישות לרבות בדיקות קרקע) בתוספת קומפוסט בכמות שצוינה ודשן 

  זרחני בכמות שצוינה.

אחד מהדשנים  גרם מכל 2.5דשן זרחני ואשלגני יינתן בתערובת בכמות של  .2

! לגרביליאות לערערים לא יינתנו דשניםליטר אדמת גן.  10- מעורב ב

  וארמופילות אין לתת דשן זרחני!

לכל  –לפי גודל המיכל או הצמח  –קומפוסט יינתן בכמות שצוינה בטבלה   .3

  צמח בנפרד.

מטר יינתן קומפוסט לכל השטח  1.25-בשטחי שתילה במרווחים קטנים מ  .4

לכך יינתן קומפוסט  ובנוסףמ"ק/דונם (=ליטר/מ"ר)  02בכמות של 

  מהמצוין בטבלה. 35%בתערובת המילוי בכמות של 

בשתילה / בנטיעה במיכלים / אדנות המכילים מצע לגידול יהא מילוי   .5

  בורות הנטיעה מתערובת וחומרים זהים למצע.

הכנת תערובת המילוי, לרבות אספקת כל החומרים  – מדידה ותשלום  .6

למדידה  ואינהאודמת הגן כלולה במחירי יחידה שתילה ו/או נטיעה 

תמס אם צויין בכתב הכמויות  –ותשלום נפרד, למעט דשן מורכב מבוקר 

  שיישומו בתערובת למילוי בורות נטיעה ושתילה.

סילוק מלא של מיכל פלסטיק וסלי/מיכלי  –שתילה/נטיעת צמחים ממיכלים   ו.

  גידול

ה לנטוע/לשתול את כל הצמחים ללא שקי גידול מכל על הקבלן חלה חוב  .1

סוג שהוא, שקיות פוליאתילן ו/או כל מיכל אחר שבו מסופקים הצמחים 

  מהמשתלה.

תסולק מהאדמה לחלוטין  –עצים שסופקו מהאדמה עם סל רשת מתכת   .2

לפחות כל המחצית התחתונה של הרשת/הסל וחיתוכי חוטי הרשת יבוצעו 

וות חדים העשויים לפצוע את שורשי העץ כך שלא יישארו כל קצ

  המתעבים.
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  פי המצוין ברשימת הצמחים/בכתב הכמויות-אספקת צמחים שלא על  ז.

    מותנית באישור מראש ובכתב של המפקח ושל האדריכל.             

  תכולת מחרי עבודות שתילה ונטיעה  ח.

ללים את מחירי היחידות המצוינים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה כו  א.

  כל הדרישות שצוינו במפרט זה ו/או כלולות במסמכי המכרז/חוזה לרבות:

אספקת ואישור דוגמאות, סימון, חפירת ו/או חציבת הבורות, אספקת   

ומילוי אדמת גן מאושרת, אספקת ויישום קומפוסט ודשנים כימיים 

  ותמיכה.

חומר בשום מקרה לא תשולם תוספת ו/או תשלום נפרד לעבודה ו/או   ב.

שנדרש ואינו מצוין במפורש בכתב הכמויות, אלא אם הורה כך המפקח 

  מראש ובכתב.

  

  עצים בוגרים  41.07

  כללי  א.

מ' מהקרקע.  2.0יימדד בגובה  3מ', קוטר גזע " 2.5-הסתעפות הנוף מעל כ  .1

עץ בעל גזע ישר ומעוצב, נקי מפצעי גשום פתוחים, בעל התחדדות גזע 

. מפותח ואופקי. מערכת שורשים מסועפת בלתי ברורה מן הבסיס לצמרת

מ'. הוצאת העץ מהאדמה ע"י  1.2שבירה ובלתי פגומה בעלת קוטר של 

מכשיר להעתקת עצים. גוש השורשים עטוף ביוטה וקשור בחבלים, העצים 

יהיו אחידים במראה ובנוף, סטנדרט גבעת ברנר או שווה ערך, ישתלו 

  מ' אחד מהשני.  2.5חק מינימאלי בעונה המתאימה, שתולים במשתלה במר

  יש לקבל אישור לעצים לפני הוצאתם מהאדמה במשתלה.   .2

מחיר תעצים כולל: אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מנוף   .3

  וקשירתם לסמוכות בעזרת צינורות גומי גמיש, המחיר כולל את הסמוכות. 

ה סימני קליטה או הקבלן אחראי לקליטה מלאה של העצים. עץ שלא ירא  .4

צימוח יורחק מהשטח והקבלן יספק ויינטע עץ אחר במקומו. אישור 

  חודשים מיום מסירת העבודה. 14לקליטה יינתן 

העברת העצים תעשה ברכב סגור תוך הקפדה על שלמות מערכת השורשים   .5

  ידי קשירה וארגוז.- וגוש הער על

הרים המאוחרות, יש לספק את העצים מוקדם בבקר או בשעות אחר הצ  .6

  כדי לצמצם את סבל העץ מהחום.

  את העצים יש להעתיק מהמשתלה רק בעונה מתאימה.   .7

שבועות לפני מצב צפוי של עקה (חום, קור, יובש). אין  4-6יש לשתול   .8

מעלות (נמדד  32-מעלות, ויותר מ 10-לשתול בטמפרטורת קרקע מתחת ל

  הם במצב גידול נמרץ. ס"מ) רצוי לא להעביר עצים אם  10בעומק 

  מידות עצים והגדרות   ב.

  לא יתקבלו כינויי הגודל של המשתלה. –נפח מיכל השתיל נטו  – הנפח

  ס"מ מפני מצע/קרקע גידול העץ במשתלה.  21יימדד בגובה  -הקוטר 
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משמעו גובה מפני מצע/קקרע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו  -גובה גזע 

  התפצלותו. מקוטר הגזע בנקודת 40%

 %40ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות  -  ענף עיקרי (=ענף שלד)

  מקוטר הגזע בנקודת התפצלותו.

הגובה  -גובה תצמח כפי שהינו מסופק לאתר העבודות. עצים מעוצבים  -  גובה כללי

  נמדד לאחר העיצוב. 

 -לאתר, ולאחר עיצובו רוחב (קוטר) נמדד כפי שהצמח מסופק  - רוחב (קוטר) כללי

  אם יבוצע עיצוב מראש.

  מעוצב מאדמה") בוגר ("בכיר" = "-עץ חצי  ג.

שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר בגידול משתלה  3-10הכוונת לעץ בין   

מ' לפחות וקוטרו כמצוין בתוכנית או בכתב הכמויות או  2.0מתמחה. גובה הגזע 

  ת בסוף מפרט טכני זה. בהוראות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויו

ענפים  3צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפויות. בעל  - הגזע     

  עיקריים לפחות בצורה סימטרית. 

  הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה, שאינה צרה.     

העצים יועתקו עם גוש אדמה בקוטר לפי חוברת הסטנדרטים לפחות; עטוף וקשור     

  ש. כנדר

  במפרט הבינמשרדי.  41036לפי סעיף  -ההעתקה והטפול     

  עץ בוגר   ד.

שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר וממקור מאושר.  10-הכוונה לעץ בן למעלה מ  

צירי ושלם ללא  -ס"מ לפחות. הקרקע. הגזע  15מ' לפחות וקוטרו  2.5גובה גזע 

 1לפחות, מפותחים היטב באורך  ענפים עיקריים 3גיזום או קיטום. העץ יהיה בעל 

  מ' לפחות, בעלי גידול סימטרי. 

מ'  1-העתקת העצים תעשה עם גוש אדמה תואם את גודל הנוף, אך לא פחות מ    

לפי  -קוטר, עטוף וקשור כנדרש. הטפול לפני ההעתקה, בעת ההעתקה ולאחריה 

  במפרט הבינמישרדי.  41036סעיף 

  עתקן בשלב קודםאיסור אספקת עצים מאדמה שהו  ה.

 -עצים שנדרשו כעצים מהאדמה לא יאושרו אם הועתקו ממקום גידולם באדמה   

ידו. לאחר האישור יחולו -לפני שהוצגו למתכנן/מפקח ואושרו על -במועד כלשהו 

  על הטיפול בעצים הוראות המתכנן/מפקח. 

שהו, כן לא יאושרו עצים שהועתקו ממקום גידולם באדמה למיכל בגודל כל-כמו    

  ידו . -לפני שהוצגו למתכנן/מפקח ואושרו על

  הגנה על גזעי עצים   ו.

כל העצים, מכל גודל ומיכל שהוא, יסופקו לאתר עם הגנה של עטיפת   .1

גלי כפול לכל אורך הגזע, עד ההסתעפות הראשונה. על תקבלן קרטון 

לשמור על עטיפת הגנה זו במצב תקין ושלם עד המסירה הסופית למזמין 

  או לעירייה. הגנה הקרטון תותקן לאחר התייבשות ההלבנה. ו/

לכל העצים, מכל גוזל ומיכל שהוא, יותקן מגן פוליאתילן קשיח לחלק   .2

ס"מ  15ס"מ, ומתוכם  30התחתון של הגזע. המגן יהא באורך כולל של 
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מ"מ לפחות  1.5ס"מ מעל הקרקע. עובי הלוח יהא  15-יהיו בתוך הקרקע ו

ן ע"י הפעלת תרמש מוטורי בקרבתו והערכת הנזק למגן. ותקינותו תיבח

  החלטת המפקח באשר לתקינותו הינה בלעדית. 

לכל העצים/דקלים שיינטעו במדשאה (מכל מין וגודל שהוא) יש להשאיר   .3

מטר. לעצים הנטועים ליד  1.00עיגול חשוף מדשא לחלוטין. בקוטר של 

ה קוטר העיגול החשוף מטר יהי 1.20-מדרכה, במרחק שווה או קטן מ

ס"מ. העיגולים סביב העצים יהיו חשופים מדשא גם לכל אורך  60מדשא 

  תקופת האחזקה. 

יולבנו לרמת הלבנה  -למעט עצים מחטניים  -שלד כל העצים שיינטעו   .4

חלקית. היישום ב"לובן" או "ילבין" לפי הנחיות היצרן, אך תבוצע דוגמה, 

פיה יינתנו הנחיות -החומר, ועל שתיבדק לאחר התייבשות מלאה של

  משלימות לביצוע ההלבנה. 

  במועד הצגת הצמחים לאישור.  -ביצוע הדוגמה 

  תהליך שתילה   ז.

העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש וצוואר השורש יהיה כגובה פני הקרקע     

בסביבתו. את הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים, ראשית שליש מהגובה ולאחר 

שקות (אם אין אפשרות להשקות, להדק עם הרגל). יש לחזור על כך בגובה מכן לה

 0.8-0.3שליש ולאחר מילוי כל הבור, יש לחפות לאחר השתילה בטוף גס -שני

  ס"מ.  12מנופה, בעומק 

טפטפות שתהיינה קרובות לנזע, במידה  3-4שיטת השקיה: יש להניח סביב העץ     

  העץ ולמלא אותה במים. וזה לא אפשרי יש להכין גומה סביב 

אופן ההשקיה: באדמות לא כבדות או קלות מדי יש להשקות לפי העונה. בקיץ פעם     

עד פעמיים בשבוע. לאחר תחילת הגידול של הענפים יורדת תכיפות ההשקיה לרמה 

ימים. כדי להימנע מעודף או מחסור קיצוני רצוי להוסיף לכל עץ  7-10של כל 

ליטר לעץ בהשקיה בודדת. כיון שנושא  30-ם ולא יותר מליטר מים ליו 10שנשתל 

המים הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי כל 

  שתילה ושתילה. 

  סמוכות לעצים ושיחים מעוצבים על גזע   ח.

) סמוכות 2על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע (מגודל מיכל כלשהו) בשתי (  .1

  מעץ.

מ' לעץ, אקליפטוס עגול  2.5ו על ידי הקבלן תהיינה בגובת סמוכות שיסופק  .2

, מקולפים ומחוטאים, 2או מרובע בהתאם להנחיות מח' גינון ובקוטר "

מ', שתי סמוכות לפחות לכל עץ ועליהם מושחלת  0.5יטמנו בקרקע 

  ס"מ.  25צינורית שקופה=אלסטית (שטיכמוס) באורך 

ס"מ לצידי העץ,  15הרוח, במרחק שתי הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון       

בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה   , 8הקשירה תהיה בצורת 

  כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח.
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ס"מ.  7-הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכה, שלא יפחת מ  .3

הסמוכה תהיה ישרה ומחודדת בקצה התחתון. כל החלק שיבוא במגע עם 

  מ מעל הקרקע, יהיו טבולים בקרבולינאום. ס" 10הקרקע +

לא יותר להשתמש באתר אחד בסמוכות מסוג עיגול וריבוע. כל הסמוכות   

  תהיינה מאותו סוג. 

 30ס"מ ובמרחק של  50יש לעגן את הסמוכה בקרקע לעומק מינימלי של       

  ס"מ משני צידי העץ ומחוץ לגוש השורשים של העץ.

  מטר.  2.0גובה קרקעי יהא ב-החלק העל      

  ס"מ.  2.0הקשירה בסרט "שמשונית" בהיר ברוחב       

  הסמוכה כלולה במחירי תעצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד .       

הערייה שומרת לעצמה זכות לספק העצים בעצמה ולבטל סעיפי אספקת   .4

העצים והדקלים מהמכרז ללא מתן פיצוי לקבלן. במקרה זה יבצע הקבלן 

ות הנלוות לנטיעה: חפירת הבורות, מילוי אדמת גן, דישון, את כל העבוד

זיבול, מילוי הבור חזרה בעת השתילה, השקיה לרוויה בעת השתילה 

ובהמשך השקיה סדירה עד למסירה סופית. העבודה תבוצע בתאום מלא 

ובשיתוף פעולה עם מספק העצים, הכל בהתאם להנחיות המפקח, הכל 

  רות לעצים. כלול במחיר יחידה לחפירה בו

  פעולת הנטיעה  ט.

של כל הצמחים  בנוסף למצוין במפרט תכללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה  

  ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו הוא. 

במקרה שאספקת העצים תהיה ע"י הערייה האחריות לקליטת עצים כנ"ל. במקרה     

דית והחלטתה תחייב את של חילוקי דעות תהיה מהנדסת הערייה פוסקת בלע

  הצדדים.

  תקופת התחזוקה לאחר גמר העבודה כמתואר לעיל ולהלן בסעיף מתאים.     

  

  קיימים מפרט לביצוע עבודות להעתקת עצים שימור וגיזום שורשים ונוף בעצים  41.08

  כללי  א.   

הקבלן ימנע מפגיעה כל שהיא בגזעי העצים הנוף ומערכת השורשים. במקרה של     

  מסוג זה, רשאי המפקח למנוע את המשך עבודתו של הקבלן.פגיעה 

לכל מקרה  ₪ 500פגיעה בגזע, בנוף או בשורשים תגרור בעקבותיה הטלת קנס בסך     

  ומקרה בנפרד.

