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תאור הפרוייקט
בשילה מתוכנן מבנה "שער העיר" .המבנה מחולק חמישה מתחמים.
מתחם א' – אכסדרה שירותים קפיטריה אולם חזיון ,משרדים וכרטוס.
מתחם ב' – אטריום
מתחם ג' – מסעדה
מתחם ד'  -סדנאות
מתחם ה' –"זנב"
עבודות מיזוג האוויר ואוורור יבוצעו לכל מתחם בנפרד (מתחם א ,ג ,ו ד' ) שיטת מיזוג
האוויר מבוססת ברובה על מעבים חיצוניים אינורטר  ,VRFשמחוברים ליחידות פנימיות
נסתרות או גלויות שמפזרות את האוויר לחללים השונים.
פרק  – 15אוורור ומיזוג אוויר
במסגרת מערכות אוורור מיזוג אוויר ,בפרוייקט ,יש לבצע את העבודות העיקריות הבאות:
מזגנים מפוצלי מעבה/מאייד בכיתות אם .מאיידים המחוברים למעבי אינוורטר בחדרי
נגנים ובאולם.
הפיקוד על יחידות מיזוג האוויר המחוברות למעבה אינוורטר יהיה באמצעות בקר מרכזי .
בבקר תהיה אפשרות לתכנות הפסקות הפעלה של המאיידים בחדרים בזמנים קצובים לפי
החלטת המזמין ובאזורים הציבוריים בזמנים אחרים .הבקר חייב לאפשר שליטה על
קבוצות/תתי קבוצות כך שניתן יהיה לבצע כיבוי יזום באזורים הנדרשים על מנת לחייב את
המשתמש לבצע הפעלה חדשה וזאת ,בנוסף לאפשרות לבצע כיבוי שליטה על תחום הזמן בו
ניתן להשתמש במערכת
היחידות הרגילות יחוברו למערכת פיקוד (חסגן) המסופקת ע"י קבלן החשמל.
 15.01תנאים כלליים
אופני מדידה ותכולת מחירים
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 .1אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה מתייחסים לכל סעיפי
העבודה הכלולים בכתב הכמויות ,אלא אם כן נאמר בהם במפורש אחרת .כאשר אופן
המדידה ותכולת המחירים מוגדרים בגוף סעיף כתב הכמויות ,תהא להגדרה זו עדיפות ,אם
ובמידה ויש שוני או סתירה בינה לבין הנאמר בפרק זה.
 .2תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד .רואים
את מחירי היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה ,אספקת החומרים,
חומרי העזר וכל הדרוש לביצוע מושלם .מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודות עזר הנתון בפרק
זה ו/או בסעיפי כתב הכמויות אינו גורע מכלליות האמור לעיל.
 .3שינוי באמצעים ובשיטות עבודה ,ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה
לעבודה נתונה.
 .4לא תשולם כל תוספת עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על המינימום הדרוש.
 .5מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים המיוחדים.
תכניות שיכין הקבלן
הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח ,בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש המפקח ממנו ,את
התכניות ואת המסמכים הבאים:
 רשימת ציוד כולל דפי קטלוג ואישורי תקן. אמצעי תליה וחיזוקים. מהלך צנרת (תכנית ,חתכים ופרטים) במקומות שידרוש המפקח. תכניות תיעוד סופיות (.)AS MADE 15.02מערכת מיזוג אויר מסוג VRV/F
כללי
מערכת מיזוג האויר מסוג (VARIABLE REFRIGERANT VOLUME) VRVמבוססת על
חיבור מספר מאיידים ליחידת עיבוי כאשר האנרגיה עוברת באמצעות צנרת גז.
המערכת תהיה מיועדת לקירור וחימום – .HEAT RECOVERY
כל המדחסים במערכת יהיו מסוג לפעולה בתפוקה משתנה ורציפה.
המערכת תעבוד עם גז קירור מסוג . R-410A
המערכת תהיה מושלמת ותכלול יחידות מעבה ,יחידות מאייד עפ"י הנדרש ,מערכת צנרת
ואביזרי צנרת ,גז קירור ,פיקוד ,חיווט ,ויסות וכל הנדרש לפעולה נכונה ותקינה של המערכת
גם אם לא צוין במפורש.
כל ביצוע העבודה יהיה עפ"י הנחיות יצרן הציוד וכן החברת המשווקת את הציוד בארץ.
כל המתואר במפרט יהיה כלול במחיר הסעיפים של הציוד המתואר בכתב הכמויות גם אם
לא צוין אחרת במפורש ,אלא אם נכתב עבור תוספת מיוחדת שתשולם בנפרד.
יחידות מעבה
יחידת העיבוי תהיה מיועדת להתקנה חיצונית.
היחידה תהיה מושלמת ותכלול מדחסים ,מחליף חום ,מפוח ,לוח חשמל ופיקוד וכל הנדרש
והמומלץ מהיצרן למערכת הנדרשת עפ"י התוצרת והדגם המתואר בכתב הכמויות ובתוכניות.
היחידה תהיה חרושתית ומושלמת במפעל המייצר אותה ,כאשר לא יתבצעו ע"י הקבלן
עבודות פנימיות ביחידה מכל סוג שהוא ,אלא באישור המתכנן בלבד.
המדחסים יהיו מסוג .SCROLL
המדחסים יהיו לפעולה בתפוקה משתנה ורציפה (  )INVERTERו/או מערכת פיקוד
למדחסים מסוג פרופורציונלי  PIהמשלבים פיקוד  INVERTERופיקוד  ON\OFעל מנת
לקבל פעולה רציפה ככל האפשר עם שינוי דרישת הספקי הקירור חימום באזורים הממוזגים
השונים.
היחידה תכלול ברז התפשטות אלקטרוני מסוג  PIDלפעולה רצופה על מנת לשלוט בספיקת
הקרר הנדרשת עפ"י דרישת הספקי הקירור/חימום באזורים הממוזגים השונים.
היחידה תכלול מערכת פיקוד למצב "פעולת לילה".
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משך זמן "פעולת הלילה" יתוכנן ע"י קביעת שעת התחלה וסיום עפ"י החלטת המשתמש.
מצב "פעולת לילה" יקטין את רמת הרעש בכ ( A) dB 8מרמת הרעש המכסימלית של
היחידה.
היחידה תכלול גרילי הגנה על הסוללה וכן על מפוח הפליטה.
היחידה תותקן על פסי בטון או הגבהה מפרופילים מגולוונים (עפ"י החלטת המתכנן) וכן ע"ג
גומיות מחורצות מתוצרת "מייסון" מסוג "( ”SUPER-W-PADSבכמות שתוחלט ע"י
המתכנן בזמן הביצוע).
מחיר היחידה כולל אספקה והתקנה לרבות העמדה והתקנה במקום הנדרש ,חיבור לצנרת,
חשמל פיקוד וכל הנדרש להפעלתה בצורה מושלמת.
יחידות מאייד פנימיות (יחידות לטיפול באויר)
היחידות בעקרון יכללו מפוח ,סוללת קירור/חימום בהתפשטות ישירה ,מגש ניקוז ,מסנן
אויר  ,פנל חשמל ופיקוד ,בידוד אקוסטי ופנלים לפירוק.
יותקנו מאיידים מהסוגים ובתפוקות הקירור והחימום עפ"י הנדרש והמתואר בכתב הכמויות
ובתוכניות.
כל יחידה תכלול מגע יבש לחיבור למערכת גלאי הנפח שיותקנו בחללים השונים.
התקנת המאיידים
 .1יחידות המאיידים יותקנו בצורה גלויה הכל עפ"י הנדרש והמתואר בתוכניות ובכתב
הכמויות.
 .2ניקוז היחידה הפנימית יבוצע ע"י צינור שרשורי ואשר כלול במחיר היחידה כולל סיפון
מסוג נשם במוצא מגש הניקוז עד לצינור הניקוז הקשיח שיותקן בקרבת היחידה צנרת גז
צנרת הגז תהיה מנחושת דרג " "Lלפי תקן .ASTM B-280
קוטר צנרת
נומינלי
(אינטש)
"1/4
"3/8
"1/2
"5/8
"3/4
"1
"11/8
"11/4
"13/8
"11/2
"15/8

קוטר חיצוני של
הצנרת
(מ"מ)
6.8
9.52
12.7
15.9
19.1
25.4
28.6
31.8
35.0
38.1
41.3

עובי דופן
מינימלי
(מ"מ)
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.3
1.5
1.6
1.75
1.9
2.1

 .3קטרי הצנרת ותוואי הצנרת יבוצעו רק עפ"י תוכנית אשר תהיה מיועדת לביצוע ותאושר
אצל יבואן הציוד.
 .4זוויות וקשתות יבוצעו ע"י קשתות מוכנות מטיפוס רדיוס ארוך ( ) long radiusבלבד
חיבורים בהלחמה.
 .5הסתעפויות בצנרת הגז יהיו עם אביזר " "Tתקני במלחמה ובהתאמה לקטרי הצנרת .
 .6הסתעפויות בצנרת הנוזל ע"י אביזרים " "Yאו " "Tיהיו במישור אופקי.
 .7כל הפיצולים (הכניסות והיציאות) מאביזר " "Tיהיו במישור אופקי.
 .8הכניסה לאביזר " "Tתהיה תמיד מאחד הקצוות אך לא מהאמצע ,מהאמצע של ה""T
היציאה תהיה תמיד אל החלק של המערכת בעלת התפוקה הנמוכה יותר.
 .10עפ"י הנחיות המתכנן יאושרו חיבורי צנרת מסוג "פלייר" עפ"י תאום בזמן הביצוע.
במקרה זה יש למרוח שמן מדחסים על שפתי ה" -פיילר".
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 .11הלחמות של צנרת ואביזרים
כל חיבורי הצנרת והאביזרים עפ"י הנדרש יבוצעו הלחמה ע"י "סליפוס" עם  5%כסף ללא
משחת  ,הלחמה או חומרים אחרים.
במהלך כל ההלחמה יוזרם חנקן יבש ( )N2נקי ( )99.95%בלחץ נמוך  PSI 3דרך הצנתר
באמצעות וסת לחץ וצינורית גמישה תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא מתנדף
מייד מהקצה ממנו הוא מוזרק.
הזרמת החנקן נועדה למנוע התפתחות שכבת פיח בצנרת.
פיח בצנרת או צנרת מזוהמת תחייב פירוק הצנרת והתקנה חדשה עפ"י הנחיות המתכנן.
התקנת הצנרת
 .1במהלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים מלבד נקודות בהן מתבצעת
עבודות הלחמה ו/או חיבור.
.2לפני התקנת הצנרת יש לוודא ניקיון פנימי של הצנרת וזאת בעזרת פיסת בד כותנה יבשה
ונקיה אשר תועבר בתוך הצנרת (חוטר).
.12תליות/הנחת צנרת
 .1תלית צנרת:
א.
ב.
ג.
ד.
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

הצנתר תתלה באמצעות פס תליה מגולוון מסוג "יוניסטרט" עם חבקי
צנרת ומוטות הברגה אל התקרה.
בצנרת מתחת לקוטר " 7/8ניתן להשתמש בחבקי תליה.
בגל מקום בו נתמכת הצנרת יותקן אוכף כדי לשמור מפני לחיצת
הבידוד.
יש להקפיד על מרחקי תליה כך שלא תהיה שקיעה של הצנרת.

צנרת אשר תותקן במילוי הריצוף או חיצונית למבנה תכוסה עם הבידוד
בתעלת פח מגולוון  1.2מ"מ לצורך הגנה מפני דריכה ומפגעים חיצוניים.
במקרה של צנרת חיצונית תעלות הפח יצבעו בצורה מושלמת בגוון הנדרש.
במקרה של הנחה על הגג תיתמך התעלה בה מונחת הצנרת אל הגג כל מטר
אורך כמו כן תעלת הפח לכיסוי הצנרת תהיה צבועה בלבן.
כל אביזרי התליה כגון פרופילים ,מוטות הברגה ,חבקי תליה ,ברגים וכו'
יהיו מגולוונים.
בכל חדירת קיר של הצנרת יותקן שרוול בקוטר הנדרש.
הצנרת תתלה ,תיתמך ותחוזק במרחקים ובמקומות אשר יבטיחו את
יציבות הצנרת.
במידה ותידרש התקנת הצנרת בקירות ,העבודה תכלול סיתות וללא תוספת
מחיר.
אין לכסות צנרת להתקנה סמויה ללא אישור המתכנן/מפקח.

בידוד לצנרת
 .1בידוד הצנרת יהיה מסוג ארמופלקס או ווידופלקס.
 .2עובי הבידוד לצנרת פנימית במבנה וכן לצנרת חיצונית יהיו עפ"י המתואר להלן:
קוטר חיצוני של
הצנרת
(אינטש)
",5/8" ,1/2
"3/8" ,1/4
"7/8" ,3/4
",15/8",1 1/2
"1 1/4
"1 1/8" ,1 3/8

עובי בידוד צנרת
מחוץ למבנה (מ"מ)

עובי בידוד
צנרת בתוך
המבנה (מ"מ)
12.7

12.7

12.7
19

19
25
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 .3צנרת להתקנה פנימית יש לעטוף ע"י ליפוף סרטי פוליאתילן עם חפיפה של .50%
 .4צנרת להתקנה במילוי הרצפה וכן חיצונית למבנה תכלול סליפס וכן בד גאזה.
 .5תפרי הבידוד יחוברו ע"י פס הדבקה או דבק מתאים.
 . 6דרישות הבידוד כוללות את בידוד הצנרת וגן גם את בידוד כל אביזרי הצנרת דוגמת
הסתעפויות ,זוויות וכו'.
 .7כל אביזרי הצנרת דוגמת הסתעפויות (מסעפים) וכו' יבודדו עם עטיפת בידוד מקורי של
האביזר.
בדיקת לחץ לצנרת ()TEST
בסיום התקנת כל הצנרת וכן במהלך שלבי התקנתה עפ"י הנדרש במקומות בהן הצנרת
מכוסה בצורה קבועה ,כדוגמת צנרת בתוך הקירות או מתחת לריצוף תבוצע בדיקת הלחץ.
 .1אין לבודד את אזורי ההלחמה כל עוד לא בוצע ועברה בהצלחה בדיקת הלחץ.
 .2ביצוע בדיקת הלחץ ניתן לבצע עם יחידות מורכבות או לחלופין עם קצוות סגורים ע"י
מחברי "פליר" ו/או מולחמים.
 .3עבור ביצוע בדיקת לחץ לכל המערכת יש לחבר את הצנרת אל היחידות הפנימיות
והחיצוניות.
 .4התייחסות לחיבור הצנרת למעבה:
חיבור קו היניקה – יש לבדוק ובידה וקיים אטם עיוור להחליפו לאטם מעבר.
חיבור קו דחיסה– יש להקפיד למרוח שמן מדחסים על שפתי הפלייר (במקרה שהחיבור
הוא חיבור פלייר).
 .5ביצוע בדיקת הלחץ יעשה ע"י מילוי חנקן נקי  99.95%ללחץ של  30אטמוספרות ((430psi
למשך  48שעות.
 .6יש להצמיד שעון לחץ מתאים על הקווים למשך כל זמן הבדיקה.
 .7בדיקה תקינה היא ,כאשר לא הייתה ירידה כלשהי בלחץ החנקן בצנרת מתחילת
הבדיקה.
.8במידה ויש ירידת לחץ אזי יש לבדוק את המערכת ,לתקן את הנדרש ולבצע בדיקה חוזרת.
ביצוע ואקום ומילוי גז קרר
יש לבצע ואקום לצנרת רק לאחר שבדיקת הלחץ עברה בהצלחה.
ביצוע הואקום יהיה באמצעות משאבת ואקום בעלת ספיקה של  CFM 3 (90ליטר דקה)
כאשר המשאבה תכלול אל-חוזר למניעת חזרת שמן משאב לצנרת.
הואקום יימדד באמצעות שעון בדיקת לחץ .TORR
יש להגיע לואקום של לפחות .TARR 1
במידה והואקום תקין יש להוסיף לפי הנדרש גז קרר עפ"י הנחיות יצרן הציוד.
תשתית תקשורת ופיקוד
 .1במקביל לתוואי הצנרת הקבלן יתקין כבל דו-גידי בין המאיידים לבין המעבים של
המערכת.
 .2כמו כן הקבלן יתקין עבור כל יחידות המאיידים כבל דו-גידי בין המאייד אל פנל הפעלה קירי
עבור כל מאייד בהתאמה.
 .3סוג הכבל וכן קוטרו ובהתאמה לאורך הנדרש יהיה עפ"י המלצות היצרן.
לוחות/שלטי הפעלה
לוחות שלטי חדר
עבור כל מאייד או קבוצת מאיידים כפי שיוגדר יותקן לוח הפעלה ליחידה.
סוג הלוח דוגמת גלוי על הקיר ,שקוע בקיר או שלט רחוק וכן הדגם יהיה עפ"י הנדרש
והמוגדר בכתב הכמויות.
לוחות/שלטי הפעלה מרכזיים
 .1עפ"י הנדרש יוזמנו לוחות עבור הפעלה מרכזית של הציוד הראשי והמאיידים אשר יותקנו
במבנה.
 .2דגם הלוחות/שלטים עם הגדרת הפונקציות הנדרשות (צרות השליטה על המאיידים ,שעון
הפעלה ,אפשרות גלישה מבחוץ וכו') יהיה עפ"י המתווה והנדרש בכתב הכמויות.
הלוחות ישולמו בנפרד עפ"י הסעיפים בכתב הכמויות.
כל בקר למאייד יכלול אופציה לחיבור יבש למערכת גלאי הנפח.

6

התחייבות הקבלן
לפני תחילת ביצוע העבודה הקבלן יקבל הדרכה לגבי אופן התקנת מערכת מיזוג אויר מסוג
 VRVמהחברה המשווקת את ציוד מערכת מיזוג האויר הנדרשת בארץ וכן יקבל אישור
המוכיח על ההדרכה שעבר (דרישה זאת הינה הכרחית לקבלת העבודה כאשר ההדרכה
הנדרשת היא באחריות ועל חשבון הקבלן).
הקבלן יבצע את כל התקנת מערכת מיזוג האויר הנדרשת עפ"י הנחיות יצרן הציוד הנדרש
ועפ"י הנחיות החברה המשווקת את הציוד בארץ.
בזמן ביצוע העבודה ,בזמן סיום ביצוע התקנת הצנרת וכן בסיום העבודה כאשר היחידות
מחוברות לצנרת ,הקבלן יזמין את החברה המשווקת את ציוד מיזוג האויר הנדרש לביקורת
בזמן ההתקנה ,לפני הפעלת המערכת וכן בזמן ההפעלה הראשונה .כמו כן בסוף העבודה
הקבלן יעביר למתכנן אישור מהחברה הנ"ל שהציוד הותקן עפ"י הנדרש והמומלץ על ידם.
(הדרישות הנ"ל כלולות במחיר ציוד המערכת ולא תשולם עבורן תוספת).
מערכת פיזור האוויר
מערכת פיזור האויר תהיה עפ"י המתואר במפרט הכללי בפרק  1505כולל הדרישות
המפורטות להלן:
תעלות מפח מגולוון
התעלות יהיו בעובי הנדרש בתקן.
מחיר התעלות יכלול תליות וחיזוקים כפות הטיה ווסתי זרימה עפ"י הנדרש במפרט
ובפרטים.
בידוד אקוסטי פנימי בתעלות הפח למיזוג אויר יהיו משמיכות צמר זכוכית עם דופן אחת
קשיחה וחיבורו לתעלות הפח ייעשה ע"י מריחת דבק לדופן התעלה ובעזרת פינים מודבקים
שכוללים משטח תחתון עם דבק ,פין אנכי וטבעת לחיצה.
הבידוד האקוסטי יהיה בעובי " 1ובמשקל מרחבי  24ק"ג/מ"ק הבידוד יהיה מסוג,
" ”DUCTLINERדגם ”  , ” ULTRALITEתוצרת " ,"CERTAINTEEDויהיה בלתי
דליק באישור מכון התקנים הישראלי.
מחיר התעלות יכלול חיבורים לציוד ,למפזרים ולתריסי אויר חוזר חוץ עפ"י הנדרש.
תעלות גמישות
תעלות גמישות למיזוג אויר או אוורור יותקנו עפ"י הנדרש.
התעלות יכללו חוטי פלדה במבנה בורגי ,ציפוי פנימי ,בידוד חיצוני " 1ומחסום אדים
אינטגרלי.
בידוד התעלות יהיה בידוד טרמי ואקוסטי.
התעלות יהיו מדגם  MIAתוצרת "( "SODIAMEXמשווק ע"י מ.נ .הנדסה ) או ש"ע מאושר.
ההידוק לצווארוני התעלות מפח יבוצע ע"י סרט פלב"ם ,או אזיקון מפלסטיק.
מחיר התעלות יכלול חיבורים לציוד ,למפזרים ולסריסי אויר חוזר עפ"י הנדרש.
מרחקי התליה לא יעלו על  80ס"מ כאשר התליה תהיה ע"י פס מפח מגולוון ברוחב  5מ"מ
ועליו תותקן רצועת בידוד אקוסטי ".1
מחיר התעלות יכלול את כל הנדרש לעיל ויימדד לפי מטר אורך.
מפזרי אויר ותריסי יניקה
כל המפזרים ותריסי היניקה (אלא אם צוין אחרת) היו מאלומיניום תוצרת "מפזרי יעד" או
ש"ע מאושר ע"י המתכנן ,ויהיו כעקרון מהדגמים הבאים:
מפזרי תקרה
מפזרי תקרה מרובעים
מפזרי התקרה יהיו עם מסגרת שטוחה במספר כיוונים עפ"י הנדרש עם וסתים במידות עפ"י
הנדרש דגם .TK/L
 .1דגם המפזרים ישמש גם כתריס אויר חוזר או תריס יניקה עפ"י הנדרש ואז הלהבים
האופקיים יהיו בהיסט  0מעלות וללא להבים אנכיים להסטת כיוון זרימת האויר.
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 .2תריסי יניקה עם וסתים במידות עפ"י הנדרש מדגם  RTעם להבים אופקיים
בזוית של  60מעלות.

מעוגלים

 .3תריס אויר חוזר עם מסנן כולל וסתים עפ"י הנדרש מדגם .RTF-2000
 .4תריסי אויר חוזר עגולים עם אפשרות ויסות בקטרים הנדרשים מדגם VP-1
 .5תריס פליטה או הכנסת אויר חוץ כנגד גשם עם רשת נגד ציפורים דגם .RTP
בכל מקרה סוג דגמי המפזרים לאזורים השונים של המבנה יוגדרו במהלך הביצוע ע"י
המתכנן ובתאום עם האדריכל.
מפזרי הקיר ותריסי היניקה מותקנים במחיצות יותקנו בתוך מסגרת עץ בעובי ".3/4
כל המפזרים ותריסי האויר יהיו להתקנה ללא ברגים נראים על השוליים ויהיו עם קפיצים
פנימיים או קיטים.
בצע כל סוגי המפזרים והתריסים הנדרשים יקבע ויאושר ע"י האדריכל ויהיה באחריות
הקבלן ,הצביעה תבוצע אצל יצרן המפזרים והתריסים.
השוליים של כל סוגי המפזרים ותריסי היניקה יהיו ברוחב מקסימלי של  2ס"מ ועפ"י הנחיות
המתכנן.
לפני הזמנת המפזרים/תריסים יש לבדוק שוב את כל הגדלים הנדרשים של המפזרים/תריסים
עם האדריכל ובבית עצמו.
על קבלן מיזוג האויר להציג דוגמה אחת של כל סוג מפזר/תריס לאישור האדריכל.
לפני הזמנת המפזרים/תריסים הדרושים.
מחירי המפזרים והתריסים ישולמו לפי יחידות או שטח עפ"י המתואר בכתב הכמויות ויכללו
אספקה ,התקנה מושלמת ,ויסות וכל הנדרש לפעולה נכונה ותקינה.
מפוחי אוורור
מפוחי אוורור יותקנו לאוורור ו/או הכנסת אויר חוץ עפ"י הנדרש.
כל מפוח יחובר להזנת החשמל באמצעות מנתק בטחון אטום למים (וכן עומד בקרינת שמש
במקרה של התקנת מפוח חיצוני).
החווטים יהיו בתוך צינור שרשורי משוריין ומצופה .P.V.C
המפוח יחובר לתעלת האוורור ע"י מחבר גמיש בנאופרן מהודק בשני הצדדים.
המפוח יסופק עם וסת רציף או בעל מספר מהירויות עפ"י המתואר בכתב הכמויות אשר
יותקן במיקום עפ"י המתואר בתוכניות והנדרש.
המנוע יהיה לאספקת זרם חד-פאזי (.)220/1/50
המפוחים יופעלו ע"י תאורת החדר אותו הם משרתים או ע"י פנל הפעלה  ON/OFמחוץ
לחדר או פנימי בחדר הכל עפ"י הנדרש (במקרה של חדר שירותים\אמבטיה) או ע"י פנל
הפעלה בחדר (במקרה של מטבחון או חדר כביסה) הכל עפ"י הנדרש והמתואר בתוכניות
הפעלה בחדר (במקרה של מטבחון או חדר כביסה) הכל עפ"י הנדרש והמתואר בתוכניות.
מפוחי אוורור חדרי שירותים/אמבטיות יכללו גלאי השהייה אשר יאפשר המשך פעולתם
למשך של  10דקות לאחר סגירת המפוח.
במצב בו יש מפוח המותקן בתחום תקרה מונמכת ומותקן עבורו וסת והמפוח מופעל ע"י פנל
הפעלה מחוץ לחדר או ע"י תאורת חדר עפ"י הנדרש אזי הוסת יותקן ליד המפוח בתחום
תקרה מונמכת.
המפוחים יהיו מסוג " "IN LINEויותקנו בתחום תקרות מונמכות עפ"י הנדרש.
המפוחים יהיו מתוצרת ובדגמים המתוארים בכתב הכמויות ובתוכניות.
מחירי המפוחים כוללים את כל המתואר לעיל וכן הנדרש בכתב הכמויות ובתוכניות ,ויסות,
חיבור להזנת החשמל ,לתעלות האויר והתקנה מושלמת.
מערכת חשמל
א) הקבלן יבצע את כל מערכת החשמל למתקן מערכת מיזוג האויר כנדרש בתת פרק 1508
שבפרק  15ובפרק  18של המפרט הכללי.
ב) עבודות הקבלן יכללו בין השאר את חיבור הזנות החשמל (אשר יובאו עד למיקום היחידות
ע"י אחרים) ,לציוד מיזוג האויר והאוורור וכן את כל הקווים לפיקוד ולהזנה שבין הציוד
ללוחות ההפעלה מרחוק.
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ג) הקבלן יספק וירכיב את כל החיווט החשמלי עבור עבודות מערכת מיזוג האויר כולל
צינורות מעבר.
העבודה והחומרים יהיו לפי התקנים הישראליים ובהתאם לדרישות חברת החשמל.
קווי החשמל יהיו כבלים .NYY
ד)במסגרת עבודה זו הקבלן יבצע ללא תוספת תשלום:
 תיאום וטיפול בבדיקה של חברת החשמל על כל שלביה כולל הוצאות הבדיקה. מערכת הארקה חשמלית לכל ציוד מיזוג האוויר והאוורור ,כולל יחידות ,צנרת,תעלות וכו'.
 כל העבודה והחומרים יהיו לפי התקנים הישראליים ובהתאם לדרישות חברתחשמל.
הנחיות והבהרות כלליות
העבודה וטיב החומרים
 )1על הקבלן לספק את כל העבודה ,החומרים ,הציוד והשירותים הדרושים לשם התקנת
מערכת מיזוג האויר והאוורור או חלקים ממנה כנ"ל אשר יספק הקבלן תהיה מושלמת בכל
המובנים לשם הפעלה וכל תוספת של חומר ועבודה הדרושים יסופקו ע"י הקבלן ללא תשלום
נוסף מצג המזמין ,גם אם לא הוזכרו במפרט או בשרטוטים במפורש ,אך דרושים לפעולתו
התקינה של המתקן ,וראויים למסירה למזמין לשביעות רצונו.
 )2כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ,עבור התפקיד לו יועדו ,ויצוידו בתעודות בדיקה של
מכון התקנים הישראלי ,או מוסד אחר שיאושר ע"י המתכנן ,המאשרות את תקינותן
והתאמתם לתקן הנדרש.
העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעות רצונו של המתכנן .כל חומר פגם ו/או בצוע
לא ראוי לשמו יסולקו או יפורקו מיד עם הוראת המתכנן ו/או המפקח ויושלמו ע"י חומר
ובצוע בהתאם לנדרש בתוכניות ובמפרט ,ללא כל תשלום נוסף.
 )3הפתחים והקידוחים הנדרשים דרך מחיצות במבנה ,רצפה ,תקרה וכו' על מנת להעביר
דרכם תכלות אויר ,צנרת ,קווי חשמל וכו' יבוצעו באחריות הקבלן הראשי.
בכל מקרה עבור כל הפתחים הנדרשים קבל מיזוג האויר יהיה חייב בסימון הפתחים
הנדרשים במבנה .
בכל מקרה צנרת מים או חשמל תועבר דרך שרוולים מתאימים ,ותעלות אויר דרך מסגרות
עץ ,את המרווחים יש למלא בצמר זכוכית דחוס בעובי " 1ולאטום בחומר איטום מעולה מסוג
סיליקון  RTVבאחריות קבלן מיזוג האוויר.
אישורי ציוד ותוכניות ביצוע:
על הקבלן להגיש לאישור המתכנן תוכניות ביצוע של מתקן מיזוג האויר והאיורור ,צנרת,
פקוד ,חיווט חשמלי ,חיבורי חשמל ,תוכניות בסיסים ,דפי קטלוגים המתארים
את הציוד וכל פרטים אחרים כפי שידרשו על ידי המתכנן.
כל תכניות ,דפי קטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם לייעודם ושימושים
אינפורמציה שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד לפרויקט זה – לא תתקבל.
אישור תוכניות הביצוע של הקבלן על ידי המתכנן לא ישחרר את הקבלן מחובתו להבטיח
תכנון נאות וייצור ,הרכבה והתקנה נכונים .הקבלן יכין ויספק בהקדם ,ולשם מניעת עיכובים,
תוכניות חשמל דיאגרמטיות מפורטות לאינסטלציה החשמלית ,ללוחות החשמל ,לחיבור
מנועים ,מתנעים ,אביזרי ויסות ,נורות ביקורת וכו' ,וימסרם בצירוף רשימה המכילה את
התוצרת והטיפוס של אותם מוצרים שעליו לספק.
תוכניות אלה יוגשו לאישור מוקדם לפני הביצוע.
העברת הציוד למקום ההתקנה:
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד .במידה ותנאי המקום
ידרשו זאת ,יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר ,ארוז כיאות בצורה שתאפשר הכנסת
הציוד למקום המיועד ולהרכיבו במקום התקנתו.
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כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהבניה.
הקבלן יהי אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן ע"י
המפקח.
לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שיאושר ע"י המתכנן.
לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת
אבק ,לכלוך וכדומה.
לא יועבר ציוד מאושר למקום ההתקנה טרם שנתקבל אישור להעברתו ע"י המפקח.
גישה לחלקי ציוד:
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו,
כגון:
מסננים ,מנועים ,מסבים ,שסתומים ,לוחות בקרה וכו' לשם טיפול ,אחזקה ותיקונים .בכל
מקרה כאשר מבנה הבניין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד ,יודיע הקבלן על
כך למתכנן ולמפקח בטרם יתקין את הציוד.
לא יעשה הקבלן שינויים ללא אישור מוקדם מהמתכנן.
בדיקת לחץ לצנרת גז במזגנים מפוצלים
.1לפני בידוד הצנרת המערכת תיבדק בלחץ של  1.5פעם מלחץ העבודה המרבי במערכת.
 .2הבדיקות יהיו למשך  24שעות לפחות ויחשבו למוצלחות במידה והלחץ הנ"ל לא ירד.
 .3הקבלן אחראי לכל נזק כלשהו אשר יגרם כתוצאה מבדיקה זאת ,עליו לנתק כל ציוד רגיש
במערכת אשר יכול להיפגע מבדיקה זאת ,עליו לנתק כל ציוד רגיש במערכת אשר יכול להיפגע
מבדיקה זאת.
ויסות
 .1הקבלן חייב בויסות וכיוון כל הציוד במערכות מיזוג האויר והאיורור ,דוגמת יח' מיזוג
אויר ,יח' לטיפול באויר ,מפוחים ,מפזרי אספקה ,תריסי יניקה ואויר חוזר.
 .2הקבלן חייב בבדיקת כל מערכות החשמל בציוד המערכות בזרם ובמתח הנדרש וכן
בבדיקה לפעולה תקינה של כל אביזרי הבטיחות והאזעקה.
 .3דו"ח ויסותים של כל האמור לעיל יוגש למתכנן עם גמר העבודה לבדיקה בצורה מסודרת.
הרצת המתקן
 .1על הקבלן להביא את המתקן למצב עבודה מושלם ותקין עפ"י דרישות המפרט ,כתב
הכמויות והתוכניות.
 .2הקבלן אחראי לנקות מלכלוך ומכל חומר זר אחר שנגרמו כתוצאה מעבודתו בבניין בצורה
יסודית לשביעות רצונו של המפקח לפני מסירת המתקן.
 .3עדכון תוכניות :עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין ,על הקבלן למסור
למזמין תוכניות ושרטוטים מושלמים ומעודכנים של העבודה כפי שבוצעה למעשה .לצורך זה
ישמור הקבלן באתר מערכת תוכניות אחת אשר יסמן עליה כל שינוי שיבוצע תוך כדי עבודה.
 .4סימונים ותוכניות :על הקבלן לספק דסקיות סימון ממתכת לכל ברז ולכל אביזרי הצנרת
והפיקוד ,וכן יבצע את סימון הצינורות עצמם ואת כיוון הזרימה בתוכם.
הקבלן יספק תוכניות חשמל ופיקוד בכל לוחות החשמל בנוסף לחומר ההסברה לתפעול
ואחזקה המפורט להלן.
 .5שילוט :לפני מסירת המתקן ידריך הקבלן את המזמין בכל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה
של המתקן .תקופת ההדרכה של  30יום לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן.
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 .6הדרכה :לפני מסירת המתקן ידריך הקבלן את המזמין בכל הנדרש להפעלה ואחזקה
תקינה של המתקן .תקופת ההדרכה של  30יום לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת
המתקן.
 .7תיקי הסבר לתפעול ואחזקה :לפני מסירת המתקן ימסור הקבלן למזמין שני תיקים ,לאחר
אישורם ע"י המתכנן ,המכילים כל אחד חומר הסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל
חלקיו .כל תיק יכיל את החומר הבא כשהוא מודפס וכרוך:
 .8קבלת המתקן :קבלת המתקן ותחילת שנת האחריות תבוצע ותחל רק לאחר קיום התנאים
הבאים:
 .1קבלת תיקי הסבר לתפעול ואחזקה.
 .2הפעלת המתקן בשלמותו ,וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים ממנו
לשירות המזמין.
אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלתו הסופית,
במידה ויידרש לכך ,ולפני תחילת תקופת האחריות.
 .3הפעלתה התקינה של המערכת למשך תקופה של  30יום.
 .4אישור המתכנן/המפקח כי המתקן מבוצע ופועל עפ"י הנדרש.
כתב הכמויות והמחירים:
 .1הסעיפים בכתב הכמויות הם תמציתיים ויש להבין אותם עם כל המפורט במפרט
ובתוכניות ולכלול במחירים את כל דרישת המסמכים.
 .2המזמין לא מתחייב שכל העבדות הרשומות בכתב הכמויות אכן תבוצענה .חלק מהסעיפים
ניתן כאלטרנטיבה בלבד ,והחלטה סופית תינתן עפ"י המחירים שייקבעו ,שינוי או ביטול
סעיפים לא יוכל לשמש עילה לבקשת תוספת כספית וכל מחיר בסעיף כלשהו מחייב את
הקבלן ,בלי קשר למחירי יחידה אחרים ,ולכמות הסעיף המסוים.
 .3הכמויות הניתנות בכתב הכמויות הן אמדן בלבד ,והתמורה שתגיע לקבלן תיקבע בהתאם
לכמויות נטו שתימדדנה באתר.
 .4מחירי היחידה לפריטים המתוארים במידותיהם לא ישונו אם המידות למעשה תהיינה עד
הבדל של  5%בכל כיוון.
 .5בכל סעיף בכתב הכמויות אשר ללא צוין אספקה והתקנה של היחד' .הכוונה היא
לשניהם.
 .6מחירי היחידות בכתב הכמויות כוללים את כל הנדרש במסמכים וכן[:
עבור אספקה – את היח' ,הובלה ,העמסה ,פריקה והבאתה למקום ההתקנה ,רווח הקבלן,
מסים (פרט למע"מ) ,וכל שאר ההוצאות.
עבור ההתקנה – כל העבודה הדרושה לשם ביצוע ההתקנה בצורה מושלמת כולל כל
החומרים וחומרי העזר הנדרשים ושימוש בכלי עבודה ,מכשירים וכו' וכן כל הוצאות שכר
העבודה כולל את הקבלן והמסים (פרט למע"מ).
 .7יתכן שהקבלן יידרש במהלך העבודה לספק ציוד או חומרים שאינם מופעים בכתבי
הכמויות .התמורה במקרה זה תחושב בהתבסס על פריט המופיע בכתב הכמויות.
הדומה ביותר לציוד/חומרים הנדרש ,וכן בהתאם ליחס המחירים בין מחירון רשמי של ספק
הציוד למחירים שבהצעת הקבלן .במידה ולא ימצא פריט דומה – תחושב התמורה עבור
אספקת הציוד/חומרים לפי ניתוח מחיר מאושר בכתב ע"י המפקח/המתכנן.
תקופת האחריות והשירות:
 .1תקופת האחריות והשירות הינה  36חודשים מיום קבלת המתקן ע"י המתכנן ו/או המפקח.
.2האחריות תכלול אחריות מלאה לכל המתקן של מערכות מיזוג האויר והאיורור.
 .3במשך זמן תקופת האחריות הקבלן מתחייב לתקן כל פגם או ליקוי במערכת על חשבונו
אלא אם נגרמו כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות ההפעלה.
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 .4עבודות השירות כוללות בדיקת המערכת אחת ל 3 -חודשים החלפות תקופתיות של מסנני
מסנני שמן ,בדיקה ומילוי של גז הקירור ,בדיקה ומילוי שמן במדחסים ,ניקוי
אויר,
סוללות ,בדיקה וחיזוק של ברגים ,אטמים ,ויסותים (כמויות אויר ,ספיקות מים וכו') ,ביקורת
וכיול אביזרי פיקוד וכל המתואר במפרט הכללי.
 .5עבור שירות יתאם הקבלן את מועדי הביקורת עם המזמין או נציגו .עבור תקלות במערכת
הקבלן מתחייב לטפל בכל הודעה בדבר תקלה במערכת תוך שעות (לא כולל שבתות וחגים)
ממועד קבלת ההודעה ,ולבצע את התיקון הנדרש באופן מידי ורציף עד לתיקן המלא .הקבלן
יעמיד מערכת לקבלת הודעות כאמור בכל מועד שהוא.
 .6האחריות תכלול במידת הנדרש "חלפים" (חומרים ,אביזרים ,חלקים ,מיסים ,ביטוחים
וכו') וכן את שעות העבודה .הקבלן יתקין "חלפים" מקוריים המתאימים למערכת בהתאם
להוראות היצרן של הציוד וזאת בכפוף לקבלת אישור המזמין.
 .7בתום כל ביקור במבנה הקבלן יגיש לאחראי מטעם המזמין ,דו"ח מפורט ביחס לשירותים
שבוצעו באותו ביקור .תקופת האחריות והשירות כלולה במחירי הסעיפים המופעים בכתב
הכמויות ולא תשולם כל תוספת עבודה
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מרכז מבקרים שילה הקדומה
פרק האיטום
 .1הקדמה
רשימת המסמכים שאינם מצורפים למפרט זה:
.1
.2

.3

תנאי החוזה הממשלתי לביצוע מבנה ע"י הקבלן (מדף .)3210
המפרט הכללי לעבודות בניין ומפרטים כלליים אחרים:
שנת ההוצאה
שם הפרק
מס'
2009
מוקדמות
00
05

עבודות איטום

2004

09

עבודות טיח

2007

50

משטחי בטון

1993

כל עבודות האיטום יבוצעו בהתאם לשני אלמנטים:
ה"מפרט הכללי לעבודות בנייה" (האוגדן הכחול)
א.
לפי תקנים ישראלים כגון:
ב.
  ,1430חלק  - 3יריעות ביטומניות  ,1752חלק  -1הכנת גגות לאיטום  -1045בידוד תרמי  -1920טיח ,1476 -חלק  -1הצפות.

הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המסמכים הנזכרים במכרז/חוזה זה ,קראם והבין
את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות
לדרישות המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
הערה
המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד
הבינוי והשיכון ,או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הבטחון ולצה"ל .המפרט הכללי
לעבודות בניין – ניתן להשגה באינטרנט תחת השם "מידע
 WWW.ONLINE.MOD.GOV.ILלספק/מפרט בינוי" באתר
שם הקבלן:

.

חתימת הקבלן:

.

 .1תמצית אלמנטים אשר יש לאטום ,הכולל :תוכניות מתווה ,רשימות פרטים ומפרטים

RT

-

רצפת המבנה התת קרקעית – תלויה

KM

-

קירות/קורות בחפירה פתוחה

KT

-

קירות פיתוח

SH

-

חדרים רטובים
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PR

-

הכנות לאיטום הגג

GE

-

גג עליון בשיטת "גג הפוך"

GB

-

גג/כרכוב מבטון מעל חלל פתוח

KI

-

קירות חוץ

HL

-

חלונות

MT

-

מטבח

KR

-

חדר קירור

- BRN
2.1
-

בריכת נוי

איטום רצפת המבנה במפלס הקרקע-תלויה

רשימת פרטים  -סידרה RT
שם הפרט

מס' פרט
RT-1

חתך אנכי אופייני לאיטום רצפת המבנה

RT-2

הגנה זמנית על האיטום בהיקף רצפת המבנה (שלב ביניים)

RT-3

טיפול בתפר של הפסקות יציקה בצד הפנימי של המבנה

RT-4

חתך אנכי ב ראש כלונס

RT-5

פרט איטום רצפת המבנה באזור ראש כלונס

RT-6

חתך אנכי בראש כלונס היקפי וקיר בחפירה פתוחה

RT-7

פרט גמר איטום רצפה במפגש עם כלונס בודד

RT-8

איטום סביב חדירת צינור דרך רצפת המבנה

איטום רצפת המבנה במפלס הקרקע  -התלויה
תקנים ישראלים:
מפרט טכני:
פרטים מסדרה:
ת.י ,1430 .חלק  ,3סוג
05.01,05.02,05.04,05.06
RT
M
הערות
תיאור האיטום
איטום הרצפה יתבצע על ידי שכבת יריעות ביטומניות ,SBS ,בגמר לפי ת.י1430 .
חול ,בעובי  5מ"מ.
החתך האופייני ברצפה
א .תשתית מהודקת
ב .ארגזים מתכלים
ג .יריעת פוליאתילן 0.2 ,מ"מ
ד .בטון רזה ע"ג ארגזים מתכלים
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ה .שכבת "פריימר" מקשרת כגון( "GS474 " :פזקר)
ו .שכבת יריעות ביטומניות משוכללות 5 ,SBS ,מ"מ.
ז .שכבת "שמנת הדבקה"
ח .בטון הגנה ב  ,20 -ללא זיון
עבודות הכנה
.1
סיום עבודות הניקוז
.1

על קורות ,יסודות,
קירות..
לפי ת.י1430 .
לפי המפרט הטכני
הביצוע ע"י מתכנן
אחר

יציקת בטון רזה ,בהתאם לתכניות קונסטרוקציה
.2
אשפרת הבטון הרזה במשך שתי יממות.
.3
אשפרת אלמנטי הבטון הנאטמים
עבודות איטום
יישום שכבת יסוד ("פריימר") ע"ג יסודות ,קורות ,אין חובה למרוח
.1
"פריימר" ע"פ הבטון
קירות בטון.
הרזה
ביצוע עיבודים מסביב לאלמנטי בטון כגון:
.2
יסודות ,מפגשי רצפה עם קירות/קורות
יישום שכבת יריעות ביטומניות ,בעובי  5מ"מ ,יש להזמין פיקוח עליון
.3
בגמר חול מולחמות ומודבקות בכל השטח של לבדיקה ואישור
אלמנטי הבטון.
הגנת שכבות האיטום
הדבקת היריעות "כלפי מעלה" ע"י "שמנת
.1
הדבקה"
יציקת בטון ללא זיון וללא אגרגט גס ,בעובי  4ס"מ,
.2
ע"ג שכבות האיטום( .ולכל המאוחר  15דקות לאחר
יישום "שמנת ההדבקה" )
הגנה זמנית של שולי יריעות האיטום בהיקף
.3
הקירות שמעבר לקוי הרצפה:
 ביריעת גיאוטכסטיל פוליאתילן  HDPEבעובי  1מ"מ. בלוקי בטון בעובי  4ס"מ עם בטון בניהם.ייבוש של  3ימים
ייבוש של  28יום

.2

.3

איטום קירות/קורות תת קרקעיים בחפירה פתוחה וקירות פיתוח
-

רשימת פרטים  -סידרות KT ,KM
שם הפרט

מס' פרט
KM-1

חתך אופייני של איטום קירות/קורות תת קרקעים בחפירה פתוחה

KM-2

פרט להפסקות יציקה בין רצפה וקורות מתחת למפלס הקרקע

KM-3

חדירת צינור או שרוול פלסטי דרך קירות שמתחת לפני הקרקע

KM-4

חלופה  1פרט למעבר צינור פלסטי דרך קיר הבטון תתקרקעי

KM-5

פרט מעבר צנרת פלסטי דרך שרוול/פרופיל מתכת וטיפול בין הצינורות

KM-6

איטום קצה הרצפה במפגש עם קיר עולה

KT-1

חתך אופייני של איטום קירות פיתוח

KT-2

חדירת צינור דרך קיר פיתוח
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איטום קירות/קורות תת קרקעיים בחפירה פתוחה וקירות פיתוח
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים:

KM, KT

05.01-05.04,05.06

ת.י ,1430 .חלק ,3
סוג " "R
ת .גרמני 4062
הערות

תיאור האיטום
שיטת האיטום המוצעת בקירות:
 שכבה ראשונה של מריחות ביטומן חם מנושף  85/40בעובי לפי ת.י1430 . 2מ"מ עליהן  -שכבת יריעות ביטומניות בעובי  4מ"מ.
שיטת האיטום המוצעת בקירות פיתוח:
 שכבה של מריחות ביטומן חם מנושף  85/40בעובי  3מ"מ חלופה :שכבות ביטומןאלסטומרי דו רכיבי
כולל.
כגון "פלקסיגום" או
ש"ע בעובי  3מ"מ.
החתך האופייני בקירות מתחת לפני הקרקע
א .קיר/קורה בטון קונסטרוקטיבי/עמודי בטון.
ב .שכבות ביטומן חם מנושף בעובי  2מ"מ.
בקירות פיתוח בלבד.
ג .שכבות ביטומן חם מנושף בעובי  3מ"מ.
לפי פרט KT-1
ד .שכבת יריעות ביטומניות משוכללות 4 ,SBS ,מ"מ.
ה .פלטות פוליסטירן 5 ,F-15 ,ס"מ.
עבודות הכנה
.1
הכנת קיר הבטון לפי המפרט הטכני ולפי ת.י .אשפרת הבטון  10ימים
.1
וייבושו  28יום
 ,1752חלק 1
הסרה של "ההגנה הזמנית" בהיקף הרצפה.
.2
טיפול ראשוני בקיר:
.3
שכבה של מריחות ביטומן חם מנושף  85/40בעובי
 3מ"מ משוריין בארג זכוכית.
עיצוב "רולקות" בטון קעורות 5 X 5 ,ס"מ ,בכל
.4
חיבורי קירות/מפגשים (קעורים) של מישורים
שונים.
קיטום של כל הפינות החדות ע"י השחזה 2 X 2
.5
ס"מ.
עבודות איטום
.2
שכבת "פריימר" מקשרת כגון( "GS474 " :פזקר) המתנה לייבוש (יבש
.1
למגע)
ע"ג קורות ,קירות בטון.
ביצוע "מריחות חיזוק" עם הטבעת ארג זכוכית במישורים אופקיים או
.2
אנכיים
במפגשי המישורים השונים.
איטום הקירות בשכבות ביטומן חם מנושף 85/40
.3
עד לקבלת עובי של  2מ"מ
ביצוע "יריעות חיזוק" במפגשי המישורים השונים
.4
וביצוע כל העיבודים הנדרשים סביב צנרת חודרת.
הלחמה/הדבקה מושלמת של שכבת יריעות  -ראו חלופות בסוף
.5
הפרק
ביטומנית בעובי  4מ"מ.
.3

הגנת שכבות האיטום
יישום שכבה של פלטות פוליסטירן מוקצף
.1
("קלקר")  F -15בעובי  5ס"מ.
בחלק העליון ,במפלס פני הקרקע ומעליו ,יוגן במקרה של החזר קרקע
.2
האיטום בטיח צמנט משוריין ברשת לול מגולוונת ,סלעית יש להגן על
איטום הקירות
בעובי  2ס"מ.
בפלטות קלקר בעובי 2
ס"מ וקיר בלוקי בטון
בעובי  4/7ס"מ (לפי
המקרה).

16

שיטות חלופיות לביצוע איטום:
שכבות "מסטיק ( "MCביטום) ,משוריינות בארג
.1
זכוכית ,בעובי מינימלי של  4מ"מ.
שכבת ביטומן אלסטומרי דו רכיבי כגון:
.2
"פלקסיגום" (ביטום) או ש"ע 2-3 ,מ"מ ,ומעליה
שכבת ארג זכוכית ושכבה נוספת שנייה ,בעובי
כולל מזערי של  6מ"מ (יבש).
שכבת ביטומן אלסטומרי דו רכיבי כגון:
.3
"פלקסיגום" או ש"ע ,בעובי הכולל של  3מ"מ.
(בקירות פיתוח בלבד).
שכבת ביטומן חם אלסטומרי כגון "אלסטוגום
.4
( " 795פזקר) או ש"ע משורין בארג זכוכית בעובי
 5מ"מ.

.4

2.2

השיטות החלופיות
המוצעות תבוצענה
במחירי בסיס של
החלופה המוצגת לעיל
ותאושר מראש ע"י
היועץ.

איטום חדרים רטובים ,כגון :חדרי שירותים

-

רשימת פרטים – סדרות SH
שם הפרט

מס' פרט
SH-1

חתך אנכי אופייני של רצפת חדרים רטובים כגון שרותים

SH-2

חגורת סף ("סכר סמוי") באזור הדלת בין אזור רטוב ליבש

SH-3

חתך אנכי דרך מחסום רצפה (קולטן)

SH-3-1

חלופה נחותה לאיטום מסביב מחסום הרצפה

SH-4

חתך אנכי דרך רצפה וקיר בלוקים בשירותים

SH-5

פרט לאיטום מסביב לצינור בקיר חדר רטוב

SH-6

פרט לאיטום מסביב לקולטן

איטום חדרים רטובים ,כגון :חדרי שירותים
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישראלים:

SH

05.07 ,05.01

 -1476חלק 1
הערות

תיאור האיטום
האיטום יתבסס על שכבות צמנט הידראולי מוגמש ,דק עובי,
משוריין בארג זכוכית חסין אלקלי
הקדמה ועבודות הכנה
.1
החדרים הרטובים יאטמו מצידם הפנימי בשני שלבים:
המערכת תכלול שכבות צמנט הידראולי המערכת תבוצע טרם
שלב
מוגמש משוריינות בארג זכוכית חסין אלקלי .הרכבת מערכת
ראשון:
האינסטלציה.
שלב שני :מערכת משנה המבוצעת ע"ג הריצפה בשכבות
ביטומן פולימרי בעובי  2מ"מ.
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עבודות ההכנה:

.2

.3

.4

.5
.6

קירות חדרים רטובים יהיו מבטון/בלוקי בטון או
.1
לוחות צמנטבורד על גבי חגורת בטון היקפית
בגובה של לפחות  10ס"מ מעל פני הריצוף בלבד.
אין להשתמש בלוחות גבס או בבלוקי איטונג.
הצנרת בקירות בלוקים תוכנס בתוך מיגרעות אשר
.2
עליהן תבוצע מערכת האיטום הראשונה .לאחר מכן
יאטם הקיר פעם נוספת.
מסביב לצנרת יבוא "פלנץ" חרושתי מותאם
.3
למערכת האיטום המיושמת.
מערכת האיטום הראשונה תעלה גם על קירות
.4
החדרים עד גובה שנדרש (במקומות שהקיר נרטב)
או על פי דרישות המפרט ,אך לא פחות מ  15 -ס"מ
מעל פני הריצוף הסופי.
בסיום מערכת המשנה הראשונה יש לבצע בדיקת
.5
הצפה תקנית.
מערכת האיטום השנייה תעלה רק בשיפולי הקירות
.6
עד לגובה של  3-5ס"מ מעל לגובה פני הריצוף של
הרצפה.
טיפול מקדים ב"רולקות" ונקודות תורפה
ומפגשי המישורים השונים (כגון
סדקים
איטום
"רולקות") וכן מפגשי חומרים שונים או מפגשי לוחות
ייעודיים בטיח הידראולי מוגמש משוריין בארג זכוכית
חסין אלקלי ,המריחות תבוצענה עד שהארג ייעלם כליל
בשכבות האיטום.
לחילופין ,ניתן לשלב במקום הנ"ל ,סרט הדבקה עצמית
בוטילי ,עם "גב" בד ברוחב ≥  7.5ס"מ ,כדוגמת
( HARDCAST PP 5308מיקו פתרונות).
מערכת האיטום הראשונה על בסיס צמנט הידראולי
שכבת איטום ראשונה של טיח הידראולי מוגמש
.1
דק עובי (כגון "סיקהטופ  "107 Fטורו ,או
"איטומט פלוס "502
)כרמית)  1 – 0.7ליטר למ"ר.
מריחת שכבה שניה ויישום שכבת השיריון
.2
ישום שכבת האיטום הנוספת עד להגעת העובי
.3
הנידרש וכיסוי מוחלט של הרשת
אשפרה ייבוש ועבודות השלמה
אשפרת אדי מים בעזרת מזלף פרחים ,או מרסס
.1
אדים חקלאי גדול ,אך לא זרם מים ישיר.
לאחר ייבוש מלא ,תבוצע השלמת איטום סביב
.2
אביזרים וכו' ,ב"מסטיק אטימה".
הצפת ביקורת
יש ליצור הגבהה זמנית בפתח ,אשר תאפשר הצפה.
.1
ביצוע הצפה לפי דרישות לגג
.2
מערכת האיטום השנייה על בסיס ביטומן
איטום זה יבוצע ע"פ הרצפות ובדפנות רק עד מעל למפלס
הריצוף .האיטום יבוצע רק לאחר גמר התקנת הצנרת,
כיסויה בבטון ,אשפרת הבטון וייבוש מלא.
מריחת שכבת "פריימר" מקשרת כגון"GS474 " :
.1
(פזקר)
מריחה ראשונה של אמולסית ביטומן/פולימר כגון
.2
"מסטיק ( "MCביטום) כ  800-גר' למ"ר.
כעבור לפחות  6שעות או למחרת היום ,ביצוע
.3
שכבת איטום שנייה כנ"ל ,לקבלת עובי מזערי של
 2מ"מ.

ראו פרק 05.01
להכנת הבטון.

לפי ת.י1476 .

יש להזמין פיקוח
עליון לבדיקה ואישור.
רוחב רצועת הארג
יהיה  20ס"מ

כל שכבה תבוצע בצבע
שונה (אפור ולבן)

לפחות שבוע ימים
יש להזמין פיקוח
עליון לבדיקה ואישור.
לפי ת.י1476 .
בחדרי השירותים
בלבד
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.4

.7

ריצוף וחיפוי
הדבקת אריחי הקרמיקה בדבק התואם לאריחים יש לקבל מן היצרן את
הדרישות והמוספים
ולמערכת האיטום.
יש לקבל מיצרן החומרים אחריות כוללת על מערכת בהם יש ליישם את
שכבות הטיח על מנת
האיטום והדבקת האריחים.
להגיע לחוזק הדבקה
טוב ומלא אל מערכת
האיטום.
2.3

-

אם טיט הריצוף יבוצע ישירות על האיטום יש
להטביע אגרגט גס ,בשכבת איטום דקה נוספת
(לשיפור הדבקת טיט הריצוף).

איטום גגות עליונים בשיטת ה"גג ההפוך"

רשימת פרטים – סדרות PR ,GE
שם הפרט

מס' פרט
PR-1

הכנה לאיטום וחתך אנכי באזור המפגש עם המעקה דוגמאות לאף מים
מבטון

PR-2

הכנה לאיטום באזור קולטן מי גשם

PR-3

הכנת הגג לאיטום :פרט שרוול משני חלקים למעבר קבוצת צינורות

GE-1

חתך אנכי אופייני לאיטום גגות עליונים בשיטת ה" גג ההפוך"

GE-2

חתך אנכי באיזור המעקה של גג עליון

GE-2-1

חתך אנכי באיזור המעקה של גג עליון

GE-3

פרט לאיטום באיזור קולטן מי גשם בגג עליון

GE-4

גמר עליון ליריעות איטום עם דוגמא לאף מים תקין

GE-5

גמר עליון ליריעות האיטום (בהעדר אף מים מבטון)

GE-6

פרט איטום סביב בסיס הבטון להעמדת מכשור על הגג

GE-7

איטום סביב צינור או שרוול החודר דרך הגג

איטום גגות עליונים בשיטת ה"גג ההפוך"
פרטים מסדרה:
GE , PR

מפרט טכני:
 05.03 ,05.01עד 05.06

תיאור האיטום
מערכת האיטום תבוצע בשני שלבים :

תקנים ישראלים:
ת.י -1430 .חלק  -3סוג ,M
,1045
 -1476חלק 1
הערות
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מריחות ביטומן חם מנושף משוריינות בארג
שלב ראשון
זכוכית ,בעובי  4מ"מ – מבוצע ב  4 -שלבים.
יריעה ביטומנית ,SBS ,בעובי  4מ"מ.
שלב שני
חתך אופייני בגג העליון
בטון קונסטרוקטיבי ובטון שיפועים
א.
שכבת "פריימר" מקשרת כגון( "GS474 " :פזקר)
ב.
שכבות ביטומן חם מנושף משוריינות בארג,
ג.
בעובי כולל  4מ"מ.
שכבת יריעה ביטומנית משוכללת בעובי  4מ"מ
ד.
פלטות בידוד תרמי  5 -ס"מ
ה.
גיאוטכסטיל  400ג"ר למ"ר.
ו.
מרצפות מדרכה ו/או חצץ ,עובי  5ס"מ.
ז.
עבודות ההכנה
.1
 .1עיבוד בטיח של אזור יציאות המים מהגג  ,והשלמת במידת הצורך
בטון השיפועים.
 .2יציקת "רולקות" קעורות  5 x 5ס"מ.
 .3תיקונים והחלקה מקומית של התשתית ובמיוחד
תחתית מעקות וקירות.
המתנה להתייבשות
 .4אשפרה של עבודות הבטון והטיח כ  10 -ימים
מלאה.
הייבוש
תהליך
לפחות שבועיים .
לפי ת.י1476 .
החלקת תשתית ואיטום ראשוני במריחות ביטומן חם כל שכבת איטום
.2
תבוצע כאשר קודמתה
מנושף משוריין בארג זכוכית
כבר התקררה
(התקשתה)
 .1מריחת שכבת "פריימר" מקשרת כגון"GS474 " :
(פזקר) אשר ישופשף היטב לתשתית.

