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.1

כללי ) לרבות תיאור התכית והמערכת(

.1.1

תיאור התכית

התכית מצויה דרומית לסביון )ליישוב גי יהודה( ,מערבית ליהוד ,צפוית לדרך מס' 461
ומזרחית לדרך מס'  .4622התכון המוצע כולל חיבור השכוה החדשה לעיר יהוד ולסביון.
שטח התכית היו כ 800-דום והיא כוללת כ 4,100-יח"ד בצפיפות ממוצעת של  22יח"ד
לדום טו 25% .מהיח"ד המוצעות בתכית )כ 1,000-יח"ד( הין דירות קטות וכ 300-דירות
מיועדות לדיור מוגן .בוסף למגורים כוללת התכית שטחים לצרכי ציבור ,מסחר ותעשייה.
סטאטוס תכוי
.1.2
 .1.2.1תוכית מתאר תמ"ל  :1041מאושרת
 .1.2.1.1גבולות התכית:
צפון :סביון )גי יהודה(
דרום :כביש ;461
מזרח :יהוד;
מערב :כביש 4622

להלן חלוקת הביוי בתב"ע:
.1.3
מצ"ב טבלת זכויות ביה כפי שאושר במסגרת תמ"ל 1041
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.1.4

תחה ראשית לאיסוף פסולת בשיטה הפיאומטית בתחומי תוכית גי יהודה:

ייבה במגרש  ,3005בחלקו הדרום מערבי של השכוה ,ומיועד לספק את צרכי פיוי האשפה של
השכוה כולה.
.1.5

תיאור המערכת )תכון  -הקמה  -הפעלת המערכת ותפעול ותחזוקה(

 .1.5.1המערכת הפיאומטית לאיסוף פסולת היה מערכת סגורה אשר משעת את האשפה
ממבי המגורים  /מסחר  /משרדים  /מלואות וכד' למתחם מרכזי אחד שייקרא המבה הראשי.
הפסולת תועבר בשי זרמים :מעורבת ויבשה )לפי דרישות העירייה ובהתאם לדין החל ,ובפרט
החוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א .(2011-פסולת אשר לא תיקלט דרך המערכת
הפיאומטית תאוחסן בחדרי מחזור במבה הראשי ותיאסף באופן שייקבע על ידי העירייה.
תכון המבה הראשי יתבסס על  2זרמים שוים ב 2 -ציורות )שוטים(.
 .1.5.2העבודות כהגדרתן בחוזה על ספחיו כוללות תיאום ,תכון ,יהול תכון ,אספקה ,בקרת
שייכות עצמית ,הקמה בשלבים ,אחריות ובדק ,הפעלת המערכת הפיאומטית ותפעול ותחזוקה,
החל ממועד אישור מסירה ראשוי לקבלן ועד לתום תקופת החוזה ,כהגדרתו של המוח בחוזה.
תכון עבודות החת הצרת:
.1.6
במסגרת תכון העבודות ,הקבלן יבצע תיאום תשתיות מלא עם צוותי התכון מטעם עיריית יהוד
מווסון :צוות תכון תב"ע וצוות תכון מפורט וגם את העבודות להנחת המערכת על כל
רכיביה ,וכן עבודות הכוללות ,בין היתר ,ניהול ,מדידות ,תיאום ,בקרה ,פיקוח וביצוע

עבודות ,לרבות עבודות עפר ,חפירה ובנייה בחלק מתוואי המערכת .לא אושר התכון
ע"י מתכן המערכות מטעם העירייה ,יבצע הקבלן הזוכה עדכוים לתכון שלו בהתאם .הקבלן
לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין תכון חוזר דרש בשל התאמה לתכון המערכות בשטח תוכית
המתאר והתב"ע.
עבודות להחת צרת פיאומטית:
.1.7
עבודות העפר לחפירת התוואי ,התעלות וכן עבודות מילוי התעלות ביחס למקרקעי השכוה
תבוצעה על ידי קבלן התשתיות של עבודות הפיתוח מטעם העירייה כמפורט בהחיות התכון
למרחב הציבורי .מודגש כי הקבלן הפיאומטי יהיה אחראי בלעדי לליווי העבודות ה"ל
ובאחריותו לוודא התאמת כל מרכיבי עבודות קבלן התשתיות למפרט הדרישות ההדסיות
והתפעוליות של עבודות החת התשתית )צרת ,אביזרים ושוחות( של המערכת פיאומטית לרבות
מפלס מי תהום ,עומקי החפירה והתאמתה לדרישות הקבלן הפיאומטי .כאמור ,החת התשתית
הפיאומטית תבוצע על ידי הקבלן הפיאומטי מתוקף חוזה זה וללא תמורה וספת .מודגש בזאת
כי השוחות לאורך תוואי הצרת הפאומטית תבוצעה על ידי הקבלן הפאומטי ,בהתאם לפרט
אשר מצורף לחוברת המכרז .לאור מגבלות הובעות מריבוי תשתיות לאורך המדרכה ,לא יאושר
פרט שוה לשוחה ועל הקבלן הפאומטי להתקשר עם ספק שוחות מאושר אשר ביכולתו לספק
את השוחה הדרשת .על הקבלן לייצר שוחה לדוגמא אשר תיבדק ותאושר על ידי העיריה בטרם
הבאת כלל השוחות לאלתר.
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לוחות הזמים להחת הצרת יקבעו ע"י קבלן הפיתוח .באחריות הקבלן הפיאומטי להתאים
עצמו ללוחות זמים אלו ,ולבצע העבודות במלואן בהתאם ללוחות זמים אלו .ככל שהקבלן
הפיאומטי לא יעמוד בלוחות הזמים של קבלן התשתיות ,רשאית העירייה לחייב אותו בפיצוי
כספי מוסכם בהתאם לסכום הקוב בכתב הכמויות -ספח ב 1/לחוזה.
עבודות עפר והכה לביצוע המבה הראשי:
.1.8
הקבלן הפיאומטי יתכן ויבצע הכשרת והתאמת המגרש שהוקצה לטובת ביה והפעלה של
המבה הראשי וחצר אחורית כהגדרתה במפרט זה ובין היתר ,בהתאם למתודולוגיית התכון
ושיטת הביצוע ומסמכים שהוצגו על ידו במסגרת הצעתו למכרז.
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תיאור עקרוי של שלביות תכון וביצוע-הפרויקט יחולק למספר שלבים
.1.9
שלביות תכון וביצוע הפרויקט מתוארים בתרשים להלן מחויב בתיאום מול מתכי עיריית יהוד
מווסון כלל הגורמים הדרשים וקבלים ראשיים בהתאם לכתוב במסמכי החוזה.
אשרור תכנון ראשוני
מוקדם -מבנה ראשי
ודרכים ראשיות
וצדדיות )כל השלבים(

קבלת אישור תכנון סופי/מפורט -
למבנה ו/או למערכת בשטח
הציבורי בהתאם למקטע ביצוע
רלוונטי .

קבלת אישור עיצוב
אדריכלי
)מבנה ראשי/עמדות
השלכה ציבוריות (

קבלת היתרים נדרשים
וקבלת אישור לתיאום
תשתיות מפורט-בתיאום
מלא עם קבלן התשתיות
וצוות תכנון התב"ע

ביצוע מבנה ראשי
וצנרת על פי שלבים-
שלב א'

קבלת אישורים
מבנה ראשי הנדרשים
לטופס 4/5

קבלת אישור הפעלה
ראשוני למבנה
הראשי

קבלת אישור הפעלה
מקדמי למבנה הראשי –
כשירות תפעול של 2-3
מבנים במגרשים פרטיים
עם המבנה הראשי
ועמדת השלכה במרחב
הציבורי .

אישור מסירה ראשוני
למבנה ראשי -תקופת
תפעול של הקבלן
הפנאומטי

קבלת אישור תכניות
ביצוע צנרת +מבנה
ראשי-בתיאום מלא
ואישור קבלן
התשתיות וצוות

אישור מסירה של
מקטע צנרת רלוונטי
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אישור הפעלה לכל
מבנה חדש במגרשים
הפרטיים עד לאכלוס
כלל מבנים המאושרים
בתכניות

אישור הפעלה ראשוני
לכל מבנה חדש
במגרשים הפרטיים
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.2

הוראות כלליות

.2.1

צוות התכון וההקמה

 .2.1.1הקבלן הפאומטי ,מתחייב לספק את כלל שירותי התכון ,בהתאם לקבוע בחוזה או כפי
שיוטל עליו .הקבלן הפאומטי מתחייב להעסיק לאורך תקופת התכון והביצוע והבדק של
הפרויקט צוות יהול מקצועי הדסי בעל רמה מקצועית גבוהה ויסיון מוכח בביצוע עבודות
מקבילות לעבודה במכרז זה .הצוות יהל  ,יתאם ,יבצע ויבקר מטעם הקבלן הפאומטי את כל
עבודות התכון והביצוע החלות על הקבלן הפאומטי במהלך שלבי התכון ,האישורים הביצוע
והבדק .צוות היהול בתקופת התפעול והתחזוקה יפורט בהוראות התפעול.
 .2.1.2הקבלן הפאומטי יהיה אחראי ויישא בעלויות כלל צוות המתכים ,היועצים וספקי
המשה הדרושים לצורך תכון מפורט וביצוע של המערכת הפיאומטית כפי שמוגדר בחוזה
ולצורך השלמת המשימות המוגדרות במסמך זה באיכות הגבוהה ביותר ובלוח הזמים הקצר
ביותר והכל בהתאם ללוח הזמים ושלביות הביצוע כפי שמוגדרים במסמכי המכרז ו/או ספחיו.
 .2.1.3קריטריוים מצטברים להעסקת מתכי משה ויועצים:
 2.1.3.1כלל המתכים ,היועצים וספקי המשה הפועלים תחת הקבלן הפאומטי יהיו בעלי ותק
ויסיון מעל  10שים.
 2.1.3.2על הקבלן הפאומטי להגיש לאישור העירייה את רשימת כל שמות אשי צוות התכון
כחלק מהצעתו כמפורט לעיל.
 2.1.3.3אישור /אי אישור של אשי צוות התכון שיוצגו על ידי הקבלן הפאומטי ייעשה ,בין
השאר ,בהתייחס ליסיום המקצועי בפרויקטים דומים לפרויקט שוא חוזה זה יהיה על ידי
ציגי עיריית יהוד מווסון ולפי הפרמטרים שלהלן .הקבלן מתחייב לקבל את הכרעת העירייה
בעיין כאמור.
 2.1.3.4צוות הליבה של הקבלן הפאומטי יכלול:
מה ל פ רויקט – אדרי כל רש ום או מהדס אזרחי  /תעשייה ו יהול יהל
2.1.3.4.1
את כל הפרו יקט עד לסיומו כהגדרת המכרז ו/או העירייה  .מהל הפרויקט יה יה בעל
יסיון מע שי בישראל ביהול פר ויקטים דומ ים בעל י היקף שלא יפחת מ ₪ 50,000,000 -
וש כוללים מתק ים הדסיים ו  /או תשתיות ו/או מבים  .מ  הל הפ רויקט י ועסק במשרה
מלאה וישמש איש קשר ראש י בין העיריי ה ל קבלן הפאומטי  .הקבלן יציג לפחות 4
פרויקטים שהס תיימו ווהלו ע"י מהל הפרויקט )כפי שפורט לעיל( .
2.1.3.4.2

מ ת כן ראשי  -מהל צוות תכון הקמת מבה הראשי )פי אומט י( .

מהדס ראשי – מהל צוות תכון צרת פ י או מט ית ומרכ יבי המע רכת
2.1.3.4.3
הפיאומטית במ בה הראשי ובעמדות ההש לכ ה הציבוריות ובמבים ציב וריים על פי
צורך .באחריות הקבלן הפאומטי  ,למות מ הל תכון אשר לא יהיה מהמתכים
הראשיים של צו ותי התכון ויתאם את הדרישות ה ה דס י ות ,ה תיאומים ה דרשים
ול וחות הז מים כפ י ש יוגדר ו על ידי גוף הפיקוח ו/או העירי יה ו/או חוקים ותקות .
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מהדס ביצוע – מהדס מוסה ,במשרה מלאה שי היה אחראי לי הול
2.1.3.4.4
העבודה באתרים במשך כ ל תקופת הביצוע .המהדס יהיה בעל  יסי ון מקצוע י מ וכח של
יהו ל ביצוע בלפחות  5פרו יקט ים של תשתיות ב היקף  ₪ 50,000,000ו/או מבי ציב ו ר /
תברואה בהיקף של  .₪ 10,000,000מהדס הביצוע יהיה אחראי לביצוע השלד במב ה
ה ראשי  .מהדס הב יצוע יהיה רשאי גם לחתום כמהדס אחראי על הביצ וע ,על הצהרות
ותכיות כפי שיידרשו על י ד י הרשויות המורשות וכן יהיה מוסמך ל חתו ם בפי הרשוי ות
על כל מה שייד רש כאחראי ביק ו רת כפ י שמוגדר בתקות הת כון והבי ה )בקשה להיתר,
תאיו ,אגרות ( בגרסתן המעודכת ביותר כון לעת ה וצאת המכרז.
מתאם ביצוע – מתא ם מו ל פ עיל ות קבלן התשתיות ועיריית יהוד מווסון
2.1.3.4.5
על צ י גיה בפרויקט  .תיאום לו " ז  ,שלביות ביצוע ותכית עבודה.
2.1.3.4.6

מהל  – BIMיועץ מ תחמ ה ביהול ת כ ון בסב יבת  BIMאשר יתכלל את

המודל הכולל של העבודות המתכוות על ידי הקבלן הפאומטי לרבות :הכת מודל
לעבודות התשתית )צרת( אשר תבוצע בפ רויקט כו לל כיס ות למגרשים ,ולר בות ה מבה
הראשי.
 2.1.3.5מהל הפרויקט ,מהל התכון ,מהדס ראשי ומהדס הביצוע מטעם הקבלן הפאומטי
יישאו גם באחריות אישית כלפי העירייה והרשויות בתחום עיסוקם.
 2.1.3.6כל הוראה/החייה/הודעה שתיתן על ידי העירייה או מי מטעמה לאשי צוות הליבה
ייחשבו כאילו תו לקבלן הפאומטי עצמו.
 2.1.3.7פירוט רשימת היועצים והמתכים -כמופיע בטבלה :
.1

מתכן ראשי  -אדריכל

.2

מה ד ס ראשי  -מהדס מכ ו ות או בעל השכ לה רלווט ית אחרת

.3

מהל עבודה  -מהדס ביצוע/אזרחי

.4

מפקח ראשי

.5

מ ת כן כבישים ,ע"ע פיתוח ויקוז )כולל ת כן מיסע ה(

.6

יועץ תועה

.7

מודד מוסמך

.8

אדריכל וף

.9

מ ה דס חשמל

.10

מים וב יוב ומערכות תברואה ,לרבות אספקת מי ם לכיבוי אש לפי

.11

דרישות בטיחו ת אש ורשות ה כבאו ת

.12

קוסטרוקטור

.13

יו עץ מיגון

.14

יועץ קרקע לתכן מבים וביסוס
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.15

יועץ מיזוג אוויר

.16

יועץ מ ערכות דלק וגז

.17

יועץ איטום

.18

יועץ אקוסט יק ה

.19

מתכן מע' ארגיה

.20

יועץ גישות

.21

יועץ סביבה )כו לל זיהום אוויר ושי מור ארגיה(

.22

יועץ בייה ירוקה )ת ק ן (5281

.23

יועץ תקשורת  /תקשוב

י ו עץ בטיחות ובטיח ות א ש לרבות אספ קת מים לכיב וי אש ,ספריקלרים וכד' לפי
.24
דרישות בטיחות אש ורשות ה כבאות
.25

מתכן סופרפוזיציה למערכו ת תת קר קעיות ו עיליות

.26

יועץ לוחות זמים

.27

יועץ אלומייו ם ו ז כוכית

.28

יועץ שילוט

.29

יועץ תאורה

.30

יועץ מכוות )כולל מת ק י שיוע והרמה ,שערים מיוחדי ם ודלתות

.31

מגן(

.32

ע ו ר ך הדמיות ומודלי ם פיזיים

.33

יועץ אחזקה ואשפה

.34

הידרולוג

.35

יועץ ומתכן מערכות אשפה פ  יאומטיו ת )יכול להיות גם המהד ס הראשי (

.36

יועץ בקרת איכות

.37

מתאם הדסי  -מטפל באישורי ם  /ר י שוי והיתרים

.38

מהל BIM

 2.1.3.8הקבלן הפאומטי יפעיל ,יהיה אחראי ויישא בעלויות כל מתכי ויועצי המשה הדרושים
)לאחר אישורם ע"י העירייה( לצורך איסוף תוי רקע ויתוחם לצורך מתן שרותי התכון כפי
שמוגדרים בחוזה ולצורך השלמת המשימות המוגדרות במסמך זה באיכות ובלוח הזמים הקצר
ביותר .במידה ויידרש לתרגם תכיות ומסמכים האחריות על הפעלת התרגום תהיה על הזוכה.
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 2.1.3.9הקבלן אחראי על המתכים והיועצים אשר ילוו את הפרויקט עד לסיומו לרבות
בתקופות הבדק -כל החלפת מתכן/יועץ תהיה באישור העירייה.
.2.2

אמות מידה לבחירת צוות המתכים של הקבלן הפאומטי

צוות המתכים של הקבלן הפאומטי יעמוד בקריטריוים המופעים בטבלה מס' .2

טבלה  1פירוט צוות מתכי הקבלן הפאומטי )כולל ווסף לצוות הליבה (
קריטריוים

מקצוע
1.1

ראש הצוות היו אדריכל רישוי בעל וותק של לפחות  10שים בתכון.
דרש לצרף תעודות השכלה ורישיון אדריכל.
היו בעל יסיון כאדריכל מוביל /מתכן ראשי של לפחות  3מבי

 .1אדריכל ראשי 1.2

ציבור /מתקי תברואה /שייעודם איו מגורים ,בעלי היקף כספי
מצטבר של  20מיליון  ₪ב 10 -השים האחרוות ,ואשר ביצוע של
לפחות שיים מהם הסתיים.
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי תכון כולל לפרויקט אחד לפחות

1.3

2.1

בהיקף מעל  50מש"ח ב 5-השים האחרוות.

מהדס מכוות רישוי בעל וותק של לפחות  10שים בתכון .דרש
לצרף תעודות השכלה ורישיון.
היו בעל יסיון כמתכן ראשי של לפחות  5מתקי תברואה/תעשייה

 .2מהדס ראשי
2.2

שייעודם איו מגורים ,בעלי היקף כספי מצטבר של  50מיליון ₪ב-
 10השים האחרוות ואשר ביצוע של לפחות שיים מהם הסתיים.

3.1
 .3מהל תכון
3.2

 .4קוסטרוקטור
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4.1

מהדס/אדריכל/מתכן ערים בעל יסיון ביהול תכון ב 5 -השים
האחרוות לפחות.
בעל יסיון כמהל תכון בלפחות  3פרויקטים של יהול תכון
מערכות מתקדמות/תשתיות/ביוי בהיקף מצטבר של  50מיליון ₪
והסתיימו טרם מועד הגשת ההצעה למכרז זה.
מהדס אזרחי רישוי בתחום הקוסטרוקציה ,בעל וותק של לפחות
 10שים בתכון קוסטרוקציה מיום הרישום.
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קריטריוים

מקצוע
4.2

הקוסטרוקטור היו חלק ממשרד הכולל מיימום  2מהדסי
קוסטרוקציה עם  10שות יסיון.
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי תכון קוסטרוקציה בהיקף ביצוע

4.3

של מעל  15מש"ח לפרויקט שכלל מבה תעשייתי פשוט /או מבה
דרך ל 3-פרויקטים לפחות ב 10-השים האחרוות.

5.1
5.2
 .5מהדס חשמל
5.3

5.4

מהדס חשמל רישוי ,בעל וותק של לפחות  10שים בתכון מיום
הרישום.
בעל יסיון בתכון מבים עם דרישות לרציפות תפקודית.
ביצע לפחות  2פרויקטים בהם דרש תיאום מול חח"י ,תכון וביצוע
חיבור חשמל במתח גבוה ו/או מתח עליון.
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי תכון חשמל בהיקף ביצוע מעל 10
מש"ח לפרויקט בודד ל 3-פרויקטים לפחות ב 10-השים האחרוות.
מהדס מים וביוב בעל וותק של לפחות  10שים בתכון של מתקי

6.1
 .6מהדס

מים

מים ,ביוב ,קווי מים ,ביוב חיצויים ,מתקי תברואה ותכון מערכת
כיבוי אש.
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי הדסת מים וביוב להקמת מבים

וביוב

6.2
6.3

7.1
 .7מהדס מיזוג
אוויר

עתירי מערכות בהיקף של  50מש"ח ומעלה ב 10-השים האחרוות.
בעל יסיון בתכון מתקי טיהור שפכים ומחזור מים אפורים.
מהדס מיזוג אוויר בעל וותק של לפחות  10שים בתכון מיום
הרישום.
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי הדסה בתחום מיזוג אוויר לפרויקט

7.2

אחד לפחות בתחום תעשייתי או מערכות מתקדמות

בהיקף 50

מש"ח לפחות ב 5-השים האחרוות.
בעל יסיון בתכון מתקי שיוע והרמה ומתק ים פ י אומטיי ם
 .9יועץ מכוות
)פיאומטי (
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לפי וי אשפה ל  4 -פרויקטים בהיקף ש ל  2,000יח"ד ומעלה ב-
 8השים האחרוות לפחות.
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מקצוע
10.1
.10

מתכן

כבישים ,תועה,
ע"ע פיתוח ויקוז 10.2

מהדס אזרחי בעל וותק של לפחות  10שים בתכון כבישים ,יקוז,
פיתוח וע"ע מיום הרישום.
בעל יסיון בתכון כבישים ,ע"ע ופיתוח בפרויקטים בהיקף מצטבר
של  50מש"ח לפחות ,כאשר ערך כל פרויקט הוא  15מש"ח לפחות ב-
 5השים האחרוות.

12.1
 .12יועץ מיגון

.13

יועץ

ופיתוח

יסיון בתחום מיגון מבים.
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי תכון קוסטרוקציה בפרויקט אחד

12.3

וף

מהדס אזרחי בעל תואר שי במיגון מבים או לחילופין בעל  12שות

13.1
13.2

לפחות בהיקף מעל  30מש"ח ב 5-השים האחרוות.
אדריכל וף בעל וותק של  8שים לפחות בתחום יעוץ ותכון וף
ופיתוח.
בעל יסיון מקצועי במתן שרותי יעוץ וף ,גיון ופיתוח בפרויקטים
בהיקף מצטבר של מעל  50מש"ח ב 5-השים האחרוות.
מהדס רישוי עם התמחות בתחום המדידה )גיאודזיה( ו/או מודד

14.1
 .14מודד

14.2

מוסמך בעל וותק של לפחות  10שים במדידות.
בעל וידע ויסיון בפעוח מדידות פוטוגראמטריות לרבות השלמת
מדידות פיסיות לצורך הכת תכיות אב ,תכיות מתאר ,תב"עות
ותכיות הדסיות מפורטות.
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי מדידות לפרויקט אחד לפחות

14.3

בהיקף מעל  50מש"ח ב 5-השים האחרוות.
בעל יסיון של לפחות  10שים בתחום תכון סביבתי ו/או סקרים

15.1
 .15יועץ איכות

עבד וביצע את הכתוב לעיל.
בעל יסיון בהכת אפיון ויתוח סביבתי לפרויקטים בהיקף מצטבר

הסביבה
15.2

15

סביבתיים/אפיון ויתוח סביבתי .יש להציג לפחות  3פרויקטים בהם

של מעל  100מש"ח ב 5-השים האחרוות.
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מקצוע

הגיש או היה מעורב בהגשה למכון התקים של לפחות פרויקט אחד
יועץ ביה ירוקה

16.2

לפי תקן תעשייה או מבי ציבור מעל  1000מ"ר עבור תקן ,5281
אשר קיבל אישור ממכון התקים לעמידה בתקן  5281ו/או אישור
שלב א'.

17.1
 .17יועץ בטיחות

בעל יסיון בייעוץ בטיחות של  8שים לפחות.
בעל יסיון בייעוץ בטיחות לפרויקט אחד לפחות שייעודו העיקרי

17.2

תעשייה  /תברואה מעל  1,000מ"ר
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי יעוץ בטיחות לפרויקטים בהיקף

17.3

.18

יועץ

אלומייום

18.1
18.2

19.1

.19

יועץ

אקוסטיקה

בעל יסיון במתן חוו"ד וייעוץ בושאי אלומייום ב 8-השים
האחרוות לפחות.
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי יעוץ בושא אלומייום לפרויקטים
בהיקף מצטבר של מעל  50מש"ח ב 5-השים האחרוות.

בעל יסיון במתן חוו"ד וייעוץ בושאי אקוסטיקה ב 8-השים
האחרוות לפחות.
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי יעוץ בושא אקוסטיקה לפרויקטים

19.2

20.1
 .20יועץ איטום

מצטבר של מעל  50מש"ח ב 5-השים האחרוות.

בהיקף מצטבר של מעל  50מש"ח ב 5-השים האחרוות.

בעל יסיון בייעוץ איטום מבים של  8שים לפחות.
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי יעוץ בושא איטום לפרויקטים

20.2

בהיקף מצטבר של מעל  50מש"ח ב 5-השים האחרוות.
מהדס רשום במדור קרקע וביסוס ,בעל יסיון בייעוץ ביסוס מבים,

21.1
 .21יועץ ביסוס

וייעוץ סקרי קרקע לתשתיות ב 10-השים האחרוות.
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי יעוץ ביסוס מבים וייעוץ סקרי

21.2

קרקע לתשתיות לפרויקטים בהיקף מצטבר של מעל  100מש"ח ב5-
השים האחרוות.
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מקצוע

בעל יסיון בתכון מערכות מסוגים שוים פים וחוץ למבה עם מגוון
23.1
.23

תיאום

מערכות
מבה ומערכות 23.2
תשתיות
ציבוריות
23.3

מערכות תקשוב ב 5-השים האחרוות לפחות וכן בעל יסיון בתיאום
תשתיות תת קרקעיות בפרויקטים עירויים ו/או פרויקטי כבישים.
יתן להעסיק  2מהדסים שוים.
בעל ידע ויסיון בהפעלת תוכות ייעודיות לגילוי מפגשים והצטלבויות
של מערכות בין לעצמן ובין לשלד המבה בזמן התכון באמצעות
תוכות /הדמיות תלת ממדיות ,יתוח התוצאות והמלצות לדרכי
פתרון להצטלבויות.
ידע ויסיון קודם בהכת תכיות תיאום מערכות הכוללות תכית,
חתכים ופרטים לרבות מידות הדרשים לביצוע תיאום מערכות
בביצוע .המתכן יידרש להציג תכיות כ"ל שהכין בפרויקטים בהיקף
 20מש"ח לפחות.
בעל יסיון במתן חוו"ד וייעוץ בגישות מבים ,תשתיות וסביבה ב5-

24.1

 .24יועץ גישות

24.2

השים האחרוות לפחות ובעל תעודה של מורשה גישות ורשום
בפקס מורשים לגישות.
בעל יסיון בהגדרת דרישות מיוחדות בושאי גישות והתאמה של
מבים וסביבת עבודה של אשים עם מוגבלויות בפרויקטים בהיקף
מצטבר של מעל  10מש"ח ב 5-השים האחרוות.

24.3

בעל יסיון בבדיקת תוכיות פיתוח ,תועה וחיה ,וכן בדיקת תכון
לצרכי מתן אישור ליישום דרישות הגישות בפרויקטים בהיקף
מצטבר של מעל  10מש"ח ב 5-השים האחרוות.
בעל יסיון מקצועי במתן שירותי יעוץ ביסוס מיסעות למסלולי טיסה

 .25יועץ תכן
מבה למיסעות

 .26מהל BIM
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25.1

/מפעלים דומים/רחבות מטעים בהיקף מצטבר של מעל  20מש"ח ב-
 5השים האחרוות.

בעל יסיון מקצועי במתן שירותי יהול  BIMב 5 -שים אחרוות.
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קריטריוים

 .27אחר

כל יועץ אחר ,שלדעת המציע דרש לצורך תכון והקמה של המערכת
הפאומטית ובכלל זה יהול הפרויקט ,ליווי היתרים ובקרת איכות
ובתאי שיאושרו על ידי העירייה ויהיו בעלי יסיון מיימלי של 5
שים בתחום הרלווטי.

.2.3

תכולת העבודות שוא חוזה זה:

 .2.3.1למען הסר ספק ,הצעת המחיר של הקבלן הפאומטי ,תכלול בתוכה בוסף לתכון ,ביצוע
ותפעול המערכת הפיאומטית ,בין היתר ,את השירותים הבאים:
 2.3.1.1מדידה פיסית לצורכי תכון ו/או רישוי .באחריות הקבלן הפאומטי לוודא תקפות
תכיות המדידה בכל שלב ושלב בהתאם לדרישת הרשויות השוות.
 2.3.1.2איסוף תוי רקע החלים על שטח התוכית כולה וסביבתה הקרובה ,ככל שיידרשו לצורך
השלמת התכון ,לרבות השלמת סקרים ככל שיידרשו בהליך התכון והרישוי ובייהם :גילוי
וסקר תשתיות קיימות )תת קרקעיות ועיליות( ,סקר היסטורי ,סקר אקוסטי ,וף ,סקר עצים,
סקר צמחיה וגיאופיטים ,אילוצים הידרולוגיים וגיאו-הידרולוגיים ,גיאולוגיה ,תוי הבסיס
הקיים ,סקר ארכיאולוגי ,תכוות הדסיות של הקרקע ,אילוצים דמוגרפיים ,אילוצים תועתיים
לרבות בה"ת ,ספירות תועה ותחזיות תועה ,אפשרות לסקר ססמי וסקר תגובת אתר ,אקלים,
תשתיות ארציות ,אזוריות ומקומיות קיימות או מתוכות בסביבת שטח התכון או בתוכו,
בעלויות ,פלישות ,מי תהום בדיקות מעבדה וקידוחים וכו'.
 2.3.1.3העתקות ,צילומים ,שליחויות ,הדפסות וכל עבודה לוגיסטית הקשורה לתפעול התכון
ותוצריו.
 2.3.1.4בדיקות פיזיות  -בדיקות ריח /קרקע מזוהמת ו/או או הפעלת מעבדה ,וכד'.
 2.3.1.5כל דרישה המופיעה במסמכי התב"ע ומחייבת את הקבלן.
 2.3.1.6תיאומים מול קבלים ראשיים ,בעלי תשתיות וכל בעלי עיין רלווטיים לשטח התוכית
וגבולותיה.
 .2.3.2לא תשולם תוספת תשלום בגין שיוי ו/או התאמת התכון לדרישות הרשויות והגשות
חוזרות לוועדה ו /או בשל דרישות מתכי התב"ע בדגש על תיאום מערכות.
 .2.3.3לא תשולם תוספת תשלום בגין עדכון ותיקוף תכיות המדידה לרבות הגשות חוזרות
לוועדה.
 .2.3.4לא תשולם תוספת תשלום במידה והקבלן הפאומטי יידרש לפצל את ביצוע הפרויקט
למספר חבילות תכון שוות ויידרש להכין /לבצע עבור כל אחד מהם ,בין היתר היתרי בייה,
כתבי כמויות ,תכיות ,תאומים ,פיקוח עליון ,מפרטים וכיו"ב וזאת ללא קשר לרציפות
הכרוולוגית ובכלל זה גם ביצוע תתי עבודות בשלבים או עיכוב בלוח הזמים של קבלן התשתיות
או מי מטעמו.
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 .2.3.5לא תשולם לקבלן תוספת תשלום בעבור הכפפתו לקבלן הראשי של הפרויקט ובעבור כל
דרישות לו"זיות ואחרות שיחולו על הקבלן לאור דרישות אלו.
 .2.3.6בביצוע התחייבויותיו יעשה הקבלן הפאומטי כמיטב יכולתו ,למיעת עיכובים או
הפרעות במהלך ביצוע השירותים .השירותים ייתו ברציפות ,באופן מתמיד ובקצב הדרש על
ידי העירייה או מי מטעמה על מת למוע כל עיכוב בלוח הזמים של ביצוע הפרויקט ובכל מקום
שתואם ובכל עת כדרש לביצוע הפרויקט.
 .2.3.7הקבלן הפאומטי יוודא התאמת התכון לביה ברת קיימא לפי תקן  5281ברמת כוכב 1
לפי הגדרות התקן התקפות במועד הביצוע.
.2.4

מחשוב ומערכות מידע

 .2.4.1על הקבלן הפאומטי להקים ,לתפעל ,לדאוג לאחזקה שוטפת לרבות עדכון שוטף ושדרוג
של מערכת מחשוב – שתיתן מעה מחשובי לכל שרות שעל הקבלן הפאומטי לספק על פי חוזה
זה ,ללא תמורה וספת  .כל המערכות והתוכות יכללו בהצעת הקבלן הפאומטי ולא תשולם כל
תוספת עבורן .הקבלן הפאומטי יספק מחשבים לעירייה על פי דרישתו.
 .2.4.2מערכת המחשוב תהיה מרושתת.
 .2.4.3מערכת המחשוב במשרדי הקבלן הפאומטי ,מתכי המשה ויועציו ,תכלול בין היתר
את התוכות הבאות )כל זאת באחריות הקבלן הפאומטי ללא תשלום וסף(:
 2.4.3.1מערכת הפעלה.
 2.4.3.2תוכה ליהול משרד.
 2.4.3.3כל תוכות  ,Officeלרבות .ms-project
 2.4.3.4תוכת ) Revitאדריכל /מהדס(.
 2.4.3.5תוכת אוטוקאד . AutoCAD
 2.4.3.6תוכה מותאמת .GIS
 2.4.3.7תוכה כתבי כמויות וחשבוות  -ביארית.
 2.4.3.8מפרטים כלליים לעבודות בייה.
 2.4.3.9מאגר תקים ישראליים.
 2.4.3.10קישור לאיטרט במהירות גבוהה.
 2.4.3.11מערכת שיתוף קבצים ותכיות כדוגמת סופר רמדור ליהול פרויקטים ומסמכי
פרויקטים.
 2.4.3.12תוכות ייעודיות של תפעול המערכת הפיאומטית.
 2.4.3.13קישוריות לתוכות דרשות על ידי העירייה )בהקשר למוקד עירוי וכד'(.
 2.4.3.14הקבלן הפאומטי יהל יומן עבודה ממוחשב כדוגמת רמדור או ש"ע.
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 .2.4.4הקבלן הפאומטי יספק מספר רישיוות בחלוקה בהתאם לצוות המתכים והיועצים
המעורב בפרויקט.
 .2.4.5הקבלן הפאומטי ידאג לכל ההרשאות הדרשות לגורמי העירייה לשם שימוש מלא
במערכת ,לרבות גישה ,עיון ומתן הערות.
 .2.4.6המערכת ליהול פרויקטים תהיה בעלת מגון אבטחת מידע וגיבוי המאפשרת הגדרת
הרשאות לצפייה ,סימון הערות על גבי שרטוטים ,כתיבה ופתיחת תיקיות .כמו כן ,תימע
המערכת ממחיקת קבצים ומדריסת קבצים.
 .2.4.7המערכת תאפשר צפייה בקבצי  ,CADבגרסתם העדכית ביותר לרבות קבצים משולבי
.XREF
 .2.4.8הקבלן הפאומטי ישתמש במערכת  DATA MAP - GISוידאג לשיתוף און ליין של
העירייה.
 .2.4.9המערכת תאפשר להל עץ תיקיות מידע ללא הגבלת רמות היררכיה וללא הגבלת מספר
התיקיות.
 .2.4.10המערכת תאפשר העברת הודעות על הפצה וקישור ישיר ע"י שליחת  ,SMSמייל ופקס.
 .2.4.11המערכת תאפשר יהול משימות ומעקב אחר משימות פתוחות.
 .2.4.12מערכת המחשוב תכלול את כל הדרש ליהול המחשוב ומערכות מידע ,לרבות רשת
מחשבים ,שרתים ,מדפסות ,פלוטר וכיו"ב.
 .2.4.13כל התכיות יוכו על גיליון בגודל סטדרטי ,ויכללו רצועת שוליים אחידה )סטריפ(.
 .2.4.14עם סיום התכון ואישורו על ידי העירייה ,תימסר לציגי העירייה מערכת התכיות
בפורמט דיגיטלי כדלהלן:
 2.4.14.1רשימת התכיות )הקטלוג( ייתו לא רק בפורמט  ,AUTOCADאלא גם בפורמט WORD
ו  PDFאו  EXCELויכללו את שם הקובץ ,תוכן ,ומיקום על הדיסק.
 2.4.14.2הקובץ יהיה שמור בגרסת אוטוקאד  2020ומעלה.
 2.4.14.3יבוצע שימוש רק בפוטים מוסכמים ע"י אגף ההדסה של העירייה.
 2.4.14.4יועברו גם קבצי ה  PLTו /או ) PDFכדי שיתן יהיה להדפיס את השרטוטים(.
 2.4.14.5גיבוי -הקבלן הפאומטי יבצע גיבוי יומי בען למערכות התוים הרלווטיות לתפעול
המערכת הפיאומטית.
 2.4.14.6לטובת הגשה לתיאום הדסי ,יבוצע התכון בהתאם לדרישות עיריית יהוד-מווסון.
הקבלן מחויב לקבל דרישות אלו ,ולקבל דרישות ממתכן ומתאם המערכות של התב"ע .להלן
דרישות מיימליות מחייבות:
א.

