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 כיבוי אש אוטומטיכיבוי ומתקני -07פרק 
 

 

 תאור העבודה    07.1

 

יותקנו עמדות כיבוי אש )הידרנטים( הלל יפה בחדרה שלמות מיגון אש בבית החולים פרדות אש והבמסגרת ה

 ומערכות כיבוי אש אוטומטי לפי הנחיות המפקח.

 

   תנאים כלליים   07.2

 

  רשימת מסמכים    07.2.1

 

 כים הבאים:בלתי נפרד מהמסמהווה חלק מפרט זה מ

 הצעת הקבלן. -

 החוזה שיחתם עם הקבלן. -

 מפרטים כלליים: -

 .57, 34, 16, 11, 08, 07, 01, 00משרדי פרקים: -המפרט הכללי הבין - 

 .1205תקן ישראלי  - 

 )כיבוי אש אוטומטי(. 1596ת.י.  - 

 הל"ת )הוראות למתקני תברואה(. - 

ות תכנון ואחזקה בהוצאת המינהל לתכנון בתי הנחי –בתי חולים תברואה במערכות  W-02מפרט  - 

 חולים.

 הנחיות משרד הבריאות בנושאי תברואה, לרבות: - 

 דיגום מים. -  

 מניעת זרימה חוזרת. -  

 כתב כמויות. -

תכניות. -
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  ביצוע העבודה    07.2.2

 

 לביצוע".  יות הנושאות חותמת "מאושרכל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים ולתקנים ובהתאם לתכנ

 

לפני תחילת ביצוע עבודות על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים לקווים הקיימים, לברר אפשרויות ביצוע 

 ולהגיש לאישור פרטי ביצוע. כל זה יבוצע במועד שיאפשר ביצוע העבודות ללא עיכובים.

 

 וי ברצפה, עובי קיר וכו'( על הקבלן ליידע תכנון )גובה מילי השטח ונתוני הבמידה וקיימת אי התאמה בין נתונ

 מידית את המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן. 

 המשך ביצוע כאשר קיימת אי התאמה יהא באחריות הקבלן וכל השינויים והתיקונים יהיו על חשבונו.

 

 קוד העורף.פי התקנות, המפרטים ואישור פי-עבודות במרחב מוגן יעשו על

 

 הציוד המסופק, גם אם נרשם דגם ויצרן מסוים במפרט, בתכניות או  לכלל אישור מוקדם מהמפקח לקביש 

 בכתב הכמויות.

 

 ציוד יותקן באופן שתתאפשר גישה נוחה להכנסה והוצאה, טיפול ואחזקה.

 

 ציוד אשר לגביו קיימות הוראות היצרן, יותקן ויופעל בהתאם להוראות אלה.

 

לקבלת מערכת מושלמת ופועלת, גם אם לא מצא הדבר את ביטויו מקצועית נאותה, דה תבוצע בצורה העבו

 בתכניות או במפרטים.

 

כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים.
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  טלבומ    07.2.3

 

  מסירת המערכת    07.2.4

 

  ערכות אשר בהן עם סיום העבודה ולקראת מסירת המערכת יכין הקבלן סכמות מעודכנות של המ .א

 לאלה  (AS MADE)מספר הציוד, פרטי הציוד, כיווני זרימה וכו'. כן יכין הקבלן תכניות עדות  יצויינו    

 ד(. אשנמסרו לו ואלה שהכין בעצמו. תכניות העדות תהיינה ממוחשבות )אוטוק    

 

 -יץ דוהקבלן יכין שילוט מפורט לכל המשאבות, הציוד, הברזים הצנרת וכו'. השילוט  יהא עשוי סנדוו .ב

 גרבופל. השלטים יחוברו למקומם באמצעות שרשרת )פליז או מגלוונת( או באמצעות ברגי  צדדי    

 ס"מ. 5X15ינימלי של השלטים מ ל קדמיום. גוד    

 שילוט של ברזים הנמצאים בחלל תקרה מונמכת יעשה הן על הברזים והן עם שלט נוסף המותקן על    

 ז ומצין את תפקיד הברז.הקיר/ מתחת לתקרה בסמוך לבר  

 

 ליד מ' ו 3שילוט צנרת יהא כמתואר במפרט הצביעה. השילוט יבוצע בהדבקה, במרחקים שלא יעלו על   

 כל תפנית או הסתעפות. השלט יציין את כיוון הזרימה בתוך הצינור.  

 

 שבעה ימים  הקבלן יפעיל, יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר שעברה הרצה במשך  ג.

 לפחות והיא עובדת באופן תקין.  

 

 לקראת המסירה יכין הקבלן תיק הכולל:  ד.

 מת, המראה את הביצוע בפועל, כולל עבודות נסתרות )כגון צנרת מתחת (      מערכת תכניות מושל1  

 ידה רצפת קומת קרקע, מרתף(, מיקום סופי של קבועות, ציוד וכו', פרטי העבודות ותכניות מד    

 הביצוע של קווי הביוב והתיעול. לאחר     

 מגנטית עם תכנון  התכניות יבוצעו במערכת תיבם )אוטוקד(. הקבלן יקבל לצורך כך מדיה    

 המקורית. המערכת                     

 (      תאור מפורט של הפעלת המתקן ותאור פעולת כל אחת ממערכותיו.2         

 , הוראות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת. הכל בשפה עברית.וראות הפעלה ותפעול(      ה3         

 רים וכו' לרבות רשימת חלפים מומלצת ופרטי הספקים )שם, כתובת רשימת ציוד, מכשירים אביז    (  4         

 וטלפון(.    

 תעודות אחריות מספקים/ יצרנים כשהן רשומות על שם המזמין.  ( 5   

 ל סכמת המערכת תותקן על קיר בחדר המכונות.ת ממוסגרת שתכני  ( 6  

 

 תיקים מושלמים. 3בשלב הראשון יוגש תיק לאישור המפקח. לאחר אישורו יסופקו   

 קבלת החומר האמור לעיל הינה תנאי לביצוע מסירת המערכת ותנאי להגשת החשבון הסופי.  

 

 ם לתכניות ולמפרטים, הוא יתן על כך אישור אם יקבע המפקח כי המתקן גמור ופועל כראוי, בהתא  ה.

 ריעים לתפעול המתקן, הם ירשמו לקבלן )תעודת השלמה(. במידה ויתגלו ליקויים אשר אינם מפ בכתב           

 הקבלה והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק זמן שיקבע המפקח. בדו"ח           

 

 ךן. על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו להדריך האנשים כו.       הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתק

 שיוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות באופן עצמאי.  
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 לות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה.כל הפעו  ז.

 

 

  מבוטל    07.2.5

 

  ציוד וחומרים    07.2.6

 

 דם של המפקח לפני אספקתם. כל הצנרת, הספחים, האביזרים וכל פריט ציוד חייבים לקבל אישור מוק

 פקח.לצורך האישור ימסור הקבלן חומר טכני מפורט לאישור. רמת פרוט החומר הטכני תקבע על ידי המ

 

 ציוד וחומרים יסופקו רק מרשימת הציוד שהוגדר במפרט הטכני וכתב הכמויות.

 

באיזו חלופה לבחור או  כאשר בכתב הכמויות ישנן מספר אלטרנטיבות יכול המזמין להחליט במהלך הביצוע

 שיוכל לשלב בין החלופות.