פגיעה שעל פי דעת האגרונום מטעם מועצת כפר שמריהו תיחשב לפגיעה חמורה,     

  .₪ 2,500תגרור בעקבותיה קנס בסך 

ו, רשאי המפקח לדרוש ביצוע הגנה פיזית וגידור על גזעי העצים אם הפגיעות יישנ    

על חשבון הקבלן. ההגנה תבוצע מייד עם קבלת הנחייה מהמפקח והעבודות לא 

  יתחדשו עד לביצוען מלא. עבור עבודה זו לא ישולם בנפרד.
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  גיזום הנוף  ב.    

וף גיזום הנוף יבוצע בשלב ראשון ומקדים קודם לעבודות חפירה וחיש .1

כלשהן. הגיזום יבוצע באמצעות גוזם מיומן ומנוסה בעל תעודת גוזם 

 מומחה. הגוזם יאושר מראש ע"י האגרונום.

 עבודות הגיזום ייעשו בתיאום מלא עם האגרונום ובפיקוחו. .2

עבודות הגיזום יבוצעו ברצף ביום עבודה מלא עד לסיומן או לשיעורין  .3

הבלעדי של המפקח וצרכי  בכמות בסדר ובמיקום, הכל לפי שיקול דעתו

 שאר העבודות.

עבודת גיזום בלתי אחראית ובלתי מקצועית לפי שיקול דעתו של  .4

 האגרונום, תופסק מיידית והגוזם יוחלף לאלתר.

בין גיזום הנוף לבצוע עבודות חישוף וחיתוך שורשים לא יעבור זמן העולה  .5

 על שבוע ימים.

טי החשמל, גובלים של מודגש כי עבודות הגיזום מבוצעות בסמוך לחו .6

בתים פרטיים, סמוך למכוניות חונות ותנועת כלי רכב. כל התיאומים, 

קבלת היתרים ואמצעי הבטיחות הנדרשים לעבודה במצב זה הם 

 באחריותו המלאה של הקבלן.

  .25%-נוף העצים יקוצר קלות בכל היקפו בקצות הענפים, כ .7

י השלד והסתעפות מרבית ענפ הגיזום יותאם על פי גובה העץ הבודד ומצבו.

יישמרו עד לגובה הגיזום. אין להרים נוף ו"לנקות" את הענפים העיקריים 

מענפים צדדיים, לכל היותר הרמת הנוף תבוצע ע"י הקצרת ענפים נמוכים 

 או דילול קל של אחדים מהם.

 דילול ענפים בודדים ייעשה עפ"י דרישת האגרונום והנחייתו בשטח. .8

 ות בתים יקוצרו או ידוללו לפי הנחיית האגרונום.ענפים הפולשים לחצר .9

ס"מ ובגזעים, יש למרוח את הפצעים  15בפצעים שקוטרם עולה על  .10

 בלזם" או "סנטאר".-במשחת פצעי גיזום "באילטון" או "לק

עבודות הגיזום יכללו סניטציה מלאה, חידושי חתך לפי הצורך, סילוק  .11

 יווי משקל.זיזים, הקצרת ענפים להקטנת משקל, שמירת ש

החתכים יהיו שלמים בשוליהם וחלקים והגוזם ישתמש בכלים תקינים,  .12

במשורי שרשרת מושחזים ובכל האמצעים הנדרשים לביצוע מקצועי 

 ובטיחותי של העבודה לשביעות רצונו המלאה של האגרונום.

האגרונום רשאי לדרוש גיזום נוסף לכל גובה והקטנה נוספת של הנוף לפי  .13

עצים, ייעשה ללא תוספת תשלום  20גיזום מסוג זה, עד שיקול דעתו. 

 מיוחד.

פינוי גזם לאתר מורשה ייעשה ע"י הגוזם ובאחריותו. הפינוי יהיה מיידי  .14

במהלך יום העבודה. אין להותיר גזם בשטח בסוף יום העבודה. פינוי הגזם 

 כלול בהצעת המחיר לגיזום ולא ישולם עליו בנפרד.
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  גיזום שורשים  ג.  

ם השורשים ועבודות חישוף כלשהן שיש בהן לפגוע במערכות גיזו .1

 השורשים, ייעשו רק לאחר גיזום הנוף.

האגרונום יוזמן לתת את חוות דעתו והנחיות ספציפיות לפי הצורך, מייד  .2

לאחר הסרת הריצוף וקודם לבצוע עבודות חישוף כלשהן. אין להתחיל 

 תב. בעבודות החישוף קודם לקיום הסיור והנחיותיו בכ

ס"מ מצוואר  120-80חיתוך השורשים בקרבת הגזע ייעשה במרחק של כ  .3

ס"מ מאבן השפה. אין לבצע גיזום שורשים  60-40השורש ובמרחק של כ 

בהקף הגזע אלא אם כן התקבל על כך אישור מפורש מהאגרונום  3600של 

 ולאחר מדידה וסימון מדויקים.

רות הבתים לגזע העץ, אלא אין לבצע חיתוך שורשים כלשהו בתווך בין חצ .4

אם כן התקבל על כך אישור מפורש מהאגרונום ולאחר מדידה וסימון 

 מדויקים

 7.5במקרה של עצים ספציפיים בעלי שורשים שטחיים ביותר ועבים מ  .5

ס"מ גבולות חיתוך השורשים יקבעו בנפרד לאותו עץ על פי מאפייניו 

בנוכחות האגרונום, הייחודיים ופרישת השורשים העליונה. אלו יקבעו 

 לאחר הסרת הריצוף. 

מ"מ. היתדות  12סימון גבולות החיתוך ייעשה באמצעות יתדות ברזל  .6

 פינות המלבן.  4-3ינעצו ב 

ס"מ מפני הקרקע, יוותרו  70ס"מ וגובהן  120אורכן הכולל  - היתדות  .7

 בשטח, יחד עם הסרטים, כסימון עד לסיום עבודות חיתוך השורשים.

ם בגבולות החיצוניים של שטח המלבן ייעשה באמצעות כף חיתוך השורשי .8

הטרקטור במהלומות קצרות ובניצב, לכל גובה המצעים והריצוף ובמקרה 

 ס"מ במשור שרשרת. 7.5-של שורשים העבים מ

שטחי הביניים הנותרים בין עץ אחד למשנהו (בין מלבן למלבן), ייחשפו  .9

אין לחשוף אזור זה מעבר  בכל כלי או אמצעי לפי שיקול דעתו של הקבלן.

לעומק שנקבע למצעי הגידול. השורשים מאזור זה יסולקו במלואם. על 

עבודה זו לא יבוצע תשלום מיוחד והיא נכללת במסגרת העבודות הכלליות 

 להכנת המצעים.

 24 -מייד לאחר סיום עבודות החישוף, בכל קטע נתון, אך לא יאוחר מ .10

מ"ר;  1-ליטר ל 100ת המינימאלית  שעות יוצף שטח החישוף במים; הכמו

השקיה זו תינתן חד פעמית. שטחי החשוף יוגבהו בשוליהם לאצירת מי 

 ההשקיה.

אזורי חציות לצינור מים או לכל תשתית אחרת לתוך חצרות הבתים  .11

ס"מ או במרחק כל שהוא עפ"י שיקול דעתו של  80-שמרחקן מהגזע קטן מ

לוב עם כלי מיכאני. העבודה האגרונום, ייחפרו באמצעים ידניים בשי

  תיעשה בפיקוחו המלא של האגרונום וביצוע הנחיותיו במלואן.
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לפי הצורך תבוצע חפירה ידנית אופקית או בקדוח אופקי מתחת לשורש/י 

 העץ להעברת הצינור.

  השקיה  ד.    

להשקיית העצים תיפרש ותופעל תוך שבוע ימים מצו  זמניתמערכת  .1

 התחלת העבודות.

מ"מ ייפרש בכל צד של השדרה בין חזית הבתים לגב העץ ויחובר  32צינור  .2

 למקור מים שיסופק ע"י העירייה.

 3ל/ש',  2.3ס"מ טפטפת של  30כל עץ יושקה בלולאת צינור טפטוף כל  .3

טפטפות, בכל הקף הגזע. צינור הטפטוף ילופף על צוואר השורש ויקשר 

 למניעת פתיחת הלולאה.

 ובתוך ארגז להגנה. DCראש המערכת יהיה ממוחשב  .4

הקבלן יגיש תכנית מפורטת לפרישת הצינור וראש המערכת לאישור  .5

 המפקח.

העצים יושקו במהלך העבודות ובמשך כל עונת הקיץ עד לאוקטובר אותה  .6

 שנה.

ימים במהלך עבודות החישוף והקמת המצעים  3תדירות ההשקיה אחת ל  .7

לעץ לכל השקיה.  ליטר 70ואחת לשבוע לאחר סיום עבודות אלו. הכמות 

לפי הצורך והנחיית האגרונום יבוצע שינוי בתוכנית ההשקיה, תדירות 

 וכמות או השקיות השלמה חד פעמיות.

הקבלן יהיה אחראי לתקינותה ואחזקתה של מערכת ההשקיה במשך כל  .8

 התקופה המוגדרת עד לאוקטובר אותה שנה.

  ה בנפרד.פעולה זו כלולה במחירי היחידות האחרות ולא ישולם עלי .9

  העתקת עצים    ה.  

  מבוא  .  1    

  הקבלן מצהיר שהינו בעל ידע וניסיון בהעתקת עצים בוגרים.      

חובה על הקבלן לבקר באתר, לבחון את המצב הקיים להכיר את מגבלות       

השטח מיקום העצים ומקום השתילה החדש ולהיערך בצורה מתאימה 

  לביצוע העבודה המתוארת להלן. 

ן האגרונום רשאי לדרוש להחליף את הגוזם, את הכלים וכל המפקח להל      

מרכיב אחר שיש בו לדעתו לגרום לביצוע לקוי של העבודה, לפגום בסיכויי 

הקליטה או במקרה של סתירה להוראות המפרט. השינוי יבוצע מיידית 

  ללא כל תנאי וללא כל תוספת מחיר.

  תיאור כללי של העבודה  .   2    

רים מסוגים שונים דוגמת שלטית, פיקוס, סיגלון, מכנף, העתקת עצים בוג      

סיסם, תמר מצוי, וושינגטוניה ואחרים וכן כריתת עצים אחדים דוגמת, 

  ברוש, אורן ואחרים. 

  העבודה כוללת:                          
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קבלת כל האישורים הדרושים מהרשויות לרבות מועצת כפר  ••••

חוק, לביצוע העבודה,  שמריהו, פקיד היערות והמשטרה על פי

תיאום מלא מול הקבלן הראשי והמזמין, תיאום מול קבלנים 

 נוספים בסביבת האתר, תיאום באזור השתילה.

הכשרת דרכי גישה, חפירות עמוקות, עבודות גיזום, סניטציה  ••••

מלאה, חיתוך שורשים הדרגתי סילוק עודפי עפר, תוספת חיפוי 

יה, גידור, אחזקה, וחומרי הזנה לגוש, התקנת מערכות השק

כולל הנפה והובלה, חפירת בור נטיעה, שתילה מחדש,  -העתקה 

מעקב ובקרה לתקופת הבצוע והאחזקה, אחזקה לתקופה שלאחר 

ההעתקה. לפי הצורך והנחיית המפקח תבוצע העבודה, חלקה או 

 כולה, בשעות הלילה.

  פיקוח בקרה ותיאום  .  3                   

תילה יבוצעו בפיקוח ובקרה מלאים ההכנה, ההעתקה והש ••••

וצמודים של האגרונום והמפקח. אין לבצע עבודות כלשהן ללא 

 תיאום מראש עם האגרונום וללא נוכחותו באתר.

הקבלן יבצע את כל דרישות האגרונום ללא תשלום נוסף גם אם  ••••

אלו לא רשומות במפורש במפרט. הערה זו נוגעת לאספקטים 

גיזום הנוף, חיתוך שורשים, חפירות המקצועיים של הביצוע כמו 

גישוש, הקטנת הגוש, עיגון ואבטחת העץ בכל שלב, הנפה, הובלה, 

שתילה, הלבנה, מריחת חוזרת של משחת פצעי גיזום, חיפוי, 

השקיה, הזנה, שימוש בפונגצידים וכד' אחסנה זמנית של העצים 

 המועתקים.

העבודה  על הקבלן מוטלת החובה לתאם את פעולותיו בכל שלבי ••••

והאחזקה ללא יוצא מן הכלל, לרבות קבלת אישורים ותיאום עם 

שאר הרשויות הקשורות למהלך הפרויקט כגון: אישור העתקה 

של פקיד היערות, משטרה, חב' חשמל, בזק, ערייה מקומית 

וכיו"ב. כל התשלומים המחויבים ע"י הרשויות ישולמו ע"י הקבלן 

שלו. על פי שיקול דעתו של ויהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר 

המזמין זה רשאי לבצע את התשלומים ישירות ולקזזם 

מהתשלומים לקבלן, העבודה לא תאושר לביצוע ללא קבלת 

 האישורים הנדרשים.

  פינוי פסולת ואספקת אדמה  .   4    

פינוי פסולת, גזם, עפר, פסולת וכיו"ב ייעשו במלואם באותו יום עבודה.       

מסוג כלשהו ופנוי גזם מחוץ לאתר תהיה באחריותו ועל פינוי פסולת ועפר 

  חשבונו של הקבלן, ללא תוספת תשלום.
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  אחריות  .   5    

הקבלן יהיה אחראי לכל עבודותיו בשטח מבחינת שמירת שלמות       

התשתיות ושלום הציבור. על הקבלן להתקין אמצעי גידור, מעבר חלופי 

סקרנים, ולפעול בכל האמצעים  להולכי רגל, שלטי אזהרה, לפעול להרחקת

  העומדים לרשותו על מנת למנוע נזקים לסביבה הקרובה לאתר עבודתו. 

  מועדים  .   6    

עבודות העתקה יבוצעו תוך שבוע ימים מאישור העבודה וקבלת  ••••

 פקודת עבודה ע"י המזמין.

טרופיים תבוצע בחודשים -העתקת דקליים ועצים טרופיים וסוב ••••

ספטמבר, עצים נשירים אמיתיים -רילהאביב והקיץ בלבד אפ

 יועתקו בחודשי החורף כשהם בתרדמה, בחודשים ינואר פברואר. 

  הגיזום, העתקה והשתילה יבוצעו ברצף.  ••••

  גיזום הנוף   .   7    

, וסניטציה מלאה קודם לתחילת 30-50%גיזום קל עד בינוני, כ  7.1

עבודות חיתוך השורשים. הגזום בשלב זה יותאם גם לצרכיו של 

קבלן הראשי לתנועת כלים ומשאיות. מידת הגזום, אופיו והיקפו ה

 יקבעו ע"י האגרונום.