יש לתת שמות ברורים לקבצים.

שמות השכבות לתכון וביטול יהיו עם תחיליות כדרש ע"י מערכת תיאום הדסי של
ב.
עיריית יהוד-מווסון.
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ג.

יש לשמור את הקבצים בגרסת אוטוקד .2010

ד.

אין להשתמש בתחיליות התכון ) (PREFIXבחתכים ,במקרא ,בטקסט או כל שכבה

שאיה תכון.
ה.

התוכיות יוגשו ברשת קואורדיטות ישראל החדשה בלבד.

ו.

יש לוודא שהתכון מצא במרחב התכון של קובץ האוטוקד ) .(model spaceהחיה זו

לא תחול על קבצי חתכים.
אין לשים מקרא לתוכית במרחב התכון ,אלא במרחב הייר ).(paper space

.2.5

שילוב תכון באמצעות מחשב ואיטראט

 2.5.1על כל המתכים מטעם הקבלן לעבוד בשילוב תיב"מ .עבודת התכון תתבצע עפ"י הלים
שייקבעו באחריות מהל התכון מטעם הקבלן הפאומטי ואשר יבטיחו שיתוף פעולה ותאום
מוחלט בין המתכים .תוכת העבודה תהיה כדוגמת אוטוקאד ,או שווה ערך המתואמת עמה.
2.5.2

עם השלמת התכון ואישורו ,יעביר הקבלן הפאומטי לשימוש העירייה בפורמט דיגטלי,

סט תכיות הכוללים את התכון המאושר בכל מקצועות התכון.
2.5.3

עם השלמת הביצוע ,וכתאי להתחלת תפעול הביין ,יעבירו המתכים ו/או קבלי

המערכות מטעם הקבלן הפאומטי לידי העירייה את הקבצים המתארים את הביצוע בפועל ) AS
 ,(MADEכשהם מאושרים וחתומים על ידם .מערכות תת קרקעיות יסומו )כמיימום יסומו:
עומק ,איוורט ,קוטר ציור ,מיקום( ויאושרו בחתימת מודד.
2.5.4

מסמכים כתובים כגון מפרטים טכיים ,יוקלדו במעבד תמלילים  WORDאו שווה ערך

בסביבת חלוות ,או במעבד תואם.
 2.5.5כל התכיות הממוחשבות תהייה במידות מאוחדות וסטדרטיות ותישאה רצועות
שוליות ,הכול על פי החיות מפורטות של העירייה .רצועות השוליים יכללו לוגו העירייה ,לוגו
הקבלן הפיאומטי שמות כתובות ומספרי טלפון ופקס של הקבלן הפאומטי ,המתכים
והיועצים ,רשימת עדכון ,רשימת תפוצה ,סטטוס התכית ,ק"מ ,פרוט העורכים המבקרים
והמאשרים ,שם הקובץ ומס' המהדורה ,שם התכית ומספר התכית.
2.5.6

על כל המתכים מטעם הקבלן הפאומטי להשתמש לצורך העבודה במערכת קישור

בייהם באמצעות האיטרט ,להעברת תכיות במחשב כגון רמדור  , @VIEWולהל מעקב אחר
מהדורות ועדכוים .בוסף ,על הקבלן הפאומטי להעמיד לרשות גורמי העירייה הרשאות גישות
והתייחסות אל התכיות והמסמכים השמרים במערכת בלפחות  5משתמשים.
2.5.7
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.2.6

דרישות לתהליך התכון

2.6.1
עבור:

התכון יבוצע בשלבים ובהתאם להחיות העירייה למרחב תכון מוגדר לפי שלבי ביצוע,

המבה הראשי אשרור תכון ראשוי וסופי ,תכון מפורט ותוכיות מפורטות לביצוע של

המבה הראשי ואישור במסגרת הליך עיצוב אדריכלי של העירייה )טרום היתר( ,וכלל
ההיתרים הדרשים.


הצרת הפאומטית אשרור תכון ראשוי וסופי ,תכון מפורט ותוכיות מפורטות לביצוע

של צרת הפיאומטית על מרכיביה .תכון מפורט יכלול תיאום תשתיות עם צוות התכון מטעם
העירייה ו/או מהל מקרקעי ישראל ותיאום הדסי מול אגפי העירייה כדרש.
 2.6.2הקבלן הפאומטי יציג לוח זמים מפורט ,בהתאם להחיות שקיבל ממהל הפרויקט
מטעם העירייה.
2.6.3

הקבלן הפאומטי יציג מרכיבי תיעוד לאחר ההקמה.

 2.6.4מסמכים יוגשו בכל שלב לפחות ב ) (2העתקים מודפסים ושלושה עותקים במדיה מגטית
וזאת לפי מועד הצגת התוצר )סעיף .(2.5.2
2.6.5
הפיקוח.

בסיום כל שלב ימסור הקבלן הפאומטי העתק אלקטרוי מכלל האישורים שתו לגוף

 2.6.6העירייה איה מתחייבת לאישור התכון לשלביו השוים בהתאם לתכון שהוגש במסגרת
ההצעה של הקבלן הפאומטי במכרז זה.
 2.6.7הקבלן הפאומטי יבצע תיקוים והתאמות בתכון לפי החיות העירייה ו/או מי מטעמה,
לרבות צוות התכון מטעם העירייה ומהל הפרויקט עד לאישורה הסופי של התוכית בכל שלב
רלווטי .שיויים ותיקוים יהיו חלק מהצעתו של הקבלן הפאומטי ולא יחשבו כעילה לתוספת
כספית המזכה את הקבלן הפאומטי.
 2.6.8בסיום כל שלב יכין הקבלן הפאומטי מצגת לאישור העירייה וציגיה ויציג בפיהם את
התוצר ,העירייה ו/או ציגיה אים מתחייבים לאישור התכון הראשוי  /סופי  /מפורט /ביצוע.
מודגש כי גם כאשר יקבל הקבלן הפאומטי את אישור העירייה ,האחריות המלאה לעמידה על פי
כל דין חלה עליו.
 2.6.9במידה שלא אושר מקטע /ושא /מבה מתוכן של הקבלן הפאומטי בשלב כלשהו על ידי
העירייה ,ימשיך הקבלן הפאומטי בתכון /ביצוע של אזורים /מקטעים /מבים אחרים על פי לוח
הזמים שאושר על ידי העירייה ולא יעכב את התקדמות יתר העבודות.
 2.6.10הקבלן הפאומטי יקדם את התכון באופן הבא:
 2.6.10.1הגשת תכון לעירייה וקבלת אישורה בכתב )לכל שלב(.
 2.6.10.2עם קבלת האישור העירייה השגת כל הדרש לצורך קבלת היתר ביה למבה הראשי
תיאום תשתיות למרכיבי הצרת הפיאומטית )לרבות ביצוע תיאום מול מתכי התב"ע וקבלת
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אישורם( במסלול האישור המקובל אצל העירייה ובהתאם לדרישות התכון של גורמים
רלווטיים ברישוי אצל העירייה ,לרבות גורמי תיאום הדסי.
 2.6.10.3במידת הצורך ,מתן מידע לעירייה על שיויים ו/או החיות שהתקבלו אשר אים תואמות
להגשה כפי שאושרה על ידי העירייה .השיויים טרם הגשה חוזרת למכון הרישוי יאושרו מול
העירייה ו /או ציגיה בכתב.
.2.7

כפיפות

 2.7.1הקבלן הפאומטי יתכן ויבצע את הפרויקט בכפוף לכל החוקים ,התקות ,התקים,
ההוראות והמפרטים הסטדרטיים ובתוך כך:
 2.7.1.1הוראות והחיות במסגרת חוזה זה על ספחיו ותשריטיו.
 2.7.1.2הוראות תכיות ביין עיר החלות או המצאות בתהליכי הפקדה.
 2.7.1.3הוראות והחיות ועדה מקומית ו /או מחוזית ו /או אגף מהדס העיר.
 2.7.1.4הוראות מרחביות של העירייה.
 2.7.1.5הוראות והחיות של גורמים סטטוטוריים )כדוגמת-משרד הבריאות /העבודה/
התחבורה ,פיקוד העורף ,חברת חשמל /בזק /כבלים ,משטרת ישראל ,גורמי ביטחון שוים,
חברות עירויות ,אגודי ערים וכד'(.
 2.7.1.6חוק התכון והביה תשכ"ה ותקות הביה על עדכויהם השוים.
 2.7.1.7חוק רישום קבלים ותקות רישום קבלים.
 2.7.1.8הוראות למתקי תברואה )הל"ת(.
 2.7.1.9המפרט הכללי לעבודות בין  -משהב"ט /הוצאה לאור המעודכן לעת הוצאת המכרז -כל
הפרקים.
 2.7.1.10תקי מכון התקים הרלווטיים ,בהיעדרם )תקים ישראלים( תקים בי"ל באישור
העירייה בכתב .בהיעדרם -הוראות יצרן באישור העירייה.
 2.7.1.11פקודת בטיחות בעבודה )המעודכת ( -המוסד לבטיחות וגהות.
 2.7.1.12חוק החשמל -המוסד לבטיחות וגהות.
 2.7.1.13תקות בטיחות בעבודה.
 2.7.1.14חוקי עזר עירויים.
 2.7.1.15חוק המהדסים והאדריכלים ותקות המהדסים והאדריכלים.
 2.7.1.16הוראות והחיות העירייה ,הגוף המפקח.
 2.7.2כל החוקים ,התקות ,התקים ,ההוראות ,המפרטים הסטדרטיים והחיות יהיו
במהדורה המעודכת ביותר .כל המסמכים והמפרטים יהיו חלק ממסכי החוזה בין אם הם
מצורפים או לא.
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 2.7.3הקבלן הפאומטי מתחייב כי הבין ומכיר את כל המפרטים המצויים לעיל ,כי קרא
והבין את תכם וכי קיבל את כל ההסברים מאשי מקצוע אשר ביקש להשלמת פערי מידע באם
היו וכי מתחייב לבצע את עבודותיו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
.2.8

שלבי התכון

 2.8.1כללי
חלק מתהליך התכון יבצע הקבלן הפאומטי תכון אדריכלי והדסי לכלל מרכיבי המערכת
בשטח הציבורי והמגרש של המבה הראשי ובכלל המגרשים בשטח התכית .הקבלן הפאומטי
יהל את יועציו השוים לביצוע כל התיאומים הדרשים עם צוותי התכון מטעם עיריית יהוד
מווסון ,רשויות ובעלי תשתיות באזור ולהשגת כל האישורים הדרשים וביצוע כל העבודות
הדרשות להקמה ותפעול המערכת הפיאומטית .הקבלן הפאומטי יבצע תיאום מלא עם קבלן
התשתיות בהתאם לדרש ,ויפקח במהלך הביצוע על כל העבודות הדרשות לתפעול מלא של
המערכת הפיאומטית בשטח התכיות .תוואי סופי לתכון הצרת יאושר בשלב התכון המפורט

ובמידת הצורך תיבדק האפשרות להעבירו בשצ"פ.
הקבלן הפאומטי יהל את הליך הרישוי מול הוועדה המחוזית ו/או מכון הרישוי מטעם העירייה
ו /או גורם אחר רלווטי להליך ההיתרים והרישוי.
 2.8.2שלב אשרור תכון ראשוי ותכון מוקדם  -צרת ומרכיביה בתחום הציבורי
להלן פעולות שעל הקבלן הפאומטי לבצע לשלב זה:
 2.8.2.1לימוד ובדיקת תכיות מדידה שתסופק על ידי צוות העירייה .במידת הצורך ,יבוצעו
השלמות מדידה ע"י הקבלן וללא תמורה וספת .
 2.8.2.2ביצוע ביקורים משלימים בשטח התוכיות.
 2.8.2.3השתתפות בדיוים עם העירייה או ציגיה.
 2.8.2.4קבלת מידע דרש מצוות התכון שמטעם עיריית יהוד מווסון ,לימודו והטמעתו.
 2.8.2.5יתוח אילוצים הובעים מצרכי המערכת הפיאומטית והמתקים הוגעים לה.
 2.8.2.6יתוח אילוצים מתשתיות לוות /סמוכות /חוצות .התאמת תיאום התשתיות שעשה
קודם למועד הוצאת המכרז ו/או מועד תכון המערכת ע"י הקבלן הפאומטי בתיאום מלא מול
צוותי התכון מטעם עיריית יהוד מווסון וקבלת אישורם .הקבלן לא יוכל לבוא בדרישות לשיויי
תכון ע"י צוותי התכון מטעם עיריית יהוד מווסון ויתאים את התכון שלו לאילוצים הקיימים.
 2.8.2.7יתוח אילוצים מול תוכית הפיתוח – עומק דרש ,שיפועי חפירה,
התשתיות או אחרים.

תכיות קבלן

 2.8.2.8יתוח אילוצים הובעים מעבודה בקרבה לתשתיות שמבוצעות על ידי קבלים וספים .על
הקבלן הפאומטי לדעת כי ייתכן ועבודות ההחה של הצרת הפאומטית תבוצעה בסמוך
לעבודות שמבצע קבלן התשתיות מטעם עיריית יהוד מווסון .על הקבלן ללמוד את האילוצים
הגרמים כתוצאה מכך.
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 2.8.2.9יתוח מרחקי ביטחון במידה שדרש.
 2.8.2.10יתוח אילוצים הובעים מתכיות ביוי מתוכות ועתידיות.
 2.8.2.11הכה ,במידת הצורך ,של  2חלופות לתוואי הצרת בתחום הציבורי.
 2.8.2.12הכת מפת תוחה בקה מידה של  1:500על רקע תוכית כבישים ופיתוח ,ובהתאם
למידע שיתן ע"י צוותי התכון של עיריית יהוד מווסון במקומות בהם יתן מידע זה.
 2.8.2.13תוואי מוסכם מול ציגי העירייה של קווי המערכת הפיאומטית מתואם עם קווי
תשתיות אחרים התואם את תוכית התאום המערכות כפי שהוכה ואושרה על ידי עיריית יהוד
מווסון.
 2.8.2.14סימון של שוחות הבקרה וחיבור למגרשים הפרטיים.
 2.8.2.15אספקה והחה של שוחות בקרה התואמות את הפרטים שצורפו למכרז זה .על הקבלן
לאשר את הפסק את הדוחה לדוגמא.
 2.8.2.16תיאום חתך הרוחב הטיפוסי לכל רחוב רלווטי וסטדרטים לביצוע על פי תיאום
מערכות .במידת הצורך יוצגו מספר חתכי רוחב טיפוסיים בכל רחוב.
 2.8.2.17קביעת מיקום ומרכיבים סופיים של מתקי השלכה במרחב הציבורי.
 2.8.2.18מיפוי כלל המגרשים בכל התוכיות והצגת שיוך של כל מגרש לביוי /שצ"פ למבה ראשי
כפי שהוגדר.
 2.8.2.19קביעת מיקום כיסת הצרת למגרש המבה הראשי.
 2.8.2.20הצגת חתך ושיפוע כיסת הציור למבה הראשי.
 2.8.2.21הצגת חישובי ספיקה של מערכות המבה הראשי התואמים למרחקים המתוכים כחלק
מתוואי הצרת הראשית לכל שלבי התוכיות.
 2.8.2.22הקבלן הפאומטי יתאם את החלופות /חלופה בחרת מול צוותי התכון של העירייה.
 2.8.2.23הקבלן הפאומטי יציג את התאמת התכון המוצע להוראות ,חוקים ,תקים ,החיות
הרשות המקומית וכד'.
 2.8.2.24הקבלן הפאומטי יציג הסברים לגבי הפתרוות לתכון תוואי המערכת הפיאומטית על
כל מרכיביה.
 2.8.2.25הקבלן הפאומטי יגדיל לקה מידה דרש אזורים בחרים לפי דרישת העירייה ,יציג
חתכים כלליים ומקומיים וספים בקה מידה דרש על ידי העירייה.
הערה :העירייה ו/או ציגיה יאשרו את תוואי הצרת הראשית ,לכל השלבים בכל התוכיות ,על
כל מרכיביה ורק לאחר מכן יוכל הקבלן הפאומטי להתקדם לשלב התכון המפורט .העירייה
רשאית להגדיר לקבלן הפאומטי תוואי ו/או מיקום ו/או עומק החת הצרת הראשית על פי
שיקולה כל עוד לא יפגע בתפקוד הפוקציואלי של המערכת וזאת על פי הוכחת הקבלן הפאומטי
לקשיים תפקודיים כתוצאה מכך.
 2.8.3שלב אשרור תכון ראשוי ותכון מוקדם – המבה הראשי
הקבלן הפאומטי יגיש לאישור העירייה את התכיות והמפרטים הבאים:
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 2.8.3.1תכית העמדה במגרשים של כל מרכיבי הפרויקט בק"מ .1:250
 2.8.3.2תכיות מפלסים לכל מאפייי הפרויקט בק"מ .1:150
 2.8.3.3חזיתות וחתכים עקרויים של הפרויקט בק"מ .1:100
 2.8.3.4פרטים עקרויים של חלקי המעטפת -איטום /בידוד וכד' בק"מ .1:10
 2.8.3.5תכית תועה כיסה ויציאה מהמגרש בק"מ .1:100
 2.8.3.6תוכית חיות.
 2.8.3.7חישוב שטחים מפורט על פי חוק התכון והביה ובהתאם לספחים במכרז זה.
 2.8.3.8תיאור מילולי המסביר את שיטת הביה ,עקרוות תכון )בדגש על ביה ברת קיימא
ומיעת מטרדי סביבה  -רעש ואיכות אוויר( ,עומסים במבה ,שיטת הפיוי ,חומרים ,תגמירים,
אופן שילוב המערכת למיעת מטרדי ריח והכל בהתאם לדרש בספחים הטכיים של חוזה זה
ובצירוף פרוספקטים ותיעוד על פי צורך.
 2.8.3.9פירוט לוח זמים עד ממתן צו התחלת עבודת התכון ועד לקבלת טופס ) 5/ 4ובתיאום
והצגת תחזית אכלוס מבים ראשוים בתמ"ל .(1041
 2.8.3.10פרשות טכיות של המערכות הפיאומטיות שישולבו במבה הראשי.
 2.8.3.11פירוט ועדכון לגבי סילוק מטרדים במגרשים.
 2.8.3.12תכית פיתוח ראשוית /מוקדמת.
 2.8.3.13דוח -התאמה לרמת כוכב  1בתקן .5281
 2.8.3.14פירוט והסבר לגבי הליך ואופן הטיפול בקרקע מזוהמת במידה ותימצא במגרש מבה
ראשי.
 2.8.3.15חישובי עמידה בתקות הל"ת.
 2.8.3.16חישובי עמידה בתקות תברואה – החיות מרחביות של העירייה.
 2.8.3.17הדמיות תלת מימד שמכל חזית וחזית חמישית בדגש על קווי ראיה ממבים שכים.
 2.8.3.18סרטון המתאר את הליך הפיוי מהמבה הראשי -מרגע כיסת משאית הפיוי למגרש ועד
ליציאתה כולל הערכת זמן הפעילות הזו.
 2.8.4תכיות סופיות/מפורטות  -צרת ומתקיה במרחב הציבורי ,הקבלן יגיש לאישור
העירייה לפחות את התכיות והמפרטים הבאים:
 2.8.4.1חלופה בחרת של תוואי צרת כולל שוחות בקרה ,התחברות למגרשים פרטיים ,ועמדות
השלכה ציבוריות בק"מ .1:250
 2.8.4.2תכית חיבורים למבים.
 2.8.4.3תכית מפורטת של אתר ההתארגות בק"מ  1:200ובכלל זה העמדת מבים ,גידור
דרכים ארעיות ,תאורה ,חיבור זמי לתשתיות ולא רק.
 2.8.4.4תכון לפי שלבים – הצגת שלביות ביצוע בהתאמה לשלביות ביצוע תשתיות על.
 2.8.4.5סכמות ואיזומטריות.
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 2.8.4.6לו"ז של הפרויקט ,לרבות התאמה לאילוצים בשטח ותיאום עם אחרים.
 2.8.4.7חישובי צריכת חשמל.
 2.8.4.8פרטים של מתקי המערכת בשטח הציבורי – שוחות טיפול ,עמדות השלכה וכו'.
 2.8.4.9הקבלן הפאומטי ידאג לאשר עד  4חלופות של דגמי מתקי ההשלכה הציבוריים מול
ציגי העירייה ויציג תכון מפורט כולל הדמיות של המתקים במיקום המדויק שלהם בתוכיות.
 2.8.4.10הצגת תיאום תשתיות מפורט מול הרשות וצוות התכון של העירייה.
2.8.5

תכיות סופיות/מפורטות למבה הראשי.

 2.8.6להלן פירוט התכיות ומסמכים שעל הקבלן הפאומטי להגיש לאישור העירייה עבור
המבה הראשי ,ההגשה תהיה מתואמת עם דרישות עיצוב אדריכלי וקבלת כל ההיתרים
הדרשים אצל העירייה:
 2.8.5.1אדריכלות
2.8.5.1.1

תכית העמדה מעודכת של הפרויקט בק"מ .1:250

2.8.5.1.2

תכיות אדריכלות של כל המפלסים והמתקים במבה הראשי ושימושם.

2.8.5.1.3

וספים במגרשים כפי שהוגדר במסמכי החוזה/מכרז על ספחיו בק"מ .1:50

חתכים פריסות וחזיתות סופיים של המבה הראשי בכפוף לאישור עיצוב
2.8.5.1.4
אדריכלי של העירייה בק"מ .1:50
חתכים תכיות ופריסות סופיות של המרחבים המוגים וחדרי המדרגות
2.8.5.1.5
המחוזקים המובילים אליהם בק"מ .1:50
פרטים של מעטפת מבים ,איטום ובידוד ,יקוז ,מדרגות ,מעליות ,גג ירוק
2.8.5.1.6
העמדה של ריהוט וציוד בק"מ של .1:50
2.8.5.1.7

תכיות תקרות וגגות.

2.8.5.1.8

מפרטי גמר לכל החללים.

 2.8.5.2קוסטרוקציה
2.8.5.2.1

תכיות חפירה ודיפון בק"מ .1:50

2.8.5.2.2

תכיות ביסוס בק"מ .1:50

2.8.5.2.3

תכיות קורות יסוד ,רצפות ותקרות בק"מ .1:50

2.8.5.2.4

חתכים בכל התכיות.

2.8.5.2.5

פרטי עמודים/קורות בק"מ .1:5-1:10

2.8.5.2.6

תכיות חדרי מדרגות ,מרחבים מוגים בק"מ .1:50

2.8.5.2.7

חתכים טיפוסיים לכל קומה ,בק"מ .1:20

2.8.5.2.8

פרטי חיבור רכיבים טרומיים עפ"י החית העירייה.
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2.8.5.2.9
רלווטיים.

חישובים סטטיים כולל ולא רק כוחות רוח ורעידות אדמה -לפי תקים

 2.8.5.3מתקי תברואה במבה הראשי
2.8.5.3.1

תכית שטח -חיבורי חוץ בק"מ .1:250

תכיות מים וביוב בכל קומות המבה לרבות תכיות מים לכיבוי אש ,תכיות
2.8.5.3.2
מתזים )ספריקלרים( בק"מ .1:50
2.8.5.3.3

סכימות ואיזומטריות.

2.8.5.3.4

מאגרי מים.

2.8.5.3.5

מתקי פיוי אשפה – דחסיות -מיקום.

 2.8.5.4מתקי מערכת פיאומטית במבה הראשי
2.8.5.4.1

חיבורי צרת במבה הראשי.

2.8.5.4.2
המבה ראשי.

תכיות מיקום -גדלים -משקלים -טווח עבודה של מתקי אצירת האשפה בתוך

2.8.5.4.3

חישובי ספיקה.

2.8.5.4.4

פרוט הציוד כולל מפרטי יצרן /פרוספקטים ולא רק.

תכית כיסה של הצרת הפאומטית למגרשי המבה הראשי ועד חיבורה
2.8.5.4.5
לציקלון בק"מ .1:50
 2.8.5.5חשמל ותשתיות תקשוב במבה הראשי
2.8.5.5.1

חיבורי חוץ – מתח גבוה ,מתח מוך ,תקשרות וטלפויה בק"מ .1:250

2.8.5.5.2

תכיות פריסה לכל הקומות לרמת תאורה ,תקשורת וטלפויה בק"מ .1:50

2.8.5.5.3

תכיות הארקות יסוד בק"מ .1:50

2.8.5.5.4

תכיות כליאת ברקים ,תכיות ארוות חשמל ולוחות חשמל.

2.8.5.5.5

סכמות חשמל בק"מ .1:50

2.8.5.5.6

תכיות הזת חשמל למעליות/עגורן בק"מ .1:100

2.8.5.5.7

תכיות להזת חשמל למיזוג אוויר בק"מ .1:100

2.8.5.5.8

תכיות גראטורים ,לוחות ,תקשורת וטלפויה בק"מ .1:100

2.8.5.5.9

פירוט לגבי חדרי ארגיה ובכלל זה מיקום וגישות לטיפול.

 2.8.5.6פיתוח וגיון במבה הראשי
2.8.5.6.1

תכית יקוז לגר עילי כולל בורות החדרה איגון בק"מ .1:50

2.8.5.6.2

תכית פיתוח ,תאורה וגיון מפורטת בק"מ .1:50

2.8.5.6.3

תכית השקיה מפורטת בק"מ .1:50

2.8.5.6.4

פרטים של הפיתוח.
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2.8.5.6.5

רשימות צמחים.

2.8.5.6.6

רשימת חומרי גמר בפיתוח.

2.8.5.6.7

תוכית שיקום האתר.

2.8.5.6.8

תוכית מפורטת לושא גג ירוק.

2.8.5.6.9

תכית חיות.

2.8.5.6.10

תיאור מילולי של אופן הטיפול בעצים לשימור/עקירה/העתקה.

 2.8.5.7מיזוג אוויר ואוורור במבה הראשי
תכיות חד קוויות של שיטות מיזוג אוויר שבחרו בעזרת סכמות זרימת מים
2.8.5.7.1
וזרימת אוויר בביין של כל המערכת.
חישובי עומס תרמי של המבה בהתאם לתקים ישראלים רלווטיים ובדגש על
2.8.5.7.2
קודות קיצון במזג האוויר.
2.8.5.7.3
והפליטה.

תכיות מפורטות המציגות את תעלות האוורור ,המסים ,מערכות הייקה

תכיות מפורטות המציגות את מיקום יחידות מיזוג האוויר ויחידות המפוח,
2.8.5.7.4
תוואי צרת ,שסתומי יתוק קומתיים ואזורים.
2.8.5.7.5

הצגת תכון של מערכות הבקרה לרבות סכימה עקרוית של כל מערכת.

2.8.5.7.6

תכיות המציגות את פרטי הציוד.

2.8.5.7.7

תכיות פיוי עשן.

2.8.5.7.8

תכיות תת לחץ – כולל מפרט ציוד וחישובים.

 2.8.5.8מערכת בקרת מבים במבה הראשי
2.8.5.8.1

תכיות ,סימון עפ"י ושא – חשמל ,מים וכו'.

2.8.5.8.2

מפרטים וגרפים.

 2.8.5.9בטיחות
.2.8.5.9.1

תכיות בטיחות מפורטת בק"מ .1:50

.2.8.5.9.2

תכיות מערכות גילוי וכיבוי אש/עשן במבה הראשי בק"מ .1:50

תכיות למעבר/חצייה בטוחה של הולכי רגל כולל גלאים/אמצעי בטיחות מול
.2.8.5.9.3
כיסת ויציאת רכבים מהמבה עפ"י המלצת יועץ הבטיחות ,ה"ל יועבר לאישור העירייה.
 2.8.5.10מתקי הרמה /עגורן ומעליות
2.8.5.10.1

תכיות מפורטות לכל המתקים והמעליות בק"מ .1:20

2.8.5.10.2

תכיות מפורטות של מעליות וחדרי מכוות.

2.8.5.10.3

קטלוג פרטי יצרן.

2.8.5.10.4

תרשים עבודת העגורן – כיוון תועה  ,גובה הרמה  ,יכולת שיאה.
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 2.8.5.11תועה במבה הראשי ובמגרש
2.8.5.11.1

הצגת רדיוס הסיבוב של משאיות הפיוי בק"מ .1:20

2.8.5.11.2

הצגת מיקום משאית הפיוי ומסלול ההפה בתוך המבה הראשי.

2.8.5.11.3

תכיות הסדרי תועה וחיה כולל בתוך שטח המבה בק"מ 1:200

2.8.5.11.4

פרטים.

 2.8.5.12ביה בת קיימא
תכון הקבלן הפאומטי יבוצע לפי תקן  ,5281פרק תעשייה ויקבל אישור מקדמי ממכון התעדה
כחלק מהליך סטדרטי של קבלת אישורים והיתרים לביה בעיריית יהוד מווסון.
 2.8.5.13טלפויה
2.8.5.13.1

תכית ביצוע תעלות ,ארוות וקודות קצה בכל קומות המבה בק"מ .1:20

2.8.5.13.2

סכמות ותכיות חד קו בהתאם לרגולציה והחיות העירייה.

 2.8.5.14תקשורת
2.8.5.14.1

תכיות פריסת יחידות קצה בכל קומה בק"מ .1:100

2.8.5.14.2

סכמה ורטיקלית ותכיות חד קו.

2.8.5.14.3
חיצוית.

הצגת אמצעי גיבוי למאגר התוים ,אבטחת מידע ומיעת השתלטות עוית

פירוט מילולי של תוכת היהול שתבצע את פקודות האיסוף ובכלל זה הצגת
2.8.5.14.4
אופן הפעלתה במבה הראשי ובאמצעים איטרטיים/אפליקציות וכד'.
 2.8.5.15מתח מוך
2.8.5.15.1

תכית פריסת יחידות קצה בכל קומה ק"מ .1:50

2.8.5.15.2

תכית פריסת ארוות ותוואי תעלות בכל קומה בק"מ .1:50

2.8.5.15.3

סכמה ורטיקלית ותכיות חד קו.

2.8.5.15.4

תכית פרטים -הכוללת בין היתר דלתות ,פתחים וספים ופרזול.

 2.8.5.16ספריקלרים
הצגת תכית קומתית של פרישת תוואי מערכת תזים הכוללת תכיות מפורטות של צרת ,שטח
התפעול של המערכת הפאומטית ,חדרי חשמל/מכוות ,חדרים פוקציולים בעלי סיכון עפ"י
החיית יועץ הבטיחות וכמתחייב עפ"י חוק.
 2.8.5.17תרמי
על המבה הראשי לעמוד בדרישות תקן  1045למבי משרדים על כל עדכויו ,התקפים בעת
הוצאת ההיתר .על מת למוע בזבוז ארגיה בשטח התפעולי הממוזג ולטובת שמירה על
טמפרטורות יציבות יש לבודד את המעטפת החיצוית והפימית של החלל תוך שיפור של 20%
מהערכים הדרשים עבור רכיבי המעטפת השוים בתקן שלעיל .לחילופין ,יתן להוכיח ,באמצעות
הדמיה תרמודיאמית בתוכה מאושרת ,שהביצועים התרמיים הכוללים של הביין מביאים
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לחיסכון של  20%לפחות בצריכת הארגיה ,ביחס למבה זהה העומד בדרישות התקן  1045למבי
משרדים .הגדרת המערכות בביין לצורך ההדמיה ,יהיו תואמות להגדרות ביין הייחוס שבתקן
.5282
בחלוות ובפתחי אור ששטחם גדול מ  1מ"ר יותקו זגוגיות כפולות )בידודית( בעלות מרווח אוויר
של  10מ"מ לפחות ואמצעי הצללה המאפשרים הצללה מלאה על מישור החלון.
 2.8.5.18שוות
הקבלן הפאומטי ידאג למפרטים מכל דיסציפליה אחרת ובוסף גם במקצועות
2.8.5.18.1
שפורטו לעיל ככל שיידרש להבהרת התכון ו/או לעמוד בדרישות כל דין.
2.8.5.18.2

הקבלן הפאומטי ידאג להכת הגרמושקא במסגרת הבקשה להיתר על פי

החיות העירייה ו/או תקות מרחביות ובהתאם להליכי הרישוי אצל העירייה ובכלל זה כל
החתימות /אגרות /תכיות /פרטים /הצהרות ולא רק על מת לקבל את אישור הרשות המקומית
להיתר.
הקבלן הפאומטי יגיש לאישור העירייה תוכיות מתואמות ומאושרות לביצוע
2.8.5.18.3
של הצרת הראשית על מרכיביה ,תוך ) 12שיים עשר ( שבועות מהמועד הקובע )מועד אישור
פקודת העבודה( למקטע ביצוע ראשון.
לוח זמים זה כולל לכל הפחות השגת כל האישורים הדרשים ע"י הרשות ,תיאומים הדסיים
ו/או חוקים ותקות הביה ,ובכלל זה -אישור לעיצוב אדריכלי ,היתרים ,אישורי ועדות לתכון
וביה ולא רק.
הקבלן הפיאומטי יגיש תכית פריסה מעודכת לביצוע של כל מרכיבי המערכת
2.8.5.18.4
בתוכית תמ"ל  ,1041כולל מיקום שוחות הבקרה ,התחברויות ידועות למבים ,עמדות השלכה
במרחב הציבורי ולא רק ,וזאת בתיאום עם שלביות הביצוע כפי שתגדיר המזמיה.
2.8.5.18.5
חוץ ופים.