 

שהינם מוכרים, בעלי תו תקן ישראלי מודגש בזאת כי צנרת, ציוד, אביזרים, חומרים וכו' יאושרו רק בתנאי 

או שהם מיוצרים במערב אירופה או בארצות הברית או שהם מיובאים ממדינות אלו והם נושאים תו תקן 

שנים לפחות וכי הספק הינו  3מוכח עבורם בארץ במשך בארץ ניסיון חיובי  היצור שלהם, כי קיים מארץ

 של חלפים לציוד.מנוסה ומחזיק מלאי מתאים להבטחת אספקה שוטפת 

 מודגש כי כל הצנרת, הציוד, האביזרים והחומרים הבאים במגע עם מים המיועדים לשתיה ושימוש סניטרי 

 .5452שראלי אחר יהיו מותאמים למטרתם ועומדים בתקן י

 

 

  התחברויות למערכות קיימות    07.2.7

 

קיימים ישולם בנפרד עבור כל פעולת  לקווי צנרת פעיליםמאחר ובמסגרת עבודה זו ישנן פעולות התחברות 

התחברות )אם להתקנת ברז בקו פעיל קיים או לחיבור קו חדש או הסתעפות מקו פעיל קיים(, זאת באם 

ב הכמויות. במידה ולא מופיע סעיף נפרד ההתחברות כלולה במחיר הצינור/ מופיע סעיף נפרד לכך בכת

 האביזר.

ספקה ללא לחץ דהיינו לא פועלים או קווי שפכים וניקוז ללא זרימה( התחברות לקווי צנרת לא פעילים )קווי א

 כלולה במחירי היחידה של הצנרת.

או הפעלה ללא תאום מוקדם וליווי צמוד של  מודגש במפורש שאין לבצע כל פעולה של חיבור, ניתוק, הפסקה

 מת.מפקח ו/או נציגי הרשויות המוסמכות בזמן ביצוע העבודה המסוינציג המזמין, ה

 

 כל פעולת התחברות חייבת לכלול לפחות את השלבים הבאים:
 

 תאום מוקדם של המועד עם המפקח ונציג המזמין )מנהל האחזקה, מהנדס וכו'(.  א.

 .בכתבמוקדם קבלת אישור   ב.

 ביצוע עבודת הניתוק/ חיבור וכו' רק בנוכחות נציג המזמין והמפקח.  ג.

 

 חריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן.ביצוע פעולות אלו אינן גורעות מא
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 בכדי למנוע תקלות בעת ביצוע התחברויות יש להבטיח כי:

 כל החומר הדרוש לרבות כלי עבודה רזרביים נמצאים במקום.  -

 ור מוכנה.ת החיבצנר  -

צוות אנשים מתאים מוכן לביצוע העבודה.  -
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  רציפות פעילות במבנה קיים    07.2.8

 

ך מבנה/ קמפוס קיים ופעיל ולפיכך יש לאפשר המשך פעילות בלתי מופרעת לקיים. העבודה משולבת בתו

ן בתחום הפעולה של קבלן הכוונה למערכות מים, הסקה, קיטור, גזים, ניקוזים, ביוב גשם וכו', מערכות שהינ

 התברואה.

 

ע מאספי ביוב, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך לרבות התקנת קווי אספקה זמניים וביצו

 ניקוז או גשם זמניים אשר יאפשרו המשך פעולה רצוף במבנה הקיים.

 

 עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.

 
 

   הזמנת פקוח חיצוני    07.2.9

 

על הקבלן לתאם הזמנת בקורת חיצונית על ביצוע מתקני התברואה )נציגי הרשות, מכון התקנים, הטכניון או 

 בעה הרשות ועמה חתם המזמין הסכם לפיקוח(.כל גוף אחר שק

 

האחריות לתאום עם מבצעי הבדיקה ונציגי הרשות והאחריות לביצוע הבדיקה וקבלת האישורים הדרושים 

 ד.תהא של הקבלן בלב

 

 מודגש כי אי מילוי תנאי זה עשוי למנוע או לעכב קבלת תעודת גמר ועל הקבלן יהא לשאת בכל ההוצאות

 הכרוכות בכך.
 

 

   בוטלמ   07.2.10

 

  אופני מדידה   07.2.11

 

 אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה ובסעיפים השונים במפרט המיוחד    .א

לכל סעיפי העבודה הכלולים בכתב הכמויות, אלא אם כן נאמר בהם במפורש אחרת. כאשר  מתייחסים          

בגוף סעיף כתב הכמויות, תהא להגדרה זו עדיפות, אם  ותכולת המחירים מוגדרים אופן המדידה

 סתירה בינה לבין הנאמר בפרק זה. ובמידה ויש שוני או

 

תב הכמויות הינם תמציתיים בלבד. רואים את תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכ  ב. 

חומרי העזר וכל היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה, אספקת החומרים,  מחירי 

לביצוע מושלם ולפעולה תקינה של הציוד. מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודת עזר הנתון בפרק  הדרוש

 יות האמור לעיל.בסעיפי כתב הכמויות אינו גורע מכלל זה ו/או

 

 במקרה של שוני בין הנתונים במפרט, התכניות או כתב הכמויות הנתון הקובע הוא החמור יותר טכנית.  ג. 

 

 שינוי באמצעים ובשיטות עבודה, ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה נתונה.  ד.
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 המינימום הדרוש. ולה עללא תשולם כל תוספת  עבור חומר או עבודה שטיבם ע  ה.

 

 לא תשולם כל תוספת עבור עבודה במידות גדולות מהנדרש בתוכניות או במפרט.  ו.

 

 לאשר בחתימתו כל אחד מדפי המדידה. יש להקפיד שלא לבצע פעולות כלשהן, אשר מונעות  על המפקח  ז.

 את בדיקת המדידות.  

 

 ערכות או חלקי מערכות למועד אשר נראה לו  וזאת המזמין רשאי לדחות ביצועם של קטעי צנרת או מ  ח.

 ללא כל התחייבות כספית כלפי הקבלן וללא כל שינוי במחירי היחידה.  

 

 המזמין לא יקבל כל דרישה לתשלום נוסף מצד הקבלן עקב חוסר ידיעתו את התנאים הקיימים  ט. 

 העבודה או צורת פעולתו. במתחם                      

 

 שונים )כגון ציוד או אביזר הנמדד עם הצנרת שלו כיחידה מושלמת( כולל את כל הנדרש י מכלול סעיפ  י.

 פי המופיע בתכנית/סכמה, ההתחברויות, ניתוקים וכו' וקבלת חומר ועבודה על פי הגדרת הסעיף, על   

 מושלמים על פי הגדרת המכלול.  

 

 האמור במפרטים הכלליים, בתכניות ובמפרט מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל   יא.

 לקבלת מוצר מושלם. המיוחד           
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   מפרט טכני מיוחד   07.3
 

 

   תמיכות ומתלים    07.3.1

 

 ובשאר הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי 07012-07016תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים   א.

 הבינמשרדי.  

 

 את שרידותן והמשך תפקודן של מערכות התברואה, הכיבוי,  ולים, בהם יש להבטיחבמבנים של בתי ח  ב.