.3

יש להזמין פיקוח עליון
 .2טיפול ראשון בנקודות תורפה,
העבודה כוללת :ישום ביטומן משוריין בארג לבדיקה ואישור.
זכוכית לאורך ההגבהות ("רולקות") והמפגשים
השונים כגון ,סביב קולטנים ,צינורות וכו'
 .3יישום שכבה של ביטומן חם מנושף "אלסטקס על שכבה זו גם לשפר
( "85/40פזקר) .שעור הצריכה המשוער כ  2 -ק"ג את החלקת השטח.
למ"ר.
 .4הטבעת ארג זכוכית בחומר האיטום הנ"ל ,בעודו
נוזלי.
 .5שכבות ביטומן חם מנושף כנ"ל ,עד לקבלת עובי של יש להזמין פיקוח עליון
 4מ"מ ,והעלמת כל שריד לארג ,בתוך חומר לבדיקה ואישור.
האיטום.
לאחר התקררות
 .6הטבעת חול יבש לכסוי כל הביטומן.
הביטומן  -הרחקת חול
עודף (שלא נדבק).
 .7גידור השטח להגנה זמנית על האיטום ולמניעת
זרים ופגיעה באיטום.
עליה של גורמים
בדיקת אטימות בהצפה
בדיקת אטימות בהצפה תבוצע לפחות  3ימים לאחר גמר לפי ת.י1476 .
ביצוע השכבות הנ"ל..
אין צורך לבצע הצפה נוספת לאחר ביצוע מערכת איטום
שנייה,
מלבד אם היועץ/המפקח ידרוש הצפה נוספת/חוזרת.
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תהליכי העבודה,
איטום ביריעות ביטומניות משוכללות
יבוצעו רק לאחר
אישור גמר מוצלח
של בדיקות ההצפה
מריחת שכבת "פריימר" מקשרת כגון "GS474 " :במקרה ששכבת
.1
הביטומן הנ"ל
(פזקר)
התלכלכה ,ואינה
דביקה ,וע"פ הנחיית
המפקח
עיבוד סביב קולטנים ביריעה ביטומנית מיוחדת,
.2
 ,SBSללא זיון סיבי ,בעובי  5מ"מ.
ביצוע "יריעות חיזוק" ,בכל מפגשי מישורים יש להזמין פיקוח עליון
.3
שונים וכן סביב פרטי צנרת ,מיריעה כר"מ ,אך לבדיקה ואישור.
בעובי  4מ"מ.
ישום שכבת יריעות ביטומניות ,SBS ,בהלחמה לפי ת.י1430 .
.4
מלאה לתשתית ,בעובי  5מ"מ ,בגמר חול.
ביצוע "יריעות חפוי" מיריעה כנ"ל ,אך עם אגרגט יש להזמין פיקוח עליון
.5
לבדיקה ואישור.
על "גב" היריעה.
בידוד תרמי
הנחה של פלטות פוליסטירן משוך (אקסטרודד) בצפיפות עובי פלטות הבידוד
 38ק"ג למ"ק ,בעובי  5ס"מ ,ע"פ יריעות האיטום .יקבע לפי יועץ הבידוד
התרמי.
הדבקה נקודתית למניעת התעופפות הפלטות ברוח.
ניקוז והגנת הבידוד והאיטום
הנחה של יריעת גיאוטכסטיל 400 ,ג"ר למ"ר.
.1

.4

.5

.6

.2
2.4
-

הנחה של מרצפות מדרכה/חצץ לפי המפרט יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
הטכני.

איטום גג/כרכוב מבטון מעל חלל פתוח

רשימת פרטים – סדרה GB
שם הפרט

מס' פרט
GB-1

גג בטון מעל חלל פתוח

GB-2

פרט לאיטום באזור המרזב עם יציאה צדדית

GB-2-1

פרט לאיטום באזור המרזב

GB-3

חתך אנכי דרך כרכוב מבטון

איטום גג/כרכוב מבטון מעל חלל פתוח
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישראלים:

GB

05.06 ,05.01

ת.י -1476 .חלק 1
הערות

תיאור האיטום
האיטום יתבסס על ממברנה של פוליאורתן אלסטומרי
עבודות הכנה
.1
1.1
1.2

לפי מפרט טכני סעיף
05.01

ניקוי השטח
חיפוס פגמים בשכבות האיטום
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לפי מפרט טכני סעיף
עבודות האיטום
05.05
איטום
מערכת
העבודות האיטום תבוצענה במערכת פוליוארתן חד רכיבי כל
שתבחר צריכה להיות
לסירוגין .מערכת זו תבוצע בעובי  2.0מ"מ.
קבלן
ע"י
מבוצעת
המאושר ע"י ספק/יצרן
המערכת ,אשר יעזור
בפיקוח ויאשר את
העבודה.
 3.1מריחת יסוד ("פריימר").
 3.2מריחות פוליאורתן אלסטומרי ,שכבה ראשונה בעובי
של כ  0.3 -מ"מ
 3.3מריחת שכבה שנייה של פוליאורתן אלסטומרי,
כנ"ל .
 3.4שכבה שלישית (או יותר) ,במריחות חומר כנ"ל
לקבלת עובי מזערי של  2.0מ"מ.
 3.5שכבות איטום עליונה להגנה נגד  U.V.מסוג
"היפרדסמו "AD-Y

.3

2.5

-

איטום קירות חוץ בגמר אבן

רשימת פרטים – סידרה KI

מס' פרט
KI-1

שם הפרט
איטום קיר בטון מתחת לאבן (בשיטה הרטובה)

איטום קירות חוץ בגמר אבן
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישראלים:

KI

05.01

 -1476חלק 1920 ,1
הערות

תיאור האיטום
חלופה א'  -האיטום יתבסס על שכבות טיח צמנט  ,משופר
בעובי  20-16מ"מ.
עם
חלופה ב'  -האיטום יתבסס על שכבות טיח הידראולי מוגמש
שריון ארג זכוכית.
עבודות ההכנה
.1
עבודות הכנת התשתית יכללו סתימת חרירים ,טיפול הכול לפי פרק
בסדקים והחלקת התשתית (במידת הצורך) בשכבות טיח 05.01
במפרט הטכני
צמנט משופר בפולימר.
אם נדרש,
טיח מיישר
.2
לפי החלטת המפקח
מריחת "שמנת הדבקה".
.1
ביצוע שכבת טיח צמנט משופר בפולימר ,ליישור לפי ת.י ,1920 .חלק
.2
ו  2 -ופרק 05.01
והחלקה בעובי של כ  6-8 -מ"מ.
שבמפרט הטכני.
בפולימר
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ביצוע שכבה נוספת כנ"ל עם תכונות אטימה .לקבלת לפי ת.י ,1920 .חלק
.3
ו  2 -ופרק 05.01
עובי של כ  10-12 -מ"מ ,בגמר מסורק.
שבמפרט הטכני.
אשפרת הטיח במהלך של שבוע ימים.
.4
ייבוש ועבודות השלמה
יש להזמין פיקוח
לאחר ייבוש מלא של האיטום הנ"ל יבוצע בקיר
.1
שכבות הגמור שיחופה באבן בשיטה רטובה ,איטום עליון לבדיקה
ואישור.
פרטני סביב אביזרי הקיבוע ב"מסטיק אטימה".

.3

.2
.4

בידוד תרמי
הבידוד התרמי יבוצע בצד החיצוני בהתאם לתכנון עובי פלטות הבידוד
יקבע לפי יועץ
האדריכלי.
הבידוד התרמי
2.6

-

לאחר תלית האבן ,סתימת המישקים (הפוגות)
ב"מסטיק אטימה" או כוחלה.

טיפול בקיר בטון חשוף

רשימת פרטים – סידרה KI

מס' פרט
KI-2

שם הפרט
חתך אופייני לטיפול בקיר בטון חשוף

טיפול בקיר בטון חשוף
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישראלים:

KI

05.01

 -1476חלק 1920 ,1
הערות

תיאור הטיפול
הטיפול בקיר בטון חשוף יתבסס על הספגה שקופה דוחה מים של
תמיסת פוליסילוקסן לאחר הכנה מקומית של התשתית.
עבודות ההכנה
.1
הכול לפי פרק
ניקוי יסודי של שטח מכל לכלוך ,וייבוש השטח.
.1
05.01
במפרט הטכני
ביצוע פילוט ( :(PILOT
.2
לפני ביצוע העבודה יש למרוח את חומר האיטום
(סעיף  2להלן) ע"פ שטח של כ  1 -מ"ר.
לאחר שבועיים תבחנה עבודות ה"פילוט" ע"י
האדריכל ובא כוחו וינתן אישור להמשך ביצוע
העבודה.
ביצוע הספגת הקיר
.2
לפחות יומיים לאחר רדת גשם אחרון ,התזה או
.1
גלילה של תמיסת פוליסילוקסן ,כגון "רודורסיל H
( " 224גילאר) ,או ש"ע ,להספגת כל המשטח בחומר
איטום כנ"ל ,בכמות משוערת של כ  300 -מ"ל למ"ר.
ביצוע שכבה נוספת כנ"ל ,לאחר חצי שעה.
.2
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2.7

-

איטום סביב חלונות

רשימת פרטים – סידרה HL

שם הפרט

מס' פרט
HL-1

אופן הדבקת יריעות  EPDMלמשקוף העיוור בחלונות לעזרת יועץ האלומיניום

HL-2

פרט מנחה לאיטום משקוף סמוי בחלונות כולל שיטת הדבקת יריעות EPDM

HL-3

פרט מפגש קיר מסך עם משטח מרוצף

איטום סביב חלונות
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישראלים:

HL
הערות
יש לתאם את שלבי
האיטום באזור החלון.

תיאור האיטום
עבודות איטום מסביב לחלונות תתבצענה ע"י קבלן עבודות
אלומיניום או בתאום עימו ובאחריותו.
יריעות ה  EPDM -יהיו ללא שריון ,מחוספסות משני צידיהן,
מסוג . )TRELLBORG ( VARNANO
יישום יריעת EPDM
.1
יריעות ה  EPDM -יהיו ללא שריון ,מחוספסות משני או מערכת שוות ערך
מאושרת מראש ע"י
צידיהן ,מסוג
היועץ
 ,)TRELLBORG ( VARNANOבעובי  1.2מ"מ.
קיטום פינות חדות וניקוי התשתית.
.1
ניקוי היריעה בטולואול (או אחר לפי הוראות
.2
היצרן)
מריחת התשתית הנקייה ב"פריימר"
.3
 (SHLOTEN)SO-Pהמתנה נדרשת.
מריחת "משחת הדבקה" כגון DYNOL SO-
.4
N1649על התשתית ושכבה דקה מאוד גם על
היריעה.
הדבקת רצועות של יריעות ה  EPDM -תוך כדי
.5
לחיצתן באמצעות גלגלת ייעודית .יש למנוע
כליאת אוויר בין היריעה לתשתית.
כעבור יממה לפחות ,ולאחר ביקורת ,מריחת
.6
"משחת אטימה" בקצות היריעה (כגון
סיקהפלקס .)11 FC
יישום "מסטיק אטימה" סביב חלונות
.2
במקומות בהם לא ניתן ליישם יריעת EPDM
.1
כנ"ל ,יש ליישם "מסטיק אטימה" שאינו מכתים
את הבטון משני צידי משקוף החלון (בצד הפנימי
והחיצוני) .רוחב ההדבקה של ה"מסטיק" יהיה
לפחות בין  2-1ס"מ ,על כל אחת מהפאות
הנאטמות.
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2.8
-

איטום מטבח

רשימת פרטים – סידרה MT
שם הפרט

מס' פרט
MT-1

חתך אנכי אופייני לאיטום רצפת המטבח

MT-2

חתך אנכי במפגש רצפה ותחתית קירות המטבח

MT-3

מטבח חגורה"/סכר" בין איזור רטוב ליבש

MT-4

מטבח  -שלב ביניים של האיטום והגנתו סביב תעלת איסוף

MT-5

מטבח  -איטום רצפה והגנתה באזור תעלת איסוף

MT-6

חדירת צינור מחובר פלסטי עם אלמנט דלמר דרך רצפת בטון

איטום מטבח
פרטים מסדרה:
MT

מפרט טכני:
 05.03,05.01עד 05.06

תקנים ישראלים:
ת.י ,1430 .חלק  ,3סוג
 ,1476 ,Mחלק 1
הערות

תיאור האיטום
מערכת האיטום תבוצע בשני שלבים:
מריחות ביטומן חם אלסטומרי משוריינות
שלב ראשון
בארג זכוכית כגון "אלסטוגום  ,"795בעובי 4
מ"מ.
לפי ת.י1430 .
שכבת יריעות ביטומניות משוכללות,SBS ,
שלב שני
בעובי  5מ"מ .
החתך האנכי האופייני במטבח
א .בטון קונסטרוקטיבי מוחלק
ב .מריחות ביטומן חם אלסטומרי משוריינות ,בעובי 4
מ"מ.
ג .שכבת יריעות ביטומניות בעובי  5מ"מ.
ד .גיאוטכסטיל  400ג"ר למ"ר.

.1

ה .יריעת פוליאתילן 0.2 ,מ"מ.
ו .בטון ב  4 ,20 -ס"מ כהגנה ,לפי הפרט.
ז .גמר ריצוף ,לפי אדריכל
עבודות ההכנה
 .1עיבוד בטיט משופר בפולימר של אזור קולטני במידת הצורך
יציאות המים
לפי פרק  05.01במפרט
 .2עיצוב "רולקות" קעורות  5 X 5ס"מ.
הטכני.
 .3תיקונים ,יישור והחלקה מקומית של התשתית לפי פרק  05.01במפרט
הטכני.
ובמיוחד את תחתית הקירות.
המתנה להתייבשות
 .4אשפרה של עבודות הבטון והטיח כ  10 -ימים
מלאה.
תהליך הייבוש -
לפחות שבועיים .
לפי ת.י1476 .
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.2

החלקת תשתית ואיטום ראשוני במריחות ביטומן חם
.1

.3

.4

.5

כל שכבת איטום תבוצע
כאשר קודמתה כבר
התקררה (התקשתה)

מריחת שכבת "פריימר" מקשרת כגון"GS474 " :
(פזקר)  ,אשר ישופשף היטב לתשתית.

יש להזמין פיקוח עליון
 .2טיפול ראשון בנקודות תורפה  ,העבודה כוללת:
 ישום ביטומן משוריין בארג זכוכית לאורך לבדיקה ואישור.ההגבהות ("רולקות") והמפגשים השונים כגון,
סביב קולטנים ,צינורות וכו'
 .3יישום שכבה של ביטומן חם אלסטומרי
כגון":אלסטוגום ( "795פזקר) .שעור הצריכה
המשוער כ  2 -ק"ג למ"ר.
 .4הטבעת ארג זכוכית בחומר האיטום הנ"ל ,בעודו
נוזלי.
 .5שכבות ביטומן חם מנושף כנ"ל ,עד לקבלת עובי יש להזמין פיקוח עליון
של  4מ"מ ,והעלמת כל שריד לארג ,בתוך חומר לבדיקה ואישור.
האיטום.
לאחר התקררות
 .6הטבעת חול יבש לכסוי כל הביטומן.
הביטומן  -הרחקת חול
עודף (שלא נדבק).
 .7גידור השטח להגנה זמנית על האיטום ולמניעת
זרים ופגיעה באיטום.
עליה של גורמים
בדיקת אטימות בהצפה
בדיקת אטימות בהצפה תבוצע לפחות  3ימים לאחר גמר ההצפה תבוצע לפחות 3
ימים לאחר גמר ביצוע
ביצוע השכבות הנ"ל..
אין צורך לבצע הצפה נוספת לאחר ביצוע מערכת איטום השכבות הנ"ל.
לפי ת.י1476 .
שנייה,
מלבד אם היועץ/המפקח ידרוש הצפה נוספת/חוזרת .
תהליכי העבודה,
איטום ביריעות ביטומניות משוכללות
יבוצעו רק לאחר אישור
גמר מוצלח של בדיקות
ההצפה
 .1מריחת שכבת "פריימר" מקשרת כגון "GS474 " :במקרה ששכבת
הביטומן הנ"ל
(פזקר)
התלכלכה ,ואינה
דביקה ,וע"פ הנחיית
המפקח
 .2עיבוד סביב קולטנים ביריעה ביטומנית מיוחדת,
 ,SBSללא זיון סיבי ,בעובי  5מ"מ.
 .3ביצוע "יריעות חיזוק" ,בכל מפגשי מישורים יש להזמין פיקוח עליון
שונים וכן סביב פרטי צנרת ,מיריעה כר"מ ,אך לבדיקה ואישור.
בעובי  4מ"מ.
 .4יישום שכבת יריעות ביטומניות ,SBS ,בהלחמה לפי ת.י1430 .
מלאה לתשתית ,בעובי  5מ"מ ,בגמר חול.
יש להזמין פיקוח עליון
 .5ביצוע "יריעות חיפוי" מיריעה כנ"ל.
לבדיקה ואישור.
ניקוז והגנת האיטום
 .1גיאוטכסטיל  400גר' למ"ר.
 .2יריעת פוליאתילן  0.2מ"מ.
 .3שכבת בטון ב  ,20 -בעובי  4ס"מ בכל השטח שיטת אבטחת עובי
הבטון ראו פרק 05.01
האופקי.
 .4בשיפולי קירות יבוצע טיח צמנט משוריין ברשת
לול מגולוונת ,או ,ארג זכוכית חסין אלקלי.
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איטום חדר קירור/הקפאה

רשימת פרטים – סידרה KR
מס' פרט
KR-1

שם הפרט
פרט איטום ובידוד רצפה וקירות חדרי הקפאה עמוקה

איטום ובידוד חדרי הקירור
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישראלים:

KR

 05.03,05.01עד 05.06

1045 ,1476 ,1430

מערכת איטום חדרי הקירור תבוצע על בטון ההגנה של כלל המרכול
תיאור האיטום
מערכת האיטום תתבסס על שתי "מערכות" משנה ,שונות:
מערכת המשנה שתי שכבות יריעות ביטומניות משוכללות,
 ,SBSבעובי  4מ"מ ,כ"א.
הראשונה
מערכת המשנה שתי שכבות יריעות בהדבקה עצמית,
כגון( "ELOTENE HD " :גילאר) ,או
השנייה
" ( "TEXSELF M1.5דבטק) או ש"ע.
עבודות ההכנה
.1
 .1עיבוד בטיט משופר בפולימר של אזור קולטני במידת הצורך
יציאות המים
לפי פרק  05.01במפרט
 .2עיצוב "רולקות" קעורות  5 X 5ס"מ.
הטכני.
 .3תיקונים ,יישור והחלקה מקומית של התשתית לפי פרק  05.01במפרט
הטכני.
ובמיוחד את תחתית הקירות.
המתנה להתייבשות
 .4אשפרה של עבודות הבטון והטיח כ  10 -ימים
מלאה.
הייבוש
תהליך
לפחות שבועיים .
לפי ת.י ,1476 .חלק 1
מערכת איטום ראשונה :איטום ביריעות ביטומניות
.2
משוכללות
הערות

(*)

.1

מריחת יסוד ("פריימר") ,אשר ישופשף היטב
לתשתית.

.2

עיבוד סביב אלמנטים חודרים ,תעלת ניקוז (*)המלצה לפיקוח
ואביזרים נוספים אם יהיו ,ביריעה ביטומנית עליון
מיוחדת ,SBS ,ללא זיון סיבי ,בעובי  5מ"מ.
ביצוע "יריעת חיזוק" ,בכל מפגשי התשתית
האופקית עם האנכית וכן סביב פרטי צנרת,
מיריעה כר"מ ,בעובי  5מ"מ.
איטום ע"י יריעה ביטומנית משוכללת  ,SBSת.י ,1430 .חלק
דרגה " ."M
בהלחמה מלאה ,בעובי  4מ"מ.
ביצוע "יריעות חיפוי" מיריעה כנ"ל.
איטום ע"י יריעה ביטומנית נוספת כנ"ל ,בהלחמה ת.י ,1430 .חלק
דרגה " ."M
מלאה ..

.3
.4
.5
.6
(*)

.7

ביצוע "יריעת חיפוי" נוספת מיריעה כנ"ל

 (*)המלצהעליון

,3
,3

לפיקוח
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.3

בדיקת אטימות בהצפה
 ההצפה תבוצע לפחותבדיקת אטימות בהצפה ,לפי הנחיות.
אין צורך לבצע הצפה נוספת לאחר ביצוע מערכת איטום  3ימים לאחר גמר
שנייה ,להוציא מקרה בו היועץ או המפקח חושדים ,כי ביצוע השכבות הנ"ל.
האיטום נפגע וברצונם לוודא את שלמות האיטום - .ת.י ,1476 .חלק 1
ההצפה תבוצע על חשבון הקבלן כולל כל התיקונים
שנגרמו עקב כך.
עבור הצפה שנייה שלא באשמת הקבלן ישולם בנפרד.
ניקוז והגנת האיטום
 .1הנחת שכבת גיאוטכסטיל  400גר' למ"ר.
 .2הנחת יריעת יריעת פוליאתילן בצפיפות גבוהה
 HDPEבעובי  1מ"מ.
בידוד תרמי
 .1הנחת שתי שכבות של פלטות פוליאוריתן לבידוד
תרמי בעובי כולל של  10ס"מ.
מערכת איטום שנייה :איטום ביריעות בהדבקה עצמית
עצמית כגון
 .1ביצוע שכבת יריעות בהדבקה
"  "ELOTENE HDאו ש"ע ע"פ כל המשטח וכן יש
לעלות עם היריעות ע"ג קירות החדר עד לגובה של
 10ס"מ לפחות ממפלס המדרך הסופי
 .2ביצוע שכבת יריעות נוספת כנ"ל העולה על קירות
החדר עוד  10ס"מ נוספים מעל היריעה התחתונה.
הגנת שכבות האיטום
 .1הנחת שתי שכבות יריעות פוליאתילן בצפיפות
גבוהה  HDPEבעובי  1מ"מ ,כ"א.
 .2יציקת בטון ב  ,40 -עם תוספת סופרפלסטיסייזר
שכבת מדרך
 .1פרופיל פלב"מ לפי הנחיות יועץ חדרי הקירור.

.9

חתכים אופייניים
 .1החתך האנכי האופייני בחדרי הקירור
א .שכבות איטום והגנת רצפת המרכול
ב .שתי שכבות יריעות ביטומניות משוכללות
בעובי  4מ"מ
ג .גיאוטכסטיל  400גר' למ"ר.

.4

.5
.6

.7

.8

ד.

יריעת פוליאתילן1 HDPE ,מ"מ.

ה.

פלטות פוליאוריתן בעובי  10ס"מ.

ו.

שתי שכבות יריעות בהדבקה עצמית.

ז.
ח.

שתי יריעות פוליאתילן 1 HDPE ,מ"מ ,כ"א.
בטון ב  40 -עם סופרפלסטיסייזר.

ט.

פרופיל פלב"מ.

28

2.10
-

איטום בריכת נוי

רשימת פרטים – סידרה BRN
שם הפרט

מס' פרט
BRN-1

חתך אופייני של איטום רצפה וקירות בבריכת נוי

BRN-2

חתך אנכי במפגש רצפת וקיר בטון

BRN-3

חדירת צנרת פלדה דרך קיר הבריכה

BRN-4

טיפול בסדק בתשתית הבטון בבריכה

איטום בריכת נוי
מפרט טכני:
05.07 ,05.01

פרטים מסדרה:
BRN
תיאור האיטום
 .1עבודות הכנה
 .1יש לבצע קרצוף וניקוי פני הבטון ,הכולל הורדת מי הצמנט,
לכלוך חלקים רופפים,גילוי חורים ופגמים בבטון (סגרגציה).
 .2יבוצע טיפול בכל פני הבטון ,הכולל טיפול בסדקים ,בנקודות
תורפה  -כגון סגרגציה של הבטון ומילוי חורים.
 .3ביצוע עגולות ("רולקות") מבטון ,במידות  3 X 3ס"מ.
 .4שכבה ליישור והחלקה של תשתית הבטון כגון "סיקה גרד
 ,"720או שווה ערך.
 .5מילוי מאגר ובריכת נוי במים לתקופה של לפחות  72שעות.
 .6סימון נזילות המים וגילוי פגמים בבטון שדורשים טיפול.
 .7ריקון המאגר.
 .2עבודות איטום
 .1איטום מפגשים שבין קירות/רצפה ובין הקירות והתקרה ,וכן
סדקים שהתגלו בפעולות ההכנה ע"י שכבות של צמנט
הידראולי גמיש ,משוריין בארג זכוכית אנטיאלקלי.
עובי שכבות האיטום לפחות  3מ"מ ,כך שהארג יכוסה
לחלוטין בתוך שכבות הצמנט.
 .2איטום מעטפת
 .1ביצוע שכבת איטום ראשונה ע"י מריחה עד לכיסוי כל
החורים והפגמים שטופלו קודם לכן.
 .2ביצוע שכבת איטום שניה מיד עם התקשות שכבה
הראשונה ,והטבעת שכבת ארג הזכוכית בעודה רטובה.
 .3ביצוע שכבות איטום נוספות ,לפי המפרט הטכני ,עד
לכיסוי הארג להגעת עובי המתוכנן.
 .3איטום תקרת
 .1איטום תקרת המאגר יבוצע ע"י שכבות כנ"ל ,אך ללא
שריון ,בעובי  1מ"מ ,כמתוכנן.
 .3אשפרה
 .1האשפרה תבוצע ע"י ריסוס אדי מים וללא זרם ישיר.

.4

תקנים ישראלים:
 -1476חלק 1
הערות

יש להזמין פיקוח
עליון לבדיקה
ואישור.

לפחות למשך
ימי ם

 .2בסיום עבודות האיטום הצמנטי ,יבוצעו עבודות השלמה ,כגון
מסטיק אטימה מסביב לאביזרים ולצנרת ,הכל לפי המפרט
הטכני.
כללי
 .1יש להציג לפני ביצוע העבודה ,תעודה המעידה שלחומרים במאגר מים
המיועדים לשימוש יש אישור מכון התקנים למי שתיה.
לפחות למשך
 .2יש לבצע בדיקה סופית ,ע"י מלוי מאגר ובריכת נוי במים.
ימים

6

6
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 .2מפרט טכני

 05.01הכנת שטחי בטון לעבודות האיטום
 תקן ישראלי  1752חלק .1 מפרט כללי לעבודות האיטום (מהדורה  ,)2004פרק 05כללי
 .1הפרק שלהלן מתייחס לשטחי בטון ,מדה בטון ,תיקוני בטון ויתר עבודות הבטון המשמשות
כתשתית לעבודות האיטום.
 .2השטחים יהיו נקיים ,יבשים ומישורים ,ללא מדרגות ,שקעים,בליטות וכדו'.
 .3יש לקצץ את חוטי הקשירה שנותרו לאחר פירוק התפסנות עד לעומק של  15מ"מ .השקעים
שנוצרו ימולאו במלט צמנט עם תוסף פולימרי לשיפור ההדבקות.
 .4טיפול בפגמים שבבטון
סיתות "כיסי חצץ" עד לקבלת בטון יציב.
.1
.2

.5

הרחקת חלקי בטון רופפים ,כולל בחלקו הסופרפיצילי של פני הבטון.
.3
העבודה ניתן לביצוע ,ע"י התזת מים (  250אט') ,או חול ,או בצורה מכנית (דיסק).
תיקונים מקומיים
החלקת ואשפרת המשטחים תעשה כמפורט במפרט הכללי ,בפרק .02
.1
עבודות איטום ביטומניות ,פוליאורתן או אקרילי לא יבוצעו לפני שלושה שבועות
מסיום ביצוע עבודות הבטון.
שכבת הקישור (בצמיגות שמנת) תהיה בהרכב:
.2
  1:1חול:צמנט ,החול יהיה דק ,מנופה בעל גרגיר מירבי של  0.6מ"מ. מי תערובת המכילה  40%מים  60%מוסף הדבקה על בסיס גומי ( SBRכגון "בי ג'יבונד  "2או ש"ע) או לטקס אקרילי.
התערובת תוכן תוך כדי בחישה מתמדת עד לקבלת צמיגות של "שמנת".
.3
.4
.5
.6

.6

חירוץ ופתיחת תפרי יציקה ,סדקים (במידות  2 X 2ס"מ).

יש להבריש את התערובת הנ"ל על פני המקומות המיועדים לתיקון להבטחת הדבקת
השכבה הנוספת.
שכבת התיקון הנוספת ,מלט צמנט/אגרגט נקי ,ביחס .3:1
מוסף ההדבקה כנ"ל ,יוסף כמות של כ  15% -ממשקל הצמנט.
גמר שכבת התיקון יהיה חלק ברמת החלקה "הליקופטר".

במידת הצורך ולפי הנחיות היועץ/המפקח ,יבוצעו תיקונים בבטון פולימרי מיוחדים
.7
בלתי מתכווצים כגון "סיקהטופ  , " 122או ש"ע (יצרן "סיקה") ,או "סטרקצ'ורייט
( "300יצרן "טורו") ,או ש"ע.
טיח צמנט משופר בפולימר
טיח צמנט משופר בפולימר ליישור
.1
שכבות טיח צמנט (המשופר בפולימר) ליישור והחלקה ,יבוצעו ע"ג "שמנת ההדבקה".
עובי של כל שכבה  7-5מ"מ .בשכבות אלו יהיה הרכב האגרגט שונה מהנ"ל ,והוא יכיל
 70%חול מחצבה מודרג ורחוץ בגודל  5-0.2מ"מ ,וכן  30%חול זיפזיף( .שכבה עליונה
תוחלק לקבלת האיטום).
מי התערובת יהיו עם  25%מוסף הדבקה.
טיח צמנט עם תכונות אטימה
.2
טיח זה יבוצע על פני "שמנת הדבקה" ,בלפחות  2שכבות ,לקבלת עובי כולל של 12-
 17מ"מ .לאחר ישור והידוק השכבה העליונה ,יש לטפל בפני השכבה העליונה בהתאם
לייעודן הסופי לקראת הדבקת אריחים או אבן ,למשל ,לחספסה עם מטאטא כביש.
הרכב התערובת היבשה וכן המוסף הפולימרי יהיה כרשום לעיל (סעיף )6.1

30

.7
.8

.9

שריון הטיח באזורי התורפה
.3
בכל מפגשי חומרים שונים של תהליך הבניה ,כגון ,בלוקים עם עמודים או תקרה
מבטון ,או הפסקות יציקה ,תוטבע ב"שמנת הדבקה" הנ"ל ,רשת לול מגלוונת ,או
לחילופין ,ארג זכוכית חסין אלקלי עם מרווח (גודל "עיין") של כ  1-ס"מ בין החוטים.
הארג יהיה כגון מתוצרת "אינטרגלס דגם ( "03356היב ואן  -הרמן בורג) או ,בייקס
"פיברקריט ( ," 0058יהודה יצוא ויבוא) או ש"ע .רוחב הרשת יהיה לפחות  20ס"מ,
כך ,שכל צד של "התפר" יכוסה בלפחות  8ס"מ של הרשת .הרשת תקובע היטב
לתשתית.
שכבות הטיח תבוצענה על פני שכבת "שמנת הדבקה" נוספת אשר תימרח על רשת זו.
כיסוי מינימלי מעל ברזלי הזיון
באם ימצאו בפני הקיר ברזלי זיון חשופים אשר אינם מיועדים לחציבה והרחקה ,יכוסו
בטיח צמנט בעובי מזערי של  25מ"מ.
בטון ליצירת שיפועים
בטון ליצירת שיפועים יהיה ב  20 -לפחות ,ויישר את פני הבטון בעזרת סרגלים
.1
יציבים.
.2

החלקה ואשפרה לפי פרק  02במפרט הכללי.

.3

עובי מינימלי של בטון השיפועים יהיה  4ס"מ.

רכיבי הגג וכל שטח אופקי (כגון  :תקרת מרתף  ,מרפסות וכדומה).
אף מים
.1
אף המים מיועד למניעת זרימת המים לקצה העליון של שכבות האיטום.
.1
.2

מידות האף מים הינו  5ס"מ ,כמופיע בת.י ,1752 .חלק .1

.3

אף המים יהיה מבטון מזויין לפי ת.י ,466 .חלק  1וחלק  ,2עבור סדק ברוחב
 0.2מ"מ.
חלופות לבנית אף מים לפי ת.י ,1752 .חלק .1

.4
.2

"רולקות" (עגלות)
"רולקות" (עגלות) תבוצענה בכל המפגשים השונים בעזרת מלט צמנט משופר
.1
פולימרי במידות  5 X 5ס"מ (לפי ת.י ,1752 .חלק .)1
קיטום פינות
הקיטום יבוצע במפגש המישורים השונים במידות  2 X 2ס"מ.
.1

.4

יציאה לגג
סף יציאה מוגבה (לפי ת.י ,1752 .חלק  ,)1יהיה במידות מינימליות  7ס"מ מעל
.1
פני שכבת המידרך למינימום  15ס"מ ,מעל שכבות האיטום.
סף יציאה לא מוגבה לגג או לחדר רטוב ,לפי תכנון בהתאם לפי ת.י ,1752 .חלק
.2
.1
צנרת חודרת
הצנרת שאינה חודרת את שכבות האיטום ,תועברנה מעל אף המים ,בשיפוע
.1
יורד של  °20מינ' ,ראו פרט.
הצנרת החודרת תהיה מחומר קשיח חסין אש ועומד בקרינה על סגולית (צנרת
.2
מתכת בלבד) ,או שרוול חרושתי העומד בתנאים הנ"ל.
הצנרת תונח  30ס"מ מעל פני שכבת השיפועים.
.3

.3

.5

.4
.5
.6
.7
.6

המרחק בין הדופן החיצונית של הצנרת לבין ההגבה הסמוכה/מעקה יהיה 40
ס"מ ,לפחות.
המרחק בין דופן החיצונית של הצנרת החודרת לבין קצה הקולטן יהיה  1.0מ',
לפחות.
הצנרת תבוטן באופן יציב לשכבה הנושאת.
קוטר המינימלי של צנרת חודרת יהיה "  ,2לפחות.

שרוולים
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.7

צינורות חודרים /קוטרם קטן מ  ,2 " -יועברו דרך צינור שקוטרו "  2לפחות ,אשר
.1
יעמוד בכל התנאים של צנרת חודרת.
ניתן לבנות שרוול בקוטר גדול משני חלקים ,האחד אנכי והשני מקופף (ראו
.2
פרט).
מבנה מכסה/מעבר תעלות מיזוג אויר
קבוצת צנרת חודרת ,ניתן להעביר דרך פתח שיבנה לה מבנה מכסה.
.1
.2

תעלות מ"א תועברנה דרך פתחים שייבנה להן מבנה מכסה ,לפי פרט.

.3

גג העליון של גגון המבנה המכוסה יתוכנן בשיפוע של  5%כלפי התעלה.
אף מים יבוצע מסביב למבנה ,לפי דרישות ביצוע אף מים.
החלק האופקי של התעלה יותקן בשיפוע יורד של  5%כלפי הגג.

.4

.8

המרחק בין תחתית התעלות האופקיות לבין פני שכבת השיפועים יהיה  30ס"מ
.5
מינ'.
סביב תעלות מיזוג האויר יותקן עצר מים העשוי פח .עצר המים ימוקם  15ס"מ
.6
לפחות פנימה מקצה גגון המבנה המכסה ,וייצור סביב התעלה בליטה שגובהה
 4ס"מ לפחות.
כמו כן ,תותקן אטימה מסביב לתעלה.
הגבהות עבור מתקנים
בקביעת מיקום ההגבהות עבור מתקנים (כגון :סולמות ,רגליות של מערכות
.1
סולריות ,עוגנים של אנטנות וכדומה) יש להתחשב בקווי זרימת המים
ובמרווחים הדרושים לביצוע העבודות ,לרבות עבודות האיטום ותחזוקתו.
בין שתי הגבהות סמוכות המקבילות זו לזו לאורך  1.0מ' לפחות ,יהיה מרחק
.2
של  80ס"מ לפחות.
כל מתקן ייקבע בהגבהה מעל אף המים.
.3

 .10עלות עבודות הכנת התשתית הינן כלולות במחיר עבודות האיטום עצמן ולא ישולם כל
תוספת עבור ביצוען.

 05.02עצרי מים להפסקות יציקה

.1

.2

עצרי מים כימיים מתנפחים להפסקות יציקה (על בסיס סודיום בנטונייט וגומי
בוטילי)
חומר האיטום יהיה כנ"ל ,המתנפח במגע עם מים ,מסוג כגון:
.1
) “QULLEMAX" 24X18mmמסופק ע"י איטומקס) .לעצר יהיו תכונות של
הדבקות עצמית לבטון נקי
יש לנקות היטב את התשתית ולהמתין עד התייבשותה ,לפני הצמדת עצר
.2
המים הנ"ל.
עצר המים ימוקם כך ,שתמיד יהיה מכל צדדיו כיסוי בטון של לפחות  5ס"מ.
.3
תשתית הבטון להדבקה ,תהיה חלקה ע"מ לאפשר הצמדה מלאה ומושלמת
.4
של העצרים (את ההחלקה המקומית ,ניתן לבצע כמתואר בפרק  ,05.01כולל
האשפרה ,או בעזרת "מסטיק אטימה" מחומר מתנפח ,כגוןSIKA " :
 .)"SWELL Sלשטחים אנכיים מומלץ בכל מקרה להדביק בעזרת "מסטיק
מתנפח".
ההתחברות שבין קצוות העצרים תהיה בלחץ אך ללא חפיפה ( (BUTT
.5
 , JOINTותכלול עיבוד "הסביבה" עם "מסטיק מתנפח" כנ"ל .לחילופין
תבוצע חפיפה של לפחות  50מ"מ בין עצרי המים (האחד צמוד לרוחב של
השני).
שיטת המדידה והתשלום
כל סוגי עצרי המים ,כוללים חומר ועבודה ,ישולמו כ"א לחוד ,לפי מ"א ביצוע
בפועל ,כאשר המדידה במ"א הפסקת יציקה  -ביצוע בפועל.

 05.03איטום ביטומני רב  -שכבתי מיושם חם
 תקן ישראלי  1752חלק )1998 ( 1 .1כללי
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איטום ביטומני מנושף נוזלי רב  -שכבתי ,מיושם חם ,כאשר בין השכבות יבוצע שיריון
בארג זכוכית.
.2

חומרים
ארג סיבי זכוכית
.1
חומר הזיון לעיבוד ה"רולקות" וההגבהות יהיה ארג סיבי זכוכית (רשת) במשקל
מזערי של  60גר' למ"ר ,כינוי  GW 60לפי הגדרת מפמ"כ  ,451החוזק המזערי של
היריעה יהיה  500ניוטון ל  50 -מ"מ רוחב ,בשני הכיוונים.
חומרי שכבת היסוד ("פריימר")
.2
חומר שכבת היסוד ("פריימר") יהיה על בסיס תמיסה ביטומנית העומדת בדרישות
ת"י  ,525כדוגמה "  ,"GS 474או "פריימר ( "101חב' "ביטום").
חומר שכבת חציצה
.3
אם ידרש ,יהיה כאמור במפמ"כ .451
ביטומן
.4
הביטומן יהיה ביטומן מנושף מסוג .85/40
חול להטבעה
.5
החול להטבעה בשכבה העליונה ,יהיה חול טבעי כמוגדר בת"י  3ובהתאם לתחומי
הדירוג בסדרת הנפות .0.60 /0.15
התשתית לאיטום הגג
שטחי הגג יוכנו לאיטום כמפורט בפרט  ,05.01ולפי ת"י  ,1752חלק .1

.4

הרכב שכבות האיטום
שכבת הביטומן ,תבוצע בהדבקה מלאה של השכבות אל התשתית ובין השכבות
.1
לבין עצמן.
החתך האופייני של שכבות האיטום:
.2

.3

א.

חתך אופייני של שכבות האיטום במשטח האופקי
 שכבת יסוד (לפי פירוט בסעיף  2.2לעיל). ביטומן חם מנושף  85/40עם ארג זכוכית (לפי פרוט בסעיף  2.1לעיל) ,בעובימינימלי של  3מ"מ.
 -הביטומן יחומם באיטיות ,ללא מגע ישיר של אש עם האריזה.

.5

 בין שכבות הביטומן החם ,תונח יריעת ארג זכוכית ,על גבי שכבתהביטומן העליונה יפוזר חול.
יישום שכבות האיטום
מריחת שכבת יסוד ("פריימר") על המשטחים האופקיים והאנכיים בכמות של
.1
כ  250 -גר' למ"ר.
אין לבצע שכבת איטום ראשונה ,לפני שהפריימר יבש למגע ,בין השאר עקב סכנת
התלקחות.
.2

.3
.4

.5

עיבוד ראשון של שכבות האיטום בתחומי ה"רולקות" ולצידי ההגבהות ,מוצאי
המים ,הקולטנים וכו' ,יבוצע בשכבת ביטומן חם וברצועה של יריעת ארג סיבי
זכוכית ברוחב מזערי של  30ס"מ .עובי הביטומן יהיה כזה שלא יובחן כי הוטבע
בו הארג.
השכבות במשטחים האופקיים יעובדו כפי שמפורט לעיל .היריעות יוטבעו
במלואן בתוך הביטומן החם הנוזלי ובשכבה עודפת במקצת בצורה שתבטיח
הדבקה מלאה ,ללא כליאת אוויר.
בהגבהות ,לאחר סיום האיטום במשטחים האופקיים ,יבוצע עיבוד נוסף
להגבהות ,זהה לעיבוד בסעיף  2לעיל ,אולם עד לגובה  50ס"מ מתחת לאף המים.
העיבוד הסופי הכולל שתי שכבות ביטומן חם וביניהן ארג סיבי זכוכית ,יבוצע
עד לתחתי אף המים.
פיזור החול ייעשה כאשר הביטומן בשכבה העליונה עדיין נוזלי וח ם ,תוך כיסוי
מלא של שכבת הביטוומן בחול.

 05.04יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים
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 מפרט הכללי פרק )2004 ( 05.02 תקן ישראלי  ,1430חלק  3דרגה " "M תקן ישראלי  1752חלק 2 .1כללי
עובי היריעות יהיה  4מ"מ ו  5 -מ"מ ,כמצויין בפרטים.
.2

.3

חומרים
יריעות האיטום
.1
יריעת האיטום העיקרית:
יריעות החיזוק והחיפוי תהיינה יריעות ביטומניות משופרות פולימר אלסטומרי
על בסיס  ,SBSותעמודנה כנדרש בת"י  ,1430חלק  ,3דרגה " ."M
חומרי שכבת היסוד ("פריימר")
.2
חומר שכבת היסוד ("פריימר") יהיה על בסיס תמיסה ביטומנית העומדת
בדרישות ת"י  ,1752חלק  ,2כגון " ( "GS 474פזקר) ,או ש"ע.
ביטומן מנושף ליישור או הדבקה של יריעות האטום ,יהיה ביטומן חם מנושף
.3
מסוג .85/40
הביטומן לעיבוד נוסף ומשלים סביב צנרת וכד' – יהיה ביטומן חם אלסטומרי
.4
שהוא ביטומן משופר בפולימר ותכונות כנדרש במפרט המיוחד.
הארג לזיון הביטומן האלסטומרי – יהיה ארג סיבי זכוכית (רשת) במשקל מזערי
.5
של  60גר' למ"ר וחוזק מזערי של  500ניוטון ל  50 -מ"מ רוחב ,בשני הכיוונים.
מספר החוטים לס"מ בכל כיוון יהיה לא פחות מ  3 -ולא יותר מ .5 -
הפרופילים לקיבוע הקצוות העליונים של הירעות יהיו מאלומיניום מאולגן
.6
בעובי מזערי של  2מ"מ ,מכופף משני צידיו ב  45 -מעלות ,כדי לאפשר מילוי של
"מסטיק אטימה" ובכדי למנוע פגיעה ביריעה .עובי הציפוי האנודי יהיה 10
מיקרומטרים (מין  AA 10בת"י  )325לפחות.
הקיבוע יבוצע במיתדים פלסטיים ,עם הרחבה בקצה החיצוני למניעת קורוזיה
.7
בין בורג המתכת לפרופיל ,בעלי חוזק לשליפה מהבטון בשיעור של  500ניוטון
לפחות.
חבק מתכת – הקבלן ישתמש בחבק מוגן מקורוזיה ,ברוחב מינימלי של  10מ"מ.
.8
החבק יהודק בקצה העליון של הצינורות הבולט ים.
"המסטיק" לאיטום העליון – בין פרופיל המתכת לבין התשתית יהיה מתאים
.9
לת"י  1536סוג ( ( 12.5 E )Fכגון "ביטומפלקס  ,"MCאו ש"ע).
הנחיות להתקנת מערכת האיטום חד שכבתית על תשתית בטון
ניקיון התשתית
.1
א .הקבלן יוודא לפני התחלת ביצוע העבודה שתשתית הגג ,המיועדת לביצוע
האיטום ,נקייה מכל חומר רופף ,חלקה וללא זיזים חדים הבולטים
ממישור הגג לרבות ברזלים ,חוטי קשירה ,מסמרים ,שאריות מטפסות עץ,
או כל חומר זר אחר שאינו נדרש בתוכניות לביצוע.
הקבלן יבצע העבודה לאחר קבלת אישור כנדרש מהמפקח לפני מריחת
ב.
חומר היסוד.
מריחת חומר יסוד
.2
א .הקבלן ימרח שכבת יסוד על כל שטח הגג ,לרבות על ההגבהות .כמות חומר
היסוד תיקבע בהתאם לספיגות התשתית ,אך לא פחות מ  250 -גר' למ"ר.
הקבלן ימרח על ההגבהות שכבת יסוד נוספת.
ב.

.3
.4

לפני הנחת היריעות ,ימתין הקבלן ,עד ששכבת היסוד תביה יבשה .הזמן
ג.
הדרוש לייבוש הוא  2שעות לפחות בימים החמים של הקיץ על הגגות4 ,
שעות לפחות בימים קרירם יותר .לאחר מריחת שכבת היסוד והתיבשותה,
צבע השטח יהיה שחור.
התקנת היריעה בשכבת החיזוק
א .הקבלן יתקין "יריעת חיזוק" בכל המקומות הנדרשים בפרטים ,במפגשי
מישורים שונים ,במקומות תורפה ,מעל הסדקים ,מסביב לצינורות וכו'.
התקנת היריעות האופקיות בשכבת האיטום הראשית
א .הקבלן יניח את היריעה מהמקום הנמוך בגג אל המקום הגבוה (בדומה
להנחת רעפים בגג רעפים).
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ב.
ג.
ד.

.4

לפני הריתוך יפרוש הקבלן את היריעה במקומה ,במלוא אורכה .לאחר
מכן ,יוודא שהיא מונחת במלוא שטחה על התשתית ,או על היריעה
שמתחתיה ,ושאין בה קמטים ,קיפולים או גלים.
היריעות ייפרשו כך ,שקצותיהן של ארבע יריעות לא יפגשו בנקודה אחת.
הקבלן יגלגל את היריעה בחזרה ,משני קצותיה אל מרכזה.

ה .הקבלן יפרוש שוב קצה אחד של היריעה ,ותוך כדי פריסתה "ירתך" אותה
בריתוך מלא אל התשתית .בגמר קצה אחד ,יחזור על הפעולה בחלק השני
של היריעה.
הקבלן יוודא שכמות הביטומן המומס שמתחת ליריעה תהיה מספקת
ו.
להדבקה המלאה של היריעה לתשתית או ליריעה שמתחתיה.
הקבלן ירתך את היריעות בקווים ישרים ,ככל שתנאי השטח מאפשרים
ז.
זאת.
הקבלן ימנע היווצרות נקודות שאינן מרותכות.
ח .כדי ליצור חפייה בין שתי יריעות שגימור הפן העליון שלהן הוא בחומר גס,
כגון אגרגט גס ,יטביע הקבלן את החומר הגס של היריעה התחתונה בכל
שטח החפייה אל תוך הביטומן .ההטבעה תיעשה באמצעות מרית מחוממת,
תוך חימום מוגבל של היריעה עצמה (בשיעור שימיס את הביטומן ויאפשר
הדבקה מלאה).
ט .החפיות בין היריעות לבין עצמן והחפיות בין היריעות ליריעות החיזוק
יהיו לפחות  10ס"מ (בכיוון האורך  15 -ס"מ).
הקבלן יבצע את האיטום על כל השטח בו יושמה שכבת היסוד תוך  48שעות
י.
מסיום מריחתה ,ובתנאי שהשטח נשאר נקי.
התקנת יריעת שכבת החיפוי
.5
א .הקבלן יניח את "יריעת החיפוי" באותו כיוון שבו מונחת היריעה
שמתחתיה.
ב .החפיות בין יריעות החיפוי יהיו ממוקמות כך ,שהמרחק ביניהן לבין
החפיות בשכבה שמתחתיהן לא יהיה קטן מ  1/3 -מרוחב היריעה.
התקנת יריעות סביב צינורות
.6
א .סביב קולטני מי הגשם (ראשי מרזבים) יתקין הקבלן יריעת חיזוק שגודלה
 1מ' 1 Xמ' בקירוב.
ב .התקנת יריעת החיזוק ויריעת החיפוי סביב הצינורות יכולה להיעשות
בשיטות שונות ,כגון בעיבוד המכונה "עיבוד שושנה" ,עיבוד יריעות ללא
שיריון או באמצעות פרטים חרושתיים מוכנים .שיטת העיבוד תבטיח
ריתוך מלא ורצוף של היריעות את התשתית ,או אל היריעות שמתחתיהן.
סביב צינורות הבולטים מ פני הגג יש להתקין חבקים לצורך הידוק היריעות
ג.
לצינורות.
התקנת שכבת ההגנה
.7
א .הקבלן יפרוש יריעות גיאוטקסטיל סינתטיות מתאימות  ,תוך הקפדה על
החפיות בין היריעות.
שינוע האגרגט (החצץ) לא ייעשה על גבי יריעות הגיאוטקסטיל אלא על גבי
ב.
משטחי הגנה המונחים עליהן.
בכל פתחי הניקוז ירכיב הקבלן ראשי מרזבים (ברדסים).
ג.
הקבלן ירכיב באופן שמערכת האיטום באזורי פתחי הניקוז לא תיפגע.
הנחת אריחי מדרך בשבילי ההליכה המתוכננים ,לרבות בהיקף הגג ,תיעשה
ד.
בזהירות רבה ,כדי לא לגרום לפגיעה מכנית ביריעות.
הנחיות להתקנת מערכת האיטום חד שכבתית על תשתית בטון קל
ניקיון התשתית
.1
א .הקבלן יוודא לפני התחלת ביצוע העבודה שתשתית הגג המיועדת לביצוע
האיטום נקייה מכל חומר:מסמרים ,שאריות מטפסות עץ ,או כל חומר זר
אחר שאינו נדרש בתוכניות לביצוע.
הקבלן יבצע העבודה לאחר קבלת אישור כנדרש מהמפקח לפני מריחת
ב.
חומר היסוד.
מריחת חומר היסוד
.2
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.3

.4

.5

.5

.6

א .הקבלן ימרח את חומר היסוד  30יום לפחות לאחר סיום יציקת התשתית
מבטון קל ולא פחות משבוע לאחר הגשם האחרון .לפני תחילת המרחיה
יוודא הקבלן שפני התשתית יבשים למראה.
התקנת שכבת החציצה והנשמים
א .השכבה הראשונה תהיה שכבה חוצצת ותכלול מריחת חומר יסוד
("פריימר") בשיעור של  250גרם למ"ר (שיעות ההדבקה של שכבת חציצה
לתשתית היא בין  30%ל )50% -
הקבלן ידביק בהדבקה נקודתית ,על פני כל שטחו האופקי של הגג ,יריעה
ב.
מחוררת .ההדבקה תבוצע בביטומן חם מנושף  .85/40קוטר נקודות
ההדבקה  10ס"מ והמרחק בין מרכזיהו כ  40 -ס"מ .תבוצע הדבקה מלאה
של שכבה זו בהיקף הגג (ברוחב  10ס"מ) וליד כל ההגבהות .החפיות
ביריעות (בשיעות  10ס"מ) יודבקו באמצעות ביטומן חם כנ"ל.
הקבלן יתקין נשם אחד כל  40מ"ר לערך.
ג.
התקנת היריעות בשכבת האיטום
א .על גבי השכבה החוצצת תולחמנה יריעות ביטומניות משופרות במלוא
שטחן .הלחמת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי הקצוות וזאת לאחר
שהיריעה נפרסה והתישרה וגולגלה חזרה משני קצותיה אל מרכז היריעה.
הגנת מערכת האיטום
א .בגגות חשופים ,לאחר הלחמת היריעה (עם גימור הפן העליון באגרגט גס)
יצבע הקבלן את החפיות .הצביעה תבוצע לאחר גמר בדיקות איטום הגג
בהצפה.
את ה"מסטיק" שיושם מעל סרגלי האלומיניום (פרופיל לקיבוע מכני)
ב.
ובאזורים רגישים אחרים ,יצבע הקבלן בצבע מגן לאחר גמר תקופת
האשפרה והייבוש הנדרשת עבורו ,כל זאת לפי המלצת יצרן ה"מסטיק".
הקבלן יתקין "כובעי רשת (ברדסים) על פתחי הניקוז ,לפי הפרטים ולפי
ג.
הנחיות היועצים.

הנחיות להתקנת מערכת איטום דו שכבתית
מערכת איטום הכוללת לפחות שתי יריעות איטום או יותר בשכבת האיטום.
האיטום יבוצע בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים.
היריעה התחתונה תודבק בהדבקה מלאה או נקודתית ,לפי הפרטים.
היריעה התחתונה תהיה בכל מקרה ,ללא אגרגט מוטבע ביריעה.
הנחת היריעות
.1
א .כיוון הנחת היריעות בשתי השכבות יהיה זהה ,כמו ב"גג רעפים".
החפיות בין היריעות בשתי שכבות סמוכות ,בכיוון האורך ובכיוון הרוחב,
ב.
יהיו לפחות  30ס"מ.
הלבנת יריעות חשופות לשמש
.2
א .הקבלן יבצע הלבנת יריעות חשופות לשמש עם צבע תחליב חרושתי.
ההלבנה נדרשת גם ביריעות עם אגרגטים בהירים.
הלחמת יריעות למשטחים אנכיים
חובה על הקבלן לנקוט בשיטת יישום אשר תאפשר לו לבצע הדבקה מלאה לתשתית
הבטון האנכית (  90%הידבקות בכל קטע של  30 X 30ס"מ).
לדעת היועץ הדבקה כזו ניתן להשיג רק כאשר צוות ההלחמה מונה  3אנשים והעבודה
מבוצעת מלמטה כלפי מעלה ,לגובה של עד  160ס"מ .יש לדאוג למילוי חוזר של הקרקע
או שינוע מתאים ע"מ שהנ"ל יוכל להתבצע.

 05.05בידוד תרמי של הגגות
.1

כללי
 1.1הבידוד התרמי יבוצע ע"ג אותם גגות שמעל חללים
מאוכלסים.
 1.2עבור גגות שאיטומם יבוצע בשיטת ה"גג הפוך",
בידוד התרמי יהיה מלוחות פוליסטירן משוך מונחות
ע"ג שכבות האיטום.
 1.3עבור גגות שאיטומם יבוצע עם שיפועים מבטון קל
"בטקל" ,בידוד התרמי יהיה מלוחות פוליסטירן
מוקצף המונחות מתחת לשיפועי בטון הקל
("בטקל").
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.2

פלטות בידוד
 2.1עבור גגות המבוצעים בשיטת ה"גג ההפוך" ,הפלטות
יהיו בעובי  5ס"מ מסוג "רונדופן" או ש"ע .בצפיפות
של  32ק"ג/מ"ק.
 2.2עבור גגות עם שיפועים מ"בטקל" ,הפלטות יהיו
מקלקר מסוג  F-30בעובי  5ס"מ .
אספקה והנחת הפלטות
הלוחות שיונחו יהיו לפחות שלושה שבועות אחרי תאריך
ייצורם.
הלוחות יאוכסנו במקום מוגן מקרינת השמש ומפגיעה
מכנית.
הפלטות תונחנה על פני כל המשטח האופקי כשהן צמודות.

.1

הגנת שכבות האיטום מתחת לרצפה (תת קרקעית)
 .1במפגש הרצפה עם מפלס הקרקע ,תבוצע הגנת איטום ,זמנית בעזרת
גיאוטכסטיל  400ג"ר למ"ר ועליהן פוליאתילן  0.2מ"מ ועליהן לסירוגין כל
 1מטר ,בלוק בטון בעובי  4ס"מ .בין בלוקי הבטון תבוצע יציקת בטון
בתהליך יציקת בטון
ההגנה.

.3

 05.06הגנת שכבות האיטום

.2

.3

 .2מעל שכבות האיטום ,הנחת שכבת יריעות פוליאתילן בעובי  0.2מ"מ.
 .3בטון ב  20 -ללא זיון וללא אגרגט גס ,בעובי  4-5ס"מ.
הגנת שכבות האיטום שעל קירות/קורות בחפירה פתוחה
 .1מתחת למפלס הקרקע
פלטות קלקר  ,F-15בעובי  5ס"מ ,מודבקות נקודתית לשכבת האיטום.
פלטה עליונה תהיה מפוליסטירן משוחל (אקסטרודד) בצפיפות של >  32ק"ג
למ"ק
(במקרה של החזר קרקע הכולל אבנים וסלעים יש להגן על האיטום בפלטת
קלקר בעובי  2ס"מ ולידה קיר בלוקים בעובי  4ס"מ <)
 .2מפלס הקרקע
טיח צמנט משופר בפולימר ומשוריין ברשת לול מגולוונת ,בעובי של 15-20
מ"מ.
הגנת האיטום בגגות עליונים בשיטת ה"גג ההפוך"
 .1הגנה ראשונית על  -ידי שכבה חוצצת.
הנחת שכבה מיריעות גיאוטכסטיל סינטטי ,במשקל מזערי של  400ג"ר
למ"ר ,כגון "תיגו ( "400תיטקס ,תלמי יפה טל' 08-6729235 :פקס08- :
 .) 6722151היריעות תונחנה בחופשיות על פני המשטח האופקי של הגג
ותעלינה  15ס"מ על פני ההגבהות.
בעת יישום האגרגטים יש לוודא ,כי יריעה זו נשארת בולטת לפחות  5ס"מ
מעל לחצץ ,באוזר ההגבהות.
שעור החפיפות שבין היריעות לא יפחת מ  30 -ס"מ.
 .2מרצפות מדרכה
הקבלן נידרש לספק ,להרים לגג ולהניח מרצפות מדרכה במקומות
המיועדים לשבילי הליכה ולמדרך ,כגון ביציאה לגג 2 ,שורות בהיקף הגג,
מתחת ,סביב מכשור וכן כ  2-מ"ר בפינות הגג .הנחה חופשית של המרצפות
תיעשה במקום החצץ ,אשר יפוזר מסביב לאחר מכן.
המרצפות יונחו כשהן קרובות אחת לשנייה (במרווחים של לא יותר מ 3-
ס"מ).
המרצפות יהיו מרצפות מדרכה סוג א' מבטון בגודל  5X45X45ס"מ ,או
דקורטיביות כאלה המצויות בתכניות האדריכל או מסוג אשר יורה המפקח.
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.3

אגרגטים
האגרגטים יהיו חצץ רחוץ בגודל אחיד ככל האפשר ,בקוטר  1.4-2ס"מ( ,לפי
הגדרה  14 /19בת.י ,)3 .אשר טופלו במגרסת אימפקט ,לקיטום קצוות  .עובי
השכבה יהיה לפחות  5ס"מ.
סביב יציאות המים ,עד למרחק של  50ס"מ מפתחי המרזבים ,יש לספק
אגרגטים גדולים מסוג פוליה ,בעובי כולל של  8-10ס"מ.
האגרגטים יהיו רחוצים ונקיים מכל אבק או חומר זר.
יש לבדוק התאמת האגרגטים לדרישות הנ"ל לפני שפיכתם מהמכונית.
שפיכת האגרגטים תבוצע על משטח נקי ,כך ,שהחומר שיועלה על הגג לא
יתערבב באדמה או בחומרים זרים אחרים.
פיזור האגרגטים יבוצע כך ,שלא יהיה צורך לגרוף אותם למרחק העולה על
שני מטר .דבר זה ימנע גם הערמה והעמסה גדולה מידי אשר עשויה לסכן
את יציבות הגג.
למרחק גדול יותר יש להשתמש במריצות ,אשר יוסעו רק על גבי דיקטים או
קרשי בנין ,אשר יונחו על גבי האגרגט אשר יושם ויושר לפני כן .בשום פנים
ואופן אין לדרוך על האגרגטים בשכבה קטנה מהעוב י הנדרש.