הקבלן הפיאומטי יגיש תכיות חיבורים למבים בשטח כל התכית ומהלך קווי

2.8.5.18.6

הקבלן הפיאומטי יגיש מיקום שוחות הבקרה תכיות וציוד לווה.

הקבלן הפיאומטי יגיש מיקום תוכיות הדסיות ותצורת עמדות ההשלכה
2.8.5.18.7
הציבוריות ,תלוי אישור עיצוב אדריכלי.
הקבלן הפיאומטי יגיש פירוט לגבי שלבי התכון וההקמה בהתאם לאילוצי
2.8.5.18.8
קבלים ראשיים ,מערכות קיימות וכל הדרש.
2.8.5.18.9

הקבלן הפיאומטי יגיש תכית בקרת איכות ובטיחות.

הקבלן הפיאומטי יגיש תכית תיאום תשתיות מושלמת לביצוע ביחס לכל
2.8.5.18.10
המבים /המגרשים /המפלסים לרבות חתכים מקומיים ,חציית תשתיות ופירוט רחב יותר
בצמתים ובהסתעפויות וזאת בהתאם לרצועה ועומקים מיימליים שהוגדרו לו ,ובתיאום מלא עם
מתכי התב"ע ודרישות הרשויות /בעלי תשתיות.
2.8.5.18.11
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2.8.5.18.12

הקבלן הפיאומטי יגיש לוח זמים לפעילות התכון ,ההתארגות וההקמה.

הקבלן הפיאומטי יגיש פירוט ופרט של כל הסתעפות ברחובות הראשיים
2.8.5.18.13
והמשיים וכל צומת/מעבר וזאת בהתאם לרצועה ועומקים מיימליים שהוגדרו לו ,ובתיאום
מלא עם מתכי התב"ע ודרישות הרשויות /בעלי תשתיות.
הקבלן הפיאומטי יגיש תכית תקשורת הרלווטית למערכת הפיאומטית בין
2.8.5.18.14
המבים ובין המבה הראשי.
2.8.5.18.15
בכל המקצועות.

הקבלן הפיאומטי יגיש כתב כמויות מפורט ומפרטים טכיים לכל העבודות

הקבלן הפאומטי יאשר תיאום מלא בין תכיות המדידה של העירייה לבין
2.8.5.18.16
תכיות המדידה שהוא ביצע .כל שיוי יהיה באישור העירייה או מי מטעמה.

 2.8.6תכיות לביצוע – המבה הראשי.
הקבלן יגיש לאישור העירייה תכית עבודה לביצוע של המבה הראשי ,תוך ) 10עשרה( שבועות
מיום קבלת היתר ביה ו/או היתר עליה לקרקע ,בין אם יבוצע על-ידו או על ידי גורם מטעם
המזמיה .ק"מ להגשה ייקבע ע"י העירייה.
תכיות העבודה יכילו בין היתר ולא רק את מסמכי התכון הבאים:
 2.8.6.1תכיות עבודה בכל מקצועות התכון ,ביחס לכל המבים/המתקים וביחס לכל
המפלסים ,לרבות פרוט רחב לגבי אזורים בחרים )"זומים"( וסט פרטים מלא.
 2.8.6.2תכיות אדריכליות מעודכות.
 2.8.6.3רשימות :גרות ,מסגרות אלומייום ,תגמירים ,ציוד ,ביחס לכל המבים והמפלסים,
ובליווי פרוספקטים/מפרטי יצרים וספקים.
 2.8.6.4תכית קוסטרוקציה ומערכות מעודכת ומפורטת ביחס לכל המפלסים.
 2.8.6.5תכיות פיתוח מפורטות לרבות סט פרטים מלא ביחס לכל שטח המגרש והמפלסים.
 2.8.6.6רשימת חומרים ומוצרים בהתאם למפרט מלווה בחומר פרסומי.
 2.8.6.7תכיות אדריכלות פים לרבות סט פרטים מלא ,רשימות גמר ביחס לכל המפלסים.
 2.8.6.8תכיות מעודכות של המערכות הפיאומטיות במבה כולל פרוספקטים.
 2.8.6.9תכיות תיאום מערכות )סופרפוזיציה( ,מושלמות לביצוע ,ביחס לכל המבים ,תשתיות
הקווים והמפלסים ,לרבות חתכים מקומיים ופירוט רחב יותר בצמתים ובהסתעפויות.
 2.8.6.10כתבי כמויות מפורטים ,ומפרטים טכיים מיוחדים לכל העבודות בכל המקצועות.
 2.8.6.11שילוב בתוכת .GIS
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 2.8.6.12התכיות תהייה מלאות ,מפורטות ושלמות ,להחת דעתה של העירייה.
 2.8.7תכיות לביצוע תשתיות צרת ומרכיביה בחלק הציבורי -בהתאם למקטעי
הביצוע שתגדיר העירייה.
הקבלן הפאומטי יגיש לאישור העירייה תכיות עבודה מתואמות עם שאר התשתיות ומאושרות
על ידי ציגי העירייה או מי מטעמה לפריסת צרת בכלל המרחב הציבורי ,בכלל שטח התכיות
תוך ) 12שיים עשר( שבועות מיום קבלת פקודת עבודה רלווטית.
2.8.8

לאחר קבלת אישור העירייה ,ימסור הקבלן את המסמכים הבאים:

 2.8.8.1את כל תכיות הפרויקט במהדורה "סופית".
 2.8.8.2את כל המפרטים של הציוד ואביזרים הסופיים טרם רכישה.
 2.8.8.3את כל רשימות הרכישה.
 2.8.8.4את תיקי הציוד ,מחולקים לפי קטגוריות – חשמל ,מיזוג וכו'.

.3

הוראות תכון

כללי
3.1
הקבלן הפאומטי יתכן ויקים מערכת לאיסוף אשפה פיאומטית )להלן" :המערכת"( בשטח
תוכית המתאר תמ"ל ) 1041להלן" :התוכית"( ,לאיסוף אשפה שתופרד בבתי התושבים למס'
פרקציות ,כאשר הפרקציות שיטופלו בשיטה הפאומטית בשטח התחות הין אשפה מעורבת
ואריזות בהתאם לחוקים מעודכים בחדרי המחזור עפ"י החיות הרשות המקומית.
מבה ראשי – ייבה במגרש  3005בחלקה הדרום מערבי של השכוה ,והוא מתוכן לשרת את כל
המבים בשכוה .
על מבה תחת האיסוף )להלן :המבה הראשי( לעמוד בדרישות התקן  5281בהתאם להחיות
המזמיה פירוט בהוראות לביה ירוקה בחוברת זו.
המבה הראשי משמש כתחת מעבר של אשפה האספת מבייי התוכית ע"י מערכת של פירים
אכיים שאוספת את האשפה באופן גרביטציוי מהקומות השוות של המבים אל תחתית
המבה .האשפה מועברת באמצעות צרת שיוע אופקית תת קרקעית ע"י תת לחץ הוצר על ידי
מערכת של מפוחי אוויר המצאת בתחת המעבר .פעולת המפוחים מייצרת וואקום בצרת
וגורמת להולכה מהירה אל המכולה בתחת המעבר .המערכת מורכבת מפירי אשפה במבים רבי
קומות ,או עמדת זריקה במפלס הקרקע ,מערכת שיוע תת קרקעית של האשפה מהמבים למרכז
האשפה ומרכז האשפה  -תחת מעבר ,קרי  -המבה ראשי.
האשפה תוסע אל המבה הראשי בתוך ציור אחד באמצעות תת לחץ .בהגיעה למבה הראשי
תופרד האשפה מהאוויר ותיפול אל הדחסית בהתאם לסוג האשפה .זרם האוויר יעבור סיון
כולל דרך מערכת סיון פחם פעיל עד שייפלט החוצה על ידי ארובה תקית מגג המבה .האשפה
תפוה לתחת מעבר באמצעות משאיות הפיוי של עיריית יהוד מווסון.
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על הקמת המבה הראשי ,יחולו כל הוראות התב"ע שבתוקף ,הוראות מהדס העיר ,הוראות
גופים בעלי תשתית ,הוראות כיבוי אש ,הוראות גופים סטטוטוריים מוסמכים אחרים ,הוראות
מכון הרישוי ובוסף הוראות החוזה והוראות כל דין .עיצוב המבה הראשי ,יהיה בהתאם
להוראות ,כפי שאושרו בהליך עיצוב אדריכלי ברשות המקומית.
המערכת תעמוד מעל הסטדרט החוקי בכל הדרישות והתקים הסביבתיים הובעים מתפעול
המערכת כגון :מיעת זיהום אוויר) ,חלקיקים וריחות( ,מיעת מטרדי רעש ,טיפול בתשטיפים,
מיעת התרבות מזיקים ,טיפול בשפכים מטופלים ,טיפול חומרים מסוכים וכן מיעת מטרדים
בזמן ההקמה.
המערכת תעמוד בדרישות כל דין ובפרט בחוק התכון והביה ,התשכ"ה ,1965-תקות רישוי
עסקים )תחת מעבר לאשפה( ,התש"ח ,1998-עמידה בתקים האקוסטיים  1004על חלקיהם,
חוק אוויר קי ,התשס"ח 2008-על תקותיו ושאר תקות והוראות סביבתיות תקפות וכאלה
שיחולו מעת לעת.
המערכת תעמוד ברמות הרעש הגרמות מתפעולה לסביבה ,לא תחרוגה מעל הערכים המותרים
בתקות למיעת מפגעים )רעש בלתי סביר( ,התש"ן .1990-בוסף ,יבטיח הקבלן הפאומטי
עמידה בדרישות בושא רעש בהתאם לחוקי העזר העירוים של עיריית יהוד מווסון .באחריות
הקבלן הפאומטי למוע בכל דרך הדסית אפשרית הפצת ריחות רעים מעבר לתחום תחת
האיסוף ,על פי תבחיי המשרד להגת הסביבה ,משרד הבריאות ועל פי כל דין ,ללא תמורה
וספת.
במגרש המבה הראשי יבוצעו מבים /חלקי מבים וספים -בהתאם לדרישות המזמיה.
תיאור חלק מכי של המערכת
3.2
מערכת שיוע אשפה פאומטית ,היה מערכת לשיוע/העברת אשפה למרכז איסוף מרכזי ,השיוע
מבוצע באמצעות וואקום שוצר ע"י מפוחי ייקה או משאבות וואקום או ציוד אחר .המערכת
מחולקת ל 3-אזורים/חלקים עקרויים:
חלק ראשון :פתחים להשלכת אשפה ,שי ציורות אכיים לפי סוג אשפה )רטובה /אריזות(,
הצרת מכילה בתחתית שסתומים מבוקרים )מגופים( .חלק זה מצא בתוך מבי מגורים ,מבי
מסחר ,משרדים ,מבי מלואות וכד'.
חלק שי :צרת הובלה ראשית )אופקית( תת-קרקעית ,המכילה שסתומים מבוקרים ,שוחות
בקרה ,תשתיות עזר )קווי חשמל ,תקשורת ,אוויר דחוס וכו'( לצורך הפעלת המערכת ,חלק זה
מקשר בין המגופים ובין מרכז האיסוף ,כולל פתחים לשליחת אשפה במרחב הציבורי.
חלק שלישי" :מבה ראשי" ,ובו ציוד ליצירת וואקום ,מתקן להפרדת אשפה מאוויר ,מערכת
טיפול לאוויר הפלט ,לרבות טיפול בריח ,דחסיות אשפה ,מכולות אשפה.
3.3

תיאור מרכיבי המערכת העיקריים

3.3.1

מרכיבים עיקריים של החלק הראשון
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פתחים להשלכת אשפה ,מגון אטימת הפתחים ,שי ציורות אכיים ראשיים לשי סוגי אשפה,
מכבש או מרסק במידת הצורך ,שסתומי בקרה ,צרת אכית /אופקית עם ציור הובלה עפי,
אופקי ,כולל מכשור בקרה בשטח המגרש הפרטי.
 3.3.2מרכיבים עיקריים של החלק השי
צרת הובלה ראשית אופקית עפית ,תת-קרקעית ,שסתומים מבוקרים ,שוחות בקרה לטיפול,
שוחות בקרה לחיבור לשסתומים )להתחברות לצרת הובלה ראשית( ,עמדות השלכה במרחב
הציבורי )כולל מעטפת הבטון התת-קרקעית( .צרת כיסה למבה ראשי ,כולל מכשור בקרה.
 3.3.3מרכיבים עיקריים של החלק השלישי
ציוד להפרדת אוויר מאשפה מוצקה ,ציוד ליצירת וואקום ,מדחסי אוויר ,מערכת לטיפול באוויר
הפלט מהמבה החוצה ,דחסן אשפה ,מכולות אשפה.
3.4

תוי תכון של המערכת אשר יסופקו ע"י העירייה

3.4.1

מיקום גאוגרפי ושטח כללי של הפרויקט כולל שטח למגורים ושטח ציבורי.

3.4.2

מספר יחידות דיור ,מספר קומות ומספרי מבים – בכפוף למידע התכוי הקיים.

3.5

"דרישות על" של המערכת

3.5.1

המערכת תהיה מסוגלת לעבוד  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע 365 ,ימים בשה.

3.5.2

מערכת אוטומטית מלאה עם התראות על תקלות למעט פיוי מכולות.

3.5.3
שוטף.

המערכת תתוכן לאורך חיים של  30שה ,בתאי ביצוע הוראות תפעול ואחזקה באופן

3.5.4

תכון למצב של גידול אוכלוסייה ואשפה בתוכיות למיימום של  30%תוספת.

3.5.5

תכון מפורט שיכלול חיבור של כל מבה וכל שטחי המסחר וכל יצרן אשפה אפשרי.

 3.5.6ביצוע בהתאמה לכלל שלבי הפרויקט אשר יכלול הקמת המבה הראשי ,פריסה של צרת
הובלה ראשית ,פיצולים לכלל המבים ושטחי המסחר ואפשרות חיבור לכל צרכן )מבים ( מיום
אכלוסו.
3.5.7

יכולת להתחברות של צרכים עתידיים בהדרגה.

 3.5.8מערכת תחזוקתית בכל המרכיבים ,טיפול מוע וטיפול שבר מיידים )עם  10שעות
הדממה מרבי(.
3.5.9
ההצעה.

כושר פיוי אשפה ,הקבלן הפאומטי צריך לחשב ולהציג את החישובים בזמן הגשת

 3.5.10עמידה בתקן גבוה מדרישות חוקי איכות הסביבה בושאי רעש ואיכות אוויר ומטרדי
ריח .
 3.5.11מפרט דרישות פאומטיות.
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מיקום המערכת
3.6
מכרז זה כולל הוראות לתכון והקמה של מתקן פאומטי לאיסוף אשפה בשטח תכית תמ"ל
 .1041להלן פירוט מיקום המבה:
 3.6.1מבה ראשי – יוקם במגרש  ,3005בחלקו הדרום מערבי של הפרויקט.
הוראות תכון למבה הראשי
 3.7.1כללי:
הפסולת ממבי המגורים ,מוסדות הציבור ,השטחים המסחריים והשצ"פים תיאסף באמצעות
צרת הולכה תת קרקעית ,שתוח בשטח התוכית ותוביל אל מבה הראשי )תחת האיסוף( .על
הקבלן הפאומטי חלה חובה לחבר את כל סוגי המבים כאמור לעיל בתוכית אל המערכת .תכון
המערכת יהיה כפוף להוראות התוכית תמ"ל .1041
המבה הראשי ייבה מביה קשיחה  -קובציואלית ,או טרומית ,או מתועשת ,או שילובן.
רצפות המבה תהייה מבטון מוחלק בציפוי אפוקסי ותתאמה לשחיקה גבוהה .גובה המבה
לרבות כל רכיב מעבר למפלס הגג )דוגמת ארובה ,מדחסים וכו'( יהיה על פי הוראות התב"ע
הרלווטית והעדכית לרבות ספח הביוי ולפי הוראות מהדס העיר .יש לתת דגש מיוחד במבה
הראשי שיתוכן בשטח התכית לושא מגבלות ריח ואקוסטיקה ,כולל דגש על הפיית המבה
בצורה שתצמצם מפגעים אלו  .אישור עיצוב ותכון העמדה יהיה תאי לקידום תכון להיתר.
תכון המבה יכלול את המערכות האלקטרו מכאיות הדרושות לתפעולו .המערכות ההדסיות
יותקו ככלל בתוך המבה ,ואלה מהן שתאושר הקמתן על ידי העירייה ,מחוצה לו או על הגג -
תוסתרה היטב.
במבה הראשי יורכב מוף גשר לשיוע המכולות לצורך העמסתן על משאיות פיוי העירויות ו/או
להיען בתוך המבה הראשי לצורך תפעולו.
המבה הראשי בכללותו יאוורר ויהיה תחת תת לחץ .מערכות מיזוג יותקו בחדרים בהם תהיה
פעילות .מתקן התאורה בחללים הטכיים יהיה מוגן .עוצמת תאורה בכל חלל לא תפחת מ400 -
לוקס לפחות .בתוך המבה הראשי תתאפשר יכולת גישה וחה להחלפת רכיבים מרכזיים ,לרבות
אמצעי שיוע פימיים ומועים ,באמצעות שילוב קורות תקרה עם עגורים המותאמים לעומס
הדרוש.
המבה הראשי יהיה מבה סגור ,עפ"י הגדרתו ב "מפרט אחיד לפריט  5.1א' אשפה ואשפה-
תחות מעבר ומיון – אשפה מעורבת יואר ) ,"2013המשרד להגת הסביבה( "חלל סגור מכל
צדדיו בעל שטח פתחי כיסת אוויר טבעי קטן מ 5 %-מכלל שטח הפים שלו הכולל את ארבע
הקירות ,תקרה ורצפת המבה ,ושמיקום פתחיו יקבע באופן שימע פיזור המזהמים מתוך המבה
לסביבה" .במבה תותקן מערכת ליצירת תת-לחץ -מערכת ייקה המופעלת באמצעות שאיבה
ואיסוף של האוויר משטח המבה הראשי.
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בשל קירבת המבה ה"ל לבתי מגורים ,מוסדות ציבור ,מעטפת המבה ומערכותיה יעמדו
בדרישות התקות למיעת רעש בלתי סביר ) (1990לשימוש א' – מבה רגיש .כמו כן ,רמת הריח
המורגש מחוץ למבה ,לא תעבור את דרגת סף הריח המותרת עבור מגורים ,דרגת סף ריח .1
לא יותר סילוק חומרים מסוכים/רעילים באמצעות המבה ראשי .במבה יוקצה אזור מיוחד
לטיפול בחומרים רעילים/מסוכים היה ויתגלו .שטח המבה הראשי יבה באופן המאפשר גישות
עובדים למתקים השוים לצורך סילוק מפגעים וטיפול במקורותיהם בוחיות וביעילות.
המבה וסביבתו יתוכו באופן שימע חדירת בעלי חיים ,מכרסמים ומזיקים .תותקן מערכת
לאיסוף תשטיפים מצוידת במפריד שומן ,טרם העברת השפכים למערכת הביוב העירוי .רצפת
המבה תהיה בעלת שיפועים מתאימים ליקוז ולאיסוף תשטיפים.
המבה יצויד במערכות מיזוג/אוורור ,וישרור תחת תאי תת לחץ למיעת היווצרות מטרדי ריח
בחלליו השוים ומיעת בריחה של אוויר מחוץ למבה ,האוויר השאב משטח פים המבה ראשי
יועבר דרך מערכת סיון האוויר טרם פליטתו לסביבה .האוויר הפלט ממערכת הסיון יפלט דרך
ארובה תקית עפ"י הגדרתה במסמך  .TA – Luft 2002הארובה תתוכן באופן שתוסתר מקווי
ראיה של המבים הגובלים לאזור המבה ראשי.
להפרדת האשפה מהאוויר הדחוס יותקן ציקלון באופן שיעמוד בדרישות סיון חלקיקים לתא
המסים בהתאם לתכון המתקן ולעמידה בדרישות איכות האוויר.
מערכת סיון האוויר תעמוד בתקות חוק אוויר קי לכל מרכיבי הפליטה ובהם חלקיקים
ומזהמים גזיים לרבות דרגות ריח .חדרי המסים יצוידו במשתיקי קול במידת הצורך ,למיעת
מטרדי רעש לסביבה.
דחסן האשפה יהיה אטום למיעת זילות תשטיפים .דחסן האשפה יהיה מותאם בגודלו ובמפרטי
הפרזול ,לפיוי בהתאם להוראות אגף התברואה בעיריית יהוד מווסון.
שטח המבה ראשי יתוכן ויוקז ,באופן שלא ייוותרו בו שלוליות ,שיירי אשפה ולכלוך ,ולא
יתאפשר חלחול של תשטיפים מזוהמים שמקורם מהמבה ראשי לקרקע ו/או למי תהום .הקבלן
הפאומטי יתכן חזית חמישית )גג( באופן שיטמע במרקם העירוי כדוגמת גג ירוק וכו'.
במסגרת המבה ,יוקמו מתקי מחזור לאשפה ביתית יבשה שלא יתן יהיה להשליכה ביחידות
הקצה הביתיות )אריזות גדולות של קרטון ,פלסטיק וכו'( .גודל המתחמים יהיה בהתאם לחישובי
האשפה שיערכו ע"י הקבלן הפאומטי ובהתאם לדרישות עיריית יהוד מווסון .מתקן המחזור
יהיה גיש לציבור באופן שאיו תלוי בשעות הפעלת המבה .על מת למזער את ההפרעה למבי
המגורים הסמוכים למבה ראשי זה מדרום ,יתוכן המבה הראשי כחלק איטגראלי מהמבים
במגרש כך שתוסתר הפעילות באופן רחב מכיוון זה.
מלבד החללים והמערכות הטכיות הדרשות להפעלת המערכת הפיאומטית במבה הראשי,
הקבלן הפאומטי יתכן ויקים במסגרת הקמת המבה ,מספר פוקציות מהליות וספות עבור
העירייה כגון ,מרכז מבקרים ,תחת תברואה ,חדר מחזור וכו'.
 3.7.2מרכיבי המבה הראשי
המבה הראשי יכלול ,בין היתר ולא רק ,את המרכיבים הרלווטיים הדרשים להקמת המערכת
הפיאומטית הבאים:
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 3.7.2.1מפוחים ,היוצרים תת לחץ )וואקום( במערכת הצרת התת קרקעית ,והגורמים לתועת
אוויר אשר ושא אתו את האשפה .השליטה על פעולת המפוחים תהיה פרדת לכל מפוח.
 3.7.2.2ציקלוים ,דרכם עובר זרם האוויר עם האשפה ,מסתחרר וגורם לפילת האשפה כלפי
מטה ,ושחרור האוויר לעבר מערכת סיון האוויר-הקבלן הפאומטי יציע כמות צקלויים שלא
תפחת מ.2 -
 3.7.2.3דחסי אשפה אליהם מותבת האשפה לאחר הפרדתה מהאוויר על ידי הציקלון ,האשפה
בדחסן עוברת דחיסה טרם העברתה למכולת האשפה ,יחס הדחיסה עפ"י חוק התכון והבייה
היו  ,1:2מס' הדחסיות המיימלי יהיה זהה למס' הציקלוים.
 3.7.2.4מכולות אשפה בהן מבוצעת אגירת האשפה ,כל מכולה תהיה אטומה ותחובר לצרת
בחיבורים מתתקים ואטומים .כמו כן הקבלן הפאומטי יספק ויתכן מיקום לעוד  2-3דחסיות
לגיבוי הקבלן הפיאומטי יוודא התאמת המכולות הן ליכולת השיאה של משאיות הפיוי של
העירייה והן למערך אתרי ההטמה מטמות הפסולת.
 3.7.2.5מערכת סיון אוויר ,הקולטת את האוויר מהציקלון ומסת אותו .המערכת עשויה
להיות יבשה )סיון ללא הרטבה( או רטובה )סיון האוויר בעזרת הרטבתו ע"י מים או וזל אחר(,
על הקבלן הפאומטי לבצע יטור ארובות ויטור סביבתי לבדיקות למפגעי ריח הובעים מתפעול
המבה ראשי ,עם הפעלתה הראשוית ולאחר חצי שת עבודה .על הקבלן הפאומטי לוודא כי
האוויר הפלט מארובת המערכת איו עולה על ערכי הסף לריח ,כפי שמפורטות בספח איכות
אוויר המצורפות בספח יא' לחוזה.
 3.7.2.6מערכת בקרה ממוחשבת ,המופעלת ע"י מחשב ,השולטת על פעולות המערכת .המערכת
תתוכת להפעלה על פי שעות ,המערכת קוראת את המדדים לאורך הצרת ומזהה תקלות בזמן
אמת ואת מיקומן ,מוציאה דוחות ,יתת לשליטה וקריאה מרחוק ובעלת צגים המראים בזמן
אמת ובצורה גרפית את פעולותיה .מערכת הבקרה תחובר לכל חלקי המערכת ברחבי התוכית
באמצעות כבלים בצרת עזר שתוח במקביל לצרת הראשית.
 3.7.2.7מדחסים המספקים אוויר דחוס לרחבי המערכת באמצעות צרת עזר לצורך הפעלת
בוכות פיאומאטיות ,הפותחות וסוגרות שסתומים ומגופים.
 3.7.2.8ציוד כוח חשמלי ,פיקוד ובקרה ,לרבות מחשב.
 3.7.2.9ציוד לשיוע מכולות.
 3.7.2.10מערכת ליצירת לחץ לשליטה על מגובי הצרת הראשית.
 3.7.2.11מרכז ארגיה הכולל :חדרי חשמל מתח גבוה ,מתח מוך ,גרציה ,מערכת אל פסק ומיזוג
אוויר.
 3.7.2.12מעלית עד  3קומות -בהתאם להחיות מהדס העיר.
 3.7.3חדר בקרה
הקבלן הפאומטי ישלב במבה הראשי חדר בקרה ,ובו ישלוט ויבקר על כלל פעולת המערכת
בשטחים הציבוריים והפרטיים .הקבלן הפאומטי יתקין ויאבזר את כל הציוד החוץ לצורך
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תפעול מושלם של בקרת המערכת וזאת על מת להבטיח תפעול ובקרה רציפה של כלל רכיבי
המערכת.
 3.7.3.1החדר יבה במיקום מרכזי והצופה על השטח התפעולי ,בשטח טו שלא יקטן מ15 -
מ"ר טו.
 3.7.3.2יתוכו בחדר החלפות אויר עפ"י תקן או החיות העירייה ,החדר יהיה ממוזג לתאים
אופטימליים לוחיות המשתמשים ,יותקו בו אמצעי שליטה של מפעילי המבה על מערכות מיזוג
האוויר.
 3.7.3.3החומרים המשמשים לגמר פימי כגון קירות ,תקרה וחיפוי רצפה ,יעמדו בדרישות עבור
רמות פליטה  CO2המפורטות בתקן ישראלי רלווטי או במפרט ירוק רלווטי של מכון התקים
הישראלי.
 3.7.3.4חדר הבקרה יכלול גם מוקד פיות טלפוי ו/או ממוחשב על כל הציוד הדרש.
 3.7.4חדר מחזור
הקבלן הפאומטי ישלב במבה ,חדר לצורכי מחזור אשפה עבור איסוף פרקציות המיועדות
למחזור ,שאין מטופלות על ידי המערכת הפאומטית.
 3.7.4.1חדר המחזור יהיה חלל שיספק פחים בגדלים שוים ,למחזור מרכיבים שוים כגון:
פלסטיק ,מוצרי אלקטרויקה ,זכוכית ,ייר וקרטוים ,תרופות ,סוללות ומיכל לאיסוף בגדים
לזקקים.
 3.7.4.2חדר המחזור יהיה בעל גישה וחה לתושבי התוכית ,עם גישות ,שביל הליכה בטיחותי
ובעל גישה וחה לאיסוף כלל המחזור ע"י משאיות מיועדות.
 3.7.4.3חדר המחזור יבה בכפוף להוראות סופיות של אגף שפע ו/או מהדס העיר בעיריית יהוד
מווסון ,לושא פרקציות המחזור שיש לאוסף ותדירות הפיוי.
 3.7.5חדר מבקרים
הקבלן הפאומטי ישלב במבה חדר ישיבות אשר ישמש גם כחדר מבקרים ,לצורך אירוח קבוצות
אורחים ,בהיקף של  20-25משתתפים )פוטציאל כתתי( בקבוצה .על כן חדר זה יעמוד בדרישות
הגישות והבטיחות.
 3.7.5.1חדר הישיבות יהיה מרווח ,בשטח טו שלא יקטן מ 30 -מ"ר .החדר יעוצב עפ"י החיות
העירייה.
 3.7.5.2חלוות החדר והזיגוג ייקבעו בהתאם להחיות יועצי האקוסטיקה ,האיטום והבידוד
התרמי ועמידה מלאה בכלל התקים הרלווטיים ,כמו כן יכללו סידורי האפלה.
 3.7.5.3יתוכו בחדר החלפות אויר עפ"י תקן או החיות העירייה ,החדר יהיה ממוזג לתאים
אופטימליים לוחיות המשתמשים ,יותקו בו אמצעי שליטה של מפעילי המבה על מערכות מיזוג
האוויר.
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 3.7.5.4החומרים המשמשים לגמר פימי כגון ,קירות ,תקרה וחיפוי רצפה ,יעמדו בדרישות עבור
רמות פליטה  CO2המפורטות בתקן ישראלי רלווטי או במפרט ירוק רלווטי של מכון התקים
הישראלי.
 3.7.5.5החדר יכלול מערכת הגברה ומולטימדיה.
 3.7.5.6אבזור וריהוט החדר יהיה עפ"י סטדרטים של העירייה ויכללו בין היתר ולא רק שולחן
דיוים ל כ  25-איש ,כיסאות ישיבה משרדיים כולל משעת לידיים ,ארוות ,מקרן טלוויזיה,
עמדת מחשוב ,מתקן שתייה חמה /קרה ופח אשפה כולל פח למחזור.

4

מפרט טכי – מערכת שיוע אשפה פאומטית

4.1

דרישות ממרכיבי המערכת:

4.1.1

כל הציוד שיותקן במערכת יעמוד בתקים/תקות רלווטיות התקפים במדית ישראל,

בהעדר תקים/תקות) ,בעיקר לתקי רעש ,רעידות ואיכות אוויר( התקים הקובעים יהיו עפ"י
הדירקטיבות הבאות:
א.

DIN

ב.

NFPA

ג.

ASTM

ד.

EN

ה.

ANSI

4.1.2

כל יחידות ציוד יהיו עם תו תקן . C/E,ISO

4.1.3

לכל הציוד המותקן דרשים משטחי גישה קבועים לצרכי טיפול ואחזקה.

4.1.4

כל ציוד מאותו סוג יסופק עם גיבוי משלו ,אחד בעבודה-אחד בגיבוי ,שיים/שלושה

בעבודה-אחד בגיבוי ,ארבע בעבודה-שיים בגיבוי .במקרים חריגים ובאישור העירייה ציוד הגיבוי
יכול להיות מאוחסן במחסן שלא במבה הראשי ובעל זמיות להחלפת ציוד פחות מ  10ש"ע
)שעות עבודה(.
4.1.5

כושר ביצוע של הציוד יהיה עם תוספת של  20%מהדרש.

 4.1.6כל יחידות הציוד יסופקו עם סט חלקי חילוף ל  5שים וכלים ייעודיים הדרשים לצורך
ביצוע עבודות אחזקה.
 4.1.7בבחירת סוג הציוד יש לקחת בחשבון את תאי מזג האוויר ,קרבה לים ,קרבה למפעלים
שכים וכו'.
4.1.8

יותקן שילוט וסימון בולט על כול מרכיבי המערכת.

4.1.9

על הקבלן הפאומטי לתת קדימות לציוד/צרת /אביזרים תוצרת הארץ ו/או ספקים

אשר ממוקמים בישראל )יצרים עם  10שות וותק לפחות(.
40

עיריית יהוד מווסון
מכרז מסגרת פומבי מס'  22/2022לביצוע עבודות תכון ,הקמה,
תפעול ותחזוקת מערכת פיאומטית לאיסוף פסולת  -בתחומי תמ"ל 1041
 4.1.10כל מרכיבי המערכת יותקו ויחוברו כך שהמערכת תעמוד בדרישות פרק" :הוראות
אקוסטיקה בתחות איסוף" ) .( ISO-2372-1
 4.1.11בתכון ובבחירת הציוד ,יש לקחת בחשבון קצב היווצרות קורוזיה וקצב שחיקה מרבי
מהסטטיסטיקה הקיימת במערכות הללו כיום.
4.2

דרישות חשמל ומערכת בקרה :

4.2.1

בקרה על כלל המערכת תבוצע מחדר בקרה בעזרת תוכה ייעודית.

4.2.2

תהיה אפשרות התחברות מרחוק למערכת בקרה.

4.2.3

כל הציוד החשמלי/האלקטרוי יעמוד בחוקים ובתקות הישראליות ו -תקן  ,IECבושא

חשמל.
4.2.4

גיבוי למקור חשמל ותקשורת יהיה למשך  5שעות לפחות.

4.3

ציוד להפרדת אוויר מאשפה:

4.3.1

ציוד ההפרדה יהיה ייעודי ופרד לכול סוג אשפה ,רטובה ואריזות.

 4.3.2חיבורי הציוד למערכת יהיו גמישים למיעת העברת רעידות ואטומים למיעת זילות
ומטרדי רעש.
4.3.3

חומר מבה הציוד יהיה פלב"ם.

 4.3.4מערכת הפרדה ועדה להפריד בין אשפה מוצקה לבין אוויר ,יתן להשתמש בכל
טכולוגיה זמיה בושא )ציקלון או אחר(.
4.3.5

ציקלון ועד לעמוד בהפרשי לחצים של המערכת המוצעת.

4.3.6

עובי דופן הציוד ייקבע על בסיס חוזק דרש ,קצב שחיקה וקורוזיה.

 4.3.7בציוד יותקו פתחים לצורך בקרה ואחזקה ,ציוד הפרדה יהיה מצויד ב -סולמות
ומשטחי טיפול.
4.3.8

יותקו אמצעים ליקוי/חיטוי/שטיפה כולל איסוף מי שטיפה.