   צנרת ולציוד בהתאם להנחיות לטיפול במערכות לא הגזים הרפואיים וכו' יש לבצע תמיכות ל  

 סטרוקטורליות בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה בהוצאת מינהל התכנון במשרד         

 העדכנית. הבריאות, במהדורה       

 

  תמיכות צנרת תהיינה חרושתיות מגולוונות תוצרת "יוניסטרט", "רוקו" או "מופרו" וכל סדרת  .ב

 האביזרים הנלווה. התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים  ועבור קבוצות של צינורות, בהתאם לתוואי      

 במבנה ויהיו מותאמות לעומס הצנרת.הצנרת. התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי      

 

 ורות מלאים במים(.מהעומס המכסימלי המותקן עליהן )כל הצינ 3תמיכות הצנרת יתוכננו לעומס של פי   ד.

 

 ברגים לפחות מותקנים בבטון  2 -כל נקודת חיבור לתקרה קונסטרוקטיבית תהא באמצעות פלטה ו  ה.

 מותאמים לעומס.  

 

 י הנקודות שיקבע המפקח.ס מדגמית לתמיכות על פיש לבצע בדיקת עומ  ו.

 מתוכנן באותה הנקודה.הבדיקה תעשה באמצעות העמסת נקודת החיבור לתקרה בעומס כפול מהעומס ה  

 כמות הבדיקות בהתאם להחלטת המפקח.  

 

 .כל צינור המונח על גבי תמיכה חייב להיות מחוזק אליה. אין להניח צנרת חופשית על גבי תמיכה  ז.

 

 מערכת התמיכות חייבת לקבל את אישור הקונסטרוקטור לפני הביצוע.  ח.

 

 תמיכות על הקו  2 -ר לדוגמא( יש לבצע תמיכה לקו היורד ובכל שינוי כיוון מאנכי לאופקי )תחתית פי  ט.

 בצמוד לשינוי הכיוון. האופקי         

 טרוקטיבית.במידה והדבר מתאפשר רצוי לבצע רגל תמיכה עד הרצפה הקונס  

 מעומס הקו האנכי כשהוא מלא מים. 5בשינוי כיוון של צנרת גשם יש לבצע תמיכה לעומס פי   

 

 מכסימליים בין הצינורות הינם בהתאם לסוג הצנרת )פלסטיק, נחושת, יצקת, פלקה וכו'(  מרחקי תמיכה  י.

 ע.ועל פי הנחיות התקן  והוראות היצרנים, כאשר החמור מביניהם הוא הקוב  

 

בהתקנה חופשית של צנרת שפכים יש לבצע תמיכה מתחת לכל ראש ובכל נקודת התפשטות.  יא.
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 שפכים יש להבטיח כי כל התמיכות יעמדו בכוחות המתפתחים לאורך הצינור בהתקנה קשיחה של צנרת   יב.

 בעת ההתפשטות.  

 

 תאימות ובמרחקי בעזרת שלות מוכו'( תתמך  HDPEצנרת פלסטיק קשיחה )פי.וי.סי, פוליפרופילן,   יג.

 התמיכות(. התמיכות  מ' בין 2 -קטרים אך לא יותר מ 10 - 15תמיכה מומלצים על ידי היצרנים )בערך כל         

 אפשרנה התפשטות הצנרת, ימנעו מעבר רעשים למבנה וישמרו על שלמות הצנרת.ת        

 מגולוון ואותו לתמוך במרחקים בדומה לצנרת  כחלופה ניתן לתמוך את הצנרת ברציפות על גבי זויתן  

 מגולוונת.  

 על התמיכות להיות מאושרות על ידי היצרנים.  

 

 חמים )מים חמים, קיטור, מי עיבוי, הסקה( יתמכו בשיטה שתאפשר התפשטות חופשית  צינורות  יד.

 , נקודות קבע וכו'(. במידה ומבוקרת לצינור ובאופן שהבידוד ומעטפת הפח לא יפגעו )מובילי החלקה        

 ות או והדבר לא מתאפשר יש להתקין אביזרי התפשטות מתאימים. כאשר מותקנים אביזרי התפשט        

 כאשר הצנרת מתוכננת עם רגל או אומגת התפשטות )הצינור הניצב מהווה התפשטות לקו האורכי( יש         

     התמיכות )כוחות תנועת החלקה חופשית של הצנרת על גבי  לתמוך בהתאם את כל נקודות הקבע ולאפשר        

 לאורך ציר הצינור(.         

 

 קונזולים לתמיכת קבוצת צינורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקונזול.במקומות בהם מבוצעים   טו.

 והקונזול המרחקים בין הקונזולים על פי המרחק המינימלי הנדרש לפי סוג וקוטר הצינורות. במידה   

 תומך בצינור אשר אותו יש לתמוך במרחק קצר יותר מאשר המרחק בין הקונזולים יש לחזק את הצינור         

 ביניים. עם מתלי        

 

 כאשר הצנרת מותקנת בתוך קירות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכות מיוחדות, חרושתיות   טז.

 יצבים(. התמיכה בקירות הגבס הינה עבור ו/או מערכת תמיכות הקיר )נ מגולוונות,הנשענות על הרצפה           

 .BURDA ,KNAUFמתקנים. התמיכה תוצרת חברת צנרת,ברזים,קבועות, ראשי מקלחת וכל ה           

 

 צנרת פלסטיק גמישה וצנרת נחושת רכה )מגלילים( יש לתמוך ברציפות לכל האורך על ידי סולמות   יז.

 מ' לכל היותר. 2ק וכו' )בדומה לצנרת החשמל(. המגשים יתמכו כל שי פח או פלסטימזויתנים. מג  

 

 חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמיכות בודדות )חבק ומוט  צינורות גלויים על גבי קירות עם  יח.

 הברגה( עשויות נירוסטה או מצופות כרום.  

 

 יש לתמוך ליד כל ספח באופן קבוע, בהתאם להנחיות  (HDPE)צנרת נקזים מברזל יציקה או מפוליאתילן   יט.

 היצרנים.  

 

 ופן רצוף באמצעות פרופיל מגולוון )לצורך אבטחת שיפוע צנרת ניקוז מזגנים גלויה אופקית יש לתמוך בא  כ.

 אחיד(.  

 

  3ומי בעובי כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים, למניעת רעש ולמניעת מגע בין מתכות שונות, על ידי ג כא.

 מ"מ.        

 

 אין לתמוך צינור אל צינור אחר.  כב.
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 ור מאמצים העשויים לגרום נזק לציוד.הצנרת תותקן באופן שלא תשען על הציוד או תיצ  כג.

 

 מ"מ. המדידה מפני השטח החיצוניים של  50מרחק מינימלי בין צנרת לצנרת או להפרעה כלשהי הינו   כד.

 וכו'(.גן, אביזר, בידוד ההפרעה )קיר, או  

 

 נה צנרת גלויה מעל הקרקע תתמך באמצעות תמיכות כנ"ל אשר יעוגנו אל בסיסי בטון יציבים שיב כה.

 הקבלן.         

 ס"מ לפחות בתוך קרקע יציבה. 50עומק הבסיסים בקרקע   

 

 ידת אדמה, סולמות או כל התמיכות והבסיסים, עבודות חיזוק למניעת נזקים בבתי חולים במקרה של רע  כו.

  זויתני תמיכה, נקודות קבע, מובילי החלקה, אביזרי התפשטות, בדיקות העמסה וכו' כלולים במחירי  

 השונים. רק העמודים )לפי הפרט( משולמים בנפרד.  היחידה        

 

 

   צביעה   07.3.2

 

 תצבע לכל אורכה ותסומן בהתאם  כל הצנרת הגלויה, מכל סוג שהוא, לרבות בתקרות מונמכות ובפירים  א.

 ללוח גוונים שיקבע המפקח. עטיפת פח מגולוון תצבע כנ"ל.  