שלד הנוף עד לדרגה רביעית ישמר בשלמותו, עם זאת האגרונום  7.2

רשאי לבצע שינוי כל שהוא בהקף הגיזום, להתאימו למסלול 

ההובלה ומיקום העצים לשתילה, הכל לפי שקול דעתו המקצועי 

ון במידה וידרשו יבוצעו בכל שלב ושלב. הבלעדי. גיזומי תיק

הגיזום יכלול הקצרה, הסחה, דילול, חידושי חתך וסניטציה 

מלאה.טר.אשי להשקייהתיות נוספות יכול להרתיע ןלתי נפרד 

 ממסמכי המפרט.

מטר וגובהו כולל הגוש בטווח של  3-5קוטר הנוף יהיה בטווח של  7.3

 מטר.  בדקליים על פי גובהם המלא. 7 -5

ות החיתוך והגובה והרוחב הסופיים של הגיזום, על פי מיקום נקוד 7.4

השתילה ומסלול ההובלה, ייקבעו בכל שלב ושלב ע"י האגרונום 

 בשטח.

מ"מ לפחות, של  1ס"מ יימרחו בשכבה עבה,  15פצעי הגיזום מעל  7.5

בלזם" או "נקטק". פצעי גיזום על -משחת "באילטון" או "לאק

 הגזע יימרחו בכל קוטר.

כולו, ברחבי העלים, יולבן, באופן מלא ואפקטיבי ביותר,  נוף העץ 7.6

 או חומר ש"ע אחר שיאושר ע"י האגרונום. 40%ב"לובן" 

כל הפעולות, למעט הגיזום, כולן יבוצעו ברצף בזו אחר זו ובמהלך  7.7

 אותו יום העבודה.
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כל פעולות הגיזום יבוצעו ע"י גוזם מיומן בעל תעודת "גוזם  7.8

 מומחה".

   מערכת השקיה  .   8                    

קודם לתחילת עבודות כלשהן יש להתקין בסמוך לעצים לשתילה  8.1

צול לפחות. מקור מים זה  3/4מקור מים זמין וקבוע בקוטר של 

יעמוד לרשות הקבלן בכל שלב ללא יוצא מן הכלל. על הקבלן 

להעמיד מיידית מקור מים חלופי, יביל במידת הצורך, בכל מקרה 

 י ולכל פרק זמן שיידרש.של תקלה כלשה

הקבלן יתחבר למקור מים בסביבה כפי שיורה המזמין ויתקין  8.2

בראשו מד מים. כל העבודות הכלולות בחיבור אל מקור המים, 

כולל חציות והתקנת שרוולים, יהיו על חשבון הקבלן וכלולים 

 בהצעתו. 

הקבלן יתקין ראש מערכת להשקיה ממוחשב הכולל שעון, ברז  8.3

ן ווסת לחץ וברז ראשי לצורך השקייתו הסדירה של חשמלי, מסנ

 העץ בכל התקופה משלב העתקה ועד מסירה.

ראש המערכת יהיה מוגן בארגז בתוך מתחם גדר הרשת או בכל  8.4

מקום שיקבע על ידי המזמין כמקום המועדף להגנה מוונדליזם 

 וגניבות.

קו המים מהמקור עד לקרבת העץ ייטמן בקרקע. קו האספקה  8.5

מ"מ. מיקום הקו ואו  32תקני בקוטר  6נור פוליאתילן דרג יהיה צי

 הטמנתו יקבעו כך שבכל מהלך העבודות תשמר שלמותו.

 חל איסור על שימוש במחברי שן. 8.6

הקבלן אחראי לתקינותה של מערכת השקיה בכל עת ולהפעלתה  8.7

 ע"פ תוכנית ההשקיה שתקבע מפעם לפעם ע"י האגרונום.

גש מראש לאישורו של מערכת ההשקיה על כל פרטיה תו 8.8

 האגרונום.

לפי הצורך והתקדמות עבודות ההנדסה באתר יוסטו ראש  8.9

 המערכת וקו המים המזין ויותקנו מחדש.

  מועד העתקה  .   9    

  מועד ההעתקה המדויק ייקבע באופן בלעדי ע"י האגרונום.  ••••

 . 2010ספטמבר  -מועד ההעתקה המשוער הוא מאי  ••••

ערך ויהיה מוכן מיידית עם כל עם קבלת פקודת עבודה, הקבלן יי ••••

הכלים והאנשים לביצוע מלא של העתקה תוך שבוע ימים מקבלת 

 הנחייה.

לפי הנחיית המזמין תבוצע בכל עת העתקה מיידית של חלק  ••••

 מהעצים. 
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  העתקה ושתילה   .  10    

שטחי מצעים ודרכים, באתר העקירה והשתילה, יוכשרו לתנועת  10.1

שיוכשרו יעמדו בעומסים  הכלים הכבדים והמנופים. השטחים

 הנדרשים לפעולה תקינה ואפקטיבית של הכלים.

לא יינתן אישור לעבודה בשלב זה אלא רק לאחר בדיקה  של  10.2

האגרונום ואישורו באשר לאמצעי ההנפה וההובלה. בשיקול דעתו 

יילקחו בחשבון מצב השורשים והסיכויים בשמירת גוש השורשים 

האחיזה והנזק העלול להיגרם  שלם, משקל הגוש המשוער, נקודות

להם בהנפה, סיכויים לשבר ענפים, בחינת המסלול להובלה, 

נקודת השתילה החדשה, הערכות בהשקיה במקום החדש וכל פרט 

שעות  48אחר לפי שיקול דעתו. החפירה להעתקה תחל תוך 

 מאישור האגרונום.

 סדר העתקת העצים יקבע בשטח. 10.3

 JCBות מחפרון אופני מסוג חפירת גושי השורשים תיעשה באמצע 10.4

 או ש"ע שיעמוד לרשות הקבלן בכל מהלך העבודות.

חפירה, ניתוק השורשים, הנפה, הובלה ושתילה יעשו לכל עץ  10.5

 בנפרד, למעט עבור עצי הוושינגטוניה.

מטר מבסיס  2מטר, במרחק הגדול מ  2.00מחפורת בעומק של כ  10.6

שיידרש כדי  הגזע, תבוצע בכל הקף העץ. רוחב החפירה יהיה ככל

לאפשר עבודה נוחה בתוכה ובשוליה לבצוע מלא ואפקטיבי של כל 

הפעולות. החפירה תחל משולי המחפורת החיצוניים כלפי העץ. 

עומק החפירה ומרחקה משולי הגזע יקבעו על פי הממצאים לגילוי 

מערכת השורשים העיקרית כפי שיאובחן ע"י האגרונום אשר 

 יבקר את התהליך כולו. 

ך מערכת השורשים העיקרית בהיקף הגוש יתבצע ידנית חיתו 10.7

בניצב לכל אחת מפאות הגוש. שורשים גלויים או כאלו שיחשפו 

יחתכו בקצותיהם ע"י משור שרשרת או ע"י מזמרת זרועות 

החיתוך יחל רק לאחר חשיפה מלאה של גובה גוש השורשים 

 ס"מ מתחתיה. 50מטר) וחפירה נוספת של  1.0העיקרי ( כ 

וק גוש השורשים מבסיסו יעשה ע"י שילוב של עבודות חפירה נית 10.8

בשולי הגוש מתחתיו וחיתוך מערכות שורשים, בכל הקף הגוש. 

לניתוק סופי של הגוש בלבד תותר אחיזתו ע"י רצועה ומנוף 

שיקשרו לאחד מענפי העץ והסטתו או שימוש דומה באמצעות כף 

 המחפרון.

ני תיעשה על פי הנחיות הקטנת משקל הגוש  וקוטרו באופן מכא 10.9

המפקח ושיקול דעתו הבלעדי בענין זה. בכל מקרה קוטר גוש 
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ס"מ בעצים  100- מטר בעצים הבוגרים ו 2-השורשים לא יקטן מ

 ס"מ). 15הצעירים (כאלו שקוטר הגזע שלהם קטן מ 

בכל שלב מתחילת החפירה לצורך העתקה ועד לשתילה  ישמר גוש  10.10

 השורשים כשהוא לח ורטוב.

גש שוב כי על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות לשמירת מוד 10.11

שלום העובדים והסביבה באזור הגוש בשלב זה של העבודה. גוש 

השורשים יעוגן וייתמך בכל שלב ושלב ככל שיידרש כדי להבטיח 

את העובדים ולמנוע את נפילתו הבלתי מתוכננת של הגוש. כל 

 הקבלן.שינוי מהוראה זו יחשב כאחריותו הבלעדית של 

  הנפה  .  11                       

ההנפה תבוצע רק לאחר ניתוק מלא של מערכת השורשים  11.1

 מהקרקע.

ההנפה תיעשה באמצעות מנוף בעל כושר הנפה המתאים למשקל  11.2

הגוש. כושר ההנפה הסופי ייגזר מגודל הגוש והנוף. בכושר ההנפה 

תר יילקחו בחשבון האפשרות להתמקמות המנוף בסמוך לעץ בא

ובמקום הנטיעה החדש והאומדן לגבי משקל הגוש. האחריות 

הבלעדית להפעלת מנוף/מנופים בעל כושר הנפה מתאים היא 

 בידיו של הקבלן.

לצורך ההנפה יקשר העץ בענפיו הראשיים או בראשו בענף  11.3

שהושאר במכוון למטרה זו, באמצעות רצועות הנפה במספר 

ס"מ לפחות רוחבן,  10ות,  נקודות. הרצועות יהיו רחב 2-3נקודות 

מטר, תקינות ובעלות כושר נשיאה המתאים  6באורך מינימלי של 

למשקל הגוש והעץ. הקבלן יציג את הרצועות למזמין העבודה 

 שעות קודם לתחילת עבודות החפירה. 48לאישורו 

לחילופין יונח העץ על צידו ויונף לאחר קשירתו ברצועות ההנפה  11.4

 ן ללפף את רצועות ההנפה כעניבת חנק.בבסיס הגזע ובראשו. אי

אזורי החביקה ימוגנו בשכבה עבה ואפקטיבית של מזרוני ספוג  11.5

 קשיחים. 

ההנפה תיעשה באופן מדורג וזהיר תוך שמירת שלמות הגוש,  11.6

 קליפת הגזע והענפים והימנעות משבר כלשהו.

  הובלה  .  12    

כל הגוש יונח על צידו ע"ג פלטפורמה של "מוביל טנקים" או  12.1

פלטפורמה ומוביל אחרים שיש בהם להוביל בבטחון ובשלמות את 

העץ המועתק ולשמר את מירב הנוף כפי שהוגדר. במקרה בו אין 

מגבלות גובה בהובלה יונח העץ כשהוא עומד על בסיס גוש 

השורשים. העץ יעוגן במספר רב של נקודות אל הפלטפורמה תוך 

הגזע והענפים,  שימוש באמצעי הגנה לשמירת שלמות הקליפה
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ויוסע אל נקודת השתילה כפי שנקבעה ע"י המפקח. המסלול ייבחן 

 מראש ע"י הקבלן, נהג המשאית והאגרונום.

ההובלה תיעשה בנסיעה איטית וזהירה ככל שיידרש לשמירת  12.2

 שלמות הגוש.

המשאית תלווה ע"י גוזם מיומן שהצטייד במשור שרשרת  12.3

 ובאמצעי טיפוס.

בתעבורה ותנועה יהיו באחריותו כל התיאומים הקשורים  12.4

הבלעדית של הקבלן, כולל הכשרת דרכים זמניות, סילוק כלי רכב 

חונים, גזום חלקי נוף בולטים, פירוק תמרורים ואלמנטים שיש 

 בהם להפריע למעבר והתקנתם מחדש וכדומה.

לפי הנחיית המשטרה ואו הערייה תבוצע ההובלה בשעות הלילה,  12.5

 ללא תוספת תמורה.

  אחסון ביניים  . 13                         

לפי הצורך יאוחסנו העצים המועתקים באתר העקירה או  13.1

 השתילה עד למועד נטיעתם.

 שעות. 24האחסון יעשה לפרק זמן שאינו עולה על  13.2

האחסון כולל העמדת העצים או השכבתם על צידם, תילול לכיסוי  13.3

וטה והשקיה מלא בעפר של גוש השורשים, כיסוי הגזע והענפים בי

 רצופה בטפטוף.

  הורדה לבור הנטיעה  .  14                        

העץ יורד מהמשאית אל בור הנטיעה באמצעים ובאופן בהם הועמס ע"ג       

  המשאית או ע"י המנוף.

  שתילה ובור הנטיעה  .  15                        

לפי הנחיית המפקח לא יעשה שימוש בקרקע המקומית שתיחפר  15.1

חול חמרה  –בור הנטיעה ובמקומה יספק הקבלן אדמה גננית מ

חול בהרכב מכני), בכל כמות שתידרש למילוי הבור  85%(מינימום 

 ושוליו.

מקוטר הגוש ועומקו  1.5בור הנטיעה יוכן מראש. רוחבו יהיה פי  15.2

, הכל 10%יהיה זהה לגובה הגוש או קטן או עמוק מגובה הגוש ב 

 קוז במקום והנחיות המפקח.לפי סוג הקרקע ומידת הני

כיוון השתילה יקבע על פי מגבלות המקום וכיוון ענפיו של העץ  15.3

 ויעמוד ישר כנדרש.  

גובה צוואר השורש יהיה גבוה באופן ברור ובולט מנקודת הניקוז  15.4

 ס"מ לפחות. 30הסמוכה, 

מיקום השתילה באתר שנבחר יקבע ויאושר מראש ע"י המפקח  15.5

 והמתכנן.
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מרכז הבור, רק לאחרי מכן יש להזרים אליו מים העץ יונח העץ ב 15.6

 עד למחציתו.

הקבלן יערך מראש עם מקור מים מתאים בלחץ וספיקה גבוהים.  15.7

במידה ואין מקור מתאים בסביבה יעמיד הקבלן מיכלית עם 

 קוב לפחות.  6בוסטר בנפח של 

ק"ג 'אקזקט'  0.5ליטר בתוספת  60קומפוסט בכמות כוללת של   15.8

לל מיקרו אלמנטים בשחרור מבוקר לשנה לעץ  או דשן מלא כו

יפוזר באופן אחיד ובהדרגה על גבי גוש השורשים  ובשוליו במהלך 

 השתילה.

מטר  3ס"מ תוגבה בכל הקף הגוש בקוטר של  50גדודית בגובה  15.9

ליצירת גומה והעץ יושקה בגודש באמצעות צינור בלבד, בכמות 

ת השתילה ושוב קוב, מייד לאחר גמר פעולו 10מינימאלית של 

 באותה כמות למחרת היום.

מערכת ההשקיה תפרש ותחובר אל מקור המים והמחשב כמתואר  15.10

בפרק ההשקיה. מערכת השקיה תוצנע מתחת לחיפוי. תוכנית 

 ההפעלה להשקיה תקבע ע"י האגרונום.