 4.3.9יש לדאוג לציוד חלפי כך שהשבתת המערכת עקב תקלה הקשורה למערכת להפרדת
האוויר לא תעלה על  10שעות.
 4.3.10מערכת מפוחים או ציוד שאיבה :
 4.3.11חומר המבה של הציוד יהיה עשוי פלב"ם.
 4.3.12ציוד ה"ל יהיה מצויד במערכת וויסות ספיקות.
 4.3.13תכון המערכת צריך לקחת בחשבון העמדה יציבה כולל התקת בלמי זעזועים למיעת
רעידות ורעש ,כולל התקת משתיקי קול על פי הצורך.
 4.3.14המועים החשמליים יהיו תלת פאזיים עם העה ישירה .מעל למועים יותקו קורות
המתאימות להרכבת עגורן להחלפת/טיפול של המועים או ציוד השאיבה.
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 4.3.15לאחר התקתם ולפי הפעלה ראשוה ,ייבדקו המפוחים ע"י בודק מוסמך לאיזון בטווח
מהירויות ההפעלה של המערכת ,הדו"ח יועבר לבקרת העירייה.
 4.3.16המערכת תכלול לכל הפחות שי ציקלוים ,אחד לכל זרם אשפה.
 4.3.17בציקלוים יותקו פתחים המאפשרים גישה וחה לתפעול תקלות לכל חלקי הציקלון
הפימיים.
 4.3.18רכיבי הציקלון יחוזקו למיעת רעידות ,בעזרת חיבור בלמי זעזועים למבה ולצרת
הראשית .הרכיבים ייוצרו מפלדה ויהיו עמידים לשחיקה.
 4.3.19הציקלוים יותקו במיקום המאפשר גישה וחה לצורך תחזוקה והחלפת חלקים.
 4.3.20מבה הציקלון יהיה לפחות  3מ"מ פלדת אל חלד.
 4.3.21חיבור בוואקום לדחסן האשפה או שווה ערך לאטימות מלאה.
 4.3.22בעל מערך יקוי פימי באדים או שווה ערך לאחר כל הליך קבלת אשפה.
4.4

מערכות טיפול באוויר הפלט :

 4.4.1תותקן מערכת סיון תואמת לספיקה המרבית של המפוחים ,לצורך עמידה בתקן המשרד
להגת הסביבה בושא פליטות ודרישות דו"ח איכות אוויר המצורף למסמך זה.
 4.4.2מערכת הסיון תטפל במוצקים ,גזים וריחות ,איכות אוויר אחרי הטיפול במערכת
הסיון תעמוד בחוק אוויר קי ובתקותיו.
 4.4.3פליטת האוויר תהיה דרך ארובה תקית מגג המבה באופן שלא יגרום למטרדי ריח
וזיהום אוויר בהתאם להחיות המשרד להגת הסביבה.
4.4.4

מערכת הפליטה תהיה מצוידת במשתיק קול ביציאה של האוויר הפלט.

4.4.5

בתכון המערכת יש לקחת בחשבון את ספיקת האוויר השאב מתוך אולם התפעול,

מערכת לווית ליקוי/חיטוי/שטיפה כולל איסוף מי שטיפה של המערכת.
 4.4.6היה וישם מטרדי ריח ו/או זיהום אוויר כתוצאה מפליטות אוויר מחוץ למבה ,יותקו
אמצעים וספים לסיון ובקרה על האוויר הפלט.
 4.4.7הקבלן הפאומטי יעביר לאשור העירייה את תוכית מערכת הסיון ,כולל חישוב
הספקים ויוכיח עמידה בתקן.

4.5

דחסית אשפה

 .4.5.1דחסיות האשפה הין חלק מהמערכת ויסופקו על י די הקבלן הפאומטי ,הקבלן
הפאומטי יעביר מפרט של הדחסיות לאישור העירייה.
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 .4.5.2הדחסית משמשת לדחיסת האשפה טרם העברתה למכולת האצירה ,במטרה לצל ככל
היתן את פח המכולה ,במטרה להקטין את מספר הפיויים ואת תועת משאיות הפיוי וזאת
בכפוף למגבלות בטיחות בתועה ובכפוף להחיות אגף תברואה.
 .4.5.3עבור כל זרם תותקן דחסית ,שתחובר לצקלון בחיבור אטום ,בעל אפשרות יתוק וחיבור
וחים לתפעול.
 .4.5.4הדחסית תהיה אטומה למיעת זילת דליפות ותשטיפים לזילות כולל אפשרות לחיטוי
ויקוי כולל איסוף מי שטיפה.
 .4.5.5הדחסיות יהיו עשויות פלדה ומתוכות לעמידות לתקופה ארוכה מבחית מבה מכי
ועמידות בקורוזיה מתשטיפי האשפה.
 .4.5.6בעלי הפעלה אוטומטית ומבוקרת ע"י מערכת בקרה מרכזית ,ובעלת מגוים
בטיחותיים.

4.6

מכולות אשפה:

 .4.6.1מכולות האשפה הים חלק מהמערכת ,יסופקו על ידי הקבלן הפאומטי ,פח המכולה
יהיה בהתאם לתקות אגף התברואה של עירית יהוד מווסון ויתאמו לפיוי אשפה ע"י משאיות
איסוף האשפה הסטדרטיות של עיריית יהוד מווסון ,הקבלן הפאומטי יעביר מפרט של
המכולות לאישור העירייה.
 .4.6.2המכולות יהיו אטומות למיעת דליפת תשטיפים וריחות החוצה ,עשויה מחומר עמיד
לשחיקה תפעולית /ועמידות בקורוזיה מתשטיפי האשפה.
 .4.6.3המכולה תחובר לדחסית בחיבור אטום היתן ליתוק מהיר ווח לתפעול בזמן פיוי
המכולה.
 .4.6.4הקבלן הפאומטי יספק שש מכולות זהות לצורך תפעול המבה ראשי בשוטף ורזרבה
למקרה של תקלה בפיוי.
4.7

מפוחי אוויר:

 .4.7.1מדחסי האוויר יהיה טולי שמן.
 .4.7.2מועי המדחסים יהיו מצוידים באפשרות לוויסות ספיקה.
 .4.7.3יש לקחת בחשבון רעש ורעידות לפי תקים ישראליים ,כולל אפשרות הרמה/החלפה של
מדחס/מוע בצורה בטיחותית ומהירה.
 .4.7.4הקבלן הפאומטי יספק לכל הפחות ארבעה מפוחים שיחוברו דרך סעפת לצורך גיבוי.
 .4.7.5המפוחים יותקו על בסיס יציב ויחוברו לרצפת המבה ע"י בלמי זעזועים.
 .4.7.6המפוחים יהיו בעלי הספק מתאים להפעלת כלל המערכת ויופעלו דרך ווסתים לשליטה
על פעילות רציפה ושקטה.
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 .4.7.7הקבלן הפאומטי יעביר לעירייה חישוב המאמת את גודל המפוחים והתאמתם להפעלת
מערכת מלאה.
 .4.7.8ווסתי התדר יהיו מתוצרת חברה בעלת ציגות בארץ )לפחות  10שים(.
 .4.7.9המועים החשמליים יהיו תלת פאזיים חיצויים עם העה ישירה ,מעל למועים יותקו
קורות המתאימות להרכבת עגורן להחלפת המועים של תוצרת אירופאית מוכרת.
 .4.7.10לאחר התקתם ,ולפי הפעלה ראשוה ,ייבדקו המפוחים ע"י מאזן מוסמך לאיזון בטווח
מהירויות ההפעלה של המערכת ,והדו"ח יועבר לבקרת העירייה.
 .4.7.11בחדר המועים תותקן מערכת להחלפת האוויר בתדירות שתמע חימום יתר של
המועים .בחדר המועים יתוכן מיגון אקוסטי פים באופן שיצמצם את מפגעי הרעש.
4.8

צרת :

4.8.1

קוטר צרת פימי היו  500מ"מ ,עובי צרת ייקבע עפ"י חישובים הידראוליים ,שחיקה

וקורוזיה עם תוספת  20%מהדרש ,בכל מקרה עובי דופן לא יפחת מ  6) " 1/4 -מ"מ(.

4.8.2

באחראיות הקבלן הפאומטי לבצע תכון מפורט של הצרת הראשית ,כולל הגה,

חפירות )במידת הצורך( ,הטמה ,כיסוי מצעים ,שילוט ,בדיקות מגנטיות לריתוכים ובדיקת
הולידי לבדיקת פגיעות בעטיפה ו/או בצבע,
4.8.3

ביצוע הגה גד קורוזיה פסיבית ואקטיבית.

 4.8.4יפורטו האמצעים לבדיקת מצב הצרת :לבדיקת שלמותה ,וקביעת תדירות בדיקות ,עם
שוחות בקרה ,לאורך הצרת התת-קרקעית.
4.8.5

חיבורי צרת אטומים.

4.8.6

כולל פתחי גישה לתחזוקה /תקלות )שוחות בקרה ושוחות שסתומים(.

4.8.7

פתחי זריקת שקיות אשפה במרחב הציבורי.

4.8.8

צרת עזר עבור :חשמל /בקרה /תקשורת /אוויר דחוס.

4.8.9

סימון שילוט /צבע של צרת תפעולית.

 4.8.10בצרת יהיו מותקים מכשירי מדידה /התראה אשר יבצעו יתור ומעקב אחרי תקיות/
תקלות במערכת ,לטיפול שוטף ופתרון תקלות כולל פתיחת סתימות.
 4.8.11סוגי מכשור וצורת חיבורם לצרת ייקבע ע"י הקבלן הפאומטי.
 4.8.12חומר מבה של צרת ושל ציפויים פימיים תעמוד בתאי עבודה המתוכים.
4.9

שוחות שסתומים :

 4.9.1שסתומי גיליוטיה יותקו בכל קבוצת מבים ו/או בכל הסתעפות בתוואי הצרת
הראשית ,על-מת להכווין את זרימת האוויר ולאפשר המשך תפקוד תקין של המערכת השכותית
במקרה של תקלה קודתית .המיקום יאושר על ידי המזמיה.
4.9.2
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4.9.3

השוחה תהיה אטומה לזילות מכל צדדיה.

4.9.4

יש לדאוג למתן גישה לצורכי עבודה בטיחותית בתוך השוחה.

4.9.5

אפשרות הרמה /החלפה של שסתומים.

4.10

שוחות בקרה:

 4.10.1יוקמו שוחות לטיפול בתקלות בצרת התת-קרקעית.
 4.10.2שוחה תהיה אטומה לזילות.
 4.10.3יש לדאוג למתן גישה לצורכי עבודה בטיחותית בתוך השוחה.
 4.10.4השוחה תבוצע בהתאם לפרט מצורף לחומר המכרז.
 4.10.5לא ימוקמו שוחות ביקורת על עמדות חייה ללא אישור מקדים של המזמיה – יתן
למקם את השוחות בקצה מפרצי החיה על מת שכל שוחת ביקורת תאפשר גישת
משאית/ביובית.

4.11

שסתומים מבוקרים:

 4.11.1מגופים מבוקרים לצרת תפעולית.
 4.11.2שסתומים מבוקרים יהיו מחברים למערכת בקרה של המתקן אשר תווסת את תפעולם.
 4.11.3תיתן עדיפות לרכישה של השסתומים ואביזרים לווים מתוצרת הארץ או ספק מקומי
עם וותק של  10שים לפחות )הערה זאת חלה על כל מרכיבי המערכת(.

5

מפרט טכי למערך תקשורת פיקוד ובקרת מגופים:

כללי
5.1
פרק זה כולל את עקרוות פריסת מערכת התקשורת עבור פיקוד מערך המגופים בכל מבי
הפרויקט .מערכת הבקרה שתסופק לביצוע פיקוד על מערך המגופים תהיה מערכת פקוד
איהרטית של ייצרן המערכת .דרש כי מערכת פיקוד זו הופעלה בלפחות שלושה ) (3פרויקטים
אחרים דומים בסדר גודל של פרויקט זה .מודגש כי לא תותר התקת מערכת פיקוד אשר איה
בעלת יסיון כמצוין לעיל .כל רכיבי השליטה קרי מגופים ,יהול מגופים ,אמצעי בקרה ,אמצעי
אספקת זרם וכדומה הם רכיבים ביצור שוטף ואים מוצרים המיוצרים אך ורק לפרויקט זה .על
הקבלן הפאומטי להציג את האישורים המוכיחים זאת.
 5.1.1יכולת המערכת שתוקם תאפשר שליטה ובקרה והפעלה של כלל הפעולות הדרשות
לשיוע פסולת למבה הראשי עד  15,000יחידות דיור על כל המשתמע מכך.
 5.1.2מערך הבקרים שיסופק לפרויקט יבוסס על ציוד התואם לסטדרטים בי"ל בתחום
הבקרה ,פרוטוקול בקרה פתוח ,ומערך בקרים סטדרטי היתן לרכישה בשוק החופשי .לא
יאושרו בקרים ייעודיים אשר לא יתים לרכישה במדית ישראל ואשר אין במדית ישראל
איטגראטורים מוסמכים של יצרן הבקרים.
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 5.1.3הקבלן יספק במסגרת הצעתו מחירי יחידה לכל אחד מהרכיבים המסופקים על ידו
במסגרת מערכת הבקרה והתקשורת.
5.1.4

תוקם מערכת בקרה שליטה ובקרה והפעלה פיאומטית במבה מקושרת למערכות

העירייה
 5.1.5מודגש כי המערכת תוקם ותופעל על ידי הקבלן הפאומטי בהתאם לתקופת ההתקשרות
כמפורט בסעיף ___ לחוזה ,אשר בסיומה המערכת תועבר לרשות העירייה להמשך הפעלה.
הקבלן הפאומטי יתחייב להעביר לעירייה את המערכת כשהיא פועלת בצורה מושלמת כולל
עדכון מלא של גרסאות התוכה וגרסאות הבקרים לגרסת התוכה המעודכת לשת מסירת
המערכת וכמות בקרים )מלאי( הדרשים להשלמת חיבור והפעלה מושלמת של כלל המבים
הותרים בתכית מול המבה הראשי בכל אחת מתוכיות .
 5.1.6המערכת תכיל תיק תיעוד ממוחשב כולל תוכיות ,יומן תקלות ממוחשב הכולל מערך של
פקודות עבודה ,מערכת ליהול תחזוקה וכיו"ב.
 5.1.7יש לבצע עדכוי גרסא לתוכות ההפעלה של המערכת הפאומטית על פי צורך ובהתאם
לדרישה לתפקוד מושלם של המערכת הפיאומטית.
5.2

אופן פעולת המערכת

 5.2.1מערכת פיקוד ובקרת המגופים מהלת את שיוע האשפה מהמבים אל המבה המרכזי.
המערכת פועלת בשי אופי פעולה מרכזיים.
 5.2.2פעילות מרכזית – פעילות אשר תבוצע בעיקר בשעות הלילה ,אשר תייצר איסוף אשפה
מרוכז וסדרתי מהמבים על ידי שאיבה מרכזית תוך פתיחת המגופים בהתאם לרצף פעילויות
מתוכת מראש ,הכוללת איסוף אריזות ולאחריה איסוף אשפה מעורבת.
5.2.3

פעילות  - On Demandפעילות שאיבה במקרה של קבלת דרישה ממבה על עומס

אשפה במבה מסוים ,במקרה כזה תועבר החייה מהמבה אל מרכז הבקרה על עומס אשפה,
במקרה של החלטה במוקד הבקרה לאיסוף ,תשלח הודעה מהמרכז לשחרור מגוף הבקרה ואז
תתבצע פעולת השאיבה למבה הספציפי .בהתאם לסוג האשפה אריזות/מעורבת.
5.3

מערך הבקרה וההזה:

5.3.1

מערך הזת המתח למגוי המגופים ולהזת כרטיסי המערכת יהיה באמצעות אספקת

מתח מרכזית ).Common Battery (CB
5.3.2

אספקת מתח  DC 24 Vתתבצע מספק כח מרכזי אשר יותקן במרכז האיסוף ,הספק

המרכזי יכיל מגון גיבוי אוטומטי ויכיל את כל ההגות הדרשות כגון הגות קצר ,הגות ברקים,
עומס יתר וכדומה.
 5.3.3הספק יכיל אמצעי בקרה אשר ידווח למערכת הבקרה על תקלות באספקת המתח
למערכת או על צריכות חריגות במערכת.
 5.3.4הספק יהיה בעל יכולות גיבוי של  100%פימיות בתוך הספק או באמצעות ספק חילופי
אשר יסופק יחד עם המערכת.
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5.3.5

הספק ה PWSיהיה  200%לפחות מול העומס מרבי אשר יידרש מהמערכת.

 5.3.6תקשורת מערך הבקרים תעשה בתקשורת טורית בהתאם לפרוטוקול אשר יבחר על ידי
היצרן ,הפרוטוקול יאפשר העברת מידע דו כיווי בין מרכז הבקרה לעמדות הקצה בתצורת
 POLLINGכל פי כתובת חד ערכית של המגוף.
 5.3.7תוכל להתבצע שיחה בין מרכז הבקרה ,או הודעה יזומה למתן התראה מיחידת מגוף אל
מרכז הבקרה.
 5.3.8חישובי זרמי העומס על קווי הבקרה כולל התאמת העכבות לרבות סימי כבל וכדומה
תתבצע על ידי הספק בהתאם לתצורת המערכת וכמות החיבורים אליה.
5.3.9

המערכת תכיל אמצעי לזיהוי תק או קצר בכבל.

 5.3.10המערכת תבצע כשיגרה בדיקות  Watchdogאל תחות הקצה לבדיקת תקיות מספר
פעמים ביום.
 5.3.11המערכת תאפשר זיהוי של עשן /אש /יסיון חבלה במערכת ,בתוך המערכת הפאומטית
ואו בחדרי איסוף האשפה באמצעות גלאים מתאימים.
 5.3.12המערכת תדווח על מצב סגירה ו /או פתיחה של המגופים כולל התראה על סגירה חלקית
של מגופים.
 5.3.13הקבלן הפאומטי יתקין במערכת השליטה העירוית עמדת עבודה מלאה המאפשרת
יטור ושליטה על מערכות המתקן .המערכת שתותקן תהיה זהה ביכולותיה למערכת השליטה
המוקמת במרכז השאיבה.
 5.3.14הקבלן הפאומטי יאפשר חיבור של תחות צפייה מרוחקות למערכת )עד  5עמדות
צפייה( .יספק את כל הדרש לחיבור זה לרבות עמדות העבודה מערך הרישוי ואמצעי התקשורת
הדרשים.
 5.3.15הגה בפי תקיפות סייבר – המערכת שתסופק תכיל את כל הרכיבים הדרשים לעמידות
בתקיפות המערכת על ידי גורמים עויים .מערך ההגה בסייבר יפותח בהתאם ל דרישות הגה על
מערכות תעשייתיות ת"י .IEC/TS 62443-1-1:2009 ,62443
5.4

אופן הפרישה

 5.4.1פרישת כבלי הבקרה תתבצע בלפחות ארבעה ) (4ערוצים ראשיים אשר אליהם ישורשרו
חיבורי המבים לאורך התיב.
 5.4.2כמות החיבורים תהיה בהתאם להחיות היצרן ,במידה וידרשו פריסת עורקים וספים
יבוצעו אלה בהתאם.
 5.4.3מודגש כי תוואי הפריסה עשוי להיות במספר מקטעים מתחת לגובה מי תהום .על הקבלן
הפאומטי לספק את כל הציוד המותקן בתשתית זו כשהוא מוגן מים ומיועד לטבילה מלאה.
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 5.4.4המערכת וכל הרכיבים המותקים בכל קודות ההתקה יהיו בעלי עמידות בפי הפרעות
חשמליות ואלקטרו מגטיות כולל הפרעות ברקים .מודגש כי חלק מהסביבה בה מותקן הציוד
היה סביבה רועשת.
5.4.5

צרת הפיקוד תבוצע בהתאם לתצורת הפריסה הדרשת .פריסת הצרת לאורך התוואי

תהיה באמצעות ציור  HDPEמופחת חיכוך באמצעות שכבת סיליקון בהתאם לתקן ת"י 1531
עמיד לקרית  ,UVהצרת תהיה בקוטר  50מ"מ ו  75מ"מ בהתאם לצורך ,עובי דופן .13.5 SDR
5.4.6

לכל אורך תוואי יפרסו בין  2ל  4צרות בהתאם להחית העירייה.

5.4.7

כל החיבורים של המערכת יבוצעו באמצעות מהדקים ויותקו בקופסאות אטומות בתקן

 ,IP 65אשר מועות כיסת מים גם במצב של טבילה מלאה של הקופסה במים.

דוגמת חיבור בגוב

5.5

כבל

5.5.1

מבה הכבל

Two - Shielded twisted pairs for 100

אופן חיבור

.

Two - 4.0 mm 2 insulated conductors
All elements are cabled together and jacketed.
UV resistant FR-PVC
Outer Diameter 13.5 mm
Weight: 220 KG/KM
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1041  בתחומי תמ"ל- יאומטית לאיסוף פסולתתפעול ותחזוקת מערכת פ
Detailed Construction

5.5.2

20 AWG conductors
Conductor material: Stranded bare copper, 7x0.32 mm
Insulation material: XLPE.
O.D.: 2.5 mm nom.
Color code: Black X White, numbered 1-2
Shield: Aluminum foil, 100% coverage
Drain

wire:

Stranded

tinned

copper,

mm2

4

7x0.2

conductors

Conductor material: Stranded bare copper, 56x0.3 mm
Insulation material: XLPE.
O.D.: 4.15 mm nom.
Color code: Brown, Blue
DC Resistance: 4.3 /Km max. @ 20°C.
Insulation voltage rating: 600 V rms
Total number of conductors – 6
Total number of elements – 4
Outer jacket color – green
Standards

:

R0HS-2

2011/65/EU,

IEC

60332-1,

IEC

60332-3

Performance
Frequency rate 1-4 MHZ
Impedance – 100 oham
Max resistance unbalance: - 2%
Dielectric Strength – 1000 V/minute
Voltage rating – 300V
Min Bend radius – 85mm
Max operating temperature - +90c
Min operating temperature - -35c
UV resistance - yes
ושאי התקשורת ייןוסון לעחיות אגף מחשוב ומערכות מידע של עיריית יהוד מוה
5.6
ומערכות המידע
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 5.6.1באחריות הספק לבצע ממשק להעברת כל החיוויים לרבות חיווי היטור על בריאות
המערכת הדרשים והקיימים במערכת למערכת העירוית.
5.6.2

באחריות הספק לדאוג להעביר חיווי מציודי התקשורת הפזורים בשטח למערכת היטור

העירוית ספקטרום ליטור תקלות של כלל רכיבי המערכת.
5.6.3

באחריות הספק לבצע סקר תכון ראשוי איטגרטיבי –  -PDRלהצגת משמעויות

והפתרוות המוצעים.
5.6.4

באחריות הספק לבצע סקר תכון  – CDRלהצגת הפרויקט ולקבלת אישור ביצוע מציג

העירייה .רק לאחר האישור של העיריה יתבצע הממשק.
5.6.5

לאחר סיום העבודה יתבצעו בדיקות קבלה ואישור בקרת איכות של הספק כולל הגשת

תכיות  AS MADEבמידת הצורך.
5.6.6

הספק דרש לבצע סיום הרצה ,הטמעה והדרכת עובדי העיריה.

5.6.7

כל העבודה הטכית לרבות ושאי התקשורת ,ממשקים לעירייה ,אבטחת מידע וכל ושא

יבצע הספק לפי החיות ציג העירייה כחלק מפגישות תכון ה  PDRוה – .CDR
5.6.8

בהחה ודרש להיח תשתיות תקשורת למערכת לאחר ביצוע העבודה דרש להגיש תיקי

 AS MADEתיק תשתיות  AS MADEבאוטוקאד וב  PDFבהתאם לדרישה תיק אתר מפורט
ואישורים של גורמים עירויים )מאור  ,אדריכל העיר ,מחשוב ועוד .(..
 5.6.9באחריות הספק להגיש תיק מערכת ותוכה מפורט שכולל תיאור מפורט של המערכת,
תרשימים ,מפרטי ציוד ,תוכה  ,הוראות תחזוקה שוטפת ,חלקי חילוף דרשים וכד'.
 5.6.10כל הדרש לביצוע הממשק ולהעברת החיוויים למערכת העירוית יתבצע על חשבון
הספק לרבות ושא התקשורת  ,אבטחת מידע  ,פיתוח ועוד ...
6

מפרטים טכיים למערכות לוות

6.1

עגורן הרמה

6.1.1

תיאור העבודה

הקבלן הפאומטי יתקין עגורן גשר עילי דו קורתי כולל מסילות לעומס מרבי של  20טון או
בהתאם לאישור הרשות בעת התכון המפורט  .יחד אתו יספק קורת ספרדר מותאמת לחיבור אל
מכולת פיוי אשפה.
6.1.2

הוראות כלליות

 6.1.2.1הדרישות הכלליות שבאפיון מהוות דרישות מיימום.
 6.1.2.2כל שיוי או חריגה מדרישות האפיון מחייב את אישור המפקח.
 6.1.2.3תקים ותקות בטיחות המתייחסים לציוד זה והים בתוקף במדית ישראל ,חלים גם על
ציוד זה ,אלא אם הוגדר אחרת.
 6.1.2.4על הקבלן הפאומטי להתייחס בהצעתו לכל אחד מסעיפי האפיון.
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6.1.3

דרישות יסוד מהיצרן /הספק.

 6.1.3.1יכולת למתן שירותי אחזקה ותיקוים ע"י בעלי מקצוע מיומים תוך זמן סביר ולמשך
תקופה ארוכה.
 6.1.3.2בעל ידע וכוות לעמוד בדרישות המפרט ,מוסמך לתקן  ISO 9002בתחום זה.
 6.1.3.3מצא ברשותו מלאי חלפים לצורך ביצוע אחזקה שוטפת בתקופת האחריות ואחריה
)במידה ויידרש(.
 6.1.3.4בחירת יצרן העגורן תהיה מותית באישור המפקח.
 6.1.4שילוט.
לעגורן יוצמד שילוט בעברית .השילוט יהיה ברור ויכלול הוראות הפעלה ,הוראות בטיחות
ושלטים לעומס הרמה מותר.
6.1.5

בדיקות ובחיות.

 6.1.5.1הציוד יעבור סדרת בדיקות )חוזק ויציבות(.
 6.1.5.2כל הבדיקות תבוצעה ע"י הקבלן הפאומטי ובאמצעותו ובוכחות המפקח.
 6.1.5.3עגורן חייב לעמוד בבחית בטיחות שתבוצע ע"י בוחן בטיחות מוסמך.
 6.1.5.4התשלום לבוחן בטיחות ולאספקת המשקולות לצורך הבדיקה יכלל במחיר הפאושלי.
 6.1.5.5הקבלן הפאומטי יישא באחריות ביחס לכושרו ומהימותו של העגורן בתקופת הבדק
ויתקו ללא תמורה ,בכל מקרה של תקלה או ליקוי.
 6.1.5.6תקלה בעגורן המחייבת מימוש אחריות היצרן ,תחשב כל תקלה אשר כתוצאה ממה
העגורן כולו או חלק ממרכיביו לא פועלים כשורה וזאת בתאי תפעול רגילים.
 6.1.6עבודות צבע
צביעת חלקי המתכת למעט צביעה בחדר שטיפה יבוצע כדלקמן:
 6.1.6.1יקוי יסודי של השטח במברשות פלדה ולאחר צביעה בשתי שכבות של צבע יסוד 13HB
כל אחת מהן בגוון שוה ,ושתי שכבות של צבע עליון סופר עמיד בגוון צהוב "קטרפילר" ,גוון ,91
מסילות ותושבות יצבעו בצבע עליון גוון כחול .שטחי הצבע שייפגעו תוך הובלה או הרכבה ייצבעו
מחדש בהתאם למפורט לעיל.
 6.1.6.2עובי כל שכבת צבע יהיה  30מיקרון ,לפחות .שכבה חדשה תצבע לאחר שהשכבה
הקודמת עברה תקופת ייבוש של  48שעות ,לפחות .אין לצבוע את שטחי העבודה של חלקים
מכיים כגון פי גלגלי הסיעה ,שיי גלגלי השייים ,פי התופים וכיו"ב.
 6.1.6.3כמו כן צביעת רכיבי הפלדה בהתאם להחיות יועץ בטיחות תעמוד בדרישות כיבוי אש
להגה במשך  90דקות.
6.1.7
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 6.1.7.1העגורן יבה מגשר חד קורתי ,על הגשר יותקו שתי יחידות הרמה יידות לעומס 12.5
טון כל אחת .כאשר עומס עבודה בטוח של העגורן יהיה ) עומס משותף ( 20 -טון.
 6.1.7.2מפתח כ  14 -מטר לפחות.
 6.1.7.3אורך מסלולים כ 16 -מ'.
 6.1.7.4גובה הרמה כ –  8.7מטר.
 6.1.7.5מהירות הרמה  4מ/ד מהירות גבוהה ו  0.67מ/ד מהירות מוכה.
 6.1.7.6מהירות סיעת עגלות הרמה  5ו  -20מ'/ד'.
 6.1.7.7מהירות סיעת גשר  5ו 20 -מ'/ד'.
6.1.8

פרטי המבה ,העבודות המכיות והחשמליות

 6.1.8.1גשר העגורן )קורה ראשית(
6.1.8.1.1

על הקבלן הפאומטי לוודא לפי ביצוע ,התאמת מידה זו לתאי המבה.

קורת הגשר בויה בצורת תיבה .קורת התיבה מפחים שירותכו בסדר ובשיטה
6.1.8.1.2
הכוים כדי למוע גלים ועיוותים בדפות וכדי ליצור בטן טרומית כלפי מעלה לקורות ,יש לרתך
פח חיבור )מסופק עם יצרן עגלות צד(.
6.1.8.1.3

בקורות הגשר מותרת שקיעה של  1:1000בעומס מלא דרגת עומס  2Hלפי דין

 15018קבוצת מאמצעים  3B-לפי דין  15018פח  37-2RSTאיכות ריתוך תקן D14 1.85
 ,AWSבתוך קורת הארגז יבוצעו מחיצות וחיזוקים כגד קריסת דפות.
6.1.8.1.4

פחי התיבה יהיו באיכות  ST 37.2פח.

6.1.8.1.5

הקורה תבוצע בדיוק הסטיות המותר של תקן  .FEMתדירות עצמית של קורת

הגשר תהיה גדולה מ  2.7 -הרץ.
 6.1.8.2מערכת סיעת הגשר
לקורת הגשר הראשית של העגורן יחוברו שתי עגלות צד )קורות ראש( הכוללות
6.1.8.2.1
גלגלים ,מועים ותיבות הילוכים עבור הסעת הגשר.
6.1.8.2.2

העגלות ה"ל מתחברות לקורות הגשר על ידי ברגים ודיסקיות מיוחדות HV ,לפי

תקן .DIN
6.1.8.2.3

עגלות הצד יהיו מוצר חרושתי קטלוגי.

6.1.8.2.4

יש להקפיד על דיוק מרבי בהרכבתם ,כך שההפרש בין האלכסוים המדדים בין

כל זוג גלגלים קדמי ימי ואחורי שמאלי או קדמי שמאלי ואחורי ימי לא יעלה על  5מ"מ.
 6.1.8.3הזה חשמלית
העגורן יוזן מפסי צבירה .הפס שיבחר להספק המרבי של העגורן ולאפשרות של
6.1.8.3.1
הפעלה בו זמית של שי עגורים זהים על המסילה.
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6.1.8.3.2

עגלת הזרם תתאים לפס הצבירה.

6.1.8.3.3

פסי הצבירה יהיו עם מעטה  C.V.Pויכללו את כל אביזרי החיבור בייהם,

אביזרי תליה ,קופסאות חיבורים ומכסי קצוות.
פסי הצבירה יחוברו לקורת המסלול בהתאם לאפשרויות הקיימות בביין
6.1.8.3.4
ולהוראות היצרן .הקבלן הפאומטי יחבר את פסי הצבירה למפסק ראשי על קיר המבה בקצה
המסילה.
 6.1.8.4לוח הפיקוד
לוח הפיקוד לגלגלת הרמה עגלת הסעה וסיעת הגשר יכלול שאי ,ממסרים,
6.1.8.4.1
מאמ"תים חצי אוטומטיים ,קוצבי זמן ,ממסר זרם ראשי ,מבטיחים חצי אוטומטיים ,הגות בפי
היפוך פאזה ,חוסר פאזה ועומס יתר ,מגעי עזר ליטור וחיבור למערכת בקרת המבה לוח החשמל
יהיה מפח עם דלת צירית עם עילת מעול ומפתח.
לוח החשמל יחובר במקום שבו לא יפריע ,על גבי בלמי זעזועים .הלוחות יהיו
6.1.8.4.2
משולטים מבפים .מיקום הלוחות יקבע ע"י המתכן ויאפשר וחות טיפול מרבית.
לוחות החשמל יותאמו למיקום ההתקה :עמידה בתאי הסביבה ,אטומים,
6.1.8.4.3
כולל מערכות גילוי וכיבוי אש כדרש על ידי יועץ הבטיחות ,מוגן פיצוץ וכיו"ב.
 6.1.8.5פיקוד
6.1.8.5.1

מתח הפיקוד של כל תועות העגורן יהיה  ,V24מתח העבודה  .V380הפיקוד

ייעשה ע"י תיבה בעלת  7לחצים דו דרגתיים 2 .להורדה והרמה 2 ,להסעת הגלגלת 2 ,להסעת
הגשר ואחד הפסקת חירום ללא מעול סגירה .תיבת הפיקוד תהיה תמוכה על רגל קבוע )בגובה
בערך  100ס"מ מעל הרצפה( .המפעיל יעמוד בקודת תצפית בה יראה בצורה הטובה ביותר את
תועת המטען ,המיקום יקבע בשלבי ההתקה.
6.1.8.5.2

הלחצים בתיבת הפיקוד יהיו משולטים.