 05.07מערכת איטום המבוססת על צמנט הידראולי עם תכונות גמישות
.1

כללי
.1
.2

.2

.3

.4

יישום מערכת המבוססת על צמנט הידראולי שתבוצע ע"ג משטחי בטון
בלבד.
השימוש במערכת הנ"ל ,מתאימה לאיטום חיובי ושלילי.

 .3עבור שימוש במערכת האטימה המבוססת על צמנט הידראולי עבור מאגרי
מים ,נדרש תעודה עם אישור משרד הבריאות למי שתייה.
חומרים
 .1חומר האיטום יהיה על בסיס צמנט הידראולי עם תכונות גמישות דו רכיבי
(אבקה+נוזל פולימרי).
יש לקבל לאישור הייעוץ לפני יישום החומר .
מספר דוגמאות של חומרים מאושרים:
 "טורוסיל  ,"FX 122יצרן "טורו" "איטומט פלוס  ,"502יצרן "כרמית" .2ביצוע תיקונים יעשה ע"י חומרים על בסיס צמנט הידראולי מאותה משפחה
של החומר הנבחר.
 .3ארג זכוכית לשימוש כשיריון שכבות האיטום יהיה חסין אלקלי בגודל 4 X 4
מ"מ.
 .4חומרי אטימה נוספים אשר לשימוש מסביב לצנרת ,יהיו על בסיס
פוליאורתן חד רכיבי ,כגון "סיקהפלקס  ,"11 FCאו ש"ע.
עבודות ההכנה
 .1עבודות ההכנה תתבצענה לפי פרק  ,05.01לעיל .
 .2מודגש ,שעבודות ההכנה עבור יישום מערכת על בסיס צמנט הידראולי,
הינה חשובה לפחות כיישום המערכת עצמה.
 .3ביצוע תיקונים פני הבטון ,יבוצע ע"י חומרים יעודים ,כגון" :סיקהטופ
( " 122יצרן "סיקה") ,או "סטרקצ'ורייט ( "300יצרן "טורו") ,או ש"ע.
 .4מספר נקודות להדגשה:
יש לסתת ,לחצוב ולקלף את כל חלקי הבטון הרופפים עד לקבלת פני
.1
בטון יציבים.
טיפול בסדקים ,הכולל פתיחתם ומילואם.
.2
ביצוע "רולקות"  3 X 3ס"מ ,לפי פרט והמפרט הטכני.
.3
טיפול בכיסי חצץ ,חוטי קשירה ואזורי ברזלי השיריון שנחשפו.
.4
פני הבטון צריכים להיות חלקים וישרים טרם יישום שכבות
.5
האיטום.
יישום שכבות האיטום
 .1הכנת החומר:
הערה :יעשה בתאום עם הוראות היצרן
יש לשפוך את חומר הנוזל לתוך מיכל העירבוב.
.1
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.5

האבקה תתווסף באיטיות ,תוך בחישה במערבל מכני ,במשך מספר
.2
דקות ,עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה.
כמות החומר אשר תוכן ,תהיה לשימוש מידי  ,למשך כצי שעה.
.3
אין להוסיף מים לתערובת אשר מתייבשת ,אלא לזרוק אותה.
התערובת תימרח על גבי פני הבטון בעזרת מברשת או כף בנאים.
.4
עובי שכבת האיטום יהיה כ  1 -מ"מ בכל שכבה.
אין לאפשר מריחות שעוביין תעלה על  2מ"מ.
מספר השכבות הצפוי ,הינו  4לפחות .עד להגעה לעובי המתוכנן.
.5
מומלץ להשתמש בחומרים בצבעים שונים ,על מנת לוודא כיסוי מלא
.6
של המשטח ע"י חומר האיטום.
 .2סדר העבודה:
שלב ראשון:
.1
 ביצוע מריחות חיזוק (ראו פרטים) ,ע"ג המפגשים השונים וע"גמעברי צנרת.
 יישום שכבת ארג זכוכית. ביצוע מריחות נוספות עד לעלמת הרשת והגעה לעובי המתוכנן.יישום שכבות האיטום על פני הבטון ,כמתואר לעיל:
.2
 יישום שכבת ארג זכוכית ,בעוד שהחומר רטוב. המשך ביצוע מריחות עד להגעה העובי המתוכנן וכיסוי ארגהזכוכית.
אשפרה
 .1האשפרה תעשה ע"י מרסס מים ולא ע"י מים זורמים.
.2

האשפרה תבוצע לפחות ב  3 -ימים הראשונים לאחר יישום החומר.

 05.08איטום במערכת על בסיס פוליאורתן אלסטומרי עמיד בשחיקה
החומרים לשחמוש יעמדו בתקנים:
 תקן ישראלי .4518 תקן אמריקאי ASTMC957-8 .1כללי
שימוש ויישום החומרים יהיו בהתאם להוראות היצרן.
.1
הספק החומרים מחוייב במתן פיקוח צמוד ובתאום הוראות היצרן.
.2
על הקבלן המבצע להיות קבלן מורשה ע"י היבואן בחומרים ולהצביע על
.3
העבודות הדומות שביצע במשך  3שנים ,לפחות.
המערכת המבוססת על פוליאורטן אלסטומרי יבטיח איטום התשתית בה
.4
מיושמת לתקופה של  7שנים ,לפחות ,בכל התנאים בה המערכת אמורה
לעמוד (מזג אויר ,שמנים ,שחיקה ,סדיקה).
מערכת האיטום המבוססת על פוליאורטן אלסטומרי יכולה לבוא על גבי
.5
משטח חדש או ישן של בטון.
 .2חומרים
חומרים מאושרים
2.1
" 2.1.1היפרדסמו  "LVיצרן "אלכימיקה" יוון – יבואן "פולידן".
" 2.1.2היפרדסמו  "2 KWיצרן "אלכימיקה" יוון – יבואן "פולידן".
" 2.1.3אוטוגרד  "Fיצרן "נאוגרד"  -טקסס – יבואן "כרמית".
" 2.1.4מריסול  "250יצרן "מריס פולימרס" יוון – יבואן "אלרם דבקים".
חומרים עבור טיפול בתפרים ובסדקים
2.2
 2.2.1החומרים יהיו על בסיס מסטיק פוליאורתן התואם את החומרים
המיושמים ע"י היצרן.
 2.2.2יישום מסטיק פוליאורתני כולל יישום הפריימר התואם לתשתית
ולחומר המיושם.
 2.2.3עבור הסדקים הרחבים המסטיק המיושם צריך להיות עם מודול
אלסטיות נמוך כגון "סיקהפלקס ( "15 LMפריימר )SP 15
שכבת היסוד ה"פריימר"
2.3
 2.3.1עבור מערכת "היפרדסמו" ,הפריימר יהיה "אקוודור"
 2.3.2עבור מערכת "אוטוגרד" ,שכבת היסוד "פריימר" אפוקסי - 100%
.70714/70715-09
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.3

.4

 2.3.3עבור מערכת "מריסול  ,"250הפריימר יהיה "מריס  "7000ארומטי.
אגרגטים
2.4
 2.4.1יהיו קוורץ נקי בגודל כ  0.8 ÷ 0.6 -מ"מ.
 2.4.2חלופה לאגרגט הנ"ל ,אך ורק באישור היצרן.
שכבת איטום בסיסית ( )BASE COAT
2.5
 2.5.1השכבה תהיה מפוליאורתן אלסטומרי ,כגון:
 "פוליאורטן "( "70410נאוגרד") "היפרדסמו "( " AVאלכימיקה") "מריסול "( "250מריס") 2.5.2שכבות איטום ביניים (  ,)INTERMEDIATE COATכגון שכבות
איטום לעיל.
שכבת איטום להגנה נגד שחיקה יהיה מפוליאורתן אליפטי
2.6
 2.6.1השכבה תהיה מפוליאורתן אלסטומרי ,כגון:
 "פוליאורתן "( "7430נאוגרד") "היפרדסמו "( " ADYאלכימיקה") "מריסול "( "420מריס")ארג שיריון
2.7
 2.7.1ארג זכוכית עם עיינים  2 X 2מ"מ 100 ,ג"ר/מ"ר ,ארג מפלופרופילן
או פוליאסטר.
אישור החומרים
2.8
 2.8.1החומרים יובאו לאתר לאישור המפקח והיועץ בעוד מועד לשם
קבלת אישור.
 2.8.2דגימות ילקחו בהתאם לדרישת היועץ/המפקח לבדיקה.
כל הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן.
החומרים שלא יעמדו בבדיקות יוחלפו לאלתר על חשבון הקבלן.
הכנת השטח
ניקיון
3.1
השטח ינוקה היטב משמנים ,ליכלוך ,חומרים זרים וגמרים.
חלקי משטחים עם שמנים מכל סוג ינוקו באמצעות מברשת מכנית או
ממיסים מתאימים.
טיפול בפני הבטון
3.2
 3.2.1יש לבצע כרסום פני הבטון ע"י גריסה במכונת ליטוש עם יהלום גס,
במהירות נמוכה.
 3.2.2לאחר מכן ,יבוצע ניקיון בלחץ מים או חול ,להסרת כל החלקים
הרופפים מפני הבטון.
טיפול בסדקים
3.3
יש לחרוץ את הסדקים שגודלם מעל  0.3מ"מ.
 3.3.1סדקים שאינם פעילים ימולאו ב"שפכטל אפוקסי" ,לפי המלצת
היצרן.
 3.3.2סדקים פעילים שגודלם מעל  0.3מ"מ וכן תפרי דמה יבוצעו הרחבתם
עד לכ  15 -מ"מ לעומק ולרוחב.
במידת הצורך תבוצע השלמת יציקה בחומרים על בסיס אפוקסי.
 3.3.3איטום הסדק/תפר דמה יבוצע באמצעות מסטיק על בסיס
פוליאורתן.
 3.3.4הפריימר יהיה תואם את המסטיק ,לפי המלצת היצרן.
 3.3.5יישום המסטיק יעשה ע"ג "גב" מפוליאתילן מוקצף מלבנית .רוחב
ה"גב" יהיה גדול מרוחב הסדק/התפר בכ .30% -
 3.3.6בצידי הסדק/התפר דמה יושם נייר דבק אשר יוסר לאחר יישום
המסטיק.
 3.3.7עובי המסטיק יהיה גדול כ  50% -מעובי הסדק/התפר דמה.
איטום ויישום מערכת הציפוי
שכבת יסוד ("פריימר")
4.1
ע"ג השטח היבש לחלוטין (כמתואר בפרק הכנת השטח לעיל) ,תושם שכבת
יסוד לקבלת עובי של  200מיקרון.
אין לעלות על התפרים עם שכבת היסוד
שכבת בסיס ראשונה
4.2
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4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

4.9

4.10
.5

יישום שכבת הבסיס הראשונה מפוליאורתן אלסטומרי לקבלת עובי פילם
"רטוב" של  500מיקרון.
את השכבה יש למרוח גם על גבי סדקים ותפרים.
לאחר יישום שכבה זו ,יש להמתין כ  12 ÷ 8 -שעות (בטמפרטורה של ֯ )21
עד שפני השטח אינם דביקים יותר למגע.
שכבת בסיס ראשונה
יישום שכבת הבסיס הראשונה מפוליאורתן אלסטומרי לקבלת עובי פילם
"רטוב" של  500מיקרון.
את השכבה יש למרוח גם על גבי סדקים ותפרים.
לאחר יישום שכבה זו ,יש להמתין כ  12 ÷ 8 -שעות (בטמפרטורה של ֯ )21
עד שפני השטח אינם דביקים יותר למגע.
ע"ג הסדקים והתפרים שעברו טיפול ,יש למרוח שכבת פוליאורתן
אלסטומרי בעובי פילם "רטוב" של  500מיקרון.
יישום שכבת ארג לתוך החומר הרטוב ושוב יישום שכבת פוליאורתן כאמור
לעיל.
שכבת איטום שניה
יישום שכבת הבסיס השניה תהיה בעובי "רטוב" של  500מיקרון ,לאחר
ייבוש שכבת הבסיס הראשונה.
יישום שכבות ארג זכוכית ע"ג כל המשטח.
יישום שכבות איטום נוספות מפוליאורתן עד לקבלת עובי של  2מ"מ.
שכבת שחיקה ראשונה
שכבת השחיקה הראשונה מפוליאורתן אלסטומרי בעובי  200מיקרון ,תוך
פיזור אגרגטים  20/30ובעוד שכבת הפוליאורטן טריה בשיעור של כ 4 -
ק"ג/מ"ר.
שכבת שחיקה שניה
לאחר ייבוש שכבת היישום הקודמת ,כאשר פני השטח אינם דביקים ,יש
להסיר את עודפי האגרגט ללטש קלות במלטשת רצפות ואז ליישם את שכבת
השחיקה השניה בשיעור של  200מיקרון/מ"ר ,תוך פיזור אדרדטים דקים
יותר  30/40לתוך השכבה הטריה בשיעור של  4ק"ג/מ"ר ,והסרת עודפי
האגרגט כנ"ל.
שכבה עליונה ( )TOPCOAT
ישנן שכבות מגן מפוליאורתן ,עובי פילם "רטוב"  300מיקרון.
המתנה לייבוש של כ  12 ÷ 8 -שעות (בטמפרטורה של ֯  ,)21עד שפני השטח
אינם דביקים למגע.
יישום שכבה נוספת עד להגעת העובי הנדרש ,או לפי דרישת המפקח.

טיפול ב"תפרי דמה" וסדקים ארוכים ורחבים והפיכתם ל"תפרים"
 .1יישום ה"מסטיק"
השחזה והרחבת הסדק והתפר בבטון הקונסטרוקטיבי ,עד לעומק של
כ  15-12-מ"מ ולרוחב של  10-8מ"מ .קיטום כתפי התפר (  2X2מ"מ) ,יש
לנקות את התפר באופן מושלם ולוודא שלמות "כתפיו".
השלמת יציקות בשפתי "תפרים" (אם יידרש) ייעשו בחומרים על בסיס
אפוקסי.
לאחר אשפרת התיקונים ,ניקוי ויבוש מוחלט של ה"תפר" .יש להדביק
"מסקינג טייפ" משני צידי ה"תפר" (אשר יוסר מיד לאחר יישום
ה"מסטיק").
יש לשפשף היטב את שיפתי התפר ב"פריימר" התואם את חומר האיטום
ש להלן ,עם מברשת צבע ("  )22/1אל שיפתי התפר ותוכו.
דחיסת גיבוי מפוליאתילן מוקצף לתוך התפר ,אשר ישמש כ"גב"
ל"מסטיק" .צורת ה"גב" תהיה מלבנית בעובי של כ  2-5-מ"מ ,ודבק
ההדבקה עצמית כלפי הבטון (תוצרת "פלציב" ,או ש"ע).
דחיסת חומר אטימה ל"תפר" תהיה בכמות העודפת במק צת מהמתוכנן
ודחיסתה הסופית תיעשה עם האגודל (בכפפת גומי חלקה) .בעת יישום
בהגבהות ,תיעשה הדחיסה עם האגודל (וכן היישום) מלמטה למעלה.
עובי ה"מסטיק" בסדקים יהיה  8-7מ"מ ובתפר ההתפשטות יהיה עובי
"מסטיק האטימה"  12-10מ"מ.

41

.6

.7

.8

טיפול מוקדם בנקודות תורפה ,כגון בסדקים הצרים וסביב קולטנים וטיפול
משני ב"רולקות" וב"תפרים" (סדק צר הוא כזה שרוחבו קטן מ  0.3 -מ"מ )
 .1מריחת "פריימר" על פני הסדקים שטופלו כלעיל ובצידי ה"רולקות"
וה"תפרים" בשיעור של כ  5-ס"מ לכל כיוון .ה"פריימר" ישופשף היטב
לתשתית .חשיבות ההספגה היא דווקא בבטון ,אשר בצידי הסדקים או
ה"רולקות".
 .2מיד לאחר שה"פריימר" יבש למגע (כעבור  4 - 24שעות לאחר מריחתו ,תלוי
במזג האוויר) מריחת שכבה עבה של חומר איטום כמתואר בסעיף  1.3לעיל.
רוחב כולל של המריחה  15ס"מ (בערך  7.5ס"מ מכל צד ל"תפר" ,מסביב
לקולטן" ,רולקה" וכו').
 .3הטבעת ארג פוליאסתר/ניילון בחומר האיטום.
 .4לאחר התייבשות חומר האיטום ,מריחה נוספת כנ"ל ,לטווח של 10 - 7
ס"מ לכל צד של ה"תפר" ,לכסוי מלא של הארג.
(**) לעצור את העבודה והזמין פיקוח עליון
איטום במערכת על בסיס פוליאורתן אלסטומרי
 .1את השטח היבש והנקי שהוכן כראוי ,יש להספיג ב"פריימר" התואם את
התשתית וחומר האיטום שייושם להלן .שעור הצריכה כ  200-גר' למ"ר.
המתנה ,לפי היצרן.
 .2יישום שכבת איטום ראשונה מסוג " היפרדסמו  "LVאו שווה ערך ,בשיעור
של כ  0.500 -ליטר למ"ר.
איטום במערכת על בסיס פוליאורתן אלסטומרי  -המשך
 .3כעבור  8 - 24שעות ,כאשר השכבה הראשונה יבשה למגע  -יישום שכבת
איטום שנייה כנ"ל ,בשיעור של כ  0.6 -ליטר למ"ר ,לקבלת עובי מצטבר,
יבש ,כ  1.2 -מ"מ
 .4הטבעת ארג לתוך חומר האיטום .לפני ההטבעה יש למרוח חומר איטום
לתוך הארג (ההפוך) ואח"כ להטביע ולהדק (עם גלגלת משוננת ,למשל).
 .5שכבות נוספות ,לכסוי מלא של הארג ולקבל עובי מזערי של כ  2.2 -מ"מ.
(**) לעצור את העבודה והזמין פיקוח עליון
שכבת השחיקה וההגנה
 .1לתוך שכבת האיטום הנ"ל ,בעודה נוזלית יש לפזר שכבת אגרגטים.
האגרגטים בעת היישום יהיו יבשים לחלוטין! .כמות האגרגט תהיה כזו
שתספיק לכסות את כל השטח המטופל (בהנחיה  -יש לתכנן כ  2-ק"ג
למ"ר).
 .2כעבור כ  42 -שעות יש לשאוב את עודף האגרגטים (שלא הודבקו
כהלכה) .כיסוי חובה של  90%ייחשב כמספק (בכל  100סמ"ר).
(**) לעצור את העבודה והזמין פיקוח עליון
 .3יישום שכבת מגן ראשונה בשיעור של  0.4ליטר למ"ר.
 .4לבצע שכבה שנייה ,אם הדבר נדרש מבחינת העובי או דרישות המפקח.

 .3נספחים
רשימת הנספחים

נספח 1

סעיפים כלליים להדגשה.

נספח 2

דוגמא לכתב אחריות של קבלן האיטום המקצועי
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 4.1נ ס פ ח 1
.1

סעיפים כלליים להדגשה

אמצעי זהירות ובטיחות בעבודה
 1.1כללי
אין מפרט זה עוסק בבעיות בטיחות .חובה על הקבלן ללמוד נושא זה
ביסודיות ולנהוג לפיו .להלן מספר הדגשים לתשומת לב.
חלק ממרכיבי החומרים אשר בשימוש לפי המפרט הנ"ל כוללים אלמנטים
רעילים (כמו ממיסים ,מדללים ,שרפים) .וחלקם קורוזיביים לחומרים שונים
(כמ ו צמנט ,סיד וחומרים אורגניים חומציים או אלקליים באופיים) .יש
לנקוט בכל אמצעי הזהירות המומלצים על ידי היצרנים ,וחוקי המדינה.
יש לארגן את האתר ,כך כי בכל עת הסיכון לעובדים ולרכוש יהיה מינימלי.
 1.2כללי זהירות בסיסיים:
יש לדאוג לאוורור מתמיד ובמקומות סגורים להחלפה מתמדת באוויר נקי.
שימוש בציוד להגנת נשימה .בעת פירוק לוחות אסבסט יש לנקוט באמצעי
זהירות כפי שנקבעו ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
הימצאות של מטפי כיבוי ,מים וחול ,גם כאשר אין שימוש באש פתוחה.
לבישת בגדי מגן וציוד מג ן אישי  :קסדה קשיחה ,לבגדי עבודה ,כפפות
ייעודיות לעבודה עם אש גלויה ,משקפי מגן.
שימוש בחגורות בטיחות ,רתמות ,לוחות מגן וכו' .נעילת נעליים בלתי
מחליקות.
הימצאות חומרי ניקוי מתאימים שאינם מזיקים לעור.
תיק עזרה ראשונה בו מצויה גם משחה נגד כויות.
יש להודיע למז מין על הצורך לסגור מתקני מיזוג או שאיבת אויר בזמן עבודה
עם ביטומן או יריעות ביטומניות .ולכסות מתקנים למניעת זיהום או ריחות
(בכל הכוונים).
כנ"ל לגבי מתקני גלוי אש ועשן אם הותקנו כאלה על הגג.
יש לנתק את כל כבלי החשמל המובילים אל הגג.
יש לנקוט בכל אמצעי האבטח ה בקצוות גג (שהם לא מעקה)
גידור סביב פתחים כגון יציאות לגג ,סקיילייטים וכו' בטרם הורכבו סופית.
יש לדאוג לאביזרי שינוע נוחים ובטוחים לעובדים ,לציוד ולחומרים.
יש לבדוק שילוב נושא סגירת קולטנים לפני תחילת העבודה ופתיחת קולטנים
בסיום כל יום עבודה.
חל איסור מוחלט בהערמת משקלים גדולים "נקודתיים" על הגג ,להוציא
במקרה של קבלת אישור לכך ממהנדס המבנה.
יש לוודא כי כל חומרי העבודה שיושארו באתר יהיו מכוסים ,קשורים
ומעוגנים היטב למשטח/לתשתית ,על מנת למנוע פיזורם ע"י רוח חזקה או
גורמים חיצוניים אחרים.

.2

אספקת החומ רים והמוצרים
א  .ליד כל החומרים המצוינים במפרט ,בפרטי האיטום ובכתבי הכמויות יש
לקרוא" :או שווה ערך" .ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך רק לאחר אישור
בכתב של יועץ האיטום.
ב  .החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתכנית,
יסופקו לשטח במיכלים סגורים או כשהם ארוזים באופן אחר ,הכל לפי
המקרה ,כאשר כל חומר או מוצר נושא סימן ברור הכולל שם היצרן או את
סימונו ותיאור סוג החומר .יצוין תאריך פקיעת שימושיותו של כל חומר אשר
יש לו "חיי מדף" מוגבלים .השימוש בחומרים השונים מאלה שצוינו במפרט
ללא אישור מראש בכתב ע"י המפק ח ,עשוי לגרום לדרישת המזמין לקילוף
והרחקת החומרים שלא הוזמנו ,ולבצע מחדש בהתאם למפרט.
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ג  .מאחר והמפרט וכתב הכמויות כוללים גם מוצרי יבוא שיתכן ואינם מצויים
במלאי הספקים ,על הקבלן להתארגן מיד עם קבלת צו התחלת העבודה,
להזמנת מוצרים אלו באופן ישיר או באמצעות ספקי ם מתאימים.
.3

אחריות לטיב
ציון חומרים ו/או מוצרים ושמותיהם המסחריים במפרט ,בכתב הכמויות ו/או
בתכניות או אישור החומרים ומוצרים ו/או מקורם ע"י המפקח ,לא יגרע
מאחריות הקבלן לטיבם ו/או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

.4

רציפות שכבות האיטום
הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום; ובכל מקרה שהדבר לא בא
לידי ביטוי בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בשטח ,יובא הדבר
בעוד מועד לידיעת המפקח ,אשר יקבע כיצד לנהוג.
במסגרת רציפות שכבות האיטום ,תובטח חפייה של  10ס"מ לפחות בין השכבות
כל עוד לא נדרש או אושר אחרת.

.5

רמת ביצוע וניסיון הקבלן ועובדיו
כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה .בזכות המפקח להרחיק
מהשטח מנהלי עבודה או עובדים של הקבלן אשר אינם נראים לו מקצועיים
במידה מספקת ,וזאת לא תשמש עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן.
על הקבלן להוכיח ניסיון מוצלח לפחו ת של  4שנים בעבודה הספציפית וברמה
המניחה לחלוטין את דעתו של היועץ.
הדרישה לניסיון מוכח ומאושר על יד' היועץ ,חלה גם על טכנולוגיות נלוות וכאלה
שהיקפם קטן ,יחסית ,לכלל העבודה .במקרה אחרון זה תותר ההיעזרות בקבלני
משנה מקצועיים ,אשר לגביהם תחולנה הוראות סעיף זה .

.6

קבלת הסברים מהיועץ
לפני התחלת עבודות האיטום ,על הקבלן הזוכה להתקשר דרך המפקח ,עם היועץ,
ע"מ לוודא הבנה של המפרט.

.7

אמונת הקבלן ברמת האיטום הנדרשת ואחריותו הבלתי מעורערת
המפרט המפורט להלן כולל את כל הדרוש לדעת המזמין לביצוע נאות ושלם של
העבודה .באם סבור המבצע כי המפרט לא מספיק על מנת להבטיח שלמות
האיטום לתקופת האחריות ,עליו לציין זאת בדף נפרד ,ומכל מקום ,על הקבלן
לקחת בחשבון תוספת בעבודה ובחומר ,ולכלול תוספות אלו במחיר שהוא מציע.
לא תתקבלנה טענות שמשמעותן אי יכולת הקבלן לעמוד באחריותו ,בגלל מפרט
שלטע נתו ,לא נכון או לוקה בחסר.
לפני הביצוע ,על הקבלן לקבל אישור היועץ (דרך המפקח) לתוספות או לשינויים
שבדעתו לבצע .אף אם אלו כאמור לעיל ,הם על חשבון הקבלן.

.8

הצעות לשינוי
אם תוך כדי העבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות
האיטום ,יראו הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון של המפקח ואישורן
על ידו בכתב .בשום אופן ,אישור שינוי שהוצע ע"י הקבלן ,לא יהווה עילה
להארכת לוח הזמנים ,אלא אם הדבר סוכם מראש.
הרשות בידי הקבלן להציע כאמור אלטרנטיבה וחומרים שווי ערך בתנאי
שהפרטים הטכניים יפורטו ,ולציין את המחיר ותקופת האחריות .השיטות
החלופיות יוגשו על גבי דף נפרד ושם לציין זאת גם בהערה והפנייה לכתב
הכמויות .כן תצוין עובדת מתן הצעה אלטרנטיבית( ,הנוסף לנדרש במפרט) בטור
ה"הערות" אשר בכתב הכמויות.
אין הרישומים הנ"ל משחררים את הקבלן מלהשתמש בחומרים המצוינים במכרז
בשמם המסחרי ,אלא אם ניתן אישור בכתב מראש ,מהמפקח.
השימוש בחומרים השונים מאלו שצוינו במפרט וללא אישור מראש בכתב ע"י
המפקח ,עשוי לגרום לדרישת המזמין לקילוף והרחקת החומרים שלא הוזמנו,
ולביצוע מחדש בהתאם למפרט.
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.9

הגנת שכבות האיטום
הקבלן יוודא עם המפקח על האופן בו יוגנו אפילו זמנית ,שכבות האיטום מפני
עובדים זרים אם יהיו צפויים כאלה ,בעת העבודה והן אחריה ,עד למסירה
ואישור גמר העבודות לפי המפרט.

. 10

פיקוח ופיקוח עליון
על הקבלן להישמע למפקח ולבצע בהתאם להוראותיו ,וזאת ,מבלי שהדבר ישפיע
כהוא זה על אחריותו הכוללת המלאה והמוחלטת ,כמוזכר לעיל ,וכן להלן .מודגש
בזאת ,כי מינוי מפקח ופעולת הפיקוח וכן הפיקוח העליון הינם זכות מזכויות
היזם (פריבילגיה) ,ובהחלט אינם באים במקום פונקציה זו או אחרת של הקבלן.

. 11

תקופת האחריות לעבודות איטום
הקבלן יהיה אחראי לעבודות האיטום למשך  10שנים מיום מסירת העבודה.

 . 12ערבות ,בדק תיקונים וכתב אחריות
א .על הקבלן להגיש את הערבויות המתאימות בהתאם לחוזה שייחתם (ערבות
לקיום החוזה ,ערבות ביצוע וכו') הערבות לטיב בצוע האיטום ,שתוגש,
תהיה צמודה למדד למשך  2שנים מיום השלמת העבודה .כמו כן ,יועדף
קבלן אשר ימציא תעודה מחברת בטוח אשר תכסה גם נזקים תוצאתיים.
בעדיפות נמוכה יותר תתקבל תעודת אחריות כוללת מיצרן חומר האיטום.
עבור התקופה הנוספת מעבר לשנתיים ,ימציא הקבלן למשרד כתב אחריות
ב.
בהתאם.
. 13

אחריות למבנה והמתקנים
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנה ה נאטם ,ויתקן על חשבונו כל נזק העלול
להיגרם למבנה מביצוע העבודה .על הקבלן לוודא לפני תחילת העבודה עם
המפקח כי בידו כל הנתונים לגבי כבלים או צנרת אחרת כגון :כבלי טלפון ,כבלי
חשמל ,צינורות מים וכו' .עם גילוי מיתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות
הקבלן ,על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.
הקבלן מצהיר בזה שהוא משחרר את המנהל מכל אחריות לנזק שייגרם לחלקי
המבנה ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו ,לשביעות רצון המפקח,
ולשאת בכל ההוצאות ,הן הישירות והן העקיפות ,שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

. 14

בדיק ות הצפה והמטרה
בדיקות הצפה יבוצעו לתקופה של  72שעות לפחות .הצפה תבוצע לפי ת.י1476 .
חלק  1ובסדר ובשיטה עליהן יורה המפקח .הבדיקות תבוצענה ע"י הקבלן ועל
חשבונו ,כולל החיבור לאספקת המים.
המפקח יאשר בכתב את הצלחת הבדיקה; רק אז ירוקן הקבלן את המים ויסלק
על חשבו נו את כל ההכנות להצפה.
הקבלן נדרש להקים "סכר" (זמני) מבלוקים ויריעות איטום ליד פתחים או
במקומות מסוימים הדורשים זאת ,ע"מ לאפשר את שמירת המים על כל הגג
הנבדק ,בגובה המתאים ,כל תקופת ההצפה.
המזמין והקבלן מודעים לאפשרות החדירה של מים למערכת החשמל ,וכו'; על
הק בלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים ולוודא ,כי גם הגורמים האחרים
העובדים בבניין יודעים היכן מפסקי החשמל ,ואיך מרוקנים הרקה מהירה את
המים מהגג וכו'.
במערכת איטום המורכבת משתי שכבות של יריעות ,תבוצע הבדיקה לאחר
השלמת השכבה הראשונה.
בדיקות המטרה יבוצעו בהתאם לת.י 1476 .חלק  , 2בהבדל ,כי בדיקת ההמטרה
על קירות לא תפחת מ  24-שעות (מלבד במקרה של כשל מוקדם).

. 15

סדרי קדימויות
נציג המזמין (המפקח) יקבע את סדרי הקדימויות לביצוע ובהתאם לסדר שייקבע
על ידו ,יבצע הקבלן את העבודות .החלטת המפקח עשויה לכלול הוראה לבצע
שלבים מסוימים בסדר שונה ממה שתכנן הקבלן ,מבלי שלקבלן תהיה עילה
ותביעה בגין זה.
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. 16

ארגון ויעילות העבודה
א  .כל העבודות יבוצעו ברציפות וללא הפסקות שהן ,כל עוד הללו אינן
מתחייבות מעצם ביצוע העבודה או מהוראות הכלולות במפרט או בהוראות
המפקח.
ב  .הקבלן יתארגן באופן שמשך עבודתו ,בכל אחד משלבי הביצוע ,יצטמצם
למינימום אפשרי תוך ביצוע מושלם של העבודה כנדרש.
על הקבלן לקחת בחשבון ,כי איטום ביטומני יש לבצע על בטון או טיח ,אשר
ג.
עברו אשפרה וייבוש מלאים ,אשר אורכים בד"כ יותר מ  21-יום.

. 17

מניעת הפרעות
א  .היות והעבודה מתבצעת בחלקים של מבנ ים בהם מתקיימות בו זמנית גם
עבודות אחרות ,חובה על הקבלן לבצע את עבודתו ,תוך התחשבות
במשתמשים האחרים ,אפילו יחייב אותו הדבר לשינויים בארגון וסידורי
העבודה להם הוא מורגל .כל זאת ללא תוספת מחיר.
ב  .כל החומרים אשר ישמשו את הקבלן לצורך העבודה ,יאוחסנו במקומות
אשר יתואמו מראש עם המפקח.
כל הפסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות אשר בהם לא תפריע לאורח
ג.
השימוש הרגיל גם במבנים הסמוכים ,ותסולק לעיתים קרובות במהלך
העבודה ,בהתאם להוראות המפקח וללא תשלום נפרד.

. 18

שמירת הניקיון
על הקבלן להקפיד גם בנושא הניקיון .המזמין יהיה רשאי אף לבצע את הניקיון
במימונו (על חשבון הקבלן) ,אם הקבלן לא יקפיד על הניקיון כנדרש.
יש לעשות את כל הנדרש למניעת זיהום או סיכון הסביבה.

. 19

חובת ניהול יומני עבודה
כל עוד המפקח לא ינחה אחרת ,על הקבלן לנהל יומן עבודה יומי ולהחתים את
המפקח על היומן מדי יום ביומו.

. 20

בדיקות מעבדה
הבדיקות תבוצענה מעבדה מוכרת ויהיו על חשבון הקבלן בלבד.

. 21

עריכת בדיקות הרסניות בשטח
בזכות היועץ והפיקוח לדגום דגימות הרסניות ככל שימצאו לנחוץ ,על מנת
לוודא ,כי החומרים מתאימים למפרט והעבודה מבוצעת לפי הנדרש .על הקבלן
לתקן את הפגמים אשר נוצרו בעת הדגימה .עד לשטח כולל של  10מ"ר התיקונים
יהיו על חשבון הקבלן ,מעבר לנ"ל ,יהיו על חשבון המזמין .כמו כן ,יהיו על חשבון
הקבלן כל התיקונים אשר בהם התברר ,כי העבודה או החומר לא היו כנדרש.
כל תיקון נדרש ולו הקטן ביותר,עד לשטח של  1מ"ר יחשב ל  1 -מ"ר ,בהתאם
למחירי החוזה של הקבלן או בהעדר כזה ,לפי ניתוח מחירים.
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 4.2נ ס פ ח 2
דוגמה לכתב אחריות של קבלן האיטום המקצועי
כתב זה יצורף למסמכי החוזה ,ויוגש גם עם החשבון המצטבר אשר יעלה על  70%מהסכום
המוערך להיקף העבודה שבוצעה ,או בהתאם לדרישת המפקח ,הכל לפי המוקדם יותר.
 . 1כתב אחריות זה מתייחס לכל חלק מהמבנה .נשוא המכרז ,אותו אטמתי והגשתי
בגינו חשבונות.
 . 2הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את המפרט ועצם מתן הצעת מחיר מצידי ,מהווה
הוכחה לשלמות אחריותי והתחייבויותיי .אין בשום הערה ,המלצה ,או הסתייגות
שלי ,במקור או בעת העבודה ,בכדי לפגוע באחריותי המלאה.
 . 3הנני אחראי לתקופה של  10שנים לשלמותן ותפקודן של מערכות האיטום (כולל חומר
ועבודה) ,כולל שכבות ההגנה ו/או המדרך אשר אבצע (או אקרא לפקח על ביצוען).
 . 4הנני מתחייב לבוא תוך שבוע ימים מקריאתכם ולתקן כל פגם במערכת שביצעתי.
 . 5ידוע לי כי באם לא אבוא לתקן ,תהיו זכאים לתקן את הפגמים בעצמכם או ע"י גורם
מקצועי אחר וזאת על חשב וני.
 . 6באם לאחר התגלות פגמים או השלמת בצוע התיקונים ,יוותרו פחות משנתיים עד
תום תקופת האחריות ,ואם היו תקלות באיטום גם בשנים שלפני כן תוארך אחריות
זו על  -ידי לתקופה של שנתיים ממועד סיום מוצלח של התיקון האחרון .סעיף זה בטל
באם לא התגלו כל תקלות באיטום במהלך  4השנים הראשונות שלאחר גמר עבודות
האיטום.
 . 7אם יתברר כי הפגם ,אותו נקראתי לתקן ,הן במהלך העבודה והן בכל תקופת
האחריות ,היה באשמת גורם שאינו קשור בחומר שסיפקתי או בעבודתי ,אתקן זאת
ללא דיחוי .בזכותי יהיה להגיש לכם חשבון בצירוף ניתוח עלויות ,עליו מתבסס
החשבון .ב כל מקרה של חילוקי דעות  -יהיה יועץ האיטום הפוסק הסופי בנדון.
קבלן האיטום
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מבנה שער העיר שילה הקדומה
מרכז מבקרים
מתקני תברואה
 .1מפרט טכני
 .2כתב כמויות

 28מרץ 2022
כ"ה אדר ב תשפ"ב
מתכנן:
דיסקינד -רוזנטל הנדסה ויעוץ בע"מ
ת.ד16173 .
ירושלים 91161
טל02-642-0948 :
פקס02-642-0950:
(מפרטים)plum15113
מפרט מיוחד לאינסטלציה
תאור הפרוייקט
בשילה מתוכנן מבנה "שער העיר" .המבנה מחולק חמישה מתחמים.
מתחם א' – אכסדרה שירותים קפיטריה אולם חזיון ,משרדים וכרטוס.
מתחם ב' – אטריום
מתחם ג' – מסעדה
מתחם ד'  -סדנאות
מתחם ה' –"זנב"
עבודות האינסטלציה יבוצעו לכל מתחם בנפרד כאשר יש לקחת בחשבון התחברות עתידית לשלב
הבא .מערכות המים והביוב יחוברו למערכות הראשיות.
פרקים ,07
תאור העבודה
העבודות בפרוייקט זה יבוצעו בהתאם לכל המפרטים ,התקנים ,התקנות והחוקים הרלוונטיים,
כולל ,בין היתר:
 המפרט הכללי הבינמשרדי על כל פרקיו. הוראות למתקני תברואה (הל"ת). עבודות פיתוח וחיבורים ת"י .1205 מפכ"מ .349 חוק התכנון והבנייה.כללי :מדובר בשיפוץ כללי של מבנה פנימיה קיים .השיפוץ כולל פירוק המערכות הסניטציות
הקיימות והתקנת מערכות חדשות (כלים סניטריים ,צנרת ,מערכת חימום מים)
במסגרת מערכות האינסטלציה בפרוייקט ,יש לבצע את העבודות העיקריות הבאות:
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א .מים – חיבור לקו מים קיים לצריכה וגינון ולכיבוי אש.
ב .מים חמים – אספקת מים במקומות המסומנים על ידי מערכת אספקה מופעלת על
ידי בוילרים וקולטי שמש.
ג .כיבוי אש – הידרנט חיצוני ועמדות כיבוי אש פנימיות בהתאם לתכניות.
ד .מתקני תברואה במבנים – קבועות סניטריות ,רשת מים פנימית ומערכת דלוחין
ושפכים
בהתאם לתכניות.
ה .גשם  -התאמת מערכת קולטי גשם בגג לתוספת הבניה המתוכננת.
ו .ביוב – התחברות אל תאי ביוב קיימים כולל עיבוד תחתיות מחדש..
תנאים כלליים
א .אופני מדידה ותכולת מחירים
 .1אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה
מתייחסים לכל סעיפי העבודה הכלולים בכתב הכמויות ,אלא אם כן
נאמר בהם במפורש אחרת .כאשר אופן המדידה ותכולת המחירים
מוגדרים בגוף סעיף כתב הכמויות ,תהא להגדרה זו עדיפות ,אם ובמידה
ויש שוני או סתירה בינה לבין הנאמר בפרק זה.
 .2תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם
תמציתיים בלבד .רואים את מחירי היחידה ככוללים את מלוא התמורה
עבור ביצוע העבודה ,אספקת החומרים ,חומרי העזר וכל הדרוש לביצוע
מושלם .מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודות עזר הנתון בפרק זה ו/או
בסעיפי כתב הכמויות אינו גורע מכלליות האמור לעיל.
 .3שינוי באמצעים ובשיטות עבודה ,ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי
מחיר היחידה לעבודה נתונה.
 .4לא תשולם כל תוספת עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על המינימום
הדרוש.
 .5מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים
המיוחדים.
ב .הזמנת פיקוח חיצוני
על הקבלן לתאם הזמנת ביקורת חיצונית על ביצוע מתקני התברואה והגז (מכון התקנים ,הטכניון
או גוף אחר שקבעה הרשות ,ועימה חתם המזמין הסכם לפיקוח).
מודגש כי אי מילוי תנאי זה עשוי למנוע או לעכב קבלת תעודת גמר על הקבלן יהא
לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
ג .הזמנת התחברויות
על הקבלן לתאם עם הרשות המקומית את הנשואים הבאים:
 קבלת מד מים לבניה. חיבור מים סופי. חיבור ביוב. -חיבור ניקוז.
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התאום ייעשה במועד המתאים תוך התחשבות בזמן ביצוע העבודות על-ידי הרשות המקומית וזאת
בכדי שלא לגרום כל עיכוב הן בתחילת הביצוע והן לקראת מסירת הבנין .עבודות אלו כלולות
במחירי היחידה השונים.
על הקבלן למנות מהנדס ביצוע שיהיה אחראי כלפי הרשויות וימלא תפקיד של אחראי לביצוע
ויחתום על האישורים הדרושים לקבלת תעודת גמר ואישור התחברויות מהרשויות.
ד .תכניות שיכין הקבלן
הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח ,בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש המפקח ממנו ,את התכניות
ואת המסמכים הבאים:
 רשימת ציוד כולל דפי קטלוג ואישורי תקן. אמצעי תליה וחיזוקים. מהלך צנרת (תכנית ,חתכים ופרטים) במקומות שידרוש המפקח. תכניות ציוד נירוסטה. תכניות תיעוד סופיות (.)AS MADEתמיכות ומתלים
 .1תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים  07012-07016ובשאר הפרקים
הרלוונטיים במפרט הכללי הבינמשרדי.
 .2תמיכות אספקות תהיינה חרושתיות כדוגמת "יוני סטריט"" ,רוקו" ,או "מופרו" וכל
סדרת האביזרים הנילווה .התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים ועבור קבוצות של
צינורות ,בהתאם לתוואי הצנרת .התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסרבטיבי במבנה ויהיו
מותאמות לעומס הצנרת .במקומות בהם נדרשים קונזולים לתמיכת מספר צינורות
יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקונזול .המרחקים בין הקונזולים על פי המופיע
בתכניות המפרטים.
צינורות אשר יש לתמוך כל מרחק קצר יותר מאשר המרחק בין הקונזולים יחוזקו עם
מתלי ביניים.
 .3צינורות גלויים על גבי קירות עם חפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמיכות
בודדות (חבק ומוט הברגה) עשויות נירוסטה או מצופות כרום.
 .4צנרת נקזים מברזל יציקה או מפוליאתילן ( )HDPEיש לתמוך לידי כל ספח באופן
קבוע ,בהתאם להנחיות היצרנים ,ובהתאם למפרטים הרלוונטים כולל מפמ"כ ,349
חלק  ,2שחלק מדרישותיו מובא להלן .על המתקין להיות בעל תעודת הסמכה מיצרן
הצנרת.
עבור צנרת  HDPEתורכב נקודת קבע הכוללת מחבר שקוע התפשטות בכל מקום
המסומן בתכניות ,ובכל מקרה במרחקים שאינם עולים על  6מ' בין מחבר שקוע
התפשטות למשנהו .מודגש בזה הצורך בשימוש במחבר שקוע התפשטות למטרה זאת
ולא מחבר שקוע רגיל .בנוסף תיתמך הצנרת האופקית כל אורכה על ידי חבקי החלקה.
המרחק בין חבקי החלקה יהיה  1.1מ' עבור צנרת  110מ"מ ו 1.6 -מ' עבור צנרת 160
מ"מ.
 .5כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים ,למניעת רעש ,על ידי גומי בעובי  3מ"מ.
 .6כל התמיכות והבסיסים כלולים במחירי היחידה השונים.
צביעה
 .1הצנרת הגלויה לרבות בתקרות מונמכות ובפירים תיצבע לכל אורכה ותסומן בהתאם
ללוח גוונים שיקבע המפקח .עטיפת פח מגולוון תיצבע כנ"ל.
 .2צנרת שחורה מגולוונת ונחושת ועטיפת פח מגולוון ,יש לצבוע במערכת צבע סינטטי
(סופרלק).
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

צבע יסוד לצנרת שחורה או נחושת יהא מסוג מיניום סינטטי .צבע יסוד לצנרת או פח
מגולוונים יהא מסוג מגינול אפור.
הכנת שטח לצנרת מגולוונת או פח מגולוון תיעשה על ידיד ניקוי משמנים באמצעות
ממיס כדוגמת ארדורוקס  G-531של "כימתכת".
צנרת מבודדת שחורה יש לצבוע בצבע יסוד בלבד בעובי  50מיקרון .צנרת מבודדת
מגולוונת או נחושת אין צורך לצבוע.
תמיכות מגולוונות אין צורך לצבוע.
עובי מינימלי של הצבע בכל במקרים  120מיקרון.
הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע.
כל עבודות הצביעה ,סימון ,שילוט וכו' כלולות במחירי היחידה.

פתחים ושרוולים
 .1הקבלן יהיה אחראי לביצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון :השארת חורים
ושרוולים ,התקנת צינורות לפני יציקות וכו' .כל תלונות על קשיים בגלל התקנה או
הכנה בלתי נכונה לא תתקבלנה .לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם
יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות
וכו' .חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישור המפקח .הכנת
הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו .פתחים אלה
אינם מופיעים בתכניות ,ועל הקבלן לערוך התאמה בין תכניות המערכות לתכניות
הקונסטרוקציה ,לתכנן הפתחים הדרושים ולתאם הכנתם עם מהנדס הקונסטרוקציה
ועם מבצע הקונסטרוקציה.
 .2כל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים (מקלטים ,ממ"דים וכו') ייעשו על ידי
הכנסת הצינור ביציקה ,על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת
 MCTאו  ,LINK-SEALהכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף.
 .3מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש ייעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם
חומר מעכב אש.
 .4מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש ייעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת
המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים.
 .5כל הפעולות האלה כלולות במחירי היחידה השונים.
קבועות סניטריות
 .1הקבלן יספק לשטח ,לצורך קבלת אישור המפקח ,האדריכל והמתכנן ,דוגמאות של כל
הקבועות הסניטריות ,לרבות הברזים והסוללות ,אותם הוא עומד לספק.
 .2הקבלן ידאג לקבל נתוני חיבור מדויקים לכל קבועה לפני ביצוע ההכנות לחיבורה.
 .3מרכזי הכלים על פי תכנית אדריכלית ,לפי מידה מסומנת .אין לקבוע מרחקים לפי
מדידה בתכניות.
 .4כאשר הקבועות מותקנות על גבי מחיצות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכות
מיוחדות ,חרושתיות ,הנשענות על הרצפה ועל מערכת תמיכות הקיר .יש להגיש לאישור
את פרטי התמיכות הללו.
 .5כיורים בהם מתוכנן להתקנה ברז עומד (פרח) ,יהיו עם הכנה חרושתית לקדיחת הפתח
המתאים .הרכבת הברז כולל אספקת  2ברזי סגירה על הקיר מתחת למשטח וצנרת
מקשרת.
 .6אסלות תלויות יחוברו באמצעות אביזרי תמיכה חרושתיים מתאימים אל הרצפה.
מחיר האסלה כולל בניית קיר בלוק בעובי  10ס"מ בשטח  2.5מ"ר.
 .7הרכבת ברזי מקסומת כולל קופסה בתוך הקיר ומכסה נירוסטה.
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 .8משטחים ,כיורים ,אגניות וכו' משיש סינטטי יהיו בעובי מינימלי של  2ס"מ ובגמר
גרניקוט .הגוון ע"פ בחירת האדריכל .משטחים בהתקנה חופשית יותקנו על גני
קונסטרוקציה מושלמת מפרופיל מגולוון.
 .9כל הפעולות הרשומות לעיל והאביזרים הדרושים כלולים במחירי היחידה השונים של
הקבועות.
צנרת
 .1הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות ,מפאת קנה המידה הקטן מתוארים הקווים
בדרך כלל באופן סכימטי ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים.
 .2כל הקוטרים הנתונים במידות אינץ' ,בתכניות ,במפרטים ובכתב הכמויות ,מתייחסים
לקוטר נומינלי של הצינור .קוטרי צינורות פלסטיק וקוטרי צנרת נחושת (לפי תקן
אירופאי) הנתונים במ"מ ,מתייחסים לקוטרם החיצוני.
 .3יש להקפיד על נקיון צנרת ולשם כך חייב הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם
ולסתום קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה ,הקפדת יתר יש להקפיד על
סתימת צינורות גשם ו/או ביוב המורכבים בתקרות או בעמודים בפקקי עץ מתאימים.
צנרת  HDPEיש לסתום על ידי פקק בריתוך.
 .4חיבורי צנרת ייעשו על פי הוראות היצרנים ובאישור המתכנן/מפקח.
 .5בעת ביצוע בדיקות הלחץ להקפיד על ניתוק צנרת ,אביזרים וציוד (חדשים וקיימים)
העלולים להינזק בעת ביצוע הבדיקה.
 .6לאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטיפה יסודית של כל המערכות על פי
הנחיות הל"ת.
 .7מדידה – הצינורות ימדדו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם ובניכוי אורך
האביזרים כגון ברזים ,מסננים וכו' הנמדדים בנפרד .צינורות גלויים ,סמויים או במילוי
נמדדים באופן זהה.
 .8תכולת המחירים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

כל הספחים ,כגון הסתעפויות ,זויות ,מעברים וכו' ,אלא אם פורטו בסעיף נפרד
בכתב הכמויות.
כל אביזרי החיבור ,אמצעי הקביעה והתמיכה מתלים ,יסודות בטון וחומרי
העזר.
תיקוני בידוד ,צבע ,ציפוי ,איטום וכו' לצינורות שנפגעו.
חפירה וחציבות בקירות ,ברצפה ,מתחת לרצפה ,בקרקע.
שרוולי מעבר.
התחברות למערכת הארקה
צביעת צנרת ואביזרים.
עטיפת בטון לצנרת במילוי.