 15חיפוי שבבי עץ, מאושר ע"י האגרונום, יפוזר בגומה בשכבה של  15.11

 מטר. 3טר מינימאלי של ס"מ ע"ג גוש השורשים ובקו

  תמר וושינגטוניה -העתקת דקליים   .  16                       

 העתקת הדקליים תבוצע בכל שלב ומועד עליו יורה המפקח. 16.1

 150העץ יעקר באמצעות מחפרון, קוטר הגוש וגובהו לא יפחתו מ  16.2

 ס"מ.

מהעלים יוסרו עד לבסיסם, העלים הנותרים יקוצצו קלות  50%-כ 16.3

 2ויאוגדו בכל היקפם מסביב לולב בחוט זיסל מתכלה בראשם 

 מ"מ.

העקירה, הגיזום, הקשירה, ההובלה והשתילה יבוצעו ברצף עד  16.4

 לסיומה המלא של העבודה.

כל הכללים הרלוונטיים להעתקה, שתילה, הזנה, הובלה, הנפה,  16.5

  אחריות ותחזוקה וכולי ייחולו לגבי הדקליים.

  ה ובקרהאחזק  .  17                     

חודשים  12הקבלן אחראי להשקייתם הסדירה של העצים במשך  17.1

מאז העתקתם אלא אם כן נמסרה לו הודעה כי האחריות 

לתחזוקה עברה לידי הערייה. אחזקת העץ ומערכת ההשקיה 

ולפי  41.5ו  41תיעשה ע"פ כל הכללים במפרט הבין משרדי פרק 

 הנחיות האגרונום שינתנו מפעם לפעם.

 ם עם האגרונום ביקורת תקופתית של אחת לחודש.הקבלן יתא 17.2
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אחת לחודש ביום ב' של השבוע הראשון בחודש יפיץ הקבלן במייל  17.3

דו"ח בקורת הנוגע למצבו של העץ. בדו"ח יצוין מצב הרטיבות 

 מטר, והערכה כללית באשר למצב העץ. 0.75בקרקע לעומק 

אם מסיבה כלשהיא בפרק הזמן מהשתילה ועד למסירה או עד  17.4

שנה משתילה לא נקלט אחד העצים, זה יעקר על גוש שורשיו 

ויסולק לאתר מורשה על פי ההנחיות לפינוי גזם. הבור ימולא 

  באדמה גננית ויטושטש.

  לוחות זמנים לבצוע ומסירה  .  18    

 12המזמין רשאי לדחות את בצוע פעולות העתקה לכל מועד, עד  18.1

 חודשים מהמועד האחרון המתוכנן.

ל תוספת בגין דחייה מסוג זה והיא תיחשב ככלולה לא תשולם כ 18.2

 בהצעת המחיר.

בכל פרק זמן הביניים עד להעתקה יהיה הקבלן אחראי לתחזוקה  18.3

ושמירת כל המערכות המתוארות במפרט זה כשהן תקינות 

 ושלמות. 

חודש מסיום העתקה או במידה ויוחלט על מסירה  12מתום  18.4

הערייה. בעת המסירה מוקדמת יותר יבוצע הליך מסירה לנציגי 

על מערכת ההשקיה להיות תקינה בכל חלקיה. זו תושאר במקום 

ותיחשב רכושה של הערייה המקומית. שבוע לפני מועד המסירה 

 ליטר לעץ.  200יחודש החיפוי בכמות של 

  כריתה  .  19                  

 על הקבלן לכרות את העצים כפי שיורה המזמין. 19.1

תקפים לכריתה, שמירת עותק באתר  יש לוודא קיום רישיונות 19.2

 להצגתו בכל עת וסיור מקדים עם המפקח לסימון העצים.

 הכריתה עד לבסיס הגזע ללא השארת גדם בולט. 19.3

 פינוי מידי של הגזם כפי שנדרש במפרט. 19.4

כריתה בסמוך לעצים שכנים תיעשה בזהירות מרבית למניעת  19.5

 פגיעה.

תלווה בעקירה כריתה במקומות המיועדים להנחת תשתית כלשהי  19.6

מלאה של הגדם על גוש שורשיו, מילוי הבור בקרקע חולית 

 לפחות חול (הרכב מכני). 85%והידוק, 

 

  , תחזוקה ואחריותלרשות מסירה   41.09

  כללי  א.

  .41הוראות פרק זה מתייחסות לכל העבודות שצוינו ונדרשו בפרק   .1
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   מסירה ראשונה לרשות המקומית  .2

ר העבודה מסירה ראשונה לערייה המקומית ותחל בגמר העבודה תימס      

תקופת האחזקה. אישור מסירה ראשונה משמעותו אישור בכתב. בעת 

תהיינה כל העבודות גמורות, השטחים המגוננים מיושרים ובמצב המסירה 

נאות וכל שאר העבודות המופיעות בתוכניות ו/או מופיעות במפרט 

ות הגינון בגלל חוסר במרכיב מושלמות. אם העירייה לא תקבל את עבוד

מסוים, או אי התאמה לדרישות המכרז/התוכניות/המפרט, ימשיך הקבלן 

לתחזק ללא תשלום את השטח, בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד 

למסירה הראשונה, אשר תקבע למועד מאוחר יותר, ובו תיבדק השלמת כל 

  העבודות כנדרש. 

  תחזוקה על חשבון הקבלן   ב. 

ממועד אישור המסירה הראשונה, יתחזק הקבלן את כל שטחי הגן כמפורט החל     

  חודשים על חשבונו.  3בהמשך, משך תקופה של 

  תחזוקה  ג.

-התחזוקה תחל לאחר אישור המסירה הראשונה לערייה. התחזוקה הנה ל  .1

  חודשים מיום אישור המסירה הראשונה או לפי קביעת המפקח וכוללת:  3

י עידור או קלטור או ע"י ריסוס בקוטלי עשבים), עיבוד עישוב (יתבצע ע"  

השטח, הדברת עשבים ומזיקים, השקיה לפי ראות המפקח, יישור 

השקעים ע"י מילויים באדמת גן פורייה, גיזום ועיצוב עצים והשיחים 

כנדרש להתפתחותם וצמיחתם, שתילת מילואים והגנתם, הגבהת והוספת 

יקון ותחזוקה של מערכת הניקוז, זיבול סמוכות לעצים לפי התפתחותם, ת

, כולל משטחים ושמירה מידי יום על ניקיון האתראו דישון עפ"י הנדרש 

כגון מדרגות, רחבות ומתקנים הנמצאים בשטח המגונן, הכל בהתאם 

  להוראות המפקח והערייה המקומית. 

הקבלן ישא בתשלום עבור כל צריכת המים החל מתחילת עבודות ועד   .2

תקופת התחזוקה ומסירה סופית של שטח המגונן לערייה, לפי לגמר 

חשבונות שיועברו לו מדי קבלת החשבון ע"י המפקח. השקיה תעשה 

  בהתאם לטבלה המצורפת או תימסר לקבלן ע"י המפקח מעת לעת.

הקבלן יהיה אחראי בתקופה זו, לתחזוקתה המתמדת של מערכת   .3

  ההשקיה. 

ת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים. שעות משע 12עליו לתקן תוך   

תקלות רציניות הכרוכות באבדן כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם 

גילוי או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. חלקי מערכת 

פגומים יוחלפו בחדשים, כשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג 

ם תקן יתאימו לדרישות מפרט מאושר ע"י המפקח. מוצרים שאין לה

במדרכות כוללת השקיה, גיזום, עיצוב, סמיכה,  עציםמיא"מ. תחזוקת 

הדברת עשבים ומחלות והגנה מפגיעות רכב והולכי רגל, וניקיון גומת העץ 

  ואשפה. מעשביה 
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 -במקרה של חבלה בזדון, ונדליזם או תאונות דרכים אשר גרמו לנזקים       

הקבלן רשאי להעביר התביעה לתשלום לחברת  יתוקן הנזק ע"י הקבלן.

  הביטוח. 

במקום שלא צוין אחרת תבוצע התחזוקה על פי כל הנדרש במפרט   .4

  הבינמשרדי . 

  אחריות   ד.

הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול ועד שנה     

השתילים אשר  ממועד אישור המסירה הראשונה לערייה. על הקבלן להחליף את כל

 –לא נקלטו, בשתילים חדשים. טיב השתילים שיוחלפו, מקורם ואופן שתילתם 

  כנדרש במסמכי החוזה.

שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים, חולים, מנוונים או     

בלתי מפותחים ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח. 

  קבלן לשנה, החל מהמסירה הראשונה של השטח לערייה. אחריותו של ה

האחריות תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר, הדברת העשבים ומערכת ההשקיה.     

  אחריות הקבלן לתקופה של שנה חלה גם על כל שתילת/נטיעת מילואים. 

  מסירת סופית  ה . 

ישביע רצון בגמר תקופת התחזוקה יימסר השטח סופית לערייה. אם מצב הגן לא     

הערייה, יתקן הקבלן את הדרוש. משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן 

  ולא תוארך לשם כך את תקופת התחזוקה. 

  תשלום עבור מים   ו.

תשלום עבור אספקת המים להשקיית השטח המגונן חל על הקבלן למשך כל     

ה והארכתה תקופת ביצוע העבודה עד למסירה הראשונה ובמשך תקופת האחזק

  אם תהיה. 

מים אם מונה המים שיותקן לא ישמש לגינון בלבד, יתקין הקבלן על חשבונו מונה     

  בראש מערכת למדידת צריכת המים. 

  מניעת/קטילת עשבים בריצוף של אבנים משתלבות   ז. 

במשך תקופת התחזוקה, לפי הוראת המפקח, ירסס הקבלן בחומר קוטל עשבים     

  יטה את השטחים המרוצפים באבנים משתלבות עד להדברה מלאה. ו/או מונע נב

  הריסוס יבוצע בחומר שיאושר ע"י אגרונום מטעם הערייה ולפי הנחיותיו.    

  אחזקת שטחי הריצוף כלולה במחירי העבודות ואינה למדידת ותשלום נפרד.     

  ניקיון   ח. 

סלי מכל סוג שהוא, פינוי  הקבלן ידאג לניקיון של כל השטח, איסוף פסולת ולכלוך    

ימות האשפה והרחקה למקום שפך מאושר. עבודה זו תבוצע מידי יום ביומו בכל 

  השבוע.
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  עבודות כר דשא -  70פרק 

  

  

  דשא טבעי

  .ועבודות התקנת דשא סינטטי עבודות שתילת הדשא וטיפוחו,עבודות ניקוז והשקיה  עבודות עפר,

  ליגה עליונה ומשחקים במסגרות האירופאיות. עבודות כר דשא יהיה מאושר למשחקי

  

  הגדרות

  דשא טבעי

  גר. 150בד לא ארוג במשקל       בד גיאו טכסטיל:

  למ"ר "אדמיר" או שווה ערך .         

  מ"מ ללא בד עטיפה  100צינור מחורר     צינור הניקוז המשורשר:

  ע.דוגמת "וולטה קיז" או ש"                                           

    מ"מ. 200,מ"מ 250מ"מ, 315צינור פי.וי.סי לניקוז בקוטר   צנרת ניקוז אטימה:                 

  דוגמת "מריביב" או ש"ע.        

  מ" 1שוחות ביקורת בקוטר   שוחות הניקוז:                      

  שטוחות ביחידה אחת ובעלות מכסה                                            

פלסטיק, (דוגמת "רומולד " או ש"ע)                                                                                                     

 בעלת תו תקן ישראלי 16ג דר 100פוליאתילן    צנרת השקיה:                     

  בעלת תו תקן ישראלי                                         10 דרג 50פוליאתילן         

  "פלסאון" או ש"ע.                 מחברי ואביזרי  השקיה:       

  נירוסטה או ש"ע. 8005" ריינברד"   ממטרות :                          

  

  הגדרות חדר המים

  השקיה חדר 

  כללי :

אטמוספרות) ובספיקה  6.5מטר (  65חדר המים באצטדיון יספק מים בלחץ קבוע של  •

  מק/ש . 50מקסימאלית של 

  . 4כל מכלולי מעברי המים בחדר המים יהיו במידה " •

של בקר השקיה  וכל האלמנטים בחדר המים יעבדו באוטומציה מלאה תחת ניהול •

 מתקדם.

מגופי  54ערוצי דישון ,  3, סינון אוטומטי , מגוף ראשי ,  הבקר ישלוט על הנעת המשאבות •

שטח. בנוסף יקבל הבקר חווים ממד המים , מד לחץ הפרשי , שלושה מדי דשן , מד 

 ) EC/PHמוליכות חשמלית ומד חומציות ( 

כלול בהצעת המחיר של הקבלן הזוכה : הרצה , כיול , בדיקה , הדרכת לקוח ושרות לשנה  •

  חדר המים.   עבור כל מכלול
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  חדר המים הראשי באצטדיון יכלול את האלמנטים הבאים :

  (פירוט כל פרק בהמשך המסמך)

  תקני מרשת המים הראשית באיצטדיון. 4חיבור "  .1

  תקניים ומז"ח תקני מיד במוצא המים. 4מגופי פרפר " 2  .2

  משאבות , תורנית וגיבוי. 2 –מטר  25מק/ש @  50מערכת הגברת לחץ   .3

  ארון חשמל לשתי המשאבות עם המרת תדר והתנעה רכה לכל משאבה .  .4

  פס ) של מערכת המשאבות .-מעקף ( ביי  .5

  מק/ש. 50סוללת סינון אוטומטית ל   .6

  ערוצי דישון מקבלים. 4מערכת דישון ונטורית חכמה עם   .7

   4מד מים ראשי ומגוף ראשי מנווט(הידרומטר ) "  .8

  יציאות פיקוד ועוד. 64ת הפעלה של בקר השקיה חכם עם יכול  .9

  בר וכל אביזרי ההתקנה הנדרשים . 16+ דרג  PE-100צנרת מחברת / מקשרת   .10

  שנת בדק ושרות באיצטדיון.  .11

  

  מצב פרקי המשנה בפירוט .

  תקני יסופק בחדר ההשקיה .  4חיבור "  .1

  

  פרט מז"ח.  . 2

זרימה חוזרת) תקני עם שני בכניסת המים לחדר ההשקיה יש להתקין מז"ח ( מונע  •

  משני צדדיו . 4מגופי פרפר "

ההתקנה תעשה על ידי מתקין מורשה , הקבלן יספק את כל מסמכי הבדיקה  •

  והאישורים לתקינות המז"ח ועמידתו בתקנים הישראלים. 

  

  מערכת הגברת לחץ .  .3

  משאבות הגברת לחץ. 2בחדר המים יותקנו  •

או  CRיצי נירוסטה כגון גרונפוס סדרה עם מא תהדרגתיו-המשאבות אנכיות רב •

  שווה ערך.

  וואט. 7,500וואט לפחות אך לא יותר מ  5,500המשאבות בהספק  •

  ( נקודת עבודה מיטבית) –מטר  25מק"ש @  50כל משאבה תספק  •

חשוב לציין שמדובר על הפעלה של משאבה בודדת המשאבה הנותרת היא לגיבוי  •

  בלבד.

