
 עשן רועבודות מיזוג אוויר ושחר-15פרק 
 

 תוכן  העניינים
 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ........ אויר, חימום, קירור ואוורור ות מתקן מיזוגעבוד - 15פרק 

 3 ............................................................................................... תנאים כללים: 1

 3 ............................................................................................................................................. : כללי 1.1

 3 .................................................................................................................... המבצע לקבלן סף דרישות 1.2

 3 ......................................................................................................................................המבנה תנאי 1.3

 3 ............................................................................................................................. ההצעה הגשת תנאי 1.4

 4 .................................................................................................... : לאשור יצור ופרטי תוכניות מפרטים, 1.5

 5 ......................................................................................................................... ותקנים תקנות חוקים, 1.6

 5 ........................................................................................................................................... בטיחות 1.7

 6 ......................................................................................................... וציוד חומרים משנה, קבלני אישור 1.8

 7 ................................................................................................................. דהעבו יותהליכ ציוד בדיקות 1.9

 7 .......................................................................................................................................... תחליפים 1.10

 8 .............................................................................................................................וצביעה ניקוי הגנה, 1.11

 8 ........................................................................................... אדמה ברעידות ועמידות ורעידות רעש מניעת 1.12

 8 ........................................................................ ריםאח פרקים רים/במסגרתאח קבלנים ע"י בוצעושי עבודות 1.13

 10 ......................................................................................... דרישות טכניות: 2

 10 .......................................................................................................................... : ציוד והגנת צביעת 2.1

 10 ..................................................................................................................................... תכנון תנאי 2.2

 10 ................................................................................................................................... ביצוע איכות 2.3

 11 ......................................................................................................... ציוד: 3

 11 ..................................................................................... ואוורור וירא מזוג למערכות ראוי ותריסי תעלות 3.1

 13 ................................................................................................. עשן להוצאת ומפוחים לאוורור מפוחים 3.2

 14 .............................................................. לוחות חשמל ואינסטלציה חשמלית: 4

 14 ........................................................................................................................... העבודה היקף כללי 4.1

 14 .................................................................................................................................. מלחש  לוחות 4.2

 18 .......................................................................................... :הבאים את לפחות יכלול , טיפוסי חשמל לוח 4.3

 19 ......................................................................................................................... חשמלית אינסטלציה 4.4

 22 ........................................................................ תיעוד לקראת מסירת המתקן 5

 22 ............................................................................................................................................. כללי 5.1

 24 .................................................................................................................................. וסימון שילוט 5.2

 24 ................................................................................................... אויר מזוג מתקני וקבלת ויסות הפעלה 5.3

 25 ........................................................................ ה ושירותתקופת בדק /  אחזק 6

 25 ............................................................................................................. מתוכננת אחזקה - מונע שרות 6.1

 26 ........................................................................................... הבניין: של אחזקה אנשי ע"י שיעשו עבודות 6.2



  
 

  

 26 ....................................................................................................... ותיקונים אחזקה  / ושירות אחריות 6.3

 28 ....................... מדידה והתשלום המיוחדים לעבודות מ"אאופני ה -כתב כמויות  7

 28 ........................................................................................................................................... י ל ל כ 7.1

 29 ................................................................................................................................... יחידה מחירי 7.2

 30 ............................................................................................... אופני מדידה 8

 30 ........................................................................................................................ מלבניות אויר תעלות 8.1

 31 ................................................................................................................ מלבניות אויר תעלות בידוד 8.2



  
 

  

 תנאים כללים: 

 לי : לכ 1.1

 'אאישפוז במבנה  ף וקומת קרקעתוג מערכות הבטיחות בקומות מרל שדרפרויקט שסגרת במ 1.1.1

  .בתעלות שונות במעבר מחיצות אש מדפי אשקנו מערכות לשחרור עשן וכן יות

 העבודה תכלול, אך לא תוגבל בזה להספקה והתקנה של: 1.1.1

 .מתאימיםעלות בחומרים ועשן, חיפוי ת תריסי אש .1

 ן.ת עשהוצאמפוחים ל .1

 ממוחשבת. מערכת בקרה, אינסטלציה חשמלית ,לוחות חשמל .3

 מסירה, שרות ואחריות.הדרכה, הרצה, הפעלה,  .4

 

 המבצע דרישות סף לקבלן 1.1

 3קף בהינדרש להיות קבלן רשום בתחום עבודות מיזוג האוויר  מיזוג אווירהמשנה לקבלן  1.1.1

ת בתחום בעבודות דומות בעל ניסיון של עשר שנים לפחו )קבלן מוכר(, , + כוכביתלפחות

בלבד וביחס  כאשר הניסיון נמדד לתאגיד המציע בהיקף ובסוג המערכת, בתי החוליםום בתח

.  כמוכן הקבלן נדרש להיות בעל מערך שירות באיזור הצפון/חיפה הכולל שלושה ליום הקמתו

 צוותים לפחות.

 

 תנאי המבנה 1.1

יק ויהיה כמצוין בתכניות, אינו מדו מיקום הציוד, התעלות, פתחי היציאה, הצינורות וכו', 1.3.1

ביצוע העבודה. על הקבלן  ניתן לתיקון בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן

יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב לתכניות הבניין, האינסטלציה, 

ויים או החשמל ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינ

 , וישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע.סטיות מתכניות אלה

 

 תנאי הגשת ההצעה 1.1

חירי היחידה כוללים את כל מחירי הציוד, חומרים, עבודה, הובלה, סבלות, כלים, מכונות מ 1.1.1

ופגומים, סולמות, כלי הרמה הוצאות אש"ל והוצאות המכס, שחרור ובטוח, הכנת תוכניות 

בנוסף לאמור דרשות לבצוע מלא ותקין של העבודה. וחי קבלן והוצאות אחרות הנעבודה, רו

זה מודגש כי כל המתואר במפרט זה כלול במחירי היחידה, גם אם בפרק הכלליים בנושא 

 לא צוין במיוחד.

מחירי היחידה בכתב הכמויות יהוו את בסיס החשוב לכל השינויים או התוספות. פירוט  1.4.1

 ק כתב הכמויות והמחירים. ואופן החשוב ראה פר



  
 

  

ו לדחות חלק המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המתקנים והעבודות לבטל א 1.4.3

. עם , ללא הגבלה כל שהיאמהעבודות והמתקנים ע"פ מחירי היחידה הנתונים בכתב הכמויות

הגשת הצעתו מסכים ומאשר הקבלן שבמקרה כזה לא תבוא מצדו תביעה לשנוי מחיר או 

 פת מחיר.תוס

ע"י יצרנים שונים ואחראי לאספקת הציוד במועדים  נות הציוד המיוצרהקבלן אחראי להזמ 1.4.4

 א יגרמו לעיכובים או שינויים בלוח הזמנים ולא יעכבו השלמת עבודות קבלנים אחרים.של

 

 מפרטים, תוכניות ופרטי יצור לאשור : 1.5

 :מפרטים כלליים 1.5.1

ן שבהוצאת פרטים הכלליים לעבודות בניהמפרטים הרלוונטיים לביצוע העבודות הם המ

י ונכסים/שרותי בנוי, טחון אגף בנויהועדה בין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הב

והמפרטים המיוחדים )המשלימים(.  כל המפרטים יהיו  משרד הבינוי והשיכון, משרד העבודה

 במהדורות המעודכנות.

 מוקדמות. -  00

 בטון יצוק באתר. -  01

 ה.דות בניעבו -  04

 טום.עבודות אי -  05

 מתקני תברואה. -  07

 מתקני חשמל. -  08

 מזוג אויר. -  15

 מסגרות חרש. -  19

והמפרט המיוחד להלן. במקרה של סתירה בין , AC-01  כמוכן מפרט משרד הבריאות 

לקבלת הוראותיו,  )יועץ מיזוג אוויר(  על הקבלן לפנות למהנדסבמפרטים השונים ההוראות 

-ACהוראות מפרט  ת במקרה כזה על הוראות המפרט הכללי.חד עדיפוהוראות המפרט המיו

 המפרט הבינמשרדי.גוברות על   01

בעת ביצוע עבודות מזוג האוויר, יעבדו  במבנים קבלנים אחרים של המזמין. על הקבלן לתאם  1.5.1

י לוח זמנים ולשתף פעולה עם קבלנים אלה ללא כל תמורה כספית. הקבלן יבצע עבודותיו לפ

החברה ועם יתר הקבלנים, כך שהמתקנים יושלמו במועד ע"פ ההסכם ולוח אשר יתואם עם 

 זמנים.ה

 Shopבמפרט הכללי, הרשימות והתוכניות שעל הקבלן להגיש ) 15005בנוסף לאמור בסעיף  1.5.3

Drawings:יכללו לפחות את הפרטים הבאים ) 

 .וכו' לאשור רשימות ונתונים טכניים של המפוחים 

 יקוד.תוכניות לוחות חשמל והפ 

 תוכניות אינסטלציה חשמלית. 



  
 

  

 וקד.טכל התוכניות יהיו ממוחשבות בתוכנת או 

ו אישור של מהנדס קונסטרוקציה של כל התוכניות הכוללות עבודות אזרחיות יבוצעו ויקבל

 הקבלן )ועל חשבונו(. 

 י המהנדס/ המפקח.הקבלן יכין ויספק על חשבונו כל תכנית אחרת אשר תתבקש על יד

מפרט זה הן תוכניות למכרז בלבד ולא לבצוע. התוכניות מראות את המלוות  התוכניות 1.5.1

בל עדכונים לתכניות )במידה הסידור הכללי ואת היקף העבודה העקרוני שיש לבצע. הקבלן יק

 וידרשו( לפני התחלת הביצוע בפועל ולאחר שסוכם על הזמנת החומרים והציוד. 

כולל תיאום אחד עם השני יתר הקבלנים ל ו ועבודת כדתבקר ולתאם עבוהקבלן אחראי ל 1.5.5

מעברי צנרת ותעלות למניעת התנגשויות עם מערכות אחרות וכן לקיום מרווחי תחזוקה 

ם כך ובמידת הצורך עליו לבצע מדידות , להכין תוכניות תיאום, ולתת הנחיות לש נאותים.

ככל שידרש(  יזו"א ואחרותסטת מערכות )מעלות פירוק וה לכל הקבלנים הפועלים באתר.

כל האמור לעיל כלול  עיל תחול על קבלן המשנה למיזו"א. במידת הצורך בהתאם למתואר ל

    במחירי העבודה .

 

 ותקנים חוקים, תקנות 1.1

כל הציוד, המכשירים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות לחוקים, הוראות  1.6.1

ת מטעם רשויות אלה ייחשבו ת. כל חוקים, הוראות ותקנוותקנות של הרשויות המוסמכו

 כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה.