צינורות מגולוונים
 .1צינורות פלדה מגולוונים ,ללא תפר סקדיול  ,40מחוברים בהברגות.
 .2צינורות במילוי צבועים שתי שכבות לכה ביטומנית ועטופים בטון.
 .3צינורות בקרקע עם עטיפת מגן עשויה מסרטי פוליאתלין כדוגמת מערכת סרטי
"דנזוליין"  S-20 R-20של מפעל אברות או ש"ע .עובי עטיפת המגן  1מ"מ .הצינור
העטוף יסומן כנדרש בהיתר סימון מס'  7627של מכון התקנים.
 .4הצנורות בקרקע עם עטיפת חול  10ס"מ מסביב.
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 .5צנורות גלויים צבועים יסוד מגינול אפור ועליון סינטטי.
 .6בדיקת לחץ  12אטמ' במשך  24שעות.
צנרת פוליאתילן לשפכים
 .1מערכת צנרת מושלמת הכוללת צינורות וספחים עשויים מפוליאתילן בעל צפיפות
גבוהה )(HDPE
 .2החומר וההתקנה בהתאם למפרט מכון התקנים מפמ"כ  349חלקים  1ו  2ועל פי
הנחיות היצרן .על המתקין להיות בעל תעודת הסמכה מיצרן הצנרת.
 .3הצינורות והספחים יהיו מאותה התוצרת .אין להשתמש בצנרת מתוצרת שונה מזו של
הספח אלא באישור יצרן הספח.
 .4החיבורים יבוצעו בריתוך קצה לקצה ע"י מכשיר ריתוך/חימום חשמלי ,ע"י מופות
חשמליות או חיבור התפשטות (שקע תקע) הכל לפי הנחיות היצרן .החיבור באתר בין
קטעים טרומיים יבוצע אך ורק ע"י מופות חשמליות ו/או אביזרי התפשטות ולא
בריתוך.
 .5העבודה באתר ובבית המלאכה תבוצע ע"י אנשים שהוסמכו לכך על ידי יצרן הצנרת או
נציגו בארץ ותחת פיקוחו .ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסול העסקת עובדים ללא
הכשרה מתאימה לביצוע העבודה ,וכן לפסול שימוש בציוד ריתוך לא מתאים או שיטת
חיבור לא מתאימה.
 .6צנרת גלויה מונחת על תמיכות בצפיפות וקוטר מתאימים לקבלת תוואי אחיד ללא
שקיעות .תורכב נקודת קבע הכוללת מחבר שקוע התפשטות בכל מקום המסומן
בתוכניות ,ובכל מקרה במרחקים שאינם עולים על  6מ' בין מחבר שקוע התפשטות
למשנהו .מודגש בזה הצורך בשימוש במחבר שקוע התפשטות למטרה זאת ולא מחבר
שקוע רגיל .בנוסף תיתמך הצנרת האופקית לכל אורכה על ידי חבקי החלקה .המרחק
בין חבקי החלקה יהיה  1.1מ' עבור צנרת  110מ"מ ו 1.6 -מ' עבור צנרת  160מ"מ.
 .7בדיקת לח .כפי שמופיע בהל"ת לגבי צנרת ביוב.
 .8צנרת זו מהווה אלטרנטיבה לצנרת יציקת ברזל.
צנרת פי.וי.סי לביוב
.1
.2
.3
.4
.5

צנרת מפי.וי.סי .קשיח לביוב תת-קרקעי לפי ת"י ( 884עבה).
חיבור הצנרת מסוג שקע-תקע וגומייה אוטמת.
כניסות לתאי ביקורת באמצעות אביזרים מתאימים.
הצנרת מונחת בקרקע עם עטיפת חול  10ס"מ מסביב.
בדיקת לחץ בהתאם להל"ת.
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מבנה שער העיר שילה הקדומה
מרכז מבקרים
מערכת מתזים

מפרט טכני
כתב כמויות
כ"ה אדר ב תשפ"ב
 28מרץ 2022

מתכנן:
דיסקינד  -רוזנטל מהנדסים יועצים
ת.ד16173 .
ירושלים 91161
טל02-642-0948:
פקס02-642-0950:
מפרטים ()SP15113
מפרט מיוחד למתזים
תאור הפרוייקט
בשילה מתוכנן מבנה "שער העיר" .המבנה מחולק חמישה מתחמים.
מתחם א' – אכסדרה שירותים קפיטריה אולם חזיון ,משרדים וכרטוס.
מתחם ב' – אטריום
מתחם ג' – מסעדה
מתחם ד'  -סדנאות
מתחם ה' –"זנב"
עבודות התקנת המתזים יבוצעו לכל מתחם בנפרד כאשר יש לקחת בחשבון התחברות עתידית לשלב
הבא.
תאור עבודה
העבודות בפרויקט זה יבוצעו בהתאם לכל המפרטים ,התקנים ,התקנות והחוקים הרלוונטיים ,כולל
בין היתר:
-

המפרט הכללי הבין משרדי על כל פרקיו.
הוראות למתקני תברואה (הליית).
עבודות פיתוח וחיבורים
ת"י .120
מפכ"מ .34
חוק התכנון והבנייה.
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על מבצע המערכות להיות בעל ניסיון בהרכבת מערכות אלו .עליו ללמוד כל תכניות הבנין כולל
אדריכלות וקונסטרוקציה וחשמל בנוסף לתכניות המערכות .זאת ,עקב מורכבות המבנה והצורך
בתיאום הדוק בין כל המקצועות בכדי להגיע לביצוע מוצלח של המערכות.
המבנה מתוכנן בשלבים .הטיפול מול מתן אישור לתכנון יהיה לכל השלבים.
במפרט המיוחד ,התוכניות ,כתב הכמויות והמסמכים הכללים המוזכרים לעיל באים להשלים
ולהוסיף ולא לגרוע אחד את משנהו.
בכל מקרה של ספק ,שאלה ,או אי-הבנה על הקבלן לפנות למפקח ולקבל הבהרות .קביעת המפקח
אחרי התייעצות תהיה סופית.
עקב מורכבות המערכות והצורך בגימור מושלם מבחינה אסתטית ובחינה בריאותית ,אין אפשרות
לכלול כל המפרטים הדרושים .המחיר המוצע על ידיד הקבלן כולל כל עבודות העזר וכל האביזרים
הדרושים לגימור מושלם והפעלה יעילה של המערכות.
במסגרת מערכות המתזים בפרויקט ,יש לבצע את העבודות העקריות הבאות:
מתזים – מערכת מתזים בכל המבנה כולל הגשת תוכניות למכון התקנים וטיפול עד לקבלת אישור
תכנון וביצוע.
תנאים כלליים
 .1אופני מדידה ותכולת מחירים.
 .1אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה מתייחסים לכל סעיפי העבודה
הכלולים בכתב הכמויות ,אלא אם כן נאמר בהם במפורש אחרת .כאשר אופן המדידה ותכולת
המחירים מוגדרים בגוף סעיף כתב הכמויות ,תהא להגדרה זו עדיפות ,אם ובמידה ויש שוני או
סתירה בינה לבין הנאמר בפרק זה.
 .2תאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד .רואים את
מחירי היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה ,אספקת החומרים ,חומרי העזר
וכל הדרוש לביצוע מושלם .מתן פירוט חומרי עזר ו/או בסעיפי כתב הכמויות אינו גורע
מכלליות האמור לעיל.
 .3שינוי באמצעים ובשיטות עבודה ,ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה
לעבודה נתונה.
 .4לא תשולם כל תוספת עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על המינימום הדרוש.
 .5מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים המיוחדים.
 .2הזמנת פיקוח חיצוני
על הקבלן לתאם על חשבונו הזמנת ביקורת חיצונית על תכנון וביצוע מערכת המתזים (מכון
התקנים ,הטכניון או גוף אחר שקבעה הרשות ,ועימה חתם הסכם לפיקוח).
מודגש כי אי מילוי תנאי זה עשוי למנוע או לעכב קבלת תעודת גמר על הקבלן יהא לשאת בכל
ההוצאות הכרוכות בכך.
 .3תכניות שיכין הקבלן
הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח ,בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש המפקח ממנו ,את התכניות
ואת המסמכים הבאים:
 oרשימת ציוד כולל דפי קטלוג ואישורי תקן.
 oאמצעי תליה וחיזוקים.
 oמהלך צנרת (תכנית ,חתכים ופרטים) במקומות שידרוש המפקח.
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 oתכניות ציוד נירוסטה.
 oתכניות תיעוד סופיות ( )AS MADEבשלשה העתקים.
מתזים
 01כללי
המפרט הכללי לעבודות בנין הפרקים המפורטים להלן חלים על עבודה
זו:
פרק  -07מתקני תברואה .1980
פרק  -08מתקני חשמל .1985
פרק  -11צביעה.
פרק  -16מתקני הסקה .1973
וכן ת"י  .1205כמו כן חלים על עבודה זו תקן ישראלי ת"י  ,1596והתקן
האמריקאי .NFPA-13
"המפרט" פירושו המפרט הכללי והמפרט המיוחד .הוראות המפרט
המיוחד עדיפות על הוראות המפרט הכללי .לתקן האמריקאי
 NFPA -13יש עדיפות על שאר הפרקים במקרה וקיימת סתירה כלשהי ביניהם .המפרטים
והתכניות מהווים יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי המתקן אשר
על הקבלן לספק ולהתקין .הקבלן מתחייב לעמוד בכל הדרישות הטכניות הכלולות
ובתכניות וכן בכל הדרישות המשתמעות או הנובעות מתנאי כלשהו הכלול בהם.
המפרט מתאר את אופני המדידה והרכבה מחירי היחידה של העבודות,
אך אין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף
במפרט.
בכל מקום במפרט הכללי בו נזכר המילה "אדריכל ו/או "מהנדס" ו/או "מנהל"-פירושה "המפקח"
לצרכי חוזה זה.
 02היקף העבודה ורמתה
העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד ,החומרים,
המוצרים ,אמצעי הלוואי והעזר וכל יתר הדברים הדרושים להתקנת
המתקן כמתואר באופן סכמתי בתכניות וכמתואר באופן כללי במפרט,
למעט העבודות אשר צוין במפורש כי יבוצעו ע"י החברה או קבלנים
אחרים .המתקן על כל חלקיו יבוצעו באורח מקצועי ונכון ,תוך הקפדה
על הדרישות לאיכות מעולה.
העבודה עלולה להשתנות בפרטיה בהתאם לתנאי המבנה ,התכנון
המפורט שינויים והשלמות בתכנון ובבצוע בהתאם לציוד המוצא ע"י
הקבלן .כל השינויים והסטיות מהתכנון המקורי יתוכננו ויבוצעו כך
שטיב המתקן לא יפגע בשום צורה ואופן .כל שינויי וסטייה מהתכניות
והדרישות ,יוגשו לאישור המהנדס לפני הביצוע.
 03תאור כללי למערכת המתזים
 03.1מקור אספקת המים
רשת מחוברת לקו עירוני.
 03.2המערכות בבנין
מערכת מתזים ניפרדת ממערכת ההידרנטים  ,המחוברת
בצנרת נפרדת.
בכל אזור יותקן מגוף סגירה ובקר זרימה המחובר ללוח בקרה ראשי .כל הצנרת
.
תותקן
במפלס שמעל תקרות התלויות או במפלס המסומן בתכנית בשטחים בהם
אין תקרות תלויות.
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כללי :קבלן לעבודה זו יהיה קבלן מתזים מנוסה ומאושר ע"י המזמין/המפקח .על הקבלן
להגיש את התוכנית לאישור מכון מוסמך לפני תחילת העבודה ולקבל אישור לאחר סיום העבודה.
 04צנרת מתזים
 04.1קוטרים נומינליים
כל הקוטרים המסומנים בתכניות והמפורטים ברשימת הכמויות הינם
קוטרים נומינליים ומידותיהם ,כשהן המוגדרות ב"אינטשים"  ,תואמות
בקרוב לקוטר הפנימי של הצנור.
 04.2נקיון ושלמות הצנורות
כל הצנרת חייבת להיות ללא פגמים וכן נקיה מלכלוך וזיהומים מבעלי חיים
זעירים ,כדי להבטיח זאת יש להקפיד על:
 אחסון נאות של הצינורות באתר בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ושלאיחדור לכלוך לתוך הצינורות.
 בדיקת וניקוי כל צינור לפני הרכבתו .צינור פגום לא יורשה להתקנה. איטום קצות הצינורות מידי יום אחרי גמר העבודה ,על מנת למנוע חדירת בטון ובזמןיציקת בטונים ,טיח או עבודות אחרות.
 04.3הרכבת צנרת גלויה
בחדרי מכונות ,בתקרות ביניים ובפירים תבוצע הצנרת כך שלכל צנור תהיה
גישה לצרכי תיקונים או החלפה מבלי לפרק צנורות אחרים של המתקנים
וגם לא הצינורות של המקצועות האחרים .
התאום עם הקבלנים של המקצועות האחרים בהתאם לתנאים הכלליים,
מתייחס במיוחד להרכבת צנרת גלויה.
 04.4מפרט הצנרת
הצינורות בקוטר " 1יהיו מגולוונים "סקדיול ,"40 -ללא תפר המתאים תקן
אמריקאי  ASTM-A- 53מחוברים בהברגה.
צינורות בקוטרים " 6" - 1 1/4יהיו מפלדה שחורה "סקדיול  " 10עם קצוות
מעורגלים ומתאימים לחיבור בשיטת ה"קוויקאפ".
צינורות בקוטרים " 1 1/4ומעלה יחוברו ע"י מחברי וספחי "קוויקאפ".
המחברים לחיבור צינורות ולחיבור הספחים עד " 2כולל לא ימדדו כספחים ויכללו
במחיר הצינורות.
מחבר הסתעפות מדגם  QUIK-T– 08בקוטרים עד " 2ועד בכלל לא ימדדו
יכללו במחיר הצינור ,רק קשתות בקוטר " 3ומעלה יחשבו למדידה וימדדו
נפרד כשווה ערך של  1מטר צינור בעל אותו קוטר.
צינורות מגולוונים עד " 1ועד בכלל יחוברו בתבריגים.
צינורות בחדר מכונות יהיו "סקדיול  " 40פלדה שחורה מחוברים בריתוך.
אוגנים יהיו דרג . CLASS– 250
 04.5חזוקים ומתלים
כל החיזוקים והתליות יהיו בהתאם לתקני  ULו/או .FM
יותקנו נקודות קבע לבלימת כוחות אופקיים של רעידת אדמה ,הנקודות
יקבעו בהתאם ל  .NFPA- 13המתלים יהיו עמידים בפני קורוזיה.
 04.6מתזים לכיבוי-אש
מתזים יהיו מטיפוס תגובה מהירה להפעלה בטמפרטורה של 68
מעלות צלסיוס ,פרט למתזים הממוקמים בחדרי הסקה וגנרטור
או מקומות שיסומנו בתכניות שיהיו לפתיחה של  141מעלות צלסיוס או
יותר .כל המתזים יהיו עם ציפוי כרום-ניקל ,אלא אם כן מצוין
במפורש אחרת .מתחת ל SKY LIGHT -במידה וקיים יהיו גם כן מטיפוס זה.
באזור חדרי מכונות ,מחסנים וכו' ,יותקנו מתזים מטיפוס  TYPE UPRIGHTאו
 PENDENT TYPEעשויים מברונזה ושניהם באותו המחיר גם אם לא צוין אחרת,
באזורים ציבוריים בכל מקום שבו יש תקרה חלולה (כגון :תקרה כוורת) ,יותקנו
מתזים מטיפוס  PENDENT TYPEמצופים כרום-ניקל .באזורי התקרות תלויות
אטומות יותקנו מתזים מטיפוס . TYPE RECESSED PENDENT
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 05מגופים
 05.1המגופים במערכת המתזים יהיו פרפר מאושרים ע"י  FM /ULעם MICROSWITCH
חשמלי לקוטרים  2ומעלה.
 05.2המגופים יתאמו ללחצי העבודה במערכת.
 05.3בירזי פיקוד ובקרה יהיו מתוצרת "ברמד" או שו"ע מאושר כמפורט.
 05.4אחידות המגופים .
.1מכלול המערכת נדרשת לכלול ציוד תעשייתי הכולל אחידות באביזרים וביצרן וכן מגוף
בסיסי אשר עליו יותקנו יישומים שונים .
.2המגופים יהיו מאושרי מכון התקנים הישראלי בהתאם לתקן ישראלי למגופים.
.3מגופי הוויסות ,מקטיני הלחץ ושומרי הלחץ וכן בקרת תהליך היצור יהיו לפי תקן 9000
ISO
 05.5עמדת הפעלה קומתי:
בברז ההפעלה האזורי יותקן :ברז פרפר עם מיקרו סוויטש  ,אל חוזר ,בקר זרימה ברז
ניקוז " 2עם סידור לניקוז  .על הקבלן לבצע חיבור האינדיקציות מעמדת ההפעלה למערכת
הבקרה .המערכת תותקן כך שתהיה גישה נוחה להפעלה.
 05.6ברז הפעלה ואזעקה אוטומטי לספרינקלרים
ברז אוטומטי ללחץ עד  12אטמוספרות יכלול תא בילום ,ברזי בדיקה,
מנומטרים ,ברזי ניקוז ,יציאה לפעמון מים וכל שאר החלקים הדרושים.
הברז יצוייד באוגנים.
ברז אוטומטי ללחץ  12אטמ' יהיה תוצרת  GRINELLאו שו"ע מאושר דגם
 F 517 RISER CHECK VALVEמתאים ללחץ של 12אטמ .ויכלול ברזי בדיקה,
מנומטרים ,ברזי ניקוז ,יציאה לפעמון אזעקה.
 05.7בקר זרימה FLOW SWITCH
בקר הזרימה יורכב בקו ראשי של כל תת-מערכת לאחר ברז האזעקה ואחרי כל מגוף
קומתי .במרחק של  60ס"מ לפחות מברז או אביזר הבקר ,יפעיל את האזעקה בלוח
בקרה מרכזי של המערכת וכן טלפון ישיר לתחנת מכבי-אש האזורית .על קבלן זה לדאוג
לתיאום ולבצוע החיבור.
 06חיטוי ושטיפת מערכת המים לכיבוי אש
שטיפת הצנרת מלכלוך תבוצע בהתאם לתקן  NFPA -13דרך ברזים מתאימים
ובכמויות כנדרש בתקן.
שטיפת סופית תבוצע ע"י תמיסת מי כלור ,בהתאם לסעיף  2.11של הל"ת.
העבודה היא אחראית ביותר ולכן תבוצע בהשגחתו האישית של מנהל העבודה
ומומחה שמוכרים לו כל אמצעי הבטיחות.
העבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים ,לפני איכלוס הבנין ומסירתו
לשימוש .אחרי החיטוי יש לשטוף באותה הצורה את כל המערכת במים נקיים
כך שמכל שסתום ניקוז יזרמו בפתיחה מלאה המים במשך  5דקות.
חיטוי ע"י תמיסת מי-כלור יבוצע גם למיכל האגירה הראשי לפי דרישת הוראות
הל"ת ,ומשרד הבריאות .לא תשולם כל תוספת לפעולת השטיפה .על הקבלן לכלול
זאת במחיר הצנורות.
 07צביעה ומניעת קורוזיה
 07.1עבודות צביעה יבוצעו לפי פרק  ,11וסעיפים  16073 ,07091במפרט הכללי  ,סעיפים
 .07 ,0.19 ,0.18,07והוראות פרק זה.
אלטרנטיבה לנ"ל :לספק צנורות צבועים במפעל בצבע  UNILACסידרת 7000
מאושר ע"י  GBC INTERNATIONALרשיון מס.12 SQ .
 07.2טיב הצביעה
עבודות הצביעה תבוצענה ע"י הקבלן בעזרת צבעים מקצועיים .הצוות המקצועי
יכלול לפחות צבעי אחד בדרג מקצועי א-א .על הקבלן לדאוג לכך כי נציג מקצועי
מוסמך של יצרן הצבעים יסייע למהנדס בבחירת הצבעים ופיקוח על הביצוע ,ידריך
את הצבעים ביישום הצבעים ,יבדוק ויאשר את העבודות שבוצעו.
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שכבת צבע נוספת תבוצע אך ורק לאחר ייבוש השכבה הראשונה ולאח ר ניקוייה
מאבק ושמן – השכבה תבוצע בגוון שונה מזאת שמתחתיה.
 07.3צבע
חומרי הצביעה ירכשו ע"י הקבלן באריזות הרמטיות לשימוש ממפעל יצור צבעים
מוכר ,שיאושר ע"י המהנדס .תוספת בצבע תעשה רק לפי הוראות של נציג יצרן
הצבעים .חומר הצביעה מתקלקל ,מתיישן מאחסון ממושך ,לכן יירכש ע"י הקבלן
בכמויות תואמות לזמן הביצוע .לעבודות שידרוש בהן שתי שכבות צבע יסוד ,הן תהיינה
בגוונים שונים.
 07.4הכנת שטחים
הכנת השטחים ע"י ניקוי באופן מכני ,ינוקו שכבות החלודה שנוצרו ותורחק הקשקשת,
כתמי שמן ינוקו בקפדנות בעזרת מדללים .האבק יוסר בעזרת סמרטוטים
יבשים ונקיים.
 07.5מניעת קורוזיה במהלך הביצוע
תוך תקופת בצוע העבודות ,על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה כלהלן:
 .1שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע לפני הרכבת הצנורות לתקן מיד לאחר הריתוכים את
המקומות הדורשים תיקון.
 .2מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים ,יסופקו עם צבע יסוד
שיבוצע כמתואר לעיל.
 .3למניעת מגע ישיר בין צנורות אל ברזלים וצנורות פלדה או חובקי פלדה יש ללפף את
הצנור במקום המגע בסרט  PVCמודבק או להשחילו בתוך שרוול מצנור פלסטיק
 .4לאחר גמר הנסויים יש לנקז את הקוים.
 07.6שכבות הצבע הנדרשות
 07.6.1צינורות פלדה מגולוונים לאחר ווש פריימר:
 1שכבה אחת צבע בגוון אפור – 40מיקרון.
 2שכבות צבע לכה סינטטית – 30מיקרון כ"א סה"כ  60מיקרון.
 07.6.2צנורות פלדה שחורים:
 1שתי שכבות צבע יסוד  HB – 13של טמבור –  30מיקרון כל אחת בגוון שונה.
 2שכבות צבע סופי – 30מיקרון אחת אדום בהיר ואחת אדום כהה.

 .08זיהוי המערכות
 08.1כללי
על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד ,הברזים ,הצינורות וכוון הזרימה בעזרת
צבעי שילוט על כל צנור או תפקידו ואת כיוון הזרימה .את השילוט והסימנים על הצנרת
יש לעשות לאחר צבע סופי ולאחר אישור דוגמאות שילוט ע"י המהנדס ,בכל החדרים,
שלטים ,חללים בתוך ומחוץ לבנין.
מיקום השלטים והסימונים יהיה במקומות נוחים לקריא המאושרים ע"י המהנדס.
צבע השלטים בהתאם לצבע הצנורות ,הברזים או הציוד ,או לפי דרישת המהנדס.
קבלת העבודות או חלקו מותנת בין היתר בבצוע מושלם של דרישות בצוע וזיהוי לשביעות
רצון המהנדס.
 08.2זיהוי צנורות
לכל הצינורות יסופקו שלטי זיהוי וחיצים לכיוון הזרימה למרחקים של  6מ' מינימום בקו
ישר ,אחד אחרי כל זווית או הסתעפות ומינימום אחד בכל חדר או חלל .השלטים יהיו
מודבקים או מחוזקים היטב לצינורות .השלטים והחיצים לצינורות יהיו מסרט פלסטי
מודבקים לצנור ,במידות  2 ¼ X7חלק מזה (חצי ,רבע או שמינית ) בהתאם לקוטר הצנור.
צבע שלט או חץ ואותיות יהיה בהתאם לטבלת צבעים ולפי הדרישה.
 08.3זיהוי לציוד וברזים
לכל ברז יסופק ויורכב שלט זיהוי עם מספר הברז המתאים למספר אותו ברז בסכמה.
השלט יהיה במידות  5X5ס"מ עם מספרים בגובה  3ס"מ.
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השלטים לברזי שריפה או לברזי סגירה בקווי כיבוי אש יהיו עגולים בקוטר  7ס"מ עם
מספרים בגובה  5ס"מ .השלטים יהיו מחוזקים היטב לברזים .במקרים מסוימים בהתאם
לאישור המהנדס ,תורשה תליית השלט לברז ע"י שרשרת פליז.
השלטים לציוד ולברזים יהיו מברזל בעובי  3מ"מ צבוע בצבע אפוקסי אפוי בתנור או
סנדוויץ' חרוט לפי אישור המהנדס .צבע רקע אדום עם אותיות בשחור.

 .9קבלת העבודה וגמר העבודה
 9.1קבלה סופית של העבודה
העבודה תאושר סופית רק לאחר הפעלת כל המערכות לשביעות רצונם של המפקח,
המתכנן ,יועץ הבטיחות ,מכבי-אש ומכון התקנים.
 .10בדיקת לחץ
הבדיקה תעשה בלחץ הידראולי של  16אטמוספירות במשך  48שעות .לא תורשה נפילת
לחץ כלשהו במשך תקופה זו .בדיקה בלחץ תעשה בנוכחות המפקח ובאישורו ע"י רישום
 . 11אופני המדידה והתשלום
 11.1כללי
מחירי היחידה לעבודות כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות
א.
המפורטות בחוזה ,במפרט המיוחד ,במפרט הכללי ,בתקנות ובתכניות כל
עוד לא נאמר אחרת במפורש.
מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים את כל ההוצאות לקיום
ב.
הדרישות המפורטות במפרט ,ביחס לאותו סעיף ,פרט להוצאות לקיום
דרישות שנקבע כי ימדדו בנפרד ,על הקבלן לשים לב בעת קביעת מחירי
היחידה לעובדה שתאור הסעיפים בכתב הכמויות הוא תמציתי ביותר
ועליו להתחשב בתאורים המלאים במפרט ובדרישות המלאות בחוזה,
ולכלול אותם במחירי היחידה.
אי הבנת כל תנאי שהוא ,או אי התחשבות בו ,לא תאושר על ידי המפקח
ג.
כסיבה לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל
סוג שהוא.
מחירי הצינורות כוללים התאמת הספרינקלרים לתקרה מונמכת,
ד.
אקוסטית ,מגשים או כל סוג של תקרה אחרת.
 11.2מחירי היחידה
מחירי היחידה יחשבו ככוללים את כל המפורט במסמכי החוזה ולרבות
א.
את ערך-:
כל החומרים ,בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים
.1
בעבודה ושאינם נכללים בה ,הפחת שלהם ,שבר ,הובלה ,איחסון,
הוצאות בדיקתם ואחריות לטיבם ותקינותם.
כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.
.2
השימוש בציוד ,כלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,תמיכות ,פיגומים.
.3
כל אמצעי הגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות ,כמפורט.
.4
כל האמצעים הדרושים לשם מניעת מעבר רעידות ורעשים מציוד,
.5
צנרת ושאר המוצרים הגורמים לרעידות.
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.6

.7
.8
.9

.10

11
.12
.13

ב.

הובלת והזזת כל החומרים ,המוצרים ,הציוד ,כלי העבודה וכו'
כמפורט ובכלל זה העמסתם ופריקתם והעברתם בתוך הבניין.
הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.
אחסנת החומרים ,המוצרים ,הכלים ,המכונות ושמירתם וכן הגנה
ושמירה על עבודות שבוצעו.
המיסים הסוציאליים ,הוצאות הביטוח ,מסי קניה ,דמי שחרור,
בלו ,מכס היטלים ומיסים אחרים ,למעט מס ערך מוסף.
הוצאות כלליות של הקבלן (הן ישירות והן עקיפות) לרבות תכנון
הביצוע והכנת תוכניות לאישור מכון התקנים וחישובים
הידראוליים הנילווים להגשה חל על הקבלן והוצאות הנובעות
מהכנה והספקה של תכניות עבודה ומפרט ,הכנת דיאגרמות,
חישובים הידראולים ,תוכניות התקנה ,הוראות הפעלה ואחזקה,
קטלוגים ,רשימות ציוד על כל פרטיו ורשימות חלקי החילוף
הדרושים התחברות לרשת אינטרנט להעברת נתונים וכן כל
הוצאות מוקדמות ומקריות.
כל הוצאותיו של הקבלן להפעלה ,כיוון ,וויסות ,הרצת המתקן,
הדרכת המהנדס ,עובדי החברה וחברת האחזקה ,בדק ותיקונים,
אחריות ושירות למשך שנה לפחות מיום קבלת המתקן והפעלתו
או לתקופה ארוכה יותר כמופיע במסמכי החוזה.
הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא ,אשר תנאי החוזה מחייבים
אותם.
רווחי הקבלן.
בדיקות ,הזמנת בדיקת מכון התקנים ואשור ,תיקונים מכל סוג
שהוא בהתאם לצורך ללא תמורה נוספת עד למסירת המתקן.

מחירי היחידה יחשבו ככוללים גם את ערך כל עבודות העזר:
כל עבודות הגנה ניקוי וצביעה לפי המפרט וכן שלטי וחיצי זיהוי
.1
הצנרת.
חומרי איטום ,מחברי "קויק אפ" לחיבור הצנורות ובין הספחים,
.2
ברגים ,קונסולים ,מתלים ,תמיכות ,תליות ,כולל גם תליות
מאושרות ע"י  ULו/או  ,FMשרוולים ,ווים ,ריתוכים ,הלחמות,
חיבורים ,חומרי בנין וכיו"ב'.
ביצוע מראש או ע"י חיתוך וחציבה של כל הפתחים ,חללים,
.3
חורים ,הנמכות ,חריצים ,מעברים וכד' שלא הוכנו מראש.
סתימת הפתחים ,חללים ,חורים ,הנמכות ,חריצים ,מעברים וכו',
.4
בין שבוצעו ע"י הקבלן או ע"י אחרים והחזרת המצב לקדמותו
כפי שהיה לפני התקנת העבודות.
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ג.

פיגומי תמיכה וגישה באותם מקרים שלא ניתן להשתמש בפגומים
.5
הקיימים .לכל גובה שיידרש ובכל מקום.
טיפול בהזמנות כל המוצרים והציוד לרבות אלו המסופקים ע"י
.6
אחרים.
מחירי היחידה לא ישתנו כתוצאה משינוי בהיקף עבודות העזר ,כמות
ספחים וכמות מוצרים הכלולים במחירי היחידה ואשר אינם נמדדים
בנפרד.

11.3

אופני מדידה
פרט למקרים שלגביהם צוין במפורש אחרת להלן ,תימדד כל עבודת
א.
מדידה נטו כשהיא גמורה ,מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת
עבור הפסקי חיתוך פחת ,שבר וכיו"ב  .המחירים כוללים את ערך כל
הספחים אביזרי העזר ועבודות הלוואי ,אשר לא נמדדו בסעיפים נפרדים
אך הדרושים לשם הבטחת שלמותו של המתקן ותפעולו הסדיר ,התקין
והשוטף.
אופני המדידה יהיו בהתאם לאופני המדידה במפרטים הכלליים ובמפרט
ב.
המיוחד ,במקרה של סתירה עדיפים הוראות המפרט המיוחד.
למען הסרת ספק רק קשתות וזויות בקוטר מעל " 2ימדדו כתוספת  1מטר
ג.
ויתווספו לצנרת בקוטר מתאים.

11.4

מוצרים וציוד
מוצרים ,מכשירים או ציוד שלגביהם צוין במפרט או בכתב הכמויות ,דגם
א.
ו/או שם היצרן נעשה הדבר למטרת קביעת טיבו וסוגו בלבד ,ומחיר
היחידה לא ישתנה באם החברה תזמין או תספק בעצמה או באמצעות
מוצרים אחרים ,מכשירים וציוד מטיב וסוגים דומים של אותו יצרן ו/או
של יצרנים אחרים  -הכל לפי בחירת המהנדס.
בכל מקרה שאביזר הוא מוצר או חלק ציוד ,תוזמן תחילה הדוגמא וישולם
ב.
רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע ,רק במידה והיא מהווה חלק
מהציוד הדרוש .אם לא כן לא תשולם עבור הדוגמה ,והיא תיכלל במחירי
היחידה .הדוגמה תהיה ברשות המפקח .
מדידה לפי יחידות אורך
צנרת  -לכל סוגיהם ולפי הקוטרים ימדדו לאורך ציריהם כולל רקורדים ושסתומי
הברגה .אורך השסתומים ואוגנים יופחת מהאורך הנמדד .מחיר צינורות עד קוטר
" 2ועד בכלל יכלול את כל הספחים כהגדרתם בסעיף  07.00.11במפרט הכללי.
מחיר הצינורות מקוטר "  3ומעלה לא יכללו קשתות וזויות אשר ימדדו בנפרד.
הסתעפויות מטיפוס "קוויק -קאפ" לקוטרים " 2ומטה לא ימדדו ויכללו במחירי
הצנרת.

11.5

62

לא תשלום כל תוספת בגין התאמת מתזים לתקרה אקוסטית ,מונמכת ,מגשים או
כל סוג אחר של תקרה.
 11.6מדידה לפי יחידות
כלים ,מכשירים ,ברזים ,מגופים ,שסתומים למינהם ,ללא רקורדים ,ללא
א.
אוגנים וללא ספחים אחרים הם הנמדדים כיחידות כוללות ,והם ימדדו
לפי מספר היחידות המורכבות.
לא ימדדו בנפרד ליחידות האביזרים הנכללים מחירי יחידות ציוד כגון
ב.
ברזים ,אלחוזרים ,מגופים וכדומה.
 11.7בדיקות לחץ
מחירי העבודות כוללים את בדיקות הלחץ .הבדיקות כוללות את כל הנדרש במפרטים
לרבות  -ציוד הבדיקה ,אביזרי העזר הזמניים הדרושים לסגירת הקווים וכל הסידורים
לאפשר בדיקה חלקית ובשלבים כמו כן את כל הסידורים לניקוז מים והגנה על עבודות
אחרות.
 11.9כמויות
הכמויות בפרקים השונים של כתב הכמויות הן באומדן בלבד ,החברה רשאית לשנות את
הכמויות בכל סעיף ע"י הגדלה ,הקטנה ,בכל יחס וגודל בהתאם לחוזה וכן לבטל סעיפים
בכללם .העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שהוצאו לפועל למעשה לפי
אופני המדידה ולפי מחירי היחידה שנקבעו מראש הכמויות בעת חתימת החוזה.
11.10
הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות (להלן " -החומר הטכני") לאישור המתכנן
ולאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה.
המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם
ויעירו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.
הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש ,על בסיס ההערות העקרוניות של המתכנן,
ויתקן כל הנדרש .בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למתכננים לבדיקה
חוזרת.
היה ולמתכננים יהיו הערות חוזרות ,על החומר שהוגש לבדיקה ,תוטל עלות הבדיקות
החוזרות על הקבלן לפי תעריף שעות עבודה של החשב הכללי.
אחריות ושירות
12
הקבלן יהיה אחראי למערכות ולמתקנים שהותקנו על ידו במשך תקופת הבדק .הקבלן ייתן
שירות אחזקה למערכות ולמתקנים במשך תקופת הבדק.
הקבלן יהיה אחראי וייתן שירות כולל עבודה ,חלקים וחומרים למערכות ולמתקנים במשך
תקופות נוספות מעבר לתקופת הבדק .תקופות הזמן תקבענה ע"י המזמין בלבד.
הקבלן יוודא כי אופן התקנת המתקנים על ידו תבטיח את פעולתם התקינה והרצופה,
תאפשר מתן שירותי אחזקה בנגישות גבוהה וכי המתקנים יאפשרו הפעלה חלקית באופן
שתמנע השבתת המתקנים והפסקת הענקת השירותים.
כל פעולות האחזקה המצריכות הדממת מתקנים יתבצעו בימים ובשעות שבהן אין צריכת
שירותים או שצריכת השירותים נמוכה.
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תל שילה הקדומה
מפרט טכני לביצוע עבודות חשמל
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חומרים וציוד
הארקות
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גופי תאורה
מערכת גילוי וכיבוי אש
מערכת כריזת חרום
מערכת גנרטור160KVA
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תנאים מקומיים ומניעת תאונות
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אופני מדידה
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 .1כללי
א .המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל תקשורת ומנ"מ ותשתיות מרכז מבקרים
שילה פרויקט "תל שילה הקדומה".
ב .במכרז רשאים להשתתף קבלני חשמל בעלי רשיון ממשלתי מתאים ובעלי נסיון מוכח
בבצוע עבודות בסדר גודל דומה.
ג .העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים:
 .1חוק החשמל תשי"ד  1954ותקנותיו העדכניות.
 .2התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי ותקשורת (מוליכים,
כבלים ,צינורות ,יצור לוחות חשמל ,הארקות וכו').
 .3תקנות והוראות חברת החשמל ובזק.
 .4תקנות הג"א למרחבים מוגנים.
 .5תקן ישראלי למערכות גילוי וכיבוי אש מס.1220 .
 .6התכניות המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות.
 .7המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בפרט פרק .08
עדיפות בין המסמכים לפי החמור ביותר
 .2הקף העבודה
א .העבודות הכלולות במפרט זה
 .1מערכת הארקות (הארקת יסודות והארקות במבנה)
 .2לוחות חשמל במתח נמוך ( )400V/230V
 .3כבלי הזנה ומובילים לחשמל
 .4תשתיות וכבילה לתקשורת מחשבים ע"י הנחיות מיועץ התקשורת
 .5תשתיות לאודיו וידאו לפי הנחיות יועץ התקשורת.
 .6תשתיות צנרת וכבילה לטלפוניה ולמערכת טלויזיה.
 .7אינסטלציה חשמלית מושלמת למאור וכוח.
 .8גופי תאורה.
 .9גילוי וכיבוי אש.
 .10כריזת חרום ומוזיקת רקע
 .11הכנות מערכת מנעולים חשמליים לדלתות אבטחה וחירום ,לרבות הכנות למצלמות
וכדומה
 .12תשתיות בפיתוח.
ב .המזמין שומר לעצמו את הזכות:
 .1למסור לקבלן רק חלק מהעבודות.
 .2לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.
 .3לספק חלק מהחומרים ,המובילים הכבלים וכו'.
 .4להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג.
 .5לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו.
 .6לבצע את העבודה בשלבים.
 .7לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.
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שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים
בהצעת הקבלן.
ג .הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות ,האביזרים והציוד
הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או בתכניות.
ד .אין חובה על המזמין לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
 .3תיאור המתקן
א .אספקת החשמל הראשית לכל מתחם תהיה מחברת החשמל ראשית
ב .אספקת טלפוניה תהיה מתשתית בזק(בפיתוח) עד לארון ריכוז תקשורת במבנה.
ג .תשתית מלאה צנרת למערכות אודיו כמפורט בכתב הכמויות.
ד .מבנה השומר יהיה מבנה מתועש או יבנה בשטח ויסופק ע"י המזמין ,לצורך הארקת המבנה
יש לבצע טבעת גישור היקפית מברזל  10ממ"ר למשטח הבטון ע"פ דרישות חוק החשמל
יציאות חוץ ב 4-צדדים ויציאת פס הארקה מגולוון מטבעת הגישור לפס הארקה ראשי
שיסופק עם המבנה וחיבור מושלם של ההארקה למבנה ,לרבות פנל משנה עבור ג"א בביתן
שומר.
 .4הוראות טכניות כלליות
א .עבודות החפירה לצנרת חשמל ,תקשורת יבוצעו בשטח שתתכן המצאות של צנרת תת
קרקעית קיימת של שרותים שונים (ביוב ,מים וכד' ) ועל כן תבוצע החפירה בעבודה זהירה
תוך מניעת פגיעה בשירותים הנ"ל.
ב .תואי הקווים יתואמו מראש עם המזמין באופן שלא יגרם נזק .יתכן שהקבלן יידרש להניח
את הקווים בתוואים שהגישה אליהם קשה ולא נוחה .לא תשולם כל תוספת למחירי
היחידה שבהצעת הקבלן עבור קשיים הנובעים מהסיבות המתוארות לעיל.
ג .האינסטלציה החשמלית תבוצע ברובה בחלל התקרות האקוסטיות ע"י כבלים  N2XYעל
מגשי רשת בפרוזדור הקומה .במקומות בהם תבוצע התקרה משילוב של גבס ותקרה
פריקה יגושרו הקטעים מעל לגבס באמצעות צנרת פלסטית קשורה בשני קצותיה למגשי
הרשת .אין להתקין מגשים לחשמל ו/או תקשורת מעל תקרה לא פריקה .האינסטלציה
החשמלית בחדרים הסגורים תבוצע בהתקנה סמויה ע"י מוליכים מבודדים או כבלים
בצינורות פלסטיים וסיום באביזרים להתקנה שקועה (תחה"ט) .בחלק מהאזורים יותקנו
תעלות פלסטיות נמוכות לאורך הקירות מהן יסתעפו המעגלים אל השקעים מעליהן .חלק
מהשקעים יהיו בהתקנה גלויה.
ד .מובילים מתכתיים :כל המובילים המתכתים לכבלי חשמל ותקשורת בבנין (תעלות,
סולמות ,צינורות ,תעלות רשת) ותמיכותיהם יהיו מגולוונים .כל עבודות ההכנה כגון
ריתוך ,השחזה וכד' יבוצעו לפני הגלוון .אין לבצע אחרי הגילוון כל עבודה שעלולה לפגוע
בשכבת הצפוי כולל קידוח .מגשי הרשת יהיו מגולוונים .התמיכות ,לסולמות ,לתעלות
ולמגשים יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זויתנים מרותכים (ללא ניטים) (דוגמת
 ,MFK,ספק לירד שיווק) ויתאימו לעומס המירבי של הסולם/תעלה עם הכבלים .מרחק
ההתקנה בין התמיכות  1מטר לכל היותר .הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו
לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע .מחיר התמיכות כלול במחיר מטר תעלה או
מגש המפורטים בכתב הכמויות.
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ה .צינורות כבלים ומוליכים:
 .1קווים לנקודות בהתקנה סמויה בחציבות ו/או ביציקות חדשות או במחיצות סגורות
יבוצעו ע"י מוליכים מבודדים  PVCבצבעים תקנים בתוך צינורות פלסטים כפיפים
חלקים.
 .2להלן פרוט צבעי צנרת "מריכף" שתונח במבנה ,כל הצנרת תהיה מטיפוס "כבה
מאליו"

ו.

ז.

ח.
ט.

•

צנרת חשמל  -בצבע ירוק

•

צנרת לתקשורת  -כחול או לפי הנחיות יועץ התקשורת.

•

צנרת מחשבים  -בצבע צהוב או לפי הנחיות יועץ התקשורת.

• צנרת לגילוי אש וכריזה  -בצבע אדום.
 .3כל הצנרת הפלסטית תהיה חלקה .אין להשתמש בצינורות שרשוריים .כמו כן אין
להשתמש בצינורות שקוטרם החיצוני קטן מ 20 -מ"מ.
 .4צנרת פלסטית שתונח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה מיד עם הנחתה.
 .5כל הקוים בתעלות פתוחות יבוצעו על ידי כבלי נחושת מטפוס ).N2XY(XLPE
חוטי משיכה :כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות בעבודתו
יצוידו בחוטי משיכה מנילון שזור .לצינורות עד קוטר  36מ"מ חוטים בקוטר  2מ"מ,
לצינורות  42מ"מ עד  63מ"מ חוטים בקוטר 4מ"מ ,לצינורות " 3ומעלה חוטים בקוטר 8
מ"מ .סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת (קטע צינור) שתמנע "בריחת" החוט לתוך
הצינור.
שילוט:
 .1כל האביזרים במתקן ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים עם ציון מספר הלוח ומספר
המעגל .גוון השילוט לציוד חשמל יהיה כיתוב שחור על רקע לבן.
 .2ציוד תקשורת ישולט בשלט כנ"ל אולם על רקע כחול.
 .3שקעי החשמל משוריינים במרחבים המוגנים ובמקלט ישולטו (בנוסף לסעיף  )1בשלט
סנדביץ חרוט "לא מוגן ע"י מפסק לזרם דלף".
 .4השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
 .5כל כבלי החשמל יסומנו ע"י חבק עם סימון מס' מעגל.
 .6כבלי התקשורת יסומנו בנוסף למתואר גם בתחילה ובסוף הקו וכן  1.5מטר מתחילת
הקו ומסופו.
קופסאות הסתעפות תחה"ט יותקנו בגובה אחיד  2.20מ' לפחות מפני הרצוף ,קופסאות
הסתעפות שידרשו בגובה נמוך מ – 2מטר ייסגרו בברגים.
חפירות:
 .1החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק  110ס"מ (אם לא נרשם אחרת) מרום הסופי של
הקרקע או המדרכה ,לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה .בכל מקום במפרט
ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה ,פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע.
 .2החפירה תרופד בשכבה של  10ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת
לאחר הנחתה ולאחר מכן להדק את החול .מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח
סרט סימון פלסטי עם סמון "כבלי חשמל" כנדרש ,לכסות את החפירה בעפר ולהדק
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עד להשגת צפיפות של  97 %מוד א.א.ש.ו .לפחות .פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה
פני התשתית.
 .3על הקבלן לקבל אישור המפקח לתואי לפני בצוע החפירה .על הקבלן לוודא תואים
ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת .האחריות להמנע מפגיעה במערכות תת
קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד .כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת
שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מייד ,על ידו ועל חשבונו.
 .5חומרים וציוד
א .כל החמרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים
הישראלי .חמרים ואביזרים מתוצרת הארץ ישאו תו תקן ישראל .אביזרים מתוצרת חוץ
ישאו תו של אחד או יותר מהתקנים הבאים .IEC, NEC, UL, VDE ,BS
ב .על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המהנדס
ו/או המפקח ,אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבנין אך אינו מהוה אישור לכל
הציוד מאותה התוצרת .כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל
חשבונו .המפקח רשאי לדרוש החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי שידרש לנמק את
החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה מייד ועל חשבונו.
ג .אביזרי החשמל והתקשורת (שקעים ומפסקים) להתקנה עה"ט יהיו מתוצרת GEWISS
 SYSTEMאו ניסקו  Nלהתקנה עה"ט
ד .האביזרים להתקנה שקועה (תחה"ט) יהיו גוויס סדרת סיסטם או בטצינו עם תריסי מגן
פנימיים.
ה .תיבות חיבורים ומעבר להתקנה גלויה עה"ט יהיו מתוצרת  GEWISS ONEאין
להשתמש בשום מקרה בקופסאות מרירון .
ו .קופסאות לאביזרים יהיו קופסאות גוויס בקירות בלוקים .הקופסאות יתאימו לציוד
המותקן ויותקנו בקירות כך שהחורים לחיזוק השקעים בברגים יהיו במקביל לרצפה.
ז .תעלות פלסטיות יהיו חסינות אש דוגמת פלגל או  IBOCOאו ש"ע.
ח .הציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת שניידר אלקטריק או  ABBאו  EATONבלבד!.
ט .כל המאמ"תים יהיו בעלי כושר ניתוק של  10KAבקצר ,אלא אם צויין אחרת .הקבלן
ישמור במידת האפשר על אחידות הציוד בלוחות ,במידה ונבחר יצרן שאינו מייצר את כל
טווח הציוד הדרוש בלוחות יש לשמור שלפחות קבוצת אביזרים מסוג מסויים (כגון
ממסרים ,מגענים אביזרי פקוד ,מנתקי הספק ,מפסקים ח"א ומאז"ים) יהיו משל אותו
יצרן.
 .6הארקות
א .במסגרת העבודות תבנה מערכת הארקת יסודות למתחם וכן יוארקו כל האלמנטים
המתכתיים בבנין ע"פ דרישות חוק החשמל ותקנותיו
ב .הוראות טכניות לביצוע הארקת יסודות:
 .1בצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי  4271תקנות החשמל (הארקת
יסודות) התשמ"א.
 .2הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.
 .3הגדרות:
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•

הארקת יסודות :המערכת הכוללת את טבעת הגישור ,פס השוואת פוטנציאלים,
אלקטרודות הארקת יסודות ,יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים
ביניהם.

•

טבעת גישור :ברזל שטוח או עגול המותקן בקורות היסוד של המבנה ,מחבר את
האלמנטים השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות ,יציאות חוץ וכו' ויוצר
טבעת סגורה בהיקף המבנה ,תוך שמירה על רציפות חשמלית.

•

פס השוואת פוטנציאלים :פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס
ברזל שטוח מגולוון ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה .מדות הפס  80x8מ"מ
באורך המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד שישה מקומות שמורים.

•

יציאות חוץ :פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י רתוך לטבעת הגישור
והקצה השני יוצא אל מחוץ לבנין לתוך קופסה משוריינת שקועה בקיר עם מכסה
מחוזק בברגים ושלט הארקת יסודות ומאפשר התחברות להארקת היסודות
מבחוץ.

• אלקטרודת הארקת יסודות :חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה ומחוברים
ביניהם ע"י ריתוך.
 .4טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול חלק (לא מצולע) שקוטרו  12מ"מ תוך כדי
שמירת רציפות ההארקה ,הגישורים הדרושים לשמירת הרציפות יבוצעו ע"י ברזל 10
מ"מ שיחובר באמצעות ריתוך.
 .5בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון (יציאות חוץ ,מעבר ,תפר וכו') יש
להתקין פס מגולוון  4x30מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך
תחום הבטון .בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון של טבעת הגישור.
 .6אלקטרודות הארקת היסוד יכללו רתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים וחבור לשני
מוטות אנכיים לפחות ,אלו ירותכו אל טבעת הגישור ,בכלונסאות ,יש ליצור קשר
גלווני בין המוטות האנכיים ע"י ברזל עגול בקוטר  8מ"מ לפחות .שנים מהם ירותכו
לטבעת הגישור.
 .7איפוס :המתקן יוגן בשיטת האיפוס .האיפוס יבוצע בפס השוואת פוטנציאלים הראשי
ע"י לוח החשמל הראשי במבנה ע"י חבור מוליך האפס דרך פס השוואת פוטנציאלים
ע"י מוליכי נחושת שזורים עם בדוד בצבע כחול עם צהוב ירוק בשני הקצוות .חתכי
המוליכים לפי המופיע בתכנית הארקות.
ג .בנוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד המתכתי ,מובילים כבלים ,קונסטרוקצית
מתכת ,לוחות חשמל ,גריד תקרה אקוסטית ,ארונות תקשורת ,צנרת וכו' הכל בהתאם
לדרישות התקנות ,ובהתאם להוראות הבצוע בתכניות .הקבלן אחראי להשלמת מערכת
ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים מנה לא פורטו במסמכי המכרז.
 .7לוחות חשמל
א .לוחות החשמל יהיו מסוג לוחות פנלים מודולרים מפח צבוע בתנור עם דלתות להעמדה על
רצפה ,מותקנים בתוך גומחות חשמל/נישות .פסי הצבירה יהיו בחלק העליון של הלוחות
עם כיסוי פרספקס שקוף .מהדקים ,פסי האפס ופסי הארקה יהיו בתאים נפרדים בחלק
התחתון של הלוח מאחורי פנל נפרד לרוחב כל חזית הלוח ,גודל התאים יאפשר מרחב נח
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ב.

ג.

ד.
ה.

ו.

לטיפול במוליכים שיחוברו לפסים אלה .כל המעגלים מהקומה כולל קו ההזנה וכולל
כבלים ללוחות משנה יותקנו על סולם/תעלה בצידי הלוח ויכנסו אל הלוח מלמטה .אי לכך
כל לוח יותקן על סוקל הגבהה מפרופיל מתכת של כ 15 -ס"מ בכדי לאפשר מעבר נוח לכל
הקווים .פרופיל המתכת כלול במחיר מבנה הלוח ולא ישולם עבורו בנפרד.
הציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת שניידר אלקטריק ABB ,או  EATONבלבד .הקבלן
ישמור במידת האפשר על אחידות הציוד בלוחות החשמל .במידה ונבחר יצרן שאינו מייצר
את כל טווח האביזרים הנדרשים בלוחות יש לשמור שלפחות כל קבוצת אביזרים מסוג
מסויים (כגון קבוצת ממסרים ,מגענים ואביזרי פקוד ,קבוצות מנתקי הספק אוטומטים,
קבוצת מפסקי זרם חצי אוטומטים זעירים וכד') יהיו משל אותו היצרן .המאמתי"ם יהיו
בעלי כושר ניתוק של  10KAבקצר עפ"י תקן ישראלי  745ותקן בנלאומי  ,IEC -898ת"י
 947ולפי החמור מביניהם.
סלקטיביות :בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקויים סלקטיביות הן בזרם יתר והן
בקצר .באחריות הקבלן לודא שימוש במפסקים בעלי אופיינים המבטיחים סלקטיביות
מלאה.
בקרה והשלת עומסים :כל לוחות החשמל יצוידו במגענים להשלה ולמיתוג עומסים.
איזון פאזות :עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל על הקבלן למדוד את הזרם
בשלושת הפאזות .במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ 5 %-על הקבלן
לבצע איזון פאזות .איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד.
הוראות כלליות לבנית לוחות:
 .1הלוחות יבנו בהתאם לתרשימים העקרונים ותרשימי החבורים שבתכניות .מידות
הלוח תהינה מתאימות לצורכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד
מקום שמור .30%
 .2התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד ,תכנית מפורטת
עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות הלוח תעובד על ידי
היצרן ותוגש לאישור המהנדס לפני תחילת העבודה .רק לאחר אישור התוכניות רשאי
היצרן לגשת לבצוע הלוחות .עם גמר הביצוע ימסרו יחד עם כל לוח  3עותקים של
מערכת התוכניות הנ"ל.
 .3הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות ,אפס והארקה עם ברגים ודיסקיות פליז ,בורג נפרד
לכל מוליך .העומס יחולק שווה בין הפאזות .כל המעגלים ומוליכי הפקוד יצוידו
במהדקים .עד  25ממ"ר מהדקי מסילה 35 ,ממ"ר ומעלה עם בורג התחברות ע"י
נעלי כבל.
 .4מוליכים שחתכם  10ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל
ודיסקיות פליז ,כבלי אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום/נחושת או
לשות מתאימות לפי גודל הקו .אין להשתמש בדיסקיות.
 .5כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות
ע"י ברגים או מסמרות (לא דבק) .בנוסף לשלוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה
עם ציון מספר המופיע בתכנית.
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 .6הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו על ידי פנל פלסטי שקוף משולט בסמן
החץ .כן יכוסו פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע
מקרי.
 .7היצרן ידאג להבטחת סלקטיבית בהגנות לזרם יתר וזרם קצר בין מפסקים חצי
אוטומטים בלוחות החשמל .ציוד החשמל המוצע חייב להתאים לדרישה זו.
 .8פנלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיצים (פרפרים) או ברגים בעלי ראש גדול לסגירה
בחצי סיבוב עם אבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל.
 .8גופי תאורה
א .הוראות טכניות כלליות:
 .1גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים (חדרים ,מחסנים ,כיתות,
משרדים ,מבואות ,פרוזדורים וכו') .באזורים בהם תותקן תקרה מונמכת יותקנו
גופים שקועים(או מקומות שיותקנו צנרת שקועה בבטון).
 .2גופי התאורה יהיו קלים לפרוק ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאורה לצרכי אחזקה
תעשה ללא צורך בפתיחת ברגים או שמוש בכלים .הלובר יחוזק בתפס גמיש לגוף
התאורה כך שיישאר תלוי גם אם יפורק לצרכי תחזוקה.
 .3מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתיחס להספקה ,התקנה וחיבור כולל גם את
הציוד והנורות .כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה ,לרבות כל
החיזוקים ,המתלים ,ברגי החיזוק ,קידוחים ,כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר
הדרושים.
 .4כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית יוחזקו ע"י שני פס מתכת ו/או שני
מוטות הברגה אל תקרת הבטון ללא תוספת תשלום .בכל מקרה אין להתקין גוף
תאורה שקוע מבלי לחזקו אל תקרת הבטון.
 .5גופי תאורה שקועים בבטון יורכבו עם קופסאות השיקוע המקוריות שלהם(כמו מתחת
לגשר) ,והקבלן ידאג שתהיינה ברשותו בעת הכנת התבניות ליציקה.
 .6כל גופי התאורה מבוססי  LEDיסופקו עם  5אחריות לפחות .בעלי תקנים ישראל
(מת"י) .אורך חיים  50,000שעות עבודה לפי תקן  ,LM-80ו .TM21-תקן  LM79ותקן
פוטוביולוגי (IEC62471ולפי דרגה  .)0גוון אור לבן טבעי  ,CCT=4000Kדרייבר לג"ת
לד בתקן  CBאו  ,TUVלרבות בדיקת  EMCל LVDכדוגמת חברת פיליפס,
 MEANWELLאו  LIFUDאו ש"ע מאושר(דרייברים בעלי מקדם הספק 0.92
לפחות).
 .7כל מנורות הפריקה (פלורסצנטים ,מטל הלייד ) יצוידו בקבלים לשיפור כופל הספק
עד  0.92לפחות.
 .8כל גופי התאורה יחוברו לקוי ההזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף.
 .9ציוד תאורת חרום יהיה מאושר תקן ישראלי ת"י  20חלק 2.22
ב .מנורות חד תכליתיות:
ג"ת תאורת חירום  LEDהכוללות :מטען וסוללות ,לתאורה בהפסקת חשמל .מאושר עפ"י תקן
ישראלי  20חלק  2.22עם בקרה אלקטרונית להפסקה מוחלטת של פעולת הנורה במתח סוללה
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של נמוך  1Vלשמירה על הסוללות כולל מערכת אלחוטית לבקרה בין כל מערכת התאורת חירום
לרבות הדרכה והטמעת המערכת אצל מחשבי צוות האחזקה של המתקן.
ג .שלטי יציאת חרום מוארים דו תכליתיים:
כל שלטי יציאת חרום יהיו מסוג  LEDעם ממיר ,מצברי ניקל קדמיום ומטען לפעולה של 180
דקות בהפסקת חשמל .המנורות יתאימו לשלט יציאה תקני בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו
בלחצן בדיקה ונורת ביקורת (ללא מתג לניתוק היחידה) .שלטי יציאת החרום יהיו עם שילוט על
גוף התאורה ויותקנו על הקיר או שקועים בתקרה ,כולל מערכת אלחוטית לבקרה בין כל מערכת
התאורת חירום לרבות הדרכה והטמעת המערכת אצל מחשבי צוות האחזקה של המתקן.
 .9מערכת גילוי וכיבוי אש
א .כללי:
במבנה תותקן מערכת גלוי אש ועשן כתובתית אנלוגית עם גלאי עשן בתקרה.
הרכזת בחדר מזכירות ,רכזת משנה תמוקם במקום בולט לכניסה לבנין ע"י דרישות מכבי
אש(מותקנת בתוך ארון מתכתית מוגן ונדליזם +חלונית).
מערכת גלוי אש ועשן תתאים לדרישות ת"י 1220 ,ותשולב במערכת כריזה לדרישות מכון
התקנים ,כן ישא הציוד תו תקן  U.Lאמריקאי .החברה המציעה תהיה בעלת .ISO 9002
ב .פרוט טכני של הרכזת:
 .1הרכזת תהיה כתובתית אנלוגית עם כרטיסים לחבור עד  512כתובות (גלוי וכיבוי).
כרטיסי כיבוי ללוחות חשמל שונים ,יחידות כתובת לחיבור הפעלה/הפסקה של מיזוג
אויר ,חלונות עשן ,מדפי אש ,וכדו' .המערכת תגיב לכל ארוע באמצעות היכולת לאתר
ולשבץ את הגלאים (ו/או אמצעי ההתראה האחרים) ע"פ מקומם הגיאוגרפי.
 .2הרכזת תצויד בחייגן אוטומטי ל 4 -מנויים.
 .3הרכזת תכלול כרטיס המאפשר ניתוק חשמלי של מפסק זרם ראשי .ניתן יהיה לקבוע
את הגורמים לניתוק ע"י תכנות).
 .4הרכזת תכלול תכנת אינטגרלי (המאפשר שנוי התכנית ללא צורך בשנוי חיווט) וצג
 LCDאלפא נומרי .ניתן יהיה לכוון את הפרמטרים של הגלאי בהתאם לסביבה בה
הותקן .כ"כ ניתן יהיה לקבל "דוח אחזקה" מהגלאי כולל דיווח על תקלות (אבק ,שבר)
ונתונים על סוג הגלאי ,מספר סידורי ותאריך היצור .המערכת תהיה בעלת סף אזעקה
דינמי בהתאם למצב הרגישות כפי שיוגדר ,ע"פ חלוקה גאוגרפית ולו"ז משתנה ע"י
המזמין.
 .5הרכזת תהיה מתוצרת טלפייר או שווה ערך המאושר לשמוש ע"י מכון התקנים.
 .6הרכזת כוללת גם ספק מתח עם הגנות בפני זרם יתר בכבלי היציאות ומטען ומצברים
לגבוי  24שעות.
 .7הרכזת תכלול מערכת להגנה מפני פגיעת ברקים ומתח יתר.
 .8הרכזת תותקן בתיבת מתכת עם דלת שקופה ,להתקנה על הקיר או שקועה בתוכו.
התיבה תהיה עם גמר של צבע שרוף בתנור.
 .9הרכזת תכלול מערכת עיבוד מרכזית  C.P.Uהמפקחת על כל כרטיסי העניבה ,הצד
הדיגיטלי וכרטיסי הממשק למחשב .נתונים המאוכסנים ב C.P.U -לא ימחקו גם אם
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נפל מתח ההספקה .ה C.P.U -יאפשר הגדרת תנאים לאזעקות והעברת אינדקציות
למחשב .ה C.P.U -יצויד בשעון זמן.
ג .גלאים:
 .1הגלאים יהיו מטיפוס ממוען להרכבה בתוך בסיסים אוניברסליים משולבים בתקרה
המונמכת או מותקנים בתקרת הבטון כך שניתן להחליף את סוג הגלאי ללא צורך
בשנוי הבסיס.
 .2גלאי עשן יהיו אופטי "ירוק" .הגלאי יפעל בשיטת הרפלקסיה ויאפשר גילוי כל סוגי
העשן ,מעשן שאינו נראה ועד לעשן כהה ביותר.
 .3גלאים מסוג עליית טמפרטורה (גלאי חום) יותקנו במקומות בהם קיימת סבירות
גבוהה להפעלות שווא ע"י גלאי העשן ומאידך במקרה של שריפה צפוייה עליית
טמפרטורה מהירה (עליה של  8.3Cלפחות בתוך דקה).

ד.

ה.

ו.

ז.

 .4לכל גלאי תהיה נורית סימון אינטגרלית ובנוסף אפשרות לחיבור נורית מקבילה
לחיבור מחוץ לאזורים/חללים סגורים.
 .5לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יח' כתובת.
 .6כל תקלה בגלאי עקב קצר ,נתק או נפילת מתח בקו תפעיל מייד אינדיקציה ברכזת.
 .7תהיה אפשרות בחירה של גלאים בעלי רגישות שונה עבור מקומות בהם תיתכן כמות
עשן קטנה מדי פעם.
 .8הגלאים יהיו מתוצרת טלפייר או שווה ערך ויתאימו לעבודה עם הרכזת שסופקה.
לחצני חרום:
בנוסף לגלאים ,יותקנו בכניסות לבנין לחצני אזעקת אש ,לחצנים אלו יחוברו לאזור
האזעקה בו הם נמצאים ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים .הלחצן יהיה בצבע
אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי חיצוני ("כלפה") למניעת לחיצות
שווא  ,ושילוט "לחצן אזעקת אש" בהתאם לדרישות התקן.
צופר אש:
מערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה:
 .1צופר פנימי (בקומה) :צופר בעל עוצמה של  DBA90במרחק של  1מטר בתדר של 3000
הרץ משולב עם נצנץ  90 V24הבזקים בדקה עם כתובת כפולה (ללא ביטול אתראה
לנצנץ) .הצופר יחובר לרכזת קיימת.
 .2צופר חיצוני (על קיר חיצוני של הבניין) :צופר המיועד להרכבה חיצונית בעל עוצמה
של  (100DB) Aבמרחק של  1מטר ,בתחום תדרים  500-1000הרץ.
יחידת הפעלה לציוד חיצוני:
יחידת היציאה תותקן יחד עם האביזרים הממונעים האחרים על קו הגלאים .יחידה זו תשמש
כיחידת תאום להפעלת ציוד חיצוני כגון אלקטרו מגנטים לסגירת דלתות אש ,מאווררים,
פתחי עשן ,מסכי עשן ,וכו' .מגעי היחידה יוכלו להפעיל אמצעים במתח מקסימום220 :
 .VAC\4Aהיחידה תהיה מצוידת בלחצן הבנוי בתוכה כך שבעת מתן שרות ניתן יהיה להפעיל
את הרכיב הבוחן והשלוח את כתובת היחידה ללוח הבקרה.
אופן פעולת המערכת :
 .1אזעקה:
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• נורית סימון בגלאי תהבהב.
• נורית "אזעקה" ברכזת תהבהב.
• יופעלו הצופרים.
• הצג הדיגיטלי יציג את כל האינפורמציה בצורה אלפא נומרית
• בעברית (כתובת הגלאי המזעיק).
• שחרור דלתות אש ,חלונות עשן וכו'
• הודעה תעבור למחשב בחדר הבקרה.
• החייגן האוטומטי יחייג לכל המנויים המתוכנתיים.
 .2תקלה:
• נורית "תקלה" ברכזת תהבהב.
• יופעל צופר פנימי בלבד.
• הצג הדיגיטלי יציג את האינפורמציה הקשורה לתקלה ולמקומה.
• החיגן האוטומטי יחייג למנוי שתוכנת לצורך טפול בתקלות.
• הודעה על התקלה תעבור למחשב בחדר הבקרה.
• אזעקות שתופענה במהלך תקלה יקבלו עדיפות.
ח .מערכת כבוי אש ללוחות חשמל:
 .1מערכת הכיבוי תהיה ניתנת להפעלה בשלושה אופנים:
•

אוטומטית באמצעות סיגנל ממערכת גילוי אש.

•

ידנית באמצעות מערכת הפיקוד החשמלית (לחצן בלוח הפיקוד).

• ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל.
 .2מתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים:

.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10

•

כמות הגז שתפלט בעת הפעלת המערכת הכבוי לא תעלה על ריכוז נפחי של .70%

•

תהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מערכת הכבוי לבין פתיחת המגוף.