שאבה כוננית / משאבה תורנית " , החלפה ביניהם המשאבות יעבדו בצורה של " מ •

  בצורה ידנית פעם בחודש בלוח החשמל.

  . 3חוזר ושני מגופי פרפר "-לכל משאבה יותקנו בטור אל •

המערכת כולה תסופק כמערכת חרושתית אחת שלמה לאחר בדיקות איכות בסדנת  •

  היצור כולל בדיקות לחץ , כיולים והרצה.
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-4בר /  0-10(  –אלקטרוני לקריאה אנלוגית של הלחץ לכל משאבה יותקן מד לחץ  •

  מילי אמפר) 20

  בר . 0-10ע"ג סעפות היניקה והסניקה יותקנו שעוני  לחץ גליצרין  •

  בסעפת היניקה יותקן פרסוסטט לחיווי לחץ נמוך כהגנת חוסר מים ביניקה. •

  חוזר יותקן חיווי זרימה דיגיטאלי להגנת חוסר זרימה.-בכל אל •

 לפחות. 4ת "קוטר הסעפו •

  

  

  ארון חשמל ופיקוד :  .4

 ISOארון החשמל יסופק ממפעל לוחות מוכר עם תקני עבודה ישראליים ותו תקן  •

  למפעל לוחות חשמל.

מטעם יצרן הלוח כולל חתימת מהנדס  ASMADEעם הארון יסופקו תוכניות  •

  חשמל.

ק על הקבלן הזוכה לבצע מסירת מתקן חשמלי לנציג האצטדיון עם תעודת בוד •

  מוסמך חתומה.

ארון החשמל יותקן בתלייה על קיר , הארון עצמו בתקן ישראלי מלא צבוע  •

  אפוקסי.

על הקבלן לבצע את כל החישובים התרמיים הנדרשים ולספק ארון מאוורר לסילוק  •

  חום.

  עמיד להתזת מים ישירה והתקנה בחדרים מרובי לחות. IPהארון בתקן  •

פאזות  3מצבים לבדיקת מתחים ב  6ר פאזות עם בור 3על דלת הארון שעון  •

  וביניהם .

  ) כולל חיווי נורת תקינות של "מתח תקין" . NVRבקר סדר פאזות בכניסה (  •

קילוואט . ( ע"פ בחירת הקבלן  5.5-7.5בארון מערכת חשמל כפולה לשתי משאבות  •

  הזוכה ומותנה באישור המתכנן).

התדר כולל אלגוריתם  ממיר –כל משאבה תונע בממיר תדר ומתנע רך מתאים  •

PID. 

 10אמפר ומחשב השקיה חד פאזי  25פאזות  3בנוסף , אספקת כוח למערכת דישון  •

  אמפר.

  יותקנו ההגנות הבאות : בנפרדלכל משאבה  •

  OL –הגנת זרם  •

  הגנת חוסר מים. •

  הגנת זרימה. •

  לכל הגנה , נורת ביקורת אדומה לד ע"ג דלת הארון. •

  תן לכוונון .לכל תקלה איליי/ממסר וטיימר ני •

  לכל תקלה אספקת מגע יבש לפס תקלות עבור בקר ההשקיה. •
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  ידני . –תורן  –לכל משאבה מתג מאיר ירוק של שלושה מצבים : אפס  •

הפעלה מרחוק של פקודת עבודה למשאבה ע"י בקר ההשקיה תפעיל רק את  •

  המשאבה שנמצאת במצב תורן.

 ע"ג דלת הלוח , שחרור תקלה על ידי לחיצה בלבד.  •

  

  בייפס. –מעקף   .5

  . 4פס "-למערך השאיבה החרשתי יותקן ביי •

  על המעקף . 4יש להתקין מגוף פרפר ידני " •

  . 16+ דרג  PE100המעקף עשוי כולו פוליאתילן  •

 המעקף כולל את כל אביזרי החיבור הנדרשים. •

  

  סוללת סינון דסקיות אוטומטית.  .6

  4סוללת סינון " •

 )2, יציאת ניקוז המים " 2סינון " ליבות 3,  4( קוטר " 2*3*4דגם  •

  4כניסה ויציאת אוגן " •

  110"מניפולד" חיבור  •

  2יציאת ניקוז שטיפה בקוטר " •

• H=750  

• L=121.5 

  רגלי תמיכה מחוזקות . 4מיוצבת על גבי  •

  

  מערכת דישון ונטורית חכמה.  .7

נטפים או  3Gערוצים מסוג פרטיקיט  4בחדר המים תותקן מערכת דישון ונטורית  •

  שווה ערך.

מוליכות  – ECהמערכת תדע לדשן באמצעות בקר יעודי ע"פ כמות או יעדי  •

  חשמלית.

  מדד חומציות. – PHהמערכת תדע להחמיץ ע"פ כמות או יעדי  •

  המערכת כוללת : •

  ל/ש . 50שני ערוצים אוטומטים מפוקדים לדישון בספיקה מכסימלית של  •

  /ש .ל 50ערוץ אוטומטי לחומצה בספיקה מכסימלית של  •

  ל/ש. 50ערוץ הגמעות ידני בספיקת  •

כל הערוצים יכללו : אל חוזר , מגוף מפוקד חשמלי , מד זרימה ויזואלי ודישונון  •

  פולס/שעה. 0.1

     4-20כולל מתמר מפוצה טמפרטורה ורגשים . פלט הבקר  EC/PHמערכת לניטור  •

  אמפר למחשב ההשקיה.-מילי

  להגנה ושינוע . תרת ייעודיהמערכת נדרשת להיות חרשתית על גבי מסג •
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  על המערכת להיבדק ולעבור כיול במפעל היצרן. •

באחריות הקבלן , התקנה קומפלט כולל הרצת מערכת הדישון , כיולים והדרכה  •

   –ע"י טכנאי מוסמך מטעם היצרן. 

  

  4מד מים ראשי ומגוף ראשי מנווט(הידרומטר ) "  .8

  הכולל : 4בחדר המים יותקן הידרומטר תקני " •

  ליטר. 100ד מים עם פולס למחשב השקיה כל מ •

  מטר לחץ. 60נווט מכויל ל  •

  במצב אוטומט. ACוולט  24פתיחה ממחשב השקיה  •

 מצבים פתוח ידני וסגור ידני .  •

  

  יציאות פיקוד ועוד. 64בקר השקיה חכם עם יכולת הפעלה של   .9

  ם.על כל המכלולים בחדר המים של האצטדיון ישלוט ויפקד בקר השקיה חכ  

  נטפים או שווה ערך יכיל את התכונות הבאות: NMC PROהבקר מסוג   

  .ACוולט  24יציאות לפיקוד  64 •

  כניסות דיסקרטיות דיגיטאליות. 8 •

  כניסות אנאלוגיות. 8 •

נטפים  NMC AIRתוכנת עבודה מרחוק דרך מחשב , טבלט או טלפון חכם כדוגמת  •

  או שווה ערך.

  . PIDכולל תגובה באלגוריתם  EC/PHני יכולת ניטור ובקרה על אותות מחייש •

  עבודה על פי זמן או כמות. •

  שליטה על שני ערוצי דישון. •

  שליטה על ערוץ חומצה. •

  שליטה על משאבות הגברת הלחץ. •

  שליטה על סוללת הסינון. •

  שליטה על המגוף הראשי. •

  ממטירי השדה ופתיחתם בכל תצורה נדרשת .  52שליטה על כל אחד  מ  •

התקנה חשמלית מלאה לרבות כל החיבורים הנדרשים לכל  מחיר הבקר כולל •

  מכלולי המערכת.

המחיר כולל תכנות ראשוני , הדרכה וליווי הלקוח לשנה ע"י טכנאי מוסמך מטעם  •

  –חברת הבקרה. 

  

  בר וכל אביזרי ההתקנה הנדרשים 16+ דרג  PE-100צנרת מחברת / מקשרת   .10

לי החיבור הנדרשים להקמה מושלמת על הקבלן לכלול בהצעת המחיר את כל מכלו •

של חדר המים לרבות כל מקטעי הצנרת הנדרשים , אוגנים חופשיים , ברגים , 
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אומים , דסקות ,רגלי תמך ,  תעלות חשמל , שרוולים , אביזרי תליה ושילוט , כבלי 

  פיקוד , כבלי כוח , צינוריות פיקוד , גששים , חיישנים .

נות מים וחשמל והתקנים המחמירים הנהוגים על פי המפרט הכללי להתק להכו •

 במדינת ישראל. 

  

  שנת בדק ושרות באיצטדיון.  .11

הצעת המחיר של הקבלן תכלול שנת בדק מלאה למערכת  , הדרכה מלאה ללקוח ,  •

ספר מערכת מלא לכל האביזרים המותקנים בחדר המים ושנת ליווי מלאה ללקוח 

  ן . ע"י טכנאי מוסמך מהחברות והספקים במתק

  מ"מ 12  - ללא חלקיקים גדולים מ  מ"מ. 6-9חצץ הניקוז     

  מ"מ 9 -מ"מ ל 6בין  65%לפחות           

  מ"מ. 2 -קטן מ 10% -לא יותר מ          

                     מ"מ 1-4מ"מ    12חלקיקים גדולים    מ  ללא   שכבת הביניים.: חצץ     

 מ"מ. 4מ"מ ו1בין  90%פחות ל          

                                             D90/D15  2.5קטן או שווה ל   

                                              *D15  5של החצץ קטן או שווה לXD85  .של החול            

             **D15  5שווהל של החצץ גדול אוX D15                                                       .של החול

                         ללא אבק או חרסית***                                             

  בבדיקת  12%ללא איבוד של יותר מ                                                

  ASTM C88גפריתית לפי תקן ( ח.          

  מ"מ 16ללא חלקיקים גדולים         מ מ"מ 4-14חצץ       :  חצץ    

                                                                                                                                                  2.5קטן או שווה ל  D90/D15  נטטיילדשא הס          

                         ללא אבק או חרסית**                                    

 בבדיקת  12%ללא איבוד של יותר מ                                               

  )ASTM C88גפריתית לפי תקן ( ח.          

  .3%מ"מ  לא יותר מ 3.4מ"מ ל  2בין     :דרוג החול    

  .7%מ"מ  לא יותר מ 2מ"מ ל 1בין           

  .60%מ"מ מינימום  1מ"מ ל  0.25בין           

  . 20%מ"מ לא יותר מ  0.5ל  0.15בין           

                          5%מ"מ לא יותר מ 0.15מ"מ ל  0.05בין           

                          5%מ"מ לא יותר מ 0.05מ"מ ל 0.002בין       

  .3%מ"מ לא יותר מ 0.002 פחות מ                                                               

                          מ"מ לא  0.15מ"מ ועד  0.002 * סה"כ מ        

  .10%יותר מ                                          

 " ממרבדי דשא נקיים,        419:                    ברמודה "טיפווי סוג הדשא    

  .15%שטופים, מרוסקים בשטח בכמות של                                            
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  דשא סינטטי  

ועם בד גיאוטכסטיל           מ"מ  20בעובי  PEXספוג מסוג   לדשא סינטטי שכבת ריכוך  

  אינטגרלי. שוק פד.

מ"מ סיבים מפוליאתילן  40ללא מילוי בעובי    noninfill:                     דשא סינטטי  

גר. למ"ר.  4400בצורת  יהלום . משקל כולל לא פחות מ 

  גר. למ"ר. 2800 -משקל הסיבים  לא  פחות מ

  

 מיוחד מפרט טכני  

  קבע את סדר ביצוע העבודות ואת האיכות הנדרשת מן הקבלן.המפרט הטכני בא ל 

 

 ופיתוח א: עבודות עפר

את השטח הנתון ויבצע מפה מצבית. מפה זו תהווה מוסמך הקבלן יסמן בעזרת מודד 

בסיס לחישוב העבודות. הקבלן יבצע חישוף ופינוי החומר אל מקום שפך שיאושר לו ע"י 

הים הנדרשים ע"פ התכנון ויהדק השטח בגבהים העירייה. לאחר מכן יפלס הקבלן לגב

  מהמכסימום וזאת ע"פ בדיקות מעבדה ובדיקות גרעיניות בשטח. 96%הנ"ל לרמה של 

   כללי 01.א

עבודות פיתוח האתר המפורטות להלן בסעיפי כתב הכמויות , תבוצענה בהתאם לתוכנית 

  ובכפיפות למתואר במפרט מיוחד זה ובסעיפי כתב הכמויות. 

מקום במפרט מיוחד זה בתוכניות ובסעיפי כתב הכמויות בו צוינה עובי השכבה, בכל 

  הכוונה לעובי לאחר הידוק הנדרש לאותה שכבה.

  במפרט הכללי. 5101עבודות הכנה ופירוק כמתואר בסעיף 

קוראים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי 

מצאותם של קווים תת קרקעיים בין אם סומנו בתכניות ובין אם שהם, כולל אפשרות להי

לא. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים , בין אם נעשו באמצעות כלים מכניים או 

בעבודת ידיים.  במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל 

. תשומת לבו של הקבלן מופנית ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן

  במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות.  5102לפרק 

לפניי תחילת הביצוע ימדוד הקבלן בנוכחות המפקח את רומי העפר הקיימים בתחום 

  עבודתו. 

כמויות עבודות העפר ישולמו לקבלן על בסיס מדידה זו, כהפרש תיאורטי בין המצב 

ניות. כאמור, לא תשולם לקבלן תוספת עבור מדידות הקיים למצב המתוכנן בהתאם לתוכ

  אלה ומחירן כלול במחירי במחיריי היחידה.

במפרט הכללי. המחיר בכתב הכמויות מתייחס  510212החפירה תבוצע כמפורט בסעיף 

לביצוע בכל כלי שהוא כפי שצורכי העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך בעבודת ידיים. 

וכו'). לא יהיה תשלום נוסף עבור עבודה בשטחים קטנים (ליד מתקנים תת קרקעיים 

  נפרדים או צרים. 

  

  



 

 171/2/ –איצטדיון בלומפילד   – 3204

653

  ניקוי האתר: הסרת צמחיה וחישוף 02.א

ניקוי האתר מכל פסולת, אשפה, גרוטאות, עשבייה וכל דבר אחר והרחקת הנ"ל אל מחוץ 

 לאתר. 

הסרת כל הצמחייה (העשבייה) מכל סוג שהוא אשר קיימת באתר בגבולות העבודה 

הרחקת כל הפסולת שנחשפה למקומות מותרים ומאושרים ע"י רשות מקומית או כל 

רשות מוסמכת אחרת. סעיף זה יבוצע עוד לפניי התחלת  כל עבודה אחרת ולפניי מדידה 

  ואיזון.