, ויתאימו כל הציוד והחומרים שיסופקו ע"י הקבלן, יהיו חדשים, בלתי משומשים, שלמים 1.6.1

)בטיחות אש  1001לדרישות התקנים הישראלים המעודכנים כולל תקן  מכל הבחינות

, הם יתאימו לתקן ם ישראליםבאין תקני. AC-01חולים  תיב מפרטו במערכות מיזוג אוויר(

(. הקבלן יהיה כפוף לחוקים ולתקנות ASHREAארגון מהנדסי הקירור והאוורור בארה"ב )

ות הסטטוטוריות והחלות על עבודתו. הקבלן נדרש לאשר עמידה בתקן שנקבעו על ידי הרשוי

דרש במפרט וד או חומר הנ, כמוכן כל ציבאמצעות מעבדה מוסמכת NFPAותקן   1001

עלות הבדיקות כלולה במחירי . יאושר על ידי מעבדה חיצונית ליצרן –מידה בתקן כלשהוא לע

. נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים )אלא אם צויין בנפרד בכ"כ( בודההע

העבודה. לבין אלה הכלולות במפרט זה, יביא הקבלן את העניין לידיעת היועץ לפני תחילת 

 פן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.היועץ יחליט על או

לטבלאות הציוד/דפי הציוד המפורטים וחד בחירת הציוד תהיה בהתאם למפרט המי 1.6.3

 ולטבלאות הסטנדרט המצורפות בסוף המפרט.

 

 

 בטיחות 1.1



  
 

  

העדכניות  כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות 1.7.1

ד התהוות דליקה או התפוצצות עקב שימוש בהם. כמו כן יספק הקבלן לרבות בטיחות נג

מים על גבי כל החלקים הנעים, על מנת להבטיח מפני פגיעה ויתקין אמצעי הגנה מתאי

באנשים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות העדכניות של 

 .אלה הם בגדר סמכותה הרשמיתכל רשות שעניינים 

קבלן המשנה לבידוד יהיה אחראי בפני פגיעה בחומרי הבידוד והפחים לפני ולאחר התקנתם  1.7.1

  עד מסירת המתקן למזמין, בפני נזקים כל שהם כולל שריפה .ו

. הקבלן נדרש לקבל ביצוע עבודות חמותו תעלותהקבלן נדרש לתשומת לב רבה בחיתוך  1.7.3

 הצעדים הבאים:וזאת לאחר שינקטו  פעולהל אישור מהמזמין לפני כ

או  המזמיןדי האזור בו מתבצעת העבודה יהיה ללא פעולה ולא ימצאו בו עוב א.

 עובדים של קבלנים אחרים.

יעשו סידורי הביטחון למניעת אש כתוצאה משמוש במכשירי חתוך. עבודות  ב.

 ידי משורי דיסק ולא באמצעות להבה.-חתוך תבוצענה על

ים בוי ליד רתכים, מסגרים וכו' העובדבת שומר עם מכשיר כדאג להצהקבלן י .ג

 רי בדוד, אספלטים וכו' .באזורים בהם סכנת התלקחות של שמן, חומ

 
 חומרים וציודקבלני משנה, אישור  1.1

ימים ממתן צו התחלת עבודה יגיש הקבלן למנהל הפרוייקט את רשימת קבלני  14תוך  1.8.1

ה ללא הסמכה מראש שרשנות את הרשימה לאחר שאוישור. הקבלן אינו רשאי להמשנה לא

)צנרת, פחחות, חשמל, לכל קבלן בנפרד   להלן תנאי סף לקבלני משנה ובכתב של המהנדס.

 :בידוד(

( כולל סימון כוכבית )קבלן פחחותבסווג המתאים )חשמל,  רישום בפנקס הקבלנים .1

 . מוכר לעבודות ציבוריות(

מ"ר  1,000מעל בבתי חולים בשטח  ודתום עבבתחועבודות  שתילהציג  הקבלן נדרש .1

  לפרוייקט. ₪ 500,000 -ובהיקף כספי שלא יפחת מ

שנים בתחום כאשר הניסיון נמדד לתאגיד המציע  5הקבלן נדרש להיות עם ניסיון של  .3

 בלבד וביחס ליום הקמתו.

ם ניסיון של חמש שנים הנדסאי מיזו"א מוסמך ע -לצורך הביצוע יועסק מנהל עבודה  .4

של  ה בתחום הקבלןעבודהחות פרוייקט בהיקף ביצוע לפ פחות אשר סיים ביצוע שלל

 )בתחום בתי החולים(.₪  1,000,000-למעלה מ

 10מתכנן החשמל )למערכות מיזוג האוויר( יהיה מהנדס חשמל רשום ומנוסה לפחות  .5

 שנים בתחומו .

עודת רישום, ולל תעודות מאושרות ) תעל הקבלן לצרף להצעתו מסמכים מפורטים כ .6

לגבי מערך  עבודה על השכלה והכשרת בעלי התפקידים, הצהרת רו"חד האישורי משר

 השירות והיקפי החוזים( המעידים על עמידתו בתנאי סף.



  
 

  

רשימות החומרים והציוד  נהל הפרויקטימים ממתן צו התחלת עבודה יגיש הקבלן למ 14תוך  1.8.1

ים. על תקנמוש לביצוע העבודות והמאשר הקבלן יעשה בהם שי )כולל תוכניות ומפרטים(

. לציוד בטיחות, מפוחי הוצאת עשן, ד לתעלותהקבלן להגיש לאשור דוגמאות של חומרי הבידו

תריסי אש ועשן וכו' יש להגיש אישורים על התאמה לדרישות ממכון התקנים או הטכניון או 

בי התאמת המידע ואישורים כפי שיידרש לג . על הקבלן לתת הסברים ולספקULאשור 

רק לאחר קבלת אישור בכתב הרשימות יבחנו על ידי המהנדס והמזמין.  החומרים והציוד. 

הזמנת ניתן לגשת ל)אישור הכולל חתימה של צוות האחזקה של בית החולים( מאת המפקח 

להנחיות ולתוכניות ביצוע העבודה. התוכניות והרשימות שיוגשו יוכנו בהתאם הציוד בפועל ו

להוכחת הדרישות המפורטות במסמכים שורים המתכנן. עלות הבדיקות והאישהוכנו ע"י 

 כלולה במחירי העבודה. השונים 

העתקים, תכיל גם את שמות היצרנים ופרטים נוספים כגון:  5-רשימה זו, שיש להמציאה ב 1.8.3

תכניות  -מסיבה כלשהי השם המסחרי של כל פריט, מספרו הקטלוגי, ובמידה והדבר יידרש 

פעולה מחייבים את היצרנים, דוגמאות וכיו"ב. המידע טכניים של היצרנים, נתוני ומפרטים 

דרש לגבי כל המוצרים יכלול בין היתר גם הוראות שימוש ואחזקה ובכלל זה פירוט אשר יי

  של שמני סיכה, משחות סיכה, צבעים וכו'.

היחידות מאותו ות או דומות יספק הקבלן את כל בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זה 1.8.4

על ידי  התוצרת, זאת באם לא הורה המפקח אחרת. רק ציוד אשר יאושר הסוג ומאותה

יועץ ו/או המפקח יובא לבנין ויותקן בו. כל ציוד אשר יובא לבנין ללא אישור מהנדס הה

 יסולק מן המקום וציוד מאושר יובא תחתיו. 

יוד, ת מלאה לבחירה נכונה של הצוד אינו משחרר את הקבלן מאחריויחד עם זאת, אישור הצי 1.8.5

  של המערכת בשלמותה.תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ו

 

 בדיקות ציוד ותהליכי עבודה 1.1

במהלך העבודה יבוצעו בדיקות נוספות להוכחת טיב העבודה. עלות בדיקות אלו כלולה  1.9.1

ין בון הקבלן. בהמזמין ועל חשבמחירי הציוד. הקבלן יזמין מכון בדיקה מוסמך על פי בחירת 

 נדרשות:הבדיקות ה

  1001לפי תקן  מפוחיםבדיקת 

 בדיקת אינטגרציה למערכת גילוי אש

  באמצעות בודק מוסמך. –בדיקת מערכת חשמל של מתקן מיזוג האוויר 

 בדיקות תרמו גרפיות ללוחות החשמל

 

 תחליפים 1.11

 יצרנים או מספר ויות לשמותובכתבי הכמבטבלאות הציוד ההתייחסות במפרט ובתוכניות  1.10.1



  
 

  

ים של הציוד או דרגת הטיב ופרטי הפעולה הדרוש קטלוגי או מודל מסויים באה לציין את

הגיש אם ברצון הקבלן להגיש ציוד חליפי אשר אינו נמצא ברשימה לעיל, עליו להחומרים. 

וד לגבי היות הציהיועץ מהנדס הקביעתו של  .שאילתה בשלב ההבהרות טרום הגשת ההצעה

 דית וסופית. ו לא היא בלעשווה ערך א

ל  הצעת המחיר את כל בכל מקרה שהציוד המוצע על ידי הקבלן יהווה תחליף תכלו 1.10.1

האביזרים, וחומרי העזר הנדרשים כך שההצעה תהיה מושלמת מבחינה טכנית וברורה 

ע לא ניתנה לקבלן אפשרות להציע תחליף כאמור, או אם לא הוצ לחלוטין מבחינה כספית.

 הדבר, יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר הנדרש כפי שפורט. תחליף על ידו אף אם הותר

 

 יקוי וצביעההגנה, נ 1.11

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן או כל חלק ממנו בפני פגיעות אפשריות  1.11.1

לן העלולות להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או גורמים אחרים. על הקב

 להגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבנייה. חלה באותה מידה האחריות

תשומת לב מיוחדת לכיסוי מתאים של הציוד על מנת למנוע כתמי טיח, סיד בין היתר תוקדש  1.11.1

 או צבע עקב עבודות המבוצעות ע"י אחרים. 

עות מכניות, אחריות הקבלן מתייחסת כמו כן לנזקים אחרים כלשהם לציודו לרבות השפ 1.11.3

 ת או אחרות.תרמיות, כימיו

תו )ע"י עובדי הקבלן, קבלני כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבוד 1.11.4

המשנה שלו, ציוד או חומרים שסופקו על ידו(, לעבודות שבוצעו ע"י אחרים. הקבלן ישמור על 

ה נו, כל פסולת, לכלוך וכדומניקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מדי יום ביומו, על חשבו

 אל המקום המיועד לכך באתר.

בודות הבניין, בתנאים חיצוניים מתאימים שכבת הצבע הסופית תיצבע אך ורק בגמר ע 1.11.5

 ובאוויר יבש וחופשי מאבק.

ו/או למפקח, כשהוא במצב נקי, מסודר  מזמיןעם סיום העבודה יימסר המתקן על כל חלקיו ל 1.11.6

 .וראוי לשימוש מכל הבחינות

 

 רעידות אדמהדות בועמי מניעת רעש ורעידות 1.11

 זה זה לא יגרום לרעש ולרעידות בלתי הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חו 1.11.1

 

 /במסגרת פרקים אחריםעבודות שיבוצעו ע"י קבלנים אחרים 1.11

לוחות חשמל כמתואר בהמשך, תבוצע ע"י קבלן החשמל של אספקת הזנה וקו הארקה ל 1.13.1

. לול במחירי היחידהכא על ידי קבלן מיזוג האוויר וחיבור ללוח ולמתקני מיזו"המבנה. ה



  
 

  

והינה באחריות  –תהיה ישירות מלוח מיוחד בסמוך ללוח ראשי של הבניין  מפוחי עשן ה להזנ

קבלן החשמל )אולם סיוע ותיאום כלול בעבודת קבלן מיזוג האוויר(. הזנת כל יתר הרכיבים 

 פורטה בנפרד.  יזוג האוויר גם אם לאוג האוויר כלולה בלוחות מהמותקנים ע"י קבלן מיז

 סימון מקורות ההזנה ליד כל לוח וכל הזנה הינה באחריות וע"ח קבלן מיזוג האוויר.