• מייד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל גם צופר האזעקה.
ציוד השחרור של הגז מהמיכל ,הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו כך שמשך פליטת הגז
לאזור המוגן לא יעלה על  10שניות.
הצנרת תהיה צנרת פלדה ללא תפר סקדיול ( 40הקוטר יקבע עפ"י משקל הגז) צבועה
בצבע יסוד ובצבע אדום עליון יש לנקות את הצנרת באמצעות לחץ אויר לפני התקנת
נחירי הפזור.
עבור מיכל כיבוי במשקל מעל  3ק"ג הקבלן חייב להכין תכנית מיקום נחירי פיזור
לאשור המתכנן הכוללת סימולציית מחשב.
עבור חדר שתקרתו מעל  3ק"ג חייב הקבלן לבצע מערכת נחירי פזור כפולה.
הספק יספק תעודה על אכות הגז.
בכל מיכל יותקן שעון לחץ אנטגרלי  -נדרש לחץ קבוע .25 KBAR
בכל מיכל תותקן נצרה למניעת שחרור הגז בעת בדיקה תקופתית.
בכל מיכל תותקן מדבקה וחותמת מילוי אורגינלית.
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 .11מחיר מערכת כיבוי אש כולל את הספקת המיכל ,הצנרת ,נחירי הפזור ,ברזים וציוד
המדידה והפקוח ,התקנה וחיבור מכני וחשמלי ,כבלי חיבור ,החזוקים ,המתלים וכל
העבודות וחמרי העזר הדרושים להשלמת מערכת הכבוי והפעלתה.
ט .בדיקה ואישור:
עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת המערכת ויתקן כל
ליקוי שיידרש עד לקבלת האשור הסופי ע"י מכון התקנים .בדיקת המערכת תהיה בנוכות
המפקח ונציגי היזם,הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה.
לאחר השלמת הבדיקה והפעלת המערכת ימסור הקבלן  2תיקי מערכת הכוללים את הספרות
הרלוונטית לציוד שהותקן ,הוראות הפעלה ותחזוקה בעברית.
י .אחריות הקבלן:
המתקין יהיה אחראי לטיב העבודה ,לרכיבים ולפעולה התקינה של המערכת לשביעות רצון
המזמין למשך  24חודש מתאריך קבלתה הסופית של המערכת באתר.
 .10מערכת כריזת חרום
א .מטרות המערכת ודרישות תפעוליות:
 .1מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום והודעות שוטפות לפי חלוקה
לאזורים .
 .2ההודעות ישמעו באיכות טובה וברמה מובנות גבוהה ביותר באמצעות הרמקולים.
 .3המערכת מיועדת לפעולה רצופה של  24שעות ביממה.
 .4שידור ההודעות יהיה מעמדת הכריזה במזכירות
 .5המערכת תוכל לשדר גם מוזיקת רקע מנגן דיסקים מקצועי.
 .6המערכת תאפשר עדיפות לכריזת חרום על פני מוזיקת הרקע.
 .7המערכת תוזן ממתח הרשת  230v ACוכן ממתח ישר  24v DCכגיבוי .ההעברה
ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית ,ללא צורך בפעולה ידנית כל שהיא.
 .8המערכת תכלול מצברי חרום ללא טפול ,MAINTENANCE FREE ,אשר יאפשר
הפעלת המערכת במשך  60דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל ,וכן מטען ,אשר
יטען את המצברים ברשת החשמל ,בטעינת טפטוף וטעינה מהירה ,לפי הצורך.
 .9המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  CONSTANT VOLTAGEבמתח של .100V
 .10כל המערכת תשולב בארון במסד סטנדרטי "  19סגור מאוורר ותשולב עם מערכת
ג"א לפי תקן  1220חלק ג' ובעל תקן  U.L864האמריקאי.
ב .מסד מרכזי :
()1

במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " ,19יותקן כאמור כל
הציוד המרכזי.

()2

מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של  2מ"מ
לפחות.

()3

גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע ,כאשר בין יחידות
ההגברה יותקנו שלבי אוורור בגובה (" )1 4/3ועוד תוספת מקום פנוי
של  25%רזרבה.
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()4

דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום או פח ,ותהיה אפשרות להסירם
בשעת הצורך ,כל חלקי המתכת במסד יעברו טפול נגד קורוזיה ונגד
חלודה.

()5

כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת ,ובצבע סופי על
בסיס אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה .בגב המסד תותקן דלת עם
צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד.

()6

בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו ,סוג הגלגלים יקבע
בהתאם לעומס ויכלול רזרבה של  20%לפחות.

()7

המסד יכלול פנל  AC/DCעם מפסיקי הפעלה ראשיים ,נוריות לציון
אספקת המתחים ,נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח
לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג והבקרה.

()8

המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול ,שנאי קו ,וסת עוצמה,
בורר מגברים ,ומד עוצמה /מוניטור משולב ,כחלק מובנה ביחידות
ההגברה.

ג .מגברי הספק:
 .1מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים ,בזיווד המיועד
להתקנה במסד ברוחב ". 19
 .2הספק היציאה הכולל יהיה  1000W RMSלפחות בכל רוחב תחום ההיענות ,עכבת
העומס תהיה  8אוהם מוצא קבוע  100V,או . 70V
 .3בחישוב ההעמסה תלקח בחשבון רזרבה של .30%
 .4מתחי האספקה 24VDC, 50HZ 220 VAC
 .5עכבת הכניסה  100Kאוהם לפחות.
 .6יציבות בשינוי עומס ) (OUTPUTREGULATIONביציאת קו  1.25DV 100Vהפרש
בין עומס מלא לעומס בריקם.
 .7תחום הענות לתדר  60-20Khzבניחות של .3DB
 .8אחוז עיוותים :מתחת ל 1 % -בתדר  1Khzבהספק מוצא מלא.
 .9רעש מוצא 90 DB :לפחות ביחס להספק יציאה מלא.
 .10תחום טמפרטורת עבודה  45 :מעלות עד מינוס  10מעלות צלסיוס.
 .11כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים ,לצורך חבור וניתוק
המערכת בזמן השרות.
 .12כל חלקי המתכת במגבר ,יעבר תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של אנודיזיה נגד
איכול וחלודה.
ד .ערבל צליל:
 .1ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי או כיחידה מודולרית משולב במגבר ההספק.
בערבל יהיו כניסות:
•

לכל מיקרופון במערכת.

•

לערוץ רדיו .
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•
.2
.3
.4
.5
.6

לערוץ מוזיקת רקע מנגן דיסקים.

• כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נוספת.
כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל מגברי
ההספק במערכת.
במגבר הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל 6 -יחידות כניסה.
עכבת כניסה  100Kאוהם
250mV
רגישות בכניסה
יתרת מתח בכניסה  30dBלפחות

 .7תחום הענות לתדר  20Hz-20Khzבנקודות ± 3dB
 80dBלפחות
 .8יחס אות לרעש
 .9אחוז עיוותים הרמוניים 0.2% :בתדר  1Khzובמתח יציאה נומינלי.
 .10מתח יציאה נומינלי  0.4Vבעכבה אוהם )± 14dBM ( 600
אפשרות לניחות של  6dBלאוקטבה בתדר של ,100 Hz
אפשרות לויסות צליל של ±12dB :בתדר של  ±12dB, 80Hzבתדר של 12Khz
 .11בערבל תותקן כניסת ( VOXמיתוג קול).
 .12בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם הפעלת כניסת מיקרופון.
 .13נתוני כניסות המיקרופון:
•

רגישות כניסה מכסימלית של  200מיקרו-וולט.

•

עכבת כניסה של  350אוהם בתדר 1Khz

•

תחום הענות לתדר  30Hz-18Khzבנקודות .± 3db

•

יתרת מתח בכניסה 30dB :לפחות )(Overload margin

•

יחס אות לרעש  55dbלפחות ברגישות מקסימלית.

•

אחוז עיוותים הרמוניים 0.1 % :בתדר 1Khzבמתח מוצא נומינלי.

• אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים.
נתוני כניסת מוסיקה
•

רגישות בכניסה 150 Mv :למתח יציאה מלא.

• עכבת כניסה15K :אוהם לפחות לכניסה  600אוהם.
•

תחום הענות לתדר 30Hz-20Khz :בנקודות ±3dB

•

אפשרות לניחות של 6dB :בתדר 100Hz

•

יחס אות לרעש 65dB :ברגישות מקסימלית

•

אחוז עיוותים הרמוניים 0.1% :בתדר  1Khzובמתח יציאה נומינלי

•

יתרת מתח בכניסה 30dB :לפחות

•

אפשרות להפעלת הכניסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים.
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ה .רמקולים ,שנאי קו ,גרילים אוקסטיים ותיבות תהודה:
 .1על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת תהודה ,גמר בצורת
חצי ירח עם כיסוי פח מחורר עדין בצבע לבן .
 .2בתקרות אוקסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפח מחורר
בצבע לבן שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית.
 .3הרמקול יהיה בקוטר "  6מטפוס  FULL RANGEבעל משפך כפול
) (DOUBLE CONEובאחוז עיוותים נמוך.
 .4לרמקול מגנטי קרמי קבוע ,במשקל שלא יפחת מ 142 -גרם
 .5עכבה 8 :אוהם.
 .6תחום הענות. 60Hz-20Khz :
 .7קיבול הספק.10W :
 .8זוית פיזור 120 :מעלות.
 .9כל רמקול יצוייד בשנאי קו בעל  5דרגות לתאום הספקים עם סנפים (0.5 ,6,3,2,1
וואט) הרמקול יהיה מתוצרת רמ-טל בע"מ פתרונות תקשורת דגם  HSR1086CTאו
ש"ע.
ו .שופר קול
 .1שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות ,לחות ,
מליחות ותנאי אקלים אחרים ,שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מירבית.
 .2הספק .RMS 15W
 .3תחום הענות לתדר  500Hz-7Khzבנקודות . ± 3db
 .4רגישות מוצא  100dbבמרחק של  1מטר בהספק 1W
 .5אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי.
 .6זוית פיזור  90מעלות.
 .7שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים 15W ,7.5W, 4W, 2W, 1W
 .8שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול.
 .9מבנה הליבה 97% :ברזל  3%סיליקון.
 .10השופר מתוצרת "אטלס סאונדלייר" דגם  AP15Tאו ש"ע.
ז .וסתי עצמה-שנאי משתנה
 .1וסתי העצמה יהיו מסוג שנאי משתנה V.C.T
 .2הספק השנאי  35/100ואט בהתאם לעומס הנצרך
 4 .3דרגות הנחתה  3dbלדרגה בתוספת מצב מופסק .
 .4הנחתה כללית 12db
 .5ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום .
ח .מערכת נגני דיסקים
 .1יחס אות לרעש גדול מ.102dB -
 .2אחוז עיוותים :קטן מ.0.005 -
 .3תחום התדרים 2Hz-20Khz :נקודות .±3dB
 .4נגן הדיסקים יהיה מתוצרת  SOMYאו ש"ע מאושר
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ט .מערכת אספקת זרם חרום
 .1המצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים.MAINTENANCE ,
FREE
 .2למצברים יהיה קיבול ,אשר יאפשר הפעלת המערכת ,במשך  60דקות שידור רצופות.
 .3המצברים יותקנו במארז מתאים מפח מאוורר עם סידור ידיות נשיאה בצדדים
 .4המטען יספק טעינה טפטוף בזמן קיום רשת החשמל :לאחר פעולה ממושכת של
המערכת ממתח המצברים ,יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה
בפרק זמן שלא יעלה על  6שעות.
י .עמדת הפעלה כריזה:
 .1בעמדות הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי ,בעל עקומת קליטה קרדיואידית על
גבי צוואר גמיש  GOOSE-NECKבאופן שיאפשר דבור אל המיקרופון ממרחק קרוב
ככל האפשר ( 10-5ס"מ).
 .2עכבה  200-600אוהם מאוזנת עם שנאי.
 .3תחום הענות 50Hz-12Khz
 .4רגישות מיקרו בר0.2Mv /
 .5מתח יציאה  - 60Db Vלפחות
 .6בלוח ההפעלה יותקנו
•

לחצנים מוארים (או עם תריס זוהר) ל 12-אזורים בתוספת לחצן לכריזה כללית.

•

לחצן רגעי להפעלת המיקרופון )(PUSH TO TALK

•
יא .כבלים:
 .1כבל רמקולים :כבל תרמופלסטי ,דו גידי שזור ,מזוהה קוטב ,בעלי מוליכי נחושת
אלקטרוליטית בקוטר של  1.5מ"מ לפחות.
 .2כבל מיקרופון :כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של 0.15
ממ"ר כל אחד ,בהרכב 7x0.25ממ"ר ,בידוד המוליכים פי.וי.סי בצבעים שונים.
סכוך רשת  ,מחוטי נחושת סביב המוליכים ,ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור
המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות.
יב .הודעות מוקלטות
במערכת הכריזה תשולב מערכת הודעות מוקלטות ע"ג חצאי מוליכים
שאינן ניתנות למחיקה עם נפילת מתח למערכת.
המערכת תאפשר הקלטה איכותית של עד  5הודעות בפורמט MP-3
מהמחשב ישירות לתוך היחידה .ניתן יהיה להפעיל את מערכת
ההודעות ממערכות חיצוניות כמו גילוי אש ובקרת מבנה ,או מלחצן
יעודי מעמדות הכריזה.
נוסח ההודעות ימסר ע"י המזמין בשלבי הביצוע.
תכלול יח' אחסון  SD/MMCסטנדרטי ( H-16המאפשר עד  16שעות
סאונד)
נורית סימון "תפוס".
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•

פרטים טכניים:

•

אורך הודעה מקסימלי 60 -שניות.

•

כמות הודעות 6 -שניות.

•

קצב דגימה.SAMPLES/SEC 8K -

•

רוחב פס .100Hz-5.5KHz -3dB

•

הפעלות -בורר מצב השמעה /הקלטה.

•

בתוך היחידה ניתן לווסת -עצמת שמע יציאה.

•

התנגדות מעגל מקסימאלית. 600Ω -

יג .בקרת מצברים
מעצם היעוד של מערכת הכריזה לכריזת חירום ישולבו במערכת
מטען ומצברים לגיבוי בחירום.
מצברים תהיה מערכת בקרה שתתריע על ירידת מתח המצברים
מתחת לסף מסויים.
ההתרעה תכלול מגע עזר יבש וחיווי נורית שיופיע בפנל התראה במסד או
ע"ג עמדות הכריזה
יד .תיעוד:
עם השלמת העבודה יגיש הקבלן  3עותקים כרוכים של תיעוד המערכות
.1
שיכלול את הפרטים הבאים:
א .תאור המערכת ועקרון פעולתה כולל נתונים טכניים.
ב .הוראות הפעלה לצוות במקום.
ג .הוראות אחזקה מונעת ואיתור תקלות בדרג המפעיל השטח.
ד .נוהל ביצוע ביקורת תקופתית.
ה .תוכניות מכאניות וחשמליות של הציודים השונים ושל המערכת כולה כולל
סכמת מלבנים עקרונית.
ו .תוכניות עדות של פריסת ציוד ,מהלך קווים ,לוחות חיבורים תוכניות חיווט וכד'.
ז .פרוספקטים טכניים מפורטים של כל פריטי הציוד.
הסימנים על גבי התוכניות יהיו זהים לסימונים שיופיעו על גבי האביזרים
.2
והכבלים המותקנים בשטח.
התיעוד כולו יוכן בעברית למעט הפרוספקטים של הציוד המיובא.
.3
 .4מסירת המערכת:
עם השלמת ביצוע העבודות ,יערוך הקבלן סדרת בדיקות וניסויים בשטח ,על מנת
לבדוק ולוודא שהמערכת פועלת על פי הדרישות.
לאחר סיום הבדיקות הנ"ל יכין הקבלן דו"ח לבדיקות כפי שבוצעו על ידו ויגישו
למזמין וליועץ בצרוף עותק טיוטה ראשונה של תיעוד המערכת כפי שפורט בסעיף
 1של פרק זה.
 .1לאחר הגשת הדוח הקבלן יבצע מסירה ראשונית ליועץ.
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 .2לאחר אישור הדו"ח וטיוטת התעוד ישלים הקבלן את המערכת לפי הערות היועץ
ויבצע מסירה סופית תוך הדגמת פעולת המערכת והדרכת המשתמש כולל החתמת
צוות האחזקה על ההדרכה(אישור בע"פ אינו תקף).
המערכת תיתן אופציית התחברות למערכת מוזיקה חיצונית והתחברות מלאה
למחשבי האחזקה של האתר.
מערכת גנרטור חירום 160Kva
כללי:
א.

ב.

ג.

העבודה מתייחסת להספקה ,התקנה והפעלה של מחולל חשמל בעזרת מנוע "דיזל"
(דיזל גנרטור) אוטומטי מותקן בקומת המרתף עם מערכת השתקה אקוסטית עפ"י
תכנון להשתקה  62dBומאושר ע"י איכות הסביבה(העבודה תבוצע ע"פ מפרט
והנחיות של יועץ אקוסטיקה בפרויקט).
הקף העבודה:
העבודה תכלול את החלקים הבאים:
אספקת יחידת דיזל גנרטור אוטומטי בהספק של  160 kVAבמצב עבודה
()1
רצופה ) 180 kVA ,(PRIMEבמצב כוננות ) ,(STANDBYבהתאם
למפרט הטכני ונתוני היחידה שיפורטו להלן ,הובלתו לאתר ,הרכבתו עם
בולמי זעזועים ורעידות ,כולל התקנת כל האביזרים המכניים והחשמליים
הדרושים להפעלתו התקינה.
אספקה ,הרכבה וחיבור של לוח גנרטור אל מערכת הכוח ,הפיקוד והבקרה
()2
החשמלית והמכנית.
מערכת אספקת דלק אינטגרלית בבסיס היחידה כולל מיכל יומי לעבודה
()3
בעומס במשך  10שעות לפחות  ,כולל מראה גובה דלק במיכל ,מצופים
,צנרת ברזים ,וצינור מילוי דלק  .על הקבלן להאריק את כל צנרת הדלק
במוליך מבודד  35CUממ"ר(כולל תדלוק מלא של מיכל הדלק של
הגנרטור ושל מיכל התדלוק הנוסף).
אספקה ,הרכבה וחיבור צנרת הפליטה ודוד ההשתקה.
()4
הספקה והתקנה של קוליסות בחדר מגובה  2מטר בחדר(פתח כניסה 1.8
()5
מ"ר ופתח יציאה  1.5מ"ר) .הספקה והתקנה של קוליסות בחדר מגובה 2
מטר בחדר.
אספקה ,שוחת מילוי +מיכל טמון באדמה בנפח של  2000ליטר(כולל תדלוק
()6
מלא לכל המיכל) ,לרבות קבלת אישורים מתאימים
אספקה ,התקנה וחבור של כבלי הכוח וכבלי הפיקוד והבקרה בין היחידה
()7
ולוח החשמל שלה.
אספקה והתקנת מערכת מצברים יבשים ללא טיפול לפי ספציפיקציה של
()8
היצרן.
המצברים יאפשרו לפחות  10התנעות רצופות אחת אחרי השניה ללא
טעינה.
בדיקת ומסירת המתקן בצורה תקינה עם רשיון של משרד האנרגיה ,מכון
()9
התקנים ,חברת החשמל ,תכניות מעודכנות ויתר המסמכים הדרושים
לצורך זה(ובאחריות הקבלן לטיפולם עד לחישמול מלא של המתקן).
מפרט טכני ונתוני היחידה:
הדיזל גנרטור מיועד לספק חשמל למערכות החיוניות ,במקרה של הפסקות
()1
באספקת החשמל מהרשת הציבורית.
נתוני היחידה יהיו כדלקמן:
()2
הפעלה אוטומטית במקרה של הפסקת חשמל ו/או
2.1
נפילת מתח הרשת ,והפסקה אוטומטית עם התחדש
המתח.
מתח תלת פאזי  400/230וולט  50 ,הרץ.
2.2

81

()4

()5

()7

()8

הגנרטור יהיה גנרטור סינכרוני בעל מבנה "ללא מברשות"
2.3
מצויד בווסת מתח אוטומטי אלקטרוני מהיר תגובה,
ווסת מהירות אלקטרוני .מהירות הגנרטור והדיזל 1500
סל"ד הדיזל יהיה בעל קרור מים טרופי ,מצוייד
ברדיאטור מטיב מעולה ,כולל גם וסת טרמוסטטי לבקרת
עלית טמפרטורת המים.
 .1הדיזל גנרטור מהווה יחידה אחת מושלמת מקורית של היצרן בעלת מבנה
הקושר בקשיחות את גוף הגנרטור והמיועדת לחיזוק לבסיס ב 4 -נקודות.
היחידה עצמה תסופק בשלמות עם בולמי זעזועים אורגינליים להצבה
ישירה לבסיס.
הגנרטור יסופק עם לוח חשמל מתאים .שיכלול מפסק זרם ראשי אוטומטי
בעל הגנה טרמית ומגנטית בגודל מתאים לאבטחת הגנרטור ,וולטמטר עם
מבטיחים ומשנה חבור 3 ,אמפרמטרים ,מד תדירות ,מד שעות פעולה,
ממסר בודק חוסר מתח או חוסר פאזה ומערכת הדממה אוטומטית של
הדיזל במקרה של חוסר מתח או פאזה .מערכת ההפעלה והבקרה של
הדיזל תהיה אלקטרונית .
לצורך העברת אינדיקציות למערכת בקרת מבנה יכין הקבלן סט מגעים
יבשים עפ"י הפרוט להלן:
חוסר דלק בגנרטור
גלישת דלק
תקלה כללית
גנרטור בפעולה בריקם
גנרטור בפעולה בעומס
באחריות הקבלן להעביר סט תכניות לוח הבקרה וההפעלה של הגנרטור
לאישור המתכנן ולאחראי החשמל במכללה .
הגנרטור יצויד בווסת מתח אלקטרוני סטטי הכולל מסנן להפרעות RF
והגנות בנפילות ועליות תדר .הווסת ישמור על יציבות מתח בגבולות ± 2%
גם בעומס הכולל תכולת הרמוניות זרם גבוהות כדוגמת מערכת
UPSויאפשר כוון ושנוי מתח בגבולות  ± 5%התגובה הדינמית של הווסת
תהיה  ± 10%בשנוי
של  50 %בעומס.
( )6הגנרטור יצויד בווסת מהירות אלקטרוני הכולל בקר מהירות ,רגש
סיבובים ,ווסת דלק אלקטרוני כדוגמת "ברבר קולמן" .המערכת תדאג
לוסת את מהירות המנוע בגבולות  ± 1%בכל המצבים בהתאם לנתונים
הבאים:
שנוי של  50 %בעומס יגרום לשינוי  3÷4% %בתדר היציאה.
א.
שנוי של  100 %בעומס יגרום לשנוי של עד  7%בתדר היציאה.
ב.
מנוע הדיזל יהיה מקורר מים 4 ,פעימות להתנעה ע"י מצברים מתוצרת
חברת "קמינס" או "קטרפילר" או ש"ע(לא יאושר תוצרת סינית) באישור
מתכנן המתקן בלבד
הדיזל יצויד במד -חום ,מד-לחץ שמן והתקני הבטחה להפסקת הדיזל
במקרה
של עלית טמפרטורה ,ירידת לחץ שמן ,ומהירות יתר .פרט להפסקת הדיזל
תתאפשר גם אזעקה כולל מתן התראה לפנל הבקרה .כן יכלול הלוח מפסק
בורר להפעלה יד  -אפס -אוטו.
המנוע יצויד במערכת חימום מוקדם הכוללת גוף חמום ווסת חימום,
ברזים ,צינורות גמישים .גוף החמום יורכב על היחידה ויחובר למנוע,
לצינורות הגמישים ולברזים בכניסה וביציאה .כ"כ יצויד המקרן בגוף
חמום למניעת הקפאת המים במקרן ובצנרת המגיעה אליו .עבודת המתקין
כוללת חיבור גופי החימום לרשת החשמל.
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()9
()10

ד.

ה.

ו.

ז.

ח.

ט.

הקבלן יראה את המפרט כהשלמה לתכניות ועל כן לא מן ההכרח כל
העבודה הדרושה תהיה מתוארת גם במפרט זה .
הקבלן מאשר כי בדק באופן יסודי ונהירים לו היטב דרכי ההעמסה
ההובלה והפריקה של כל הציוד המכני והחשמלי והוא מקבל את האחריות
להובלתו התקינה ,מהנמל בארץ ,של כל הציוד אשר יובא מחוץ לארץ וכן
להובלה תקינה של כל הציוד אשר יקנה או ירכש בארץ או יסופק
ממחסנים הנמצאים בארץ.

עבודות צבע:
הקבלן יצבע את מערכות הצינורות המיועדות למים ,דלק ,פקוד חשמלי וכו'
בגוונים שונים לפי הוראות המפקח .הצביעה ( אחרי ההרכבה) תעשה על ידי 2
שכבות צבע יסוד אנטי קרוזיבי ושתי שכבות צבע סופי .הקבלן יתקן את כל הנזקים
שיתגלו לו בציוד כתוצאה מהובלה ,הרכבה ,פגיעה מקרית וכו' לשביעות רצונו
המוחלטת של המפקח.
מערכת הדלק:
כל הצינורות למערכת הדלק יהיו שחורים ,ללא תפר (סקדיול  .)40החבורים
למכלים ולמגופים יעשו על ידי אוגנים או על ידי הברגה בהתאם לדרוש .הצינורות
ינוקו היטב באוויר דחוס  ,הן עם סיום העבודה והן עם העברת דלק ראשונה בהם.
המצופים יותקנו במיכל היומי עם מתקן המאפשר חזוק הכבלים וקופסת חבורים
עם מהדקים .בכניסת דלק למנוע יש להתקין מסנן קדם פריד דלק מים עם אפשרות
לריקון מים בתחתית.
מערכת הפליטה:
צינור הפליטה יוצא דרך פתח שיבנה עבורו.
()1
מערכת הפליטה תכלול מחבר גמיש פלב"ם מצויד באוגנים בשני קצוותיו .
()2
דודי השתקה מחוברים בטור והוצאת צינור הפליטה אל מחוץ לחופת
()3
ההשתקה .דודי ההשתקה יחושבו כך שעוצמת הרעש המירבית מצינור
הפליטה לא תעלה על  60DBבמרחק  7מטר .קוטר צינור המפלט יחושב
כך שלמרות דוד ההשתקה לא תהיה נפילה בהספק היחידה.
מערכת השתקה והוצאת אויר:
על פתחי כניסת והוצאת האויר החם יותקנו שתיקי רעש (קוליסות) עשויים פלטות
מגולוונות ,מחוררות עם חומר אקוסטי להורדת הרעש עד לרמה של 62 DB
במרחק של  7מטר.
מדידה ומחירים :
מחיר היחידה המסופקת כולל גם הובלה ,התקנה ,חיבור ,הפעלה ניסיונית,
()1
הרצה ,הדרכת המשתמש .הספקת חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות
במקרה של תקלה ופרטי חברת השרות של היחידה.
בדיקות ניסיון והפעלה:
()2
עם השלמת התקנת היחידה יבצע המתקין בדיקת המערכת בהשתתפות
המהנדס המתכנן ,המפקח ונציגי המזמין .הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא
לאנשי האחזקה כלול במחיר הצעה.
העבודה כוללת גם ביצוע חורים ,שרוולים ,חציבות בקירות ותקרות בטון
()3
למעבר תעלות כבלים ,כיסוי וביטון שרוולים או חציבות אלו לאחר סיום
העבודה.
עם השלמת העבודה ,יזמין הקבלן מומחה אקוסטיקה שיבצע מדידות ויכין
()4
דו"ח אקוסטי שיוגש למזמין (הבדיקה תשולם בנפרד) .באחריות הקבלן
לתקן את הליקויים עד לקבלת עוצמת רעש כנדרש בסעיף ו' 2 .לעיל.
שירותי אחזקה:
עם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב התחייבות על נכונותו ואפשרותו
()1
לתת שרותי אחזקה ליחידה שהתקין .העבודה ו/או העבודות תבוצענה ע"י
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צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות הרכבה ואחזקה של היחידה המפורטת
במכרז זה .אורך תקופת האחזקה  10 -שנים לפחות.
עבודות האחזקה כוללות:
()2
בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה
א.
של היצרן.
תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח.
ב.
אחזקת מלאי חלפים אורגינליים הנדרשים ע"י היצרן.
ג.
ניהול רשום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות ביחידה.
ד.
תיקון תקלות במערכת יבוצע ע"י המתקן מידית עם קבלת
ההודעה ובכל מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על  24שעות.
אחריות על יחידת ד"ג וטיפולים:
י.
הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ,לרכיבים ולפעולה התקינה של היחידה לשביעות
רצון המזמין למשך  24חודש מתאריך קבלתה הסופית של היחידה באתר .המתקין
יהיה אחראי לציוד ,להובלתו ואיחסונו.במהלך ובסיום מועד האחריות יבצע הקבלן
את כל הטיפולים התקופתיים השונים
כמפורט למטה:
טיפול חצי שנתי  -בדיקה חזותית ובפעולה
.1
בדיקת נזילות כלליות (מים ,שמן ,דלק)
בדיקת רצועות מאוורר
בדיקת צנרת (מים ,דלק ,שמן)
בדיקת שילוט
בדיקת מד טעינת מצבר
ניקיון כללי בחדר
בדיקה ורישום מפלס שמן מנוע ,מים ברדיאטור ,מים במצברים,
דלק במיכל.
בדיקה ורישום חום מנוע (במידה וקיים חימום מקדים)
בדיקת תקינות נוריות סימון ואזהרה
בדיקה ידנית של משאבת הדלק
הפעלה ב"ריקם" ( 15-20דקות)
רישום שעות עבודה במונה
בזמן הפעלה בדיקת :רעשים חריגים ,נזילות ,אספקת דלק ,טעינת
מצברים ,מתח יציאה ,תדירות יציאה ,חום מנוע ,לחץ שמן.
טיפול שנתי:
.2
הבדיקה תערך עפ"י מפרטי היצרן ותכלול בין היתר בדיקה
בעומס ,החלפת מסננים (שמן ,דלק ,אוויר) ,בדיקת הגנרטור
(מחולל) ,מערכת בקרה חשמלית והגנות מנוע  ,מצברים ומטען ,
שטיפת מנוע ,החלפת רצועות במידת הצורך ,בדיקת תקינות
מערכת ההחלפות והגנות החשמליות ,הדמיית מצב של הפסקת
חשמל והפעלת צרכני חרום מגנרטור ,רישום נתוני פעולה המכניים
והגשת דו"ח מפורט כולל מסקנות ,המלצות והדרכה בנושא
תפעול.
הצעת הקבלן תכלול את פרוט הציוד המוצע ,קטלוג עם סימון האביזרים והדגמים
המוצעים ורשימת אתרים ולקוחות אצלם הותקן ציוד והסוג המוצע.
מערכת פיקוד ומנועים לחלונות חשמליים לפינוי עשן
א .מבנה המערכת
המערכת לפתיחת חלונות עשן תכלול את הרכיבים הבאים:
 )1מערכת פיקוד להפעלת מנועים המותקנים בקבוצת חלונות הכוללת ספק כוח מטען
ומצברים כדוגמת ES-12A
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 )2כל מערכת תתואם למספר המנועים בכל אזור ואזור על פי דרישות המתכנן.
 )3מערכת הפיקוד תהיה בעלת אישור תקן אירופאי EN12101-9
 )4מנועים לפתיחה ולסגירה של החלונות יותאמו למשקל החלון ,וללחץ רוח מחושב
במקום .מהלך פתיחה לחלון בפטרייה יהיה  450מ"מ ומנוע שרשרת כפולה .מינימום
 500ניוטון לכל שרשרת מהירות פתיחת החלון  10שניות לכל  100מ"מ
 )5אורך המנוע לא יעלה על  700מ"מ ,רוחב המנוע לא יעלה על  50מ"מ ,גובה המנוע
לא יעלה על  40מ"מ –בהתאמה לפרופיל החלון וגוון הפרופיל  ,צריכת זרם למנוע
לא יעלה על  .1Aמנוע דגם  KA-SWלשרשרת כפולה ומנועים דגם  KA-22או
 KA-32לשרשרת בודדת תוצרת המערכת  D#Hגרמניה או ש"ע מאושר
מראש .
 )6בקרי הפעלה מקומיים לשעת חרום ימוקמו בשטח בתאום ובאישור יועץ
הבטיחות.
 )7אינסטלציה חשמלית (כולל כבלים ותשתית) בין יחידות הבקרה המקומית לבין
המנועים ולחצני ההפעלה -.אורך הכבל בכל מנוע יהיה עד  15מ' מסוג כבל סילקון
עמיד אש תקני.
ב  .שיטות הפעלה
ההפעלה תהיה לאחר קבלת אות מאחת מהמערכות הבאות:
עם קבלת מגע יבש ממערכת גילוי אש.
 )1בקר הפעלה מקומי דוגמת  HE-075הכולל זמזם התראה פנימי ומפסק פנימי
המאפשר
ניתוקו.
 )2מפסק תרמי ביחידת הפתיחה.
ג .סגירת מערכת חלונות עשן
 )1באמצעות לחיצה על בקרי ההפעלה המקומיים
 )2באמצעות ביצוע  RESETבמערכת גילוי האש ,או/ו בקרת מבנה.
ד .תכונות מערכת הבקרה
•

הזנה לכל מערכות הפיקוד המקומיות במתח .230V

•

מערכת הפיקוד תהיה בקופסת מתכת ונעולה במפתח שיסופק על ידי היצרן.

•

כל רכיבי המערכת יפעלו במתח של  24Vויגובו במצברים למשך  150שעות לשלושה
מחזורי פתיחה וסגירה מושלמים לפחות.

•

המערכת תדע לבדוק באופן שוטף:
 .1התרעה על חלונות פתוחים ,זמזם מקומי ונורית חיווי .
 .2מצב המצברים ולהתריע במקרה תקלה או ניתוק מזרם הרשת
אוטומטית למערכת גילוי האש .
 .3במקרה של תקלה כדוגמת הנ"ל תופיע התראה אופטית ביחידות
הבקרה המרכזית וכן התראה במערכת גילוי האש.
 .4תהיה אפשרות לבצע  RESETממערכת גילוי האש.
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 .5במצב  RESETכאשר אין התראת גילוי אש ,החלונות יסגרו באופן
אוטומטי.
 .6מערכת גילוי האש תקבל התראה בזמן הפעלת החלונות וכאשר
החלונות במצב פתוח.
ה .דרישות כלליות ואחריות
על החברה המציעה להיות בעלת הסמכה מהחברה היצרנית לגבי הציוד המותקן.
על החברה להחזיק מעבדה בארץ לציוד מסופק על ידה וכן בעלת הסמכה מהחברה
היצרנית לתחזוקה וטיפול בציוד המסופק .
על החברה לספק מפרטים או/ו תוכנה המחשבת את התאמת הציוד המוצע למפרט
הטכני של החלונות  .אחריות החברה לציוד המוצע יהיה לתקופה של  24חודש מיום
מסירת המתקן למזמין.
תנאים מקומיים ומניעת תאונות
.13
 .1על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואפשרויות
הביצוע במקום .הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים
בנוגע למכשולים קשיים בהתקנה ,וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה
להתעורר בקשר לכך.
 .2על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע
בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו.
הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה
מפעולותיו ,מחדליו ,עבודותיו ,וציודו בין אם יבוצע על ידו על ידי פועליו ,שליחיו ,באי כוחו
או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם ימסר חלק כל שהוא מהעבודה.
תאומים אישורים ובדיקות
.14
 .1על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע
העבודות כגון ,מחיצות ,תקרות ,טיח ,צבע ,רצוף וכו' לא תוכר כל תביעה לתשלום
נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר.
 .2הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים ,שרוולים ,מעברים וכו' עבור קווי
התקשורת והחשמל.
 .3עבודתו של הקבלן כוללת גם ביצוע עבודות חפירה להנחת כבלים .על הקבלן
לתאם מראש את עבודות החפירה ,מועד ביצוען ומשך הזמן לביצוע.
 .4הקבלן יתאם עם חברת החשמל את ההכנות הדרושות לבצוע החבור ,יגיש
החשמל את כל המסמכים ,פרטי הציוד והתכניות שידרשו וישתתף
לחברת
חברת החשמל הנוגעים לאופן ביצוע העבודה.
בתאומים עם
 .5תכניות עדות (:)AS MADE
א .במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו
לעומת התכנון המקורי.
ב .עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי
שבוצע (תכניות עדות).
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.15

.16

ג .תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב .AUTOCAD -
הקבלן ימסור למזמין  3סטים בנייר ו  usbמתכניות העדות שהכין.
ד .הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות" :תכנית עדות .הוכנה ע"י
( ).............בתאריך ".......
ה .הכנת תכניות העדות כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד.
ו .הכנת תכניות העדות תהיה תנאי לקבלת המתקן ואישורו.
 .6עם השלמת העבודה יבדוק הקבלן את המתקן שביצע ע"י מהנדס חשמל מוסמך בעל
רישיון חשמלאי בודק סוג  IIIויעביר דו"ח בדיקה מפורט כולל רשימת הליקויים
הדרושים תיקון .עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן את כל הליקויים המצוינים בדו"ח.
 .7בדיקת הבודק המוסמך אינה באה במקום בדיקת המתכנן או /ו הפקוח או/ו נציג
המזמין ואינן פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקונים הנדרשים על ידם העבודה תתקבל
ותחשב גמורה רק לאחר אישור המתכנן ,המפקח ונציג המזמין.
אחריות
 .1תקופת האחריות היא  36חודש מתאריך הנ"ל
 .2תקופת האחריות תתחיל ביום הקבלה הסופית של המתקן שביצע .הגדרת קבלה
מתייחסת לאישור בכתב של המפקח והמתכנן של המתקן ,המאשר
סופית
שהמתקן הושלם לשביעות רצונו המלאה.
 .3הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים
וכבלים שסיפק.
 .4כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל
חשבונו .תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  36חודשים
מיום ההחלפה ,ג"ת יוחלפו תוך יומיים ואחריות עליהם תינתן ל 5שנים לפחות!.
 .5הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת
האחריות.
אופני מדידה
 .1ההתחשבות עם תנאי הצעה:
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים
המפורטים במפרט ובתכניות .המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך
כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים ,על כל פרטיהם.
אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת
לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא .כמו
כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה
הכלולה במסגרת חוזה זה .כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה ,באים
להשלים האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין
משרדית ,המתייחסים לאופני המדידה והמחירים.
 .2המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או כתבי הכמויות ו/או התכניות
כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או היצרן ,פירושו שהמוצר
חייב להיות ש"ע מבחינת הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב .טיבו ,איכותו,סוגו
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צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של
המהנדס.
 .3בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלואי והחומרים הדרושים
לביצוע העבודה ,פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקת
המזמין.
 .4מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור ,האספקה ,הובלה ,התקנה ,חיבור וכו',
וגם את ההוצאות לצביעה  ,בדיקות תיקונים ,מבחני אטימות ,שילוט ,סימון ,הכנת
חישובים כמפורט ותכניות על סוגיהן ,כולל תכניות בית מלאכה ,תכניות התקנה
ותיאום וכן תכניות עדות.
 .5מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל
המקרים ובכל התנאים .בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים ,באורכים
ניכרים ו/או בקטעים קצרים ,בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.
 .6לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פצוי בגין :פיצול העבודה ,הפסקות או
הפרעות לביצוע ,בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה ,שנויים בכמויות.
 .7רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים
הבאים:
א .כל הבדיקות לרבות :מכשירי בדיקה ומדידה ,יומן הבדיקות ,הפעלת המתקנים,
כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון.
ב .התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.
ג .סימון זהוי ושלטים לכל האביזרים ,הלוחות  ,תיבות המעבר והסתעפות ,סימון
לכבלים.
ד .פיזור ציוד ואיסוף עודפים ,סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.
ה .הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'.
ו .כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן.
ז .תיקוני צבע ,אטימות וחיזוקים.
 .8הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה .הקבלן אחראי לקביעת הכמויות
המדויקות של ציוד ,אביזרים וחמרים שידרשו לבצוע העבודה.
 .9העבודה תימדד עם השלמתה ,נטו ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או חמרים
שנפסלו .מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי
העזר כגון :ברגים ,שלות ,מהדקים ,כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד.
 .10מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה (פרורטה) .בהעדר בסיס חוזי
לפרורטה ,על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה.
לניתוחי מחיר שיוגשו על בסיס מחיר קניה של ציוד יצורפו העתקים מחשבונית מס
וקבלה עבור התשלום בגין ציוד זה.
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כללי:
מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל ועד לנקודה(ללא הגבלת אורך!) וכן
את קופסאות ההסתעפות והאביזר הסופי .לא תשולם כל תוספת בגין שמוש בצינור כבה
מאליו ,או צינור פלסטי קשיח .גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון (במידה וידרשו) כלולים
במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת .תעלות כבלים ישולמו בנפרד.
כל שקעי החשמל במתקן יכללו תריס פנימי להגנה בפני נגיעה מקרית.האביזרים יהיו
מתוצרת גוויס סדרת  ONEעם תריסי מגן פנימיים.
נקודת מאור רגילה  :נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות ו/או תעלות
פלסטיות ו/או מוליכי נחושת עם  N2XY/FRמ"מ ,כבלי נחושת  X15 15במידות עד בחתך
1.5מר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד  P.V.Cבידוד המפסקים ,מפסק/י זרם
יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין ,דוגמת
"וויסבורד"ם" פוקוס "או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום ,אם נדרש ,לרבות
וו תליה.
נקודת לחצן הדלקה לפיקוד תאורה :כבל  4x1.5 N2XYבצינור  20מ"מ כבה מאליו מלוח
החשמל בהתקנה סמויה .סיום בקופסא גוויס תחה"ט ולחצן מואר מתוצרת "גוויס".
נקודת חבור קיר  :16Aכבל  3x2.5 N2XYבצינור  20מ"מ כבה מאליו בחלל תקרה כפולה
ומשם בהתקנה סמויה בקיר ,סיום בקופסת "גוויס" תחה"ט עם שקע חד פאזי  16Aמסוג
"גוויס" עם תריס פנימי סמוי בקיר.
נקודת חיבור קיר וונטה חד פאזית או הזזה למייבש ידיים :כבל  3x2.5N2XYבצינור 20
מ"מ כבה מאליו מלוח החשמל .סיום בשקע ישראלי חד פאזי  16Aאו עם מנתק דו קוטבי
 2x16Aונורית סימון.
נקודת תא פוטואלקטרי :ע"י מוליכים מבודדים  3x1.5ממ"ר ( או כבל  )3x1.5NYYבצינור
מריכף  20מ"מ כולל תא פוטואלקטרי דגם  PSKמתוצרת  MATSAGאו ש"ע ,מותקן שקוע
מחוץ למבנה בתוך קופסה אטומה .IP65
נקודת חיבור הארקה  :10 CU /16CUחיבור הארקה ע"י מוליך נחושת  10/16ממ"ר בצינור
חסין אש לאלמנטים מתכתיים כגון צנרת ביוב ,ניקוז ,צנרת גז ,הסקה מרכזית ,גריד מתכת
של תקרה אקוסטית ועוד .כולל ברגי פליז ,נעלי כבל ,דיסקיות ,מהדקים קנדיים ואומים,
כולל שילוט החיבורים מתחת לתקרה מונמכת וכן ע"י דיגלון בפס ההארקות .נקודות
ההארקה יבוצעו עד לפס ההארקות בלוח החשמל.
נקודת הזנה ישירה תלת פאזית  3X16Aעבור יחידת עיבוי חיצונית :ע"י כבל 5x2.5N2XY
בצינור  25מ"מ סיום במפסק פקט שלושה קטבים  3x16Aמוגן  IP65או במיקום אחר
שיתואם עם ספק יחידת מ"א.
נקודת הזנה ישירה חד פאזית  16Aעבור יחידת עיבוי חיצונית :ע"י כבל  3x2.5N2XYבצינור
 20מ"מ סיום במפסק פקט דו קטבים  2x16Aמוגן  IP65במרפסת קומתית או במיקום אחר
שיתואם עם ספק יחידת מ"א.
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נקודת מקבץ שקעים טיפוסית לחשמל ותקשורת בעמדת עבודה :קופסת "אופיס ניסקו"
מתועשת לחשמל ולתקשורת להתקנה עה"ט או תחה"ט(כדוגמת של חברת ע.ד.א פלסט או
אופיס ניסקו) הכוללת:
נקודת חשמל סיום ב 6-שקעי חשמל עם תריסים פנימיים(חובה!).
 2נקודות הכנה לתקשורת מחשב ע"י  2צינורות בקוטר  25מ"מ
 2מודול שמורים עם מכסה דמה.
נקודת מקבץ שקעים טיפוסית לחשמל ותקשורת בעמדת מקרן :קופסת "אופיס ניסקו"
מתועשת לחשמל ולתקשורת להתקנה עה"ט או תחה"ט(כדוגמת של חברת ע.ד.א פלסט או
אופיס ניסקו) הכוללת:
נקודת חשמל סיום ב 6-שקעי חשמל עם תריסים פנימיים(חובה).
 2נקודות הכנה לתקשורת מחשב ע"י  2צינורות בקוטר  25מ"מ
שקע  HDMIכולל כבילה וצנרת בקוטר  50מ"מ עד למקרן.
שקע  AUXכולל כבילה וצנרת בקוטר  25מ"מ עד למקרן.
שקע  VGAכולל כבילה וצנרת בקוטר  25מ"מ עד למקרן.
שקע  USBכולל כבילה וצנרת בקוטר  25מ"מ עד למקרן.
 2מודול שמורים עם מכסה דמה.
נקודת גילוי אש/כריזה :כבל  4x0.8 NYYגילוי אש תקני  2זוג מסוכך בצינור  20מ"מ אדום.
סיום ביחידת הקצה (גלאי ,לחצן ,צופר) כולל חיווט מושלם ב 2קצוות(לפי תקן  1220חלק ג').
נקודת לחצן הפסקת חשמל בחירום :כבל  5x1.5N2XYבצינור  20מ"מ מלוח החשמל ועד
לנקודה .סיום בלחצן חירום עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ דגם  ABBמתוצרת עם זוג
מגעים פתוחים.
נקודה לדוד מים חמים (בוילר) :ע"י כבל בלבד  3x2.5N2XYממ"ר בצינור מריכף  20מ"מ.
כולל מפסק דו קטבי  2x16Aוחיבור לדוד ,כדוגמת וויסבורד הכולל שעון שבת מכאני(קופסת
גוויס  4מקום).
נקודת טלוויזיה :כבל דרופ  3 RJ – 6סיכוכים  TECבצינור  20מ"מ בהתקנה סמויה מארון
תקשורת ראשי סיום בבית תקע  T.Vעה"ט עם שתי יציאות קואקסיאליות נפרדות כנדרש
בתקן  1149מתוצרת "גוויס".
הערה:
כל נקודה שלא אופיינה במפרט הטכני אלא בכתב הכמויות תבוצע עפ"י האיפיון המצוין
בכתב הכמויות.

חתימת הקבלן:

תאריך:
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מפרט טכני תאורה
תאורה 11.11.18

פרק  01אספקת ג"ת ולדים (פרק  82.30במפרט טכני)  -שילה הקדומה:
* -1מפרט טכני מקצועי לספק" -דרישות למילוי מכרז גופי תאורה"
אבקשך לקרוא באופן יסודי את הנתונים מטה ,המהווים חלק בלתי נפרד מאחראיות הספק למילוי
המפרט והצעת המחיר המפרט והצעת המחיר לפרויקט איכותי זה.
כללי אספקת גופי תאורה :יסופקו ג"ת בטכנולוגיית לד איכותיים בסטנדרט גבוהה ,כולל כל
אביזרי העזר להשקעה ,תליה ,חיבור לקיר ואו תקרה וכל אפשרות אחרת ,כולל הובלה פריקה,
וסידור במחסן הלקוח ,הכול קומפלט.
עמידה בדרישות מתכנן התאורה ,האדריכלים ,ומהנדס החשמל ,כולל :תקנים ישראלים
ואירופאים ,וחוק החשמל במלואו ,וע"פ המפורט במפרט זה ובכתב הכמויות.

• ג"ת נדרשים להיות באיכות המותאמת לסביבה זו ,דרגת אמידות למים  ,IP65-68צביעה כפולה
בתנור לעמידות לסביבה קוריוזית ,עמידות גבוהה לסביבה ימית קוריוזיות ,כולל ציפוי
מטאלוניקה ושרוול זאנד.
יכולת עמידה בטמפרטורות קיצוניות ורוחות ,עמידה בשוק טרמי וזעזועים .אחריות ל 5 -שנים.
יש למלא את כתב הכמויות במלואו ,כולל :מילוי מלא של המתבקש בהקדמה זו במלואה .אחריות
הינה של הספק לעמוד בדרישות אלו במלואם.
•

כל גופי התאורה יהיו מתוצרת מאושרת על ידי מכון תקנים בארץ מוצאם ואישור של מכון
התקנים הישראלי.

•

כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סידרתי ולא חד פעמי ,כולל דף קטלוגי מפורט המתאר את
הנדרש במפרט.

•

ג"ת ,הלדים ,הספקים והדרייברים יהיו מאיכות גבוהה כנדרש במפרט זה ,צילום קטלוגי הינו
עקרוניים ולהמחשה עקרונית של דגם וצורה בלבד ,כל הנתונים והדרישות הינם כפי שמופיע
בכתב הכמויות ובמפרט זה .כל הציוד התאורה והלדים צרכים לתת פתרון קומפלט כולל כל
הרכיבים הנלווים להפעלה מלאה

• אחריות :אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את כלל האביזרים
לחמש שנים ,כמו כן יש לקבל אחריות ישירה מהחברה היצרנית בחו"ל.
יתקבלו לאישור ג"ת בסטנדרט כדלקמן:
 CRI 80ומעלה לתאורת חוץ ,ו  CRI 90ומעלה לתאורת פנים וכן ע"פ המפרט בכתב הכמויות במדויק
תקנים מתבקשים :תקן זגה  ,ZAGAתקן .LM70, LM79, LM81 :פרק  08מהמפרט הכללי (הבין
משרדי)
יש לצרף דו"ח תוצאות הבדיקה של מעבדה אירופאית מוסמכת של הלד ,ג"ת והדרייבר עצמו
באופן עצמאי .חובה שלכל ג"ת המוצא יהיה קבצים ממוחשבים לחישובי תאורה ,ודפי PDF
מקוריים של היצרן בלבד.
הנדסת אנוש :טיפול בג"ת חייב להיות מלמטה ללא צורך של פירוק גוף התאורה עצמו.
אישור גופי תאורה וציודים נלווים:
יש לקבל אישור בכתב ע"י מתכנן תאורה יועץ החשמל והאדריכל .כול הציוד יכלול את כל אביזרים
נלווים (סופיות ,מחברים ,שנאים ,ספקים ,דרייברים ,וכל דבר הנדרש קומפלט).
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למרות הכתוב המפרט הטכני וכתב הכמויות ,ולמען הסר ספק ,המחיר יכלול את כל האמצעים
הנדרשים הכול קומפלט כגון :עיגון ,ברגיי יסוד ,יציקה ,חיזוק ,דוקרן ,יתד ,קופסאות ביטון,
קופסאות הסתעפות ,וכל הנדרש להתקנה המלאה קומפלט ,,כולל הובלה לאתר.
אישור לכל צבע ג"ת יש לקבל ישירות מאדריכל בכתב.
יש לקבל אישור ראשוני של גופי התאורה מיועץ התאורה.
אישור התקנת גופי התאורה – יש להתקין גוף תאורה אחד מכל סוג ,ולקבל אישור ההתקנה ,לפני
התקנת כל הגופים (במקרים מסוימים אפשרי גם על ידי צילום)
ריכוז דרישות ונושאים נוספים לקבלת רמה ותקנים הנדרשים:
•

כל גופי התאורה יהיו מתוצרת מאושרת על ידי מכון תקנים בארץ מוצאם ואישור של מכון
התקנים הישראלי.

•

כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סידרתי ולא חד פעמי ,כולל דף קטלוגי מפורט המתאר את
הנדרש במפרט.

•

אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את כלל האביזר לחמש
שנים ,כמו כן יש לבקש אחריות ישירה מהחברה היצרנית.

•

נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מהאביזר תהיה  100%ע"פ תקן אירופאי
 ,L79כאשר בדיקת תפוקת האור ( )lmמתבצעת עם גוף התאורה בשלמותו.

•

אורך חיים מינימלי של כל גופי התאורה יהיו בתקן  L80עם  50,000שעות עבודה המבטיח
אריכות לחיי הלד כפונקציה של רמת פיזור החום ,כלומר כמות האור לא תפחת מ 80%-לאחר
משך אורך החיים שהגדיר היצרן.

•

בטיחות קרינה בהתאם לתקנים ,Photo biological Safety IEC EN: ,62471 ,62778 :וכן
ברמה של קבוצת סיכון קטן מ .RG 1

•

רמת מסירות הצבע  CRIתהיה במינימום של ,80%ובמקרים ספציפית .CRI 90-95

•

 :MacAdamתחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימום  3לפי אליפסות  MacAdamעבור
תאורת חוץ.

•

אמינות :תקלות נוריות הלד יהיו ברמה קטנה מ  ,F20כלומר כמות נוריות הלד שמתקלקלות
במשך אורך החיים שהוגדר לא תעלה על  20%מהנוריות הקיימות בגוף.

•

 :ZHAGAכל גופי הלד בפרויקט יהיו רק מיצרנים החברים בארגון  ,ZHAGAהווה אומר גוף
תאורה שמאפשר להחליף את רכיב הלד בלבד באם יש צורך ,דבר המונע את הצורך להחליף את
גוף התאורה בשלמותו.

•

כל הדרייברים יהיו מקוריים ע"פ המלצות יצרן גוף התאורה בעלי תקן ואורך חיים מוצהר של
חמש שנים.

•

חובה שלכל ג"ת המוצא יהיה קבצים ממוחשבים לחישובי תאורה כדוגמת  IESאו LDT

•

עמודי תאורה – קוטר  5-6צול ,גובה  6.5מטר ,התאמה לזרוע אורגינאלית של הספק ,צבע
בתנור ,גוון ע"פ אישור אדריכל בכתב ,טיפול לסביבה ימית כולל ציפוי מטאלוניקה ,ושרוול
זאנד.
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שילה הקדומה מרכז מבקרים
מפרט מיוחד

פרק  – 51עבודות סלילה ופתוח
 51.00כללי
 .1מפרט מיוחד זו נועד להשלים את התאורים והדרישות המתוארים במפרט הכללי על כל
פרקיו .הפרקים במפרט הכללי המתיחסים ישירות לעבודה נשוא מכרז/חוזה זה הם:
פרק  - 40מפרט כללי לפיתוח נופי מדצמבר 2009
פרק  – 51מפרט כללי לעבודות סלילה – ממרץ 2014
 .2העבודה נשוא מכרז/חוזה זה כוללת את העבודות הבאות:
• עבודות עפר  ,מצעים ותשתיות
• עבודות אספלט וריצופים
• עבודות ניקוז
• קירות תומכים מאבן
• עבודות שונות
 51.01עבודות הכנה ופירוק
עבודות ההכנה והפירוק יבוצעו על פי המתואר והנדרש בפרק  51.03במפרט הכללי.
כל עבודות הפירוק למיניהן כוללות סילוק החומר מתחום האתר אלא אם צויין אחרת
במסמכים .האחריות לבחירת מקום הסילוק ואופן הפיזור חלים על הקבלן כמפורט
במפרט הכללי.
התאמת תאים .רומי מכסים של תאי בקרה קיימים יותאמו למסעות/שטחים מתוכננים.
העבודה כוללת הגבהה או הנמכה .החלפת מכסים תבוצע על פי הנדרש.
 51.02עבודות עפר
עבודות העפר תבוצענה על פי כל המתואר והנדרש בפרק  51.04במפרט הכללי.
 .1עבודות החפירה כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע המסעות המדרכות
והמשטחים.
מיטב החומר החפור יועבר לעבודות המילוי .יתרת החומר העודף והחומר שאינו
מתאים למילוי יסולק מתחום האתר.
 .2הידוק רגיל של המילוי יבוצע בכל שטחי המילוי המתוארים בתכניות .המילוי יבוצע
מעפר מקומי בשכבות ועבי כל שכבה לא יעלה על  40ס"מ .ההידוק יבוצע על ידי
מעברי כלים מכנים כבדים .מספר המעברים יהיה לא פחות משישה .ההידוק הרגיל
יבוצע בכל שכבות המילוי עד לשכבה התחתונה של המילוי המבוקר.
 .3הידוק מבוקר של המילוי ייעשה בשכבת המילוי העליונה שתהיה בעבי  90ס"מ .מילוי
זה יבוצע בשכבות שעבי כל אחת מהן לא יעלה על  30ס"מ .הצפיפות הנדרשת תהיה
.92%
 .4הידוק שתית .השתית מתחת למצע תהודק לצפיפות .92%
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 51.03מצעים
המצעים יבוצעו על פי כל המתואר והנדרש בפרק  51.05במפרט הכללי.
המצע יהיה מסוג "א" כמוגדר במפרט .החומר למצע יהיה מסוג אבן גרוסה.
 51.04אבני שפה טרומות
אבני השפה יבוצעו על פי המתואר והנדרש בפרק  51.15במפרט הכללי.
אבני שפה טרומות מבטון מכל הסוגים יהיו במידות ובצורות המצוינות בתכניות ויתאימו
לת"י מס'  .19אבני שפה תונחנה על גבי בסיס מבטון ותתמכנה בגב מבטון על פי הפרט
בתוכניות .הבטון יהיה מסוג ב –  .15אבני השפה תונחנה בקווים ובגבהים המצוינים
בתוכניות .בעקומות יונחו אבנים באורך של עד  50ס"מ .לא יורשה שימוש באבנים
מקוצרות בשבירה.
 51.05בטון אספלט
בטון האספלט יבוצע על פי המתואר והנדרש בפרק  51.12של המפרט הכללי.
א .בטון האספלט יבוצע בעובי  5ס"מ  .תערובת האספלט החם תתאים לתכונות
הנדרשות עבור תא"מ – תערובת מבנית לשכבה נושאת .האגרגטים יתאימו
לדרישות המפרט לאגרגט סוג "א" .גודל גרגיר מכסימלי " 19 – 3/4מ"מ
ב .מישק חיבור בין אספלט חדש לקיים
מישק התחברות בין אספלט חדש לקיים ייעשה באופן הבא:
קו החיבור במסעה הישנה ינוסר לעומק כל שכבות האספלט הקיימות .קו החיבור
יהיה ישר .פני השטח של שכבת האספלט המנוסרת ירוססו בביטומן .השכבה
החדשה תפוזר ותכבש בצורה שתיצור משטח אחיד ישר וחלק בקו החיבור.
 51.06ריצוף באבנים משתלבות
עבודות הריצוף תבוצענה על פי המתואר והנדרש בפרק  51.15במפרט הכללי .עבודות ריצוף
תבוצענה במעברי חציה להולכי רגל המסומנים בתכנית.
עבודות הריצוף תבוצענה באבנים משתלבות מבטון  .הגוונים והמרקמים על פי בחירת
המזמין .עבי האבן  6ס"מ .מידות האבנים  20X10ס"מ.
 51.07עבודות תמרור וצביעה
עבודות הצביעה והסימון יבוצעו על פי הדרישות המפורטות במפרט הכללי פרק  51סעיף
51.17
 51.08קירות תומכים מאבן.
הקירות יבוצעו על פי הפרט בתכניות ובהתאם לדרישות המפורטות במפרט הכללי .המילוי
החוזר והנקזים על פי הנדרש בפרט ובמפרט .הביצוע יכלול גם את נדבך הראש ("קופינג")
הקירות יבוצעו מאבן שכבות מקומית עם גב מבטון על פי הפרט בתכניות .הבניה תבוצע על
פי המתואר והמפורט במפרט הכללי פרק  40סעיף  .40.4סוג הקיר "בנית אבן פראית".
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הבצוע כולל גם הקפדה על המרקם והמישקים האנכיים והאופקיים והכיחול בחזית
הגלויה של הקיר וכולל הנקזים .כן כולל הביצוע עבוד דו-פני בחלק הקיר הבולט מעל פני
המדרכה.
 51.10אופני מדידה מיוחדים
כל אופני המדידה יהיו על פי המפרט הכללי המפרט המיוחד .סעיפים מיוחדים מפורטים
להלן.
א .מילוי בהידוק רגיל
לא ימדד ולא ישולם בנפרד עבור הידוק המילוי בהידוק רגיל.
ב .מילוי בהידוק מלא
מדידה במ"ק על פי המפורט במפרט הכללי.
ג .אבני שפה
בניגוד לאמור במפרט הכללי לא תמדדנה בנפרד כל הנחת אבני שפה בעקומות .לא
תהיה הפרדה בין הנחה רגילה והנחה שקועה .לא ישולם בנפרד עבור ביצוע אבן השפה
בגובה המסעה.
ד .ריצוף
לא ישולם בנפרד עבור ביצוע מעברי חציה מאבני ריצוף ועבודות אלה תמדדנה יחד עם
עבודות הריצוף האחרות הכלולות בעבודה.
ה .קיר תומך מאבן
מדידה במ"ק .המחיר כולל גם החפירה הדרושה והסדרת השטח לאחר ביצוע הקיר.
לא ימדד ולא ישולם בנפרד עבור ביצוע דו  -פני בחלקים הבולטים מעל גובה
המדרכה .כן לא ישולם בנפרד עבור עבוד ראש הקיר.
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דרישות כלליות ומפרטים טכניים
למערכות מחשוב ,ביטחון ומתח נמוך
מרכז מבקרים שילה הקדומה
איציק קדם
תוכן עניינים:
א.
ב.
ג.
ד.