התשלום עבור הסעיף יכלול את ההובלה לאתר לפינוי פסולת ואת כל העבודות הדרושות 

. מדידה של שטח כללי של תחום העבודה. סעיף זה יכלול לביצוע החישוף. תשלום לפי מ"ר

פינוי כל פסולת האשפה הנמצאת באתר לפניי ביצוע עבודות לרבות פסולת בניין, 

  גרוטאות, גושי בטון, גדרות וכו'. 

  

  חפירה ו/או מילוי 03.א

לפניי תחילת ביצוע עבודות החפירה והמילוי יכין הקבלן תכנית עדות למצב השטח 

 מודד מוסמך. באמצעות

הקבלן יבצע חפירה בשטחים ובאזורים המיועדים לחפירה כפי שיסומן בתוכניות 

  המתאימות ועפ"י הוראות המפקח.

החומר החפור יסולק למקום שפיכה מותר שייבחר הקבלן ויקבל את אישור המפקח. לא 

  תשולם לקבלן תוספת עבור סילוק החומר.

וי יהיו מהודקים לצפיפות הטבעית של השטחים הסופיים לאחר החפירה ו/או המיל

ס"מ  3הקרקע ומיושרים לפי הרומים והמפלסים המפורטים בתוכניות, עד לדיוק של _+

בתנאי שהסטיות מהרומים המתוכננים תהיינה מקומיות והמעבר הדרגתי ובלתי נראה 

  לעין ולפי שיקול דעתו הבלעדית של המפקח באתר. 

ס"מ לצפיפות  20, הקבלן יבצע הידוק מבוקר של במקרה של מילוי חומר בשטחי מדרך 

תשולם תוספת על הידוק זה בסעיף נפרד.  לאמודיפייד ברטיבות אופטימלית. 97%של 

במקרה של חפירה מתחת לקווים הסופיים שנקבעו ו/או לפי דרישת המפקח בשיעור 

העולה על סטיות המותרות הנ"ל ימלא הקבלן את החסר באדמה מובחרת שתהודק על 

  לצפיפות האדמה הטבעית או בחומר אחר שייקבע לפי שיקול דעתו הבלעדית של המהנדס.

החלטה על אופן התיקון הינה בידי המפקח בלבד והקבלן יבצע את עבודות התיקון כנדרש 

שעות מעת קבלת הוראת המהנדס על  24ללא תשלום או תמורה מכל סוג שהוא תוך 

  התיקון הנדרש.

ות עפר. תשלום לפי מ"ק מדידה של שטח כללי בין מצב קיים תשלום נכלל בסעיף עבוד

  לאחר חישוף למצב לאחר גמר עבודות עפר.

או מילוי כולל שימוש בחומר החפור ופיזורו עפ"י אישור מנהל \המחיר לעבודות חפירה ו

  .01הפרויקט כמפורט בפרק 

  

  20\20אבן שפה גננית  4.א

  . מדידה לפי מטר.2ס"מ ובהתאם לפרט  10\20כמתואר לעיל רק שימוש באבן שפה גננית 
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  : עבודות ניקוזב

הקבלן יסמן בעזרת מודד מוסמך ועל פי מפת התכנון את מקומן המדויק של      תעלות 

  הניקוז והשוחות וידאג לקבל אישור המפקח.

  

  :חפירת תעלות הניקוז 1.ב

פר בעזרת ת (הראשית). התעלה תיחות הניקוז שמאספותעל נהכשלב ראשון תיחפר  א.

ס"מ. במידה ומסיבות כל שהן תחפור תעלה רחבה  50מחפרון ורוחבה לא יעלה על 

יותר ימלא הקבלן ויהדק בשכבות לרוחב הנדרש.עודפי החפירה יונחו בצד. שוחות 

חול ללא הביקורת תוצבנה במקומן ובגבהים הנדרשים, תפולסנה ותיוצבנה ע"י 

 10ופי בתוספת המכסה יהיה נמוך בותוך כדי הידוק בהרטבה . גובהן הס אבנים

  ס"מ מגובה פני החול הסופי.

מ"מ), בהתאמה  315ו  200,250אל שוחות הניקוז יחוברו צינורות הניקוז העיוורים (  

לקדוח דרך טבעות החיזוק אלא רק ביניהן. אל השוחה  איןלאחר קידוח השוחות. 

  תוצמד טבעת אטימה תקנית מגומי אשר לתוכה יחובר הצינור.

לאחר חיבור הצינורות ויצירת השיפוע המתוכנן ייסתם המרווח ,אם יוצר, בעזרת   

  פוליאוריתן מוקצף על מנת למנוע נזילות.

על הידוק החול שמתחת לצינור, בהרטבה.  דגשהצינור ייעטף בחול ללא אבנים עם   

מעל הצינור יונח חול כנ"ל ויהודק גם הוא. מעל החול יונח חומר החפירה שהוצא 

  ברציוני ידני לרמת ההידוק של השתית.יהודק בוויברציה ע"י מכשיר ווי

חפירת תעלות הניקוז הרוחביות תתבצע כך שלא יושאר חומר חפירה על פני   ב. 

אלא יונח על גבי עגלה ויסולק מהשטח ,תוך דגש על שמירת פילוס השתית  השתית,

 20שרשרת של  ר) ברוחב'והידוקה. החפירה תבוצע באמצעות מחפר שרשרת(טרנצ

 הכאשר  ס"מ 30ס"מ, לעומק של  20ס"מ או בעזרת מחפרון בעל רוחב כף של 

תונח עלייה יריעת  תעלות יחוברו לשוחת ניקוז אחת.לאחר הידוק תחתית התעלה

 בד גיאו טכסטילהניילון ושוליה ייפרסו משני צידי התעלה, מעל יריעת הניילון יונח 

ס"מ לכל כוון על  50עלה. רוחב השוליים יהיה אשר שוליו יפרסו אל משני צידי הת

ס"מ ויפולס בעזרת ציוד לייזר  5בשכבה של   חצץגבי הבד בתחתית התעלה יונח 

  ובעבודת ידיים לשיפוע ולרום הנדרש.

בצורה ישרה אך רפויה ותיבדק שוב  הצינור השרשורילאחר אישור המפקח יונח   

אשר יקשר סביבו. במידה ויאלץ  אחידות השיפוע . הצינור ייאטם בקצהו ע"י בד

בלבד, שיסופק ע"י  במחבר תקניהקבלן להשתמש בחלקי צינור  יחוברו האחד לשני 

היצרן. הצינור השרשורי יחובר לשוחת הביקורת לאחר קידוחה בקוטר המתאים 

  והתקנת אטם גומי תקני ובמידה ויישאר מרווח ימולא בפולי אורתן מוקצף. 

  ."י כלי עבודה אלא רגלית בלבדלא  תותר חציית תעלות ע

לאחר בדיקה חוזרת של שיפועי ורומי הצינור המשורשר ולאחר קבלת אישור מן   

  המפקח ימלא הקבלן בחצץ את התעלה עד פני גובה השתית.

לאחר סיום העבודה במלואה בתעלה הראשונה, ימשיך הקבלן לעבוד   *   

  כל התעלות. בתעלה שנייה וכן הלאה עד לסיום העבודה וההתקנה של
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בשלב זה תבוצע מדידת מצב קיים ע"י מודד מוסמך ותוגש מפה מצבית. המדידה    ג. 

תתבצע בשלושה מקומות אקראיים לאורך הצינורות,כל צינור וצינור וזאת על מנת 

לוודא אי סטייה מהתכנון. במידה ותהינה סטיות על הקבלן לפרק את התעלה 

  ולבנותה מחדש.

  

  קיה : התקנת מערכת ההשג

מערכת ההשקיה באה לאפשר השקיה מבוקרת וממוחשבת של מגרשי הכדורגל  וזאת על 

  .מנת לחסוך במים

מערכת ההשקיה מתוכננת כך שניתן יהיה להשקות כל ממטיר בודד במגרש בתכנון 

  השקיה מבוקר וכן מספר ממטירים בו זמנית.

  .המערכת יראש  . 1ג 

וי פח מגולוון או פלסטיק עם אפשרות סגור עש ארוןבתוך  נוהמערכת יותק יראש  

בקוטר   מפלסטיק,כאשר כל האביזרים יהיו המצולם המצורף, נעילה. ע"פ המפרט 

1.5."  

 .  

  

  

  .חדר הבקרה (חדר מים)  . 2ג    

כל אביזרי חדר הבקרה יותקנו בהתאם למפרט הנ"ל ובהתאם לתכנית הצבתם     

יה גישה נוחה להפעלתן. ת ההגברה ולוח הפיקוד יותקנו כך שתהומשאב בחדר.

  באמצעות ברגים. ייוצבועל ריצפת בטון ויונחו  ותהמשאב
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  צנרת ההשקיה והממטירים.  .  3ג    

צנרת ההשקיה תותקן במקביל למערכת הניקוז ועל פי מקומה המדייק ע"פ מפת     

 ס"מ. עודפי החפירה יועמסו על עגלה ויפונו 10התכנון, כאשר עומק החפירה יהיה 

מן השטח וזאת על מנת למנוע שינוי בפני השטח. במידה ויוצר שינוי כל שהוא , 

הקבלן יישר על חשבונו עד קבלת אישור המפקח להמשך העבודה.  הממטיר  יחובר 

ובעלת תו תקן.  10הצנרת תהייה בעלת דרג  מחבר זווית מתאיםלצינור באמצעות 

ר ורק לאחר פריסת החול בשלב הראשון יחוברו צינורות פוליאתילן אל המחב

  והידוקו בגבהים הסופיים יורכבו הממטירים וייוצבו .
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הרכבת הממטירים עצמן תבוצע לאחר שטיפת הקווים וזאת על מנת למנוע השבתת     

  הממטיר על ידי חלקיקי פלסטיק. 

  עם סיום שלב זה תבוצע מדידה נוספת ועל הקבלן להגיש מפה מצבית.    

  

  .תמערכת השקיה זמני  .4ג   

הקבלן יספק ויתקין, על חשבונו, מערכת השקיה זמנית בספיקה נמוכה, למשך כל     

זמן העבודות ועד מסירה סופית של הדשא.מערכת זו תאושר ע"י המפקח. במידה 

ולא תאושר יידרש הקבלן להחליפה. מערכת זו תוסר ותותקן שוב ע"פ הצורך ללא 

    חיוב נוסף וזאת ע"פ הצרכים ודרישות המפקח.   

   עם סיום העבודה יפנה הקבלן את המערכת מן המגרשים.    

  

  ד: פריסת חצץ הביניים.

  ס"מ. 50לפני פריסת החצץ ייפרס הבד על פני השטח שבין התעלות ובחפיפות של   

החצץ שיובא לשטח ייפרס באופן שהשופל דוחף אותו ואינו יורד לאל הבד. לאחר סיום   

לייזר בעל גלגלי בלון והנגרר באמצעות טרקטור  הפיזור יפולס החצץ באמצעות גריידר

  בעל גלגלי בלון.

  

  : פריסת החולה

ייפרס בשטח כאשר השופל המוביל ידחוף את ערמות החול ולא ירד ינופה בשטח ו החול   

לכלי צמ"ה כל שהוא נסיעה על השתית אלא על החול  לא תאושר. מן החול אל השתית

  בלבד.

ובנוסף לכך יחזיק במשך כל   10X10ם הנדרשים ברשת הקבלן יסמן ביתדות את הגבהי  

  זמן העבודות מכשיר לייזר לבדיקות מקומיות.

הקבלן ישים דגש על ניקיון החול ואי הכנסתו של כל חומר אחר מן השוליים או מן   

  השתית.

לאחר פריסת החול, יפלס הקבלן את החול במפלסת מונחית לייזר בעלת גלגלי בלון תוך   

והידוק ויברציוני. ההידוק באמצעות מכבש בומג כנ"ל.  ההידוק יהיה לרמה כדי הרטבה 

מהצפיפות הכללית וייבדק בארבעה מקומות לפחות ,למגרש, ע"י מעבדה  96%של 

מוסמכת באמצעות מכשיר מדידה גרעיני. על הקבלן לשמור על לחות החול במשך כל זמן 

  לאתר על חשבונו.העבודות בעזרת ממטירים או תותחי השקיה אשר יספק 

  ס"מ. 0.5 -\רמת הדיוק בפילוס תהיה  +  

  

  ו: פיזור הכבול

לאחר הגעה לגבהים בהידוק , יפזר הקבלן באמצעות טופ דרסר את הכבול  בשכבה אחידה   

במעברים שתי וערב. לאחר הפיזור וקבלת אישור הפיקוח יצניע הקבלן באמצעות מתחחת, 

צע בית הגידול אחיד בהרכבו. לאחר קבלת ס"מ עד קלת מ 20את הכבול, לעומק של 

  אישור הפיקוח יחזור הקבלן ויפלס ויהדק את בית הגידול כמו בסעיף הקודם.
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לאחר קבלת מפה מצבית ואישור המפקח יתקין הקבלן את הממטרות . הממטרות ייוצבו   

  בעזרת חול רטוב ,ויאוזנו תוך כדי הידוק החול.

 אמצעות מפלסת הלייזר ובאמצעות רלס החלקה,לאחר הצבת הממטרות יחליק הקבלן ב  

  את פני המגרש וזאת ע"פ הרומים שנקבעו. 

  

  : עבודות שתילת הדשאז

עבודות שתילת הדשא כוללות את עבודות הדישון, אספקה ושתילת השתילים וכן טיפוח   

  כר הדשא עד לקבלתו הסופית.

ע"ג טרקטור בעל גלגלי  פיזור חומר מונע נביטה בעזרת מדשנת צנטרפוגלית נשאת   1ז.  

  ק"ג. 1000בלון במשקל שאינו עולה על 

ק"ג לדונם . החומר יפוזר שתי  40בכמות של  20:24:9פיזור חומר דישון סטרטר    2.ז   

  וערב באמצעות מדשנת כנ"ל.

שתילי הדשא שיסופקו וישתלו (בזריה ידנית) במגרשים יהיו ממקור שיאושר ע"י    3.ז  

  נקיים מזנים אחרים של דשא, מעשבי בר ומחלות.המפקח. השתילים יהיו 

הדשא יובא לשטח כמרבדים שטופים וייגרס בשטח באמצעות מרסקת גזם.     

מרבדים אשר יגיעו לאתר ייבדקו ובמידה ולא יתאימו יילקחו מן השטח ע"י הקבלן 

  ועל חשבונו.

פני כל על  לאחר פריסת מערכת ההנבטהשתילי הדשא יפוזרו בעבודה ידנית בלבד,     

  המגרש.

  מהשטח הנשתל.  15%אחוז מרבדי הדשא יהיה     

על הקבלן להקפיד במשך כל עבודות השתילה (זריה) לכך שלא ישתנו פני השטח.     

במידה ויגרמו שינויים מישרות השטח יהיה על הקבלן לחזור ולתקן זאת  על 

  חשבונו וללא תמורה נוספת.