ביצוע פתחים למעבר תעלות וצנרת בתקרות, רצפות וקירות מבטון אינם נכללים במסגרת  1.13.1

דות. שאר גרת מחירי היחידה של העבופרק זה אולם התיאום על סימונם וביצועם כלול במס

וחים, שרוולים ומסגרות עץ בקירות גבס ובלוקים וכו' יבוצעו ע"י קבלן מיזוג הפתחים, קיד

כנ"ל לגבי סגירת הפתחים על פי הנחיות  .במחיר הצנרת והתעלותכלולה האוויר ועלותם 

 . המתכנן

 



  
 

  

 

 דרישות טכניות: 1

 צביעת והגנת ציוד : 1.1

ומיניום יהיו חלד או אל-ם מפלדת אל, כל חלקי המתכת שאינהים לחוףעקב קרבת האתר  1.1.1

 מגולוונים וצבועים בהתאם להנחיות כדלקמן:

כל הברגים, הדסקיות, המוטות המתוברגים וכו' יהיו מגולוונים )גלוון חם( בעובי מינימלי של  1.1.1

 304 יהיו מנירוסטה כל האביזרים כנ"ל שמחוץ למבנה מיקרון או עם ציפוי קדמיום. 80

 .לפחות

, באמבט של חומר ממיס שומן ולכלוך, ולאחר מכן לבי הייצורניקוי יסודי בשומפוחים יעברו  1.1.3

 עם מערכת צבע אפוקסי. יעברו טיפול מונע נגד חלודה בצביעה 

 וכו'( יצבעו בגוון עליון בהתאם  להנחיות האדריכל.חוזר ואספקה )אוויר  כל מוצאי האוויר 1.1.4

 הניתנים בכתב הכמויות. היחידה במחירי כלולותזה, תהיינה כל הדרישות המוגדרות בפרק  1.1.5

 

 תנאי תכנון 1.1

 C °27.5  WB   C °35  DB  תנאי חוץ קיץ 

 

 איכות ביצוע 1.1

על מנת להבטיח את איכות העבודה הקבלן נדרש להעסיק/להפעיל משרד טכני בראשות  1.3.1

וד ות והתיעשנים בתחום אשר יכין את כל התוכני 10לפחות רשום בעל ניסיון של מהנדס 

ל )למערכות מיזוג האוויר( יהיה מהנדס רשום ומנוסה כמוכן מתכנן החשמהטכני הנדרש. 

 שנים בתחומו . 5לפחות 

הקבלן יבצע עבודתו ע"י צוות פועלים מאומן ומקצועי כשהפקוח עליהם באמצעות מנהל  1.3.1

חות הנדסאי מיזוג אוויר לפ בעל תואר)בסווג מתאים של משרד העבודה( עבודה מוסמך 

החברה שיהיה מהנדס דס ומהנ,דותשיהיה נוכח באתר במהלך ביצוע העבו שנים 10יון וניס

 .בתחום בתי חוליםשנים לפחות  10עם ניסיון של רשום 

במידה וברצון הקבלן למסור חלק מבצוע העבודה לקבלן משנה,  יהיה עליו לקבל על כך  1.3.3

תפגם אחריות הקבלן  לא - באם תינתן -הסכמה מוקדמת מצד המפקח, למרות הסכמה זו 

 הציוד אשר יסופק על ידי קבלן משנה. כלפי המזמין לגבי

 

 



  
 

  

 ציוד: 1
 

 תעלות ותריסי אויר למערכות מזוג אויר ואוורור 1.1

 בהתאם לתוכניות ולהנחיות כדלקמן. /או עשן ומדפי אש תעלות האוויר בהקבלן יספק ויתקין  3.1.1

והמדפים מדידה במקום עפ"י  על הקבלן לבצע, לפני התחלת יצור התעלות, המפזרים 3.1.1

ובתיאום עם התקרות האקוסטיות, ולקבל אשור לתוואי ולמידות התעלות. המעברים במבנה 

ך פתחים ת לפני קבלת אשור בכתב מהמפקח. ביצוע וחיתואין להתחיל בביצוע התעלו

בתקרות ובקירות גבס, הספקת והתקנת מסגרות עץ לתריסי אוויר חוזר, הלבשות פח 

סטיק, אטמים, תחבושות וכו'( רך קירות כולל אטום אקוסטי, אטום תעלות )מבמעברים ד

  כלול במחיר התעלות.

עומד מים( עם   4נוני )"כתעלות ללחץ בי"מ מ 1.15תבוצענה מפח מגולוון  לשחרור עשןתעלות  3.1.3

מבוצעות ולאחר הרכבתן תהיינה אטומות מפני דליפה. התעלות תהיינה  TDSאוגנים בשיטת 

ד הרביעי סגירה אחת כששלשה צדדים ללא תפר ובצוטומטית ממוחשבת במכונה א

לות יעשה באמצעות אוגנים התעלות תהיינה עם חיזוקים רוחביים חבור קטעי תע אוטומטית.

בעלי פינות אנטגרליות וע"י ברגים וקליפסים. האוגנים יהיו מחוברים לתעלות על ידי ריתוך 

עד  לותבתע מ"מ לפחות בלתי דליק. 3יהיה בעובי של ס"מ. האטם בין האוגנים  10נקודתי כל 

 40ים ברוחב מ"מ ומעל מידה זו יהיו האוגנ 30מ"מ יש להתקין אוגנים ברוחב  1500רוחב 

מ"מ. הקשחת תעלות תעשה עם צינור מגולוון בקוטר אינטש מחובר בברגי פלדה מגולוונים 

"3/8 . 

קלוף הגלוון בכפוף הפח. עובי שכבת  פח יהיה מאיכות מעולה ללא כתמי אוקסידציה וללאה 3.1.4

מיקרון. עובי הפח בהתאם למידות רוחב התעלה כמופיע  10 -א תהיה קטנה מהאבץ ל

ת מעברים יהיו חלקים . מ"מ. פרטי הביצוע, הקשתות, יציאו1.15-בשרטוטים אך לא קטן מ

 לזרימת האוויר בלתי מופרעת ללא מערבולות והפסדים בהתאם לתוכניות המפרט ותקן

 (. SMACNA)עבודות פחחות בארה"ב 

ים או מפוחים יהיה באמצעות מעברים גמישים  עשויים ארג אטום או ות למזגנחבור תעל 3.1.5

ס"מ )כלול במחיר התעלות(. החיבורים יגושרו עם  11-חומר פלסטי בלתי דליק באורך של כ

ם יבודדו כל החיבורים הגמישי  תאם לחוק החשמל.כבל מסומן והתעלות יחוברו להארקה בה

 כלולצוניים הבידוד אף יחופה בפח נוסף. כל האמור לעיל ידוד תרמי. במקומות חיחיצונית בב

 במחירי התעלות ללא תוספת מחיר.

תעלות האוויר יתלו באמצעות פרופילי פלדה מקצועיים ומגולוונים באבץ חם )בגג גם  3.1.6

מאושר לשקיעה של ש"ע או  DNHSאינטש, ומתלים קפיציים  3/8 צבועים(, ברגים מגולוונים

נו ע"י הקבלן עם מ' מהמפוח /י.ט.א( אשר יסופקו ויותק 10ד מרחק לפחות )קפיצים ע 0.3"

מתלים קפיציים כנדרש. בכל אותם מקומות בהם התעלות עוברות תפרי התפשטות בבניין 



  
 

  

ת התעלה, כנגד תקרה או קיר. )לא תהיה תלית התעלות חופשית דהיינו המתלה לא ילחץ א

מפח מגולוון המחוברים עם בורגי פח  מתליםלו מתלים עשויים מפח מגולוון מכופף ויתקב

מטר. מחיר המתלים כלול במחיר  1.5ל לדופן התעלות(. המרחק בין המתלים לא יעלה ע

שאינם התעלות. באזורים קריטיים מבחינת גובה תקרות תלויות, יש להשתמש באמצעי תליה 

תשומת לב הקבלן  זה מפריע להתקנת התקרה.בולטים למטה מתחתית המתלה, אם 

לגבי עמידות תליית מערכת התעלות והציוד לפי תקני רעידות  רישות משרד הבריאותלד

 אדמה ותוספת חיזוקים בהתאם. כל האמור לעיל כלול במחירי העבודה ללא תוספת מחיר.

 150540 150541 150541 150543 150544 150545סעיפים אביזרי התעלות יהיו לפי ההנחיות ב 3.1.7

קמן: תריסי פיזור הם מסוגים שונים כגון תקרתי, ארבע דרכי, וכדל במפרט הכללי, בתוכניות

מוכה, תריסים קיריים שתי וערב וכו' מאלומיניום מאולגן וצבוע בגוון תריסי רשת ומהירות נ

עם קופסא ומעבר לחבור תעלה  מטלפרסיעד/ע"פ הנחיות המפקח. התריסים יהיו מתוצרת 

כוון כמויות האוויר. תריסים לאוויר חוזר ה ורגיסטר לולה גמישה. לכל תריס מישר זרימעג

ם מאלומיניום מאולגן עם חיזוקים וצבועים בגוון כנ"ל. יהיו בעל שורת להבים אחת, עשויי

תריס.  תפסים, מחיר מעברים לתעלה עגולה כלולים במחיר ה מעלות. 45זווית המדפים 

ריכל. כל האמור לעיל גם ת האדנימי, שוליים וכו' יבוצעו על פי בחירמתלים, צבע כולל צבע פ

 במחירי היחידה. כלול

 :פתחי גישה 3.1.8

פתחי גישה יותקנו בתעלות אויר, כדי לאפשר גישה לבדיקה וטיפול באביזרים המותקנים 

. פתחי הגישה יהיו תקניים מיצור של מפעל כדוגמת מדפי אש האוויר כגון:בתוך תעלות 

ובידיות סגירה. תריסי אויר  ס"מ לפחות ויצוידו באטמים 30X30במידות של מטלפרס, 

ם כפתחי גישה, יצוידו בצירים ובסגר נעילה מסתובב. כל פתחי הגישה יסומנו המשמשים ג

בשילוט מתאים. עבור פתחי הגישה הנסתרים מהעין יותקנו השלטים במקום נראה לעין, 

 כלולה –הנדרשים במפורט בתקנים  מדפי אש ל גישהעלות פתחי גישה ל באישור האדריכל.

 ציוד.י התעלות/הבמחיר

דמפרי אש  1001הקבלן יספק ויתקין בהתאם לסכמות האוויר ולדרישות תקן  - דמפרי אש 3.1.9

או שווה  יעד, מטלפרסועשן. הדמפרים )כולל שרוול מקורי( יהיו מתוצרת רסקין ארה"ב, 

ות שנדרש( יהיו כניון. המנועים )במקומאו מכון התקנים או הט 5555ULערך, עם אשור 

 אחרת ע"י המהנדס.( 130Vר ישירות )ללא כבל( אלא אם אושר ניים מחוברים לציחיצו

המדפים יורכבו עם להבים אופקיים בלבד. לכל מנוע מגע עזר לסימון מצב התריס. המנועים 

במבנה כן באמצעות כרטיס יעודי כדוגמת הקיים כעת והמגעים יחוברו להזנת מתח ו

תקשורת יזוג האוויר )באמצעות כת הבקרה מערכת מסימון מצב הדמפר במעראונוקולוגיה  ל

)במתח מנועי המדפים (. העבודה תכלול גם את האינסטלציה החשמלית. בין כרטיסי המדפים

14V לצורך הפעלה ותחזוקה  יכללו את כל הרכיבים על מנת לחברם למערכת הבקרה

וול מקורי וכל יורכבו בהתאם להוראות היצרן ויכללו שר פיםהמדתקשורת. הבאמצעות רשת 

המרווחים סביב מעבר התעלה כנגד  כיבים כמפורט במפרט היצרן להפעלה אוטומטית. הר

כבל הזנה למנוע יהיה מסוג חסין אש במידת הצורך קירות או תקרות יאטמו בחומר נגד אש. 