פיקוד חלופי וסף שיסופק יהיה אלחוטי ,בלוח ישולב מקלט מתאים עם משדר
6.1.8.5.3
אלחוטי בעל לחצי הפעלה תואמים לאלה של ידית הפיקוד החוטית .פיקוד זה יהיה לפעולה
משותפת של שתי הכות ,הפיקוד יהיה מתוצרת יצרן מתמחה במתקי הרמה ,עגורים ,בתדרים
המתאימים בארץ ,היצרן יהיה מגרמיה או שבדיה.
שתי יחידות ההרמה יעבדו בפיקוד משותף ,לחצן אחד יפעיל בו זמית את
6.1.8.5.4
שיהם בסיעה ,בהרמה ובהורדה ,שתי היחידות יהיו מסוכרות בייהן מערכת הפיקוד תמדוד
ברציפות את המיקום היחסי ביין ותתקן אוטומטית אם יהיה בו שיוי ,כך גם בהרמה ובהורדה,
בתיבה ישולבו לחצי תיקון שיאפשרו שליטה פרדת על כל יחידה לצורך תיקון ידי והחזרה
לגאומטריה של עבודה משותפת ,בורר מיוחד עם מפתח יעביר למצב זה.
 6.1.8.6גובלי התועה
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6.1.8.6.1

 2גובלים צלביים דו כיוויים מתוצרת  TELEMCANIQEטיפוס R-2-XC

יותקו על קורת הצד .אחד להפסקת סיעה במהירות גבוהה ומעבר למוכה ,אחד להפסקת
סיעה במהירות מוכה .גובל כ"ל יהיה מורכב גם על הכות להפסקת סיעה.
6.1.8.6.2

אצבעות הפעלת הגובלים ימוקמו ויכווו כך שהגשר והעגלה יעצרו במהירות

גבוהה כ  1.5 -מטר לפי הפגוש ובמהירות מוכה כ  10 -ס"מ מהפגוש ה"ל.
הגובלים ימוקמו במקומות שהגישה אליהם וחה ללא צורך בסולם וסף או
6.1.8.6.3
משטח ,ללא סיכון בטיחותי.
 6.1.8.7איסטלציה חשמלית )בהתאם להחיות המפורטות בפרק החשמל(
6.1.8.7.1

האיסטלציה הקשיחה על גשר העגורן תיעשה על ידי כבלים תרמו-פלסטיים

.N2XY
חיבורי הכח והפיקוד אל העגלה וכן החיבור לקופסת לחצי הפיקוד היידת
6.1.8.7.2
ייעשו באמצעות כבלי חשמל גמישים שטוחים ,מיוחדים למטרה זו ,שיתלו על עגלות עות בתוך
מסילה קשיחה .המסילה תהיה פח מגולוון מכופף .העגלות יבוצעו ללא רכיבי פלסטיק.
6.1.8.7.3

המסילות ייתלו על זרועות  NPL 50במרחקים המומלצים על ידי יצרן

המסילות ,ובמקום וח שיאפשר טיפול בעגלות מהגשר עצמו.
 6.1.8.8פלדת המבים
החומר למבה הפלדה כגון פרופילים ,פחים וכדומה יהיה חדש ,שלם ,ישר ,חופשי מחלודה,
קליפה ופגמים אחרים .הפלדה תהיה מסוג  37ST-פרט אם צוין אחרת להלן ,מתוצרת מערב
אירופה ותלווה בתעודות חומר להוכחות .מומלץ לשקול הגה וספת על רכיבי הפלדה-לדוגמה
ע"י גלוון או צבע מתאים.
 6.1.8.9חיבורי ברגים
6.1.8.9.1

כל הברגים לחיבור אלמטים של קורות או יחידות העה יהיו "ברגי מכוה"

בחוזק של  80ק"ג למ"מ ,ומגולווים בעובי  50מיקרון ,פרט אם צוין אחרת .האומים יסגרו עם
מפתח מומט במומט הדרש על ידי יצרן הבורג ויובטחו על ידי דסקיות משוות או אום כפול
או בשיטה אחרת כמצוין בתכיות.
6.1.8.9.2

שטחי מגע של אלמטים מחוברים ייצבעו פעמיים בצבע יסוד לפי ביצוע

החיבור .אין לצבוע את שטחי המגע באמצעות ברגיי  HVואת האזור שמתחת לראשי הברגים
והאומים לפי החיבור .כל חורי הברגים ייעשו על ידי קידוח ולא על ידי יקוב.
6.1.8.9.3

כל הברגים והאומים והדסקיות יהיו מגולווים בעובי  50מיקרון בתהליך

תרמו-דיפוזי.
 6.1.8.10חיבורי ריתוך
הריתוך ייעשה על ידי רתכים מוסמכים בלבד ,בעלי תעודה מאושרת תקפה על
6.1.8.10.1
ידי מכון התקים לסוג ריתוך הדרש במתקי הרמה.
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6.1.8.10.2

כל הריתוכים יהיו רצופים ,פרט אם צוין אחרת להלן .בתפרי השקע של

האלמטים שעוביים עולה על  5מ"מ יש לקטם את המקצועות )"פאזות"( .מחברי מילאת יהיו
בעובי של  0.7מעובי החלק הדק יותר מבין החלקים המחוברים אך לא קטן מ -4מ"מ.
6.1.8.10.3

כל מקומות הריתוך יוקו היטב לפי ביצוע תפר הריתוך הוסף ,ובגמר

הריתוכים .שורש ייעשו ב  Z -11או  44Z-ובקוטר  3.25מ"מ וריתוכי מילוי ב  Z 18 -או Z - 62
 4מ"מ.
 6.1.8.11מסירת העבודה
המתקים על כל חלקיהם ואביזריהם ימסרו לידי העירייה ,כשהם פועלים
6.1.8.11.1
לשביעות רצוה ,בצירוף תעודת בדיקה של בודק מוסמך מטעם משרד העבודה הישראלי .זהות
הבודק טעוה אישור העירייה.
6.1.8.11.2

הקבלן יעמיד לרשות הבודק כל ציוד ועובדים הדרושים לביצוע הבדיקה ,עומס

מבחן בשיעור של  125%מעומס העבודה הבטוח.
בזמן הבדיקה יידרש הקבלן לקבל מהבודק את השקיעה ולצייה בדו"ח .תועות
6.1.8.11.3
העגורן יהיו חלקות וללא רעידות.
6.1.9

ציוד

ציוד לעגורן
6.1.9.1
יתן להציע ציוד מתוצרת אחת החברות הבאות:
6.1.9.1.1

וורלד ,קוה ,דמג  STAAL, F.W.Sבתאי שיהיה שווה ערך וימלא את כל

הקריטריוים.
6.1.9.1.2
6.1.9.2

רמת השימוש של הציוד תהיה  AM1על פי תקן  M.E.Fהישן.

גלגלת הרמה

6.1.9.2.1

כת כבל חשמלית מהלך אוקל  9מ' ,עגלת סיעה חשמלית מותאמת לסיעה על

גשר חד קורתי.
6.1.9.2.2

מוע מעצור  ED 40%מהירות גבוה.

6.1.9.2.3

 ED 30%מהירות מוכה.

6.1.9.2.4

גובל עומס יתר.

6.1.9.2.5

 180התעות בשעה.

6.1.9.2.6

הזת כח חשמל .V380 HZ50

6.1.9.2.7

פיקוד .V24

6.1.9.2.8

סידור כבל .4/1

6.1.9.2.9

גובל חשמלי פימי מתכוון לגבול עליון ותחתון.
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6.1.9.2.10

דרגה  AM1לפי תקן .M.E.F

6.1.9.2.11

גובה עצמי של הכת יתאים במידותיו למגבלות המקום המתחייבות מתקן

.FEM
6.1.9.2.12

כל כת תכלול יחידת שקילת מטען ברמת דיוק של  50ק"ג ,העגורן יכלול

איטגרציה בייהן וייתן משקל מטען מועמס עליו.
6.1.9.3

מערכת הסעת עגורן קורות ראש

6.1.9.3.1

מועי סיעה ,שתי מהירויות מקדם עמיסה  .ED 40%דרגת ציוד  AM1ע"פ דין

 .15020תכון הקורה  DIN 15018דרגת העמסה  ,2Hקבוצת העמסה  .3Bקורת ראש מוצר
סדרתי סטדרטי של יצרן ציוד ההרמה ,תכלול גם )במפרים( בולמים בקצה הקורה.
6.1.9.3.2

גלגלים עם חריץ  80מ"מ מותאם למסלול ברוחב  50מ"מ ,בקוטר מתאים.

חשמל  3פאזות ,HZ50 ,פיקוד .V42
6.1.9.3.3
6.1.9.4

התחלה רכה בסיעת גשר וכת .שקיעה מרבית  1/900לקורת ראש.

מסילות ופסי סיעה

6.1.9.4.1

המסילות יותקו על גבי תמיכות קוזוליות.

6.1.9.4.2
אחיד(.

הקבלן ימקם ויתאים את התמיכות מבחית התקת המסילות )קו ישר וגובה

6.1.9.4.3

המסילה תבוצע מיחידה אחת שלמה באורך  15מטר בכל צד .כל מסילה תותקן

על שלושה תמיכות לפחות .פסי הסיעה ייעשו מפרופיל מרובע  80X40באיכות RST 52-3
וירותכו לקורות המסלול לסירוגין אך במקביל ,משי ציידיו .דיוק פילוס מסילות יתאם לתקן
 FEMו .DIN
הפגושים בקצוות המסילות יורכבו כך שפגיעת העגורן בהם תהיה בו זמית,
6.1.9.4.4
ותאפשר כיסוי שטח מרבי ע"י העגורן.
6.1.9.4.5

חיבור בן פסי מסילה יהיה רציף חלק וללא בליטות.

המסילות יהודקו עם מפתח מומט בצורה מבוקרת לתושבותיהן וישבו על
6.1.9.4.6
התושבות במלא שטחם.
לאחר סיום ההתקה יבוצעו תיקוי צבע ,התמיכות לחיבור מסילות לעמודים
6.1.9.4.7
ייוצרו ויחוברו ע"י קבלן הביין בהחיית ובקרת יצרן העגורן.
6.1.9.4.8

המסילות ייעשו מפרופיל סטדרטי רחב אוגים מסוג  .HEAהשקיעה המרבית

המותרת תהיה .1:800
הקוזולות התומכות את המסילות יוקשחו עם צלעות פימיות כך שיהוו ארגז,
6.1.9.4.9
למיעת פיתול .בהרכבת המסילות דרשת רמת דיוק גבוה שתאפשר סיעת גשר חופשית ושקטה,
ללא מאמצים .דרישות הדיוק יקיימו את הוראות התקן.FEM ,
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6.1.9.4.10

ברגים אומים ודסקיות יהיו מגולווים  50מיקרון בגלוון דיפוזיוי.

6.1.9.4.11

כל האומים יהיו מאובטחים מפתיחה ע"י אום וסף.

המסילות יתמכו אופקית לעמודים ע"י פח שירותך בייהם ,לרבות החיזוקים
6.1.9.4.12
האופקיים ההכות לפסי צבירה ,הפגושים.
ספרדר
6.1.9.5
החיבור בין מכולות האשפה ו  -ווי ההרמה של שתי יחידות ההרמה של העגורן תעשה על ידי
קורת הרמה מתאמת מיוחדת המאפשרת התחברות קלה ובטוחה אל ראש מכולת האשפה ,קורה
זו קראת ספרדר.
6.1.9.5.1

הספרדר יהיה מוצר תעשייתי קטלוגי לעומס  22טון ,מתאים לחיבור לשי ווי

הרמה בצד עליון ולארבעה קודות חיבור תחתוות למכולה בשיטה של .TWIST LOCK
הפעלת העילה תהיה בשתי אפשרויות ,ידית על ידי מוט משיכה בצד הצר של
6.1.9.5.2
המכולה הפוה לכיוון הפתח ,או על ידי מגון חשמלי שיבצע גם הוא פעולה זו.
הזת החשמל לספרדר תהיה עם שקע תקע מהכת הרחוקה מהפתח עם כבל
6.1.9.5.3
שיאפשר תועה של שי מטר.
בספרדר תשולב אידיקציה חשמלית למצב העילה ,שתחווט לוריות לד
6.1.9.5.4
משולטות ליד לוח הפיקוד של העגורן.
הספרדר יכלול לוח משלו שיהיה מותקן עליו ,בלוח לחצי הפעלת העגורן
6.1.9.5.5
ישולבו לחצי עילה ושחרור.
6.1.9.5.6

צביעת הספרדר תהיה ברמת הצביעה של העגורן ,הספרדר יגיע צבוע מהיצרן.

6.1.9.5.7
ושרטוטים.

הספרדר יוגש לאישור עיריית יהוד מווסון ,ההגשה תכלול פרוספקטים ,מפרט

6.1.9.5.8

הספרדר ייכלל בתכולת העגורן.

מדידת משקל מטען
6.1.9.6
העגורן ימדוד את המשקל אותו הוא מרים תוך טרול משקל הספרדר ,מדידה זו תוצג על לוח
הלחצים ,ותוצג ביחידות של קילוגרם ,בוסף יסופק ויותקן צג עם ספרות בגודל  100מ"מ
שיותקן על הקיר ,הצג יכלול חמש ספרות ,הצג יחווט מלוח הפיקוד המשולב של העגורן ,הצג
ייכלל בתכולת העגורן.
שילוט
6.1.9.7
הקבלן יתקין משי צידי גשר העגורן ,מסילת מוו-רייל ,שלטים שיורו את עומס העבודה הבטוח
של העגורן .גודל הספרות בשלט יהיה  15ס"מ לפחות.
 6.1.10ביקורת והפעלה יסיוית
וסף לביקורת ולבדיקות הרגילות טעוים חלקי העגורן אישור סופי על ידי המפקח והעירייה,
לפי הובלתם למקום ההרכבה .אין להובילם למקום ההרכבה אלא אם כן בדקו ובוצעו בהם כל
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התיקוים שדרשו בביקורת זו .במפעל יוצג עגורן מושלם מורכב מחווט ומחובר להזת חשמל,
כאשר כל רכיביו המסתובבים מתופעלים.
בגמר העבודה וההרכבה ,ולאחר סיכה ומילוי שמים כדרש ,על הקבלן הפאומטי להפעיל את
העגורן ,הפעלה יסיוית ולבצע בו כיוווים וויסותים שוים .כל הליקויים שיתגלו בהפעלה
יסיוית זו יתוקו ע"י הקבלן הפאומטי וללא תמורה וספת  ,לשביעות רצוה של העירייה.
 6.1.11הגשת חומר לאישור
הקבלן הפאומטי יגיש לאישור ,חישובים ותוכיות לביצוע העגורים .החישובים יהיו מפורטים,
ברורים ,ומוסברים ,כל רכיב בוסחאות החישוב יתורגם מילולית .השרטוטים יהיו שרטוטי
ביצוע מפורטים ,מבוססים על החישובים .החומר יוגש בשי העתקים בתוך תיק מסודר עם
חוצצים ,עותק סופי מאושר יוגש פעם וספת בשי העתקים לאחר התיקוים ,בפעם זו יוגשו גם
קבצי השרטוטים בפורמט דיגיטלי .מסן פחם פעיל – הכולל את היחידות הבאות :תא מסן
שיוקם מעל הביוטריקלר ,מצע פחם פעיל בפח שיחושב עפ"י תוי המערכת וספיקת האוויר
הפלט.
 6.2.3.1מפוח – בספיקה המתאימה לתאי המערכת כפי שיפורט ע"י הקבלן הפאומטי בהתאם
למילוי טבלאות שהוצגו מעלה.
 6.2.1תפעול ותחזוקה
ספר הוראות תפעול ותחזוקת המתקן יסופק בזמן מסירת המתקן לעירייה ,הכולל את הושאים
הבאים:
 6.2.4.1מבוא הכולל תמיכה טכית ,שירות ,הדרכה הסבר תיאורטי על המתקן.
 6.2.4.2החיות בטיחות.
 6.2.4.3הפעלה ובדיקות כולל הסבר לגבי הפעלה ראשוית ובדיקות ,תוי תפעול וכו'.
 6.2.4.4תפעול המתקן.
 6.2.4.5ביצועי המתקן ומדידות.
 6.2.4.6פרטים על המצע.
 6.2.4.7תחזוקה מועת.
 6.2.4.8איתור תקלות.
 6.2.4.9קטלוגים של ציוד.
 6.3שלד המבה הראשי
 6.3.1תכון וביצוע שלדי המבה ,יבוצע בהתאם לדרש בחוק התכון והביה ,בתקים
ובתקות ישראליים ,על פי הספר הכחול )הבין משרדי( ועל פי כל דין .הביה תהיה ביה קשיחה
הכוללת שלד ומעטפת מבטון מזוין ובכפוף להחיות העירייה .הקבלן הפאומטי ימה צוות
יועצים ,מתכים ומפקחים המוסמכים עפ"י חוק לצורך התכון והביצוע.
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6.3.2

בהעדר תקים ו/או מפרטים ישראליים בתחום מסוים של תכן ,התכון יסתמך על תקי

 ,ISO EUROCODESאו על תקי מדיה בעלת יסיון מוכח בתחום ,כדוגמת ארה"ב ,אגליה,
גרמיה וצרפת .שימוש בתקים זרים דורש אישור מראש של עיריית יהוד מווסון.
 6.3.3הביה תהיה אך ורק בשיטת ביה המוכרת בישראל .יישום שיטה בלתי מוכרת ו/או שאין
אתה יסיון מוכח בארץ טעון אישור מוקדם של המכון הלאומי לחקר הביה ואישור של עיריית
יהוד מווסון.
6.4

אלמטים במבה

6.4.1

דלתות

 6.4.1.1במעטפת המבה ישולבו דלתות אש העומדים בתקים ובדרישות הכבאות ועל פי כל דין.
 6.4.1.2במרחב המוגן ישולבו דלתות אשר תעמודה בהחיות של הגופים השוים כגון :פיקוד
העורף ,מכון התקים ,החיות מכון הרישוי של המזיה ,תקות לשעות חירום ועל פי כל דין.
 6.4.1.3במסלול המבקרים יותקו דלתות העומדות בתקות הגשה רלווטיות לאשים בעלי
מוגבלות ומאפשרות עמידה בתאי בטיחות עפ"י דין.
 6.4.1.4הדלתות יותאמו לשימוש מתמשך ובתדירות גבוהה.
 6.4.1.5המעטפת החיצוית של המבה תכלול פתחי יקוז ואלמטים וספים לצורך הרחקת מי
גשמים מהמבה ,תתוכן מערכת למיעת חדירת גשם מעל פתחי ותחתית הכיסה למבה ובכלל
זה דלתות ושערי כיסת רכבים למבה.
 6.4.1.6החשפים של הדלתות החיצויות יהיו מחומר אטום.
 6.4.1.7הקבלן הפאומטי יעביר לאישור העירייה תכיות ייצור והרכבה של הדלתות ,וכן
רשימות מסגרות/אלומייום וגרות עפ"י ת"י .1547
 6.4.1.8העירייה תאשר את רשימת הפרזול והגרות על סמך תכיות ו/או תשריטים בק"מ
שיידרש עפ"י החיות העירייה.
 6.4.1.9כפי הדלתות יבו מחומר דקורטיבי בעלי עמידות בתאי אקלים האופיייים לשטח
הפרויקט ,בשימוש יום יומי רחב ,היקף מבקרים גדול וכיוצ"ב.
6.4.2

חלוות

 6.4.2.1החשף התחתון של החלוות יכלול בין היתר ולא רק אדן מחומר קשיח ואטום ,שיורכב
בשיפוע מתון כלפי חוץ למיעת כיסת מים למבה.
 6.4.2.2החלון יתוכן לאבטחת אטימות עפ"י תקן ישראלי .4068
 6.4.2.3הזיגוג יהיה עפ"י ת"י  1099ותואם את תקן .5281
 6.4.2.4זיגוג החלוות יהיה בהתאם לתקן  ,5281בחללי שירותים יבוצע זיגוג מחוספס/חלבי או
עפ"י החיות העירייה.
6.4.3
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 6.4.3.1תיעול תשתיות במבה יבוצע רק דרך פתחים ו/או שרוולים תואמים ,בהתאם לתכון
מאושר אצל העירייה.
 6.4.3.2הקבלן הפאומטי יכין אפיון של המערכת לתכון המפורט למעבר תשתיות ויקבל את
אישור העירייה ,בתוספת  25%פתחים וספים עבור פעולות עתידיות.
 6.4.3.3הקבלן הפאומטי יאטום כגד אש ,מים ,אקוסטיקה ובידוד את כל המרווחים במעבר
התשתיות לאחר ביצוע ובכל החללים כולל הסמויים.
 6.4.3.4האיטום יעשה באמצעות הזרקת חומר בידוד למרווח שבין שפת הפתח לתעלה וכיסוי
הפתח ברוזטה מפח .חומר האטימה יעמד בדרישות מפמ"כ  – 153חומרי אטימה אלסטומריים
חד ודו-רכיביים לשימוש במבה.
 6.4.3.5בפתחים בקיר אש ,ימולאו בצמר סלעים ,או בחומר אחר שו"ע באישור העירייה ויצופו
בחומר מעכב בעירה בהתייחס להגדרות תקים  755ו.921
 6.4.3.6איטום מעברים יתבצע על פי פרטים מאושרים על ידי אחד ממעבדות התקים כגון.U.L:
)אמריקאי() DIN ,גרמי() BS ,אגלי(.
 6.4.3.7הקבלן הפאומטי יבחר ויציע את אחת השיטות ,ויגיש את הפרטים לאישור העירייה.
 6.4.3.8מעברים דרך רצפות ו/או קירות מסד הבאים במגע עם הקרקע יאטמו היטב ,במיוחד
כגד חדירת רטיבות וכיסת רמשים.
 6.4.3.9מעברים דרך גגות יאטמו היטב ,במיוחד כגד חדירת רטיבות ובעלי חיים.
 6.4.3.10שרוולי צרת החוצים גג יש לשלב בתוך בסיס בטון מוגבה מפי הגג ,עם רולקות
מתאימות .את השרוול יש לעבד עם הטיה בקשת כלפי מטה )"מקל סבא"( .פתחים עבור תעלות
יש להטות בקשת מתאימה הצידה.
תגמירי חוץ
6.5
התגמירים טעוים אישור מראש של העירייה .הקבלן הפאומטי יכין ויעביר לאישור העירייה
תכיות ייצור והרכבה ,כולל אישור השמה בשטח .ה"ל יהיה כפוף לאישור העירייה ,בטרם ביצוע
כלל השטחים .הגדרת חזיתות ע"פ מבה ראשי.
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טבלה  2פירוט תגמירי חוץ-
)בכפוף להליך אישור העירייה ולמפרטים הסטדרטיים המקובלים בעיריית יהוד מווסון
בשלבי העיצוב האדריכלי ו/או היתר(
מס"ד

חלק/חזית

1

מבה ראשי  -התגמירים יהיו מחומרים קשיחים ועמידים )ראה החיות( ,בעלי
אופי תעשייתי דוגמת חיפוי אלומייום ,פלים מבודדים וכד' .לא
חזית צפון
יאושר שימוש בטיח.
פתחים  -עיצוב החזית כחלק איטגרלי מעיצוב החזית והמבה כולו.
יש לתת דגש לסוגיות תאורה טבעית והצללה ,אטימה אקוסטית
ומיעת ריחות מבפים המבה.
מעל פתחי כיסת אדם /רכב ישולב גגון כחלק איטגרלי מעיצוב
החזית והמבה כולו.

2

מבה ראשי  -התגמירים יהיו מחומרים קשיחים ועמידים )ראה החיות( ,בעלי
אופי תעשייתי דוגמת חיפוי אלומייום ,פלים מבודדים וכד' .לא
חזית מערב
יאושר שימוש בטיח.
פתחים  -עיצוב החזית כחלק איטגרלי מעיצוב החזית והמבה כולו.
יש לתת דגש לסוגיות תאורה טבעית והצללה ,אטימה אקוסטית
ומיעת ריחות מבפים המבה.
מעל פתחי כיסת אדם /רכב ישולב גגון כחלק איטגרלי מעיצוב
החזית והמבה כולו.
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מס"ד

חלק/חזית

3

מבה ראשי
חזית דרום

4

מבה ראשי
חזית מזרח

9

כללי

תגמירי החללים לסוגיהם במבה לא יהיו חותים באיכותם,
בתכוותיהם ,ו/או במראם מהמפורט להלן ביחס לכל סוג חלל,
ויעמדו בדרישות העירייה ובדרישות חוזה זה.

10

כללי

כל התגמירים טעוים אישור מראש ובכתב של העירייה.
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אפיון
 קה המידה וחומרי הגמר של החזית יותאם לאזור המבה והשימושבו.
תגמירים קשיחים ועמידים )ראה החיות( ,באזור פתחי הרכב
תגמירים בעלי אופי תעשייתי דוגמת חיפוי אלומייום ,פלים
מבודדים וכד'.
באזורים מהלתיים תגמירים בעלי אופי עירוי דוגמת טיח בשילוב
סרגלים ,קירות מסך ,אבן סורה ,סרגלים דמוי עץ וכד'.
פתחים  -עיצוב החזית כחלק איטגרלי מעיצוב החזית והמבה כולו.
יש לתת דגש לסוגיות תאורה טבעית והצללה ,אטימה אקוסטית
ומיעת ריחות מבפים המבה.
מעל פתחי כיסת אדם/רכב ישולב גגון כחלק איטגרלי מעיצוב
החזית והמבה כולו.
דגש מיוחד ייתן לעיצוב אזור הפקדת אשפה למחזור תוך שילוב
פתחים בגדלים שוים ,שילוט וגרפיקה ייעודית ,גגון איטגרלי ועוד.
 קה המידה וחומרי הגמר של החזית יותאם לאזור המבה והשימושבו.
תגמירים  -תגמירים קשיחים ועמידים )ראה החיות( ,באזור פתחי
הרכב תגמירים בעלי אופי תעשייתי דוגמת חיפוי אלומייום ,פלים
מבודדים וכד' .באזורים מהלתיים תגמירים בעלי אופי עירוי דוגמת
טיח בשילוב סרגלים ,קירות מסך ,אבן סורה ,סרגלים דמוי עץ וכד'.
פתחים  -עיצוב החזית כחלק איטגרלי מעיצוב החזית והמבה כולו.
יש לתת דגש לסוגיות תאורה טבעית והצללה ,אטימה אקוסטית
ומיעת ריחות מבפים המבה.
מעל פתחי כיסת אדם /רכב ישולב גגון כחלק איטגרלי מעיצוב
החזית והמבה כולו.
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מס"ד

חלק/חזית

אפיון

11

כללי

רכיבים ממתכת יהיו מגולווים וצבועים ,גלוון יהיה בעובי מזערי של

12

כללי

התגמירים יהיו תקיים ,סוג א' ,ללא פגמים.

13

כללי

התגמירים יהיו בריאים לשימוש ,עימים למראה ולמגע ,בלתי
פוצעים/שורטים ,מועי החלקה ,בלתי בוהקים ,ובלתי מסוורים.

14

כללי

התגמירים יהיו עמידים בגיפות ,בכוחות רוח ,בשחיקה ,בהבדלי
טמפרטורה חורף/קיץ ויום/לילה ,בגרפיטי ,ובשריטות ובפגיעות
סבירות מכווות.

15

תגמירי קירות תגמירי קירות הפוים לחוץ יתאימו לדרישות המפורטות בתב"ע,
לדרישות מהדס העיר ,ולדרישות החוזה ולרבות כרך זה .הציפויים
הפוים לחוץ
הפוים לחוץ יעובדו תוך תשומת לב מיוחדת לפרטי קצה ולמפגשים
מיוחדים ,ובתוך כך :חיפוי כרכובים ,אדי חלוות )שילוב הגבהות
אכיות בצדדים( ,סיפי דלתות ,פרטי קצה של תגמירים ,עיגון סבכות
ומעקות ,אבטחת יציבות אבי ציפוי )מיעת פילה( וכיוצ"ב .הקבלן
הפאומטי יציג לאישור עיריית יהוד מווסון הדגמת יישום ,במידות

 60מיקרון.
יש להימע מיישום מערכת עם גווים קוטרסטיים.
הקבלן הפאומטי יוודא כי מפגשים בין חומרים שוים ,ו/או
מרקמים שוים ,ו/או גווים שוים ,יעובדו תוך תשומת לב לראות
התלת-ממדית שלהם ,עם חריץ/שקע יתוק מכוון ,וללא סרגלי חיפוי
חיצויים/גלויים.

 3X2מ' באתר ,ביחס לכל סוג חומר /תגמיר המיושם בקיר הפוה
לחוץ ,לרבות דוגמה של כל בטון אדריכלי.
16

כללי

תגמירים )או חומרי גלם של תגמירים( שיש לגביהם תו תקן ,ייושמו
עפ"י תאי תו התקן .תגמירים במרחבים מוגים יהיו גם עפ"י
הוראות פיקוד העורף ובאישורו .תגמירים ייושמו גם עפ"י החיות
בקרת האיכות והחיות יצרים ,ובהתאם לצורך ,על פי קביעת
העירייה  -גם בהשגחתם המקצועית ובבקרתם הצמודה של גורמים
מקצועיים מחים מטעם היצרים.

17

ריצופים
וחיפויים

יעמדו היטב באפשרויות יקיון ותחזוקה ,לרבות במכוות יקוי,
לאורך זמן .ריצוף יהיה יציב קשיח וגמר עביר .פוגות לא יהיו מעל
חצי ס"מ.
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מס"ד

חלק/חזית

אפיון

18

ריצופים
וחיפויים

יעמדו היטב ביציבות גוון )לרבות בקריה ישירה/קריה  ,(U.Vלאורך

19

ריצופים
וחיפויים

יעמדו היטב בפי חומצות ,בסיסים ,שומים ודטרגטים.

20

כללי

תגמירים בחללים רטובים יתאימו לעמידה בתאי רטיבות וקורוזיה,
ויתאימו לעמידה בתאי שחיקה.

21

כללי

באחריות המציע לדאוג לאספקה ולאחסה של חומרי גלם לתגמיר
במועד קבלת אישור ההפעלה ,לצורך תיקוים /השלמות ,בשיעור
מספיק.

22

כללי

הקבלן הפאומטי יהיה אחראי לאספקת כמות מספקת של חומרי
גלם לתגמיר מאותה סדרת ייצור ,שתספיק לביצוע כל חלקי המבה
באותה סדרת ייצור )לרבות פחת( ,וכן לביצוע תיקוים בעתיד.

23

כללי

תגמירים ייושמו עפ"י הוראות היצרים ,ובהתאם לצורך –
בהשגחתם המקצועית ובבקרתם הצמודה.

24

כללי

חומרי הגלם לתגמירים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של
יצרן החומר.



זמן .התגמירים יעמדו בהתפשטות ובהתכווצות תרמית.

העמדה סופית של המבה תיקבע בשלב התכון המפורט

6.6

תגמירי פים וחלוקה לחללים )כולל אופציה כפי שהוגדרה בספח  11למכרז(

6.6.1

דרישות כלליות לתגמירים

 6.6.1.1תגמירים של החללים לסוגיהם ,לא יפחתו באיכותם ,בתכוותיהם ,ו/או במראם
מהדרישות המפורטות בחוזה לכל סוג חלל.
 6.6.1.2התגמירים יהיו סוג א' ,ללא פגמים ,ומתאימים מכל בחיה ליישום במבי ציבור.
 6.6.1.3התגמירים יהיו עימים למראה ולמגע ,בלתי פוצעים /שורטים ,מועי החלקה ,בלתי
בוהקים ,ובלתי מסוורים.
 6.6.1.4התגמירים יהיו עמידים בגיפות ,בכוחות רוח ,בשחיקה ,בשריטות ובפגיעות סבירות
מכווות .
 6.6.1.5כל התגמירים טעוים אישור מראש ובכתב של העירייה.
 6.6.1.6תגמירים )או חומרי גלם של תגמירים( שיש לגביהם תו תקן ,ייושמו עפ"י תאי תו התקן.
 6.6.1.7תגמירים ייושמו גם עפ"י החיות בקרת האיכות והחיות יצרים ,ובהתאם לצורך ,על פי
קביעת העירייה  -גם בהשגחתה המקצועית ובבקרתם הצמודה של גורמים מקצועיים מחים
מטעם היצרים.
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 6.6.1.8רכיבים ממתכת יהיו מגולווים וצבועים ,גלוון יהיה בעובי מזערי של  60מיקרון.
 6.6.1.9חומרי הגלם לתגמירים יסופקו לאתר ,או למפעלי ההרכבה ,באריזות מקוריות וסגורות
של יצרן החומר.
 6.6.1.10הקבלן הפאומטי יהיה אחראי לאספקת כמות מספקת של חומרים לתגמיר מאותה
סדרת ייצור ,שתספיק לביצוע כל חלקי המבה באותה סידרת ייצור )לרבות פחת( ,לתיקוים,
השלמות ולתחזוקה שוטפת לאורך כל תקופת התפעול.
 6.6.1.11הקבלן הפאומטי יהיה אחראי לאחסת בייים אותה באתר של החומרים לתגמיר ,בין
במידה
היתר למיעת רטיבות/קלקול/כיפוף/זק לחומר הגלם ובהתאם להוראות היצרן,
וקיימות.
 6.6.1.12תגמירים ב"חללים רטובים" ,יתאימו לעמידה בתאי רטיבות וקורוזיה ,לרבות ביקיון
בדטרגטים ,בבסיסים ובחומצות.
 6.6.1.13יש להימע מיישום מערכת עם גווים קוטרסטיים.
 6.6.1.14הקבלן הפאומטי יוודא כי מפגשים בין חומרים שוים ,ו/או מרקמים שוים ,ו/או גווים
שוים ,יעובדו תוך תשומת לב לראות התלת-ממדית שלהם ,עם חריץ/שקע יתוק מכוון ,וללא
סרגלי חיפוי חיצויים /גלויים.
 6.6.1.15חיפויי קירות אקוסטיים ותקרות תותב בולעות )אריחים /מגשים /איכותיות( יהיו עפ"י
החיות מקצועיות של יועץ אקוסטיקה מטעם הזכיין.
 6.6.1.16התגמירים יעמדו בהתפשטות ובהתכווצות תרמית ,כמוגדר בתקים הרלבטיים
ובפרקטיקה הדסית טובה ,על פי שיקול דעת העירייה.
 6.6.1.17ריצופים וחיפויים ימעו /יקשו ככל היתן על גרפיטי.
 6.6.1.18ריצופים וחיפויים יעמדו היטב בפי חומצות ,בסיסים ושומים ,כמוגדר בתקים
הרלבטיים ובפרקטיקה טובה.
 6.6.1.19ריצופים וחיפויים יעמדו היטב ביציבות גוון )לרבות בקרית שמש ישירה( ,לאורך זמן,
כמוגדר בתקים הרלבטיים ובפרקטיקה טובה.
 6.6.1.20ריצופים יותאמו לרמת ההחלקה הגזרת מהשימוש בחלל ויתוכו על פי התקים
הרלבטיים .על מת להקל על תחזוקה ויקיון לא תבחר רמת חספוס גבוהה ממה שדרש בתקן
גד החלקה.
 6.6.1.21ריצופים וחיפויים יעמדו היטב באפשרויות יקיון ותחזוקה ,לרבות במכוות יקוי,
לאורך זמן ,כמוגדר בתקים הרלבטיים ובפרקטיקה טובה.
 6.6.1.22תגמירים במבים /חללים מוגים יוכפפו לדרישות פיקוד העורף ביחס לתגמירים
במרחבים מוגים.
6.6.2

מבואת כיסה

 6.6.2.1רצפה וחיפוי קירות –אבן גמר רצפה בעיבוד עדין.
 6.6.2.2תקרה – תקרה אקוסטית בשילוב גבס.
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6.6.3

משרד ,חדר מחזור ,חדר בקרה וחדר מבקרים

 6.6.3.1רצפה– גריט פורצלן .Full Body
 6.6.3.2קירות  -צבע אקרילי ,בשילוב אלמטים אקוסטיים סופגים.
 6.6.3.3תקרה – תקרה אקוסטית בשילוב גבס.
6.6.4

מטבח

 6.6.4.1רצפה– גריט פורצלן .Full Body
 6.6.4.2קירות  -אריחי קרמיקה או גריט פורצלן.
 6.6.4.3משטח  -שיש סטתי עמיד לכימיקלים ,בעל תקן סיטארי.
 6.6.4.4תקרה – תקרה אקוסטית בשילוב גבס.
6.6.5

מעברים מהלתיים

 6.6.5.1רצפה גריט פורצלן .Full Body
 6.6.5.2קירות – קירות  -צבע אקרילי ,בשילוב אלמטים אקוסטיים סופגים.
 6.6.5.3תקרה – תקרת מגשי פח מחוררת אקוסטית.
6.6.6

מעברים טכיים

 6.6.6.1רצפה – בטון מוחלק או גריט פורצלן .Full Body
 6.6.6.2קירות ותקרה – צבע אקרילי.
6.6.7

חדרי מדרגות מהלתיים

 6.6.7.1רצפה – אבן או גריט פורצלן  Full Bodyבשילוב פסי החלקה ע"פ תקן.
 6.6.7.2קירות ותקרה – צבע אקרילי.
6.6.8

חדרי מדרגות טכיים

 6.6.8.1רצפת בטון מוחלק או גריט פורצלן  Full Bodyבשילוב פסי החלקה ע"פ תקן.
 6.6.8.2קירות ותקרה – צבע אקרילי.
 6.6.8.3מדרגות  -יהיו משולבים באריחי אזהרה ופסי אזהרה כאמור בת"י  1918חלק .2
6.6.9

מקלחון ושירותים

 6.6.9.1רצפה  -גריט פורצלן  Full Bodyגד החלקה ע"פ תקן.
 6.6.9.2קירות  -אריחי קרמיקה או גריט פורצלן.
 6.6.9.3תקרה – תקרת מגשי פח לחדרים רטובים.
 6.6.10חדרי מכוות וחלל מכולות והעמסה
 6.6.10.1רצפה וקירות – בטון מוחלק גד שחיקה.
 6.6.10.2קירות ותקרה – עד גובה  3מ' אריחי קרמיקה לאזורים טכיים ,מעל גובה  3מ' צבע
אקרילי גד עובש.
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 6.6.11תגמירי גגות:
 6.6.11.1גג המבה יחולק לאזור המערכות ולאזור הגג הירוק.
 6.6.11.2כל הגגות  -יוקפו במעקה תקי.
 6.6.11.3גג ירוק בגיון איטסיבי – יש להביא בחשבון את כלל רכיבי המערכת לרבות איטום
ומשקל האדמה .מפרט הגג ואופן תחזוקתו על ידי הקבלן הפיאומטי יובא לאישור
המזמיה.
החיות תכון
החומרים בהם עשה שימוש במערכת הגג הירוק צריכים לעבור מבחים בפרוטוקולים
מקובלים )כגון מכון התקים (FLL ,והוגדרו מתאימים על ידי התאמה לקריטריוים של
ביצוע דרושים.
גג ירוק דורש רמות אותות של כל אחד מה"ל על מת לשגשג:






אור יום
לחות
יקוז
אוורור לבתי השורשים
דישון

שכבות הגג יכללו:
.1
.2
.3
.4
.5

יריעות למיעת זקי שורשים
הגה מפי לחות  /שכבת הגה
יקוז  /שכבת אגירה
שכבת סיון
מימד צומח

 6.6.11.4גגות טכיים עבור המערכות יהיו בגמר בטון לדריכה ,בגגות ישולבו פתחי אוורור
/אור/סילוק עשן ,כדרש ,כאשר הקוסטרוקציה לשיאתם תהיה ממתכת בלתי מחלידה .ציוד
טכי לסוגיו יוסתר מכל כיוון אפשרי של צפייה ,באמצעות קירות מסתור ,גגוים ,סבכות וכיוצ"ב.
6.7

איטום ובידוד

6.7.1

כללי

 6.7.1.1באחריות הקבלן הפאומטי לאטום ולבודד את המבה ,בהתאם לדרש בחוק התכון
והביה ,תקות הביה ,והתקים הישראליים החלים ועל-פי כל דין.
 6.7.1.2מועדי היישום של עבודות איטום ובידוד ואופיו יהיו בתאום עם העירייה ובאישורו.
 6.7.1.3יש לראות את הדרישות במסמך זה כדרישות מיימום .הוראות מסמך זה אין מפחיתות
מאחריות הקבלן הפאומטי לספק לעירייה מתקים אטומים.
 6.7.2תכולת עבודות האיטום
מבלי לפגוע בכלליות האמור ,יתייחסו עבודות האיטום ,לפחות לרכיבים הבאים:
 6.7.2.1יסודות ,קורות יסוד.
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 6.7.2.2רצפות תלויות ,יצוקות על ארגזי הפרדה.
 6.7.2.3רצפות מוחות על הקרקע.
 6.7.2.4קירות תת קרקעיים יצוקים במרווח עבודה.
 6.7.2.5קירות דיפון כלוסאות וסלארי תת-קרקעיים.
 6.7.2.6קירות תומכים ,כהגה אטי-קורוזיבית.
 6.7.2.7רצפות וקירות חללים רטובים כגון :שירותים ,מקלחות ,מטבחון ,וכד' ,וכן פתחים של
חללים כאלה.
 6.7.2.8גג המבה.
 6.7.2.9קירות חיצויים.
 6.7.2.10תפרי התפשטות שוים לכל אורכם :רצפות ,קירות ,גגות וכד'.
 6.7.2.11ארוות שירות לאיסטלציה וארוות הידרטים.
6.7.3
6.7.3.1

תכון פרטי האיטום
המסמכים שיגיש הקבלן הפאומטי לאישור יכללו גם את כל פרטי הביין עפ"י ת"י

 ,1547/13ולרבות בין היתר את פרטי הקצה ,המפגשים השוים ,מפרטים לשלבי ביצוע ,עקרוות
בקרת איכות ,תיקוי איטום ומפרט לבדיקות הצפה וכד' .התכיות יכללו לפחות את הפרוט הבא:
תכית כל משטח אטום  ,לר בות קווי המפגש של השיפ ועים ומפלסיהם.