 בהוצאת מינהל התכנון במשרד הבריאות. L-70עה תעשה על פי נוהל בהעדר הנחיות אחרות הצבי  

 

 צביעת הצנרת תעשה לפני ההתקנה. לאחר ההתקנה יבוצעו תיקונים בלבד.  ב.

 

 פת פח מגולוון, יש לצבוע בשתי שכבות של צבע סינטטי סופר עמיד ולוונת, נחושת ועטיצנרת שחורה, מג  ג.

 של טמבור או שווה ערך.  

 

 ע יסוד לצנרת שחורה או נחושת יהא מסוג יסוד עמיד. צבע יסוד לצנרת או פח מגולוונים יהא מסוג צב  ד. 

 גלווקוט )שכבה אחת(.  

 

 בהוצאת מינהל תכנון  G-01נאמר במפרט מערכות גזים רפואיים )צנרת גזים רפואיים תצבע בכפוף ל  ה.

 מוסדות רפואה(.  

  

  ידי ניקוי משמנים באמצעות ממיס תוצרת -מגולוון תעשה על הכנת שטח לצנרת מגולוונת או פח  ו. 

 )טמבור אקולוגיה( ובהתאם להוראות היצרן.  BC-70תעש( או דטרגנט -)כמי G-551ארדרוקס   

 

 מיקרון. צנרת מבודדת מגלוונת או נחושת  50שחורה יש לצבוע בצבע יסוד בלבד בעובי מבודדת  צנרת  ז.

 אין צורך לצבוע.  

 

 רת פלסטיק קשיח גלויה )פי.וי.סי., פוליפרופילן, פוליאתילן וכו'( תצבע במערכת סינתטית )סופרלק(.צנ  ח.

 לאחר ניקוי וחספוס השטח. HB-13על בסיס יסוד טמבור   

 

 תמיכות מגולוונות אין צורך לצבוע.  ט.
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 תמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סינתטית. צבע היסוד מטיפוס אבץ קר.  י.

  30מיקרון. עובי מינימלי של כל שכבת צבע יהא  120י מינימלי של מערכת הצבע בכל המקרים עוב  יא.

 מיקרון.         

 בגוון שונה.שכבות של צבע יסוד כל שכבה תהא  2כאשר נדרשות   

 

 הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע.  יב.

 

 לא ללכלך את הסביבה )צנרת סמוכה, רצפה, קירות, בעת ביצוע הצביעה ותיקונים באתר יש להקפיד ש  יג.

 מתקנים וכו'(.  

 

 כל עבודות הצביעה, סימון, שילוט וכו' כלולות במחירי היחידה של הצנרת והתמיכות.  יד.

 

 יש לבצע את עבודות הצביעה בהתחשב בכל נוהלי הבטיחות והגהות ובמיוחד לאור העובדה שמדובר   .וט

 קחים ורעילים. בחומרים נדיפים, מתל  

 

 

   כללי -צנרת     07.3.3

 

 הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות. מפאת קנה המידה הקטן מתוארים הקווים בדרך כלל באופן  .א

 זרי הצנרת הדרושים.ים כל אביולא מסומנ סכמטי    

 

 ינלי של כל הקטרים הנתונים במידות אינץ, בתכניות, במפרטים ובכתב הכמויות, מתייחסים לקוטר נומ .ג

 הצינור.      

 קוטרי צינורות פלסטיק וקטרי צנרת נחושת )לפי תקן ארופאי( הנתונים במ"מ, מתייחסים לקוטרם  

 החיצוני.     

 

 שימושים סניטריים יהיו בעלי אישור לשימוש במי זרים המיועדים לשתיה וכל הצנרת, הציוד והאבי .ד

 .5452ת.י.  -בהתאם ל שתיה      

 

 וינקה את הצינורות לפני הרכבתם ויסתום את קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר הקבלן יבדוק  .ג

 העבודה.    

 ים בפקקים מתאימים.הקבלן יסתום צינורות גשם ו/או ביוב המורכבים בתקרות או בעמוד  

  הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני חיבורם ולפני הפעלת המתקן.  

 

 כדרישת מינימום. בתכניות לא מסומנות ביקורות. 1205תאם להל"ת ולתקן הקבלן יתקין ביקורות בה  ה.

 .מודגש בזאת כי קלות פתיחת מחברי צנרת )יצקת ללא ראש( אינה תחליף לעין ביקורת כנדרש  

 

 יש להתקין מחברי התפשטות ונקודות קבע בכל המקומות בהם הדבר נדרש על פי סוג הצינור ואופן   ו.

 הנחיות יצרן הצנרת. הדברים אינם מסומנים בתכניות.ההתקנה ובהתאם ל  

 

 צנרת דלוחין ושפכים במילוי תהא עטופה בטון למניעת שקיעה ולהגנה מפני פגיעה.  ז.
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 ס"מ.  60וד ולמעבר. מרחק מינימלי בין צנרת להפרעה הינו שלא תפריע לגישה לציהצנרת תותקן כך   ח.

 '.מ 2מעבר גובה מינימלי מתחת צנרת הוא   

 

 יש להתקין אביזרי חיוץ תקניים בחיבורי צנרת מסוגי מתכות שונים ובמקומות בהם הדבר נדרש על פי   ט.

 התקנים.  

 ורך לפרק צינורות גישה לצורך תיקון או החלפה מבלי שיהא צ צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהא  י.

 אחרים.  

 

 רנים ובאישור המפקח. צנרת תותקן באופן שלא תשען על פי הוראות היצ-חיבורי צנרת לציוד יעשו על  יא.

 הציוד אלא תיתמך בנפרד.  

 

 ה )הכנת המעבר, ההסתעפויות יש לבצע הכנות בצנרת החודרת דרך רצפה או קירות עוד לפני ביצוע היציק  יב.

 ר וכו' או השארת פתחים/ הנמכות(. ההכנות תאטמנה בפקקים והן תהיינה עשויות באופן שתתאפש  

 התחברות עתידית אליהן מבלי לפגוע ביציקת הבטון. לא תשולם תוספת עבור סגירת הקצוות בפקקים.  

 

 ש בחוק החשמל. במקרה של אביזרי חיוץ כל הצנרת המתכתית והציוד יחובר למערכת ההארקה כנדר  יג.

 בצנרת יש לחבר למערכת ההארקה את כל הקטעים.  

 

 מינימליים בין צנרת התברואה ובין צנרת הגזים הרפואיים. באזורי  יש לשמור על מרחקי בטיחות  יד.

 ות או תקנים תת קרקעיים יש לבצע עטיפות בטון לצנרת כאשר הדבר נדרש על פי תקני הבטיח הצטלבות        

 אחרים.        

 

 זי ניקוז עם פקק יותקנו בנקודות משחררי אויר יותקנו בנקודות הגבוהות בהן עשוי להילכד אויר. בר  טו.

 הנמוכות.        

 

 בדיקות הרס לכל אחד  5המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, במהלך העבודה ובגמר העבודה לבצע עד   טז.

 )חיתוך מקטע ובדיקה של איכות הריתוך/ הלחמה(. תוצאה לא טובה תגרום לפסילתרת. הצנ  מסוגי           

  העבודה.           

 

 המזמין רשאי, ע"פ שיקול דעתו, לבצע בדיקות מדגמיות לריתוכים והלחמות באמצעות צילומי רנטגן.      יז.