  
 

  

 במחירי העבודות. כלוליל מ"צ למשך שעתיים לפחות. כל האמור לע 140לטמפ' של 

 ת עשן להוצאמפוחים מפוחים לאוורור ו 1.1

פינוי עשן כמתואר בתוכניות. המפוחים הצנטרפוגלים להקבלן יספק ויתקין מפוחים  3.1.1

 WOODS, EBM , , קומפרי, ניקוטרה מקורי )אימפלר ומבנה(כדוגמת תוצרת והאקסיאליים 

האוויר וקסי ומותאמים לכמויות מטיפוס אייר פויל יהיו מפח שחור עם צבע אפגרינהק 

פאזי מטיפוס סגור -ת הציוד. המנוע החשמלי יהיה תלתר בתוכניות ובטבלאווהלחץ כמוגד

כל המפוחים יסופקו מהיצרן עם המנועים מורכבים על מסגרת (. IP55,50HZ,400Vלחלוטין )

מיסבים ה לכל מפוח תסופק תעודת איזון טרם המשלוח.פרופילים לאחר איזון סטטי ודינמי. 

מטיפוס ללא גרוז או עם מיכל  שעות 100,000-שבים לבלבד מחו NSKאו  SKFמתוצרת יהיו 

לכל המפוחים תסופק . 65%-נצילות מינימלית לבחירת המפוח לא תפחת מ. גירוז אוטומטי

תעלת פליטה ורשת אקספנדד מגולוונת בפתחי הפליטה וכן מציין זרימה. כ"א מהמפוחים 

וכניות. ון מופרד כמתואר בתת קפיציים, יסוד בטעל מסגרת ובולמי רעידו הצנטרפוגלים יוצב

מחיר כל האביזרים כאמור לעיל כלול כל המפוחים יהיו עם מנועים המותאמים לוסות תדר. 

 במחיר המפוח.

 1001 בנוסף לאמור לעיל מפוחים להוצאת עשן והמנועים להפעלתם  יהיו  מתאימים לתקן 3.1.1

מעלות צלסיוס  400/150ומיועדים לעבודה בטמפרטורה של  ENן ותק 555UL , תקן 7חלק 

. הקבלן נדרש להגיש אישור לכל מ"צ באיזורי שאינם מכוסים במתזים( 400) למשך שעתיים

 מפוח לעמידה בדרישות אלו ממכון מוסמך. 

 נגד גשם  ומחירו כלול במחיר המפוח. ותריס מפוחים אקסיאליים יכללו גם תריס אלחוזר  3.1.3

 יפוס מסיבי עם צירים מנירוסטה.יהיה מטהתריס 

תבוצע בהתאם לדרישות התקנים מוגנת כנגד  פינוי עשןמפוחים לציה החשמלית לנסטהאי 3.1.4

אש. מפוחי הוצאת עשן יופעלו אוטומטית )ממרכזת גילוי האש או דרך תוכנת בקרת המבנה( 

 או ידנית בלוח החשמל המזין את המפוח. הזנת החשמל תהיה ממתח חיוני. 

יר המפוח. גמישים ם שמחירם כלול במחכל המפוחים יחוברו לתעלות האוויר עם גמישי 3.1.5

 .למפוחי הוצאת עשן יתאימו לדרישת התקן והטמפרטורה כאמור לעיל

בלבד. הקבלן יחשב ויגיש  הצעת מחירהעומד הסטטי הניתן ברשימת הציוד הינו לצרכי  3.1.6

העומד המדויק שיתאים למערכת  לאישור המתכנן ו/או המפקח, לפני הזמנת המפוחים, את

 פי שהינם קיימים בבנין.ד שיסופק על ידו כהתעלות והציו

 רגל לדקה. 1800המפוח יבחר למהירות יציאה שלא תעלה על  3.1.7

 

 



  
 

  

 :לוחות חשמל ואינסטלציה חשמלית 1

 כללי היקף העבודה 1.1

העבודה תכלול את כל עבודות החשמל למערכות מזוג האוויר והאוורור, לוחות חשמל  4.1.1

ופסאות וכו'( ת )צינורות, מוליכים, כבלים, קבקרה ופיקוד, אינסטלציה חשמלי חלוקה, ציודל

וכל שאר הציוד וציוד עזר הנחוץ להשלמת המערכות ולהפעלת מתקני מזוג האוויר והאוורור, 

 בין אם הוזכרו במפורש ובין אם לא.

י המפרט הכלל על הקבלן לתכנן תכנון מפורט של כל מערכת החשמל כולל הפיקוד לפי 4.1.1

טי הדרישות של מהנדס ני המיוחד של מזוג האוויר, מפרלמתקני מזוג אויר, המפרט הטכ

ותכניות מיזוג אויר. מתכנן לוחות החשמל יהיה מהנדס רשום עם ניסיון  פרויקטהחשמל של ה

שנים בעבודות דומות. מחיר הלוחות ומערכת הפיקוד יכלול את כל המפורט גם  15מוכח של 

 המיוחד. ת וגם במפרטבתוכניו

 

 לוחות  חשמל 1.1

אינסטלציה יהיו ע"פ מפרט החשמל הכללי ומפרט האינסטלציה החשמלית חשמל והלוחות ה 4.1.1

שהוצא ע"י מתכנן החשמל של המבנה, על פי המפרט המיוחד למזוג אויר, חוק החשמל קובץ 

בלן והתקן הישראלי. במקרה של סתירה בין המסמכים על הק IEC439, תקן 5375תקנות 

 .TEST TYPEס כל הלוחות יהיו מטיפו ת המפקח.ליידע א

הלוחות יתוכננו בהתאם לציוד אותו הם צריכים להפעיל עם מערכת פיקוד ובקרה . כל לוח  4.1.1

התאם בו 08של המפרט הכללי ופרק  15085, 15084, 15083יצויד ויבנה כפי המפורט בסעיפים 

של כל לוח תהיה  ערכת הפיקודאלא אם נדרש במפורש אחרת. מ ביה"חלסטנדרט של 

ם הנדרשים )מפקח, מתכנן( יגיש הקבלן פיקוד מבדל. בנוסף לכל האישוריבאמצעות שנאי 

תכניות לאשור המזמין ומתכנן החשמל . רק לאחר אשורם ייגש הקבלן לייצור הלוחות. לאחר 

 ביצוע הלוח יוזמנו המתכנן ומהנדס החשמל לאישור הלוח לשם העברתו לאתר

 קבלן לספק ולהתקין הן כדלקמן:שעל ההחשמל לוחות  4.1.3

  כלולה במחיר המפוח()מדפי אש  תילוח .א

 )לוח כבאים(  וקוכן לוח הפעלה מרחוחי עשן לוח מפ .ב

הלוחות יתוכננו בהתאם לציוד אותו הם צריכים להפעיל עם מערכת פיקוד ובקרה כפי  4.1.4

של  15085, 15084, 15083 שמצוין בתכניות השונות. כל לוח יצויד ויבנה כפי המפורט בסעיפים

ל כל לוח תהיה באמצעות א אם נדרש במפורש אחרת. מערכת הפיקוד שאל -המפרט הכללי 

בנוסף לכל האישורים הנדרשים )מפקח, מתכנן( יגיש הקבלן תכניות שנאי פיקוד מבדל. 

לאשור המזמין ומתכנן החשמל . רק לאחר אשורם ייגש הקבלן לייצור הלוחות. לאחר ביצוע 

ומהנדס החשמל לאישור הלוח לשם  ה, צוות המזמין, קבלן הבקריוזמנו המתכנןוח הל

 .העברתו לאתר



  
 

  

יצרן הלוחות יאושר ע"י המהנדס ומהנדס החשמל. הציוד בלוחות יהיה מתוצרת תוצרת:  4.1.5

ABB  או "מרלן ז'רן" או "סימנס" או "קלוקנר מילר", וזאת ע"פ קביעת המזמין בהתאמה

י בעת מילוי הצעתו ות החשמל של המבנה. הקבלן מצהיר בזאת כלוחלציוד אשר יקבע ביתר 

לו ומחיריו משקפים כל יצרן ציוד אשר יקבע באופן בלעדי ע"י לקח בחשבון הנחיות א

 המזמין.

 בדיקה תרמוגרפית 4.1.6

לקראת מסירת המבנה יגיש הקבלן דו"ח בדיקה תרמוגרפית שתיערך לאחר גמר כל החבורים 

 ע לכל הלוחות.בוצוהפעלת הציוד. הבדיקה ת

 עמידה בתקנים 4.1.7

 .  ISO-9002ותקן  1419של מכון התקנים על עמידתו בת"י בעל אשור  הקבלן יהיה

 תנאי סביבה 4.1.8

מעלות צלסיוס ולחות  45הציוד בלוחות יתאים לעבודה בעומס מלא בתנאי טמפרטורה של 

 במחיר הלוח.לוחות בגג יותאמו להעמדה חיצונית ויכללו גגון שמחירו כלול  .85%יחסית של 

 מקום שמור 4.1.9

 מקום שמור לתוספת ציוד 15%כל לוח יתוכנן כך שיהיה בו 

 /גילוי אשכיבוי אש 4.1.10

יתר יצוידו במערכת כיבוי אש בגז שתבוצע במסגרת פרק אחר במכרז.  63Aכל הלוחות מעל 

 למע' גילוי וכיבוי האש. על הקבלן לבצע הכנות בלוחות הלוחות יבוצע גילוי אש בלוחות.

 xenergyתוצרת ריטל או הימל או מולר סדרה  – וחות להעמדה על הרצפהמבני ל 4.1.11

מ"מ.  1הלוחות יבנו מעמודות נפרדות. כל עמודה תהיה עם דלתות מפח פלדה בעובי  .א

"מ לפחות. מ 3פינות, חיזוקים, מסד תחתון וכדומה יבוצעו מפרופילי ברזל בעובי 

 מידות כל עמודה יהיו בהתאם לתכנית המבנה.

ת לפי מידת התא. הלוח יכלול מחיצות הפרדה בין ד יותקן ע"ג פלטות שלמוכל הציו .ב

 התאים ויכלול סוקל מקורי של יצרן הלוח.

בהתאם לצורך. לאחר התקנת הלוח  -הלוחות יובלו לשטח כשהם מופרדים לחלקים  .ג

 סים והפקוד בין חלקי הלוח.במקום, יחבר הקבלן את כל הפ

פסים ייעשו באמצעות ל החבורים לפסים שבין הגישה ללוחות תהיה מלפנים בלבד. כ .ד

 ברגים עם נעילה עצמית.