דרישות כלליות.
תשתיות כבילה למחשוב וטלפוניה-כולל ציוד מיתוג.
מערכת ביטחון ובקרה(-טמ"ס ,פריצה ,כניסה ,מבנה).
כריזת חירום ומוזיקת רקע.

א .דרישות כלליות
•

פרק .1

o

הקדמה
▪

מפרט זה מפרט את הדרישות הטכניות כלליות ומיוחדות ,וכולל מפרטים טכניים
ספציפיים לציוד של מערכת כריזה , ,ביטחון ,מולטימדיה ,תקשורת נתונים
וטלפוניה .

▪

המפרט דן בתכנון ,ייצור ,אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של מערכות תקשוב
ומתח נמוך.

▪

פרטי הציוד השונים המפורטים במפרט זה יהיו מבחינת המזמין רשימת ציוד
מאושרת ,אשר כולה או פרטים ממנה יותקנו במרכז המבקרים שילו הקדומה
בהתאם להנחיותיו של המזמין (בכל מקרה לא יותקן הציוד באתר לפני אישורו על
ידי המזמין ואדריכל הפרויקט.

▪

מפרט זה הינו חלק בלתי נפרד מכלל מסמכי המכרז ואינו מחליף דרישות נוספות
אשר מפורטות בכלל מסמכי המכרז.

▪

סוגי המערכות:
•

תשתיות כבילה פאסיבית למחשוב ,טלפוניה ומתח נמוך.

•

כריזת חירום והגברה.

•

בטחון (טמ"ס ,בקרת כניסה ופריצה).

•

מערכות מולטימדיה באולמות.

o

בתחום הביטחון על המציע לקחת חברה בעלת ניסיון מוכח בהתקנת מערכות ביטחון
בפרויקטים דומים לפרויקט זה אישור החברה לביצוע העבודה הינה באחריות המזמין ,רק
חברה שתאושר על ידי המזמין תבצע את העבודה בתחום זה.

o

בתחום הכריזה על המציע לקחת חברה בעלת ניסיון מוכח בהתקנת מערכות כריזה והגברה
בפרויקטים דומים לפרויקט זה אישור החברה לביצוע העבודה הינה באחריות המזמין ,רק
חברה שתאושר על ידי המזמין תבצע את העבודה בתחום זה.
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o

ביתר המערכות-על המציע לוודא שקבלני המשנה בתחום זה הינם בעלי ניסיון בהקמת
מערכים אלו באופן מלא לפחות בפרויקט אחד הדומה לפרויקט ,רק חברה שתאושר על ידי
המזמין תבצע את העבודה בתחום זה.

o

הצהרת הספק
מבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז,1977-
הספק ומי מטעמו ,מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

o

▪

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לבעל השפעה על
המזמין ו/או מי מטעמו ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל
דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או
מחדל של המזמין או של נושא משרה במזמין ו/או עובד של המזמין ו/או מי מטעמו
ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

▪

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה במזמין ו/או
עובד במזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי
הקשרו להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

▪

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה במזמין ו/או
עובד במזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה
מלאכותית ו/או לא תחרותית.

▪

התעורר חשד סביר כי הספק ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף זה לעיל,
המזמין שומר לעצמו את הזכות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לא לשתפו בהליך
ההתקשרות לגביו קיים חשד ,כי נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר (בסעיף
זה" :הליך ההתקשרות") ו/א לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל
בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את
החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

▪

הספק נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני משנה שלו ,נציגיו ,סוכניו
ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות עם המזמין ו/או
חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

התחייבויות ואישורים -טרם חתימת ההסכם
מפורטים להלן ההתחייבויות והאישורים שהספק הזוכה יידרש להמציא למזמין בטרם
ההתקשרות עמו ,בנוסף לדרישות והאישורים אשר נדרשו במסמכי המכרז הנוספים:
▪

הספק יתחייב להעמיד מנהל פרויקט בעל ניסיון של לפחות  3שנים בניהול תאום
ופיקוח פרויקטים מהסוג נשוא המכרז אשר הושלמו בהצלחה ,ואשר כללו תכנון,
אספקה והקמה של מערכות כגון אלה הנדרשות במכרז זה .מנהל הפרויקט יאושר
ע"י המזמין ויהיה אחראי מטעמו לכל עניין ודבר הקשור בעבודה מול המזמין .מנהל
הפרויקט ילווה את העבודות בכל תקופת ההתקשרות ויהיה "כתובת" אצל המציע
לכל עניין הקשור למערכות .כל סיכום ו/או אישור של מנהל הפרויקט של המציע
יחייבו את המציע.
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o

▪

הספק יתחייב להעמיד מנהל תפעול בעל ניסיון של לפחות  3שנים באחזקת מערכות
מהסוג המוצע.

▪

על הספק להגיש לאישור המזמין מסמכים המעידים על ניסיון אנשי המפתח כאמור
בסעיפים  1.2.5ו 1.2.6טרם החתימה על החוזה .מובהר בזאת שהספק לא יורשה
להחליף את אנשי המפתח בתקופה כלשהי לאורך הפעילות בפרויקט ללא אישור
מראש ובכתב מהמנהל ,כל איש מפתח תחליפי יהיה חייב לעמוד בקריטריונים
שפורטו לעיל.

▪

הספק יגיש ,טרם חתימת החוזה ,הצהרה בגין זמינות הציוד המוצע ויכולת מתן
התמיכה ,השירות והייצור השוטף של הציוד וחלקי החילוף המפורטים בהצעה ו/או
אשר ידרשו לצורך הטיפול במערכת בזמן זה או אחר ,לפחות לתקופה של  7שנים
מיום סיום הקמת המערכת באתר המזמין.

▪

בעצם הגשת ההצעה מתחייב המציע כי הצעתו כוללת את כל החומרים ,חומרי העזר,
אביזרים וציוד אחר ,הדרושים להשלמת עבודתו וכי הצעת המחיר שלו הנה
מושלמת ,עד לקבלת אישור סופי מידי המפקח ומסירת המערכות למזמין .למציע לא
תהיינה ,תוך כדי עבודה ,תביעות כלשהן ,להוציא תביעות כספיות בגין דרישות
המזמין בכתב לתוספות שאינן נכללות במפרט הטכני.

▪

בעצם הגשת ההצעה מתחייב המציע כי הצעתו כוללת את כל נושא האינטגרציה
הדרושה לכלל המערכות ולא תינתן תוספת תשלום כל שהוא בגין ביצוע תיאומים כל
שהם מול ספקים או הקבלן הראשי הנמצא בשטח.

▪

על המציע לציין ולהתחייב בהצעתו ,באופן ברור ,שהינו מסכים לכל סעיפי המכרז
וכי יפעל לפיהם עם ההזמנה ובמהלך חיי המערכות ותקופת התחזוקה.

▪

על הספק להגיש לאישור המזמין רשימת קבלני המשנה שיועסקו על – ידו בפרויקט
זה .ברשימה יציין את ניסיונם ואת תקופת העסקתם כקבלני מישנה על ידו .הספק
יתחייב כי ביצוע המקטע המוצע להקמה על ידי ספק מישנה יעשה בכללותו על ידי
אותו ספק ובאחריותו המלאה של המציע.

אחריות אחזקה ושירות
▪

תקופת האחריות למערכות שיותקנו על ידי המציע ,על כל מרכיביהם המצוינים
במפרט זה ,תהיה  24חודשים ממועד מסירת המערכות וקבלת אישור גמר ע"י
המזמין.

▪

למציע יהיה מערך שירות ממוחשב ובעל יכולת לתת מענה לשירות בין השעות 8:00
בבוקר ל 22:00בערב בימים א' עד ה' ובימי שישי עד שעה  15:00לפחות.

▪

זמן קריאה לטיפול בתקלה המשביתה את אחד הריכוזים של המערכות לא יעלה על
 4שעות ממועד הקריאה ,זמן הקריאה לטיפול בכל תקלה אחרת לא יעלה על  24שעות
ממועד הקריאה.

▪

במהלך תקופת האחריות ,הספק יתקן על חשבונו כל תקלה ו/או פגם במערכות.
תיקון הפגמים יבוצע בשטח המזמין ,אך אם יחרוג התיקון מהזמן המוקצב של 24
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(עשרים וארבע)שעות ,יחליף הספק את החלק הפגום בחלק חדש וזאת לפי הוראות
המזמין או בא כוחו .במקרה של חילוקי דעות על סיבת התקלה או הפגם במערכת
יקבע המפקח אם התיקון חל על הספק וקביעתו תהיה סופית ומחייבת .בכל מקרה,
חילוקי דעות על סיבת התקלה לא יעכבו את תיקון התקלה/פגם והספק מתחייב
לבצע את התיקון ללא דיחוי ,למרות חילוקי הדעות.

o

o

o

▪

הספק מתחייב להחזיק ברשותו מלאי של חלקי חילוף ,יחידות רזרביות ,חומרי
התקנה ואמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל מידית בכל תקלה שעלולה
לקרות במערכות אשר מתוחזקות על ידו ,למשך  2שנות אחריות לפחות ו 3 -שנות
שירות בתשלום ,אם יידרש לכך.

▪

הספק ייתן מענה מקצועי לכל סוגיה ,באמצעות הצוות שיעמיד לשירות המזמין.
במידה שהסוגיה הנידונה מורכבת ולא ניתן לה מענה באמצעות הצוות של המציע,
המציע ייתן גיבוי באמצעות יעוץ של מומחים מהארץ ומחו"ל ,אשר יאושרו מראש
על ידי המזמין.

▪

הספק יהיה אחראי להסביר לגורמים של המזמין את כל הדרוש הסבר לתפעול
המערכת ותחזוקתה.

תנאים והתניות
▪

המפרט הנו רכושו של המזמין והנו מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד.

▪

הצעת הספק ,מרגע שהוגשה ,תהיה רכוש המזמין והוא יהיה רשאי לעשות בה כל
שימוש הקשור למפרט זה.

▪

אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המציע לעשות בעתיד שימוש בחלקי הצעתו שאינם
ייחודיים למזמין ו/או אינם מגלמים מידע סודי של המזמין.

סודיות
▪

המציע מצהיר שלא יעשה כל שימוש במפרט זה ו/או בחומר ו/או במידע הנוגע
למזמין במידה שיועבר אליו או אל מי מטעמו ,בכל שלב משלבי הפרויקט ,שימוש
אחר מאשר לצורך הגשת ההצעה להקמת המערכות המתוארות במפרט זה .המציע
לא יעביר לכל גורם אחר כלשהו כל פרט ו/או מידע ו/או צילום הנוגע לפרויקט ו/או
למפרט זה ו/או למזמין.

▪

המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שנמסר לו על ידי המזמין או מי מטעמו
בקשר לבקשה להצעות זו ו/או למזמין ,למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע
המחויב בגילוי לפי דין.

▪

המציע ידאג להחתים את עובדיו וכל מי מטעמו ,לרבות קבלני משנה ,על התחייבות
לשמירת סודיות כלפי המזמין ,בנוסח התואם את האמור לעיל ויהיה אחראי לקיום
ההתחייבות לסודיות על ידי עובדיו וכל מי מטעמו.

נהלי עבודה ושירות
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o

▪

הספק חייב לקבל את אישור המזמין הן ביחס למקור החומרים והמוצרים בהם יש
בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב החומרים והמוצרים ,אולם אישור מקור המוצרים
והחומרים לא ישמש אישור לטיב החומרים והמוצרים המובאים מאותו מקור ולא
יגרע מאחריות הספק .הרשות בידי המזמין לפסול משלוח חומרים ומוצרים ממקור
מאושר ,אם אין המוצרים והחומרים מתאימים לצורכי העבודה.

▪

הספק יבצע את העבודות תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם כל הגורמים הנוגעים
בדבר ,יימנע מהפרעות לעבודה של עובדי המזמין ו/או מבצעים אחרים העלולים
לבצע בעת ובעונה אחת עבודות שונות באתרים או בסביבתם וכן ישתתף בישיבות
ופגישות תאום בכל זמן שיידרש לכך.

▪

כל תיקון ,שירות ,החלפת ציוד ופעילות כלשהי ,שנעשית על ידי הספק במסגרת
עבודתו השוטפת ,תרשם ביומן השירות אשר ינוהל.

תקנים מחייבים
▪

התקנים והמסמכים המחייבים והמפורטים להלן ,הינם בבחינת מפרטים טכניים
כלליים המצטרפים למפרטי הדרישות הספציפיות המוגדרים במסגרת המפרט על
פרקיו השונים.

▪

בכל מקרה של סתירה בין המפרטים הטכניים הכלליים לבין אילו המפורטים
ספציפית ,תינתן עדיפות לדרישות המפורטות ספציפית לגבי הציוד המוצע ו/או
הביצוע הנדרש.

▪

בכל מקרה של סתירה בין המפרטים הטכניים הכלליים לבין עצמם ,תינתן עדיפות
לתקנים המחמירים ,אלא אם יאושר אחרת ,בכתב ,על ידי המזמין.

▪

על הספק לפרט בהצעתו סתירות כלשהן בין הדרישות שהתגלו על ידו ,כמו גם את
הבדיקות אותן יש לבצע להוכחת עמידות מרכיבי הצעתו בדרישות.

▪

על הספק לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי החוזה את כל
המידות ,הנתונים והמידע המובאים בהם .בכל מקרה שתמצא טעות ,סתירה או אי
התאמה בנתונים במפרט הטכני ,בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות ,עליו להודיע
על כך בהקדם האפשרי למזמין ולבקש הוראה בכתב.

▪

בכל מקרה בו ניתנה במסמכי המכרז לספק הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט
ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם  -יהיה על הספק להגיש
למזמין את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על-ידו לקבלת אישור.
המזמין רשאי לאשר או לדחות את הצעת הספק ואין מחובתו לנמק את החלטתו
אולם החלטתו של המזמין תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת הבקשה המפורטת של
הספק.
אישור או אי אישור לבקשת הספק לשינוי ,לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות
הזמנים ו/או תביעות עתידיות.
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אם יציע הספק הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות ,יחולו עליו כל
ההוצאות של בדיקת ההצעות על ידי המזמין ו/או יועצים מטעם המזמין .הקביעה
בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי המזמין.
▪

תקנים ישראליים:
ת"י  - 250דרישות בטיחות לציוד אלקטרוני המופעל מרשת החשמל.
.1
ת"י  900כללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים.
.2
ת"י  1173מערכות הגנה מפני פגיעות ברק.
.3

▪

מפרטי חי"ק:
מפרט חי"ק מס'  – 1הלחמות ,חיווט וכבילה.
.4
מפרט חי"ק מס'  – 10אבטחת איכות.
.5

▪

מפרטים בין-לאומיים:
IEC EN 50130-4
.6
IEC 1000-4-2
.7
IEC 1000-4-3
.8
IEC 1000-4-4/5/6/11
.9
EN 55022, Class b
.10
IP-41
.11
IP-42
.12
IP-65
.13

▪

פרסומים אחרים:
חוק החשמל משנת  1965בהוצאת משרד הפתוח ועדכוניו.
.14
מפרט כללי לעבודות חשמל – משהב"ט.
.15
תקני בטיחות של משרדי העבודה ,הפתוח והתקשורת.
.16
תקנות בזק להתקנת צנרת פנים וחוץ.
.17
מודגש שאין רשימה זו מלאה ועל הספק חלה החובה לספק אך ורק פריטים
העומדים בתקנים הרלוונטיים ולהקים את המערכות אך ורק בהתאם לתקן
הרלוונטי.
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מימוש המערכת ואינטגרציה:
o

o

לוח זמנים
▪

לוח הזמנים המתוכנן כולל את הקמת כלל המערכות עד לתאריך ________.
הספק יידרש להתחייב חוזית ליכולת עמידתו בתאריך זה ,כולל קנסות ופיגורים.
תאריך משוער לתחילת העבודות.______________________________ :
הספק ייקח בחשבון כי תהיה דרישה להתקנה חלקית של המערכות עפ"י צרכי
המזמין ובהתאם להתקדמות העבודה ,במועדים מוקדמים יותר והוא מתחייב
להשתלב במסגרת לוח הזמנים של הקבלן הראשי והפרויקט .אף אם ייווצרו
עיכובים בביצוע ו/או סיום המערכת כפי שמוצגת במפרט זה ,מכל סיבה שהיא,
הספק ייקח בחשבון כי תהיה דרישה להתקנה חלקית של התשתיות על פי צורכי
המזמין.

▪

סימון ושילוט:
המערכת תכלול סימונים של :
.1
כל הכבלים במערכת.
.a
ריכוזים קומתיים.
.b
ריכוזים ראשיים.
.c
קופסאות חיבורים.
.d
אביזרים וציוד קצה.
.e
כל ציוד אחר הדרוש להתקנה.
.f

▪

כל הסימונים יהיו בלתי מחיקים .אין לבצע שילוט בדגלונים.

▪

השילוט יבוצע באמצעות חריטה בפס בקליט או פלסטי צבעוני.

▪

שיטת הסימון תקבע על ידי המתכנן והמזמין.

▪

כל כבל יסומן בשני קצותיו ,הסימון יבוצע ע"י שרוול מתכווץ.

▪

סימון אביזרים וציוד יבוצע באמצעות שלט פלסטי חרוט.

▪

סימון-ריכוזים.
ריכוזים קומתיים ישולטו על ידי שלט פלסטי חרוט מעל דלת הריכוז.

▪

כל אחד מפרטי הציוד במערכת יסומן בשילוט מזהה כפי שפורט לעיל ולפי הצורך.
סימון זהה יסמן רכיבים אלה בתוכניות העדות שיוגשו על ידי הספק בתום העבודה.

▪

כל פרטי השילוט והסימון ייעשו בתאום עם המזמין ,בהתאם לשיטת סימון מקובלת,
על פי תוכנית מפורטת הכוללת את צורת הסימונים ומיקומם ,שתוגש מראש על ידי
הספק לאישור המזמין.

בטיחות וגהות באתר העבודה
.iעל הספק לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות ,כגון :שלוט
הקשור לתפקידו של הספק ,שלוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ופרטים
על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה ,קבלת אישורים
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תקופתיים לגבי ציוד מכני ,ציוד הרמה ,כלי עבודה מכאניים וחשמליים ,ציוד מגן
אישי ,הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים.

o

▪

הספק מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת ,משרד העבודה,
חברת החשמל ,חברת בזק וכיו"ב .לא תתקבל כל טענה של הספק בגין אי-ידיעת
דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט .האמור בסעיף זה כלול
במחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך בנפרד.

▪

בנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הספק לנקוט בכל האמצעים
המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים
באתר ובדרכי הגישה אליו ,לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים
הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל
הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

▪

הספק מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של
כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.

▪

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הספק למלא את כל הבורות
והחפירות ולהשלים את הגדרות ,אם נפגעו.

▪

הספק מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר
המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה,
אמצעי זהירות ובטיחות ,כנדרש לפי החוק ,לפי הצורך וכפי שיורה המזמין.

▪

על הספק לספק על חשבונו אפודות זוהרות ,נעלים ,כובעי מגן תקניים אשר ישמשו
את מבקרי האתר ,כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה.

תיעוד:
.iהספק יגיש תיקי תכנון ותיקי תיעוד בהתאם למפורט להלן .הספק נדרש לאשר את מבנה
ותכולת תיקי התכנון והתיעוד על ידי המזמין ,טרם הכנתם.
לפני הכניסה לעבודה יגיש הספק תיק תכנון ( S.O.W )SCOPE OFWORKב4 -
העתקים שיכיל לפחות:
רשימת אנשי קשר בפרויקט ,כולל תפקידם ,תחומי אחריות ,טלפון ישיר וכל
.1
פרט רלוונטי.
תרשים  GANTמפורט לכל השלבים ולכל שלב במערכת ,המשולב ומותאם
.2
ללוח הזמנים הכולל של הפרויקט.
רשימת כל הציוד המיועד להתקנה ,כולל תיאור הפריט ,קטלוגים מקוריים
.3
של היצרן ,כמות ומועד התקנה.
רשימת אנשי קשר בפרויקט ,כולל :תפקידם ,תחומי אחריות ,טלפון ישיר
.4
וכל פרט רלוונטי.
תרשים  GANTמפורט לכל השלבים ולכל שלב במערכת.
.5
רשימת כל הציוד המיועד להתקנה ,כולל תיאור הפריט ,קטלוגים מקוריים
.6
של היצרן ,כמות ומועד התקנה.
תרשים כללי של המערכות השונות.
.7
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תרשים חיבורים.
.8
תרשימים המפרטים את תכולת קופסאות החיבורים ,בקרים שונים וכל
.9
פריט של כל אחת מהמערכות.
אופן העמדת הציוד בדלפק השומר ובחדר המחשב.
.10
מועדי ההדרכה הצפויים  +נושאי הדרכה.
.11
.iiהספק יגיש עם גמר העבודות ולפני אישור המערכת תיק מתקן מסודר ב 5 -העתקים שיכיל
לפחות:
תיק נוהלי אחזקה.
.1
תיק נוהלי הפעלה למערכת.
.2
תכוניות  AD MADEמפורטות.
.3
תיאור מבנה ושיטת הסימון במערכת.
.4
שרטוט כל מערך הביטחון שהותקן וכל הקשרים בין המערכות השונות.
.5
מבנה ומערך הגדרות והרשאות משתמשים.
.6
אישור תקן לכל פריט ורכיב שהותקן במערכת.
.7
עותק מהספרות שתחולק בקורסים השונים /ההדרכה.
.8
פרטי הספק נותן השירות.
.9
דוחות בחתכים שונים ע"פ ההגדרות שימסרו ע"י המזמין.
.10
עותק מתיק .S.O.W
.11
.iiiכל השרטוטים יוגשו ב AutoCAD -במהדורתו העדכנית ,כולל הדפסות מקוריות בכל עותק
של תיקי התיעוד.
.ivכל המסמכים יוגשו ב WORD -במהדורתו העדכנית וכלי מיקרוסופט אחרים בהתאם לעניין,
כולל הדפסות מקוריות בכל עותק של תיקי התיעוד.
.vהתיעוד יופק על נייר ובמדיה מגנטית.
o

בדיקות קבלה
.iעם סיום התקנת המערכות ,הפעלתן והרצתן על ידי הספק ,תערכנה בדיקות קבלה למערכות,
על מנת לוודא תקינותן והתאמתן לדרישות המפרט.
.iiמהות בדיקות הקבלה ומהלכן ,ייקבעו על פי שני מסמכים עיקריים:
דרישות בדיקת קבלה ATR- Acceptance Test Requirements
.1
מפרט בדיקות קבלה .ATR- Acceptance Test Requirements
.2
.iiiהספק יגיש לאישור המזמין  ,ATRשיכלול הגדרות מדויקות לגבי מהות הבדיקות ,שיטת
ביצוען ,רישומן ,מדדי ביצוע נדרשים וסוג הצב"ד הנדרש.
רשימת הבדיקות תכלול לפחות את הנושאים הבאים:
.1
בדיקות חזותיות:
.a
טיב ההתקנות המכאניות של רכיבי המערכת.
שלימות הרכיבים שסופקו .טיב המחברים ,הכבלים והחיווט.
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טיב סימון ושילוט הרכיבים וקצוות הכבלים.
התאמה לכתב הכמויות הסופי.
בדיקות טכנולוגיות /עמידה במפרטים:
.b
דרישות מכאניות כלליות.
דרישות חשמליות ואלקטרוניות כלליות.
בדיקת תאימות הציוד וההתקנה מול ה.S.O.W -
הפעלת המערכות.
.c
בדיקת תסריטים שונים ובדיקת קשרים בין המערכות השונות.
.d
בדיקות תפקוד להבטחת מימוש כל הדרישות הפונקציונאליות שהוגדרו
.e
במסגרת מפרט זה.
.ivבדיקות נוספות ,במידת הצורך ,יוגדרו עם הספק בעת הכנת ה.ATR -
 .vמסמך ה ATR -יוגש לאישור המזמין לפחות שבועיים לפני המועד המיועד לבדיקות הקבלה.
.viהמזמין יודיע לספק תוך שבועיים מיום קבלת ה ATR -לאישורו ,על אישור /דחיית הATR -
ו/או על דרישותיו לשינוי מהות הבדיקות ו/או המדדים הנדרשים.
o

.1

.2

.3

o

על בסיס  ATRמאושר יגיש הספק למזמין  ATPשישמש לביצוע בדיקות הקבלה .ה-
 ATPיועבר למזמין רק לאחר שהספק יבצע בעצמו ,בהצלחה ,את סידרת בדיקות
הקבלה.
.iבאחריות הספק לספק ,לצורך הבדיקות ,את כל האמצעים הנדרשים לביצוע
הבדיקות כגון צב"ד ,אביזרי ומכשירי עזר ,טפסי בדיקה וכו'.
.iiבדיקות הקבלה יבוצעו על פי ה ATP -בנוכחות נציג המזמין ,שיאשר בחתימתו על
טופס את ביצוע הבדיקה ותוצאתה.
במידה ותוצאות הבדיקות ,כולן או חלקן לא תעמודנה במדדים שנקבעו להצלחה
על פי ה ATP -יודיע המזמין לספק על השגותיו והערותיו ,תוך  14יום מתאריך
הגשת תוצאות הבדיקה לאישור.
הספק יהיה אחראי לתיקון כל הליקויים שנתגלו ו/או הנדרש תיקון ויגיש את
המערך לבדיקות קבלה חוזרות.
רק בתום בדיקות קבלה שתוצאותיהן תהיינה חיוביות תינתן לספק ,על ידי המזמין,
תעודת קבלה שתעיד על "קבלת המערכת" לתקופת הרצה בת חודש ימים ,בה יערוך
המזמין מעקב צמוד על ביצועי המערכת ,ללא נוכחות נציגי הספק ,אלא אם ייקראו
על ידי המזמין.
בתום תקופת הרצה זו ובתנאי שתוצאותיה חיוביות והספק עמד בכל יתר תנאי
המפרט והחוזה ,תונפק לספק על ידי המזמין "תעודת גמר" המהווה אישור על סיום
הפרויקט בהתאם להתחייבויותיו.
מועד מסירת תעודת הגמר ייחשב כיום תחילת תקופת האחריות.

הדרכה
.iהמודרכים יקבעו על ידי המזמין ויוזמנו על ידו.
.iiההדרכה תבוצע במקום שיקבע על ידי המזמין ,ובמועד שיתואם עם הספק.
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.iiiמטרת ההדרכה להביא את המודרכים להכרת המערכת ומיומנות בהפעלתה ,כולל איתור
ותיקון תקלות ,שינויי תצורה והכרות יסודית עם התיעוד.
.ivלמזמין שמורה הזכות לשנות את התוכנית ואת תוכן ההדרכה.
.vההדרכה תכלול ,בין השאר ,את הנושאים הבאים:
תיאור המערכת והסבר כללי על אופן תפקודה.
.1
הפעלת המערכת ,כולל הדגמה.
.2
הפעלת עמדות הניהול וביצוע הגדרות שונות.
.3
איתור תקלות.
.4
תיקון תקלות.
.5
תפעול התיעוד ואופן השימוש בו ,כולל עדכונים של התיעוד.
.6
.viההדרכה תכלול את כל מרכיבי המערכות השונות ,ציוד הקצה והתיעוד ,תוך הצגת המערכות
באתר ,כולל הדגמה.
.viiבתחילת ההדרכה תינתן למודרכים חוברת מודפסת הכוללת את נושאי ההדרכה המועברת,
אשר תלווה את ההדרכה הפרונטאלית.
.viiiבמסגרת חוזה ההדרכה הראשונית ,תכלול שני ימי הדרכה מלאים (סה"כ  18שעות) לפחות.
.ixהעלות לביצוע ההדרכה כלולה במחירי היחידה .לא תשולם כל תוספת עבור ההדרכה.
.xשעות ההדרכה הנ"ל הן נטו באתר הלקוח ,והלקוח לא יחויב בגינן בנפרד ,וכן לא יחויב בגין
הוצאות וזמן נסיעה לאתר.
o

הטמעה
.iהספק יבצע הטמעה של המערכות על ידי ליווי של מנהל המערכת והמשתמשים .כל הפעולות,
כמפורט להלן ,ירוכזו על ידי אדם אחד מטעם הספק ,שילווה את כל התהליך.
.iiליווי צמוד לפי קריאה או לפי לו"ז שיסוכם במגבלה של  80שעות לכל היותר ,בתקופה של 2
חודשים שתחילתה במועד "קבלת המערכת".
.iiiבימים שהמלווה אינו באתר ,ניתן יהיה להתקשר אליו בכל עת במשך שעות העבודה ,ולקבל
סיוע טלפוני ,בזמינות גבוהה .סיוע זה לא יחושב במניין השעות שצוינו בסעיף קודם.
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ב .תשתיות כבילה למחשוב וטלפוניה
תשתיות תקשורת:
 .1.1.1התשתיות יתבססו על התקן המעודכן ביותר ביום התקנת התשתיות ,לכלל המערכות כאשר
סוגי הכבילה שתיפרס תהיה :כבילה עבור מערך מחשבים וטלפוניה -גיגה דור CAT7A
לפחות ,כבילה עבור מערכות אינטרקום ופריצה כבילה בתקו  CAT5וכבלי בקרה ייעודיים,
כבילה עבור מערך ה CCTVמסוג גיגה, CAT7 Aכבלי בזק בעלי זוגות סימטריים של  50זוג
 26,זוג ו 10זוג ,כבילה אופטית מסוג . SM/MM
 .1.1.2התשתית תבנה כתשתית אחודה עבור טלפוניה ומחשוב כאשר התשתית המקשרת תהיה
תשתית אופטית ,קישור המערכות יהיה בתשתית אופטית כולל ציוד המרה מאופטי
לנחושת/קואקס בהתאם לצורך ,הקישור יבוצע מחדר התקשורת הראשי במרכז המבקרים.
ולריכוז תקשורת משני הנמצא באזור חדר האוכל
 .1.1.3תיפרס תשתית ייעודית לכלל מערכות המתח הנמוך בשני אופנים תשתית דרך ריכוזי
התקשורת ותשתיות ישירות אל חדר הבקרה בו ירוכזו המערכות.
 .1.1.4ארונות התקשורת יסופקו באבזור מלא הכולל פסי חשמל ,מדפים ,מגירות עפ"י הצורך.
 .1.1.5הקשר בין הריכוזים יתבצע ע"י סיבים אופטיים וכבילה סימטרית עבור הטלפוניה וקווי
 ISDNעבור חדר הבקרה .
 .1.1.6ייבנה ערוץ שלד מרכזי שייתן מענה לכלל המערכות שיוקמו במרחב מרכז המבקרים.
 .1.1.7לא תתאפשר הנחת כבילה ישירות על ידי ספקי התקשורת ,הכבילה שתיפרס תיתן מענה לכל
נותני השירותים.
 .1.1.8תיפרס תשתית ייעודית כולל קישורה למרכזים השונים עבור מערך המולטימדיה שיכלול
מסכי  LCDבגדלים שונים מקרנים ומסכים נגללים.
 .1.1.9תוכן תשתית לשלטים שיותקן מחוץ למבנה מרכז המבקרים בגובה של עד  5מטר מהרצפה
גובה זה הינו הגובה המקסימלי להתקנת המסך תשתית זו תהיה באמצעות כבילה אופטית
או כבילת נחושת מסוג גיגה. CAT 7 A
מרכזיית טלפון:
 .1.1.10קווי הטלפון כולל שלוחות יינתנו ממערך הטלפוניה החדש שיותקן בחדר הבקרה במפלס
מרתף עליון,
ציוד אקטיבי:
 .1.1.11יסופק ציוד מיתוג לרשת הפנימית .
 .1.1.12יסופקו מחשבים וציוד קצה לכל מערך הצפייה במצלמות  ,מערכת המחשוב .
 .1.1.13יסופקו ויותקנו מערכות אל פסק למערות השונות כולל גיבוי מצברים לעבודה בהספק מלא
במשך  30דקות.
מערכת מולטימדיה
 .1.1.14הכנת נקודות קצה להתקנת מסכי  LCDבמרחב מרכז המבקרים מערך זה יופעל מחדר
הבקרה או ממשרדי ההנהלה.
 .1.1.15התקנת מקרנים ומסכים באולמות התצוגה.
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ג .מערכת ביטחון (טמ"ס ,פריצה ,בקרת כניסה ומבנה)
o

עקרונות המערכת
▪

המפרט המתואר להלן מתאר את העקרונות התפעוליים והטכנולוגים של
מערכת המיגון למרכז המבקרים.

▪

השליטה על מערכות האבטחה תהיה מחדר הבקרה הראשי של המתחם
שנמצא בקומת הכניסה או מחדר הקבלה.

▪

מרכז הבקרה ישמש לשליטה ובקרה ביטחונית ותפעולית על הנעשה
בשטח מרכז המבקרים במטרה לגלות להתריע ולנתב את העובדים,
המאבטחים ואו אנשי התחזוקה לכל אירוע של צורך בעזרה  ,מצוקה ,
ניסיון חדירה של זרים ,פריצה ,תקיפה ,טוהר מידות או נזק לציודים
(ספרים  ,כתבי עט ,מחשבים וכו)..

▪

המערכת הנדרשת עפ"י מפרט זה תורכב מהרכבת תוכנת השו"ב הקיימת
המסוגלת לשלוט ולבקר ע"י ממשק גרפי ידידותי ובעזרת מסך מרכזי על
תתי מערכות אשר יופעלו במשולב ובאינטגרציה מלאה במטרה לבצע את
הפונקציות הבאות:

▪

לבקר את הנכנסים והיוצאים ממרכז המבקרים

▪

לאפשר סינון ,זיהוי ומיון של הנכנסים למתחם במידה והנושא יתאפשר

▪

לאתר מצוקות ועזרה נדרשת.

▪

לגלות ניסיונות פריצה /חדירה לאזורים רגישים.

▪

לצפות על שטחים רגישים במתקן – מחסנים ,חדרי חשמל תקשורת ומ"א,
מרפסות וכניסות ראשיות .

▪

לאפשר שליטה מרכזית על כל מרכיבי המערכת כולל :מצלמות הפרוסות
ברחבי הבניין  ,מערכת פריצה ,מערכות כניסה ושערים.

▪

לאפשר שליטה על מערכות חרום ותפעול המבנה בחירום.

▪

לשם כך יותקנו ע"י הקבלן המערכות הבאות:

▪

•

מערכת  NVRומצלמות IP

•

מערכת בקרת כניסה ומעברים

•

מערכת גילוי פריצה

•

תוכנת שליטה ובקרה

על הקבלן הזוכה ליישם מערכת מרכזית חכמה אשר תדע בעזרת מסך
מרכזי לשלב את כל המערכות כנדרש במפרט (כולל סיגנל ווידיאו)
ובאינטגרציה מלאה ע"י פרוטוקולי תקשורת מובנים בין תוכנת השו"ב
לכל חלקי המערכות .
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מערכת שו"ב מרכזית –ביטחון ,מנ"מ ,בקרת מבנה תפעול
▪ כללי -
מערכת השליטה והבקרה על המתחם תרכז את מכלול המערכות המנ"מ
והביטחון למסך שליטה והתראות אחוד
מערכת השליטה והבקרה באה לתת מענה ריכוזי לתפעול מערכות ביטחון
ומנ"מ במבנה  ,כך שע"י אותה תוכנה יתפעלו מוקדוני הביטחון מספר רב של
מערכות בצורה נוחה ידידותית ומקצועית.
המערכת בנויה על בסיס תוכנת  HMIמסוג  WIZCON CMאו שוה ערך
מאושר .
חומרת המערכת הנה שרת מוקשח בעל מערכת הפעלה  WINDOWS 7אשר
יותקן בחדר הציוד ויגובה במערכות הגנת מתח יתר ,ברקים ונפילות מתח.
מחשב המערכת שיותקן בחדר הבקרה יותקן עם מסך  "22 LED LCDושני
מסכי  "42אשר יאפשרו קבלת התראות ואירועים בזמן אמת תוך ניהול
ושליטה במערכות אחרות ע"ג מסכים גרפים ידידותיים– בסמוך למסך הנ"ל
יותקן מסך ווידיאו  "42לצפייה רצופה במצלמות הבניין.
מערכת השליטה והבקרה תדע לקבל ולנהל אירועים קופצים בצורה אוטומטית
כולל אותות ווידיאו ו\או בצורה ידנית.
חיבור תתי המערכות לשרת המרכזי יהיה בעזרת פרוטוקולי תקשורת על-מנת
ליצור פתיחות וגמישות של השליטה המרכזית בצורה מקסימלית הקרובה
ביותר למערכת עצמה.
תצורת המערכת –
▪

במצב שגרה יוצג ע"ג מסך המערכת מפה המרכז ודוח התראות פתוחות
במערכת.

▪

בזמן התראה כל שהיא תוקפץ מפת האזור המורתע בליווי המצלמה או
מספר מצלמות הסמוכות לאותו אזור.

▪

ממפות תוכנת השו"ב  WIZCONיתאפשר ניהול ידני של כלל רכיבי
המערכות :בקרת כניסה על דלתות ושערים  ,דריכה וניטרול של אזורי
פריצה ופתיחה של מצלמות הפרוסות במפלסי הבניין.

▪

תוכנת השו"ב תאפשר תחקור ויצירת דוחות ממערכות הביטחון השונות .

▪

תוכנת השו"ב תהיה ממשק פתוח ובעל יכולת מוכחת בלפחות 100
פרויקטים בשילוב של מערכות  :טמ"ס  ,פריצה ,כניסה  ,בקרת מבנה.

▪

קליטת הנתונים מהמערכות השונות תתבצע במחשב הבקרה המרכזי שפת
התפעול – עברית כולל מסכי עזרה וחלונות עבודה

▪

כל הפעולות המפעיל וכל קבלת התרעה ירשמו ,בשפה העברית במחשב
ובמדפסת ליצירת . Hard Copy
 .אזעקות יודפסו תוך ציון מיקום ,סוג האירוע (אזעקה ,תקלה) השעה
והתאריך בו חל האירוע .גם פעולות המפעיל כגון השתקת זמזם או אישור
קבלת אזעקה ירשמו אף הם בליווי מספר קטע ,סוג הפעולה ,שעה
ותאריך.

▪

משתמשי המערכת יחולקו (על פי קודים מתאימים) לשלוש קבוצות:
•

מפעילים  -יוכלו לבצע אך ורק את הפעולות כגון :קבלת התרעות
והנחיות ביצוע ,בדיקת המערכות ,אישור קבלת הודעות ,בדיקת
יח' הקצה ,רישום ביומן מבצעים ,שליטה על מצלמות וכו'.
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•

אחראי משמרת  -יוכל לבצע כל מה שעושה המפעיל בתוספת
אפשרות של ביטול אזורים ו/או העברתם ממצב "יום" למצב
"לילה" ,קבלת דוח עבודת המפעיל ,רישום בטפסים נוספים,
הפקת דוחות.

•

קב"ט הלקוח  -רמת תפעול עליונה ,אשר תבצע כל מה שיכול
לעשות אחראי משמרת בתוספת אפשרות להגדרת המערכת ,עדכון
בסיס נתונים ,הגדרת משתמשים חדשים ,וקביעת רמות גישה
למערכת.

▪

תצוגת האזעקות על גבי המחשב תאפשר זיהוי בין המערכות אזורים
וקטעים כדלקמן:

▪

כל סוג גלאי יצוין בסימון ( )ICONובצבע שונה על גבי המחשב כך שאזור
מתריע יציין את סוג הגלאי אשר התריע.

▪

סימוני ה ICON -ליח' הקצה יהיו נסתרים ולא יוצגו על המסך הגראפי כל
עוד לא נדרש זאת ע"י פקודה מהמפעיל .במצב אזעקה ,נטרול ,תקלה יופיע
ה ICON -הרלוונטי.

▪

לכל סוג גלאי יוגדר סימון מוסכם שונה.

▪

כל נטרול או תקלה בגלאי אחד לא תפגע בתפעול כל המערכת.

▪

חלוקת הפונקציות בין הרמות השונות תקבע באופן סופי בתאום עם
המזמין .היא חייבת להיות גמישה לשינויים שיתבקשו עפ"י לקחי התפעול
הראשונים.

▪

התוכנה הנדרשת תפותח על מערכת הפעלה של  Microsoft Windowsאו
אחרת המאושרת על ידי המזמין עם תמיכה מלאה בשפה העברית.

▪

בסעיפים הבאים יובא תיאור של פונקציות תוכנה שונות .תיאור זה מובא
במטרה להציג את כוונת המזמין ביחס לסוג ורמת התוכנה שברצונו לקבל.
התכונות והפעולות השונות המפורטות להלן אינן תנאי סף לאישור
התוכנה אלא רשימת נושאים שחשובה למזמין .הקבלן רשאי להציע תוכנה
בה אותן התכונות והפעולות מתבצעות אחרת ובלבד שיינתן ביטוי לכל
הנושאים המוזכרים להלן וביצוען יהיה נוח וקל למפעיל.

▪

יומן אירועים ממוחשב
•

▪

▪

ביומן האירועים של המערכת ירשמו באופן כרונולוגי רציף כל
האירועים המדווחים למחשב המרכזי ע"י יחידות הקצה
המותקנות בשטח.

יומן האירועים יכלול לפחות את השדות הבאים:
•

תאריך (יופיע אוטומטית).

•

שעה (תופיע אוטומטית).

•

מקום האירוע.

•

סוג האירוע  -מיועד לתיאור האירוע כגון אזעקה ,תקלה ,נטרול
וכד'.

•

שעת ה - ACK -שעה שבה המפעיל מאשר את קבלת האירוע.

•

שעת ה - Reset -שעה שבה מסתיים האירוע.

•

תיאור פעולות שננקטו ע"י המפעילים וקציני הביטחון..

התראות המתקבלות במחשב המרכזי ממערכות המותקנות בשטח יירשמו
ביומן האירועים באופן אוטומטי כאשר את פעולת ה Reset -לא ניתן יהיה
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לבצע עד אשר יקליד הבקר בשדה מתאים את הסיבה לקבלת ההתרעה
מהשטח.
▪

יומן האירועים יציג אנשי המשמרת בצבע שונה את כל האירועים שטרם
נסגרו .אם מספר האירועים המתקבלים בו זמנית יהיה גדול ממספר
השורות על המסך ניתן יהיה לגלגל את המסך ובמקביל לקבל אינדיקציה
על התרעות הממתינות בתור לטיפול המשמרת.

▪

יחידת הקצה אשר התריעה תוחזר למצב עבודה רגיל (פעולת ה )Reset-אך
ורק לאחר ביצוע פעולות מתאימות בשטח כגון סריקות ובדיקת הגורם
להתרעות וכתיבת הנתונים בשדה חובה מתאים בתוכנת המחשב ולא על
ידי פעולת דריכה מרחוק (מהמחשב) .חזרה למצב עבודה רגיל תרשם גם
היא כהודעה למפעיל.

▪

ביצוע  Resetלקטע /אזור יהיה לכל גלאי בנפרד באותו קטע או ע"י קוד
לכל ההתרעות.

▪

אירועים המתקבלים בו זמנית בשולחן הבקרה יירשמו עפ"י עדיפויות
שייקבעו מראש.

▪

בכל מקרה בו מתקבלת התראה תופיע ההתרעה על גבי צג מחשב ההפעלה
ללא תלות במצב העבודה של המחשב שינוי תוכנה ,הכנסת נתונים ,הפקת
דו"חות ,תצוגת אירועים ,יומן אירועים ,מערכת טמ"ס וכל דבר אחד.

▪

כניסת המפעיל למשמרת וסיום המשמרת יצוינו בחתימה אלקטרונית של
המפעיל וכל הרישומים במהלך המשמרת ייוחסו לאותו מפעיל.

▪

עם קבלת התרעה אוטומטית מהמערכת ניתן יהיה עפ"י רצון המפעיל
לעבור לחלון של "תצוגת אירועים למפעיל".

▪

תצוגת אירועים למפעיל

▪

התצוגה למפעיל תהיה בצבע ,בצורה גראפית ואלפא נומרית.

▪

התצוגה על המסך תחולק לשני חלקים כדלקמן:

▪

שדה שרטוטים גרפי המציג את אזור האירוע והאלמנט אשר גרם
להתראה.

▪

שדה נתונים טבלאי המציג את תיאור האירוע (אזעקה ,תקלה ,פעולת
המפעיל ,תקשורת וכד') ,תאריך ושעת האירוע ,מס' התראות בטיפול,
סטאטוס כל התראה ,מספר התראות בהמתנה וכד'.

▪

במצב רגיעה תופיע על המסך מפת שטח (שרטוט ,תמונה ,אילוסטרציה,
תצ"א) של הבניין והאתר כאשר הינו מוצפן ביחס למשתמש בעמדת
ההפעלה .

▪

קובץ המפה יהיה  Bitmapשיופק ע"י הקבלן ע"י סריקת מפה /תצ"א/
אילוסטרציה /תמונה קיימת שתימסר לו ע"י המזמין .על בסיס המפה
הקיימת יוסיף הקבלן את סימון המערכות הנדרשות לכל אזור ,קומה
וחדר.

▪

על גבי מפת השטח בכל אחת מרמות ההיררכיה לא יוצג כל  ICONלסימון
המערכות .כל ה ICON -יהיו במצב מוסתר אלא אם הגלאי או יחידת
הקצה שינתה מצב ממצב המוגדר כנורמאלי או על פי דרישת המפעיל שעל
ידי לחיצה על מקש פונקציונאלי (נדרשות שתי קבוצות :לחצן אחד עבור
הצגת המצלמות באגף ,קומה ,חדר ולחצן שני עבור יחידות הקצה
האחרות) .יופיע ה ICON -השייך ליחידות הקצה הרלוונטיות .כל שינוי
מצב יחידות הקצה מהנורמאלי תסומן תוך ציון מיקום יחידת הקצה
הרלוונטית ובצבע שונה לכל מצב ,כגון :אדום  -אזעקה; ירוק  -מנוטרל;
צהוב  -תקלה; ירוק מהבהב  -מצב דרוך .ליד כל  ICONירשם מהו מצבו
הנורמאלי בתכנון האבטחה :חמוש 24 ,שעות ,מנוטרל וכו'.
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▪

ברגע של קבלת התרעה יתקבל במחשב צפצוף קבוע והגלאי ממנו נתקבל
דיווח על "שינוי מצב" יהבהב על המפה .עם ביצוע פעולת  Ackביומן
האירועים באמצעות מקש פונקציונאלי ,יפסיק הגלאי ע"ג המסך להבהב
וצבעו ישתנה .באמצעות מקש פונקציונאלי אחר ,ניתן יהיה לעבור למפה
או תכונית מפורטת יותר (היררכיה שנייה) וספציפית של הקטע המתריע.

▪

לכל אזור באתר נדרשת לפחות רמת פירוט נוספת אחת בצורת שרטוט
אחד או שניים של סביבת הגלאי (היררכיה שלישית) .במקרים מיוחדים
תידרש גם היררכיה רביעית.

▪

עם ירידה להיררכיה שנייה או שלישית של האזור יתקבל ,בזמן ההתרעה,
ע"ג השרטוט הפנימי של המתקן יהבהב  Iconאשר יציין את סוג ההתרעה
אזעקה ,תקלה ,נטרול וכד' ואת המיקום המדויק באתר.

▪

לאחר גמר טיפול בהתרעה תבוצע בתוך יומן האירועים פעולת ( Resetע"י
מקש פונקציונאלי מתאים) .כתוצאה מפעולה זו יחזור צבע הגלאי
המתריע לצבעו המקורי  -סימן שנגמר הטיפול בבעיה.

▪

הופעת ההתראות ע"ג המסך תהיה עפ"י סדר עדיפויות קבוע מראש.
נדרשות לפחות  6רמות עדיפות שונות .בתוך אותה קבוצת עדיפות סדר
הופעת ההתרעות על המסך תהיה בשיטת .FIFO

▪

ע"ג המסך יהיה כל הזמן רישום בולט של מספר ההתרעות בהמתנה דהיינו
התרעות ידועות (לגביהם בוצעה פעולת  )Ackאך הטיפול בהן טרם נסתיים
(טרם בוצעה פעולת .)Reset

▪

תוכנת מערכת ההתראות תהיה בעדיפות על כל תוכנות ההפעלה האחרות
כך שבכל מצב של קבלת התראה תעלה זו ותופיע על הצג כנדרש בפרק זה
ותמיד בעדיפות עליונה .במצב בו מערכת ההתראות נמצאת "במשטר יום"
לא תקבל המערכת עדיפות על פני תוכנת מערכות אחרות.

▪

הגדרת המערכת

▪

כל גלאי המערכת יוחלקו ל"אזורים" אשר ימצאו באחד משני משטרי
עבודה:
•

משטר בלתי מוגן המכונה "משטר יום" (מנוטרל).

•

משטר מוגן המכונה " 24שעות משטר לילה".

▪

האזורים יוגדרו על ידי מספר סידורי במערכת ,מקום גיאוגרפי ,עדיפות
הטיפול בהתראות המתקבלות ,זמני הפעלה במשטר מוגן ואופן הדיווח
בזמן אזעקה.

▪

תינתן האפשרות להגדיר לכל אזור מערכת זמנים (עד  3מחזורים ביממה)
בהם הוא ימצא במשטר לילה .הגדרה זו תהיה קלנדרית ,תבוצע מראש
לפרק זמן ארוך תוך התחשבות בימים מיוחדים כגון ימי שישי ,שבתות,
חגים וכד'.

▪

העברת אזורים (בודדים או בקבוצות) ממשטר יום למשטר לילה תהיה
אוטומטית (ישים לאזורים להם ניתן להגדיר פרופיל עבודה קבוע) או ידנית
בהתאם לצורך .יהיו אזורים אשר ימצאו תמיד במשטר מוגן  -מצב זה
יכונה "משטר  24שעות".

▪

ניתן יהיה להגדיר סוגי אזעקות שונות ,ליחס אותן לאזורים השונים
ולקבוע להן עדיפויות של הופעה על המסך.

▪

הוספת נתונים ,עדכונים ושינויים בהגדרות יבוצעו אך ורק על ידי
המשתמשים בעלי הרשאה מיוחדת שיקבעו לכך מראש.

▪

קביעת חלון זמן לקבלת מצב משטר לילה וקבלת חיווי על חריגה בחלון זה
ברמת הגלאי הבודד או קבוצת אזורים .
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▪

קביעת חימוש אוטומטי ,העברה למצב לילה לאזורים נפרדים עד לרמת
הגלאי הבודד.

▪

קביעת חלונות זמן לנטרול מערכות (חימוש /נטרול) מקומיות ,מניעת
יכולת נטרול מערכת ע"י רשאי בשעות או בתקופה מסוימת( ,למשל באזור
 Aאין יכולת נטרול המערכת בין שעות  22:00ל  06:30למחרת).

▪

הוראות למפעיל

▪

בכל שינוי במצב העבודה של אזור במערכת יושמע אות קולי ולאחר ביצוע
פעולת  Ackתוצג על המסך הודעה למפעיל.

▪

ההודעה למפעיל תכיל:
•

הגדרת האזור.

•

הגדרת הגלאי.

•

תיאור האירוע (אזעקה ,תקלה ,פעולת המפעיל ,תקשורת וכד')
בליווי תאריך ושעת האירוע.

•

הוראות תגובה המכילות הנחיות לפעולה של קציני הביטחון.

•

ההוראות למפעיל יילקחו מקובץ אשר יוכן מראש לכל סוג של
אירוע .קובץ זה יוכן על ידי מח' הביטחון חח"י .נדרשת גמישות
מלאה לשינוי ההוראות ,ביטולן או הכנסת הוראות חדשות.

▪

ניתן יהיה להוריד את ההודעה מהמסך באמצעות מקש פונקציונאלי,
פעולה שתסמן שהמוקד הגיב בהתאם להנחיות .בנוסף יופיע מספר המציין
(במידת הצורך) אזעקות נוספות הממתינות בזיכרון במחשב.

▪

ההוראות למפעיל תופענה על המסך בהתאם לעדיפות שנקבעה לאירוע
ולאזור בו קרה אירוע זה .המערכת תדע להבחין בין שלושה סוגי אירועים
עיקריים:

▪

אירועי שגרה.

▪

אירוע מוקפא  -יתייחס לאירוע שנמצא בטיפול.

▪

אזעקה  -תוגדר תמיד בסדר עדיפויות הגבוה ביותר.

▪

הדפסת האירועים

▪

ברשת מחשבי שליטה תשולבנה מדפסת שתשמש להפקת דוחות ו הדפסת
האירועים  .המדפסת תהיה מדפסת לייזר צבעונית .

▪

הפקת דוחות

▪

המערכת תאפשר הפקת דוחות בחתכים שונים (עפ"י הרשאות) כדלקמן:
•

הדפסת רשימת אזורים כולל הגדרתן המדויקת.

•

דוח מצב האזורים במערכת המפרט בזמן רצוי את משטר העבודה
שלהם.

•

דוח מצב כל גלאי לפי דרישת קב"ט.

•

דוח מצב לפי קבוצות אזורים.

•

דוחות סיכום "היסטוריים" המפרטים את כל האירועים במערכת
בחתכי זמן שונים (יום שבוע ,חודש ,שעה)  .לצורך קבלת דוחות
כאלה נדרשת המערכת לשמור בזיכרונה את כל האירועים למשך 3
חודשים לפחות.
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•

דו"ח פעולות המפעיל.

•

דו"ח חריגים.

•

דו"ח משמרת.

▪

קבלת הדוחות וסוגיהם תותנה ברמת גישה למערכת.

▪

במידה ויתקבלו התרעות במערכת בזמן הפקת דוחות יעבור המחשב
אוטומטית למצב התרעה ויציג בתצוגה גרפית את האזור המזעיק.

▪

הזנת נתונים כולל שינוי ,עדכון ומחיקה יבוצעו תוך הפעלה שוטפת של
המערכת .בקבלת אזעקה יעבור המחשב אוטומטית למצב התרעה.

▪

הפעלה של מערכת הטמ"ס

▪

מחשב הביטחון ישלוט ויפעיל את מערכת הטמ"ס  -לשם כך תחובר
מערכת ההקלטה הדיגיטלית של  MILESTONEאו שו"ע מאושר לשרת
הבקרה באינטגרציה מושלמת כולל יכולות צפייה  ,תחקור ובניית
PAGESהמכילים מספר מצלמות.

▪

לכל עמדת הפעלה תוגדר רמת משתמש ויכולת שליטה על מספר מצלמות
המוגדרות לפי מקומן ומספרן ,נדרשת יכולת קביעת הרשאות בין סגירה
מוחלטת (אין יכולת צפייה) ,ליכולת שליטה מלאה לפי הגדרת המצלמות
הרצויות לכל תחנת עבודה ,נדרשות לפחות  5רמות הירארכיה.

▪

תוגדר עמדת הפעלה ראשית ומשנית ולפחות  3רמות עדיפות אשר לה
תהיה עדיפות בשליטה על המצלמות וכל מרכיבי מערכת הטמ"ס.

▪

יכולת הפעלת הקלטה לכל מצלמה בכל זמן גם אם לא נכנסה התראת
אזעקה.

▪

חלוקת מסך הפעלה ל 4 -מצלמות לפחות בו זמנית ויכולת קביעת חלוקה
של  9 ,4ו 16 -מצלמות על מסכי הצפייה בו זמנית או ע"י מערכת חיצונית
הפועלת באינטגרציה מלאה (המציע יגיש בזמן בדיקות ההצעות את פתרונו
לחלוקת המסכים).

▪

קביעת גודל חלון תצוגת תמונה והזזתו לכל מקום רצוי על גבי מסך
ההפעלה.

▪

הממשק בין מחשבי השליטה למערכת טלוויזיה במעגל סגור צריך להבטיח
לפחות ביצוע פונקציות הבאות:
•

העברת מלוא רוחב סרט של תמונת וידאו בהתאם לרוחב סרט של
מערכת הקשר בין מתקן למחשב ההתראות.

•

קבלה אוטומטית של תמונת שטח במתקן בו ניתנה אזעקה
(במידה ויש בו מערכת טלוויזיה במעגל סגור) .הממשק יבטיח כי
מתן אזעקה באחד מאמצעי הגילוי במערכת יפעיל אוטומטית
תכונית תצוגה והקלטה של המצלמות המותקנות בשטח המזעיק.

•

פניית המפעיל אל מתקן ספציפי לצורך צפייה כללית על אזור בו
מותקנות מצלמות טלוויזיה ,באופן רגעי ,קבוע או בסריקה
מתמדת.

•

שליטה והפעלה מרחוק של תושבות ממונעות ועדשות ZOOM
שפועלות בפרוטוקולים אוניברסליים כדוגמת .PELCO P,D

•

מיתוג ידני של כל מצלמה לכל מסך.