6.7.3.1.1

 6.7.3.1.2חתכים מפורטים של כל שכבות התשתית ,מערכת האיטום ,וההגה על האיטום
ורכיביהן ,לרבות פירוט כל החומ רים והאביזרים ,ודרכי יישומם .פרוט כל פרטי הקצה
של הא יטום ו כל פרט י האיט ום של כ ל ה חדי רות וההפרעות לש למות מערכת האיטום.
 6.7.3.1.3פרו ט המ יקום וה מידות של קולטי היקוז ,שילוב בסיסי ציוד ,שילוב הצרת
החודרת והתעלות למייהן ,ציורות מי גשם ומוצאים ,תעלו ת יקוז ,וכד'.
6.7.3.1.4
6.7.3.2

פרו ט ה ח תכים של מקומות אופיייים.
פרטי ביין עיקריים לאיטום שעל הקבלן הפאומטי להגיש לאישור העירייה:

6.7.3.2.1
א.

גג

חתך עקרוי דרך איטום ובי דוד הגג.

חתכים עקרויים דרך :מרזבים ,מעקות ,ספים ביציאה לגג ,בסיסי מכוות,
ב.
חדירת צרת רגילה ומיזוג אויר.
ג.

פרטי גימ ור שוים הקשורי ם לא יטום .

6.7.3.2.2

קירות:

א.

חתך טיפוסי דרך איטום קירות.

ב.

איטום אל מט ים טרו מיים.

ג.

איטום החיבור ב י ן קי רות מסך לרצפה ,קירות ,תקרה.
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ד.

איטום בהי ק ף ח לוות.

ה.

פתרוות לטיפול בגשרי קור.

ו.

איטום חדרים רטובים:

ז.

שירותים ,מקלחות ,מלתחות .

ח.

חדרי מכוות.

ט.

איטום תפרי התפשטות.

יקוז ואיטום :מעה לתרחישים השוים .היקוז והאיטום יתוכו כך שתימע חדירת
6.7.3.3
מים גם במקרי קיצון של הצפות.
6.7.3.4
6.7.4

כל התכיות והפרטים של עבודות האיטום טעוים אישור מראש ובכתב של העירייה.
בידוד תרמי :

 6.7.4.1בגגות הדורשים תכון מערכת איטום המכוה "גג הפוך" ,מערכת האיטום תיושם ע"ג
הבטון הקוסטרוקטיבי עם שיפועי בטון ושכבות הבידוד מעליהן.
 6.7.4.2מערכת הבידוד תעמוד בדרישות תקן ישראלי  1045וכפופה לאישור יועץ הבידוד של
הקבלן הפאומטי והעירייה.
 6.7.4.3האיטום יעמוד בכל דרישות התקים לאיטום ותקים אחרים רלווטיים ,לרבות :ת"י
 1752על חלקיו ,ת"י  1430על חלקיו ותקים וספים ,ת"י  2752על חלקיו ועוד.
 6.7.4.4האמור בתקים מהווה דרישות מיימום.
 6.7.4.5מערכות האיטום יתוכו ויבוצעו בהתאמה מלאה גם למפרטי ביצוע של יצרי החומרים
ותכלולה את כל מרכיבי העבודה )לרבות כל חומרי העזר( ,הדרושים לביצוע מושלם של העבודה
במקומה באתר.
 6.7.4.6מערכת האיטום תותאם לתוי המבה ,תוך תשומת לב מיוחדת לושאים הבאים:
 6.7.4.6.1הת אמ ה למ בה הקוסטרו קציה )א ל מ  טים טרומיים או יצו קים במקום ,מבחית
דפו ר מ צי ה וסכ ת סדיקה(.
 6.7.4.6.2התאמה לתפקוד הגג כושא תועת כלים ,ציוד ואשים ,כדי לצמצם פגיעה
אפשרית במערכת האיטום.
6.7.4.6.3

התאמה לאקלים האזור ועמיד ות האיט ום ב קריה.

6.7.4.6.4

מיעת חדירת מים מתחת לריצוף וספיגתם בק ירו ת.

6.7.4.6.5

יק וז השטח שמסב יב לבי י ן .

6.7.4.6.6

הרחקת המים מקיר ות מבה תת קרקע י ,במפל ס שמ תחת לפי הפ יתוח.

6.7.4.6.7

פתרוות ליציאת מרזבים ואיסוף המים.

6.7.4.6.8

איטום אלמטים תת קרקעיים בדרך וחה לביצוע ,המבטיחה איטום לאור ך זמן.

6.7.4.6.9

הגה על האיט ום ב כל שלב )הגה זמ ית והגה קבועה(.
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 6.7.4.6.10התייחסות לשל בי ביצוע והתחבר ויו ת ב ין השלב י ם .
6.7.5

עקרוות כלליים לתכון מערכת האיטום

 6.7.5.1ככל היתן ,מערכות האיטום יהיו צמודות לאלמט הבטון הקוסטרוקטיבי ,ללא
אפשרות מעבר מים בין מערכת האיטום לבטון הקוסטרוקטיבי.
 6.7.5.2איטום על אלמטים אופקיים יעשה ביריעות למעט חדר שירותים שיכול להיאטם
במריחות .איטום על אלמטים אכיים יעשה בהתזות או במריחות או במערכות לאיטום מיריעות
הדבקות מעצמן לבטון.
6.7.6

אופן איטום גג המבה

 6.7.6.1מבה הגג -מבה של "גג הפוך" .שיפועים ,איטום ,בידוד תרמי ,בד גיאו-טכי ושכבות
הגה.
 6.7.6.2שיפועים בגגות:
6.7.6.2.1

השיפוע המזערי יהיה בהתאם לדרישות התק ן .1752

יצירת השיפ ועים המ ו ע ד פת  -באמצעות בטון מ וחלק בהליקופטר .יתן
6.7.6.2.2
ל ב צע את הש יפוע בגג הקוסטרוקטיבי .לחילופין ,יתן להציע פתרוות אחרים ליצירת
השיפועים .מעקות יהיו אך ורק מבטון )ולא מב ייה(.
6.7.7

חומרי איטום

 6.7.7.1האיטום יעשה באמצעות יריעות ביטומיות משוכללות.
 6.7.7.2היריעות תושמה בשתי שכבות )אחת על השייה( ,מולחמות בכל שטחן לתשתית .מומלץ
שימוש בביטומן פולימרי.
 6.7.7.3היריעות יהיו מביטומן משופרות בפולימרים מסוג  , S.B.Sבעובי מזערי של  4מ"מ כל
אחת.
 6.7.7.4היריעות תחוברה בהלחמה מלאה לתשתית ,כולל בשטחים אכיים של כרכובים.
 6.7.7.5בהעדר כיסוי על היריעות )כגון ריצוף ,לוחות בידוד וכד'( יש להשתמש ביריעות עם גמר
עליון של אגרגט לבן )ביריעה העליוה( .במקרה של יריעות חשופות השיפועים יהיו מבטון )ולא
מבטקל( .לא יותר ביצוע גגות עם יריעות על איזון אדים ושמים.
 6.7.7.6גמר איטום בהגבהות )רולקות( באמצעות סרגל חיזוק מתאים מאלומייום המכופף בשי
צדדיו ואטימה בתווך במסטיק איטום גמיש המתאים להתחברות עם בטון ,יריעות ואלומייום.
6.7.8

יקוז הגגות

 6.7.8.1מספר המרזבים ,קוטרם ואופן פיזורם יקבעו בהתאם לשטחי היקוז הדרשים ,וכמפורט
בתקות ובתקים .בכל גג יהיו לכל הפחות שי קזים .בכל גג תשולב גם זרבובית גלישה.
 6.7.8.2מערכת היקוז תבוצע באמצעות אביזרים קולטי מי גשם חרושתיים מפלדה ,בעלי טבעת
הידוק קשיחה או אביזרים מפוליאתילן עם יריעה ביטומית מולחמת לגוף האביזר במפעל .על
המרזבים להתחבר היטב אל איטום הגג ואל צרת היקוז.
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 6.7.8.3לקולטי מי גשם ה"ל יהיו חורים מיוחדים המקזים את המים גם מתוך שכבת המילוי
שמתחת לריצוף/בטון ההגה.
 6.7.8.4המרזבים ירדו תמיד בצורה אכית מקודה המרוחקת  50ס"מ לפחות ממעקה הגג או
מכל הפרעה אכית אחרת.
 6.7.8.5איטום סביב צרת חודרת ייעשה באמצעות אביזר חרושתי עם שוליים תחתוים אליהם
יולחמו היריעות ויסגרו מלמעלה ע"י חבק ירוסטה ומסטיק איטום.
6.7.9

איטום באזורי מכוות:

 6.7.9.1האיטום יהיה אופקי ,על פי כל שטח הגג ,ללא הפרעות ,באזורי מכוות ומתקים
למייהם ,תעשה על האיטום הגה מבטון מזויין) ,על גבי שכבת הבידוד התרמי( ועליה יוחו
בסיסי הציוד ,מבלי לחדור את שכבת האיטום.
 6.7.9.2האיטום ימצא מתחת לשכבות הבידוד התרמי )גג הפוך(.
 6.7.9.3סביב המתקים הקבועים על הגג על הקבלן הפאומטי להתקין מדרכים על-גבי שכבות
הגה .המדרכים יובילו מפתח היציאה לגג אל כל מתקן ויקיפו אותו.
 6.7.10חומרי האיטום
 6.7.10.1כל חומרי האיטום טעוים אישור מראש של העירייה לפי ביצוע העבודות.
 6.7.10.2כל חומרי האיטום המיוצרים בארץ יהיו בעלי תו תקן ישראלי מתאים .חומרי איטום
שאים מיוצרים בארץ יהיו גם כן בעלי תו תקן ישראלי ,אולם בהעדר תו תקן כ"ל ,יהיו
החומרים בעלי תו תקן מתאים לדרישות התקים בארה"ב ,גרמיה ,או בריטיה )על פי חוק
התכון והביה – רק מה שתואם ת"י  1752/2וכן  1430/3מותר לשימוש.
 6.7.11הכת שטחים לאיטום
 6.7.11.1כל מרצפי ותקרות הבטון )לרבות שטחי מדה ,בטון ובטון קל( עליהם יש לבצע עבודות
איטום ,חייבים להיות מיושרים ומוחלקים וללא כל בליטות ,שקעים ,סדקים ,חורים וכד' .כמו כן
יהיו המשטחים קיים לחלוטין מלכלוך ,אשפה ואבק .גגות עליוים יוחלקו בעת יציקתם
בהחלקת הליקופטר ,או ש"ע.
 6.7.11.2שטחי בטון המיועדים לקבל איטום יהיו חלקים ,ללא בליטות ,שקעים ,גרדים וכד' .יש
לסתת חלקי בטון בולטים ,ושאריות "מיץ בטון" המהווים מכשול לקבלת האיטום.
 6.7.11.3שטחי בטון בשיפועים או שטחים אופקיים האמורים לקבל איטום ביריעות ביטומיות
משופרות ,יהיו יבשים לחלוטין וחלקים בסרגל לשי הכיווים ,או בהחלקת הליקופטר ,או ש"ע,
לקבלת האיטום.
 6.7.11.4בצדי מעקות ודומיהם ,בגגות ובכל מקום שיידרש ,יוכו שקעים לאיטום בדופן האכית
לקבלת הרולקות והאיטום.
 6.7.12ביצוע האיטום
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 6.7.12.1עבודות האיטום תבוצעה על ידי קבלים בעלי הסמכה ממכון התקים הישראלי לפי
והל מת"י ת.ת .1752
 6.7.12.2ראשי צוותים באתר יהיו בעלי הסמכה ממכון התקים של "אוטם מורשה".
 6.7.13ביצוע הצפות ובדיקות המטרה
 6.7.13.1בסיום העבודה בגגות ו/או מרפסות אשר אטמו בשלמותם בשיטות המפורטות לעיל ,אך
לפי ביצוע ההלבה ,או הגה ,תיעשה בדיקת הצפה של השטחים האטמים בהתאם להחיות
שבת"י  1476על חלקיו )לרבות חלק  .(1הגגות יוצפו ברום של  50מ"מ מעל קודת הגג הגבוהה
ביותר למשך שבעים ושתיים ) (72שעות.
 6.7.13.2בדיקות הצפה לגגות שטוחים יבוצעו תוך סגירת פתחי היציאה של צרת האיסטלציה
בקומת הקרקע ,בתאום עם יועץ האיסטלציה של היזם ,בעזרת בלוים מיוחדים ,בהתאם
לדרישות התקים.
 6.7.13.3באם יתגלו סימי רטיבות או דליפה  -יתוקן המקום הפגום ויש לחזור על בדיקת ההצפה
עד לקבלת גג אטום .כדי שכל קטעי הגג ימולאו במים ,יבצע הקבלן הפאומטי הגבהות מקומיות
זמיות" ,סטופרים" או יאטום זמית פתחים.
 6.7.13.4יש לוודא כי אין פי המים גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות החיפוי.
אם קיים מקום כזה ,יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את קיום ההצפה .במידת
הצורך יש לבצע כל בייה זמית ההכרחית לביצוע ההצפה.
 6.7.13.5בתום שבעים ושתיים ) (72שעות הצפה מלאה של הגג ובעוד הגג מלא מים ורק לאחר
שבדקו יציאות המרזב ויובש התקרה ,ייראה הדבר כאילו הסתיימה ההצפה בהצלחה.
 6.7.13.6בכל בדיקת הצפה שהיא ,יערוך הקבלן הפאומטי דו"ח מתאים על פי המפורט בתקן
ישראלי ,ויגישו לאישור העירייה.
 6.7.14החיות לסעיפי הקוסטרוקציה ,עבור מערכת האיטום
 6.7.14.1אלמטים כמו ראשי כלוס ,קורות יורדות ברצפה ,קורות ראש לקירות דיפון וכל
אלמטים המפריעים לרציפות האיטום ,יתואמו בין הקוסטרוקטור מטעם הזכיין ליועץ האיטום
מטעם הזכיין ,להבטחת איטום מושלם.
 6.7.14.2ככל שיתן ,הרצפות התחתוות יהיו ללא קורות יורדות.
 6.7.14.3אין לתכן רצפות תחתוות של מבים ,המיועדות לקבלת איטום ,בלוח"דים.
 6.7.14.4מעקים בגג יהיו מבטון ,אלא אם דרש אחרת.
 6.7.14.5תתוכן חגורה תחתוה לכל הקירות של אזורים אטומים ,לרבות :קירות קומת קרקע,
קירות חדרים רטובים ,מעקים וכו'.
 6.7.15החיות כלליות וספות
 6.7.15.1ארוות הידרטים וכל ארון שירות אחר שיש בו ברז או צרת מים יקבלו שיפועים
בתחתית ,יאטמו ויוקזו ,כולל פרט איטום סביב לקז.
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 6.7.15.2כל חדירות הצרת למבה ,בדגש על חדירת אלומות צרת יתוכו במרחקים בין ציורות
המאפשרים את ביצוע האיטום בין הציורות החודרים ,בתאום מלא בין יועץ האיטום ליועצים
האחרים של הזכיין.
 6.7.15.3תעלות ,צרת חשמל ותקשורת וכל כבילה אחרת יועלו לגג דרך שכטים עם פתח צדי מוגן
מחדירת מים.
 6.7.15.4איטום גד חדירת גז ראדון  -בהתאם להחיית הרשויות.
 6.7.15.5יבוצע איטום לכל הקירות.
 6.7.15.6קירות מבטון חשוף ,לרבות כדוגמת "קירות ברוביץ'" ,יאטמו בשילוב עם יציקות
הבטון ,לרבות טיפול בכל תפרי היציקה ,טיפול בחורי הקשירות וטיפול כל פגם או סדק בבטון.
תערובת הבטון תתוכן במיוחד לסדיקה מוכה ,לקבלת קירות אטומים.
 6.7.15.7קירות מבטון חשוף יקבלו טיפול מבחוץ ,ע"י הספגה בסילר שקוף ) (transparentבעל
אורך חיים של מעל  15שה .קירות מבטון חשוף בגמר צבע ייצבעו בצבע רב עובי גמיש המסוגל
לגשר על סדקים.
החיות תכון מערכות חשמל
6.8
הדרישות ממערכות החשמל המתוארות להלן הין דרישות מיימום בלבד ,אין פוטרות את
הקבלן הפאומטי מלעמוד בדרישות המופיעות בפרקים אחרים של מסמך זה ,אין פוטרות את
הקבלן הפאומטי מלעמוד בדרישות תקות וחוקי החשמל ואין פוטרות את הקבלן הפאומטי
מלספק לעירייה מערכת חשמל תקיה מלאה ומשביעת רצון .תכון מערך החשמל יבוצע בתיאום
עם דרישות תקן ירוק .5281
6.8.1

כללי

 6.8.1.1מתקן החשמל יוזן מח"ח במתח בייים  KV22ויכלול לוח מתח גבוה ,מערכת השאה
ממתח בייים למתח מוך  ,V400מערכת גרטורים להזות חרום מערכות  ,UPSלוחות חשמל
ראשיים ולוחות חשמל משיים.
 6.8.1.2מערכת החשמל הראשית תתוכן כך שתתקבל רמת יתירות גבוהה שתאפשר המשך הזה
של עומסים שוים גם במקרה של השבתת אחד השאים באמצעות מפסקים מקשרים בין פסי
השאים בלוחות הראשיים ובאמצעות לוח ראשי וסף שיוזן חלופית מפס שאי החליפי.
 6.8.2הזת חשמל מחח"י
הזת החשמל למתקן מחח"י תהיה הזת מתח אחת במתח בייים והתשלום עבורה לחח"י יהיה
כלול באספקת הקבלן הפאומטי.
6.8.3

הארקת המבה

 6.8.3.1תבוצע הארקת יסוד ,לפי דרישות חוק החשמל התשי"ד  1954פרק ח' הארקות ובהתאם
לתקת החשמל  81019תשמא .1981
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 6.8.3.2עכבת לולאת התקלה תימדד דרך הארקת היסוד ,כשזו מותקת מפס השוואת
הפוטציאלים ותעמוד בדרישות התקן.
 6.8.3.3באתר תבוצע מערכת הארקה תקית העומדת בדרישות תקן ישראלי  1907חלק ,4
רשתות בזק בחצרי לקוח דרישות הארקת הבזק וההתחברות להארקה בבייים מסחריים.
 6.8.3.4בושאי חשמל יבצע הקבלן הפאומטי בדיקות הארקה במודד "מגר" להארקת היסוד של
המבה ולכל לוח חשמל במבה.
 6.8.3.5ההתגדות השקולה בין מוליך  0או מוליך  PENלאדמה לא תעלה על  2אוהם .בוסף,
במבה המוזן משאי ההתגדות השקולה בין קודת הכוכב של מקור הזיה לבין המסה הכללית
של האדמה לא תעלה על הקוב בתקות.
6.8.4
6.8.4.1

לוח חשמל מתח גבוה
כללי:

6.8.4.1.1

המפרט הו ללוח מ.ג .KV22 .הלוח יותקן בחדר מ.ג.

6.8.4.1.2

הלוח מ.ג .יבה באחת משתי השיטות והן:

א.

לוח אשר המפסקים מצאים בתא  SF6כאשר כל עמודה מופרדת מהעמודה השכה לה

)לוח מבודד בגז .(SF6
ב.

לוח  METAL ENCLOSEDקומפקטי עם מפסקים שלפים.

6.8.4.1.3

תוים טכי ים עיקריים:

א.

הארקת דרך סליל שיטת הארקה של מערכת פטרסון KV22

ב.

 – A630זרם ומילי לפסים.

ג.

 – KA16זרם קצר סימטרי.

6.8.4.2

בדיקות:

כל חלקי הלוח יבדקו בדיקות טיפוס בהתאם לתקי  IECהרלווטיים במפעל היצרן/ספק
ותעודות מתאימות יסופקו עם הציוד ,הבדיקות יהיו בהשתתפות ציג העירייה.
הלוח ייבדק במפעל היצרן ויימסר דו"ח בדיקה מפורט בשלושה העתקים .קבלה ואישור הדו"ח
יהיו תאי למשלוח הלוח לשטח .באחריות הקבלן הפאומטי לדאוג מראש כי היצרן קיבל אישור
חח"י לציוד המוצע .הבדיקות במפעל יכללו:
6.8.4.2.1

ב ד יק ות ב מת ח ומילי.

6.8.4.2.2

ב ד יקת כל הצ יוד והלוח ב  KV50 -למשך  1דקה.

6.8.4.2.3

בדיקת כל מ ע רכת ההגות ע"י הע ברת זרם ראשוי וכיול ההגות.

6.8.4.2.4

בדיקת כל מערכת הפיקוד.

6.8.4.2.5

בדיקות שילוט ומספור חוטים.

6.8.4.2.6

בדיקות מכיות דל מער כת.

74

עיריית יהוד מווסון
מכרז מסגרת פומבי מס'  22/2022לביצוע עבודות תכון ,הקמה,
תפעול ותחזוקת מערכת פיאומטית לאיסוף פסולת  -בתחומי תמ"ל 1041
6.8.4.2.7

כל יתר הבדי קות המוג דרות ב  IEC -המופיעים בסעיף זה.

6.8.4.2.8

להלן פרוט תקי  IECהרלו וטי י ם למפרט זה:

.1

.IEC60056 – High voltage alternating current circuit breaker

.2

.IEC60129 – Disconnectors and earthing switches

.3

.IEC – 60265 – High voltage switches

.4

.IEC60137 – Bushings for alternating voltages above 1000 volts

.5

.IEC 60044-1 – Current transformers

.6

.IEC 6044-2 – Voltage transformers

.7

.IEC60099 – Surge arresters

.8

.IEC-60071 – Insulation coordination

.9

IEC60298 – AC metal enclosed switchgearand control gear for the

.rated voltage above 1kv and up to and including 52kv
.10

IEC60694-Common clauses for high voltage switchgear and control

.gear standards
 6.8.4.2.9לאחר שהלוח יות ק ן ו יחובר בחדר החשמל יהיה על הקבלן הפאומטי לבצע
בדיקות חוזרות לפי הפרוט אשר י י תן בהמשך.
 6.8.4.2.10הבדיקה תעשה על ידי מהדס או הדסאי בעל הסמכה מתאימה.
 6.8.4.2.11להלן פרוט הבדיקות אשר יבוצעו בשטח:
א

בדיקת בדוד מגר .KV5

ב

בדיקה במתח ומילי.

ג

בדיקת מתח יתר )ב 75% -בלבד(.

ד
ה

בדיקת שלמות פסי צבירה וכל החיבורים.
בדיקת חווט מלאה.

ו

הלוח יהיה לוח .TYPE TESTED

6.8.5

מבה לוח עבור לוח מסוג :METAL ENCLOSED

6.8.5.1

הלוח יכלול

6.8.5.1.1

תא מתק כיסה ומשה מתח.

6.8.5.1.2

תא מפסק כיסה )מפסק שלף(.

6.8.5.1.3

תא מעבר ותאי יציאה לכל שאי בפרד ,כאשר כל עמודת יציאה כוללת מפסק זרם שלף.

6.8.5.2
א.
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כל התאים יהיו מודולריים כך שיתן יהיה להוסיף תאים מבלי לבצע כל שיוי בתאים
ב.
הקיימים .החיבור בין התאים יעשה רק ע"י הצמדת התאים וחיבור בין פסי הצבירה.
ג.

התאים יחולקו לשלוש חלוקות פימיות לפי הפרוט להלן:



תא פסי צבירה.



תא ציוד מ"ג.



תא הגות ופיקוד.

6.8.5.3
א.

מבה כללי:
הלוח מ.ג .יהיה בוי לעמידה חופשית מעל לרצפת מתכת כפולה .בחלקו התחתון של

הלוח יהיה בסיס העשוי מפרופיל .U
ב.

הלוח יהיה בדרגת אטימה  IP31לפחות.

ג.

הלוח יהיה בוי כלוח פח אשר כל תא ותא יהיה מופרד לגמרי מהתא השכן.

ד.

הלוח יהיה עם גישה מלפים בלבד.

בחלקו העליון של תא הברייקר יותקן פתח עם מכסה המתרומם בלחץ כך שיאפשר
ה.
שחרור גזים במקרה של תקלה.
ו.

החלק התחתון של הלוח יכלול כיסוי מתפרק לכבלים.

הכיסוי יהיה בוי משי חלקים ומעבר הכבלים דרכו יהיה דרך גומיות הגה הכיסוי יהיה
ז.
מחומר פרה מגטי.
ח.
6.8.5.4

החלק הקדמי של הלוח יכלול  MIMICמלא.
פסי צבירה:

פסי צבירה יהיו פסים ל 630A -ולזרם קצר סמטרי של  16KVמבודדים בשרוול מתכווץ ל-
.KV24
6.8.5.4.1

פרוט כללי למבה:

כל חוטי הפקוד עוברים דרך ההפרדות של מ.ג .יועברו בציורות גמישים משורייים
א.
הציורות יהיו מוארקים.
לכל תא יהיה גוף חימום דגם אמבטיה אשר יופעל על ידי תרמוסטט אשר יספק ויורכב
ב.
בתחתית התא.
ג.

בכל תא תהיה מורת תאורה עם מפסק הפעלה וחצי אוטומט להגה.

ד.

בכל תא ותא יהיו שלטי סדוויץ' חרוט למספר התא ולכל אביזר ואביזר.

מפרט למזב"ג שלף:
6.8.5.4.2
תוים טכיים עיקרים
א.

המזב"ג יהיה מפסק זרם שלף ויורכב בתא עם הפרדה מלאה כדרש.

ב.

 – A630זרם ומילי.
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ג.

 – KA16כושר יתוק של זרם קצר סימטרי.

ד.

 10,000מספר פעולות מיימלי בזרם ומילי.

ה.

 40מספר פעולות מיימלי.

ו.

המזב"ג יהיה בעל מגעים בתוך מבה מלא בגז  SF6או בוואקום .מבי המגעים

הממולאים גז יהיו אטומים לכל החיים  SEALED FOR LIFEעל פי תקן  IEC56ספח .EE
ז.

המזב"ג יהיה מיועד להפעלה חשמלית.

ח.

מתיחת הקפיץ ע"י מוע חשמלי וההפעלה תעשה ע"י סליל סגירה.

ט.

יתוק המזב"ג יעשה ע"י סליל הפסקה.

מלבד האמור לעיל תהיה גם אפשרות למתיחה ידית של הקפיץ וכן הפעלה והפסקה
י.
מכית של המזב"ג.
למזב"ג יהיה חגור מכי אשר ימע הכסה או הוצאה של המזב"ג ממקומו כל זמן
יא.
שהמזב"ג מחובר .כן ימע סגירת המזב"ג כל זמן שהעגלה לא מצאת במצב לגמרי מחובר או
במצב .TEST
יב.

למזב"ג יהיו מגעי עזר חופשיים ) 4N.O+4N.Cבוסף לאלו שמשמשים לפיקוד הפימי

של המפסק( לחצן יתוק מכי ,לחצן חיבור מכי חיבור הארקה ,מראה מצב מגעים מכי ,מוה
פעולות ואפשרות לביצוע עילה מכית עם מפתח במצב פתוח.
6.8.5.4.3

מפרט למתק:

א.

תוים טכיים עיקריים:

ב.

 A600זרם מיימלי למתק.

ג.

מיימום  100כמות יתוקים בעומס ומילי במקדם הספק .0.7

ד.

מגעי היתוק והחיבור של המתק יהיו אטומים בגז  SF6בלחץ מוך.

ה.

למתק יהיה סליל הפסקה מגעי עזר לחצן יתוק וחיבור מכי וכן מראה מצב מכי.

6.8.6

מבה לוח :G.I.S

הלוח יכלול תא מפסק כיסה תא משה מתח ותאי יציאה לכל שאי בפרד ,כאשר כל עמודת
יציאה כוללת מפסק זרם.
6.8.6.1

מבה הלוח:

המערכת תהיה מודולרית כך שיתן יהיה להוסיף תאים ללא כל בעיה .החיבור
6.8.6.1.1
בין התאים יעשה רק ע"י הצמדת התאים החדשים לקיימים וחיבור בין פסי הצבירה.
6.8.6.1.2

כל עמודה תהיה פרדת לגמרי אחת מהשייה למעט פסי הצבירה הראשיים.

6.8.6.1.3

עמודת מפסק )כיסה או יציאה( תתחלק ל 4 -חלוקות פימיות לפי הפרוט להלן:

א.
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ב.

תא מפסק ומתק הארקה.

ג.

תא חיבורים ומשי זרם.

ד.

תא פיקוד והגות.

6.8.6.1.4

עמודות משה מתח תחלק לשלוש חלוקות פימיות לפי הפרוט להלן:

א.

תא פס צבירה.

ב.

תא משה מתח.

ג.

תא פיקוד והגות.

6.8.6.1.5

מגון ההפעלה וההפסקה של המפסק יהיה מופרד מהתא האטום ב SF6 -כך

שטיפול במגון לא ידרוש את שחרור הגז.
6.8.6.1.6

יתן יהיה לטפל במגון כאשר הגז מלא בתוך קומפרטיזצית המפסק.

6.8.6.1.7

מגעי המפסק יהיו באווירה פרדת מהאווירה של תא המפסק.

6.8.6.2

פרוט כללי למבה:

הפרוט הו זהה למפורט עבור לוח מסוג .METAL ENCLOSED
6.8.7
6.8.7.1

הגות משיות:
כללי:

מערכת ההגות תורכב ,ממסרי הגה אלקטרויים מבוססי מיקרופרוססורים עם מגעי
א.
עזר לפוקציות השוות של כל ממסר וחיבור לתקשורת טורית להעברת כל הפרמטרים של
הממסר וכן לאפשרות שליטה וכיוון מרחוק.
ב.

הממסרים יותקו על דלת תא הפיקוד של לוח מ"ג.

ג.

הממסרים יהיו תלת פאזיים ויקבלו כיסות משלושה משי זרם המותקים בכל פזה.

ד.

כיסות זרמי זליגה יתקבלו דרך משה זרם טבעת.

ה.

בממסרים עם הגת זליגה כיוויים יהיה בוסף חיבור למשה מתח משולש פתוח.

ו.

לממסרים יהיה מגע עזר אחד לפחות לכל פוקציה.

ז.