כל הדלתות יהיו עם סגרים בצורת ידיות, המותקנים באופן קבוע, כך שלא יהיה צורך  .ה

 תהיה דלת.  במפתחות מיוחדים לדלתות. לכל עמודה

ר בכל הלוחות יותקנו מערכות לאוורור כולל תריסי כניסת אווי – אורור ופינוי חום .ו

 ד אבק. לצורך אישור הלוחות יש להגיש חישוב תרמי. אשר יכללו מסננים כנג

  כניסת הכבלים תהיה מהחלק התחתון בלבד. .ז



  
 

  

 xenergyתוצרת ריטל או הימל או מולר סדרה  -לוחות לתלייה על הקיר 4.1.11

 דת במידות בהתאם לתכנית המבנה.מעמודה בוד הלוחות יהיו בנויים .א

מ"מ.  1בנה מפח פלדה בעובי לתות פח ופנלים. הלוח יהלוחות יהיו לוחות מפח, עם ד .ב

מ"מ לפחות. הלוח בנוי לתלייה על  3פינות, חיזוקים וכו' יבוצעו מפרופילי ברזל בעובי 

 הקיר ויהיה עם סידורי תלייה מתאימים.

 הרצפה. כל היתר כפי שמפורט ללוחות להעמדה על .ג

 פסי צבירה 4.1.13

זרם הנקוב של אלקטרוליטית ומתאימים לפסי הצבירה יהיו קשיחים וגלויים, מנחושת 

הלוח. ירידות מהפסים הראשיים ייעשו באמצעות פסי נחושת קשיחים או גמישים מבודדים. 

מעלות צלסיוס. חבור בין הפסים  45חתך הפסים יתאים לזרם הנקוב בטמפרטורת סביבה של 

ל אשור המזמין לירידות ייעשה באמצעות מחבר מקורי של היצרן. הקבלן חייב לקבהראשיים 

. פסי הצבירה יותקנו בתוך מבודדי תמיכה ומבודדי מעבר, כך שיעמדו בכוחות למחבר זה

ק"א )אלא אם יאושר אחרת ע"י המזמין  60הדינמיים המתפתחים בזרם קצר סימטרי של 

ות כי קונפיגורציית המבודדים עמדה בזרם הקצר בלוחות הי.ט.א(. על היצרן יהיה להרא

ותקן לכל אורך הלוח ויהיה מנחושת בחתך פס אפס י מעבדה מוסמכת.המתואר בבדיקת 

מפס המוליך הראשי. בפס אפס יהיו חורים לכל אורך הפס עבור חבורי הכבלים. בכל  50%

פס האפס יותקן על  .הכוללים אומים וברגים 3/4חורים נוספים בקוטר " 6עמודה יהיו לפחות 

מנחושת בחתך מזערי ן לכל אורך הלוח ויהיה פס הארקה יותק מבודדי תמיכה לאורך הלוח.

ממ"ר. בפס הארקה יהיו חורים לכל אורך הפס עבור חבורי המוליכים. בכל עמודה  50X6של 

 .3/4חורים בקוטר " 4וכן  3/4חורים נוספים בקוטר " 6יהיו לפחות 

ד והיציאות של הקווים יחוברו למהדקים. מהדקים למוליכים בחתך עכל הכניסות מהדקים:  4.1.14

"ווילנד" או "פניקס, להתקנה על מסילה. גודל מזערי למהדקים יהיה ממ"ר יהיו מתוצרת  35

מתוצרת  KAממ"ר יהיו כדוגמת  35ממ"ר. יציאות עם מוליכים מעל  4למוליכים בחתך 

יהיו דרך פסי צבירה מודרגים. הנחיות  630A -"קלוקנר מילר". כניסות ויציאות למפסקים מ

 זה.הציוד חלות גם על סעיף לגבי תוצרת  4סעיף 

 הארקה 4.1.15

 כל חלקי הלוח והדלתות יוארקו עם מוליך נחושת מבודד גמיש בחתך מתאים.

 חווט ותעלות חווט 4.1.16

ממ"ר לפחות. מוליכים ממשני  1.5כל חווט הפיקוד ייעשה באמצעות מוליכים גמישים בחתך 

מעלות  70טורה של ממ"ר. כל המוליכים יהיו מבודדים לטמפר 1.5יהיו גמישים בחתך הזרם 

ס. החווט בתוך תא יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק. התעלות צלסיו

לפחות. בתחתית הלוח, מלפנים, תותקן תעלה פלסטית מחורצת עם  50%יהיו עם רזרבה של 

כל הלוח ותשמש למעבר חווט בין התאים. המוליכים  מכסה מתפרק. התעלה תותקן לאורך



  
 

  

ממ"ר  6חמה בנקודת החבור. כל המוליכים בחתך עד ו עם שרוול לחיצה או הלהגמישים יהי

 יסומנו בשני קצותיהם באמצעות שרוולים פלסטיים ממוספרים.

 כסויים 4.1.17

תוך כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחה/פרוק של דלת, פסי החבור ופסי הצבירה ב

ים. שקוף מחוזק באמצעות ברגיכוסו בכסוי פרספקס  -הלוח וכן נקודות החבור על הדלתות 

 על כל כסוי כזה יופיע שלט אזהרה.

 התקנת ציוד וכניסות 4.1.18

 מ"מ. 3כל ההתקנות של הציוד ייעשו על פלטות פח מגולוון בעובי 

 ום מאחור..כל ההתקנות  ייעשו כך שניתן יהיה לפרק כל אביזר ללא צורך בגישה לא

 נוחה לשנאי הזרם. שנאי הזרם יותקנו על פסי הצבירה כך שתתאפשר גישה

 כשירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאים.כל מ

 תא לתכניות 4.1.19

 בכל לוח בתא מפסק ראשי יהיה תא פלסטי קשיח עם תכניות הלוח.

 שילוט 4.1.10

 חרוטים הקבועים באמצעות שתי מסמרות.על הקבלן לספק ולהתקין שלטי בקליט סנדויץ' 

 -הבא:השלטים יהיו לפי הפרוט 

המציין שם הלוח, מספרו, שם הלוח המזין, מס' מעגל בלוח המזין, חתך  שלט אחד  לכל לוח

 ההזנה ומספר השנאי המזין.

 שלט אחד לכל תא המציין את מספר התא.

 שלט לכל אביזר בתוך הלוח.

 גישה מבחוץ. שלט נוסף לכל אביזר המותקן עם

תח לפני בכל המקומות בהם קיים משלטי אזהרה "מתח זר" או "מתח לפני מפסק ראשי" 

מפסק ראשי או מתח זר. השילוט ייעשה בהתאם לרשימת שילוט שתוכן על ידי הקבלן 

 ותאושר על ידי המזמין.

 צבעי השלטים 4.1.11

 לבן על רקע שחור -מתח רשת 

 לבן על רקע צהוב -מתח גנרטור 

 לבן על רקע כחול - U.P.Sמתח 

 שחור על רקע לבן -חווי 

 רקע אדום. לבן על -אזהרה 

על כל פס בנפרד ובנוסף לשלט שעל כסוי הגנת  -רה המזינים מפסקים ראשיים על פסי הצבי

 הפסים:

 מתח לפני מפסק ראשי" -"אזהרה 

 צביעה 4.1.11



  
 

  

תי שכבות צבע כל הפחים ינוקו ניקוי חול לפני צביעתם ויצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ובש

עליון סופי  בתהליך אלקטרוסטטי. צבעמיקרון. הצביעה תהיה  80אפוקסי בעובי כולל של 

 .7031RAL-יהיה 

 מכשירי מדידת זרם 4.1.13

 כל מכשירי מדידת זרם יהיו מיועדים להתקנה על פנל.

 ס"מ. 96X96מכשירי המדידה יהיו ריבועיים בגודל  

 .1%דיוק  של  

 מחוג שיא ביקוש .

 עלה והפסקהלחצני הפ 4.1.14

 קנה על פנל. מ"מ, להת 11.5כל לחצני הפעלה והפסקה יהיו בקוטר 

 דמפסק פיקו 4.1.15

 ומיועד להתקנה על פנל. 16Aהמפסק יהיה מסוג פקט לזרם של 

 מד מתח 4.1.16

 המכשיר יהיה בנוי להתקנה על פנל.

 מ"מ. 96X96המכשיר יהיה ריבועי בגודל של 

 1%דיוק של  

 נורות סימון 4.1.17

 עם שנאי אינטגרלי IZUMIמתוצרת "סימנס" או  LEDיו עם נורות  כל מנורות הסימון יה

130/14V .לכל נורה 

 י קצרזרמ 4.1.18

ק"א  50כל הרכיבים בלוחות יהיו ע"פ ההגדרות במפרטים. מאמ"תים יעמדו בזרם קצר של 

לפחות. חצאי אוטומטים במידה ויותקנו יהיו בעלי הגנה תרמית ומגנטית שניתנת לכוון. 

 לוח תועבר לאשור לפני הזמנת הלוח.רשימת האביזרים ב

 

 לפחות את הבאים: יכלול, טיפוסי לוח חשמל  1.1

  המפוחיםים ומגענים להפעלת מתנע. 

  וחיבור תקשורת לכרטיסי הפקוד. הזנה, סימון והפעלת דמפרי אש 

  מנתקי הספק ראשי עם סליל הפסקהtrip coil)  .) 

 לל מפסק בורר פזות.מד מתח כו 

 וות פזה בהשהיה של שתי שניות.ממסרים לחוסר מתח וע 

 .מנורות סימון לתקינות שלוש הפזות 

 בתא נפרד. – לפחות()כל לוח כולל בקר עצמאי אחד  תמערכת בקרה ממוחשב 

  הכנה לגילוי או כיבוי אש 



  
 

  

  ממסרTRIP .בזמן גילוי אש 

 פזי.-הזנת מתח לפקוד באמצעות שנאי ומאמת חד 

  110נוריות ירוקות/אדומותV ה/תקלה במנועים.לסימון פעול 

 .לחצן כולל ממסר לבדיקת נוריות 

  יד/אוטו/מופסקמפסקי פיקוד לכל מנוע שלושה מצבים 

 דלקת עם פתיחת הדלתות הפנימיותתאורה פנימית הנ 

הקבלן ידאג להזמנת בודק מוסמך על חשבונו לעריכת בדיקות קבלה של עבודות ולוחות  4.3.1

הנדרש על ידי הבודק ללא תשלום ויהיה  חשמל שסופקו על ידו. הקבלן יהיה חייב לתקן כל

בחשבון שתהליך הבדיקה יעשה  אחראי לקבלת המתקן ע"י הבודק. על הקבלן להביא

 לבים ללא תמורה כלשהיא. הבודק יקבע ע"י המזמין ע"ח הקבלן.בש

כ.ס. תהיה ישירה לקו. מנועים מעל הספק זה יותנעו ע"י מתנע רך  5,5התנעת מנועים עד  4.3.1

כ"ס יהיו מטיפוס דיגיטלי. מתנעים יכללו מגענים,  30"סולקון". מתנעים מעל כדוגמת תוצרת 

 המתנע כולל מגען עוקף.  בכל שלוש הפזות.  ת מתכוונת להגנה בפני יתרת זרםהגנה תרמי

ברוק קרומפטון או לירוי " או סימנסמתוצרת " IP55  V 400כל המנועים יהיו תלת פאזיים  4.3.3

ו בהגנה מנועים החל משלושה כ"ס ומעלה יצויד . IE3– איתמערב אירופאית או אמריק סומר

רים לכל ליפוף בנפרד. לכל המנועים שאינם בקשר עין עם תרמית אינטגרלית ע"י תרמיסטו

 הלוח יותקנו מפסקי יד אטומים לניתוק הזרם במקרה של טפול במנועים.  