•

חלוקת המצלמות והמסכים לקבוצות פונקציונאליות ומיתוג
בקבוצות.
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•

קביעת תכוניות מוכנות מראש של אופן הצגת מצלמות (בבודדים
או בקבוצות) על מסכים :הצגה רציפה ,הצגה לפי אירועים ,מסך
מושחר וכד'.

•

קביעת תסריטים שונים לאופן הצגת מצלמות על מסכים וצורת
ההקלטות עפ"י סוגי האזעקות המתקבלות במחשב השליטה
המרכזי בשולחן הבקרה.

•

קביעת קצב הסריקה של המצלמות בחלוקה לקבוצות כולל
קביעת מצבי  presetוזמן הצפייה למסך.

•

סנכרון הסריקה של הקבוצות השונות.

•

הצגה על המסך של תאריך ,שעה ,מס' מצלמה ,שם המצלמה ,מצב
אזעקה.

•

הקלטה רציפה של מצלמות מוגדרות מראש.

•

הקלטה לפי אירועים/תסריטים מוכתבים מראש.

•

גילוי ומתן אזעקה על אובדן אות הוידיאו בכל חלקי המערכת.

•

קביעת עדיפויות בכניסות אזעקה.

•

שליטה מרחוק על מצלמות ממונעות.

•

סנכרון כל האביזרים המחוברים למערכת.

•

שעון זמן מרכזי.

•

גיבוי סוללה לתכנות ל –  72שעות.

•

המערכת תהיה מודולארית וניתנת להרחבה.

•

כל מסלול אות הוידיאו יהיה ללא הנחתה ברזולוציה של
המצלמות.

▪

מוניטור המערכת (עמדות ההפעלה) יהיה מוניטור נגיעה צבעוני של ELO
או שו"ע מאושר

▪

רזולוציה  1280 X 1024למסך " 19ובעל נתונים טכניים כדלקמן:
צבע  32 BIT-מינימום , TNUE BILגודל פיקסל  0.26mmומטה.
זווית צפייה  ± 70 ºאופקי לפחות  ± 60 º ,אנכי לפחות .

▪

 150 : 1 – Contrast ratioלפחות.

▪

 170 CD / M2 – Brightnessלפחות .

▪

חיבורים –  BNCומחשב .

▪

המסך יכלול מתאם לשולחן הבקרה.

▪

המפרט הטכני של המחשב /שרת שיסופק לחדר הבקרה יהיה בסטנדרט
גבוה .הקבלן יספק ביום האספקה את המחשב /שרת בעל הביצועים
הטובים ביותר (מהירות עבודה ,קיבול זיכרון וכד') הקיים בשוק והמיועד
למטרה הנדרשת במפרט זה.

▪

מערכת השליטה הממוחשבת תפעל ברשת  TCP /IPשל הלקוח בין כל
יחידות ההפעלה ומחשב המערכת כך שכל משתמש על פי הגדרת סוגו יוכל
להפעיל /לשלוט ולקבל את הנתונים הרלוונטיים לו.

▪

אספקת המתח למחשב תגובה באמצעות מערכת אספקת מתחי חרום
מסוג  ,UPSבעלת קיבול המבטיח פעולה רציפה ותקינה ללא כל ירידה
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בביצועים ,למשך  20דקות לפחות בהן לא תהיה אספקת מתח ראשית של
.220VAC
▪

המיקום המדויק של פרטי הציוד השונים (התקנה בשולחן ו/או מסדי ציוד
ו/או הנחה על הרהוט) יקבע בשלב התכנון המפורט.

 oמערכת בקרת פריצה
 oרכזת פריצה
 oלב מערכת ההתראות הינה רכזת פריצה כדוגמת  PROSYS40של  RISCOאו
שו"ע מאושר  ,רכזת זו מכילה עד  40אזורים תפעוליים בעלי הגנות סוף קו למניעת
חיתוך כבלי הגלאי ותפקידה הגנה על מספר חדרי מערכות בחניון עליון
 oהמערכת תפעל על פי הפונקציות העיקריות הבאות :
▪

הרכזת תחובר לתוכנת השו"ב כדוגמת  WIZCONאו שו"ע מאושר
באמצעות פרוטוקול תקשורת  MODBUS TCP\IPותתחבר לרשת
המחשבים של המרכז.

▪

הרכזת תתמוך בעד  8מדורים שיאפשרו בניית אזורי משנה שכל אחד מהם
מופעל בלוגיקה תפעולית שונה.

▪

דריכת מערכת תבוצע באופן אוטומטי כיוון שעת הדריכה יהיה גמיש וניתן
לשינוי.

▪

על מנת לנטרל את מערכת האזעקה בתוכנת השו"ב יהיה מסך גרפי בו
יופיע שם האזור ומצב  :דרוך\מנוטרל

▪

לכל קומה/אזור יהיה קוד נטרול ודריכה נפרד המנטרל את המערכת כך
שדריכת\ניטרול אזור מסוים תתבצע רק ע"י מורשה לכך.

▪

המערכת ושעון הזמן יכילו לוח שנה מלא אשר יזהה את ימי השבוע וכן
חגים ומועדי ישראל.

▪

שחרור בוקר לא יבוצע באופן אוטומטי אלא רק לאחר הגעה ראשונית של
הבוקר.

▪

שחרור בוקר לאחר השעה  07:30ישחרר את כל המערכות ליום עבודה
רגיל.
הערה  :השעות הרשומות במסמך זה הנן דוגמה ,המערכת תהיה גמישה
ותאפשר שינוי השעות בהתאם לדרישות.

▪

באחריות הספק לבצע את כל ההגדרות הנדרשות במסמך זה לגביי
האזורים וזמינותם.

▪

מערך איסוף נתונים למערכת בקרת פריצה
מערך איסוף הנתונים יתקבל באחת משתי האפשרויות הבאות:

▪

.1איסוף מרכזי מערך מרוכז קרי לכל מערך החיווט של מערכת הביטחון
וחיווט ישירות למרכז ,כולל אלמנטי הפיקוד המבוקרים והמבקרים.

▪

.2איסוף מבוזר ברחבי המתקן בארונות ייעודים יותקנו יחידות בקרי I / O
המאפשרים מחד איסוף נתונים ומצד שני הפעלת יחידות מבוקרות.

▪

הרכזת תכיל כמות מבואות ומוצאים בהתאם לדרישה לאזור הכיסוי.

▪

כמות האזורים החופשים יהיה לפחות  25%מכמות האזורים המחווטים
בפועל.
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▪

הרכזת תכיל אלמנט גיבוי נפילת מתח חשמל באמצעות סוללות עצמאיות
ל –  72שעות לפחות.

▪

הרכזת ואו לוחות המשנה יכילו מעגל מלכוד וכל ניסיון לחבל ביחידה
יעביר התרעה למוקד והפעלת צופר מקומי.

▪

קיבולת כל בקר איסוף יהיה בתוספת של לפחות  25%ממבואות התפוסים
יציאות  /כניסות.

▪

המערכת תהיה בעלת קיבולת זיכרון של  500אירועים אחרונים כולל זיהוי
מיקום האירוע והשעה המדויקת.

▪

המערכת תאפשר חיוג אוטומטי על פי הגדרה ל –  4מספרי טלפון לפחות .

▪

המערכת תהיה בעלת פרוטוקול תקשורת למערכת הקלטה דיגיטלית כך
שתאפשר הקפצת מצלמה לאזור ההתראה (במידה וקיימת כזאת) .

▪

המערכת תזהה תקלות או ניסיונות חבלה כולל אלמנט קצר ,קצר לאדמה,
מתח יתר וכדו'.

▪

ניתן יהיה להפעיל ממוקד הבקרה הפעלת קריאת מצוקה באמצעות לחצן
ייעודי .

▪

המערכת תאפשר מתן זכאויות לשימוש לשלוש רמות משתמש לפחות,
מפעילי המערכת רמה  ,1מנהל המערכת  /טכנאי רמה  / 2משתמש רגיל
רמה .3

 oגלאי נפח פסיבי עם הגנת  ANTI MASKובעל  2טכנולוגיות לקיר או תקרה
• הגלאי יהיה תוצרת  ROKONETדגם  IWISE DT AMאו LUNAR
 DT AMאו שווה ערך.
• פעולת הגלאי תתבסס על צמד גששים הרגישים לאור אינפרה אדום ,
אשר מגלה את חום גופו של הפורץ.
• האור המחוזר נקלט על ידי הגששים ומעובד על ידי מעגל עיבוד אותות
סיפרתי האותות אשר יתקבלו מגששים יעשה על פי אלגורתים קבוע
מראש ,אשר יהווה מודל להתנהגות קרינה של חודר פוטנציאלי .
• במהלך תהליך העיבוד ינותחו פרמטרים שונים אשר התקבלו מתוך
האנרגיה אשר נקלטה  ,כגון :עוצמתהאות  ,תחום תדרים  ,אורכי האותות,
יחד עם מידע סטטיסטי אשר אגור במעגל העיבוד.
•

טווח הגלאי יהיה  15מטר לפחות או  2.8מטר גובה לתקרתי ברדיוס של
עד  8מטר.

• הגלאי יהיה עמיד בהפרעות אלקטרומגנטיות ואלקטרוסטטיות וכן
בהפרעות על קווי הזנת מתח לגלאי .
•

הגלאי יכלול הגנה בפני מיסוך(  . )ANTIMASKלצורך כך ,הגלאי יכלול
יציאת אזעקה מיוחדת  ,אשר תופעל בכל עת  ,כאשר עדשת הגלאי תכוסה
בחומר כלשהו למשך פרק זמן ארוך מפרק זמן מוגדר

•

ממסר  MASKשמחובר לאזור דרוך  24שעות ביממה יתריע עד אשר
ההפרעה תוסר.
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•

לגלאי יהיה מונה פולסים "מנגנון ספירה" המאפשר קבלת אזעקה רק
לאחר גילוי כפול או בתוך פרק זמן נתון

•

בגלאי יהיו שלוש נוריות  LEDהמסמנות ע"ג הגלאי מצב תקין \ גילוי \
תקלה.

•

בגלאי הנפח לא יגרמו התראות שווא עקב רעשים אלקטרומגנטים
וחשמלים או שינויי טמפרטורת סביבה

•

הגלאי יהיה מוגן במפסק  TAMPERופתיחתו תפעיל התרעה במערכת –
אזור זה יהיה דרוך  24שעות

•

הגלאי יכלול מנגנון של בדיקה עצמאית ,אשר יבצע בדיקות רציפות של
תקינות הגלאי תוך כדי פעולתו.
במקרה של גילוי תקלה בפעולת הגלאי ,הגלאי ידווח הודעת תקלה.

 oגלאי ווילון חיצוני עם הגנת ANTI MASK
•

הגלאי יהיה תוצרת  OPTEXדגם  FTN- AMאו  MAXEMUMאו
שווה ערך מאושר.

•

גלאי זה יותקן ב 2\3-גובה של פתחי הכנסת הציודים לאנגר וימנע כניסת
זרים וחודרים לפתחים אלו בעת דריכת המתקן.

•

פעולת הגלאי תתבסס על סנסור רגיש לאור אינפרה אדום בעל אלומה
דקה ורחבה  ,אשר מגלה את חום גופו של הפורץ .

•

האור המחוזר נקלט על ידי הסנסור ומעובד על ידי מעגל עיבוד אותות
סיפרתי האותות אשר יתקבלו מהסנסור יחושבו על פי אלגורתים קבוע
מראש  ,אשר יהווה מודל להתנהגות קרינה של חודר פוטנציאלי .

•

במהלך תהליך העיבוד ינותחו פרמטרים שונים אשר התקבלו מתוך
האנרגיה אשר נקלטה  ,כגון :עוצמת האות  ,תחום תדרים  ,אורכי
האותות  ,יחד עם מידע סטטיסטי אשר אגור במעגל העיבוד.

•

טווח הגלאי יהיה  5מטר לפחות.

•

הגלאי יהיה עמיד בהפרעות אלקטרומגנטיות ואלקטרוסטטיות וכן
בהפרעות על קווי הזנת מתח לגלאי .

•

הגלאי יכלול הגנה בפני מיסוך(  . )ANTIMASKלצורך כך ,הגלאי יכלול
יציאת אזעקה מיוחדת  ,אשר תופעל בכל עת  ,כאשר עדשת הגלאי תכוסה
בחומר כלשהו למשך פרק זמן ארוך מפרק זמן מוגדר

•

יציאה מיוחדת זו תימצא במצב אזעקה עד אשר ההפרעה תוסר.

•

לד שנמצא ע"ג הגלאי יסמן מצב גילוי ואו תקלה.

•

הגלאי יכלול מנגנון של בדיקה עצמאית ,אשר יבצע בדיקות רציפות של
תקינות הגלאי תוך כדי פעולתו.

•

במקרה של גילוי תקלה בפעולת הגלאי ,הגלאי ידווח הודעת תקלה.
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 oגלאי נפח חיצוני עם הגנת ANTI MASK
•

א.א פאסיבי כולל זרוע ,סתר שמש ומוגן הסתרה ()ANTI MASK

•

זווית עדשה  90מעלות

•

בעל תקן  U.Lאו  VDEאו C.L.U

•

גלאי איכותי כדוגמת  WATCH OUTשל  RISCOאו שו"ע מאושר

•

רגישות הגלאי לגילוי ורמת אזעקות השווא לא יושפעו משינוי 3VDC

•

הגלאי יהיה מוגן במפסק  TAMPERופתיחתו תפעיל התרעה במערכת –
אזור זה יהיה דרוך שעות

•

הגלאי יהיה בעל מספר אונות גילוי שונות  :מיקרוגל  ,אינפרא אדום
פאסיבי.

•

אלמנת הגילוי יהיה פירו חשמלי כפול ( DUAL ELEMENT
)DETECTOR

•

אופיין הגילוי יהיה יותר מ 15-מטר אורך

•

לגלאי יהיה כושר גילוי מעולה בכל גזרת הגילוי כולל זווית אנכית של 90
מעלות לגילוי מתחת לגלאי וכל כניסת גוף זר לגזרתו ב :הליכה  ,זחילה
וריצה יופעל הגלאי ללא תלות ב :לבוש ,גודל האובייקט  ,חציית  2אונות
וטמפ' של  0-55מ"צ .

•

בגלאי הנפח לא יגרמו התראות שווא עקב רעשים אלקטרומגנטים
וחשמלים או שינויי טמפרטורת סביבה

•

לגלאי יהיו מספר נוריות  LEDלחיווי אזעקה \ תקלה \ תקינות

•

ממסר אזעקה של הגלאי יהיה משוך בזמן רגיעה ( )NOוישוחרר עקב
נפילת מתח ו\או אזעקה.

•

לגלאי יהיה מונה פולסים "מנגנון ספירה" המאפשר קבלת אזעקה רק
לאחר גילוי כפול או בתוך פרק זמן נתון

•

הגלאי יכיל עדשת פילטר כנגד השפעת סינוור ישיר

•

לגלאי יחובר נגד סוף קו לצורך זיהוי חיתוך בכבל המוביל אליו

•

חיווי  MASKיחובר כאזור  24שעות לרכזת ויתריע בעת כיסוי או
הסתרה של אזור הגלוי ללא כל קשר לפעולת הגלאי

 oגלאי נפח תקרתי תעשיתי לגבהים של  8.6מטר  ANTI MASKו2( DT -
טכנולכיות)
•

א.א פאסיבי  +מיקרוגל תקרתי המיועד לתקרות גבוהות

•

כדוגמת  LUNAR INDUSTRIAL GARD 3 ACTשל  RISCOאו
שו"ע מאושר
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•

בעל תקן  U.Lאו  VDEאו C.L.U

•

בעל טכנולוגיית  ANTI CLOAK - ACTלמניעת הירדמות הגלאי

•

יכולת ניטרול  MWבמקומות שנדרש וכיוון ידני של אורך הגל .

•

בעל יכולת התחברות לBAS -תקשורת של גלאים

•

גובה התקנה עד  8.6מטר וקוטר גילוי  22מטר

•

רגישות הגלאי לגילוי ורמת אזעקות השווא לא יושפעו משינוי 3VDC

•

הגלאי יהיה מוגן במפסק  TAMPERופתיחתו תפעיל התרעה במערכת –
אזור זה יהיה דרוך  24שעות

•

הגלאי יהיה בעל מספר אונות גילוי שונות  :מיקרוגל  ,אינפרא אדום
פאסיבי.

•

אלמנת הגילוי יהיה פירו חשמלי כפול ( DUAL ELEMENT
) DETECTOR

•

אופיין הגילוי יהיה יותר מ 15-מטר אורך

•

לגלאי יהיה כושר גילוי מעולה בכל גזרת הגילוי כולל זווית אנכית של 90
מעלות לגילוי מתחת לגלאי וכל כניסת גוף זר לגזרתו ב :הליכה  ,זחילה
וריצה יופעל הגלאי ללא תלות ב :לבוש ,גודל האובייקט  ,חציית  2אונות
וטמפ' של  0-60מ"צ .

•

בגלאי הנפח לא יגרמו התראות שווא עקב רעשים אלקטרומגנטים
וחשמלים או שינויי טמפרטורת סביבה

•

לגלאי יהיו מספר נוריות  LEDלחיווי אזעקה \ תקלה \ תקינות

•

ממסר אזעקה של הגלאי יהיה משוך בזמן רגיעה ( )NOוישוחרר עקב
נפילת מתח ו\או אזעקה.

•

לגלאי יהיה מונה פולסים "מנגנון ספירה" המאפשר קבלת אזעקה רק
לאחר גילוי כפול או בתוך פרק זמן נתון

•

הגלאי יכיל עדשת פילטר כנגד השפעת סינוור ישיר

•

לגלאי יחובר נגד סוף קו לצורך זיהוי חיתוך בכבל המוביל אליו

•

חיווי  MASKיחובר כאזור  24שעות לרכזת ויתריע בעת כיסוי
או הסתרה של אזור הגלוי ללא כל קשר לפעולת הגלאי

 oמפסקים מגנטים שקוע \  \ HDעילי
▪ מפסקי הסף משמשים לזיהוי ואיתור פתיחת
דלתות או פתחים בהם הם ממוקמים.
▪

מפסקי הסף יהיו מותקנים באלמנטים הבאים:
•
•

דלתות כניסה (אלומיניום,
מתכת  ,זכוכית).
דלתות עץ פנימיות.
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•
▪

גלילות להכנסת סחורה,
מטענים ורכבים

מארז המגנט
המפסק המגנטי מורכב משני חלקים עיקרים האחר מגנטי אופקי
והשני היחידה הכוללת את המגען.
גוף המפסקים יהיה מתכתי ויהיה חרוטי עגול ע"מ
לאפשר השקעת היחידות בתוך הדלת ובמשקוף
הדלת.

▪

•

כל אלמנט החיווט
במפסקים יהיה שקוע
ובלתי גלוי .במידה ומפסק
הדלת יהיה גלוי ייסגר
מפסק הדלת במכסה
מתכתי.

•

המפסק יסופק עם כל
האביזרים באריזת היצרן
המקורי.

•

מארז היחידה וצורת
האביזר תואמים לסוג
הדלת ופתח עליו אמורה
להגן.

תנאי סביבה
•

▪

▪

המגען יעבוד בטמפ' + 60º
. - 10 º

נתונים חשמליים
•

מצב קצר התנגדות המגע
0.5Ω

•

במצב גע המתג יאפשר
העברת  1Aבמתח . 24V

•

במצב חוק רמת מתח של
 100 Vלא תפרוץ את
מגעני המתג.

נתונים כללים
•

אורך חיים של המגען יהיה
לפחות  5שנים אך לא
פחות מ – 1,000,000
פתיחות.

•

אורך חיים של מגען לא
יושפעו מזעזועים מקרים.
השפעתו תופעל רק לאחר
הרחקת המגנט של יותר
מ 1 -ס"מ.
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•

מערכת בקרת כניסה

•

כללי
▪

הקבלן הזוכה נדרש לספק להתקין ולהפעיל מערכת בקרת כניסה  DDSאו
שו"ע מאושר הפועלת באמצעות כרטיסים מסוג קרבה המורכבת מחומרה
ותוכנה .המערכת נדרשת לעמוד ולמלא את כל הפונקציות המפורטות
בסעיפים הבאים

▪

מערכת בקרת הכניסה תאפשר מידור של חדרי המערכות במתחם ובעזרת
כך יצירת חציצה בין אורחי המתחם למפעיליו.

▪

חומרת ותוכנת המערכת נדרשת להיות בעלת פרוטוקול תקשורת מלא
ומושלם לתוכנת השו"ב  WIZCONאו שו"ע מאושר כך שיהיה ניתן לבצע
כל פעולה במערכת בקרת הכניסה מתוכנת השו"ב ע"י ממשק גרפי ידידותי
ואמין.

▪

מחשב הביטחון יעבד את המידע הנקלט ויתרגם אותו כמידע שוטף ,רגיל
או כאזעקה במערכת .כל התרעה תלווה במידע מנחה על סוגה ,מקורה,
מיקומה המדויק כולל הנחיות תגובה למפעיל בעזרת ממשק גרפי .

▪

המערכת נדרשת לסרוק את כל יח' הקצה (בקונפיגורציה המכסימלית)
ולהעביר את נתוני המצב המעודכנים למחשב ההתראות ב,real time-
דהינו זמן כולל שלא יעלה על  1.5שניות החל מרגע קרות "שינוי מצב"
באלמנט המזעיק ועד קבלתו על צג המחשב .באחריות הקבלן לספק
מערכת אשר הוספת  50%מהקיבולת הקיימת (הכוללת חיווט בקרים
ויחידות קצה) עדיין תשמור על מהירות העברת הנתונים כנדרש בסעיף זה.

▪

בקרי הכניסה ,בקרי ההתראות ושרתי הבקרה יותקנו ע"ג רשת המחשבים
של הלקוח .

▪

בקרי הכניסה כדוגמת  TPL4של  DDSאו שו"ע מאושר יתמכו ב10,000-
משתמשים ותהיה אפשרות הרחבה לעד . 40,000

▪

בקרי הכניסה יאפשרו חיבור של כל קורא כרטיסים המתקשר בפרוטוקול
אוניברסלי כדוגמת ISO ,WIEGAND :

▪

בזמן נפילת התקשורת בין יח' הקצה לבקר התקשורת תמשיך יח' הקצה
בביצוע עצמאי של כל הפונקציות ע"פ התוכנית האגורה בזיכרונה הפנימי.
עם חידוש התקשורת ידווח מידית לבקר התקשורת המצב המעודכן
בכניסות וזיכרון היחידה יתעדכן ביחס לפקודות הפעלה חדשות.

▪

המערכת הנדרשת תאפשר כניסת רשאים לתחום המוגדר מראש ולמנוע
כניסת בלתי רשאים אל תוך תחומים אלה ,תוך רישום התנועות לשם
פיקוח ומעקב.

▪

מערכת בקרת הכניסה  DDSאו שו"ע מאושר תותקן ברחבי המבנה
כחציצה בין פנים וחוץ ,ובין מדורים בתוך החברה כגון  :בכניסה הראשית
לחברה ,בחדרי המדרגות ,דלתות חירום ובאזורים רגישים בתוך המבנה
(חדרי מחשב ,מעבדה ,מחלקת הפיתוח וכדו') .באמצעות המערכת מעוניין
הלקוח לשלוט ולבקר על כל הכניסות והיציאות לאזורים המורשים
לכניסה ויציאה של עובדי החברה ,אורחים וקבלנים וכן לפקד על פתיחה
מרחוק של הדלתות.

▪

בכל הדלתות המבוקרות אשר יותקנו יותקנו ע"י המזמין ידיות קבועות .

▪

בדלתות המבוקרות יותקנו מנעולים אלקטרומגנטים וכן לחצן חשמלי
ולחצן חרום.

▪

בדלתות אש ע"פ תקן יותקן מנעול אלקטרומכני חשמלי בלבד מאושר ע"י
מכון התקנים כדוגמת  EL-560של  MULTILOCKאו שו"ע מאושר
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▪

פתיחת דלת מבוקרת אשר נפתחה באופן חוקי ע"י כרטיס למעלה מפרק
זמן המוגדר מראש תיצור התרעה מקומית ע"י הפעלת צופר פנימי שיסופק
ויותקן בסמוך לדלת ובמקביל תתריע על גבי צגי עמדות ההפעלה של
המערכת ותירשם בדו"ח ההתרעות.

▪

שיטת הפתיחה של הדלתות ,השעות בהן המערכת תשלט על ידי קוראי
הכרטיסים ,חיוויים על פתיחה בלתי מורשית ,בקרה על פתיחה מעל הזמן
המותר ותכונות נוספות הקשורות לפיקוח על הדלתות המבוקרות יסוכמו
סופית בשלב התכנון המפורט עפ"י דרישות אפיון הלקוח.

▪

העברת כרטיס דרך הקורא תיבדק מבחינת הרשאת כניסה /יציאה ,במידה
וזיהה הבקר כי הכרטיס מורשה למעבר יופעל המנעול
החשמלי/אלקטרומגנט למתן מעבר חופשי .במקביל תירשם התנועה
(כניסה /יציאה) במערכת בליווי פרטי המשתמש ,תאריך ושעת המעבר.

▪

במקרה של תקלה במחשב או "נפילת הרשת" הבקרים ימשיכו לפעול
באופן עצמאי לחלוטין מבלי לפגוע ביכולת הכניסה והבקרה של
המשתמשים .עם החזרת התקשורת למצב התקין יבוצע עדכון מידי של
טבלאות המערכת

▪

המערכת תהיה מודולרית אשר תאפשר הרחבה הן ביחס למספר
המשתמשים והן ביחס למספר קוראי הכרטיסים המבוקרים על ידה.

▪

למערכת בקרת הכניסה יהיו  2תחנות הפעלה לפחות  ,אשר יופעלו על רשת
מחשבים של הלקוח ,לכל תחנה תקבע רמת הגישה והיכולת להכנסת
נתונים או להוצאתם.

▪

הקבלן יספק תוכנה אמינה כדוגמת  AMDEUS5או שו"ע מאושר ,בעלת
מהירות תגובה גבוהה ,קלה להפעלה וגמישה לשינויים פונקציונליים
שידרשו .המערכת תדע להתחבר למערכת הנפקת תגים כך שהשליטה
תהיה דרך תוכנת המערכת.

▪

לתוכנה היו מודולים מובנים לטיפול ב :חניה ,מבקרים ,מעליות,מניית
אנשים ,מניית רכבים ,סיכום שעות עבודה והעברת קובץ לתוכנת ניהול
שכר ומסלול שומר.

▪

מערכת בקרת הכניסה תאפשר ניהול של בקרת נוכחות והעברת קבצים של
שעות עבודה לתוכנת הנהלת החשבונות כדוגמת לביא או שו"ע.

▪

בכניסות\יציאות ראשיות לסניפים יותקנו קוראי נוכחות אשר כרטיסי
העובד המסופקים ישמשו גם למעקב הנוכחות .

▪

מערכת בקרת הכניסה תמנע כפילות תגים לעובד.

▪

המערכת תוכל בעת העברת כרטיס להקפיץ את תמונת העובד\אורח למסך
השליטה.

▪

המערכת תוכל לנהל אינטרלוקים בין דלתות במספר צורות.

▪

תוכנת בקרת הכניסה תאפשר שימוש בדוחות מובנים וכן יצור של דוחות
יעודים ע"פ דרישה.

▪

שרת המערכת יעבוד ב SQL -או ACCESS

▪

תוכנת בקרת הכניסה כדוגמת  AMADEUS 5או שו"ע מאושר תתמוך
בניהול קוראים ביומטרים ( אצבע) כדוגמת  BIOENTERYשל
 SUPRIMAכולל ממשק הגדרות מלא ממסכי התוכנה.

▪

בקרי התקשורת יהיו מסוג  TCP/IPויתחברו באמצעות כבלי תקשורת
לרשת המחשבים הקיימת שתסופק ע"י הקבלן ,הבקרים יחוברו לשרת
מרכזי ה"יושב" אף הוא על גבי הרשת  .התקשורת בין השרת המרכזי
לבקרים השונים תהיה בשיטת ". "On Line
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▪

הבקר יהיה בעל חלונות זמן ( 99חלונות לפחות עפ"י קביעת תאריך וזמן),
אפשרות הגדרה של לפחות  25ימי חג שונים ,שעון פנימי לתאריך ,שעה
ודקה ,יאפשר  Anti Pass backמקומי וכן אפשרות לאמות פעולת
ההרשאה או אי הרשאה בתוך פחות משניה אחת מרגע העברת הכרטיס
ועד קבלת החווי.

▪

לבקר תהיה אפשרות לשני ערוצי תקשורת מקביליים:
 oתקשורת נתונים
 oתקשורת התראות

▪

על-מנת ליצור שרידות מקסימלית של המערכת.

▪

הקוראים והבקרים יהיו מוגנים ע"י מפסקי  tamperכך שכל ניסיון של
פרוק הקורא או הבקר יגרום לאזעקה במערכת

▪

הבקר כדוגמת  TPL4של  DDSאו שו"ע מאושר יכלול לפחות  4ממסרי
מוצא מסוג "מגע יבש" הנדרשים להפעלת מנעולים
חשמליים/אלקטומגנטיים וחיוויים מקומיים על הרשאה /דחייה של
המעבר ולפחות  8כניסות כחיווי ממערכות אחרות.

•

המערכת תאפשר יצוא נתונים למערכות אחרות באמצעות יצוא קבצים
מותאמים.

•

היחידה המרכזית תכיל מערכת קידוד מובנה המאפשרת ביצוע שינוי
הגדרות לכרטיסים קיימים כולל הגדרות כרטיסים לאורחים או עובדים
זמנים.

▪

כרטיסי הקירבה  -יהיה בגודל סטנדרטי של  0.76 X 54 X 86.7מ"מ עשוי
 PVCהעומד בסטנדרט  ISOהכולל אנטנה וצ'יפ המותאם לקוראי .EM

▪

עמדת ההפעלה תאפשר ביצוע עבודות בקרה ושליטה על מערכת בקרת
הכניסה:

▪

•

הגדרת המשתמשים :לכל משתמש ירשמו :פרטים אישיים,
חלוקה ל 3 -קבוצות שיוך( :עובד חברה ,אורח ,עובד קבלן) ותוקף
אישור כניסה למתקן.

•

רישום כרטיסי פג תוקף כרטיס שפג תוקפו או שלא הוחזר יבוטל
אוטומטית בציון התרעה מתאימה.

•

בסיס נתונים ע"פ סוג המשתמשים ותוקף הכרטיס.

•

הגדרת קוראי הכרטיסים :לכל קורא כרטיסים תוגדר קבוצת
המשתמשים המורשית לעבור דרכו וזמני השימוש המותרים

•

עדכון שוטף של בסיס הנתונים.

מערכת בקרת כניסה הנדרשת במסגרת פרויקט זה תורכב מהמרכיבים
הבאים:
•

בקרי תקשורת ל 4-קוראים עם תקשורת .TCP/IP

•

קוראי כרטיסי קרבה.

•

אלקטרומגנטים  600 - 300ק"ג (ע"פ סוג הדלת).

•

מנעולים אלקטומכנים חשמלים

•

מפסקים מגנטיים שקועים ו.HD-

•

מחזירי שמן
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•

ספקי כוח עם מטען ומצבר.

•

עמדות הפעלה :מחשב ותוכנת . AMADEUS 5

•

לחצני יציאה וחרום

דלתות חירום  :דלתות היציאה בהיקף החנות יהיו "דלתות מוטרדות".
יותקנו מפסקים מגנטים ,צופרים ונורות מהבהבות מעל כל דלת כך שכל
פתיחה של הדלתות הנ"ל שלא בזמן חרום תפעיל התראה  :קולית ,
ויזואלית וממוחשבת לתוכנת . AMADEUS 5
מערכת טמ"ס IP
o

כללי
דרישת הינה למערכת צפייה ,הקלטה ,ושחזור בעלת יכולת התרחבות לעד
 70מצלמות IP
ע"ג רשת מחשבים מהירה כולל יכולת שליטה מרוחקת על שרתי משנה.

▪

המערכת תאפשר צפייה ותחקור של מצלמות המותקנות באתר בזמן אמת
וברזולוציות של  MP 1.3לפחות.

▪

תוכנת ה NVR -מחויבת להיות אוניברסלית פתוחה ובעלת מאות
פרוטוקולי תקשורת לסוגים שונים של מצלמות  ,דוחסים  ,מערכות
 ,VMD OUTDOORמערכות תחקור חכם ומקלדות שליטה כדוגמת
 XPROTECT CORPORATEשל  MILESTONEאו שו"ע מאושר

▪

המערכת תהיה בעלת פרוטוקול מובנה לתוכנת השו"ב כדוגמת WIZCON
או שו"ע מאושר ותאפשר שילוב בין התראות לבין הווידיאו באזור המותרע
בצורת תרחיש מוגדר מראש.

o

מרכיבי המערכת:

▪

מצלמות  IPצבעוניות איכותיות . MP2/4כדוגמת \AXIS \PELCO
SONY

▪

שרת פיצה לאחסון ווידיאו כדוגמת IBM\HP \DELL

▪

תוכנת  NVRלניהול  ,תחקור וצפיית ווידיאו מחדר בקרה מרכזי לריבוי
אתרים ע"ג הרשת כולל ניהול שרתי משנה והגדרותיהם כדוגמת
 XPROTECT CORPORATEשל  MILESTONEאו שו"ע מאושר

▪

תוכנת שו"ב כדוגמת  WIZCONאו שו"ע מאושר לקבלת התראות וצפייה
במצלמות ע"פ תרחישים מובנים מראש

o

אפיון ודרישות המערכת:

▪

המערכת תשתמש בטכנולוגיית הקלטה דיגיטאלית לאחר דחיסה
מתקדמת בפורמט  H264המאפשרת אגירת וידאו לפרקי זמן ארוכים
ובתעבורה חסכונית ע"ג רשת המחשוב.

▪

המערכת תהייה ידידותית למשתמש ותתבסס על ממשקי משתמש
פשוטים.

▪

עמדות הצפייה על שרתי ה NVR -יהיו עמדות עבודה בעלות מעבד i7
זיכרון פנימי של  , GB 8דיסק קשיח  , GB1כרטיס מסך בעל  2יציאות
וזיכרון של GB1
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▪

מסכי העמדות יהיו LED "22באיכות מעולה ושל ,LG ,SAMSUNG
PANASONICאו שו"ע מאושר
כל רכיבי המערכת יהיו מחוברים באמצעות רשת מחשבים  GB1מבוססת
.)IP (LAN/WAN

▪

הצפייה בווידיאו חי על גבי הרשת המקומית תהיה לרזולוציה של
מקסימלית כולל יכולת הורדת קצב המסגרות בהתאם למיקום הצופה.
במידה והצופה יחובר דרך מערכת הרשת הרחבה יהיה באפשרותו להוריד
בצורה עצמאית את קצב המסגרות להתאמה עם מהירות הקו.

▪

למערכת תסופק ככלולה מערכת דחיסת תמונה בפורמט  H264אשר
תאפשר העברת התמונות על גבי רשת רחבה או קישור לרשת ה
INTERNETע"י ממשק מובנה כדוגמת  XPROTECT MOBILEשל
 MILESTONEאו שו"ע
מאושר.

▪

המערכת תאפשר פעולה מרובעת ,קרי אפשרות לבצע את כל הפעולות
הבאות סימולטאנית:
•

צפייה בוידיאו חי.

•

הקלטת וידאו.

•

אחזור וידאו מוקלט.

•

אחסון וידאו מוקלט לפרקי זמן של  1חודש לאחור בצילום רציף
וברזולוציה מקסימלית על גבי שרתי המערכת ,או פתרון אחסון אחר
שיוצע ללקוח.

•

תוכנת הNVR -תתמוך בפרוטוקולים אוניברסלים סטנדרטים כדוגמת
 ONVIF, PSIAוכו...

•

תוכנת ה NVR-תאפשר ישום מטריצה וירטואלית לעד  6מסכים כולל
בניית פקודות מיקרו כתוצאה מאירועים או פעולות שיתרחשו באתר.

•

תוכנת ה NVR -תאפשר חלוקת אזורי המסכים לפי דרישות התפעוליות
של הפרויקט כדוגמת  :לחצנים לפריסטים או הקפצת מסכי משנה  ,מסך
התראות ע"פ צבעים ,חלוקות לפי נושאים ( , )PAGESמודול מפות
מתקדם בעל אפשרות הכנסת קבצים בפורמטים מקובליםJPG ,GIF :
וכו..

•

תוכנת ה  NVRתאפשר התממשקות עם ממשק VMD OUTDOOR
אמין ובעל ניסיון של מאות ערוצים בארץ כדוגמת –MILESTONE
 AGENTאו שו"ע מאושר
▪

מידע על הווידאו
יחידת ההקלטה תשמור מידע ספציפי לגבי כל אות וידאו מוקלט .המידע
יכלול :זמן הקלטה ,תאריך הקלטה ומקור הוידאו המוקלט .מידע זה
ייאגר ביחד עם אות הווידאו המוקלט ,יהיה זמין בעת האחזור וישמש
לאיתור קטעי הוידאו המוקלטים .במידה ואות הוידאו הוקלט כתוצאה
מאזעקה במערכת ,כל המידע הרלוונטי לאזעקה ייאגר ביחד עם אות
הוידאו ,יהיה זמין בעת האחזור וישמש לאיתור קטע הוידאו המוקלט.
•

אות הוידיאו יהיה קביל לשימוש בבית משפט.

•

קונפיגורציה הקלטה
ארבע אופציות הקלטה תהיינה אפשריות לכל יחידת הקלטה:
 oהקלטה רציפה.
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 oהקלטה במצב אזעקה בלבד (אזעקה חיצונית או איתור
תנועה בתמונה).
 oהקלטה עפ"י לוחות זמנים קבועים מראש.
 oהקלטה עפ"י דרישת משתמש.
•

כל התכונות הנ"ל תפעלנה במקביל ,מבלי שהאחת תפריע לאחרת.
לדוגמא ,הקלטת אותות הוידאו לא תופסק גם בעת אחזור וידאו
מוקלט ,צפייה בוידאו חי או אחסון וידאו לפרקי זמן ארוכים.

 oהקלטה רציפה –תאפשר ליחידת ההקלטה להקליט את המצלמות המחוברות
אליו ברציפות ללא כל התערבות משתמש .לאחר הליך אתחול המערכת הראשוני,
וכל עוד היחידה מקבלת אספקת חשמל ,יוקלטו מקורות הוידאו המחוברים
ליחידה.
 oהקלטת אזעקות –תאפשר ליחידת ההקלטה להקליט את המצלמות המחוברות
אליו עפ"י זיהוים של מצבי אזעקה מוגדרים במערכת .במידה ולא מזוהה אזעקה,
יחידת ההקלטה לא תשמור את אותות הוידאו .אפשרות זו תחסוך בנפח אחסון.
המערכת תאפשר הגדרת פרק הזמן לפני האזעקה ( )Pre-alarmואחרי האזעקה
( )Post-alarmשיאגרו במקרה של אזעקה במערכת .המערכת תאפשר הגדרת פרק
 Pre-alarmשל עד  60דקות .הגדרות האזעקות ופרקי הזמן המוקלטים יקבעו ע"י
אדמיניסטרטור המערכת דרך תוכנת ניהול המערכת.
 oהקלטה עפ"י לוחות זמנים קבועים מראש –תאפשר ליחידת ההקלטה להקליט
את המצלמות המחוברות אליו רק בזמנים מוגדרים מראש במהלך היום .במהלך
השעות בהן לא מוגדרת הקלטה ,תהיה יחידת ההקלטה במצב המתנה .לוחות
הזמנים ברמת שעת תחילת הקלטה ושעת סיום הקלטה יקבעו לימים ספציפיים,
לקבוצות של ימים או לכל השבוע .הגדרות לוחות הזמנים יקבעו ע"י
אדמיניסטרטור המערכת דרך תוכנת ניהול המערכת.
 oהקלטה עפ"י דרישת משתמש –תאפשר הקלטת אותות הוידאו המחוברים
למכשיר ההקלטה עפ"י בקשת המשתמש בלבד .יחידת הקלטה המיועדת להקלטה
עפ"י דרישת משתמש מחייבת צפייה בוידאו החי והפעלת ההקלטה ע"י המשתמש.
הקלטה עפ"י דרישת משתמש לא תחייב כל קונפיגורציה מקדימה של המערכת.
 oיחידות ההקלטה תאפשרנה שילוב של שיטות ההקלטה השונות במקביל (למשל –
הקלטה עפ"י לוחות זמנים ,המגובה בהקלטה עפ"י אזעקות והקלטה עפ"י דרישת
משתמש בשעות היום בהם המערכת אינה מקליטה ברציפות).
 oזיהוי תנועה באותות הוידאו
המערכת תאפשר הגדרת איתור תנועה במסך ( )Video Motion Detectionלכל
אחד מערוצי הוידאו המוקלטים .הגדרה זו תשמש לאתחול הקלטה במצב של
הקלטה עפ"י אזעקות .גילוי התנועה יבוצע ביחידת ההקלטה ,כך שגם במקרה של
בעיות רשת ,לא תפגע ההקלטה עפ"י אזעקות .במהלך קונפיגורציית המערכת יוכל
האדמיניסטרטור להגדיר את אזור איתור התנועה במסך (כמות בלתי מוגבלת של
אזורים לכל אות וידאו) ,את רגישות פונקציית איתור התנועה ואת גודל הפיקסלים
המינימלי שיזוהה כתנועה בתמונה .כמו כן יוגדרו הפעולות לביצוע בעת זיהוי
תנועה במסך .אופציות התגובה יכללו התראה קולית ,הקלטת אות הוידאו או
הקלטת כל אות וידאו אחר (גם ע"י יחידות הקלטה אחרות).
 oזיהוי אבדן אות וידאו
יחידת ההקלטה תזהה מיידית אבדן אות וידאו מאחת המצלמות המחוברות אליה,
ותגיב מיידית עפ"י הגדרות האזעקה שיאופיינו למצב זה.
 oמנגנון נגד-כשל אוטומטי
המערכת תהייה מסוגלת לזהות בעיות בכל אחת מיחידות ההקלטה ,ולהגיב מיידית
בצורה שתמנע אבדן או אי הקלטת אותות וידאו .במידה ויחידת הקלטה כושלת,
יחידת גיבוי תכנס לפעולה מיידית ותתחיל להקליט את אותות הוידאו בהם
'טיפלה' יחידת ההקלטה שכשלה .זמן הכניסה לפעולה של יחידת ההקלטה המגבה
(עד לרגע תחילת ההקלטה ושידור הוידאו החי על הרשת) יהיה קטן מדקה.
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אופציית מנגנון נגד-הכשל תופעל דרך מערכת מיתוג הוידאו הנשלטת ע"י מערכת
ההקלטה הדיגיטלית
▪

במערכת תהייה קיימת פונקציית אימות וידאו ,שתאפשר בדיקה ממוחשבת של
אות הוידאו המוקלט ,המבטיחה כי אות הוידאו לא שונה מרגע הקלטתו.
פונקציית אימות הוידאו תשתמש ב'-טביעת אצבעות' דיגיטלית שתוצמד לוידאו
בעת הקלטתו.

▪

המערכת תכלול כלי עיבוד תמונה שיאפשרו למשתמש לעבד ולשפר איכותן של
תמונות וידאו מוקפאות על המסך .תמונות הוידאו המוקפאות תהיינה הקפאה
של אות הוידאו המוקלט .עיבוד התמונה המוקפאת לא ישנה בשום צורה את
הוידאו המוקלט .סרגלי הכלים יכללו כלי זום ,שינוי בהירות ,קונטרסט וצבע
ובנוסף פילטרים שונים לעיבוד התמונה .המערכת תאפשר הוספת חותמת
זמן/תאריך על התמונה או הוספת טקסט חופשי.

▪

הרכב המערכת
בחדרי הציוד \ פירי הציוד ברחבי הבניין ימוקמו מספר ארונות תקשורת ובהם
 SWICH24\48 PORT POEאשר ירכז את מצלמות ה IP-של אותו אזור

▪

ארונות אזורים אלו יחוברו בתשתית אופטי ,ל SWICH -אופטי ראשי שיחבר
את כל רשת הבניין לרשת הכללית של מרכז הירידים.

▪

בחדר הציוד המרכזי יותקן שרת פיצה כדוגמת  R510של  DELLאשר יותאם
לדרישות תוכנת ה NVR -ויכללו במינימום  2דיסקים יעודים לLIVE -
 2דיסקים יעודים ל ARCHIV -ו 2-דיסקים למערכת ההפעלה .
VIDEO

▪

עמדת צפייה והקלטה של מערכת המצלמות ימוקמו בחדר הבקרה הראשי

▪

כל רכיבי המערכת יוכלו להיות מותקנים ללא חיבור פיזי ביניהם ,כל עוד קיים
ביניהם חיבור רשת.

▪

המערכת תאפשר לכל משתמש גישה ישירה לאותות הוידאו המוקלטים ,בהתאם
לרמת הרשאתו של המשתמש .משמעות התכונה היא שלא תהייה כל מגבלה על
נגישותה של תחנה לאות הוידאו מוקלט ,כולל הקלטה בה צופים משתמשים
אחרים באותה העת.

▪

המערכת תאפשר שליחת התראות וקיבצי תמונה \ וידיאו כקבצי \ EMAIL
 SMSלגורמים שונים בחברה.

▪

המערכת תאפשר (אופציה) ביצוע  SNAP SHOTשל כל המעברים ושמירתם
בקבצים כולל קישור למערכת בקרת הכניסה.

▪

בסיס מידע מרכזי(אופציה)
במידה ולקוח יחליט שהוא מקצה מקום אחסון נוסף ע"ג רשת שלו ,המערכת
תאפשר את שמירת המידע הדרושים לפעולתה בבסיס נתונים אחד מרכזי,
שיאפשר נגישות למידע מכל תחנת עבודה ברשת.

 oמצלמות
▪

המצלמות שיופעלו בפרויקט יהיו מסוג מצלמות צבע :קבועות .כל המצלמות
תהינה מצלמות  IPבעלות רזולוציה  MP2/4ומיועדות להתקנה פנימית/
חיצונית.

▪

עבור המצלמות תוכן ע"י קבלן החשמל תשתיות הכוללות:

▪

צינורות  "23להעברת כבליCAT7 A

▪

המחיר למצלמה יכלול בתוכו את מחיר התאמתה להזנת מתח . POE
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▪

לפני התקנת כל מצלמה תבוצע בדיקה לכיסוי שטח הצפייה וקביעת סוג העדשה -
בנפרד לכל מצלמה ומצלמה שמתוכננת להתקנה .ניסיונות אלה יעשו עם מצלמה
ומסך ניידים אשר יסופקו על ידי הקבלן במיוחד למטרה זו.

▪

התמונה שתתקבל מכל מצלמה חייבת להבטיח זיהוי ברור וחד משמעי בנפח
הצפייה של כל מצלמה בהתאם לדרישות המזמין.

▪

בשעות הערב והלילה תופעלנה המצלמות בתאורה הקיימת במקום (כLUX -
.)0.1

▪ המצלמה שתסופק ע"י הקבלן תענה למפרט טכני
כדלקמן:
מצלמת  WDR ,DAY\NIGHT ,DOM IPובעלת רזולוציה 1.2MP
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
סוג אלמנט
•
מספר פיקסלים
•
רזולוציה
•
רגישות
• DAYNAMIC RANGE
•
יום\לילה
•
מהירות תריס
•
קיזוז תאורה אחורית
•
יציאות
•
דחיסה
•
יחס אות לרעש
•
אודיו
•
UNICAST
•
מתח הפעלה
•
טמפרטורת עבודה
•
לחות יחסית
•
יציאה לצמצם אוטומטי
•
WEB VIEWING
•
LENES
SUPPORTED
•
PROTOCOLS
•

זיכרון RAM -
o

CMOS 1/3“ CCD
1.2MP
FPS30 720X1280
צבע  lux 0.005ש\ל 1.2F - lux 0.0013
DB120
YES + MECHANICAL IR CUT FILTER
 On, Offמ 1/60 -עד  1/77,000שניות
K2000-10000
 + 2 STREAM SIMUULTANEOUSיציאה BNC
 264Hאו MJPEG
>50db
כניסה \ יציאה ומיקרופון מובנה
 20משתמשים בו זמנית
IEEE 802.3, AF CLASS 2 ,POE
 0עד  50מעלות צלסיוס
20%-80%
אות וידאו או מתח DC
YES
 2.8-8מ"מ
UDP\IP,UPNP,DNS,DHCP,RTP,RTSP,NTP,IPV4,S,
NMP,V2C/V3,QOS,HTTP,HTTPS,LDAP,SS
H,SSL,SMTP,FTP,802.1, TCP\IP,
MB 512

מצלמה , DAY\NIGHT , BOX, IPחיצונית WDR ,ובעלת רזולוציה
1.2MP

סוג אלמנט
מספר פיקסלים
רזולוציה
רגישות
DAYNAMIC RANGE
יום\לילה
מהירות תריס
קיזוז תאורה אחורית
יציאות

CCD “1/3 CMOS
MP1.2
1280X720 30FPS
צבע  lux 0.005ש\ל lux - F1.2 0.0013
120DB
YES + MECHANICAL IR CUT FILTER
 On, Offמ 1/60 -עד  1/77,000שניות
K2000-10000
 +2 STREAM SIMUULTANEOUSיציאה BNC
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•
•
•
•
•
•

דחיסה
יחס אות לרעש
אודיו
UNICAST
מתח הפעלה
טמפרטורת עבודה
לחות יחסית
יציאה לצמצם אוטומטי
•
WEB VIEWING
•
LENES
•
SUPPORTED
PROTOCOLS
•
זיכרון RAM -
• LOCAL STORAGE
•
מיגון חיצוני

▪
סוג אלמנט
מספר פיקסלים
רזולוציה
רגישות לתאורה
White Balance
מיתוג צבע – שחור  /לבן
יום\לילה
מהירות תריס
קיזוז אור אחורי
יציאה
הגבר AGC -
יחס אות לרעש
PRESET

•
•
•
•

 H264או MJPEG
>db50
כניסה \ יציאה ומיקרופון מובנה
 20משתמשים בו זמנית
POE, AF CLASS 2 , IEEE 802.3
 0עד  50מעלות צלסיוס
80%-20%
אות וידאו או מתח DC
YES
 2.8-8מ"מ
UDP\IP,UPNP,DNS,DHCP,RTP,RTSP,NTP,IPV
4,S,NMP,V2C/V3,QOS,HTTP,HTTPS,LD
AP,SSH,SSL,SMTP,FTP,802.1, TCP\IP,
MB 512
MICRO SD
מיגון מובנה של יצרן המצלמה כולל :אופציה מודולרית
למאוורר ,חימום ,ווישר וסוכך שמש – רמת
אטימות 65-IP

מצלמה מפוקדת , HD, DOME IPלתנאי יום לילה ,זום *: WD, 18

DSP 1/3" CCD
OPTICAL X18 ,1.3MP
1280X960 30FPS
 0.07 Luxביחס פתיחה  1:1.6לצבע,
 0.02 Luxביחס פתיחה  1:1.6לש/ל
אוטומטי עם עדיפות לשליטה ידנית
ידני  /אוטומטי או על ידי פיקוד מרחוק
YES + MECHANICAL IR CUT FILTER
מופסקת  /מופעלת מ –  1/1.5עד  1/30,000שניות
אוטומטי ,רגיל
אות וידאו  ,1vp-pבעקבת  75אוהם
מופעל  /מופסק באמצעות מתג ידני
> 50db
255

16
TOURS
8
PRIVACY ZONES
DB60 DAYNAMIC RANGE
 360מעלות צידוד  90-0מעלות הנמכה  400 ,מעלות לשנייה לצידוד 160 ,מעלות
TILT\PAN
לשנייה בהגבהה
YES WEBVIEWING
•
 4.7-84.6מ"מ 1.6 F -
•
LENES
UDP\IP,UPNP,DNS,DHCP,RTP,RTSP,NTP,IPV4,S,NMP,V2C/V3,Q
•
SUPPORTED
OS,HTTP,HTTPS,LDAP,SSH,SSL,SMTP,FTP,802.1, TCP\IP
PROTOCOLS
GB2
•
זיכרון RAM -
MICRO SD
•LOCAL STORAG
POE, AF CLASS 2 , IEEE 802.3
סנכרון
18-30VAC
עד מתח הפעלה
מינוס  10עד  50מעלות צלסיוס
טמפרטורת עבודה
20%-80%
לחות יחסית
אוטומטי עם עדיפות לשליטה ידנית
צמצם
PELCO D ,PELCO P
פרוטוקולי שליטה
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o

▪

המצלמות יחוברו באמצעות כבל CAT7 Aאו סיב
אופטי (בהתאם למרחק  -עפ"י הנחיית המפקח
בשטח) .מתח למצלמות יסופק ע"י הקבלן דרך
 POE SWICHוע"ג כבל  CAT7Aלנקודת שקע
בסמוך למצלמה

▪

חיבור כבל הרשת  CAT7Aבין המצלמות לארון
התקשורת יעשה על פי הנחיות המפקח.

▪

שיטת התקנת הכבלים וצורת אספקת המתח
למצלמות תקבע בשלב הביצוע כאשר יקבע מיקום
סופי ומדויק של המצלמות.

▪

בכל המקרים העבודה להעברת כבלי רשת וכבלים
אחרים ע"פ הנחית המזמין ובתום עבודתו להחזיר
את המצב בשטח לקדמותו ,לשביעות רצונו המלאה
של המזמין.

עדשות
▪

עבור המצלמות יסופקו עדשות קבועות ,בעלות אורך מוקד שונה
עבור מצלמות MP

▪

החלוקה לפי כמויות וסוגים עבור עדשות קבועות ,כפי שנקבעה
בכתב הכמויות הנה הערכה לצורך הגשת הצעת המחיר .קביעה
מדויקת תעשה על פי בדיקות צפייה שיבוצעו על ידי הקבלן לקראת
ההתקנה הסופית .מחיר העדשות הינו כלול במחיר המצלמה.

▪

העדשות תהינה בעלות תבריג מתכת  CS/C Mountאו Built in
אשר יבטיח את האפשרות של החלפת העדשה לפי הצורך.
בהסכמתו להיענות למפרט זה הקבלן מתחייב כי במידה ויציע
מערכת מצלמות הכוללת עדשות  Built inיחליף במידת הצורך את
כל המצלמה.

▪

מחיר העדשה בכתב הכמויות יהיה בהתאם לנדרש על פי המפרטים
הטכניים לעדשות ויכלול את כל העבודות הדרושות לקבלן
להתקנה והפעלה מלאה של העדשות ע"ג המצלמות ופיקוד מרחוק
על העדשות הממונעות וכן אחריות למשך  12חודש מיום אישור
כלל המערכת.

▪

עדשות קבועות

•

עדשות קבועות יענו למפרט טכני כדלקמן:

•

העדשות תהיינה באורך מוקד קבוע  4מ"מ 3.6 – 4.5( ,מ"מ )  8מ"מ 12 ,מ"מ 25 ,מ"מ או
תואמות בעבור מצלמות ".1/3

•

בעלות צמצם אוטומטי אלקטרוני לתגובה מהירה מ -1.5שנייה.

•

מיועדות למצלמות " 1/3בהתאם לסוג המצלמה.

•

השפעת אור על הצמצם האוטומטי תהיה על פי ממוצע אור בשטח הנצפה.

•

יחס פתיחה F1.4 :לפחות לעדשות  4-12מ"מ (ב ".)1/3

•

העדשות יסופקו עם פילטרים IRופילטרים  NDהמונעים סנוור הנובע ממקור אור כמו
נורית פלורוסנט ,נורות להט ,פנסי מכוניות חולפות והכול לפי מיקום המצלמה והצורך.

•

זכוכית אופטית מלוטשת.

•

מיועדת להתקנה חיצונית ופנימית.
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•

העדשות יותאמו לזווית ושטח הכסוי הנדרשים  ,הקביעה הסופית תהיה לאחר ניסוי
בשטח.

•

עדשות ( Varifocalאורך מוקד משתנה)

 oהעדשות תהיינה באורך מוקד משתנה:
 2.8 -6 oמ"מ למצלמות ".1/3
 3.5 – 8 oמ"מ למצלמות ".1/3
 5 – 50 oמ"מ למצלמות ".1/3
▪

לאחר ההתקנה ניתן יהיה לקבע את ה  Zoom -וה. Focus -

▪

זיווד למצלמות

•

יחידות זיווד שיותקנו יהיו מהסוגים הבאים:

•

יחידת זווד מסוג  Outdoorלהתקנה חיצונית (מצלמות הכוללות זיווד כחלק אינטגראלי
מהמצלמה יידרשו לעמוד בכל דרישות המפרט).

•

יחידת זווד מסוג  Domeלהתקנת  Indoorובגודל אשר לא יעלה על ".8

•

בתוך הזיווד יותקנו המצלמות והעדשות לסוגיהם השונים.

•

עשוי אלומיניום /פוליאתילן בעובי מתאים אשר ישמור על המצלמה והעדשה כנגד שבירה ,
חבטות ניסיון שינוי כיוון התזת מים וכו' .

•

מותאם לגודל המצלמה ולעדשה (קבועה) .יאפשר הזזת המצלמה קדימה/אחורה בתוך
הזווד.

•

יכלול את האביזרים הבאים.:

•

( Sun Shroudלהגנה מפני סנוור ע"י קרני השמש והקטנה של הטמפרטורה הפנימית של
הזווד).

•

יעמוד בתקן  IP 65לפחות או .NEMA 3 R

•

חלון קדמי עשוי זכוכית או שווה ערך אשר ימנע שריטות ובגודל שיבטיח שדה ראייה
בהתאם לנדרש.

•

כניסות הכבלים יעשו דרך פתחים אטומים ומוגנים מפני השפעות מזג אויר .חיבור הכבלים
יעשה רק דרך צינור שרשורי משוריין ,גמיש ואטום.

•

גישה קלה להתקנה ותחזוקה.

•

הגנה חשמלית ע"י נקודת הארקה.

•

מחיר ההתקנה של הזיווד בכתב הכמויות יהיה קומפלט ויכלול בתוכו את כל הציוד
והעבודות הדרושות להתקנתו המלאה והתקינה.

ד .כריזת חירום ,והגברה
 .1מטרת המערכת
מטרת המערכת הקולית היא שידור:
א.
כריזת חרום.
א.
הודעות שוטפות מנהלתיות .
ב.
מוזיקת רקע למסדרונות ושטחים ציבוריים.
ג.
המערכת מיועדת להשמעת הודעות חרום הדרכה ופינוי בשעת חרום.
ב.
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כל שידור הודעת חרום ישמע באיכות ובבהירות בכל שטח המבנה.
המערכת מיועדת גם להשמעת מוזיקת רקע באיכות צליל גבוהה באזורים נבחרים.
ג.
מערכת הכריזה תהיה מאושרת לפי תקן  1220/3ותשלוב למערכת גילוי האש שתותקן על ידי
ד.
אחרים
 .2דרישות תפעוליות
•

שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופון שיותקן בחדר קבלה.

•

לפני שידור הודעה ישמע צליל גונג אלקטרוני בעל  2-3צלילים וישודר אוטומטית עם
הלחיצה על מתג ההפעלה.

•

הפעלת המערכת לכריזת חרום תהיה פשוטה ובסיסית ותבצע כריזת חרום על פני מוזיקת
הרקע.

•

הפעלת המערכת לכריזת חרום תהיה פשוטה ובסיסית ותבצע כריזה חרום כללי לכל המבנה
על ידי לחיצה על לחצן אחד בלבד מסומן ומשולט כראוי.

•

המערכת מיועדת לפעולה רצופה של  24שעות.