 . הבדיקות תבוצענה בתחילת העבודה, במהלכה או בסופה ובמכון ANSI-31.3הבדיקות יעשו על פי תקן   

 שיבחר על ידי המזמין.  

 עו מחדש. חוות הדעת של מכון הבדיקה הינה הקובעת.הריתוכים שלא יעמדו בתקן יחתכו ויבוצ       

 במידה ואחוז הפסילות יהא גבוה, לפי קביעת המהנדס, הרתכים יפסלו והקבלן יחליפם.  

 קות על חשבון הקבלן )בדיקה ראשונה, שניה וכו'( עד קבלת תוצאה מתאימה.כל הבדי  

 

 יזרים )חדשים וקיימים( העלולים להנזק בעתבעת ביצוע בדיקות הלחץ יש לנתק את הצנרת, הציוד ואב  יח.

 ביצוע הבדיקה.  

 

 שעה לפני  1' במשך אטמ 0.5בצנרת אוורור אופקית )קו אוורור משותף( תבוצע בדיקת לחץ באויר בלחץ   יט.

 שהצנרת תחובר אל הנקודות השונות אותן היא מאווררת.  
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 פי הנחיות הל"ת.-של כל המערכות על לאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטיפה יסודית  כ.

 

  מדידה כא.

 הצינורות ימדדו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם בניכוי אורך הספחים כגון זויות,   

 וכו' ובניכוי אורך האביזרים כגון ברזים, מסננים וכו' כאשר הם נמדדים בנפרד. הסתעפויות        

 דדים בנפרד לא ינוכה אורכם מאורך הצנרת.כאשר הספחים והאביזרים אינם נמ  

 צינורות גלויים, סמויים או במילוי נמדדים באופן זהה.  

 

 תכולת המחירים  כב.

 הם כמוצג בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם את:מחירי הצינורות למיני  

  

 לעבודות אלו  כל הספחים, כגון הסתעפויות, זויות, מעברים, מופות התפשטות וכו', אלא אם יוחד -  

 סעיף מיוחד בכתב הכמויות.   

 רדים אפ, מחברי ויקטאוליק, רקו-כל אמצעי החיבור כגון בנדים, אוגנים, מופות חיבור, מחברי קוויק    -  

 וכדומה וכל אמצעי הקביעה, התמיכה וחומרי העזר.   

 פקקים )מולחם או מוברג( בהכנות צנרת. -  

 במידה ולא מתאפשרת התפשטות חופשית של הצנרת.מחברי התפשטות למיניהם    -  

 אביזרי קיבוע על פי התקנים והנחיות היצרן, לצנרת גלויה, סמויה, יצוקה בבטון וכו'.    -  

 תיקוני בידוד, צבע, ציפוי, איטום וכו' לצנורות שנפגעו.   -  

 חפירה וחציבות בקירות, ברצפה, מתחת לרצפה, בקרקע.   -   

 וולים מראש או קידוח )יהלום( באלמנטים טרומיים לאחר שסופקו לאתר.הכנת שר   -  

 קידוח מעברים במקרים בהם בפרויקט חדש לא הוכנו מראש.   -    

 )כוס יהלום( בכל מעברי הקירות ובכל עובי קיר בפרויקט קיים ובמקומות שלא הוכנו קידוח    -  

 המעברים בפרויקט חדש.   

 בקירות בלוקים / בטון. שרוולים למעבר צנרת -  

 סגירת מעברי צנרת דרך קירות גבס בהתאם לפרטים מאושרים על ידי יצרן הגבס ובהתאם להנחיות  -  

 יועץ אקוסטיקה.   

 פרוק וסילוק כל הצנרת הגלויה והחשיפה )בתקרות, בפירים וכו'( המתבטלת.    -  

 דשה.פרוק וסילוק צנרת סמויה כאשר זו מפריעה לצנרת הח   -  

 אביזרי חיוץ לצנרת.   -  

 חיבור הצנרת למערכת הארקה כנדרש בחוק.   -  

 לסטיק.אטימת מעברים דרך אזורי אש, לרבות קולרים מיוחדים לצנרת פ   -  

 אטימת מעברים דרך אזורים מוגנים לפי הוראות )פיקוד העורף(.   -  

 תיקון החדירות השונות שנעשו עד לרמה של שליכט. -  

 צביעת צנרת ואביזרים.   -   

 

 עבודות נוספות  כג.

 קיימת או התקנה של אביזר כגון מגוף בצנרת פעילה קיימת תכלול את התאום  לצנרת פעילההתחברות   

 ואת ניתוק הקווים וניקוזם, התאמת מידות וביצוע תיקוני צבע, בידוד וכו' בגמר העבודה.   

 ף למחיר הצנרת. בעבודות אלו נכללת גם תוספת עבור עבודה עבודות אלו ימדדו בנפרד וישולמו בנוס  

 בכתב  בשעות בלתי סבירות במידה ויידרש. עבודות אלו ישולמו רק באם מופיע עבורן סעיף נפרד  

 הכמויות.        
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 )צנרת עם ברז ניתוק לפני החיבור, צנרת קיימת אך ללא זורם, צינורות  לצנרת לא פעילההתחברות   

 וכו'( כלולה במחיר הצנרת. אוורור        

 

   ם לכיבוי אשצינורות מגולווני    07.3.4

 

 )כולל(  2מחוברים בהברגות עד קוטר " ,593לפי ת.י.   40צינורות פלדה מגולוונים ללא תפר סקדיול   א. 

 ומעלה. 3ובריתוכים בקוטר "  

 

 ריתוך צנרת יעשה תוך שימוש באלקטרודה מתאימה.  ב.

 

 שכבתי מפוליאתילן -מויים )בקירות, במילוי( וצינורות בקרקע יהיו עם ציפוי חרושתי תלתצינורות ס .ה

 תוצרת "אברות" או שווה ערך. APC GALתוצרת   שחול      

 

 צינורות במילוי יהיו עם עטיפת בטון, יצוק בין סרגלים, בהתאם לפרט.  ד.

 

 ס"מ מעל פני הקרקע בנקודה בה הצינור  10ובה צינורות בקרקע יהיו מוגנים עם הציפוי החרושתי עד ג  ה.

 מהקרקע. יוצא        

 

 ימה( יש להתקין אביזרי כאשר צנרת מגולוונת מותקנת בשילוב עם צנרת נחושת )הנחושת בהמשך הזר  ו.

 קניים.תחיוץ         

 

 ס"מ מסביב. 15הצינורות בקרקע יהיו עם עטיפת חול   ז.

 

 דקות. 15אטמ' במשך לפחות  12תבוצע בדיקת לחץ של   ח.

 במשך השהיית לחץ הבדיקה לא יופיעו בצנרת סימני דליפה ולא תהיה ירידת לחץ.  

 .1-פסח ג', סעיף גנ 1205.6ביצוע הבדיקה בהתאם לת.י.   

 

 

  אביזרי צנרת    07.3.5

 

 אביזרי הצנרת במערכות השונות יהיו מתאימים לתנאי עבודה מינימליים של:    א. 