מדפי האש. העבודה  פיקוד מדפי אש ועשן ישולב בלוחות השונים כולל תקשורת למערך בקרי 4.3.4

סק לבדיקות תכלול הזנות ותקשורת למדפי האש, נורות סימון מצב המדפים כולל מפ

 תחזוקה. הלוח יכלול מגעים לסימון תקלה עבור מערכת בקרה ממוחשבת.

 

 אינסטלציה חשמלית 1.1

 08, פרק 108בצורה מקצועית בהתאם לחוק החשמל ולתקן האינסטלציה החשמלית תבוצע 

 ומפרט טכני של יועץ החשמל בפרויקט.במפרט הכללי 

 צינורות 4.4.1

 מטיפוס פלסטי כפיף. כל הצינורות בהתקנה סמויה ביציקות יהיו 

 .כל הצינורות בהתקנה גלויה יהיו מטיפוס פלסטי קשיח 

 ם יהיו  מטיפוס פלסטי כפיף כל הצינורות בהתקנה מעל תקרות תותב בפירים ובחללי

 כבה מאליו.

 ריים )למעט לחבור מכונות(.אין להשתמש בצינורות שרשו 

 נוע", -י מתוצרת וולטה "גלחיבור מכונות ואלמנטי פיקוד יבוצע עם צינור פלסטי שרשור

 עם מחברים מקוריים ומתאימים.

 :צינורות כבים מאליהם לשירותים שונים יהיו בצבעים כדלקמן 



  
 

  

 וקחשמל  יר 

 בקרה  חום 

 קופסות מעבר והסתעפות 4.4.1

טיים. המכסים יחוזקו באמצעות ברגים. קופסות כל הקופסות והמכסים יהיו פלס

של  GW-44ובהתקנה גלויה יהיו מסדרת  ההסתעפות בחללי תקרות, פירים, בחניונים

 "גוויס". המכסים מחוזקים באמצעות ברגים. על כל קופסה יותקן שלט זיהוי.

 מהדקים 4.4.3

 1.5וליכים דקים יהיו עם הידוק משטח )ולא הידוק נקודתי עם בורג(. מהדקים למכל המה

 ,WAGOממ"ר יהיו מתוצרת  -1.5ו

ולריים על מסילות כדוגמת תוצרת "פניקס" או מהדקים למוליכים בחתך גדול יותר יהיו מוד

 "ווילנד".

 אביזרים 4.4.4

עם קופסות  AVEיס" או "גוו אביזרים המותקנים בשטחי הבנין יהיו שקועים בקיר מתוצרת

 .מלבניות

 שילוט

טו באמצעות שלטי בקליט סנדויץ', אותיות שחורות על רקע כל המתקנים ואביזריהם ישול

 החלטת המפקח(, או בשיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח.לפי  -לבן )או גוונים אחרים 

שלט עם מספר  על כל קצה קו בלוח )על כל המוליכים ועל קצה הצינור או הכבל( יותקן -קוים 

 המעגל.

 עגלים.שלטים עם מספרי המ -מפסקים ואביזרים שונים 

 שלטים כנ"ל. -קופסות לחשמל 

 תעלות וסולמות 4.4.5

גולוונים כדוגמת תוצרת "לירד" או "ת.מ.פ" או "נאור" או יהיו מ -סולמות כבלים ותעלות פח 

יות, רדיוסים כולל האביזרים, מחברים, זוו -"שגב", כאשר כל מרכיבי הסולם והתעלה 

 צרן הסולמות.יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם ומתוצרת י -וברגים 

לקירות  -לים התמיכות, חיזוקים, רגליות ומת  קבוצה א' סוג א'. 313הגלוון לפי ת"י  

רגליות  1המרחק המירבי בין  ( או ת.מ.פ. MKFיהיו מטפוס כבד של "לירד" ) -ולתקרות 

בגובה של עד שני מטר מהריצפה  ו תמיכות ואביזרים מאולתרים.לא יאושר מטר. 1.4 -חיזוק 

 תעלת פח עם מכסה בלבד מדגם חרושתי של יצרן !. תאושר

 תעלות פלסטיות 4.4.6

פציבה. כל אביזרי התעלות כגון זוויות, קצוות, מחיצות וכו' יהיו גם " חפלגליהיו מתוצרת "

עם  IBOCOשל  TAמדגם  תעלות פלסטיות )לאביזרים וכו'( יהיו הם מתוצרת "פלגל".

 .IBOCOאביזרים מקוריים של 

 מ'( 1מעל גובה )רק  תעלות רשת 4.4.7



  
 

  

ים. התעלות מ"מ עם מחברים ואביזרים מקורי 5תהיינה מחוטי פלדה מגולוונים מקוטר 

מטר לפחות(. המרחק המירבי  1יכללו מתלים, חיזוקים למבנה ובורגי הארקה בכל קטע )כל 

יהיו  -לקירות ולתקרות  -התמיכות, חיזוקים, רגליות ומתלים  טר.מ 1.1 -רגליות חיזוק  1בין 

 (.MFK)טפוס כבד של "לירד" מ

 כבלים 4.4.8

כבלים להזנות בין לוחות יהיו  .XLPאו  NYY FRכבה מאליו  -כבלים יהיו מטפוס  ט.ב.ט.

 3כבלים להזנת מפוחי שחרור עשן וכו' יהיו עם עמידות אש במשך  נחושת. N2XYמטפוס 

 מעלות צלסיוס ללא פגיעה בתפקוד הכבלים. 800פ' שעות בטמ

 ה בלתי דליק, אינו פולט עשן או גזים רעילים כדוגמת מימן כלורי.בידוד הכבלים יהי

 ו/או שווה ערך מאושר.  3/331-1קן הכבלים יהיו בעלי ת

 , סימנס, פירלי ו/או שווה ערך מאושר.PUROFILהכבלים מתוצרת 

ממ"ר ויותר  10X5מטר לכבלים בחתך  1.1בתעלות ויחוזקו כל  הכבלים יונחו בקווים ישרים,

 מטר לכבלים דקים יותר. החיזוקים באמצעות חבקים פלסטיים מתוחים עם מכשיר. 0.6וכל 

והגידים מסומנים וממוספרים. אינסטלציה למפוחי פינוי עשן ואספקת אוויר הכבלים 

 במקרה שריפה יוגנו מאש כנדרש בתקנות.

אפס קה יצוידו בברגים אומים ודסקיות לכל אורכם כדי לאפשר חבור גידי פסי האפס והאר

 והארקה של כבלי היציאה.



  
 

  

 יעוד לקראת מסירת המתקןת 5

 כללי 5.1

עותקים של תיק המתקנים והציוד  5המזמין, יכין הקבלן די לקראת מסירת המתקנים לי 5.1.1

 לתפעול ואחזקת המערכות אשר יכלול:

 תאור טכני מפורט של המתקנים והציוד והסבר פעולתם. .א

 מעודכנת וכן דיסקטים. AS MADEמערכת תכניות  .ב

קבלן יקבל הנחיות לנושא מספור הציוד, הברזים והאביזרים מיועץ התחזוקה ה .ג

 כל התיעוד הנדרש כולל סימון כל הציוד באתר בהתאם. את וישלים בהתאם

הכנת תיקי המתקן גם היא תהיה בהתאם למפרט יועץ התחזוקה אולם בכל  .ד

 מקרה תכלול לפחות המתואר לעיל.

 .במחירי היחידהכלולה עלות כל האמור לעיל בפרק זה  .ה

תוך כדי ביצוע  שי(תיעוד המצב הסופי לצורך תוכניות עדות יבוצע באופן שוטף )שבועי, חוד 5.1.1

העבודה ויכלול שרטוטים, סקיצות וצילומים של כל האיזורים אשר יכוסו בהמשך בתקרות 

תותבות. התיעוד יועבר למפקח לביקורת אחת לחודש, יעודכן ויצורף לתיק המתקן בגמר 

 .העבודה

 מערכת התכניות תכלול: 5.1.3

י לאפשר זיהוי כד תרשימי זרימה עקרוניים של פעולת המערכות עם כל המכלולים א.

קוויים עם חצים לסימון כווני הזרימה, -כל אביזר ואביזר. התרשימים יהיו חד

 האויר וכו'.

 סכמות של מערכות החשמל והפיקוד של מערכות מזוג האויר והאוורור. ב.

 ומות הבנין המראים את תוואי הצנרת, התעלות והציוד.שרטוטי כל ק ג.

 ות פרטים, כולל סימון זיהוי עם מספרים.ערכות המראתכניות הרכבה של מ ד.

 וכו'(.מפוחים,  אפיונים ודיאגרמות הציוד עם ציון נקודות פעולה ) ה. 

 קטלוגים מקוריים של יצרני הציוד לכל פריט ואביזר. ו.

 וריים של יצרני הציוד.ספרי שרות ואחזקה מק ז.

שרטוטים,  ילוף לכל המערכות. הרשימה תכלולרשימה מלאה של כל חלקי הח ח.

תמונות ופרטים מזהים, כולל שמות וכתובות הספקים ואת שמות וכתובות 

 הסוכנים המקומיים.

 רשימה של חלקי חילוף מומלצים על ידי הספקים להחזקה במלאי. ט.

 לציוד ותעודות אחריות של היצרנים/ספקים. תעודות בדיקה ואשור כנדרש י.

הציוד אשר יכללו מערך טיפול יומי,  ת לאחזקה מונעת ע"פ המלצת יצרניהוראו יא.

 שבועי, חודשי ושנתי.

יומיות על ידי מפעילי הציוד, -הוראות הפעלה הכוללות תאור סדרי הפעולות היום יב.

 בקורת ובדיקה.כולל הוראות והנחיות לאיתור תקלות ורשימת נקודות 



  
 

  

ספקה שמנים וחומרי סיכה לפי מקורות אהוראות סיכה ושימון כולל רשימות  יג.

 ומקומם.

 רשימות פרטי הציוד 5.1.4

מפוחים: שם היצרן, טיפוס, ספיקה, לחצים, מבנה, פרטי המנועים החשמליים,  א.

 חומר סוגי המאיצים, עקומות פעולה, מיקום.

ק, זרם, מתח נומינלי, סבל"ד, מסבים, מנועי חשמל: שם היצרן, טיפוס, הספ .ב

 מיקום.

תקנים בלוחות כולל האביזרים המולוחות חשמל: רשימת כל הקומפוננטות ו .ג

 פרטים חשמליים ומיקום.

 הוראות בטיחות להפעלת הציוד. .ד

 פורמט ההגשה 5.1.5

הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות תפעול ואחזקה 

 טים:בשני פורמ

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי   .א

 הלן.שה, כמפורט לכריכה ק

פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הנם בתכנת שרטוט בורסיה אחידה  .ב

שתבחר עפ"י נוהלי הרשות, צרובים על סי.די רום והקטלוגים וכל החומר 

 י רום.המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.ד

החומר המודפס, הקטלוגים והתכניות המודפסות יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים 

 ת קשה. כריכה פלסטי בעלי

 למניעת קריעת השקיות. –כל הקלסרים יהיו בעלי שלוש או ארבע שיניים 

כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. עותק נוסף של מדיה 

 בקלסר, יצורף לכל קלסר בכיס מתאים.מגנטית הכולל את הנכלל 

 פירוט התכולה בספר המתקן 5.1.6

בתחילתו, רצוי על הכריכה הפנימית, ישובצו מיד  בכל קלסר של ספר המתקן .א

 דפים מקדימים הכוללים הנחיות  בטיחות כנדרש לפעולה באותו מתקן. 

תכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התכניות יכללו  .ב

מיקום לכל רכיב במערכת. המידות תתייחסנה לרכיבים קשיחים קבועים מידות 

 ים.במבנה, כדוגמת עמוד

יש את כל החומר הנדרש בפרק זה לאישור המפקח והמתכנן ויתקן הקבלן יג .ג

הערותיהם במידה וידרש. רק לאחר הבדיקה  והאישור יבוצעו ההעתקות 

 הנוספות.

ת אין הקבלן מגיש החומר הטכני המזמין רשאי במידה ויוכח כי למרות ההתראו .ד

 לויות שידרשוכנדרש להטיל את הכנת החומר הטכני על גורם אחר וכל הע



  
 

  

לביצוע העבודה לרבות איסוף, בדיקה והתאמת החומר לקיים יוטלו על הקבלן 

 כאמור לעיל.

 שילוט וסימון 5.1

כונות על הקבלן יספק ויתקין באזורי הציוד בהם עבד, בקומות ובקומות הטכניות, בחדרי המ 5.1.1

ידות טיפול שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים כגון מספור יח –הגגות ובבנין 

 מנועי מדפים מכל סוג, אביזרי פיקוד ובקרה מכל סוג וכו'מפוחי הפליטה,  ,רבאווי

ס"מ, אלא אם צוין אחרת בפרקי המפרט וכל שלט  20x10של  ימינימאלהשלטים יהיו בגודל  5.1.1

ם של ושאר הפרטים העיקריי יימסר על ידי המזמיןידה ואת מספרה כפי שישא את שם היח

 .האספקהכולל יעד  היחידה

נוסח השלטים ושיטת מספור הציוד יסוכמו עם נציג המזמין. שלטים אשר יסופקו שלא  5.1.3

 בהתאם לנ"ל לא יתקבלו.

רא בו הצנרת למערכות השונות תצבע בגוונים שונים לפי טבלת הגוונים של המזמין וכן מק 5.1.4

 ותפקידו. רהצינוכל צבע את סוג  יצוין

ות מפורשות מהמזמין לגבי הגוונים ושיטת בהעדר הגדרה בטבלה, על הקבלן לקבל הנחי 5.1.5

 הסימון.

וג הנוזל. ההדבקות על רקע צבע הגמר יסומנו בשלטים מוכנים להדבקה כוון הזרימה וס 5.1.6

ובמרחקים אשר יבהירו ר הצינוהיקף הן תחבוקנה את  כל תעשנה במקומות בולטים לעין ו

 .מפקחושר ע"י הויא ששיידרלגמרי את מהלך הצנרת וזרימת הנוזלים השונים, כפי 

מטר(. המדבקות תהיינה  3השילוט יעשה גם מעל תקרות מונמכות )במרחקים שלא יעלו על  5.1.7

 ותהיינה עמידות בפני חום ותנאי המקום, ללא קילוף. באיכות מעולה

תקרה אקוסטית ישולט גם על גבי התקרה האקוסטית כך שניתן  ( הנמצא מעלמדפי אשציוד ) 5.1.8

 בצורה מהירה. יהיה לאתר את המיקום לגישה

 בורם כל תוספת.השילוט והסימון כלולים במחירי הציוד והצנרת ולא תשולם ע 5.1.9

 

 הפעלה ויסות וקבלת מתקני מזוג אויר 5.1

ספת מחיר בגין הפעלת הפרוייקט תבוצע בשלבים ועל הקבלן להערך לכך. לא תשולם תו 5.3.1

ל , ומערכת החשמדפים, מפוחיםהמלאחר השלמת הרכבת חלוקת ההפעלה לשלבים. 

גז, כמויות אויר, פיקוד, יבצע הקבלן הפעלות ניסיוניות. יש לבדוק אטימות צנרת המים וההו

טמפרטורות, צריכת זרם במנועים, פעולת מדפי אש וציוד הבטיחות, כך שהמערכת תפעל 

דה כנדרש. מהנדס מנוסה של הקבלן ישהה באתר בזמן הבדיקות ותהיה מותאמת לעבו

שעות כל יום, יבדוק ויפקח על פעולת המערכות והפיקוד.  8ים, ימים רצופ 3והפעלות לפחות 

ש דו"ח מפורט על פעולת המערכות ובדיקת מדפי האש והעשן והמפוחים להוצאת כן יגי-כמו



  
 

  

 עשן.

העבודה וישאירם נקיים מכל פסולת. כמוכן ינוקו לפני קבלת המתקן  ינקה הקבלן את אזורי  5.3.1

המסננים במזגני יתר ויוחלפו  ויר המיועדים לניקוי, ינוקו מסנני אוכל המסננים בקו המים

 לעיל כלול במחיר היחידה של הציוד.אויר. עלות כל האמור 

חדירת כבלים וצנורות דרך תקרות וקירות יאטמו בחומרים מיוחדים ובתאום עם יועץ  5.3.3

ייעשה בהתאם לחומרים  -יחות של המבנה. אופן עיבוד חמרי האטימה ועובי השכבות הבט

יטום איטום כנגד מים כלול במחירי העבודה. א עשה שימוש בכפוף להוראות היצרן.בהם יי

 כנגד אש יבוצע על ידי קבלן אחר אולם כל ההכנות לביצוע כלולות במחיר העבודה.

חר השלמת כל התיקונים הנדרשים ומתאריך זה תחל המערכות תתקבלנה באופן סופי רק לא 5.3.4

 .ק החוזיתבדתקופת ה

          תחשב כמושלמת רק לאחר השלמת הפעולות הבאות לשביעות קבלת המערכות והציוד  5.3.5

 המזמין. רצונו של

 ומילוי כל דוחות ההפעלה הנדרשים בדיקת המתקנים בהדממה ובהפעלה. 

 6פורט לעיל בסעיף מסירת המסמכים הטכניים לידי המזמין כמ. 

  6התקנת תוכניות, הוראות שילוט בחדרי המכונות כמפורט לעיל בסעיף . 

  הדרכת צוות האחזקה של המזמין בהפעלה,הדממה ואחזקה שוטפת של המערכת

 יוד. והצ

 

 תקופת בדק /  אחזקה ושירות  1

 אחזקה מתוכננת -שרות מונע  1.1

במהלך תקופת הבדק בצע הקבלן י, כאמור בהסכםלאחר גמר כל העבודות וקבלת המתקן 

הפעולות הקשורות בשרות מונע. שרות זה יכלול את כל וללא תמורה את  באופן שוטף

ים לאחזקה מתוכננת של המתקן, כמפורט עקרונית כדלהלן, לרבות הענות המרכיבים הדרוש

. הקבלן יענה לכל קריאה שהוא כלשהיית לקריאות בהתראה קצרה במקרה של תקלה מייד

פעיל ויתכן כי לעיתים יהיה צורך במענה גם  בניין) חשוב להבין כי זה ה שעות 11תוך יקבל 

. לכל AC-01בוצענה בהתאם לטבלאות בנוהל . כל עבודות התחזוקה ת(לקריאות דחופות

 על ידי נציג המזמין. טיפול יוגשו דוחות ביצוע חתומים

 שנתיטפול  להלן פרוט עקרוני של עבודות השרות:

 יבצע הקבלן את הבדיקות והעבודות המפורטות להלן: יםחודש שלושהמדי 

ים ורישום בדיקת הציוד )ובאופן מיוחד מערכת הפיקוד והבקרה(. תיקון הליקוי .א

חיזוק של כל הברגים, הממצאים, סיכה, בדיקה, מתיחה והחלפה של חגורות, בדיקה ו

 האומים וכו'.



  
 

  

 ים גירוז או שימון.הדורשהמפוחים,  מסביבדיקה וגרוז, לפי הצורך, של  .ב

בדיקת כל הרצועות של המפוחים השונים, מתיחה והחלפה של הרצועות במידת  .ג

 הצורך.

 בדיקת לוחות החשמל: .ד

 קת מגעי במתנעים )החלפה במידת הצורך(.בדי .ה

 חיזוק כל החוטים והברגים. .ו

 בדיקת כל המבטחים ולוודא שאינם מתחממים. החלפה במידת הצורך. .ז

תב, להנהלת הבית אשר יכלול את תאור הבדיקות שנעשו, הגשה של דו"ח חודשי, בכ .ח

 הממצאים, התקלות שנמצאו והתיקונים והטיפולים שנעשו.

 
 

 
 ע"י אנשי אחזקה של הבניין: עבודות שיעשו 1.1

 יין יהיו אחראים לביצוע הדברים הבאים:אנשי האחזקה של הבנ

 .רהאוויהפעלה והפסקה שגרתיים של מתקני מזוג  .1

 ת של טמפ' מים של המערכות השונות.בדיקה שגרתי .1

 תלהיענובמקרה של תקלה יזמין איש האחזקה את השרות. אנשי השרות חייבים   .3

 ות כפי שמוגדר בתחילת סעיף זה.לקריאת השר

אשונה" רשאי הקבלן לבקש טלפונית מאנשי האחזקה של הבניין לבצע בתור "עזרה ר .5

התקלה, בתנאי שפעולות אלה נכללו בספר  לצורך תיקון מסוימותבדיקות ו/או פעולות 

 הוראות של המתקן ותורגלו עם אנשי האחזקה של הבניין בתקופת קבלת המתקנים.

 
 

 ת ושירות /  אחזקה ותיקונים אחריו 1.1

 ור בהסכם בהקשר לסעיף אחזקה ושרות :מבלי לגרוע מן האמ

 מיןזמלאחר מסירת תעודת גמר לקבלן תחל תקופת הבדק של הקבלן כלפי ה. 

 קול על חשבונו כולל אספקת  הקבלן אחראי בתקופת הבדק לתקן כל תקלה ו/או קל

 והחלפת חלקים.

 ת הבדק הקבלן יתחזק את מתקני מיזוג האוויר אשר היו באחריותו ואת בתקופ

 המערכות הקשורות אליו באופן שהם יפעלו באופן תקין ומושלם ללא תקלות.

 ות תקופתיות ושירותי אחזקה שוטפים שירותי האחזקה והתיקונים יכללו גם בדיק

 קופתי, לרבות ובהתאם להוראות היצרנים .וטיפול מונע ת

  האחזקה והתיקונים כוללים גם טיפול, השגה וקבלה של כל האישורים שירותי

 וההיתרים אשר נדרשים לצורך המשך עבודה תקין כגון אישורים תקופתיים וכדו'.

 בלאי, חלקיםבדק הכולל בדיקות, הפעלות, השירות והאחזקה שיתן הקבלן בתקופת ה ,

 תוספת תשלום בגינם. מסננים וכד' כלולים במחירי היחידה ולא תשולם כלשימון, 



  
 

  

  בדיקת הציוד כמוזכר לעיל לא תשחרר את הקבלן מאחריות. כמו כן מתחייב הקבלן

הנקובה, כל השרותים והבדיקות הנדרשות לפעולה תקינה  בדקלספק במשך תקופת ה

 לה של המתקן כמוגדר להלן.ויעי

מקצועו. באם  י הוא בעל מפעל ובעל מקצוע ממדרגה ראשונה בתחוםהמציע מצהיר מראש כ 6.3.1

לפי ראות עיניו תכנון המתקן, או חלק ממנו, איננו מאפשר לו מתן האחריות הנדרשת ממנו, 

עבור חייב הקבלן להעיר ולברר עם המתכננים את הבעיה . על כל פנים אחריותו של הקבלן 

 המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר.