•

המערכת תוזן ממתח הרשת  220VALוכן ממתח ישר של ( 24V DCמצברים בלבד ולא )UPS
ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית וללא צורך בפעולה ידנית כלשהיא.

•

המערכת תכלול מצברי חרום ללא טיפול  MANTENANCE freeאשר יאפשרו הפעלת
המערכת  -ללא מוסיקת רקע  -במשך  45דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל (לא יתקבלו
מצברים המיועדים לרכב)  ,וכן מטען אשר יטען את המצברים מרשת החשמל בטעינת טפטוף
ו/או טעינה מהירה לפי הצורך.

 .3מסד מרכזי
הציוד יותקן במסד של מערכת ההגברה בחדר הבקרה במפלס מרתף עליון
 .4ציוד מרכזי במסד
o

פנל  AC/DCהכולל:
o

נורית ירוקה לציון מתח רשת .220V AC

o

נורית אדומה לציון מתח מצברים. 24V DC

o

זמזם התראה לנפילת מתח הרשת ומעבר לפעולת מצברים.

o

לחצן השתקת זמזם.

o

נתיך ראשי אוטומטי להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם של הציוד במסד.

o

ממסר פיקוד לחיבור למערכת בקרת המבנה.

o

פנל מוניטור הכולל:
רמקול בקרה +וסת עוצמה.
א.
בורר מגברים.
ב.

o

מערכת בקרה.
על המערכת לבצע בדיקה מלאה ובאופן רציף לכל המערכת ללא תלות במצב מערכות העזר
כגון :לוחות מיתוג ,עמדות כריזה וכדו' וכן ללא תלות במצב פעולת המערכת מוזיקה ו /או
כריזה.
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תכונות המערכת:
בדיקה מלאה לכל קווי הרמקולים קצר או נתק.
א.
בדיקה מלאה לכל המגברים תקין או לא תקין.
ב.
נתק או קצר בכבלים המחווטים במסד.
ג.
פעולת מטען ומצברים תקינים.
ד.
בדיקה מלאה לכל קווי המיקרופונים כולל המיקרופון.
ה.
התראה קולית ניתנת לכיוון.
ו.
התראה חזותית המציינת את סוג התקלה.
ז.
קישוריות עם מערכת בקרת המבנה.
ח.
 .5חווט המסד
o

כל עבודות החיווט במסד יבוצעו במקצועיות וברמת ביצוע גבוהה.

o

בחלקו האחורי של המסד יותקנו תעלות  PVCמחורצות בהם יותקנו כל הכבלים המחוברים
לציוד ,על הכבלים להיות מסודרים ומשולטים בקצותיהם

o

בחיבור המצברים יש להשתמש בכבלים בעלי חתך המתאים לקיבול הזרם בכל שלב ההתקנה
תהיה באביזרים מתאימים ותקינים (כגון :נעלי כבל ,ברגים כבלים ,פס חיבורים).

o

החיבור של המצברים למגברים יבוצע אך ורק דרך נתיך  DCאוטומטי מתאים לא יאושר
חיבור של  2מכשירים לנתיך אחד (למגברים).
בחווט המסד יש לוודא חיבורים עמידים בכדי למנוע קצרים בקווי ה .DC

 .6מגברי הספק
מגבר הספק ברוחב ".19
א.
הספק יציאה  240 WRMSבכל רוחב תחום ההיענות.
ב.
מתח מוצא .100V
ג.
מתח הפעלה .50HZ 220VAC ,24VDC
ד.
למגבר המיועד לכריזת חרום יהיה במצב  STAND BYלהדלקתו באופן קבוע ויופעל
ה.
אוטומטית בכריזה בלבד.
מגבר המשמש גם למוזיקת רקע יהיה במצב  ONבאופן קבוע.
ו.
למגבר תהיה הגנה אלקטרונית (ולא טרמית) מלאה כנגד קצר מלא לאורך זמן.
ז.
המגבר יכלול מעגל לניטור תקלות עצמאי לאיתור תקלת *תקינות מגבר *מתח רשת *מתח
ח.
ותקינות מצברים * קצר/נתק בקו הרמקול
 .7ערבל צליל (מיקסר)
o

ערבל צליל ברוחב "19

o

בערבל הצליל יהיו כניסות:
לכל מיקרופון במערכת.
*
מערכת הודעות חרום דיגיטאלית אוטומטית.
*
לערוצי מוסיקה טיונר ,נגן סרט.CD ,
*
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o

בערבל תהיה אפשרות לוויסות וכיוון בנפרד של:
עוצמת המיקרופון (כריזה).
*
טונים  TREBLE ,BASSלמיקרופון (כריזה).
*
בורר מקורות מוסיקה.
*
עוצמת מקור מוסיקה הנבחר.
*
טונים (TREBLE ,BASSלמקורות המוזיקה).
*

o

עדיפות לפי סדר החשיבות:
מערכת הודעות חרום דיגיטאלית אוטומטי.
.a
מיקרופון כריזה.
.b
מוסיקה.
.c

 .8רמקולים לתקרות ביניים גבס /אקוסטית
רמקולים המיועדים לשידור הודעות ו /או מוסיקה ברמת מובנות גבוהה במיוחד.
.a
הרמקולים יהיו מסוג קואקסיאלי בלבד.
.b
הרמקולים דקורטיביים המיועדים להתקנה בתקרת גבס ו/או בתקרה אקוסטית יהיו בעל
.c
התקן מיוחד המאפשר התקנה ופירוק מהירים ופשוטים.
נתוני הרמקול:
קוטר ".6
א.
הספק 10W RMSלפחות.
ב.
תחום הענות . 80HZ - 20KHZ
ג.
נצילות .92DB 1W/1M
ד.
נצילות בהספק מלא . 98DB
ה.
זווית פיזור ב 120 1 kHz-מעלות.
ו.
הספק יציאה בשנאי 1.25 / 2.5 / 5 / 10W
ז.
הרמקולים יהיו כדוגמת  PENTON RCS6TCOAXאו שוו"ע.
 .9רמקולים בתיבות תהודה.
על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים בתוך תיבות פלסטיק דקורטיביות וגריל מתכת בחזית
( לא יתקבלו תיבות עץ).
נתוני הרמקול:
קוטר הרמקול ".6
א.
הספק  6 WRMSלפחות.
ב.
תחום הענות .110HZ - 20KHZ
ג.
נצילות .93DB 1W/1M
ד.
נצילות בהספק מלא .100DB
ה.
זווית פיזור ב130 1 kHz-מעלות.
ו.
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הספקי יציאה בשנאי 0.25 / 0.75 / 1.5 / 3 / 6W
ז.
הרמקול יהיה כדוגמת  PENTON PBC6Tאו שוו"ע.
 .10רמקול שופר.
שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות לחות ומליחות.
א.
שופר הקול יסופק כיחידה אחת אטומה כולל יחידת הדחף (דרייבר) ושנאי הקו.
ב.
הרמקול יהיה מסוג  ,ABSאלומיניום או פיברגלס זרוע הרמקול תהיה מנירוסטה ו /או
ג.
אלומיניום.
נתוני הרמקול:
▪

קוטר ".8- 10

▪

הספק  30Wלפחות.

▪

תחום הענות .330HZ – 8000HZ

▪

נצילות .110DB 1W /1M

▪

נצילות בהספק מלא .124DB

▪

זווית פיזור ב 130 1kHz-מעלות.

▪

הספקי יציאה בשנאי 3.75 / 7.5 / 15 /30W

 .11ווסתי עוצמה  -שנאי משתנה (השראתי)
ווסתי העוצמה מיועדים לוויסות עוצמת רמקול או קבוצת רמקולים.
.a
השנאי יותקן על קו הרמקולים.
.b
הווסת יהיה דקורטיבי ומיועד להתקנה עה"ט או תה"ט.
.c
השנאי יהיה בהספק התואם את העומס הנצרך אך לא יעלה על .100W
.d
השנאי יכלול ממסר עקיפה .24V
.e
מספר דרגות ההנחתה 11 :מצבים בתוספת מצב מופסק  OFFהנחתה כללית  36DBדרגות
.f
ההנחתה  3DBבכל מצב ב 2 -המצבים האחרונים  6DBהבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר
מעבר רצוף ממצב מקסימום למצב מופסק .OFF
 .12עמדת כריזה ראשית.
עמדת כריזה ראשית מיועדת לעמידה גלויה על שולחן או להתקנה בשולחן בקרה.
.1
העמדה תהיה קלה להפעלה בבירור משולטת.
.2
עמדת הכריזה תכלול מעבד (מיקרופרוססור) אשר ישדר את הנתונים ליחידת המיתוג
.3
המרכזית.
תהיה אפשרות לחבר מספר עמדות במקביל ולהפעילן בנפרד וללא קשר בין עמדה אחת
.4
לשניה.
תהיה אפשרות לקבוע סדר עדיפויות בין עמדות הכריזה.
.5
ביצוע כריזה מאחת העמדות הראשיות תראה בשאר העמדות ע"י תאורה בלחצן הדיבור
.6
.PTT
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לחצן כריזה כללי לחרום אשר יבצע את כל הפעולות הבאות.
.7
חיבור כל האזורים ALL CALL
.1
השתקת מוסיקה.
.2
עקיפה של כל ווסתי העוצמה .OVERRIDE
.3
. PTT
.4
המיקרופון יותקן על עמדת הכריזה באמצעות צינור גמיש או כמיקרופון נפרד (לפי בחירת
.8
הלקוח).
המיקרופון יהיה מסוג קונדנסר ( )CONDENCERעם עקומת פיזור קצרה.
.9
החיבורים בין העמדה לשקע הקיר יהיו בעזרת כבל סטנדרטי שטוח ( )FLATעם שקעי RJ-
.10
 45סטנדרטי בקצותיהם.
בעמדה יהיו לחצנים יעודיים להפעלת מערכות הכריזה אשר יותקנו בשערי כניסת קהל .
.11
בעמדה יהיו לחצנים יעודיים להפעלת הודעות מוקלטות .
.12
 .13יחידת המיתוג.
יחידת המיתוג המאפשרת קישור בין הרמקולים לבין המגברים.
א.
יחידת המיתוג תכלול לוח חיבורים לכל קווי הרמקולים וכן לוח חיבורים לכל מוצאי
ב.
המגברים  .100Vמספר החיבורים לקווי הרמקולים ולכל מוצאי המגברים יהיה זהה בכדי
לאפשר גמישות מרבית לתכנון ולתפעול המערכת בהתאם לנדרש.
יחידת המיתוג תכיל מעבד (מיקרופרוססור) אשר יקבל נתונים מעמדות הכריזה הראשיות /
ג.
משניות ויבצע את הפעולות הנדרשות כריזה מוסיקה וכדו'.
יחידת המיתוג ולוח החיבורים יותקנו על הקיר ולא בתוך מסד הציוד.
ד.
 .14יחידת חרום אזורית
ברחבי המבנה ובהתאם למפרט יותקנו עמדות כריזת חרום אזוריות  /כלליות.
א.
העמדה תבנה מקופסת מתכת להתקנה גלויה על קיר.היחידה תכלול מיקרופון פנימי ולחצן
ב.
הפעלה  PTTמוגן (בכדי למנוע הפעלה לא יזומה)
לחיצה על לחצן ההפעלה  PTTושידור הודעה לאותו אזור או לכלל המבנה בהתאם לנדרש.
ג.
היחידה תכלול את כל ציוד העזר וקדם המגבר.
ד.
 .15מטען אוטומטי
מטען אוטומטי  24VDCבמקביל  ON LINEלמצברים .
המטען יטען את המצברים בהתאם לצורך טעינה מהירה או טפטוף.
בחזית המטען יהיה צג דיגיטאלי לחיווי מתח המצברים ומצב הטעינה.
למטען תהיה הגנה אלקטרונית כנגד קצר במוצא.
למטען תהיה וקוטביות הפוכה.
נתונים טכנים:
זרם טעינה מהירה .3 A
מתח סיום טעינה 27.7 V
המטען יהיה כדוגמת  COMMAX AC- 207או שוו"ע.
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 .16מצברים
מצברים יהיו מסוג ג'ל ( )GELללא טיפול וללא פליטת גזים.
לא יתקבלו מצברים המיועדים לשימוש ברכב.
קיבולת המצברים תהיה בהתאם לצורך לתפעול המערכת במשך כ 45 -דקות שידור רצופות ללא
מוסיקה ובמשך כ 8 -שעות .STAND BY
יש להגיש נתונים וחישוב על קיבול המצברים המוצע התואם את הגדרות משך הפעולה.
 .17מקורות שמע למוזיקה
מקורות השמע לפי דרישת הלקוח
טיונר
א.
נגן סרט
ב.
קומפקט דיסק
ג.
מחשב
ד.
מערכת הגברה
. 18כללי
המערכת תספק הגברה מתאימה בטווח תדרים גדול שיכסה צרכי מופעים מגוונים :דיבור ,מוסיקת
רקע הכוללות כלים אלקטרונים וכו'.
רמקולי המערכת חייבים להיות קומפקטים ככל האפשר כדי לא להפוך לגורם מפריע ומסורבל
מבחינה ארכיטקטונית.
המערכת מיועדת הן לצורכי פעילות מקומית .כל מערך החיווט ,השקעים וכו' יהיו בסטנדרט של
מערכות הגברה למוסיקה .
המערכת תשאף לפיזור קול שווה בכל חלקי מרכז המבקרים.
מפלס הקול יהיה לפחות  100דציבל ויהיה נקי ללא עיוותים .עקומת ההיענות של המערכת תהיה בין
– 30-16,000הרץ באזורי הקהל.
המערכת תפעל ללא רעש בתנאי הפעלה רגילים.
 .19מגברי הספק
המגברים למערכת הרמקולים יהיו מתוצרת יצרן הרמקולים של המערכת – פנימיים או חיצוניים .
לחילופין  -מגברים שיצרן הרמקולים ממליץ עליהם בכמויות הנדרשות ,מהיצרן המומלץ ומהדגמים
המתאימים ביותר של אותו יצרן עבור הדגמים השונים של הרמקולים הכלולים בהצעתו  -לקבלת
התוצאות הטובות ביותר מהרמקולים.
Minimal Specifications:
Output Power per channel for passive speakers:
Maximum output power : 8 Ω per channel 1500 W /4 Ω per channel 3000 W
RMS: 8 Ω per channel 750 W / 4 Ω per channel 1500 W
Active speakers: Minimum 800 W RMS per speaker.
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 .20פרוססורים
המערכת נשלטת ע"י פרוססור דיגיטלי ראשי הכולל לפחות  4כניסות ו 8-יציאות.
זאת בנוסף לפרוססורים המכילים את הפריסטים הספציפיים של הרמקולים (פרוססורים משניים
נפרדים ,כחל מהמגבר או ברמקול במידה והרמקול אקטיבי) –
נתוני הפרוססורים המינימליים – לפחות אחד מהפרוססורים הטוריים חייב שתהיה לו אפשרות של
השתקה ( )muteושל הגברה והחלשה ( )gainבעזרת לחצנים על הפנל הקדמי של הפרוססור (ולא רק
ע"י מחשב) .הפרוססור יהיה מהאיכות הגבוהה ביותר עם  sampling rateשל .96kHz
 .21ערבל צליל
לפחות  6ערוצי כניסה מונו למיקרופון  /ליין.
לפחות  3כניסות סטריאו
 100מ"מ סליידים בנוי ערוץ ערוץ (לא מעגל מודפס מקבילי )
מתאים להתקנה בארון "19
לפחות  3ערוצי ניתוב לאפקט ומוניטורים
מולטי אפקט דיגיטלי מובנה להופעות בסיסיות
אקווליזר לפחות  3תחומים לכל הכניסות
המערבל יסופק עם נורות מסוג  Litteliteאו שווה ערך (כלול במחיר המערבל)
 .22נגן קומפקט דיסק כפול  +נגן  USBבעבור ( DISK ON KEYעדיפות גם ל )SD CARD
כולל שני נגנים במכלול אחד וניתנים להתקנה במארז " )rackmountable( 19ברמה מקצועית
מתוצרת  DENON ,TASCAMאו .PIONEER
. 23מיקרופונים אלחוטיים
סטים אלחוטיים  -בכל סט יהיה מקלט  diversityרב ערוצי (לפחות  99תדרים UHFלבחירה בתחום
החוקי בישראל) ,מיקרופון/משדר ידני עם קפסולה דינמית ,משדר כיס ) + (beltpackמיקרופון דש.
תוצרת חברה ברמה מקצועית :
SHURE, SENHEISSER, MIPRO, BEYER, AUDIO TECHNICA
 2אנטנות דגל
 2מגברי אנטנה
 1ספק כח/מפצל אנטנות שיפצל את אות ה RF -ל 4 -המקלטים.
 2כבלים  5מ' לחיבור האנטנות אל המפצל.
מיקרופונים חוטיים:
 SHURE BETA 57 +ּSHURE BETA 58או שווה ערך המקובלים כ"סטנדרד בתעשייה".
 .24ארון מסד
ארון מסד נייד ברוחב סטנדרטי של " .19בגובה  30Uמיועד למגברים ,פרוססור ,לוחות מיתוג
ראשיים ,מרכזיית מערכת הכריזה ,מערכת הטמ"ס וכו'  +מקום שמור נוסף בשיעור של  .40%הציוד
יותקן במגירות נשלפות .המסד יכלול סידוריי חשמל מתאימים :הגנות ,נוריות סימון ,לוחות חיבורים,
מהדקים וכבלי חיבור .ארון המסד יהיה בעל דלתות עם מנעולים המרוחקות מהפנלים החזיתיים של
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הציוד במידה המאפשרת כבלי מיתוג קבועים בכל לוחות המיתוג בדלתות סגורות – ללא לחץ על
המחברים והכבלים .בתחתית הדלתות במצב סגור – יוותר חריץ המאפשר מעבר כבלים למיתוג אל
הלוחות הפנימיים במצב של דלתות נעולות .הארון כולל מתקני אוורור ותריסים בדלתות ובדפנות
הארון – לאפשרות פעולת הציוד במצב של דלתות נעולות .הארון מורכב ע"ג עגלת מתכת עם גלגלי
אלומיניום יצוק עם מיסביים כדוריים כפולים מצופי גומי ובעלי מתקן נעילה .הגלגלים מחוברים
לעגלה באמצעות פין סובב על צירו או לחילופין ארון כנ"ל אך קבוע לקיר וכולל פיתרון נוח וקל לטיפול
גם בחיבורים האחוריים של האלמנטים שבתוכו.
 .25לוחות מיתוג
הלוחות עשויים מקופסת פח צבוע בצבע שרוף בתנור וכוללים פנל חזיתי מאלומיניום אנודייז בעובי
כ 2.0-מ"מ עליו מותקנים השקעים  .מתחת כל שקע סימון בחריטה ומילוי בצבע זוהר ,בעברית,
באותיות בגובה  8מ"מ.
 .26לוחות הפעלה לחיבור ערבל (מיקסר).
בעמדת פיקוד הסאונד בחדר באולם .הלוחות מיועדים לחיבור עמדת ההפעלה וחיבורים לערבל הצליל
כל לוח כולל :את כל המחברים לחיבור והפעלה מושלמת
.27כבלים למיקרופונים.
כבלי מיקרופון גמיש דו גידי מסוכך עם מעטה גומי כולל מחברי  X.L.Rבאורך  10מ'.
כבלי גישור מיקרופונים /קוו בלוח מיתוג ראשי בבמה
כבלי מיקרופון גמיש דו גידי מסוכך עם מעטה גומי כולל מחברי  X.L.Rבאורך של כ –  3.0מ'  -מותאם
באורכו ללוח המיתוג.
 .28קופסאות חיבור
כל הקופסאות עשויות פח עם פנל אלומיניום "אנודייז" בעובי  2מ"מ כולל שילוט בחריטה  +צבע זוהר
מתחת לכל שקע ,בעברית ,באותיות בגובה  8מ"מ.
הקופסה כוללת  6שקעי  X.L.Rלמיקרופונים ושני שקעי  SPEAKON NEUTRIKעבור שני ערוצי
מוניטורים נפרדים סהכ  6ערוצים נפרדים – ו 2-שקעי SPEAKON NEUTRIKהקופסה שקועה
ברצפת הבמה.
 .29חיווט קבוע למערכת
אספקת חיווט של מערכת השקעים ברצפת ועל קירות הבמה וכו' ,בתוך צנרת מוכנה בבניין.
מולטי-כבל עבור  6ערוצי מיקרופונים  +מלטי כבל ל 10 -ערוצים למגברים  -מלוח המיתוג הראשי
ארון מסד אזור הבמה אל לוחות ההפעלה חדר בקרה לכל לוח מערכת כבלים נפרדים .כל ערוץ שני
גידים  +סיכוך מלא .הכבלים מתוצרת חברה אירופאית או אמריקאית מוכרות.
על הקבלן לבדוק את מערכת הצנרת הקיימת בבניין לצורך זה ולאשר אותה כעונה על הדרישות
לחיווט.
נגן קומפקט דיסק כפול  +נגן  USBבעבור ( DISK ON KEYעדיפות גם ל )SD CARD
כולל שני נגנים במכלול אחד וניתנים להתקנה במארז " )rackmountable( 19ברמה מקצועית מתוצרת
 DENON ,TASCAMאו .PIONEER
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0.12.18

מסמך ה  -רשימת תוכניות
מרכז מבקרים שילה הקדומה
אדריכלות(גיצבורג)
מספר
תוכנית

1000.1
500.1
200.1A
200.1
200.2
200.3
200.4
100.1.1
100.1.2
100.2
100.2.1
100.2.2
100.3.1
100.3.2
100.4.1
100.4.2
100.4.3
100.4.4
100.4.5
100.4.6
100.5
100.5.1
100.5.2
100.6
100.6.1
100.6.2
50.1.1
50.1.2
50.1.3
50.2
50.2.1
50.2.2
50.2.3
50.3.1
50.3.2
50.3.3
50.4.1
50.4.2
50.4.3

שם התוכנית
תכנית העמדה
תכנית העמדה
תכנית שלבי ביצוע
תכנית קרקע +פיתוח שטח
תכנית גג ביניים +גגות
חזיתות
חתכים
תכנית קרקע ופיתוח שטח
תכנית קרקע ופיתוח שטח
תכנית גג ביניים +גגות
תכנית גגות ביניים +עליון
חתכי רוחב E-H
חזיתות ראשיות
חזיתות משניות
חתכי רוחב A-D
חתכי רוחב E,F,G,H
חתכי רוחב I-L
חתכי אורך 1-2
חתכי אורך 3-6
חתכי אורך 7-8
תכנית תקרות
תכנית תקרות חומרי גמר
תכנית תקרות גג עליון
תכנית ריצופים
תכנית ריצופים קומת קרקע
תכנית ריצופים קומת גג
תכנית קרקע -מבנה ראשי
תכנית קרקע -אטריום
תכנית קרקע-מסעדה
תכנית גג ביניים -מבנה ראשי
תכנית גגות -מבנה ראשי
תכנית גגות -אטריום
תכנית גגות -מסעדה
חזיתות ראשיות
חזיתות ראשיות
חזיתות משניות
חתכי רוחב A-D
חתכי רוחב E-H
חתכי רוחב I-L

תאריך

סטטוס

גרסה

קנה מידה
1:1000

14.10.18
24.10.18
24.10.18
24.10.18
24.10.18
24.10.18

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

24.10.18
24.10.18
24.10.18
24.10.18
24.10.18
24.10.18
24.10.18
24.10.18
24.10.18
24.10.18

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

24.10.18
24.10.18

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

24.10.18
24.10.18

1:500
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
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50.4.4
50.4.5
50.4.6
50.5.1
50.5.2
50.5.3
50.6.1
50.6.2
50.6.3
50.7.1
50.7.2
50.7.3

חתכי אורך 1-2
חתכי אורך 3-6
חתכי אורך 7-8
תכנית תקרות -מבנה ראשי
תכנית תקרות -אטריום
תכנית תקרות -מסעדה
תכנית ריצופים -מבנה ראשי
תכנית ריצופים -אטריום
תכנית ריצופים -מסעדה
מבנה ראשי -קומת קרקע
מבנה ראשי קומת גג ביניים
מסעדה אטריום וזנב חתול

24.10.18
24.10.18
24.10.18

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

קונסטרוקציה (חננאל כפיר)
מספר
תוכנית

שם התוכנית

1

מתווה כלונסאות – מבנה
מרכזי
רצפה ראשונה  -0.20מבנה
מרכזי
רצפה ראשונה  – 0.20מבנה
מרכזי
תקרה – מבנה מרכזי
תקרה – מבנה מרכזי
תקרה גלריה – מבנה מרכזי
מתווה כלונסאות מבנה 2
מסעדה וזנב
תכנית רצפה מבנה  2מסעדה
וזנב
תכנית תקרה מבנה 2
מסעדה וזנב

2
A2
3
A3
4
1
2
3

תאריך

סטטוס

מס'
עדכון

קנה מידה

27.8.17

לעיון

1:20/1:25/1:50

27.8.17

לעיון

1:20/1:25/1:50

27.8.17

לעיון

1:20/1:25/1:50

27.8.17
27.8.17
27.8.17
27.8.18

לעיון
לעיון
לעיון
לעיון

1:20/1:25/1:50
1:20/1:25/1:50
1:20/1:25/1:50
1:20/1:25/1:50

27.8.18

לעיון

1:20/1:25/1:50

27.8.18

לעיון

1:20/1:25/1:50

חשמל (איתן בסיס)
מספר
תוכנית

שם התוכנית

A1

תכנית חשמל – קרקע ראשי
צפון
תכנית חשמל – קרקע ראשי
דרום
תכנית חשמל – קרקע מסעדה
תכנית חשמל קרקע "זנב"
תכנית תאורה ראשי צפון
תכנית תאורה ראשי דרום
ומסעדה
תכנית תאורה "זנב"
תכנית תשתיות
תכנית הארקות
סכמת לוחות חשמל וארונות
תקשורת

B1
C1
D1
A2
B2
C2
3
5
10

תאריך

סטטוס

מס' עדכון

25.12.17

למכרז

9

25.12.17

למכרז

9

25.12.17
25.12.17
25.12.17
25.12.17

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

9
8
6
6

25.12.17
25.12.17
25.12.17
31.10.18

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

5
4
4
3

קנה
מידה
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20
A20
B20
21
22
10
11
12
13
14
15
100

תכנית תשתיות ראשיות
חשמל תקשורת בפיתוח
תכנית תשתיות ראשיות
חשמל תקשורת בפיתוח
תכנית תשתיות ראשיות
חשמל תקשורת בפיתוח
תכנית תאורה בפיתוח
תכנית פרטים תאורת חוץ
+גומחות בפיתוח
לוחות חשמל 2 ,1
לוחות חשמל 3
לוחות חשמל 4.5
לוחות חשמל 7.6
לוחות חשמל 8.9
לוחות חשמל 10
תכנית חשמל ממ"מים

25.12.17

למכרז

8

25.12.17

למכרז

4

25.12.17

למכרז

4

25.12.17
25.12.17

למכרז
למכרז

5
1

31.10.18
31.10.18
31.10.18
31.10.18
31.10.18
31.10.18
9.7.18

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

0
0
0
0
0
0
0

אינסטלציה (דיסקינד רוזנטל)
מספר
תוכנית
100
101
201

שם התוכנית
תברואה שטח
תברואה מפלס 0.00
תברואה מפלס גגות

תאריך
2.3.17
2.3.17
2.3.17

סטטוס
לעיון
לעיון
לעיון

מיזוג אוויר (דיסקינד רוזנטל)
מספר
תוכנית
102
202

שם התוכנית
מיזוג אוויר מפלס 0.00
מיזוג אוויר מפלס גגות

תאריך
2.3.17
2.3.17

סטטוס
לעיון
לעיון

מס'
עדכון

קנה מידה

5
5
5

1:100
1:100
1:100

מס'
עדכון

קנה מידה

5
5

1:100
1:100

ספרינקלרים (דיסקינד רוזנטל)
מספר
תוכנית

שם התוכנית

103-1
103-2
203

ספרינקלרים ק .כניסה  0.00ראשי
ספרינקלרים ק .כניסה מטבח ג'
ספרינקלרים גגות

תאריך
4.11.18
4.11.18
4.11.18

סטטוס
למכרז
למכרז
למכרז

מס'
עדכון

קנה מידה

2
2
2

1:100
1:50
1:100

כבישים (חיים גירון )
מספר
תוכנית
10
11
12
13
14
15

שם התוכנית
תנוחה כללית שלב א+ב
תנוחה גליון א'
תנוחה גליון ב'
חתכים לאורך
חתכים ופרטים
תכנית סימון ותמרור

תאריך
4.12.17
4.12.17
4.12.17
4.12.17
4.12.17
5.12.17

סטטוס
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

מס'
עדכון

קנה מידה
1:500
1:250
1:250
שונים
שונים
1:500
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תשתיות חתכים

20

8.3.16

1:500

לעיון

גינון ונטיעות (עמיאל הולץ)
מספר
תוכנית
P-3
P-4

שם התוכנית

תאריך

סטטוס

מרכז מבקרים נטיעות
מרכז מבקרים השקייה

12.6.18
12.6.18

למכרז
למכרז

מס'
עדכון

קנה מידה
1:200
1:200

מטבחים (נחשון)
מספר
תוכנית

שם התוכנית

תאריך

סטטוס

RST-01
RST-11
CAF-11
CAF-01

מסעדה בשרית מערך הציוד
מסעדה בשרית תכנית חיבורים
בית קפה חלבי תכנית חיבורים
בית קפה חלבי-מערך הציוד

16.2.16
16.12.16
18.1.17
8.1.17

לעיון
לעיון
לעיון
לעיון

מס'
עדכון
1
2
2
1

קנה מידה
1:50
1:50
1:50
1:50

תאורה (עופר פרידמן)
מספר תוכנית

שם התוכנית

תאריך

סטטוס

LT-SHILO-IN
LT-ROOFOUT

תאורת פנים מרכז מבקרים
תאורת גגות וחוץ מרכז
מבקרים

18.12.17
14.12.17

לעיון
לעיון

מס'
עדכון

קנה מידה
1:75
1:100

תקשורת (קדם)
מספר
תוכנית
A
B
OO

מס'
עדכון

קנה מידה

שם התוכנית

תאריך

סטטוס

תקשורת ובטחון+עיקרי +אטריום
תקשורת ובטחון
בשרי+מסעדה"+זנב"
תקשורת ובטחון פיתוח

19.3.18
19.3.18

לעיון
לעיון

1:200
1:100

19.3.18

לעיון

1:200

וכן תכניות אחרות אשר תתווספנה ,במידה ותתווספנה ,לצורך הבהרה ו/או השלמה ו/או הוספה ו/או
שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.
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08/12/15
תיק10044 :

מרכז מבקרים – שילה הקדומה
בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס
דו"ח פרלימינרי

תיאור

עמוד

.1

דו"ח קרקע

 8עמ'

.2

מפרט לביצוע בשיטת המיקרופיילים

.3

סקר גיאולוגי – חב' גיאו-לוג

 2עמ'
 6עמ'

תפוצה:
.1

שם המזמין – מועצה איזורית מטה בנימין

.2

קונסטרוקטור  -מהנדס חננאל כפיר

.3

ניהול פרוייקט – מנור קרני
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סימוכין47611-15 :
תיק10044 :
מרכז מבקרים – שילה הקדומה
בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס
דו"ח פרלימינרי
.1

נתונים כלליים
א.

איתור
האתר נמצא במתחם "שילה הקדומה" מערבית למבנה הבזיליקה.
מרכז האתר נמצא בנ.מ .מרכזי מקורב .692350/227500

ב.

טופוגרפיה ועבודות עפר
פני הקרקע הטבעיים יוצרים מדרון היורד בשיפוע מתון כלפי מערב.
באתר בוצעו עבודות יישור (מילוי) של כ 1-2-מ'.

ג.

ד.

ה.

תכנית בדיקות הקרקע
.1

דו"ח זה מתבסס על סקר גיאוטכני שערך משרדינו באתר (על סקר גיאולוגי
קיים של האזור) ,וכן סקר גיאולוגי מקיף מחב' גאו-לוג.

.2

תיאור חתך הקרקע והסקר הגיאולוגי נועד לתכנון הנדסי של היסודות
בלבד .אין בתיאור זה כדי לאפשר לקבלן בחירת כלים ושיטות ביצוע או
לקבוע עומק סופי של יסודות .אם ברצונו לקבל מידע לנ"ל עליו להשלים
לבצע בדיקות קרקע נוספות.

.3

אישור סופי לדו"ח יינתן עם ביצוע קידוחי ביסוס ראשונים ויתכן עדכון
הנחיות .יש ליידע על תחילת ביצוע בהתראה של  48שעות.

תאור הבנייה
.1

מתוכנן מבנה חד עד דו קומתי בשטח של כ 2,000-מ"ר .מפלס
ה 0.0±-המתוכנן ( )+693.5מחייב עבודות מילוי בעיקר.

.2

שיטת הבניה תהיה קונבנציונלית עם ציפוי קירות חיצוניים באבן.
העומסים הצפויים בעמודים הינם בד"כ בתחום  30-80טון.
תכנון הקונסטרוקציה נעשה ע"י מהנדס חננאל כפיר.

.3

מתוכנן פיתוח נרחב תוך יצירת מדרון משטח חניה וכו'.

מהות שירות ייעוץ לביסוס
.1

הייעוץ לביסוס נועד לספק נתונים למתכנן לתכנון הנדסי של היסודות
ולאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה היסודות יחדרו.

.2

שירותינו ההנדסיים לא נועדו :
א.
ב.
ג.

.3

לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע היסודות.
להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר ומערכת
ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע"י מתכנני ניקוז ואינסטלציה.
להיות תחליף לתכנון מפורט של מערכת איטום ע"י יועץ איטום.

ההנחיות לתכנון לביסוס (כמפורט בדו"ח) תקפות למבנה שתואר לעיל.
שינויים כגון תוספת מרתף ו/או ביטולו ,שינויים של מעל  0.5מ' במפלס
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חפירה/רצפה מתוכננת ,תוספת משמעותית של קומות עליונות  -מחייבים
התייחסות מחודשת של יועץ הקרקע.
.4

מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית של האתר שייתכנו
שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע .אי לכך ,ביצוע היסודות
מחייב פיקוח הנדסי צמוד המבין ההמלצות והדרישות המקצועיות
והמזמין עדכון לנתוני הביסוס במקרה של שינויים בחתך הקרקע בפועל.

.5

יסודות ראשונים בכל מתחם יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת
לצורך קביעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת המפקח הצמוד .יש לידע
על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של  48שעות לפחות( .יש לרשום על
תוכנית הביסוס).

.6

קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו"ח בכתב של המפקח הצמוד באתר הם
תנאי לאישור היסודות (מבחינת נתוני הקרקע) ולאחריותנו המקצועית
בפרויקט .על המפקח הצמוד לוודא התאמת חתך הקרקע בפועל למתואר
בדו"ח ולאשר יציקת כל יסוד בנפרד.

.7

דו"ח הביסוס הינו בתוקף עד  3שנים מיום הפקתו ובתנאי
ששולמה התמורה בגינו.

.2

חתך הקרקע ותכונותיה (ראה סקר גיאולוגי מצ"ב)
א.

תיאור חתך הקרקע נועד לתכנון הנדסי של היסודות בלבד .אין בתיאור זה בכדי
לאפשר תכנון של שיטות העבודה והתאמת כלים לביצוע חפירות ויסודות או
העומק המדויק של היסודות.

ב.

תתכן הופעה מקומית של סלע "פגום" כתוצאה מחדירת קרקע מסדקים פתוחים
אל מישורי שיכוב פתוחים ומנוכחות הקירטון עד קרטון חוארי .הסלע גירי
דולומיטי מתצורת עמינדב.

ג.

להלן תיאור תכונות ושכבות הסלע:
.1

.2

.3
.4

.3

כיסוי הקרקע ומילוי
כיסי מילוי בעובי בד"כ של  0.5-2מ' נמצא מעל לסלע .הקרקע חודרת לתוך
חללים בסלע עד לעומק בד"כ של כ 2-4-מ' עם חדירות מקומיות עמוקות
יותר .החרסית בעלת פוטנציאל תפיחה גבוה.
הומוגניות
באתר יש חוסר הומוגניות המתבטאת בתחלופה אופקית לא סדירה של
סלע חזק וסלע חלש.
שכבת הסלע העליונה בד"כ מנותקת ממסת הסלע הכללי.
"קרסט"
ה"קרסט" היא המצאות חללים שנוצרו ע"י פעולת המים.
תופעת ה"קרסט" קיימת באתר .
חוזק

חוזק המדגם הבודד של אבן גיר בבדיקת לחץ "בלא כלוא" מגיע עפ"י
הערכה לכ 200-500-ק"ג/סמ"ר.
חוזק המדגם הבודד של הקרטון מגיע על פי הערכה ל 50-150-ק"ג/סמ"ר.
ערכים אלו אינם מייצגים את מסת הסלע הכללי עקב הסידוק.
מסקנות והמלצות
א.
ב.

בהתחשב בחתך הקרקע שבאתר ביסוס באמצעות כלונסאות קדוחים בשיטה
ההקשה הינו הפתרון הנדרש.
באיזורי פיתוח מתוכננים (להבדיל מתחום המבנה) יש לבצע חישוף עמוק עד לגילוי
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סלע ולבצע מילוי חוזר מחומר נברר מהודק .העדר ביצוע הנ"ל עלול לגרום לשקיעה
ולנזקים בפיתוח.
.4

ביסוס בכלונסאות "הקשה" (מיקרופיילים")
א.

קוטר הכלונסאות יהיה  45/35ס"מ (בהתאם לעומסים האנכיים והאופקיים).

ב.

עומק החדירה המינימלי של הכלונס בסלע קשה רצוף יהיה  4מ' .הבסיס לחישוב
אורך הכלונס יהיה מאמץ חיכוך מותר של עד  1ק"ג/סמ"ר בין הכלונס לסלע
הטבעי ,תוך הזנחת בסיס הכלונס.

ג.

האורך הסופי יקבע ע"י מהנדס הביסוס עפ"י סוג הסלע המתגלה בכל מבנה.
במקרה של סלע קרטוני רך יוגדל עומק החדירה המפורט בטבלה שלהלן
בכ( .50%-הערה זו תירשם בתוכנית היסודות).

ד.

פרוט העומס המותר לפי הקוטר והעומק:
קוטר עומס אנכי
)ס"מ) מותר(טון)
35
35
35
35
45
45
45

.5

עד 35
36-45
46-55
56-65
עד 80
81-92
93-105

עומק אפקטיבי עומס אופקי מותר
בסלע רצוף (מ') מכסימלי (טון)
4
5
6
7
7
8
9

2
2
2
2
3
3
3

ה.

העומק האפקטיבי הנדרש בסלע רצוף מתייחס לקטעי סלע קשה של לפחות  1מ'.
אין להתחשב במילוי ,כיסי חול ,כיסי קרטון רך וחוואר בחישוב העומק
האפקטיבי בסלע הנדרש .במקרה של כיסי חול/חוואר/חרסית גדולים (מעל 2-3
מ') יש לדווח למהנדס הביסוס( .הערה זו תירשם בהבלטה בתוכנית הביסוס).

ו.

עבור עומסים גדולים מהנ"ל יש להשתמש בקבוצות כלונסאות .רצ"ב מפרט לביצוע
הכלונסאות בשיטה "ההקשה".

ז.

יש לחבר הכלונסאות באמצעות קורת קשר בשני הכיוונים .במקרה של זוגות ניתן
לוותר על קורת קשר באחד הכיוונים.

ח.

ביצוע הכלונסאות יעשה בפיקוח הנדסי צמוד .המפקח באתר יוודא קיום הוראות
המפרט בכלל וחדירה אפקטיבית לסלע בפרט יאשר יציקת כל יסוד וידווח
למהנדס הביסוס .קבלת רשימת עומקים מבוצעים כולל ציון חדירה אפקטיבית
לסלע הינו תנאי לאישור תקינות היסודות.

ט.

עומק הכלונסאות האפקטיבי ימדד החל מקו העולה בשיפוע של  1:1מפאת חפירה
סמוכה.

י.

העומק הכללי המינימלי יהיה עומק החדירה בסלע רצוף בתוספת 1
מ' .העומק הכללי בפועל צפוי להיות גבוה מהמפורט לעיל עקב
מילוי ,קרסט ,קרבה לקפיצות גובה ושכבות קרטון רכות.

יא.

הציוד שיובא לאתר יהיה בעל יכולת לקדיחה לעומק  14מ' לפחות.

תכנון הרצפות ומילוי באתר
א.

רצפות המבנה יהיו רצפות "תלויות" .רצפות וקורות יופרדו ממגע עם הקרקע
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באמצעות ארגזי פוליוויד בגובה  20ס"מ .יתכן ויתור על פרט ההפרדה באיזורים
בהם תיחשף סלע במפלס הקורות.

.6

.7

ב.

כל מילוי שיבוצע באתר יהיה מילוי מחומר גרנולרי והעונה להגדרת חומר "נברר"
יהודק בשכבות בעובי  25ס"מ ע"י מכבש ויברציוני כבד לצפיפות של 95%
ממודיפייד .לפני תחילת ביצוע מילוי יש לסלק מילוי קיים ולחשוף פני סלע
טבעיים .העדר הקפדה על סילוק מילוי קיים ומילוי חוזר מהודק בשכבות יגרום
לנזקים כבדים בפיתוח.

ג.

שתי שכבות עליונות (מתחת לאבנים משתלבות) וכן שבילים יורכבו ממצע סוג א'
שיהודקו ל 98%-ממודיפייד.

ד.

תכנון אספלט ומבנה הכביש יעשה לפי ערך ( 4% CBRפיתרון של אספלט נחות
ביחס לאבנים משתלבות בתנאי הקרקע שבאתר).

יעוץ בזמן ביצוע (יש לכתב על תוכנית הביסוס)
א.

יסודות ראשונים בכל מתחם יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי
לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס ,לקבוע העומק הסופי של היסודות
ולהדריך המפקח הצמוד באתר.

ב.

הזמנת משרדנו ליעוץ בזמן ביצוע (ביקור באתר) יעשה בכתב ובהתראה של 48
שעות לפחות.

ג.

קיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח
הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות היסודות (מבחינת נתוני הקרקע)
ולאחריותנו המקצועית בפרויקט.

פיתוח גינון וניקוז (עקרונות למתכנן וליזם/משתמש בנכס)
א.

תכנון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה למבנה יעשה בצורה שתמנע הרטבה
של הקרקע הסמוכה למבנה ותאפשר ניקוז מהיר של המים ע"י יצירת שיפועים
מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה והנועדים להבטיח הרחקה מהירה של המים.
הנ"ל נועד למנוע סיכון לתקינות היסודות (ראה תקן ישראלי לאחזקת מבנים תי
.)1525

ב.

ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב (אשר יש להרחיקם  3מ'
לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר מבטיח העדר נזילות גם בעתיד הרחוק) וכן
המנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה (עד למרחק  5מ' לפחות מהמבנה).

ג.

תכנון הניקוז ומערכת המים והביוב (כולל תכנון מפורט של ניקוז בהיקף למרתפים)
יעשו ע"י מתכננים מנוסים וההנחיות דלעיל יובאו לידיעתם .על מתכנן הניקוז
לבדוק ניקוז כללי שאת האתר ביחס לסביבה.

ד.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע העבודות
(מידת הצורך עליו להתיעץ עם יועץ ניקוז מטעמו).

ה.

הן בשלב הביצוע והן בעתיד אין לבצע חפירה לעומק הגדול מ 2-מ' בסמוך ליסודות.
בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם המהנדס המתכנן.
בכבוד רב,
אינג' זליו דיאמנדי

150

הנחיות לתכנון ולביצוע כלונסאות בשיטת המיקרופיילים
(יש לרשום את ההערות הנוגעות לביצוע על תוכנית היסודות)
.1

רצפת המבנה ו/או קורות קשר יבטיחו קבלת המומנטים הצפויים מהאקסצנטריות של
הכלונסאות .האקסנצטריות עלולה להתקיים הן בסטייה מהמרכז והן בסטייה מהאנך.

.2

העומס האופקי המכסימלי המותר בכלונסאות יהיה  2טון .התזוזה האופקית הצפויה
בהעמסה האופקית המפורטת ,תהיה לכלונס בודד כ 2-מ"מ.

.3

המפקח באתר יוודא את עובי המילוי בעת קדיחת הכלונסאות ,תוך העזרות בראי וידווח
למהנדס הביסוס.

.4

הפרש הגובה בין תחתית כלונסאות שהמרחק ביניהם קטן מ 2-מ' ,לא יעלה על המרחק
החופשי ביניהם.

.5

המרחק בין מרכזי כלונסאות סמוכים ,לא יפחת משלוש פעמים קוטר הכלונס הגדול.

.6

עומק החדירה האפקטיבי לסלע בכלונסאות הקרובים לקפיצת גובה ימדד החל מקו העולה
בשיפוע  1:1מפאת החפירה הסמוכה.

.7

עבור כוחות רוח או רעידת אדמה תותר הגדלת העומס ב.33%-

.8

הבטון בכלונסאות יהיה ב 30-בעל סומך של " 15( 6ס"מ).

.9

היציקה תבוצע בעזרת צינור קשיח שיעבור את מלוא אורך המילוי.

.10

הזיון יעשה בפלדה מצולעת ויחושב לפי הכוחות והמומנטים .כמות הזיון המינימלית הדרושה
לכלונס היא  6מוטות בקוטר  14מ"מ .כמות הזיון תחושב עפ"י חוקת הבטון החדשה .זיון
לוליני בקוטר  8מ"מ ינתן כל  20ס"מ ,פרט ל 2-מ' העליונים בהם תקטן הפסיעה כדי  10ס"מ.

.11

קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב 12-ס"מ מקוטר הקידוח והוא יתלה במרכז חור הקידוח כאשר
גלגלי פלסטיק מתאימים מבטיחים את שמירת המרווח הנ"ל.

.12

אורך הזיון יהיה כאורך הכלונסאות.

.13

הסטיה המותרת של המרכז המבוצע מהמרכז המתוכנן תהיה  3ס"מ

.14

ביקורת סימון מרכזי הקידוח תעשה על ידי מודד לפי הקדיחה וכן בעת הכנסת כלוב הזיון
לתוך הקידוח .לפני היציקה יוודא המפקח את מקום מרכז כלוב הזיון ע"י שיחזור נקודת
המרכז ,לפי הצירים הראשיים .אין לגשת ליציקה לפני בדיקת המרכזיות הנ"ל .אם חלה
סטיה ,יקבע המהנדס את תוספת הזיון הדרושה או כל אמצעים אחרים.

.15

האורך הסופי של הכלונסאות יאושר ע"י מפקח הצמוד ,בעת קדיחת הכלונסאות הראשונים.

.16

העבודה כולה תבוצע בפיקוח צמוד של מהנדס אשר יוודא קיום הוראות מפרט זה ויעביר
למשרדנו רשימת האורכים המבוצעים של כל הכלונסאות ,עומק המילוי ,עובי כיסוי הקרקע
ועובי החדירה בסלע .כמו כן יועבר סימון מרכזי הכלונסאות המבוצעים על תוכנית היסודות
למהנדס הקונסטרוקציה כתנאי לאישור הביסוס.

.17

מפלס גמר היציקה של ראש הכלונס יהיה גבוה מסביבתו כדי למנוע הצטברות עפר בינו לבין
עמוד המבנה.
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מבוא
חוות דעת זו עוסקת בהערכת התנאים האקוסטיים הצפויים במרכז המבקרים שילה.
הפרוייקט מתוכנן ע"י משרד 'גינזבורג אדריכלים.
מרכז המבקרים המתוכנן הנו מבנה אשר מציג תערוכות ממצאים היסטוריים בשטח כולל של כ-
 925מ"ר .מעבר לאולם הראשי כולל המבנה גם אולם אודיטוריום ,משרדים וקפיטריה .גובה המבנה
המתוכנן הנו :האכסדרה הראשית  7.1+מ' .ביתר החללים גובה המבנה  4.5+מ' .מרכז המבקרים
כולל גם מבנה מסעדה הממוקם במרחק  20מ' ממבנה האולם הראשי .בין  2המבנים מצוי האטריום
אשר משמש כמקום התכנסות לפני הכניסה למבנים אלו.
חוו"ד דעת זו מתייחסת לתנאים האקוסטיים הנדרשים בחללים השונים במבנים אלו מההיבט
האקוסטי וכן ניתנת התייחסות לרעש הרקע ולכושר הבידוד הנדרש באלמנטים השוני
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פרק א

קריטריונים
רעש רקע
רעש הרקע בחדר הוא כל רעש שאינו רצוי השורר בחדר .רעש זה נובע ממקורות חיצוניים (כגון קולות החודרים אל המבנה
מבחוץ וכו') וממקורות פנימיים (כגון מערכות מיזוג אוויר).
לצורך הפחתת מפלס רעש הרקע ,יש להפחית את מפלסי הרעש החודרים של החלל ממקורות שחוץ לחלל הנבדק ,וכן
מהמערכות בתוך החלל הנבדק ,כך שמפלס רעש הרקע בתוך החלל לא יגרום להפרעה לאלו השוהים בו.
במרבית החללים ,כושר הבידוד האקוסטי של מעטפת החדר נקבע בעיקר בהתאם לכושר הבידוד האקוסטי של דלתות
וחלונות המבנה.
במבנה המרכזי אשר במרכז המבקרים שהנו מבנה המשמש כמוזיאון מקובל לדרוש רעש רקע של  .35dBAעם זאת ,בשל
האטמוספירה הייחודית שהאדריכל מבקש להעניק בחלל המרכזי שהינה דומה למקום המאכלס יריד ,קריטריון רעש הרקע
המומלץ הנו.50dBA :
במבנה המסעדה קריטריון רעש הרקע הנו.45dBA :

זמני הדהוד
זמן ההדהוד הינו זמן דעיכת הקול (בשניות) והוא תלוי בכמות הבליעה האקוסטית בחלל ,ובנפח החלל .זמני ההדהוד
הנדרשים בחללים השונים מפורטים בטבלה מס' .3
טבלה מס'  :3זמני ההדהוד המינימלי הנדרשים
מס'
החלל

החלל

זמן הדהוד,
שניות

1

מבנה מסעדה

0.8

3

מבנה מרכזי

1.1

פרק ב

זמן הדהוד ותקרות אקוסטיות

הנחיות אקוסטיות

מהחישובים עולה כי זמו ההדהוד באולם המרכזי ללא טיפול אקוסטי הנו :כ 4.7 -שניות בתדירות  . 1K Hzזמן הדהוד
זה גבוה ביחס לקריטריון .באכסדרה הראשית נדרשת התקנת תקרה אקוסטית .בתאום עם אדריכל המבנה הוחלט על
התקנת תקרת גבס מחורר עם שכבת צמר זכוכית בעובי  20מ"מ מעליה .המרחק בין התקרה האקוסטית לתקרה
הקונסטרוקטיבית יהיה  40ס"מ .ניתן להתקין את התקרה הבאה או ש"ע:
•

לוחות גבס מחורר מתוצרת  KNAUFעם חירור עגול  12/25Rו 18.1% -חירור.

זמן ההדהוד החזוי באולם עם התקרה האקוסטית נותר יחסית עדיין גבוה (כ 3.0 -שניות בתדירות  . )1K Hzזמן הדהוד
בשיעור כזה ליצור תחושת אי נעימות בקרב חלק מהציבור.
עם זאת ,זמן ההדהוד בשיעור זה יכול להיות תואם לאטמוספירה הייחודית שהאדריכל מבקש להעניק בחלל המרכזי שהינה
דומה למקום המאכלס יריד.
במבנה המסעדה נדרשת התקנת תקרה אקוסטית עם מקדם בליעה  , NRC = 09ניתן להתקין את התקרות הבאה או ש"ע:
•

תקרה עשויה צמר זכוכית דחוס מדגם  Advantageתוצרת .Ecophon
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• לוחות קשיחים למחצה עשויים צמר זכוכית דחוס מצופה אריג ,מסוג ” “Gedinaמתוצרת ” ,“Ecophonאו
שווה ערך ,בעובי  20מ"מ .יש להשאיר מרווח אויר של  10ס"מ לפחות בין הלוחות לבין התקרה הבנויה.

דלתות
דלתות הכניסה/יציאה מהמבנה המרכזי ומהמסעדה – הפונים אל חלל האטריום יענו על קריטריון  .Rw = 35 dBבשל
הקושי בהשגת סף זה בדלת בודדת ,תתבצע הכניסה למבנה המרכזי (ולמבנה המסעדה) במעבר ב 2-דלתות זכוכית דרך
מבואת הכניסה :הדלתות תהיינה עם כושר בידוד של  30dBAלפחות ,ומצוידות בסגר הידראולי אוטומטי .דלת העונה על
קריטריון זה הינה דלת צירית עם מסגרת מתכת כגון 'קליל נוף  '5400או ש"ע עם זגוגית טריפלקס באופן הבא:
•
•

טריפלקס:

4mm+4mm+PVB 0.76mm

שכבת ה PVB-תהיה  PVBמפילם אקוסטי.

התכנון הנוכחי של מבנה המסעדה אינו כולל שימוש במבואה ומעבר דרך  2דלתות .אי לכך יש להימנע מקביעת
דלתות/פתחים בחזית הפונה לחצר אטריום.
דלתות חדרי הנהלה ,הדרכה ושיווק יעמדו באינדקס בידוד מינימלי . Rw = 30 dB
דלת העומדת בקריטריון זה הינה דלת מלאה ,עם מערכת איטום בין הכנף לבין המסגרת (תרשים מס'  .)1בדלתות
ברמה זו ,יש צורך במערכת איטום בסף הדלת ,כגון ATHMER :דגם  440 STאו גיליוטינה תוצרת 'אובזוטק' או ש"ע

חלונות
האולם הראשי כולל חלונות עם פתיחה אוטומטית ,חלונות עם פתיחה ידנית וכן חלונות קבועים ללא פתיחה .הלחונות
יענו על קריטריון Rw≥37dB
חלונות עם פתיחה יענו על המפרט הבא:
•

חלון עם פתיחה צירית או .DRY-KIP

•

פרופיל החלון עפ"י קליל  5500או ש"ע.

• זגוגית החלון זגוגית טריפלקס באופן הבא:
טריפלקס:

6mm+6mm+PVB 0.76mm

חלונות קבועים ללא פתיחה יענו על המפרט הבא:
•

מסגרת אלומיניום ללא פתיחה

• זגוגית החלון זגוגית טריפלקס באופן הבא:
טריפלקס:

6mm+6mm+PVB 0.76mm

מיזוג אויר ומערכות מכניות
מערכ' מיזוג אויר במבנה המרכזי
מערכות המיזוג המותקנות במבנה המרכזי הינן מערכות ( VRFבשילוב מזגנים רגילים במטבח הקפיטריה) .יחדות המיזוג
הגדולות מסוג  VRFאשר יותקנו במבנה המרכזי הינן 4 :יחידות מסוג  MITSUBISHI PEFI- P250עם תפוקת קירור של
.95,000BTU
יחידות אלו מייצרות מפלסי רעש בטווח .39-46dBA :מפלסי רעש אלו נמוכים מקריטריון התכנון לרעשי רקע כפי המוגדר לעיל.
כל התעלות יצופו מפנים בצמר זכוכית בעובי  5ס"מ ובמשקל מרחבי של  24ק"ג למ"ק.
מערכ' מיזוג אויר במבנה המסעדה
מערכות המיזוג המותקנות במבנה המסעדה הינן מערכות  VRFבשילוב מזגנים רגילים .מערכות המיזוג מסוג  VRFאשר
יותקנו בחלל המסעדה הינן:
•

 2( MITSUBISHI PEFI- P200יחידות) .יחידה זו מייצרת מפלסי רעש בטווח.44-47dBA :
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•  MITSUBISHI PEFI- P140יחידה זו מייצרת מפלסי רעש בטווח.38-44dBA :

מפלסי רעש של היחידות הגדולות MITSUBISHI PEFI- P200 :גבוליים בייחס לקריטריון התכנון לרעשי רקע למבנה
המסעדה כפי המוגדר לעיל .מומלץ לנקוט בטיפול המפורט להלן:
על מנת להפחית את הרעש  ,יש לעטוף את היחידות בחומר המורכב מ 2-שכבות של פוליאריתן מוקצף וביניהם שכבת גומי
עופרת .עובי מינימלי של החומר  40מ"מ .מוצר העונה על קריטריון זה הנו :פוליפוליאסטר דחוס כפול המיובא ע"י חברת
אובזוטק או ש"ע .יש לעטוף את היחידות באופן הרמטי מכל הכיוונים ללא יצירת חריצים כלשהם.
יעילות הטיפול תלויה בטיב הביצוע וההקפדה על סגירה הרמטית של היחידה .בחיבור בין  2יריעות או במקומות בהם
נוצרו חריצים ,יש להשתמש באטם אקוסטי.
כל התעלות יצופו מפנים בצמר זכוכית בעובי  5ס"מ ובמשקל מרחבי של  24ק"ג למ"ק.

פרק ג

הנחיות לאולמות הפנים

מחיצה ניידת בין אולמות

על מנת לאפשר פעילות סימולטנית ב 2-האולמות :אולם המשכן ואולם  ,vipיש להתקין מחיצה ניידת עם אינדקס בידוד
מינימלי של  .) SRI ≥ 46 ( 46dBAמחיצה העונה על דרישה זו הינה מחיצה תוצרת אקוסטידור או ש"ע.

דלתות
דלתות הכניסה והיציאה של האולמות יעמדו באינדקס בידוד מינימלי  . Rw = 35 dBדלת העומדת בדרישה זו הינה הינה
דלת תוצרת 'אובזוטק' או דלת פח אקוסטית דגם  2308מתוצרת "רינגל" או שווה ערך .ניתן לצפות את הדלת בציפוי
'פורניר' עפ"י בחירה.
ראה פרטים בתרשימים  2ו.3 -

חלונות
החלונות יענו על המפרט הבא:
•

חלון עם פתיחה צירית או .DRY-KIP

•

פרופיל החלון עפ"י קליל  5500או ש"ע.

• זגוגית החלון זגוגית טריפלקס באופן הבא:
טריפלקס:

6mm+6mm+PVB 1.52mm

זמן הדהוד ותקרות אקוסטיות
מהחישובים עולה כי זמן ההדהוד באולם המשכן ובאולם  vipללא טיפול אקוסטי הנו :כ 1.5-1.7 -שניות בתדירות . 1K Hz
זמן הדהוד זה גבוה ביחס לאולמות המיועדים להרצאות .בתאום עם אדריכל המבנה הוחלט על התקנת תקרת עץ מחורר.
יש להתקין ב 2-האולמות תקרת עץ מחורר עם שכבת צמר זכוכית בעובי  50מ"מ מעליה .המרחק בין התקרה האקוסטית
לתקרה הקונסטרוקטיבית יהיה  40ס"מ .ניתן להתקין את התקרה הבאה או ש"ע:
•

אריחי תקרת מלמין אקוסטית תוצרת יהודה יצוא ויבוא דגם  10%( .15/2חירור) עם גיזת בד אקוסטי
תוצרת " "soundtexובתוספת מזרון צמר זכוכית בעובי  50מ"מ ובמשקל מרחבי של  24ק"ג/מ"ר.

זמן ההדהוד החזוי באולמות עם הטיפול האקוסטי הנו 0.7 :ש' .זמן הדהוד זה הנו זמן ההדהוד האופטימלי לאולמות
המיועדים להרצאות.
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