 אטמ' 16  -לחץ עבודה   קרים, חמים, הסקה וכו': מים  

 C˚100  -טמפ' עבודה            

 על פי תנאי העבודה )טמפ', לחץ(.        קיטור:  

 

 יהיו מתוצרת ישראל ונושאי תו תקן או תוצרת מערב אירופה או ארה"ב בלבד ונושאי תו  האביזרים .ו

 מארץ היצור שלהם.  תקן     

 

 עדים לשימוש למי שתיה ושימושים סניטריים יהיו עשויים מחומרים המתאימים כל האביזרים המיו .ז

 .5452מי שתיה בהתאם לתקן ישראלי ב לשימוש     

 

 ומעלה מאוגן. 3)כולל( בהברגה, מקוטר " 2, אלא אם צוין אחרת, יהיו: עד קוטר "חיבורי אביזרים  ד.
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 י התקנה של רקורד, לאחריו, בכיוון הזרימה, או בינו יד -כל אביזר שאינו מאוגן יהא ניתן לפירוק על  ה. 

 מיכל או מתקן שאליהם הוא מחובר. ובין           

 ברזים  ו. 

 צינקיפיקציה עם אטם -חלקים, עשויים מברונזה או מפליז עמיד לדה 3ו א 2ברזים כדוריים,   (1   

 טפלון.                       

 מנירוסטה. מעבר מלא. ידית ההפעלה עשויה מתכת.הכדור מצופה כרום או עשוי     

 חלקים עם אטם מתאים לסוג וטמפרטורת הנוזל. הכדור  3ברזים כדוריים מפלדה מטיפוס   (2   

 כרום עם מעבר מלא. ידית ההפעלה עשויה מתכת. מצופה                     

 , מדף מצופה 304ציר נירוסטה  ברזי פרפר עשויים ברזל יציקה, עם  גלגל הפעלה ותמסורת,  (3   

 תושבת  מגומי ניאופרן )אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות(.  רילסן,                     

 חוץ למבנה צריכים להיות מתאימים להתקנה חיצונית.ברזים המותקנים מ    

 .FM/ULברזים בצנרת כיבוי אש יהיו מאושרים     

 ויים ברזל יציקה עם גלגל הפעלה. גוף מצופה אמייל, טריזעש (GATE VALVE)ברזי שער   (4   

 (. EPDMמצופה גומי סינטטי )ניאופרן,                       

 (.FM/ULומאושרים לכבוי אש ) (O.S. & Y)יהיו מסוג ציר מתרומם   ברזי שער לכבוי אש     

 ן, גלגל ההפעלה מברזל יציקה.ברזי דיאפרגמה עשויים מברזל יציקה. דיאפרגמה מגומי ניאופר  (5   

 מראה סימון מצב פתיחה.    

 יים , עשוYיהיו מאוגנים מטיפוס  3ברזים מפוקדים עם הפעלה הידראולית בקטרים מעל "  (6  

 יציקה עם ציפוי אפוקסי פנימי או אחר לפי הצורך. חלקי הפיקוד יהיו עשויים ארד, צנרת  מברזל                      

 נחושת.                       

 אטמים מגומי סינטטי. צביעה אלקטרוסטטית חיצונית עם אבקת פוליאסטר או אפוקסי. הברז     

 לפי הצורך הפונקציונלי של המערכת.  ייבחר                      

 

 חוזרים -אל   ז. 

 , אטימה רכה, טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, גוף פליז, קפיץ נירוסטה  : 2בקטרים עד "  (1   

 מוברג.                                                         

 ציקה, ציפוי אפוקסי, קפיץ נירוסטה, טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, גוף מי  ומעלה:  3קוטר "  (2  

 טיפוס שקט )אטימה רכה(, מאוגן או מותקן בין אוגנים.          

 י משאבות יהיו מטיפוס שקט במיוחד.אל חוזרים המותקנים אחר  (3  

 

 הגדרת סוג האביזרים שהובאה לעיל הינה מינימלית ומיועדת לסעיפים ולפריטים עבורם לא צוינו   .ח

 נוספות במפרט או בכתב הכמויות. הגדרות           

 צר זה כאשר בכתב הכמויות מצוין שם יצרן בודד או מספר יצרנים, חובה על הקבלן לספק אך ורק  מו  

 ולא כל מוצר שווה ערך.  

 

 מדידה  .ט

 י האביזרים למיניהם נמדדים ביחידות, מורכבים במקום. מחירם כולל אוגנים נגדיים, רקורדים וסידור   

או התקנה מתאימים.  חיזוק           
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  מערכת כיבוי אש אוטומטית    07.3.6

 

 כ ל ל י  . 1

ידי מתזים )ספרינקלרים(. תתוכנן ותבוצע -יבוי אש  עלהמערכת תהיה אוטומטית רטובה לכ  א.  

במהדורתו האחרונה  NFPA-13))זהה כמעט לתקן אמריקאי  1596בכפוף לתקן ישראלי 

 .34יות המופיעות במפרט הכללי פרק ובהתאם להנח

העבודה תבוצע אך ורק על ידי מבצע שהינו חברה מוכרת לביצוע מתקני כיבוי אש אוטומטיים   ב.  

 שנים לפחות.  5ל נסיון מוכח של ובע

 אישור החברה מותנה בהצגת מסמכים המעידים על הסמכת החברה, ביטוחים מתאימים.    

 

 בוי האש האוטומטית  כגון צנרת, ברזים, שסתומים, פרסוסטטים, מתזיםכל מרכיבי מערכת כי  ג.   

 וכל יתר  NFPA -13 -לתקנים המופיעים בוכו',התקנתם, הפעלתם ובדיקתם יהיו בהתאם                      

 .FM/LU)ידי רשות מוסמכת לכיבוי אש )תקני -הרלוונטים והמאושרים על הפרקים                     

 

 ן פריסת הצנרת והמתזים, לרבות הקטרים הנתונים, הינו עקרוני בלבד ונועד לתת סימו .ד

 מתזים.באשר למיקום הקווים הראשיים ומיקום ה אינפורמציה    

 

בשטחים בהם אין תכנון של החלוקה הפנימית תבוצע מערכת הספרינקלרים לפי רשת שאינה   ה.  

 מתחשבת בהכרח עם החלוקה הפנימית העתידית.

עם קבלת תכניות החלוקה הפנימית והתקרות, יבצע הקבלן התאמה של מקום הראשים אל     

 ן התקרות וקבלני מערכות אחרים.המקום הנדרש בתכניות התקרות, ובשלוב עם עבודת קבל

עבודת ההתאמה כוללת בין השאר ריקון הצנרת הקיימת, לפי הצורך, וכן בצוע בדיקות לחץ     

  נאמר לעיל כמופיע בסעיף אופני המדידה.חדשות. התשלום עבור ה

 

בהתקנת מתזים בתקרות מונמכות יש למקם את המתזים, ככל שהדבר מתאפשר, במרכזי   ו.  

כך שתתקבל התקנה אסטטית. במידה והקבלן יקבל לקראת הביצוע תכנית תאום  הפלטות

 יות התקן.תקרות יש להתקין את המתזים במקומות המסומנים כל עוד הדבר תואם את הנח

 

 ביצוע העבודה ואישורה הסופי יעשה תוך בקורת רצופה )בדיקת התקנה( של מכון התקנים.  ז.  

 ן כדוגמא למכוני בדיקה מאושרים אחרים.  המילים "מכון התקנים" הינ    

לצורך הביקורת והאישור יגיש הקבלן למכון התקנים טפסי בקשה בצרוף חישוב הידראולי     

ן(, תכניות ביצוע מפורטות שיוכנו על ידי הקבלן ואשר מבוססות על התכניות )שיקבל מהמתכנ

, קירות, תעלות, תקרות שיקבל מהמתכנן ומותאמות על ידו לתנאי הביצוע בשטח )קורות

מונמכות, גופי תאורה וכו'(, רשימת אביזרים, דפים קטלוגים רלוונטיים וכל דבר נוסף שיידרש 

 על ידי מכון התקנים.