לממסר יהיו לפחות שי מגעים כללים המיועדים לפעולות מיתוג של מפסקים ).(A5

ח.

לממסרים תהיה תצוגה דיגיטלית עם אפשרות לקבל בתצוגה את ערכי הזרם בכל פאזה.

ט.

לממסרים יהיו וריות  LEDלציון פעולות בממסר.

הממסרים יהיו עם בקרה עצמית לתקיות הממסרים במקרה של תקלה פימית בממסר
י.
יופעל מגע "תקלה פימית" עבור חיבור למערכת חיצוית.
יא.

לממסר תהיה מערכת זיכרון פימית לאחסון התקלות האחרוות.

יב.

לממסרים יהיה לחצן  RESETמכי בחזית המכשיר לביטול פעולת ממסר ההגה

לפוקציות עם החזקה עצמית.
יג.
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מפסק כיסה ,הגה טרמית יתת לכיוון ,הגת זרם קצר מושהית עם כיוון זמן וזרם,
.1
הגת זליגה כיווית עם כיוון זמן זרם ומתח ,מפסק יציאה.
.2

הגת  INVERSEעם כיוון העקומה וכן כיוון סוג ה INVERSE -הגת זרם קצר מושהית

בשתי דרגות עם כיוון זרם וזמן לכל דרגה הגת זליגה כיווית עם כיוון זמן זרם ומתח.
6.8.7.2

משי זרם ומשי מתח:

6.8.7.2.1

משי זרם

א.

משי הזרם ישמשו להגה ולמדידה.

ב.

כל משה זרם יהיה בעל שי גרעיים.

ג.

תוי גרעין 5P10, 15VA :1

ד.

ותי גרעין 15VA.N<5 CLASS 0.5 :2

6.8.7.2.2

משי מתח:

המערכת תורכב משלושה משי מתח עם שי סלילים משיים כ"א האחד Y/Y/22/√3 / 0.11/√3
והשי  KV11/3. 22/0כוכב למשולש פתוח ,ל VA30 -ו VA15 -בהתאמה.
6.8.7.3

תכולת התאים:

6.8.7.3.1

עמודת כיסה עם מתק )בלוח  (METAL ENCLOSEDהעמודה תכלול את

האלמטים העיקריים הבאים:
א.

מתק בעומס.

ב.

 3וריות סימון יאון המחוברות ישירות לכיסה דרך מחלק מתח קבולי .הוריות יסמו

קיום מתח בכיסה ויותקו על הפל.
ג.

 3כלאי ברק לזרם פריקה ומילי  KA10אשר יותקו בתחתית התא.

מתק הארקה המחובר למתק בעומס המותקן בתא כך שלא יהיה יתן לחבר את
ד.
המתק כאשר מתק הארקה מחובר ולהיפך.
למתק הארקה יהיה גם חיבור לדלת התא כך שלא יתן יהיה לפתוח את הדלת התא
ה.
באם מתק הארקה לא מחובר.
ו.

מתק הארקה יהיה בוי עם מגון של סגירה ופתיחה מהירה ללא קשר לפעולת הידית.

ז.

 2מראי מצב חשמלי עם שי סלילים לסימון מצב המתק ומתק ההארקה.

ח.

אביזרי פיקוד כדרש.

6.8.7.3.2

עמודת מפסק כיסה בלוח  ,METAL ENCLOSEDהעמודה תכלול את

האלמטים העיקריים הבאים:
א.

מזב"ג .A630

ב.

שלושה משי זרם להגה ומדידה וכן משה זרם טבעת להגת זליגה.

ג.

שלושה משי מתח.
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ד.

מערכת הגות משיות אלקטרוית.

ה.

מערכת מדידה אלקטרוית  ,290H SATECכולל תקשורת.

ו.

 3וריות סימון יאון המחוברות ישירות לכיסה דרך מחלק מתח קבולי.

ז.

מראה מצב חשמלי.

ח.

אבזרי פיקוד כדרש.

6.8.7.3.3

עמודת מפסק כיסה בלוח מבודד בגז :SF6

העמודה תכלול את האלמטים העיקריים הבאים:
א.

מזב"ג .A630

ב.

שלושה משי זרם להגה ומדידה וכן משה זרם טבעת להגת זליגה.

ג.

מערכת הגות משיות אלקטרויות.

ד.

מערכת מדידה אלקטרוית  290H SATECכולל תקשורת.

ה.

 3וריות סימון יאון המחוברות ישירות לכיסה דרך מחלק מתח קבולי הוריות יסמו

קיום מתח בכיסה ויותקו על הפל.
ו.

מראה מצב חשמלי.

ז.

אבזרי פיקוד כדרש.

עמודת יציאה:
6.8.7.3.4
העמודה תכלול את האלמטים העיקריים הבאים:
א.

מזב"ג.

ב.

 3משי זרם להגה ומדידה וכן משה זרם טבעת.

ג.

מערכת הגות משיות אלקטרויות.

ד.

מערכת מדידה אלקטרוית  PM110E SATECכולל תקשורת.

ה.

מתק מקצר להארקת יציאת המזב"ג כולל ידית הפעלה פרדת.

ו.

שי מראי מצב חשמליים.

ז.

אבזרי פיקוד כדרש.

6.8.7.3.5

עמודת משה מתח בלוח מבודד בגז :SF6

העמודה תכלול את האלמטים העיקריים הבאים:
ח.

 3משי מתח.

ט.

 3כלאי ברק לזרם פריקה ומילי .KA10

י.

אביזרי פיקוד כדרש.

6.8.8
6.8.8.1
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6.8.8.1.1

תכון מערכת השאים יבטיח העמסה מקסימלית של  80%על כל שאי ושאי.

6.8.8.1.2

סה"כ הספק ההשאה הומילי של השאים יהיה גדול ב 1/3 -לפחות מההספק הצרך

של המתקן ולא יהיה מוך מ.MVA10 -
6.8.8.1.3

גודל השאים יהיה .MVA2

6.8.8.1.4

סוג השאים:

א.

השאים יהיו שאי שמן אטומים עם ממסר  ,DGPTכל שאי יותקן בחדר פרד בעל

קירות בטון עמידים לשעתיים אש ,עם קיר רפפה לאוויר החיצון לצורך אוורור טבעי עם מאצרה
לשמן מיכל איסוף לשמן ושכבת חצץ מעל למאצרה לצורך ציון השמן במקרה פריצה ,השאים
יהיו בעלי צילות גבוהה.
במידה ואין אפשרות להתקין שאי שמן ,מסיבות של חוסר גישה לקיר חיצוי או מסיבות
ב.
בטיחות ,יותקו שאים יבשים יצוקים באפוקסי .במקרה זה השאים יותקו בחדרים אטומים
וממוזגים.

6.8.8.2

מפרט לשאי שמן

6.8.8.2.1

כללי:

השאי ייצור וייבדק לפי התקים הבאיםIEC60076-4, IEC60076-3, IEC600076-2, :
 ,IEC60076-1, IEC60076-5תוי השאי העיקריים מוצגים בטבלה להלן:
טבלה  3תוי שאים עיקרים
שאי שמן אטום

סוג שאי

500MVA

הספק קצר רשת

22KV

מתח ראשוי

125KV

 BIL TESTלצד ראשוי

50KV

FREQUENCY

POWER

ל 1 -דקה
DYN11

קבוצת חיבורים

 6%עם סטייה מותרת לפי תקן חושת

מתח קצר ,חומר הליפופים
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שאי שמן אטום

סוג שאי

יותקן בצד מתח גבוה ויהיה עם TAP 5

LOAD

OFF

דרגות

CHANGER

אלסטימולד

חיבורים בצד מתח גבוה

Db60

במרחק  3מ'

א.

השאי יהיה שאי דל הפסדים.

ב.

השאי יסופק עם גלגליות עם ווי הרמה עם  2רגליות הארקה ושלט.

ג.

השאי יסופק עם יחידת הגה .DGPT

בדיקות.
6.8.8.2.2
כל שאי יעבור את הבדיקות הבאות:
א.

 ROUTINE TESTמלא.

ב.

 TYPE TESTעבור שאי אחד וזאת במידה וליצרן אין דו"ח  TYPE TESTלשאי זהה

שהתבצע במעבדה בילאומית מוכרת.
6.8.9

הזת מתח חרום מגרטורים

כללי
6.8.9.1
לצורך אספקת מתח חרום למתקים שיפורטו בהמשך תותקן הזת מתח חלופית מגרטורים.
הקבלן הפיאומטי יתכן ויבצע שטח למיקום הגרטור שיאפשר גישות ותפעול גם ע"י גורמי
חוץ כגון חברת חשמל .הקבלן יתקין גרטורים על פי הדרש.
הגרטורים יופעלו אוטומטית בהפסקות ההזה הרגילה לפסי החיויים ויתחברו להזת העומסים
החיויים .מערכות ההחלפה תבדוקה את מתחי ההזה הרגילים לכל אחד מהפסים החיויים
לצורך הפעלת הגרטורים וחיבורים .עם חזרת מתח ההזה הרגיל תוחזר ההזה למצב הרגיל
באופן אוטומטי לאחר השהייה מתאימה והגרטורים ידוממו .המתקים אשר יוזו מהגרטורים
הים:
א.

כל יחידות ה. UPS -

ב.

מתקן מאור ומאור חרום.

ג.

חדר הבקרה /משרדים.

ד.

מתקי אוורור להכסת והוצאת אויר צח.

ה.

מפוחי הוצאת עשן וציוד בטיחות דרש.

ו.

מערכת מיזוג אוויר חרום.

ז.

כל המערכות הדרושות לתפעול מלא של מערך השאיבה למען המשך פיוי פסולת תקין
בכל השכוה .

ח.

כל צרכן אשר תפעולו דרש על ידי יועץ הבטיחות ו/או היו קריטי להפעלת המתקן.
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6.8.9.2

הגרטורים יסופקו עם מערכות השתקה ופליטה ,מכלי דלק ל 12 -שעות עבודה ויותקו

בחדרי גרטורים ייעודיים.
מערכות הגרטורים יבדקו כדרש ויסופקו עם כל האישורים הדרשים ממשרדי הארגיה
6.8.9.3
ומיתר הרשויות הוגעות בדבר כמו מכבי אש חברת חשמל וכו'.
 6.8.10מערכות UPS
מתחי יחידות ה UPS -יחולקו לצרכים באמצעות לוחות  UPSראשיים.
 6.8.11לוחות חשמל ראשיים מ ..ופסי צבירה
כל לוחות החשמל מתח מוך של הפרויקט כולל לוחות ראשיים משיים ולוחות מיזוג אויר יבוצעו
ע"י אותו מפעל עם אחידות מלאה בציוד המותקן.
כללי:
6.8.11.1
לוחות ראשיים מ ..יבו עם קומפרטיזציה מלאה בין התאים ובין חלקי התא.
הלוחות יהיו .TYPE TESTED
בדיקות
6.8.11.2
כל חלקי הלוחות ופסי הצבירה יבוצעו בהתאם למפרט זה ,המפרט הבין משרדי לעבודות חשמל
) ,(08לתקן הישראלי חוק החשמל וכללים להתקת לוחות.
כל חלקי הלוחות ופסי הצבירה יבדקו בהתאם לתקן  IECההוצאה המאוחרת ביותר.
התקים המתייחסים לציוד זה הים .60947-1 IEC, IEC60947-2, IEC60909
לאחר גמר יצור הלוחות ובדיקתם ע"י היצרן ,יודיע היצרן לעירייה על השלמת הלוחות ויתאם
מועד לבדיקת קבלה .בדיקת הלוחות תעשה ע"י העירייה במפעל היצרן.
רק לאחר השלמת העבודה תיערך בדיקה חוזרת ורק אישור הבדיקה הזאת וכן הגשת דוחות
בדיקה על כל הבדיקות יהוו אישור על סיום העבודה.
שילוט:
6.8.11.3
על הקבלן הפאומטי לספק ולהתקין ע"י שי מסמרים שלטי בקליט סדוויץ חרוטים בלבן על
רקע שחור לשמות כל הלוחות מספרי התאים לשלטי אזהרה ולשילוט האביזרים שבלוח.
תקים
6.8.11.4
כל חלקי הלוח יתוכו יבוצעו ויבדקו בהתאם למפרט זה .למפרט הבין משרדי לעבודת חשמל
) (08לתקן ישראלי לחוק החשמל ולתקי  IECהמפורטים מטה במהדורתם האחרוה.
א.

SURGE ARRESTORS IEC600

ב.

CURRENT TRANSFORMERS IEC 60044-1

ג.

VOLTAGE TRANSFORMERS IEC60044-2

ד.

ELECTRICAL RELAYS IEC 60255

ה.

L.V SWITCHGEAR AND CONTROL GEAR ASSEMBLIES IEC 60439
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ו.

SHORT CIRCUIT CALCULATION IN THREE PHASE A.C. SYSTEM

ז.

L.V SWITCHGEAR GENERAL RULES IEC 60947-1

ח.

L.V SWITCHGEAR – CIRCUIT BREAKERS IEC 60947-2

ט.

TEMPERATUR RISE IEC 60890

מבה לוחות ראשיים מ.
6.8.11.5
לוחות ראשיים מ ..מיועדים לקבל הזה משאים או מדיזל גרטור ולהזין לוחות משה או
צרכים גדולים .כל תאי הכיסה משאים וכן תאי המקשרים יכללו מפסקי זרם שלפים מסוג
 .AIR CIRCUIT BREAKERכל תאי הכיסה מדיזל גרטורים יכללו מפסקים מסוג זהה אך
לזרם כדרש .כל עמודות היציאה יכללו מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מסוג
 .MOLDED CASEהמפסקים יותקו כולם על גבי פלטות פח .בכל לוח יותקן פס משי חיוי
שיוזן מהפס הראשי או מהזת גרטור עם מערכת החלפה מהירה בייהם .מפסקי הכיסה מכל
הדיזל גרטורים יהיו  ACBבלבד .הלוחות יבו ממספר עמודות לפי הפרוט להלן:
א.

עמודה פרדת לכל כיסה משאי.

ב.

עמודה פרדת לכל מקשר.

ג.

עמודות פרדות ליציאות.

ד.

גישה לכל לוח תהיה מלפים.

כל החיבורים לפסים ובין הפסים יעשו ע"י ברגים עם עילה עצמית .SELF LOCKING CLAMP
עומק הלוח יהיה  80ס"מ לפחות .כל הדלתות יהיו עם סגרים בצורת ידיות המותקות באופן
קבוע בדלתות כך שלא יהיה צורך במפתחות מיוחדים לדלתות .אטימת הדלתות תעשה ע"י
גומיות אטימה בכל היקף הדלת .כיסת כבלים ללוחות תעשה מלמטה בלבד ,לא יהיו כל כיסות
כבלים מלמעלה .כל התאים יהיו עם קומפרטיזציה מלאה כלומר כל תא יהיה מבודד לגמרי
מהתא השכן כאשר המעבר מתא לתא יהיה ע"י פסי צבירה שיעברו דרך מבודדי מעבר כך שתהיה
אטימה מלאה בין התאים .בכל התאים בהם מותקן  ACBיותקן בחלק העליון של הלוח פתח
פליטה עם מכסה אשר יפתח כלפי מעלה עם היווצרות לחץ בתא .בעמודות היציאה בהן מותקים
שי מפסקים בעמודה תהיה מחיצה עבור הפרדה מוחלטת בין המפסקים ובין פסי החיבור שלהם
וכן בין פסי היציאה.
6.8.11.6

פסי צבירה.

א.

כל הפסים הראשיים יעשו מפסי חושת קשיחים מבודדים.

ב.

כל הפסים האלו יבודדו ע"י שרוולים מתכווצים.

ג.

השרוולים יהיו תוצרת רייקם או שו"ע.

ד.

זיהוי הפסים יעשה ע"י צבעים בגוון שוה על כל אחד מפסי הפאזה.
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ה.

ירידות מהפסים הראשיים יעשו ע"י פסי חושת קשיחים או גמישים מבודדים.

ו.

חיבור בין פסים ראשיים לירידות יעשה ע"י מעבר אורגילי של היצרן.

ז.

פס אפס יותקן לכל אורך הלוח בתחתיתו ויהיה פס חושת בחתך  100%מפס המוליך

הראשי.
יציאות
6.8.11.7
כל היציאות ממפסקי היציאה יצאו לפסי חיבור או מהדקים בתחתית הלוח .בכל סט של פסי
חיבור יהיו פסי הפרדה בין הפאזות וכן כיסוי פרספקס מתפרק.
חיווט כח

6.8.11.8

כל היציאות מהפסים למפסקים ומהמפסקים לפסי חיבור כבלים יעשו ע"י פסי חושת
א.
קשיחים או גמישים מבודדים .כל הפסים יהיו בחתך מתאים לזרם הומילי של המפסק
בהתחשב בטמפ' הסביבה ובכל התקים המפורטים.
ב.

תהיה הפרדה מלאה בעזרת מחיצות בין סט פסי ירידה לכל מפסק ומפסק.

ג.

כל מהדקי הפיקוד יותקו על מסילה פרדת ממהדקי הכח .כל המהדקים יותקו בזווית

של  30מעלות לאך.
חיווט ותעלות חיווט.

6.8.11.9

כל חיווט הפיקוד יעשה ע"י חוטים גמישים  1.5ממ"ר כאשר החוטים ממשי הזרם יהיו

א.

חוטים גמישים  .2.5ממ"ר.
ב.

כל החוטים יהיו חוטים מבודדים לטמפ' של  90מעלות.

ג.

כל חיווט בתוך התא יעבור דרך התעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק.

ד.

כל התעלות יסופקו ע"י היצרן עם רזרבה של  50%לפחות בתעלה.

ה.

כל חוטי הפיקוד יסומו בשי קצותיהם ע"י שרוולים פלסטיים ממוספרים ומודפסים.

6.8.11.10

כיסויים

א .כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחת/פרוק של דלת וכן פסי החיבור פסי הצבירה בתוך
הלוח וכן קודות החיבור על הדלתות יכוסו בכיסוי פרפקט שקוף מתפרק ע"י ברגים על כל כיסוי
כזה יופיע שלט אזהרה.
ב.

כל חלקי הפלסטיק שיותקו בלוח יהיו  CFCו HALOGEN FREE -ודחוי בערה FLAME

 RETARDENTוכבים מעליהם . SELF EXTINGUISHING
ג.

בכל דלת יהיה תא מעבר תוכיות חשמליות של כל תא.

 6.8.12מפסקי זרם מסוג ACB
 6.8.12.1מפסק הזרם יהיה מפסק זרם חצי אוטומטי שלף וממוע מסוג

AIR CIRCUIT

 BREAKERוימוקם בלוח חשמל בתאים עם קומפרטיזציה מלאה.
 6.8.12.2המפסקים יהיו מאחת התצורות הבאות בתאי שיעמדו בדרישות שלהלן:
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א.

MGE-MASTERPACT

ב.

ABB SACE – MEGAMAX

ג.

KM-IZM

ד.

SIEMENS

ה.

תוים טכיים עיקריים:

ו.

טמפ' סביבה  40מעלות.

ז.

לוחות יחסית .90%

ח.

תוים חשמליים ומכיים.

 6.8.12.3המפסק יהיה מפסק זרם תלת פאזי שלף עם שליפה מלאה עבור כיסה ויציאת הזרם
החזק וכן עבור כל מהדקי הפיקוד כלומר המפסק יהיה עם מתקן קבוע להתקה בלוח וכן עגלת
שליפה.
 6.8.12.4המפסק יהיה מפסק עם מוע סליל הפעלה וסליל הפסקה.
 6.8.12.5המוע משמש לדריכה בלבד וסליל ההפעלה  CLOSING COILמשמש לחיבור המפסק.
 6.8.12.6המפסק יהיה מפסק זרם חצי אוטומטי עם מערכת הגות אלקטרויות תלת פאזיות
יתות לכיוון בהתאם למתואר בתוכיות החד קוויות.
 6.8.12.7מערכת ההגה תכלול:
א.

הגה טרמית יתת לכיוון של זרם וקבוע זמן.

ב.

הגה מגטית מושהית יתת לכיוון של זרם וזמן.

ג.

הגה מגטית מידית יתת לכיוון של זרם.

ד.

ליחידת ההגה יהיה מגע חיצוי אשר ישה מצב במקרה שהגה פעלה.

ה.

ליחידת ההגה יהיה מגע חיצוי אשר ישה מצב במקרה שהזרם הגיע ל 0.95- 0.8 -מהזרם

הומילי.
 6.8.12.8למפסק תהיה אפשרות הפעלה והפסקה מכית ע"י לחצים שיהיו מותקים על המפסק.
המפסק יסופק עם אפשרות לטרל את ההפעלה המכית.
 6.8.12.9למפסק תהיה תוספת עילה מכית במצב פתוח ע"י מפתח העילה תהיה על מערכת
ההפעלה כך שלא יתן יהיה להפעיל את המפסק לא מכית ולא חשמלית כאשר המפתח בחוץ.
6.8.12.10

למפסק יהיה מצב  TESTבו יתן יהיה לסות את כל פיקוד הכסה והוצאת

המפסק ללא חיבור מגעי הכח לפסים.
למתקן הקבוע של המפסק השלף יהיה תריסים למגעים הראשיים כלומר כאשר
6.8.12.11
שולפים את המפסק אזי התריסים באופן אוטומטי מכסים את המגעים הראשיים ואין שום
אפשרות לגיעה מקרית בקודות מתח כאשר המפסק שלוף.
 6.8.13מפסק זרם מסוג MOULDED CASE
86

עיריית יהוד מווסון
מכרז מסגרת פומבי מס'  22/2022לביצוע עבודות תכון ,הקמה,
תפעול ותחזוקת מערכת פיאומטית לאיסוף פסולת  -בתחומי תמ"ל 1041
מפסקי הזרם יהיו מפסקי זרם חצי אוטומטיים קבועים מסוג  .MOULDED CASEהמפסקים
יותקו בתאים עם קומפרטיזציה מלאה ,המפסקים יהיו מיועדים להגן על יציאות .המפסקים
יעמדו בדרישות תקן  ,IEC60947תוים טכיים עיקריים:
א.

זרם ומילי כדרש.

ב.

כושר יתוק זרם קצר סימטרי כדרש.

תוים חשמליים ומכיים.
ג.
המפסקים יהיו מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים עם הגה מגטית וטרמית מתכוות.
לכל מפסק המשמש כיציאה ללוח משה תהיה השהיית זמן יתת לכיוון עבור ההגה המגטית.
מפסקים עד  – A160הגה מגטית קבועה.
את ההגה המגטית המיידית יתן יהיה לכוון לזרם כזה שיאפשר סלקטיביות בזמן קצר ביציאה
הגדולה ביותר בלוח המשה המוזן מהמפסק האמור )קצר ליד הצרכן(.
המפסק יהיה עם מצמד וידית להתקה על הלוח.
למפסק יהיה סליל הפסקה.
למפסק יהיו מגעי עזר כדרש.
 6.8.14מערכות פקודים וחגורים
בלוח יותקו המערכות הבאות:
מערכת פיקוד להחלפה אוטומטית בין גרטורים לחח"י .ההחלפה תעשה בצד מתח מוך.
מערכת פיקוד להעברה אוטומטית בין השאים למקרה של תקלה בשאי מסוים .תקלה בשאי
תתק את המפסק הראשי שלו )מפסק מ (..ותחבר את פס הצבירה דרך מקשר לשאי השכן.
מערכת חגורים מלאה כך שתמע אפשרות חיבור שי שאים במקביל .יחד עם זאת יותקן לחצן
ביטול חיגורים שיאפשר רק בזמן לחיצה ולזמן קצר חיבור שי שאים במקביל וזאת עבור העברה
שקטה.
 6.8.15מתעים תרמו מגטיים
המתעים יהיו בעלי יתרות תרמיות יתות לכיוון והגה דיפרציאלית מותאמת למועים
המתוקים .במתעים יותקו סלילי חוסר מתח דו פאזיים  380וולט וכן סידור לעילה במצב
מופסק.
 6.8.16מגעים
המגעים יהיו מתוצרת זהה לציוד המיתוג על מת להבטיח תאימות .רכיבי מעגל ההתעה מפסק
מגען יבחרו עבור כל מוע בפרד לפי טבלאות היצרן לדרגת תיאום מסוג  1לפחות בהתאם לתקן
 IEC947-4ולזרם קצר מחושב המצוין בתוכיות .המגעים יהיו מוגים בפי לחיצה על הליבה
וסגירת המגען באופן מכאי לכל מגען יהיו  2מגעי עזר  .NC+NOבחירת המגען והתאמתו למוע
תעשה לפי משטר עבודה .AC3
ממסר יתרת זרם במידה ויידרש יכלול הגה תרמית היתת לכיוון והגה דיפרצילאית.
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מגעים לקבלים – המגעים יבחרו ע"פ טבלאות התאמה של היצרן לפי תקן ,IEC70,831
ולפי גודל הקבל הממותג .המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם גדי החתה
המגבילים את הזרם בעת סגירה ל 60IN -כך שלא יידרש שימוש במשקי קו.
המגעים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של  3,000,000פעולות ב.V400 -
מגעים להפעלת גופי תאורה המגעים יבחרו ע"פ טבלאות התאמה של היצרן לפי כמות הגופים
וסוג הורה.
 6.8.17ממסרי זרם פחת לאדמה:
הממסרים יהיו מתוצרת זהה לתוצרת המא"זים ויהיו בעלי רגישות  30מ"א דגם  Aבלבד.
הממסרים יבדקו ע"פ  IEC 60364 ,61008ויאושרו ע"י מכון התקים הישראלי ת"י  832או
.1038
יצרן הלוח יודא ע"פ קטלוג היצרן תאימות בין ממסר הפחת והמא"ז מעליו לזרם קצר מחושב
המופיע בתוכיות.
 6.8.18מא"זים )מפסקים אוטומטיים זעירים(.
המא"זים יהיו מתוצרת זהה ליצרן המא"מתים.
המא"זים יהיו בעלי כשר יתוק מותאם לזרם הקצר מחושב המופיע בתוכיות אך לא פחות מ-
 KA10ע"פ  IEC60947אופיייים  C, Bע"פ התוכיות.
המא"זים יהיו יתים לגישור הוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה ע"פ הדרש.
 6.8.19לוחות חשמל משיים:
 6.8.19.1כללי:
הזרם הומילי לכל לוח יבחר ע"פ העומס המחושב ללוח ובתוספת  30%לפחות לגידול עתידי.
הלוח יכלול מקום ריק ושמור בשטח של  20%לפחות משטח הלוח ומעגלים שמורים בכמות של
לפחות  15%מכל גודל מעגל.
יצרן הלוח יתאים את כשר היתוק  ICUשל ציוד המיתוג לזרם הקצר המחושב המופיע בתוכיות.
הציוד בלוחות החשמל יבחר כך שתובטח סלקטיביות מלאה בכל זרם תקלה הקבלן יהיה אחראי
על התאימות בין יחידות ההגה ויכילן בהתאם לתכון.
תוים טכיים תאי סביבה שילוט צביעה תקים יציאות ,חיווט ,הארקות ,כיסויי ,הגדרת
ציודים ומפסקי זרם ראה סעיף לוחות חשמל ראשיים למעט הגדרת זרם ומילי וזרם קצר
שיחושב לכל אחד מהלוחות.
 6.8.19.2בדיקות:
הלוחות יעמדו בדרישות תקן ישראלי  1419חלק  1ותקן ישראלי  1419חלק  .3הלוחות יהיו
מטיפוס מתועש ומקוטלג .הלוח בכללותו יהיה  TTAובמקרים חריגים יאושרו לוחות PTTA
כלומר לוחות אשר בוצעה עבורם אקסטרפולציה מלוחות קיימים אשר עברו בדיקת דגם מלאה.
חישובים אלה ימסרו יחד עם תכון הלוחות לביצוע לאישור היועץ.
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מקדם העמסה יהיה בהתאם לטבלה מס'  1של התקן  1419חלק .1
טווח טמפרטורת הסביבה המקסימלי .-C400+-C500
טמפרטורת סביבה ממוצעת ל 24 -שעות .C350
 6.8.19.3מבה לוחות:
לוחות ראשיים יבו להעמדה על הרצפה לוחות משיים יבו להעמדה על הרצפה וגם לתלייה על
הקיר .לוחות ראשיים יבו על מעמד בגובה  10ס"מ.
כל תא יבה עם תא לכיסת הכבלים כך שתתאפשר כיסת כבלים מלמטה ומלמעלה באותו תא.
סך הכל גובה הלוח לא יעבור  230ס"מ.
דרגת האטימות .IP32
במידת הצורך בשל אילוצי שיוע יצרן הלוח יפרק את הלוח לחלקים .במידה והלוח יגיע לשטח
כשהוא מפורק לחלקים ,לאחר התקת הלוח במקומו היצרן יחבר את כל חיבורי הפסים ,כח
ופיקוד בין חלקי הלוח .אביזרי החיבור יהיו סטדרטיים אשר עברו בדיקת דגם.
הלוחות יבו דגם .FORM 1
בין התאים תהיה הפרדה מתכתית מלאה לכל גובה העמודה מלבד פ"צ .2FORM
 6.8.19.4פסי צבירה:
הלוח יהיה בוי מפסים ראשיים אופקיים פסי חלוקה משיים אכיים ומערכת של חיבורים .עבור
היציאות הפסים והמבודדים יעמדו במאמצים המכיים והטרמיים הדרשים.
פסי צבירה ראשיים יורכבו מפסי אלקטרוליטית קשיחים.
פסי הצבירה הראשיים יהיו מופרדים ומכוסים בתעלה בתוך התא.
פסי צבירה משיים אכיים יהיו מכוסים למיעת מגע מקרי.
כל החיבורים יהיו מטיפוס .MAINTENANCE FREE
הברגים יסגרו בהתאם לטבלת מומטים בדוקה ,איכות הבורג והאום תהיה  ,8.8הדסקית תהיה
לפי .DIN6796
הטמפ' המקסימלית  .C1200החיבורים לאביזרים עד  600אמפר יעשו מהפס האכי ,אורך
החיבור יהיה מיימלי.
אביזרים מעל  600אמפר יתחברו לפס האופקי באמצעות פס חושת קשיח אשר עבר בדיקת דגם
מלאה ) (TTAאו בדיקה חלקית ).(PTTA
השימוש בכבלים וחושת גמישה מותרת רק בתאי שהסידור עבר בדיקת דגם מלאה והדבר יוכח
באמצעות תיעוד מתאים.
 6.8.19.5כופל הספק
כופל ההספק של מתקן החשמל כולו יתוכן לערך של  0.96וכופל הספק של כל שאי ושאי לא
יהיה מוך מ.0.92 -
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לכל שאי תותקן מערכת שיפור כופל הספק פרדת מותקת בלוח ייעודי וכן לכל לוחות משיים
לזרם של  A400ומעלה.
הבקרים יהיו בקרים אלקטרויים מתוצרת סולקון או שו"ע ויכללו מדי זרם דיגיטליים והגה
מפי רמת הרמויות גבוהה.
הקבלים יהיו מוגי התפוצצות בויים למתח של  V440ומחושבים לפי ערכם היחסי במתח של
.V400
מערכות הקבלים יותקו בשעת עבודות הגרטורים .כל חיווט הכח למערכות הקבלים יחושב לפי
מקדם של  1.4לפחות מערך הזרמים הומיליים המחושבים.
 6.8.19.6ווסתי מהירות
על פי דרישת המערכות האלקטרומכיות כל ווסת מהירות יצויד במשק כיסה להחתת
הרמויות בכיסה במשק יציאה ובמפסק עוקף ידי.
הווסתים יהיו מתוצרת  ABBדגם  ACS601מתוצרת דפוסאו או שווי ערך.
כל הכבלים למועים מווסתי המהירות יהיו מסוככים.

 6.8.19.7מתעים רכים:
המתעים הרכים יותקו לכל מוע בהספק  KW25ומעלה ובוסף לכל מוע שיאופיין להתעה
רכה ע"י מתכן המערכות האלקטרומכיות.
כל מתע רך יצויד במגען מקצר.
המתעים הרכים יהיו מטכולוגיה דיגיטלית מתוצרת סולקון או שו"ע.
 6.8.20מתקי תאורה
התאורה בכל שטחי הפרויקט ,תהא באמצעות גופי תאורה הפועלים בטכולוגיית  LEDועומדים
במפרט הטכי המפורט להן:
א.

גופי התאורה יסופקו בהתאם לדרישות מפרט כללי למתקי חשמל  ,08סעיף 0809

ובהתאם למפורט במפרט זה.
ב.

מתקי התאורה יכללו אפשרות עמעום.

ג.

עוצמת ההארה בשטחים המשותפים תהיה עפ"י דרישות ת"י .8995

ד.

דרישות אחידות רמת ההארה ) (uniformityיהיו לפי ת"י  8995סעיף .4.3.4

ה.

ייעשה שימוש בורות בעלות מקדם מסירת צבע ) (CRIשל  80לפחות.

ו.

כל גופי התאורה בכל חללי העבודה יהיו בעלי דירוג אחיד של הסוור המטריד ),(UGR

שאיו גבוהה מהערך המופיע בתקן הישראלי ת"י .8995
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ז.

ביגוד למצוין בסעיף  08.09.00.03במפרט הכללי ,בחוזה זה גופי התאורה המיוצרים

בישראל יהיו בעלי תו תקן של מכון התקים ישראלי ת"י .20
גופי התאורה יסופקו עם ציוד שמורכב על ידי יצרן גופי התאורה בלבד .כל גופי התאורה
ח.
יהיו מוצרים קטלוגים )דגם מזוהה בדף קטלוגי של היצרן עם תוים טכיים מפורטים לכל
הציוד( ,שיסופקו מושלמים מהיצרים המקוריים ,כולל אישור ביקורת סופית שלהם .היצרים
יהיו מהאיחוד האירופי או שוויץ ,אלא אם צוין אחרת במפרט זה.
ט.

גופי התאורה יכללו אחריות למשך  5שים מאספקתם ויסופקו עם תעודת אחריות

בהתאם ,של היבואן הרשמי בארץ .תעודות האחריות יצורפו לתיק המתקן.
אישור מכון התקים תקף לגופי התאורה יוצגו בשלב אישורי הגופים .לא יאושר גוף ללא
י.
אישור מכון התקים הישראלי.
גופי התאורה יצוידו באביזרי התקה ,תליה וחיזוק מקוריים של היצרן בהתאם למקום
כ.
ההתקה ושיטת החיזוק.
גוף תאורה אטום )מוגן בפי מים ואבק( יהיה עם הכה לאטיגרון לכיסת כבל מאחד
ל.
מצדדיו של גוף התאורה .ההכה תהיה מקורית של יצרן גוף התאורה .אין לקדוח בגוף התאורה
לצורך הרכבת האטיגרון אלא במקום המצוין על גבי גוף התאורה  -על ידי יצרן הגוף.

 6.8.20.1סוגי גופי תאורה:
האפיון לכל גופי התאורה המפורטים להלן היו אפיון צורי וטכי מיימאלי – בכל מקרה גופי
התאורה יעמדו בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי למתקי חשמל סעיף  – 08.09.05גופי
תאורה עם ורות לד.
עם הגשת גופי תאורה לאישור העירייה על הקבלן הפאומטי להגיש גם חישובי תאורה כדי
ולוודא שרמת תאורה שתתקבל מתאימה לדרש ,החישוב יתבסס על מקדמי החזרה כדלקמן:
א.