לת משטח דשא אחיד ,ללא סוגי דשא על הקבלן לטפח את כרי הדשא עד לקב   4.ז  

אחרים, וסגור המאפשר משחק כדורגל בטיחותי. על הקבלן להחזיק עובד קבוע 

טכניות הנדרשות ואשר יוטלו  באתר על בסיס  יומי אשר יבצע כל העבודות האגרו

עליו ע"י המפקח מפעם לפעם. הפעולות הנדרשות הן : עישוב ,השקיה, דישון 

  נבטה ,כסוח וכו..וריסוס ,הזזת צנרת הה

על הקבלן יהיה למלא יומן עבודה יומי ולהביאו אישית למפקח לאישור וקבלת     

  .הנחיות להמשך

  

  .ח: התקנת הדשא הסנטטי

ס"מ מכבה אבן הגן ההיקפית תותקן שכבת הריפוד ע"ג  -6לאחר התקנת אבן הגן בגבה   

ן בדשא כאשר יותקן שכבות החצץ שהותרנו ע"פ  פרט המצורף במכרז. על שכבה זו יותק

קודם אנכית למבנה הדשא ואז ייפרס על החצץ. לאחר מכן יהודק החול אל הדשא האנכי 

  לצורך הידוקו למקומו.
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  .התקנת שערים וסימון מגרש   ט:  

עם קבלת מגרש דשא סגור ומוכן למשחק יסמן הקבלן בעזרת מודד מוסמך את כר הדשא,   

  רי הכדורגל ע"פ התקן של ההתאחדות לכדורגל.ע"פ , המפרט והמפות , ויתקין את שע

  

  אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחיריםי.   

כוללים במחיר את כל המפורט במפרט המיוחד  70כל הסעיפים שבכתב הכמויות בפרק   

  בפרק זה.
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  דו"ח הקרקע -נספח למפרטים

  

  דו"ח הקרקע מצ"ב לעזרת הקבלן.

לן, יהיה כלול בעבודת הקבלן וכלול במחירי הסעיפים השונים כל האמור בדו"ח וקשור בעבודת הקב

  שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד.
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  הנחיות לתכנון משטחי הפיתוח והחלפות קרקע

  

  

 

מערבית במסגרת הפרויקט מתוכננים משטחי פיתוח, מכוסים באספלט (בעיקר חניה ה  .1

  לאיצטדיון) ומשטחי משתלבות (ביתר הפיתוח).

  כמו כן מתוכננים אזורי גינון.

  

  -הערכת עבודות העפר היא כדלקמן:

  ס"מ. 20-30-מילוי בגובה כ –אזור החניה האספלטית  -

  מ' במזרח. 1.0-1.5- במערב ל 0-מילוי בגובה משתנה מ –אזור משתלבות  -

  

 

  -:חתך הקרקע .2

 - האיצטדיון מורכב משכבות הבאות:פרופיל הקרקע במתחם 

  חומר גרנולרי עם דקים ופסולת.  – מילוי  .א

  מ'. 1.5- שכבה זו נמצאה מפני הקרקע ועד לעומק של כ

 

  מ'. 3.5-6שכבה זו נמצאה עד לעומק של  – חרסית שמנה עם חול  .ב

  החרסית היא בלעת פוטנציאל תפיחה, הנובע משינויי רטיבות.

 30הקשות לחדירה של  5-9) בשכבה זו הינם SPTתוצאות בדיקות החדרה תקנית (

  חוזק נמוך. –ס"מ 

  

  מ'. 10-15שכבה זו נמצאה עד לעומק  – חרסית שמנה .ג

  חוזק נמוך עד בינוני. –ס"מ  30הקשות לחדירת  7-16נתקבלו   SPTבבדיקות 

   

  

 

 משטר המים בקידוחים :  .ד

ע"ג שכבת  +) נמצאה שכבת מים שעונה4מ' (מפלס  2 -מעומק כ - מים שעונים •

 החרסית שמנה.

מיד עם החדירה לשכבות גרנולריות מתחת לשכבת החרסית (בעומק  -מי תהום •

 +.0 - מ'), מפלס המים עלה עד למפלס אבסולוטי כ 12-15



 

 171/2/ –איצטדיון בלומפילד   – 3204

706

  

 

  -נתוני תנועה: .3

  עפ"י הערכה תנועת רכבים תהיה קלה מאוד.

 

 -הנחיות לביסוס משטחי הפיתוח: .4

 -חניה אספלטית:  .א

  PG70-10מ"מ) ביטומן  19א"צ ( שכבת ת  ס''מ 4 אספלט

  PG68-10מ"מ) ביטומן  25שכבת תא"צ (   ס"מ  6 אספלט

      ס''מ 20  מצע א'

 סה"כ

  ס"מ  30

  

  

 - משטח משתלבות:  .ב

  ס''מ 8 אבן משתלבת

  ס"מ 3  חול מיישר

  ס''מ 20  מצע א'

  סה"כ

  ס"מ 31

  

 –באזורים בהם לא תהיה תנועת רכבים ניתן להקטין את עובי האבן המשתלבת ל  •

 ס"מ. 6

 

  -החלפת הקרקע: .ג

  חתך הקרקע מורכב משכבות עליונות של מילוי וחרסית תופחת.

 המלצתינו היא לבצע החלפת קרקע בנוסף למבנה הנ"ל.

  

  מ'. 2-עובי ההחלפה הנדרש לריסון התפיחה הינו כ

 80-כמ' קרקע אינה כלכלית, ניתן להסתפק בהחלפה קטנה יותר ( 2מכיוון שהחלפת 

) בידיעה מראש שיתכנו תזוזות בפיתוח עקב ס"מ 30בי מבנה ס"מ בתוספת עו

  התפיחה (סדקים באספלט ותזוזות במשתלבות).

  

וקוטר האבן  20%ס"מ החלפת הקרקע יורכבו מחומר נברר, עם אחוז דקים עד  80
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  ס"מ. 7.5המקסימלי עד 

  .Modified AASHTO 96%ס"מ לצפיפות של  20המילוי יהודק בשכבות של 

   

  - :1*הערה 

  יתכן שהמילוי הקיים נעשה לצורך החלפת הקרקע.

ס"מ כמפורט לעיל) המילוי ייבדק (בורות  29-30לאחר חפירה לתחתית המבנה (

) ואם יימצא מתאים למילוי DCPניסיון, בדיקות צפיפות שדה, בדיקות מעבדה, בדיקות 

  נברר יתכן שלא יוחלף.

  רויקט.ההחלטה תתקבל ע"י יועץ הביסוס בתאום עם ניהול הפ

  

  - :2*הערה 

  במקומות בהם דרוש מילוי להגבהת הפיתוח, עובי המילוי יתחשב בהחלפת הקרקע.

 

  - שתית:  .ד

יתכן שהשתית החפורה תהיה רווית מים. במקרה זה יש לייצבה ע"י החדרת אבני 

  בקלש בגודל 

  ס"מ. 8-15

 

  -חפירה:   .ה

  חפירה להחלפת הקרקע תעשה בזהירות ליד היסודות הקיימים.

  אופקי בתוספת מרחב עבודה. 1.5-אנכי ל 1חפירה יהיו שיפוע 

  

 

  -ניקוז: .5

  יש לדאוג לניקוז מהיר של מי הגשם מתחום הפיתוח.

(יש לבדוק אם זה ישים  HDPEמומלץ לשקול איטום השתית החרסיתית ע"י יריעת 

  באתר בגלל המערכות הרבות בשטח).
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  רשימת תכניות

  

  אדריכלות

1062-A-B10- תכנית העמדה    

    

1062-A-P01-  חלק   1תכנית קומהA  

1062-A-P01-  חלק   1תכנית קומהB 

1062-A-P01-  חלק   1תכנית קומהC  

1062-A-P02-  חלק   2תכנית קומהA  

1062-A-P02-  חלק   2תכנית קומהB 

1062-A-P02-  חלק   2תכנית קומהC 

1062-A-P03-  חלק   3תכנית קומהA  

1062-A-P03-  חלק   3קומה תכניתB  

1062-A-P03-  חלק   3תכנית קומהC  

1062-A-P04-  חלק   4תכנית קומהA  

1062-A-P04-  חלק   4תכנית קומהB  

1062-A-P04-  חלק   4תכנית קומהC  

1062-A-P05-  חלק   05תכנית קומהA  

1062-A-P05- חלק   05 קומה תכניתC  

1062-A-P06-  תכנית גג  חלקA  

1062-A-P06-  תכנית גג   חלקC  

   

1062-A-P10-  תכנית גשר עיתונאים  חלקA  

1062-A-P10-  תכנית גשר עיתונאים  חלקC  

1062-A-P11- תכנית מגרש דשא  

1062-A-P11- תכנית מגרש דשא  

1062-A-P11- תכנית מגרש דשא  

1062-A-P12- תכנית ארונות תקשורת למצלמות  

1062-A-P13- י רכב שידורמבנה לדחסניות ולטכנא  

   

1062-A-P51-  מדרגות בצד מזרחי SE-1 

1062-A-P52-  מדרגות קהל בצד מערבי SW-1 

1062-A-P53-  מדרגותSE-1 צד מזרחי  

1062-A-P54- בצד מערבי  מדרגות שרות SW-4 

1062-A-P55-  מדרגות VIP בצד מערבי SW-2 
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1062-A-P56-  עתונאים בצד מערבי  מדרגות SW-3  

   

1062-A-P60-  דרגנוע  ביציע המזרחי  

1062-A-P61-  דרגנוע  ביציע המערבי  

   

1062-A-P80- תכנית מזנונים  

   

1062-A-P95-  .ממ"מ -01תכנית ק  

   

1062-A-SY1-  חתך ביציע מערבי  

1062-A-SY2- חתך ביציע מזרחי 

1062-A-SX1- חתך ביציע צפוני 

1062-A-SX2- חתך ביציע דרומי  

1062-A-S19-  19בציר  –מקטע טיפוסי ביציע מזרחיa  

1062-A-S33-  33ציר –חתך בצירa  

1062-A-S40-  40בציר –חתך ביציע מערבי  

1062-A-S42-  42בציר –חתך ביציע מערביa  

1062-A-S45-  45בציר –חתך ביציע מערביa  

   

1062-A-E01  צפונית 2מערבית  1 –חזיתות  

1062-A-E02  דרומית 4זרחית מ 3 –חזיתות  

1062-A-E10  קטע חזית מערבית  

1062-A-E20   קטע חזיתVIP  

   

1062-A-T80-  מעברים וחתכים טיפוסיים -דרומי וצפוני-שיפוץ יציעים קיימים  

1062-A-T82-  מעברים וחתכים טיפוסיים - מזרחי-שיפוץ יציעים קיימים  

1062-A-T83-  ם טיפוסייםמעברים וחתכי - מערבי-שיפוץ יציעים קיימים  

1062-A-T84-  מעברים וחתכים טיפוסיים - מערבי-שיפוץ יציעים קיימים  

1062-A-T85-  וומטורי ביציע מזרחי  

1062-A-T86-  וומטורי ביציע מערבי  

1062-A-T88-  חתכים טיפוסיים -שיפוץ יציעים קיימים  

    

1062-A-T90-  תכנית יציעים קיימים  

1062-A-T90-  םתכנית יציעים קיימי  

1062-A-T90-  תכנית יציעים קיימים  
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1062-A-T91-   תכנית יציעים  

1062-A-T91-   תכנית יציעים  

1062-A-T91-  תכנית יציעים  

1062-A-T95- תכנית מושבים  

    

1062-A-W10-  מזרח 01מפלס  תכנית שירותים טיפוסיים ושירותי נכים  

1062-A-W11-  צפון דרום 01מפלס  תכנית שירותים טיפוסיים ושירותי נכים  

1062-A-W12-   מזרח 02מפלס  תכנית שירותים טיפוסיים  

1062-A-W13-  מערב  02מפלס  תכנית שירותים טיפוסיים ושירותי נכים  

1062-A-W14-   מערב 01ושירותי נכים מפלס   1,2,3,4תכנית שירותים במלתחות  

    

1062-A-C01- חלק  - 01קומה  -תכנית תקרותA  

1062-A-C01- חלק  - 01קומה  -תכנית תקרותB  

1062-A-C01- חלק  - 01קומה  -תכנית תקרותC  

1062-A-C02- חלק  - 02קומה  -תכנית תקרותA  

1062-A-C02- חלק  - 02קומה  -תכנית תקרותB  

1062-A-C02- חלק  - 02קומה  -תכנית תקרותC  

1062-A-C03- חלק  - 03קומה  -תכנית תקרותA  

1062-A-C03- חלק  - 03קומה  -כנית תקרותתB  

1062-A-C03- חלק  - 03קומה  -תכנית תקרותC  

1062-A-C04- חלק  - 04 קומה  -תכנית תקרותA  

1062-A-C04- חלק  - 04 קומה  -תכנית תקרותC  

1062-A-C05- חלק  - 05קומה  -תכנית תקרותA  

1062-A-C05- חלק  - 05קומה  -תכנית תקרותC  

1062-A-C15- פירוט תקרות -ית תקרותתכנ  

   

1062-A-F01-  חלק  - 01קומה  -תכנית ריצוףA  

1062-A-F01-  חלק  - 01קומה  -תכנית ריצוףB  

1062-A-F01-  חלק  - 01קומה  -תכנית ריצוףC  

1062-A-F02- חלק  - 02קומה  -תכנית ריצוףA 

1062-A-F02- חלק  - 02קומה  -תכנית ריצוףB 

1062-A-F02- חלק  - 02קומה  -צוףתכנית ריC 

1062-A-F03- חלק  - 03קומה  -תכנית ריצוףA  

1062-A-F03- חלק  - 03קומה  -תכנית ריצוףB 

1062-A-F03- חלק  - 03קומה  -תכנית ריצוףC 
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1062-A-F04- חלק  - 04קומה  -תכנית ריצוףA  

1062-A-F04- חלק  - 04קומה  -תכנית ריצוףC 

1062-A-F05- חלק  - 05קומה  -תכנית ריצוףA  

1062-A-F05- חלק  - 05קומה  -תכנית ריצוףC  

   

1062-A- D12- פרטי חיפוי עץ, אלוקובונד  

1062-A- D13- פרטי חיפוי זכוכית  

1062-A- D14-   פרטי חיפויH.P.L  

1062-A- D15- פרטי חיפוי גבס  

  

1062-A- D20- פרטי נגרות  

1062-A- D40- פרטי תקרה  

1062-A- D50- פרטי ריצוף  

   

1062-A- L20-  דלתות -רשימת נגרות  

1062-A- L21-  מטבחונים -רשימת נגרות  

1062-A- L30- רשימת אלומיניום  

   

1062-A- L40-  דלתות -רשימת מסגרות  

1062-A- L41-  ארונות שירות –רשימת מסגרות  

1062-A- L42-  רפפות,טרפו,שונות –רשימת מסגרות  

1062-A- L43-  תריסים  –רשימת מסגרות  

1062-A- L44-  מעקות –רשימת מסגרות  

1062-R-T01  01חתך ביציע צפוני בצירa 

1062-R-T03  03חתך ביציע צפוני בצירa  

1062-R-T05  05חתך ביציע צפוני בצירa  

1062-R-T07  07חתך ביציע מזרחי בצירa  

1062-R-T09  09חתך ביציע מזרחי בצירa  

   