 כניות שיוגשו על ידי הקבלן יכללו מרחקים בין מתזים, מרחקים בין מתזים לקירות או בת    

 י התקנה וכל הנדרש על ידי התקן וכפי שידרש על ידי מכון התקנים.להפרעות,גובה התקנה, פרט                      

 אין להתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מכון התקנים.    

 הכנת והשלמת התכניות לצורך קבלת אישור מכון התקנים, לרבות התשלום עבור כל הכרוך ב    

פרד.הבדיקה למכון, )בדיקת תכנון וביקורת התקנה(, נמדד בנ    
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 שעות ללא כל נזילה. 24אטמוספירות למשך  13.6מערכת הספרינקלרים תעבור בדיקת לחץ של   ח.  

 

וי האוטומטית חייבת להמציא כיסוי ביטוחי החברה המספקת והמבצעת את מערכת הכיב  ט.   

 מתאים לנושא.

 

  העדכון מבוצע בגמר העבודה יעדכן הקבלן את התכניות בהתאם לביצוע הסופי המאושר.   י.    

 תיב"מ )אוטוקד(. במערכת                      

 

י האש בבנין תעשה על חיבור וחיווט הציוד )משאבות, ברזים, מפסקי זרימה וכו'( למערכת גילו  יא.   

 ידי קבלן מערכת גילוי האש כאשר על קבלן התברואה לסייע ולתאם החיבורים.

 

 יחידה השונים של המערכת.כל האמור לעיל כלול במחירי ה  יב.  

 

 צנרת  . 2

-ASTM A. בהתאם לתקן  10צנרת אספקת המים למתזים תהיה צנרת פלדה מגולוונת, סקדיול   א.  

 לפחות. PSI 175הספחים יתאימו ללחץ עבודה של הצינורות ו 795

 

 מערכת הצנרת והספחים מחוברת בשיטת צינור מחורץ ואביזרי חיבור מהיר תוצרת   ב.  

QUIKCOUP. 

אביזרי החיבור יהיו עם בליטות/ שיניים היוצרות רציפות חשמלית בין שני חלקי הצינור     

 רכת יבשה יהיו מתאימים לצורך זה.המחוברים )לצורך הארקת הצנרת(. אטמי צנרת מע

 

 כל הספחים )מעברים, זויות, הסתעפויות וכו'( יהיו מיציקה ומחוברים באותה שיטת חיבור.  ג.   

 

, ניתן לבצע גם באמצעות צינורות מגולוונים ללא תפר, סקדיול 1"-1.25צנרת למתזים בקוטר "  ד.  

 מיציקה., מחוברים בהברגות ובאמצעות ספחים מגולוונים 40

 

במקומות מסוימים כפי שיוגדר ובהתאם לצורך )למשל צינור הסנקה או צנרת יניקה מהמאגר   ה.  

וצינור  4מגולוון ללא תפר, מרותך עד קוטר " 40סקדיול  ועד  המשאבות( תהא הצנרת גלויה

 ומעלה. 6מגולוון מרותך בקוטר " 530פלדה ת.י. 

 

-עם ציפוי מלט פנימי והגנה חיצונית חרושתית תלת 530.י. צינורות בקרקע יהיו מפלדה לפי ת  ו.  

מ מסביב. ס" 15מתוצרת "אברות" או שווה ערך. עטיפת חול  APCשכבתית מפוליאתילן שחול 

 ספחי צנרת יהיו מיצור חרושתי, מצופים מלט פנים. 

 חיבורי הצנרת ייעשו בריתוך לפי הנחיות היצרן.     

  הגנה חיצונית בהתאם להנחיות היצרן.תיקוני ציפוי מלט פנימי ו    

 

 שימוש במופות מעבר מסוג  לא יאושרמעברים מקוטר לקוטר ייעשו בעזרת מעברים קונים.   ז.  

 בושינג.                      

 

עיגון הצנרת לתקרה ולקירות ייעשה בצורה יציבה ויביא בחשבון את העומסים הסטטיים   ח.   

 צנרת.והדינמיים שיופעלו על ה
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על הקבלן להתחשב בזמן ההתקנה בכל המתקנים הקיימים במבנה ולמנוע כל הפרעה של מערכת   ט.   

ת במבנה כגון: מערכת החשמל, תאורה, מיזוג אויר, מתזים )ספרינקלרים( למערכות אחרו

 אינסטלציה סניטרית וכדומה.

 

 שטיפת הצנרת  י.   

' טרם התקנתה. במקרים של קידוח בצנרת מובילה, כל הצנרת תנוקה מגופים זרים, שבבים וכו    

 ניקוי השבבים ייעשה במברשת ושטיפת המערכת בלחץ מים.

 

 צ ב י ע ה  . 3

 נרת הגלויה והסמויה בתקרות אקוסטיות תצבע בהתאם ללוח גוונים שיקבע המפקח.כל הצ  א.    

 

י הראשון משמנים באמצעות צנרת מגולוונת תצבע במערכת סינטטית מסוג סופר עמיד. הניקו  ב.  

 2 -של "כימתעש". הצביעה בצבע יסוד מסוג גלווקוט ו BC-70ממיס תוצרת "ארדורוקס" 

מיקרון לפחות. אופציה נוספת הינה צינור  120עליון. עובי כללי סינטטי  שכבות לפחות צבע

 מגולוון צבוע אפוקסי חרושתי.

 ע היסוד יהא מטיפוס ממיר חלודה.תמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סינטטית. צב  ג.   

 

 מיקרון. 120עובי מינימלי של הצבע בכל המקרים   ד.   

 

 יצרן הצבע. הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של  ה.   

 

 כל עבודות הצביעה, סימון, שילוט וכו' כלולות במחירי היחידה.  ו.   

 

 תמיכות ומתלים  . 4

ועל פי הנחיות   NFPA-13ומטית תהיינה בהתאם לתקן תמיכות צנרת מערכת הכיבוי האוט  א.  

 לתמיכות כפי שהן מופיעות בפרק תמיכות ומתלים כללי במפרט.

 

 פקות תהיינה חרושתיות עשויות מפלדה מגולוונת תוצרת "יוניסטרט", "רוקו" תמיכות צנרת אס  ב.  

 .NFPA-13או "מופרו" וכל סדרת האביזרים הנלווה המותאמות לתקני     

 התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים ועבור קבוצות של צינורות, בהתאם לתוואי הצנרת.    

 

בי במבנה ויהיו מותאמות לעומס הצנרת. במקומות בהם התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטי  ג.  

 נדרשים קונזולים לתמיכת מספר צינורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקונזול.

 ן הקונזולים על פי המופיע בתכניות הפרטים.המרחקים בי    

 .3ברגים לפחות והעומס המחושב יהא עם רזרבה של פי  2כל חיבור לתקרה יהא באמצעות     

 

כל התמיכות והבסיסים כלולים במחירי היחידה השונים.  ד.    



 
 

 14.10.19-עבודות תברואה וכיבוי אש-07פרק -מפרט טכני-הפרדות אש-הלל יפה

19 

 שרוולים ומעברים  .5

, BSTול או מסגרת מתאימה )תוצרת מעברי צנרת דרך אזורים מוגנים יעשו על ידי התקנת שרו  א.  