ופית ויהיה עליו להחליף כל חלק אשר הקבלן יהיה אחראי לעבודתו עד סיומה ומסירתה הס 6.3.1

 יינזק או יאבד בלי כל תוספת כספית .

עם תום תקופת האחריות יערוך הקבלן על חשבונו ובנוכחות נציגי המזמין מבחן פעולה כללי  6.3.3

פת האחריות את המתקן מחדש. המתקן יימסר למזמין לאחר תקו ובמידת הצורך יווסת

 במצב פעולה תקין לחלוטין.

ריות תכנס לתוקפה רק לאחר קבלת המערכות והציוד כמפורט לעיל וזאת למרות תקופת האח 6.3.4

שהופעלו בינתיים חלקים שונים מהמערכת לשרות המזמין. למרות האמור לעיל רשאי מנהל 

 מותנה ב: אחרהאחריות מתחילה בתאריך הקבלה הפרויקט לקבוע כי תקופת 

 ינההליקויים שנמצאו אינם בעלי משמעות לפעולתו התק כי 

  .בכל  הקבלן יתחייב לתקן הליקויים בתוך פרק זמן שייקבע מראש ואמנם יעמוד בכך

מקרה ימסור הקבלן לידי מנהל הפרויקט תעודת אחריות לתקופת הבדק המציינת 

 ות ומועד סיומה.במפורש מועד תחילת אחרי

 



  
 

  

וחדים לעבודות ימה וםלתשה והידהמדי נפוא -כתב כמויות   1

 מ"א

 

 כ ל ל י 1.1

היחידה לעבודות כוללים את כל ההוצאות לקיום כל הדרישות המפורטות בחוזה  מחירי 7.1.1

אי הבנת כל  ונספחיו לרבות מפרטים, בתכניות ובתקנים כל עוד לא נאמר אחרת במפורש.

שינוי מחיר ות בו, לא תאושר על ידי המהנדס כסיבה מספקת לתנאי שהוא, או אי התחשב

 ום נוסף מכל סוג שהוא.הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשל

מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים גם את ההוצאות לקיום הדרישות  7.1.1

 המפורטות בחוזה ובנספחיו לרבות במפרטים, בתכניות ובתקנים ביחס לאותו סעיף, פרט

 להוצאות לקיום דרישות שנקבע כי ימדדו בנפרד.

קין ו/או יבדוק וכו' הכוונה היא כי הנ"ל בכל מקום בו נרשם במפרט כי הקבלן יספק ו/או ית 7.1.3

 כלול במחירי היחידה למעט סעיפים אשר מופיעים בכתב הכמויות במפורש.

מעצם  :יקטמורכבותו של הפרויעליו לקחת בחשבון במסגרת הצעתו את מובהר לקבלן כי  7.1.4

ה בשלבים ובסגמנטים אשר יקבעו על ידי המפקח עבודופעיל, היותו בתוך במבנה קיים 

טיפול ושילוב כל הנדרש בין המערכת  יאום עם הקבלן הראשי והקבלנים האחרים,ובת

 הקיימת עם המערכת החדשה ועד להפעלת המערכת החדשה. 

יות יסופקו כחלק אינטגרלי של כל הפריטים המופיעים בסעיפים הקשורים לדרישות אקוסט 7.1.5

, כולל גם את כל יר גם אם הדבר לא הודגש בפירוש )ראה סעיף קודם(ציוד מיזוג האוו

 המסגרות פלדה, קפיצים וכו' הדרושות ליציקת בטונים ליסודות למעט היסודות עצמם.

 .מבוטל 7.1.6

 .בלבד אומדנהכ הנן בכתב הכמויותכל הכמויות  7.1.7



  
 

  

 

 רי יחידהמחי 1.1

ם תמציתיים בלבד ומחירי היחידה המתאימים השונים בכתב הכמויות ה תיאורי הסעיפים 7.1.1

ייחשבו ככוללים את כל הדרוש להשלמת העבודות בהתאם למתואר במפרט, בתכניות ובחוזה 

העבודה. סכום מחירי הסעיפים יהווה את מחירו של המתקן המושלם כשהוא מוכן למסירה 

 מפקח.סופית למהנדס ו/או ל

יחידה בכתב הכמויות את כל העלויות הדרושות  ונספחיו, כולל כל מחיר בנוסף לעיל ובחוזה 7.1.1

להשגת המטרות התפקודיות של המוצר/עבודה המתוארים באותו סעיף, בין שהוזכרו 

במפורש ובמסמכי החוזה ונספחיו ובין שהם משתמעים ממנו ובין אם הם נובעים מתכניות 

כמויות סעיף וד לא נקבע מראש בכתב הכל ע -והמדגמים שסוכמו  החברה או תכניות הקבלן

 מדידה נפרד לאותם עלויות.

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך: 7.1.3

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה(  (1
 ואחריות על תקינותם. והפחת שלהם, לרבות הוצאות בדיקתם

 וע בהתאם לתנאי החוזה.העבודה הדרושה לשם ביצ כל (1

 השימוש בציוד, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, סולמות פיגומים וכו'. (3

 כל אמצעי הגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות כמפורט. (4

כל האמצעים הדרושים לשם מניעת רעידות ובין היתר אלה הכרוכים בבידוד היסודות של  (5
 ונות.המכ

' כמפורט ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הציוד, כלי העבודה וכו הובלת כל החומרים, (6
 הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.

אחסנת החומרים, המוצרים, הכלים, המכונות ושמירתם וכן הגנה ושמירה על עבודות  (7
 שבוצעו.

חרור, בלו, מכס, המסים הסוציאליים, הוצאות הבטוח, מסי קניה, מס ערך מוסף, דמי ש (8
שלמותם בהתאם למפורט בתנאים המיוחדים. מפעלים ומסים אחרים בחלקם או בהיטלים 

 מאושרים יהיו משוחררים ממסים והיטלים בהתאם להנחיות שיתקבלו מן המזמין.

הוצאות כלליות של הקבלן )הן ישירות והן עקיפות( לרבות הוצאות הנובעות מהכנה  (9
הכנת תוך כדי בצוע העבודה,  פרטי ציוד, עדכון תכניותואספקה של תכניות עבודה ומ

דיאגרמות, תכניות התקנה, הוראות הפעלה ואחזקה, רשימות ציוד על כל פרטיהן ורשימות 
 חלקי החילוף הדרושים וכן כל הוצאות מוקדמות ומקריות.

 כל הוצאותיו של הקבלן להפעלה, כוון, ויסות והרצת המתקן ומהדרכת המפקח ונציגיו. (10

 תנאי החוזה מחייבים אותן.שהוא, לרבות בטוח, אשר וצאות אחרות, מאיזה סוג ה (11

 רווחי הקבלן. (11



  
 

  

 אופני מדידה 1

פרט למקרים שלגביהם צוין במפורש אחרת להלן, תימדד כל עבודת מדידה נטו כשהיא גמורה, 

 מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור הפסדי חיתוך, פחת וכיו"ב.

לא נמדדו בסעיפים נפרדים, אך ר ועבודות הלוואי, אשר ים את ערך כל אביזרי העזהמחירים כולל

לשם הדגש מובהר כי  הדרושים לשם הבטחת שלמותו של המתקן ותפעולו הסדיר, התקין והשוטף.

חיר הציוד כולל את כל המתלים והחיזוקים הנדרשים )כולל קופסאות אוויר חוזר, תריסים, מ

הציוד המותקן על גג  ת בציוד כאמור לעיל. כלר להעמיס את התקרה התותבמתאמים( וכו'. לא יאוש

בנוסף לאמור   לולה במחיר הציוד.כחשוף יהיה מותאם לתנאים אלו. עלות כל הנדרש כאמור לעיל 

 לעיל יחולו על חלקי המתקן השונים ההוראות הבאות:

 תעלות אויר מלבניות 1.1

 ג החומר והעובי הנדון.עבור מטר מרובע של פח מסו הנהיחידת המחיר  8.1.1

הפנימיות אשר ייקבע כמכפלת אורך  ןדופנותיהתאם לשטח תימדדנה בה רהאוויעלות ת 8.1.1

 התעלה )לאורך הציר המדוד נטו( בהיקף החתך הפנימי ניצב לציר.

מעלות ומעלה.  30של  תזווימטר עבור כל קשת בעלת  1האורך האמור לעיל יוגדל בשיעור  8.1.3

 מעלות. 30-מ קטנה תזוויקשתות בעלות  תוספת זו לאורך לא תחול על

 ות חתך משתנה תימדדנה כקשתות רגילות ולפי היקף חתכן הגדול יותר.קשתות בעל 8.1.4

 שטחו יתווסף לשטח התעלה. -קיר מפריד בתעלה )למעט תמיכות בודדות(  8.1.5

לא תחול כל תוספת עבור מעבר מחתך אחד לאחר. שטח החתך ייקבע לפי היקף חתכו הגדול  8.1.6

 יותר.

ו הסתעפות ישרה בעלת קימור פות ישרה )שאינה קשת( אתחול כל תוספת עבור הסתעלא  8.1.7

 הרדיוס הפנימי בלבד )אך שאינה קשת מלאה(.

מחיר התעלה יכלול את כל האביזרים הדרושים להתקנתה באופן מושלם כולל המתלים,  8.1.8

ים לרבות התמיכות, הברגים, החיזוקים והחיבורים. כן יכלול המחיר את כל האביזרים הנוספ

תוך התעלה, חיבורים גמישים, פתחי בקרה, פתחי תי פרפר, מישרי זרימה בוסתי פילוג, וס

מסגרות עץ, איטום מעברים )מים, אקוסטי ואש(, גישה, פתחים להתקנת מכשירי מדידה, 

איטומים וכן הרכבתם של כל אביזרי תעלה מתלים לקופסאות תיאום, מתלים למפזרים, 

 ורט במפרט ובתכניות.אחרים הדרושים, כמפ

התעלה )אם נדרש( תימדד במטר רבוע של התעלה הצבועה.  עת הדפנות החיצוניות שלצבי 8.1.9

 צביעת שטחי הדפנות הפנימיות של התעלה )אם נדרש( כלול במחיר התעלה ולא יימדד בנפרד.

פתחים ומעברים בקירות בלוקים / גבס/ מחיצות קלות וכו' למעט בקירות בטון, ואטימתם  8.1.10



  
 

  

 י הנדרש.עפ"

 

 ויר מלבניותבידוד תעלות א 1.1

 ר היא עבור מטר מרובע של בידוד בעובי הנדון.יחידת המחי 8.1.1

בידוד תעלות אויר מלבניות יימדד לפי שטח דפנות התעלות המצורפות בו ובכפיפות ליתר  8.1.1

 ההוראות החלות על אופני מדידה של אותן תעלות כמפורט בסעיף א' לעיל.

וכיסוי סרט הדביק להגנת פינות האדים, הדבק, הברגים, ה מחיר הבידוד כולל את מחסום 8.1.3

 תפרים וכמו כן כל חומר ועבודה נוספים הדרושים להשלמת בידוד התעלות.