1062-R-T11  11חתך ביציע מזרחי בצירa  

1062-R-T13  13חתך ביציע מזרחי בצירa  

1062-R-T15  15חתך ביציע מזרחי בצירa  

1062-R-T17  17חתך ביציע מזרחי בצירa  

1062-R-T19  19חתך ביציע מזרחי בצירa  
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1062-R-T21  21חתך ביציע מזרחי בצירa  

1062-R-T23  23חתך ביציע מזרחי בצירa  

1062-R-T25  25חתך ביציע מזרחי בצירa  

1062-R-T27  27חתך ביציע דרומי בצירa  

1062-R-T29  29חתך ביציע דרומי בצירa  

   

1062-R-T31  31חתך ביציע דרומי בצירa 

1062-R-T33  33חתך ביציע דרומי בצירa 

1062-R-T35  35חתך ביציע דרומי בצירa  

1062-R-T37 37 חתך ביציע דרומי בצירa  

1062-R-T39  39חתך ביציע דרומי בצירa  

   

1062-R-T40  40חתך ביציע מערבי בצירa  

1062-R-T42  42חתך ביציע מערבי בצירa  

1062-R-T44  44חתך ביציע מערבי בצירa  

1062-R-T46  46חתך ביציע מערבי בצירa  

1062-R-T48  48חתך ביציע מערבי בציר  

1062-R-T49 49בציר  חתך ביציע מערבי  

   

1062-R-T50  50חתך ביציע מערבי בצירa  

1062-R-T51  51חתך ביציע מערבי בצירa  

1062-R-T52  52חתך ביציע מערבי בצירa  

1062-R-T54  54חתך ביציע מערבי בצירa  

1062-R-T56  56חתך ביציע מערבי בצירa  

1062-R-T57  57חתך ביציע צפוני בצירa  

1062-R-T59  59צפוני בציר חתך ביציעa  

   

1062-R-T61  61חתך ביציע צפוני בצירa  

1062-R-T63  63חתך ביציע צפוני בצירa  

  

  קונסטרוקציה

   יציע צפוני

N-400-FOU  כלונסאות -תכנית תבניות 

N-400-GEO-FOU-HEAD  ראשי כלונסאות וקורות קשר -תכנית תבניות 

N-101-GEO  1קומה  -תכנית תבניות 
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N-101-GAL-GEO  קומת גלריה -תכנית תבניות 

   יציע דרומי

S-400-FOU  כלונסאות -תכנית תבניות 

400-GEO-FOU-HEAD  ראשי כלונסאות וקורות קשר -תכנית תבניות 

S-101-GEO  1קומה  -תכנית תבניות 

S-101-GAL-GEO  גלריה  -תכנית תבניות 

   יציע מזרחי

E-400-FOU  תכלונסאו -תכנית תבניות 

E-400-GEO-FOU-HEAD  ראשי כלונסאות וקורות קשר -תכנית תבניות 

E-101-GEO  1קומה  -תכנית תבניות 

E-101-GAL-GEO  קומה גלריה-תכנית תבניות 

E-102-GEO  2קומה  -תכנית תבניות 

E-103-GEO  3קומה  -תכנית תבניות 

E-104-GEO-BEAM (הגבלת תמירות) תכנית תמיכת עמודים 

E-600-SE1-GEO  חדר מדרגות   -תכנית תבניותSE1 

E-600-SE2-GEO  חדר מדרגות   -תכנית תבניותSE2 

   יציע מערבי

W-400-FOU  כלונסאות -תכנית תבניות 

W-400-GEO-FOU-HEAD  ראשי כלונסאות וקורות קשר -תכנית תבניות 

W-101-GEO  1קומה  -תכנית תבניות 

W-102-GEO  2ומה ק -תכנית תבניות 

W-103-GEO  3תכנית תבניות  קומה 

W-103-GEO-GAL  גלריה 3קומה  -תכנית תבניות 

W-104-GEO  4תבניות קומה  -תכנית 

W-105/6-GEO  6ו  5קומות  -תכנית תבניות 

1545-W-600-SW1-A  חדר מדרגות   -תכנית תבניותSW1 

   פרטים טיפוסים

400-TYP-FOU-HEAD ם לקורות קשר וראשי כלונסתכנית פרטים טיפוסי 

   טריבונות

N-900-GEO  יציע צפוני -טריבונות תחתונות  -תכנית תבניות 

N-900-SEC-TYP  יציע צפוני - חתך טיפוסי 

S-900-GEO  יציע דרומי -טריבונות תחתונות  -תכנית תבניות 

S-900-SEC-TYP  עציע דרומי - חתך טיפוסי 

E-900-GEO  יציע מזרחי -בונות עליונות טרי -תכנית תבניות 

E-900a-GEO  יציע מזרחי -טריבונות תחתונות  -תכנית תבניות 

E-900-SEC-TYP  יציע מזרחי - חתך טיפוסי 
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W-900-GEO  יציע מערבי  -טריבונות עליונות  -תכנית תבניות 

W-900-SEC-TYP  יציע מערבי - חתך טיפוסי 

900-BEAM-GEO  תכנית קורות טריבונה 

900-BEAM-TYP  תכנית קורות טריבונה פרטים טיפוסים 

900-DEST  תכנית הריסות טריבונות 

900-TYP  תכנית טריבונות פרטים טיפוסים 

W-901-GEO . יציע מערבי טריבונה בתחום מרפסת מועדוןV.I.P 

CORE-TYP-GEO  חלופות לביצוע תקרה -מגדלי תמיכה לגג  הפלדה 

   שיפוץ

R1-tav  שיפוץ.R1.תכנית תבניות. 

R2-tav . שיפוץR2.תכנית תבניות. 

R3-N-tav . שיפוץR3-N.תכנית תבניות. 

R3-S-tav . שיפוץR3-S.תכנית תבניות. 

R5-N-tav . שיפוץR5-N.תכנית תבניות. 

R5-S-tav . שיפוץR5-S.תכנית תבניות. 

R6-tav . שיפוץR6.תכנית תבניות. 

R7-tav . שיפוץR7תכנית תבניות.. 

ST-R  מקרא. -שיפוץ .תכנית כללית 

  תברואה וכיבוי אש
01P-  -0967  צינורות מתחת לרצפה מערב – 1אינסטלציה קומה  

02P- -0967  צינורות מתחת לרצפה מזרח – 1קומה  אינסטלציה  

03P-  -0967   צינורות מתחת לתקרה מזרח  - 1קומה  אינסטלציה  

04P-  -0967  צינורות מתחת לתקרה  מזרח - 1קומה  אינסטלציה  

05P-  -0967  מערב – 2קומה  אינסטלציה  

06P-  -0967  מזרח - 2קומה  אינסטלציה  

07P-  -0967  מערב - 3קומה  אינסטלציה  

08P-  -0967  מזרח - 3קומה  אינסטלציה  

09P-  -0967  מערב - 4קומה  אינסטלציה  

10P-  -0967  מזרח - 4קומה  אינסטלציה  

11P-  -0967 מערב - 5קומה  ינסטלציה א  

12P-  -0967  6קומה  אינסטלציה  

13P-  -0967  3.5קומה  אינסטלציה  

50P-  -0967  סכמת מים וכיבוי אש אינסטלציה  

51P-  -0967  סכמת מים חמים אינסטלציה  

01S-  -0967 מערב - 1קומה  ספרינקלרים  
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02S- -0967 מזרח - 1קומה  ספרינקלרים  

03S-  -0967  דרום - 1קומה  קלריםספרינ  

04S-  -0967 צפון - 1קומה  ספרינקלרים  

05S-  -0967 מערב - 2קומה  ספרינקלרים  

06S-  -0967 מזרח - 2קומה  ספרינקלרים  

07S-  -0967 מערב - 3קומה  ספרינקלרים  

08S-  -0967 מזרח - 3קומה  ספרינקלרים  

09S-  -0967 מערב - 4קומה  ספרינקלרים  

10S-  -0967 3.5קומה  רינקלריםספ  

11S-  -0967 מערב - 5קומה  ספרינקלרים  

  

  חשמל

100P תכנית תאורה ותשתיות סיב אופטי ומצלמות בפיתוח  

P101  בזק-תכנית תאום הנדסי  

P102   חשמל–תכנית תאום הנדסי  

P00-b   הארקת יסוד צד מזרחתכנית  

P00-C   הארקת יסוד צד מערבתכנית  

P01W-B  חשמל ותקשורת –מזרח צד  1קומה  תכנית 

P01W-C  חשמל ותקשורת –צד מערב  1קומה  תכנית 

P01C-B  תאורה ומערכות בתקרה–צד מזרח  1קומה  תכנית  

P01C-C  תאורה ומערכות בתקרה–צד מערב  1קומה  תכנית  

P02W-B  חשמל ותקשורת –צד מזרח  2קומה  תכנית 

P02W-C  חשמל ותקשורת –צד מערב  2קומה  תכנית 

P02C-B  תאורה ומערכות בתקרה–צד מזרח  2קומה  תכנית  

P02C-C  תאורה ומערכות בתקרה–צד מערב  2קומה  תכנית  

P03W-B  חשמל ותקשורת –צד מזרח  3קומה  תכנית 

P03W-C  חשמל ותקשורת –צד מערב  3קומה  תכנית 

P03C-B  תאורה ומערכות בתקרה–צד מזרח  3קומה  תכנית  

P03C-C  תאורה ומערכות בתקרה–ד מערב צ 3קומה  תכנית  

P04-C50  תכנית חשמל גג טכני  -צד מערב 4קומה  תכנית  

P05  צד מערב  5חשמל קומה  תכנית  

P12  סכמת גילוי אש וכריזה  

20P   לוחות חשמלסכמה 

P21  ראשי ומשני. חשמל מתח גבוה ותתכנית לוח  

P22  מרכזיית תאורה  

P23  לוחות חשמל A,B AE,BE,  



 

 171/2/ –איצטדיון בלומפילד   – 3204

716

P24  ת חשמל גנרטור לוחוG   ולוחותC,CE  

P50  צד מערבי  2קומה  –תכנית חשמל במטבחים  

  

  מיזוג אויר

 סימנים וראשי תיבות 702-001

 מזרח - 1קומה  702-110

 מערב - 1קומה  702-111

 מזרח - 2קומה  702-120

 מערב - 2קומה  702-121

 מזרח - 3קומה  702-130

 מערב - 3קומה  702-131

 מזרח - 3קומה  702-140

 מזרח דרומי - 1תוכנית חלקית קומה  702-210

 מזרח צפוני - 1תוכנית חלקית קומה  702-211

 צפון מזרח - 1תוכנית חלקית קומה  702-212

 צפון - 1תוכנית חלקית קומה  702-213

 צפון מערב - 1תוכנית חלקית קומה  702-214

 פונימערב צ - 1תוכנית חלקית קומה  702-215

 מערב דרומי - 1תוכנית חלקית קומה  702-216

 דרום מערב - 1תוכנית חלקית קומה  702-217

 דרום - 1תוכנית חלקית קומה  702-218

 דרום מזרח - 1תוכנית חלקית קומה  702-219

 מזרח דרומי - 2תוכנית חלקית קומה  702-220

 מזרח צפוני - 2תוכנית חלקית קומה  702-221

 מערב צפוני - 2תוכנית חלקית קומה  702-222

 מערב - 2תוכנית חלקית קומה  702-223

 מערב דרומי - 2תוכנית חלקית קומה  702-224

 מזרח דרומי -3תוכנית חלקית קומה   702-230

 מזרח צפוני - 2תוכנית חלקית קומה  702-231

 מערב צפוני - 3תוכנית חלקית קומה  702-232

 מערב דרומי - 3לקית קומה תוכנית ח 702-233

 מערב צפוני - 4תוכנית חלקית קומה  702-240

 מערב דרומי - 4תוכנית חלקית קומה  702-241

 מערב צפוני - 5תוכנית חלקית קומה  702-250

 מערב דרומי - 5תוכנית חלקית קומה  702-251

 מערב צפוני - 6תוכנית חלקית קומה  702-260
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 מערב צפוני - 1קומה תוכנית צנרת  702-310

 מערב דרומי - 1תוכנית צנרת קומה  702-311

 מערב צפוני - 2תוכנית צנרת קומה  702-320

 מערב דרומי - 2תוכנית צנרת קומה  702-321

 מערב צפוני - 3תוכנית צנרת קומה  702-330

 מערב דרומי - 3תוכנית צנרת קומה  702-331

 ערב צפונימ - 4תוכנית צנרת קומה  702-340

 מערב דרומי - 4תוכנית צנרת קומה  702-341

 מערב צפוני - 5תוכנית צנרת קומה  702-350

 מערב דרומי - 5תוכנית צנרת קומה  702-351

 2מתוך  1 -תוכנית חתכים  702-400

 2מתוך  2 -תוכנית חתכים  702-401

 2מתוך  1 -סכמות פיקוד  702-500

 2מתוך  2 -סכמות פיקוד  702-501

 פירוט עומסי חשמל 702-600

 טבלאות ציוד 702-601

 2מתוך  1 -פרטים  702-700

 2מתוףך  2 -פרטים  702-701

    

  

  מעליות

  יציע מערבי L1-L2   מס' VIPמעליות  –תכנית בניה והרכבה -נוסעים  21זוג מעליות     4220/1

  יציע מערבי L1-L2  מס' VIPת מעליו –תכנית חתך אנכי -נוסעים  21זוג מעליות     4220/2

  מעלית עיתונאים מס' –תכנית בניה והרכבה כולל חתך אנכי  - נוסעים  16מעלית     4220/3

L3 יציע מערבי  

 –תכנית בניה והרכבה כולל חתך אנכי -ק"ג  1275מעלית משא/שרות לעומס     4220/4

  יציע מערבי L4 - L5מעליות מס' 

  מעליות נוסעים מס' -   נית בניה והרכבה כולל חתך אנכיתכ -  נוסעים  16מעלית      4220/5

L6 - L7 יציע מזרחי  

4220-E/1    יציע מערבי -תכנית הרכבה כללית  - מ' 10.00דרגנועים לגובה הרמה  

4220-E/2    יציע מזרחי -תכנית הרכבה כללית  - מ' 8.40דרגנועים לגובה הרמה   

  

  

  פיתוח

 פרטי פיתוח 1

 תכנית השקיה 2
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 כנית פיתוח כלליתת 3

 תכנית צמחיה 4

 תכנית הפניה לפרטים 5

 תכנית סקר עצים 6

  

  דשא

 צילום ראש מערכת הדשא לדוגמה 1

 הדמיית העמדה בחדר השקיה 2

 גבהים בכר הדשא 3

 השקייה כר הדשא 4

 חתכים בכר הדשא 5

 ניקוז כר הדשא 6

  