MCT  אוLINK SEAL.הכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף ) 

 

 שו באמצעות שרוולי מתכת ואטימה עם חומר מעכב אש.מעברים דרך קירות/תקרות אש יע  ב.  

 

 ביצוע חורים )קידוח יהלום( בשלד באישור המפקח בלבד.  ג.  

 

 יצות גבס יהא באמצעות מקדח כוס.ביצוע חורים בקירות ומח  ד.  

 

 כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה השונים.  ה.  

 

 ציוד ואביזרים  . 6

 כללי  

 .FM/ULזרים יעמדו בתקני הציוד והאבי  

 פי תקנים והוראות היצרנים.-התקנת הציוד והאביזרים על  

 הפריטים הינם רשימה כללית ולא בהכרח מופיעים בפרויקט.  

 

 מתזים  א.   

 וכו' בקטרים, טמפ'   PENDENT ,UPRIGHT ,SIDEWALLהמתזים שיותקנו יהיו מטיפוס     

 י זרימה כמצוין בכתב הכמויות ו/או בתכניות.ומקדמ הפעלה                      

 .TYCO ((STAR, GEM, CENTRAL RELIABLE, VIKING,  ,GLOBEהמתזים תוצרת     

 

 ברז אזעקה  ב.   

 חוזר,-ברז האזעקה יהיה מיועד למערכת רטובה עם לחץ מים משתנה. ברז האזעקה כולל אל     

חץ חשמלי,  פעמון עם מנוע מים. פעמון המים יותקן תא בילום, שעוני לחץ, ברזי ניקוז, מפסק ל    

 מחוץ לבנין, במקום שיאפשר שמיעתו.

 

 מפסק זרימת מים  ג.   

 ידי זרימת מים השווה -י זרימת מים באמצעות שבשבת יופעל עליד-המפסק החשמלי המופעל על     

 לכמות המים הנפלטת ממתז אחד או יותר. המפסק יחובר ללוח התראה.    

 

 (ACTION-PRE) מערכת פריאקשן ד.      

 מערכת פריאקשן תתוקן במקומות רגישים שהוגדרו על ידי המזמין, כמסומן בתכניות או כפי     

 לך הביצוע.שיוגדר במה    

 -פניאומטית או חשמלית -עם הפעלה חשמלית  DOUBLE INTERLOCKהמערכת תהיה מסוג     

חשמלית.    
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 המערכת כוללת:    

 מגוף הצפה מופעל בתנאי כפול של קבלה בו זמנית של אתראה על פתיחת מתזים )מפסק  -    

 עשן בכל אזור( לפתיחת ברז  פניאומטי או חשמלי( ופקודה מלוח בקרת האש במבנה )מגלאי     

 סולנואיד במגוף ההצפה.     

 מגוף אל חוזר. -    

 סידור להפעלת יד לחירום. -    

 ס זמין בכל עת הכולל:מקור אויר דחו -    

 מכסימום( או חיבור למקור אויר דחוס  מתאים קיים.  45dBAמדחס שקט מאוד ) -    

 דקות בלחץ מינימלי  30של המערכת באויר דחוס תוך  המקור צריך להיות מסוגל למלא צנרת     

 בר או בלחץ הנקבע על ידי יצרן מגוף ההצפה. 0.5של      

 ( עם מעקף למילוי מהיר.UL/FMאויר דחוס )מערכת שמירת לחץ  -    

 בר(. 0.7 -קולט אויר דחוס למדחס )הקולט לא נדרש במדחס שלחץ העבודה שלו נמוך מ -    

 

 ותקן בתוך המבנה.המערכת ת    

 

 מגוף שער  ה.  

המגוף עשוי מפלדה ומחובר באמצעות אוגנים או מחברים   O.S & Yמגוף שער יהיה מטיפוס    

המגוף יינעל במצב פתוח )או סגור, כמוגדר בתכנית( באמצעות סרט אבטחה או שרשרת מהירים. 

 ומנעול.

 ק חשמלי לקבלת אתראה על ברז סגור.במגופים המסומנים בתכנית עם כוכבית)*( יותקן מפס     

 

 ברז פרפר  ו.  

 אוגנים או עם  ברז פרפר עשוי מיציקה, מצופה אפוקסי, מדף מצופה חומר אלסטומרי, מותקן בין    

 מחברים מהירים. הברז מצוייד במורה מצב ובשרשרת סגירה.    

 ת אתראה על ברז סגור.במגופים המסומנים בתכנית עם כוכבית)*( יותקן מפסק חשמלי לקבל    

 

 חוזר-אל  ז.    

 חוזר יהיה מטיפוס מדף, מיועד להתקנה אופקית או אנכית.-שסתום אל    

 ה ומחובר באמצעות אוגנים.השסתום עשוי מפלד    

 ידי פתח חיצוני.-השסתום ניתן לניקוי על    

 

 ברז הסנקה  ח.  

 עם חיבורי שטורץ, פקקים ושרשרת. )תאומים( X2"3ברז הסנקה יהיה מטיפוס ברז כפול "    

 ס"מ. 30X20הברז יצבע בצבע כחול ובצמוד אליו יותקן שלט בגודל     

 

 ארון מתזים רזרביים  ט.   

 זוג מפתחות מתאימים להתקנת הראשים וסט תוכניות.    ארון לספרינקלרים רזרביים ובו ראשי ספרינקלרים מסוג המותקן במערכת וברמות ע"פ התקן     

 הארון יהיה מחומר פלסטי בגימור אדום.    

כמות הארונות כנדרש על פי התקן בהתאם לכמות וסוג המתזים.    
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 אופן המדידה  . 7

 נרתצ  א.  

 הצנרת תמדד לאורכה בניכוי אורך הספחים כגון זויות, הסתעפויות וכו' ובניכוי אורך האביזרים     

 ים וכו' כאשר הם נמדדים בנפרד. מחיר הצנרת כולל את כל הספחים )כאשר ברזים, מסננ כגון                      

 מיכות, שרוולי מעבר, צביעה וכו' לקבלת מערכת אינם נמדדים בנפרד(, אמצעי החיבור, ת                      

 מושלמת ופועלת.                      

 

 מתזים  ב.  

ים וקבועים במקומם. מחיר מתז שקוע כולל את המתזים יימדדו לפי יחידות כשהם מחובר    

  הרוזטה הטלסקופית.

 

 אביזרים  ג.   

 חוזרים, מגופים-ברז ההסנקה, שסתומים אלהאביזרים השונים: ברז האזעקה, מפסקי הזרימה,     

 יימדדו ביחידות כשהם מורכבים במקומם ופועלים. וכו'                     

 

 זים עוד לפני שידוע הסידור הפנימי באותם שטחים ולאחר מכן בשטחים אשר בהם יבוצעו מת .ה

 והתאמה של המערכת לשנות ולהתאים המערכת לפי החלוקה וההתאמה. הקבלן יבצע שינוי  נדרש    

 והתשלום יהא כדלקמן:  

 פרוק הצנרת המתבטלת כלול במחירי היחידה. -    

 שים ויקבל תמורה עבורם.מתזים שיפורקו ימסרו למזמין והקבלן יתקין חד -    

 ממחיר היחידה. 50%צנרת שיעשה בה שימוש חוזר ישולם עבורה  -    

  בו התאמה, ללא תלות בגודלו.  סידור זה הינו לגבי כל שטח שנדרשה לבצע  

 

 הכנת התכניות המפורטות והחישובים ההידראוליים כלולים במחירי היחידה השונים.  ה.  

 

 

 

 