תקרה  ,50%קירות  50%רצפה .20%

ב.

מקדם אחזקה .0.85

ג.

אחידות מיימום /ממוצע  0.6לפחות.

 6.8.20.2תאורה למשרד
תאורה למשרד טיפוסי מתבססת על גופי תאורה לד  2חלוות  60*60ס"מ  28ווט  2500לומן
 4000קלוין או  3חלוות  39ווט  3750לומן  4000קלוין כדוגמת געש דגם פטאלד או גופי
תאורה פל בשיטת  BACK LIGHTאו שווי ערך ,רמת תאורה חושבה ל  500לוקס ממוצע.
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 6.8.20.3תאורת חללי עבודה
חללי עבודה ומשרדים בעלי תקרות מומכות במודולים  60X60במבים הייעודיים ייעשה
שימוש בגוף תאורת  ,LEDבפל ריבועי לתקרות משרדים  60X60תואם:
א.

מבה דק וכיסוי )בהיר  -לבן( ,מידות  60X60ס"מ עובי  13מ"מ ,איטום .IP20

ב.

קליפסים מירוסטה.

ג.

יח' לדים  50ואט ,ללא  ,UVללא  IRוללא כספית.

ד.

תפוקה  3400לומן.

ה.

צבע  K4000 CRI80ומעלה.

ו.

אלומה רחבה  110מעלות כלפי מטה.

ז.

 30000שעות עבודה  LEDבטמפרטורה של  20-עד  40מעלות.

ח.

דרייבר כלול דוגמת  GP-HS60P-24C1ללא דימיג.

ט.

מתח הזה  100-240וולט.

י.

הגוף יסופק עם אביזרי הצמדה לתקרה ועם אביזרים לתלייה.

כ.

רמת תאורה חושבה ל  500לוקס ,או על פי דרישות העבודה בחלל הספציפי.

 6.8.20.4תאורת מסדרוות
תאורה במסדרוות מתבססת על גופי תאורה לד עגולים בקוטר כ  175 -225מ"מ 15-20
וואט  1400-1600לומן  4000קלווין .רמת תאורה שחושבה  200לוקס .כיסוי חלבי
להתקה במעברים בתקרה מומכת .הדרייבר מובה או פרד לפי הדגם ,הזה  230וולט.
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 6.8.20.5גופי תאורה לשירותים
גופי התאורה לשירותים )מלבד מקלחות( או להתקה בתקרה אקוסטית חשופה יהיו גופי תאורה
עגולים לד לדרגת אטימות  IP 44בקוטר כ  175 -240מ"מ  15-20וואט 1400-1600
לומן  4000קלווין .רמת תאורה של כ 200-לוקס .כיסוי חלבי להתקה במעברים בתקרה
מומכת .קליפסים מירוסטה .הדרייבר מובה או פרד לפי הדגם ,הזה  230וולט.

 6.8.20.6גופי תאורה מוגי מים
גוף תאורה ארוך מוגן מים ואבק יהיה לד באורך  1.2-1.5מטר לדרגת אטימות 34

65IP

וואט  4070לומן הגוף והכסוי עשויים מפוליקרבוט עם הגה  UVותפסים מירוסטה שחושבה
 200לוקס.

 6.8.20.7גופי תאורה לפטיו או מרפסת
גוף תאורה לפטיו או מרפסות יהיה לד לדרגת אטימות  65IPעשוי מפוליקרבוט עם הגה UV
מפזר אור עשוי מפוליקרבוט צבוע לבן בעל החזר אור גבוה  34 ,90%וואט  2600לומן
כדוגמת דגם סטאר לד של געש או שוו"ע  EXTROLEDשל גוויס  .גוף זה ישמש גם להארת
הדלתות לכיסה וליציאה מהמבים הייעודיים ,בגובה  230-250ס"מ לפי אדריכלות ,במעגלים
השלטים והמאופשרים ע"י בקרת התאורה המרכזית.
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 6.8.20.8גופי תאורת חירום
גופי תאורת חירום והכווה :גופי תאורה תקיים עם לוחית פרספקס חרוט כיתוב או חץ הכווה,
יחידת  LEDספק ודרייבר תקיים בעלי אישור מכון התקים ,גודל אות  15ס"מ .הכוללת מבדק
תקיות עצמאי/אוטומטי ,מורת החירום הדרשת במסגרת מפרט טכי תעה לדרישות המפרט
כמפורט להלן

טבלה  4מפרט דרישות לתאורת חירום
מס

דרישות המפרט

1

מורת החירום תתאים לכל דרישות תקן ישראלי  20חלק
 – 2.22יש להציג תעודת בדיקה מלאה ממכון התקים
הישראלי.
מורת החירום תהיה חד-תכליתית כוללת ורה מסוג LED

2

ומארז סוללות איטגראלי.
3

מתאימה להתקה על קיר/תקרה או בהתקה שקועה.

4

מבה פלסטיק בעל דרגת הגה מסוג " 2בידוד כפול".

5

ביצוע טעיה מבוקרת זרם לסוללות הטעות.

6

יבצע הפסקת פריקת הסוללות בתת מתח.

7

זמן הארה בחירום 180 :דקות לפחות.
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8

תפוקת האור בחירום  160לומן לפחות.

9

ורה אחת מסוג  LEDבהספק  3ואט מתוצרת  CREEאו
.LUMILED

10

מתח זיה.230V ±10% 50Hz :

11

ורית לחיווי טעיה ותקלה.

12

זמזם לחיווי תקלה.

13

טמפרטורת עבודה.C°0-35 :

14

סט עדשות להתאמת פיזור האור בהתאם לגיאומטריית תיב
המילוט.

15

עקום פיזור האור ,בפורמט  IESאו , LUMDATלחישוב רמת
ההארה בתיב המילוט.
בהיקות גוף התאורה והגבלת סף הסוור

16

בהתאם לת"י

.1838
מבדק תקיות אוטומטי לבדיקת מערכת החירום ,בהתאם

17

לתקן .IEC-62034
 6.8.20.9דרישות כלליות לגבי מתקן המאור:
א.

מעגלי תאורה יופעלו מקומית ,וישולבו בשילוב עם גלאי וכחות.

יותקן שילוט מתאים ,בהתאם להחיות המפקח ,ע"ג או ליד כל מפסק ,לחצן ,גוף תאורה
ב.
וכיו"ב וכן לקופסאות הסתעפות ,לצורך זיהוי מהיר וחד-משמעי להפעלה ואחזקה.
קופסאות הסתעפויות ו/או ריכוז הסתעפויות ו/או חיבורים יהיו פלסטיות משורייות,
ג.
סגירת מכסה עם ברגים כבה מאליו מרובעות ו/או מלביות "עדא פלסט" או "גוויס" או "סרל".
הקופסאות יכללו מעברי כבלים אטומים .בקופסאות יותקו מהדקים לדחיפה תוצרת  WAGOאו
 Weidmullerעם מהדק שמור למוליך וסף.
ד.

מתקן התאורה )קודות המאור( יבוצעו באמצעות כבלים .גווי המוליכים במעגלי המאור

יהיו תקיים .לצורך כך יש להשתמש בכבלים  4x1.5N2XYאו  5x1.5N2XYלחבור בין מפסקי
זרם לקופסאות הסתעפות.
ה.

מפסקי זרם ו/או לחצים לתאורה יהיו תוצרת גוויס דגם קומבי) SYSTEM /עה"ט/

תה"ט בהתאמה( ,או מקביל מתוצרת .BTICINO
ו.

קופסאות לאביזרים תה"ט יהיו מתוצרת יצרן האביזר או תוצרת פוטקס.

6.8.20.10
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משטר ואופי הפעלת תאורה במבים ייעודיים ,בחללים השוים ובמשרדים יבוצע כמתואר לעיל:
בהאגרים וחללים גדולים ,הדלקות בעזרת לחצים .הלחצים יהיו מוגים בכל
א.
ההאגרים וחללי בתי המלאכה.
תאורה מעל הכיסות תופעל באמצעות פיקוד חיצוי המסופק ע"י אחרים – פיקוד
ב.
הפעלת מרכזיות תאורה ,המפעיל מגען בלוח המבה.
תאורת הצפות חזיתות תתאפשר רק כאשר קיים פיקוד תאורת חוץ מופעל .אז יתן
ג.
להדליקה באמצעות לחצן – פרט הדלקה בעזרת לחצן וממסר צעד בלוח.
תאורת החצרות למזגים ולשירות בגג תתאפשר אך ורק כאשר קיים פיקוד תאורת חוץ
ד.
מופעל .אז יתן להדליקה באמצעות לחצן – פרט הדלקה בעזרת ממסר צעד בלוח .הלחצן ימוקם
במעלה המדרגות לגג.
תאורת המדרגות לגג תופעל באמצעות מפסק מחליף בשי הקצוות של המדרגות ,כמצוין
ה.
בתכיות.
בכל המבים יהיה לחצן להדלקה /כיבוי כללי של התאורה בכיסה ,ליד פל הכבאים,
ו.
ובכיסות וספות ,אם יידרש ע"י העירייה.
ז.

אבזרי הדלקות יהיו מתוצרת  BTCINOגוויס או שו"ע מאושר ויאפשרו הדלקה פרדת

לכל חדר ומתקן.

 6.8.21בטיחות חשמל
גילוי וכיבוי אש ומערכות בטיחות אחרות – דרישות המיימום מתוארות בפרק הבטיחות במסמך
זה .בוסף מצוית גם הדרישות בסעיפים הבאים להלן:
א.

הפסקות חשמל בלוחות חשמל ,כל לוח חשמל יצויד באמצעי להפסקת הזרם ללוח

שיופעל מחזית הלוח .כל יציאת הזה ללוח לזרם ש 100ומעלה תצויד במערכת יתוק שתופעל
ע"י רכזת גילוי האש ,כך שהזרם ללוח יופסק בלוח המזין .מערכת היתוק תכלול שאי V220/24
הגות וורת אזהרה על הפל לתקיות מתח ה.V24 -
ב.

איטום ,פתחי חדירות הכבלים אל כל לוחות החשמל יאטמו באמצעות כיסות כבלים

או באמצעות חומר איטום  KBSאו שו"ע.
ג.

לחצי הפסקת חירום לדימום מתחי מתח חיוי ומתחי  UPSיהיו פרדים ומשולטים

בהתאם .לחצי הפסקת חרום כלליים למתח רשת וגרטור לא יתקו את מתחי ה.UPS -
ד.

מתקים בטיחותיים היזוים ממתח חיוי ביותר כמו מעליות מפוחי עשן ,מערכות

כיבוי ,תאורת התמצאות וכו' יוזו באמצעות כבלים חסיי אש עמידים ל 180 -דקות.
 6.8.22מערכת בקרת מבה
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סעיף זה יקרא במקביל לסעיף  .3.6למפרט ,במקרה של יגודים או אי התאמות הדרישות
החמורות יותר תקבעה.
 6.8.22.1תותקן מערכת בקרת מבה שתאפשר יטור ובקרה על כל המערכות האלקטרו מכיות
בפרויקט.
 6.8.22.2מערכת בקרת המבה למערכות החשמל הארגיה ומערכות מיזוג האוויר תהייה מאותה
תוצרת תבוצעה ע"י אותו קבלן משה ותיצורה מערכת איטגרלית אחת.
 6.8.22.3לא תתקבל מערכת פרדת לכל אחת ממערכות המשה .המערכות תהייה מתוצרת
שיידר  ,GE, SAIAאו שו"ע.
 6.8.22.4דרישות הבקרה למערכות מיזוג האוויר.
 6.8.22.5מערכת הבקרה תצויד בממשק למערכות הזרם החלש המאופייות בסעיפי מערכות
הביטחון והבטיחות מערכות טמ"ס מערכות בקרת כיסה מערכות גילוי וכיבוי אש מערכת בקרת
הארגיה וכו''.
 6.8.22.6מערכת בקרת המבה תציג סטטוס של המערכות האלקטרומכיות מצב מפסקי זרם
ראשיים לזרמים של  A250ומעלה מצב מערכות שאיבה מיזוג אויר מעליות גרטורים מערכות
 UPSוכו'.
 6.8.22.7המערכת תאפשר הפעלת תאורה בשטחים ציבוריים ,הפעלות ציוד מ"א וסיטציה וכו'.
 6.8.22.8מערכת בקרת המבה תשתמש בתשתית התקשורת הכללית שתוקם במבה או שתשמש
ברשת ייעודית שתוקם עבורה ותאפשר חיבור אליה בקודות קצה בכל מרחב המתקן.
 6.8.22.9מערכת בקרת המבה תכלול בקרים מסוג  DDCאו  PLCשיותקו במערכות המשה רכזי
תקשורת עמדות  HMIושרתי תוים לרשת זו.
6.8.22.10

עמדות ה HMI -יותקו בחדרי בקרה ייעודים בשולחן הבקרה הראשי בעמדת

מהל התחזוקה וכו' .על הקבלן הפאומטי יהיה להתקין לפחות  10עמדות  HMIכ"ל למערכות
האלקטרומכיות שלוש מהעמדות יצוידו במדפסת  4Aצבעוית .כל עמדת  HMIתורכב ממחשב
אישי מהדגם החדיש ביותר הקיים ביום האספקה ממחשב  LCD "19רישיון לתוכת HMI
ומסכים יעודים לבקרת המבה .תוכות ה HMI -יהיו מסוג  PCIM, WIZCONאו שו"ע.
6.8.22.11

מערכת בקרת ארגיה –  SATECלוחות החשמל הראשיים לוחות מתח גבוה,

לוחות הגרטורים ולוחות משיים לזרם של  A400ומעלה יצוידו במכשירי .SATEC
6.8.22.12

לכל שאי וגרטור ועל הכיסה הראשית – .SATEC 295H

6.8.22.13

לכל לוח לזרם  A400ולכל לוח מעבדה .SATEC 130E

6.8.22.14

בקרי מערכות אלקטרומכיות.
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ככלל בכל מערכת אלקטרומכית הכוללת בקר ממוחשב פימי יחובר הבקר
6.8.22.15
הממוחשב למערכת בקרת המבה באופן שיתן יהיה לקבל את כל המידות וההתרעות
המתקבלות בו אל מערכת בקרת המבה.
6.8.22.16

בכל מערכת אלקטרומכית שאיה חייבת בהפעלה עצמית במשך  24שעות

ביממה תתאפשר הפעלה והפסקה מרחוק במגוון שיטות מחזוריות ורדומליות.
6.8.22.17

 I/Oלמערכות מיזוג אויר:

בוסף למפורט בסעיף ח' ה"ל כל משאבה ,מפוח או ציוד אלקטרומכי אחר
6.8.22.18
יקושר למערכת בקרת המבה ע"י הסיגלים הבאים לפחות:
א.

 :DIפועל/לא פועל מצב בורר פיקוד תקלה.

ב.

 :DOהפעלה.

ג.

כל מערכת השלטת ע"י ווסת מהירות תספק סיגלי "תקלת ווסת" או "מצב עוקף

ווסת".
ד.

כל יחידות היט"אות יספקו בוסף ל"ל את הכיסות הבאות לפחות למערכת הבקרה:

.1

זרימת אויר.

.2

מסן מצב תקלה.

.3

טמפ' אויר.

.4

טמפ' מים.

.5

מצב ברז מים.

.6

מצב גופי חימום.

.7

מגן טמפ' גבוהה .DI

המערכת תכלול מסכים מרכזיים לזמן חרום .המסכים הים מסכים בהם
6.8.22.19
מופיעים בריבועים קטים כל האלמטים שאת תקיותם יש לבדוק בעת אירוע חרום כדוגמת
שריפה .במסך המתאים לקומה בה ארעה השריפה יתן לצפות בכל האלמטים ובהם מפוחים,
אויר צח ושאיבת עשן אל הגג ,בתוך הקומה משאבות לחיצת מים לספריקלרים ולהידרטים,
מערכות גילוי אש ומערכות כיבוי אוט' וכדומה .יועץ הבטיחות צריך לתת תשובה האם להצביע
על מצב הרכיבים בקומה בה מתרחש האירוע בלבד או גם בקומה שמתחתיה ובשתי הקומות
שמעליה.
בכל מקרה בו על המסך מופיעים רכיבים בהם קיימות תקלות יתאפשר למפעיל
6.8.22.20
להצביע על הרכיב במסך ולעבור מידית למסך המפורט בו יתן לצפות בכל תוי המערכת בה
מותקן הרכיב הבלתי תקין.
 6.8.23הגת ברקים והארקות
 6.8.23.1הגת ברקים תתוכן ותבוצע באתר ע"פ התקן הישראלי במהדורתו האחרוה.
 6.8.23.2הגת הברקים תבוצע אפילו באם ע"פ התקן היא איה הכרחית.
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 6.8.23.3הגות מפי מתחי יתר בפאזות וביוטרל יותקו בלוחות מתח גבוה לוחות מ ..ראשיים
לוחות קומתיים ראשיים ולוחות מעבדות.
 6.8.23.4ההגות יוגו ע"י תיכים בערך המתאים.
 6.8.23.5הארקות:
א.

הארקת יסוד תבוצע כחוק.

פסים שווי פוטציאל יותקו בחדרי החשמל ,בחדרי התקשורת ,ובישות ללוחות החשמל
ב.
בכל הקומות.
כל צרת המים והאוויר המתכתית תוארק ,כל סולמות ותעלות החשמל והתקשורת
ג.
יוארקו וכן רצפות כפולות בחדרי החשמל ,משקופים וכל חלקי המתכת בחדרי החשמל.
 6.8.24דרישות תכון
א.

חישובי עומס מפורטים יבוצעו ויוגשו לאישור העירייה.

ב.

החישובים יבוצעו לכל השאים ולוחות החשמל ולכבלי ההזה לכל הלוחות.

ג.

החישובים יכללו עומס שמור של  30%לגידול עתידי בכל לוח ולוח.

חישובי זרמים צפויים חישובי סלקטיביות בהגות וחישובי תאימות יבוצעו לכל לוחות
ד.
החשמל ויוגשו לאישור העירייה.
חישובי מפלי מתח יבוצעו לכל ההזות ללוחות החשמל הזות לארוות הספקים ולמעגלי
ה.
תאורה אופיייים.
ו.

החישובים ייקחו בחשבון גידול עתידי של  30%בעומסים השוים.

ז.

חישובי תאורה יבוצעו לחדרים אופיייים לאזורים ציבוריים חיוים מדרכות וכו'.

 6.8.25ארון בטיחות
ארון בטיחות יהיה ארון פח  2מ"מ עובי מיועד להתקה על הרצפה ויכלול את כל האביזרים
הבאים:
א.

בודק מתח ל.KV30 -

ב.

סט של מקצרים ללוח.

ג.

 2סטים של כפפות למתח גבוה.

ד.

כובע מגן.

ה.

 2יח' פס קרן או טען כולל מטעים תוצרת  STREM LIGHTדגם .SL40XSM

ו.

שטיח גומי ל KV30 -ברוחב  1מ' לכל אורך חזית הלוח שיאושר לביצוע.

ז.

שלטים לבטיחות בחדר מ.ג.

ח.

שלט הוראות הפעלה בעברית ללוח.

ט.

בודק כפפות.
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הערה :ציוד הבטיחות יהיה מותאם לסוג לוח מ.ג .שיסופק.
6.9

החיות אקוסטיקה

6.9.1

החיות לתכון מבה ראשי )תחת איסוף(

מלבים חלולים ימולאו בחומרי בידוד תרמי ואקוסטי ,כגון צמר סלעים .כפיים חלולות
ממסגרות פלדה ימולאו בחומרי בידוד תרמי ואקוסטי ,כגון צמר סלעים.
האמצעים האקוסטיים שיוטמעו בפרויקט יעמדו בקריטריוים לרעש המותר בקולטי הרעש
בסביבה )מגורים ,מבי חיוך( עפ''י התקות למיעת מפגעים )רעש בלתי סביר( 1990 ,ו) -מיעת
רעש( ,1992 ,חוק עזר העירוי למיעת רעש ) ,(1982הקריטריוים של עיריית ת''א לרעש המותר
בשצ''פ ,הקריטריוים האקוסטיים של חדרי משרדים /ישיבות במבה המתוכן.
 6.9.1.1מקורות רעש פוטציאליים
להלן מקורות רעש פוטציאליים הצפויים בתחום התכית:
א.

פעילות דחסי האשפה באולם הראשי.

ציוד ומכוות בחדרי מכוות ,כגון גרטור ,מדחסים ,יחידות קירור מים ,יחידות טיפול
ב.
באוויר ,משאבות וכו'.
מעבים ,מפוחים ויחידות מיזוג חיצויים המותקים על גגות ובשטחים שאים סגורים
ג.
ואטומים אקוסטית.
ד.

תועה ופעילות פריקה/טעיה של משאיות לפיוי אשפה.

ה.

מערכת כריזה.

 6.9.1.2אמצעים אקוסטיים דרשים
בטבלה להלן מפורטים אמצעים אקוסטיים דרשים לצורך מיעת מטרד הרעש.
טבלה  5אמצעים אקוסטיים דרשים למיעת מטרידי רעש
טיפול אקוסטי דרש

מס'

מקור רעש

1

דחסי פסולת  -בידוד אקוסטי במעטפת המבה ברמה של  Rw = 50עפ''י
התכית האדריכלית
באולם הראשי
.dB
והמפרט הטכי של
 ציפוי חומר בליעת קול בתקרה ובקירות של האולםהדחסן
ברמה .NRC = 0.8
 דלתות אקוסטיות בכיסה/יציאה ברמת בידוד אקוסטי.Rw = 35 dB
 השתקת פתחי האוורור ע''מ לעמוד בקריטריון 65 dB(A) /1מ' בשצ''פ מחוץ לכותלי המבה.
 -דלתות אקוסטיות לחדרי משרדים/ישיבות הסמוכים
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לאולם הראשי ברמה של .Rw = 35 dB
2

ומכוות  -בידוד אקוסטי במעטפת החדר בהתאם לסוג המכוה.
ציוד
בחדרי מכוות  -השתקת פתחי האוורור.
 בחירת ציוד שקט.כמפורט לעיל

עפ''י תכית החדר

3

מתקי
מיזוג -
אוויר
משתיקי קול ,תאים וקירות אקוסטיים בהתאם
מחוץ -
למבה כמפורט לסוג המתקן.
לעיל

עפ''י תכית המיזוג

4

פעילות משאיות -
כמפורט לעיל
-

בחירת ציוד שקט במיוחד.

הגבלת שעות ההגעה לשעות היום בלבד.

עפ''י תכית הפעילות

דלתות המבה בעלי בידוד אקוסטי גבוה כמפורט
לעיל עם פעילות שקטה ומהירה.
הפסקת פעילות דחסי פסולת כאשר דלתות
הכיסה/יציאה פתוחות.

לאחור.
5

מערכת כריזה

המכת עוצמה/מיעת פעילות זמזם לסיעה

עפ''י
בדיקת שיטת התקשורת ללא מערכת כריזה.
תכון מערכת כריזה עם שליטה על עוצמת הרעש ,כריזה
כך שלא תשמע כלל בקולטים בסביבה בכל מצב הפעילות.

תכית

מערכת כריזה ופיזור הרמקולים בתחת האיסוף ,ככל שתבוצע ,תבוצע כך שלא יתן יהיה להגיע
בכל קודה בביין לעצמות רעש העוברות עוצמה של  .dB(A) 90במערכת יותקו ווסתים
אזוריים שיאפשרו שליטה על רמות הרעש באזורים השוים במבה.
באחריות הקבלן הפאומטי לבצע במסגרת בדיקות גמר ההקמה ,לקראת מתן אישור הפעלת
תחת האיסוף )המבה ראשי( ,מדידות כושר בידוד אקוסטי של מעטפת המבה ושל מפלסי הרעש
בחדר המבקרים ,באמצעות מעבדה מוסמכת לקול ישא באוויר .היה ותימצא חריגה ,יידרש
הקבלן הפאומטי לתקן את החריגות ,ותערכה מדידות וספות לפי שיקול דעתה של העירייה
לבדיקת איכות התיקוים.
6.9.2

אקוסטיקה בחדרי מגופים במבי התוכית

הקבלן הפאומטי יקוט בכל האמצעים הדרושים למיעת מטרדי רעש ורטט לדיירי
א.
הבתים בזמן התקת המגופים.
בקצה ציור האשפה הראשי שבחדר המגופים יורכב ע"י הקבלן הפאומטי כוס אוויר,
ב.
כולל משתיק אקוסטי מתאים.
הקבלן הפאומטי ידאג למיעת מעבר רטט מהצרת המותקת בחדר המגופים אל
ג.
הקירות העוטפים ,וזאת בין היתר באמצעות שימוש ברפידות גומי באזורי החיבור.
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6.9.3

אקוסטיקה בעמדות השלכת האשפה במרחב הציבורי

הקבלן הפאומטי יקוט בכל האמצעים הדרושים למיעת כל מטרדי רעש ורטט לדיירי
א.
הבתים הגובלים במתקים אלה .דלתות הפתחים שיותקו במרחב הציבורי יהיו אטומות
ומבודדות אקוסטית.
בקצה ציור האשפה הראשי שבמתקים אלה יורכב ע"י הקבלן הפאומטי כוס אוויר,
ב.
כולל משתיק אקוסטי מתאים.
 6.10שילוט
על הקבלן הפאומטי למות יועץ שילוט ,בעל התמחות מתאימה שיתכן את הושא הפיאומטי
הן מבחיה הסברתית והן מבחית גישות ובטיחות .על היועץ ליצור שפה ממותגת ע"י עיצוב
קליט וברור שיאפיין את מיקום אזור הפחים בכלל מבי התוכית ,השטחים הציבוריים וכמובן
המבה הראשי.
עם הצגת התוכית המפורטת לאישור ,יש לצרף תוכית מפורטת המציגה את סוג השלטים,
גודלם ,מיקומם ,לאישורה של העירייה .מידות השילוט ,יסוח ,עיצוב יהיו באישור העירייה.
באתר ההתארגות של הקבלן הפאומטי יוקם שלט המתאר הדמיה של המבה הראשי וכלל
הצרת הראשית בשטח התכית  .גודל השלט ייקבע על ידי העירייה ויואר בשעות הלילה.
השלט יכלול בין השאר ולא רק -שם הפרויקט ,שם הקבלן הפאומטי ,לוגו כלל החברות בגוף
הקבלן הפאומטי ,שם ולוגו העירייה ,שם מהל הפרויקט ,שם מפקח העבודה והטלפוים שלהם,
שמות המתכים והטלפוים שלהם.
חל איסור לשלב שילוט מסחרי בשטח אתרי העבודה .שילוט שיוצב ביגוד להחיית העירייה יוסר
מידית ע"י הקבלן הפאומטי ויסולק מאתרי העבודה.
השילוט יוצב באתר לא מאוחר מחודשיים לאחר קבלת צו התחלת עבודה להקמת מקטע ראשון
ו/או הקמת אתר ההתארגות.
עלות השילוט ,אגרות בגיו ,הוצאות הקמתו יהיו באחריות הקבלן הפאומטי וללא תמורה
וספת.
6.11

החיות ביה בת קיימה  ,עמידה בתקן 5281

 6.11.1כללי
תכון וביצוע המבה יתאים לדרישות ביה בת-קיימא והביה בהיבטי תקן ישראלי – 5281
בייה בת קיימא )בייה ירוקה( חלק  9.1דרישות לבייי תעשיה ,במהדורתם התקפה במועד
הגשת התכון לאישור ,בדירוג של כוכב אחד לפחות ,עם עמידה בכל תאי הסף המצויים בתקן
עפ"י הקטגוריות לפי הגדרות התקן הישראלי ת"י  .5281את הבקשה יש להגיש למכוי התעדה
הקיימים והמוסמכים ע"י הרשויות.
א.

באחריות הקבלן הפאומטי למות ,יועץ/ת -מלווה ביה ירוקה ,לצורך ליווי התכון

והביצוע של התכון והבייה ,בהתאם לדרישות ת"י  .5281על היועץ להיות בעל תעודת הסמכה
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שהוסמך כמלווה בייה ירוקה בידי מכון התקים .המלווה יכין דו"ח הערכה לעמידה בתקן ת"י
 5281ובאחריות הקבלן הפאומטי להטמיע בדו"חות ותוכיות לביצוע את המלצותיו של היועץ.
אישור עמידת המבה בתקן ה"ל ,יהיה על ידי מכון התעדה מורשה .קבלת אישור על
ב.
יקוד מיימאלי ,על פי המוגדר בתקן ,היה תאי לאישור התכון .יש לבצע יתוח אקלימי ע"פ
מיקומו הגאוגרפי של הפרויקט .היתוח יציג את משטר הרוחות ,טמפרטורות ,לחות וקרית שמש
הקיימים באזור .בכל החללים המאוישים ,קרי המשרדים ,תובטח ,ככל היתן ,אספקת תאורה
טבעית אותה .יש לתכן אמצעי הצללה יעילים לפתחים ולכיסות להבטחת וחות המשתמשים
באזור המשרדים ובהתאם להפיית החזית.
 6.11.2זיהום אור לילי:
הקבלן הפאומטי יבטיח מיעת זיהום אור לילי באמצעות בחירת גופי תאורת חוץ מסוג Full
 Cut Offבהם זווית ההארה ומבה הפס לא יאפשרו זליגת אור כלפי השמים )מעל זווית של
 .(°82גוון מקור האור יהיה בתחום של  2600-3000קלווין ומבוססת על טכולוגיית .LED
 6.11.3צמצום תופעת "אי החום העירוי":
הקבלן הפאומטי יבצע את החזיתות )עבור לפחות  50%משטח החזיתות( והגגות )עבור 100%
משטח הגגות( בשימוש בחומרים בהירים ,כדי להקטין את עוצמת קליטת קרית השמש .הקבלן
הפאומטי יבצע את שטחי הפיתוח במגרש כל מבה שיהיה מכוסה בצמחייה או/וגם מוצל על ידי
עצים בוגרים .בשאר השטח ייעשה שימוש בחומרים בהירים ,כדי להקטין את עוצמת קליטת
קרית השמש.
 6.11.4חיסכון במים
כדי להשיג חיסכון בשימוש במים שפירים בביין ,יותקו ע"י הקבלן הפאומטי כלים סיטריים
וקבועות תברואיות חסכויות בהתאמה לדרישות להלן:
 6.11.4.1מקלחות יהיו בעלי ספיקה של עד  9.6ליטר /דקה לכל היותר.
 6.11.4.2ברזים בכיורי רחצה במגורים בעלי חסכים של  6ליטר לדקה לכל היותר.
 6.11.4.3מכלי הדחה יהיו מסוג הדחה כפולה של  3ליטר ו 6 -ליטר.
 6.11.5מיעת מפגעים
 6.11.5.1במבה הראשי יותקן מפריד שומים.
 6.11.5.2במבה הראשי תותקן מערכת למיעת בריחת תשטיפים ובתיאום עם ציגי ובאישור
המזמיה
6.12

החיות עבור אזורי פיתוח במגרש

 6.12.1כללי
באחריות הקבלן הפאומטי למות אדריכל וף לפרויקט .תכויות הפיתוח יאושרו על ידי עיריית
יהוד מווסון .חסכון במים שפירים להשקיה בגיון :יש לעשות שימוש באמצעים המפחיתים את
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צריכת המים השפירים להשקיה  .יעשה שימוש בצמחיה חסכוית במים )בהתאם לרשימת
הצמחים החסכויים של משרד החקלאות( ,תוך העדפת צמחים מקומיים ומאוקלמים.
הקבלן הפאומטי יתכן ויבצע את כלל עבודות הפיתוח ,הגיון וההשקיה הרלווטיות ,לפי הגדרת
המזמיה ,בשטח תפעול התחה )המבה הראשי( .העבודות תתייחסה לכל שטח האתר ,לרבות
ממשקיו עם המתחמים העירויים הגובלים ,ככל הדרוש לשילוב הפרויקט בסביבתו העירוית ,על
פי הוראות עיריית יהוד מווסון ורשויות התכון המוסמכות.
באחריות הקבלן הפאומטי לתכן את הפיתוח בתיאום מול יועצי התועה של הפרויקט ,אדריכל,
יועץ האיסטלציה ,יועץ חשמל/גישות ובטיחות .עבודות הפיתוח יכללו עבודות הכה וגידור,
רחבות כיבוי אש ,שבילי כיסה ,חיית רכבים ,מדרכות ושבילים שיוגדרו באופן שוה ויהיו
ברורים למשתמש .באחריות הקבלן הפאומטי להטמיע שילוט ,תאורה מותאמת פעילות ,מעקות
וגדרות בהתאם להוראות שיקבל.
השטח התפעולי יכלול מקום להחת מתקי אצירת פסולת )צפרדעים/דחסיות ( מוחי קרקע,
למען פריסה מהירה במקרה של תקלה ממושכת.
 6.12.2עצים וצמחייה
עצים וצמחייה – עפ"י תכון האדריכל תוך שימוש בעצי צל ועמידה בדרישות הסף לחסכון מים
להשקיה כולל מערכת השקיה ומערכת לאיתור דליפות .העצים יהיו המרכיב המוביל של השלד
הופי ליצירת חזות מובהקת וייחודית וליצירת הצללה ומיקרו אקלים .הקבלן הפאומטי יתאם
את הפיתוח עם מכבי אש ולקבל את אישורה לשילוב מיסעות רכב כיבוי אש בהיקף המבה
ורחבות התארגות.
 6.12.3מרווחי שתילה:
עצים  -ייטעו במרווחים אשר יצרו בצירי תועת הולכי הרגל רצף הצללה בהתאם להפייתם
לשמש לעת בגרותם.
 6.12.4גידור
הקבלן הפאומטי יקים בהיקף אתר מבה הראשי )תחת האיסוף( גדר דקורטיבית ,בכפוף
להוראות מהדס העיר .תוואי הגדר יאפשר גישה ציבורית חופשית לדופן המבה בה ממוקם שער
חדר המחזור כך שתתאפשר החת אשפה למחזור מחוץ לשעות פעילות המבה.
 6.12.5חיות
כל סידורי החיה הדרשים באתר המבה הראשי )תחת האיסוף(,יכללו בתוך שטח האתר.
סידורי החיה בתוך אתר המבה הראשי )תחת האיסוף( ייתו עפ"י דרישות העירייה לאחר
החלטה סופית של כמות המשתמשים וייעודים וספים למבה.
 6.12.6זיהום אור לילי:
הקבלן הפאומטי יבטיח מיעת זיהום אור לילי באמצעות בחירת גופי תאורת חוץ מסוג Full
 Cut Offבהם זווית ההארה ומבה הפס לא יאפשרו זליגת אור כלפי השמים )מעל זווית של
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 .(°82גוון מקור האור יהיה בתחום של  2600-3000קלווין .הקבלן הפאומטי יתקין תאורת חוץ
שתעמוד בדרישות המיימום של התקן ביה ירוקה לשטחי פיתוח כולל תאורת חרום ותאורה
לילית לבטיחות התושבים.
 6.12.7חומרי בין
ייעשה שימוש בחומרים ומוצרים ידידותיים לסביבה בעלי תו ירוק מטעם מכון התקים הישראלי
או תו ש"ע כהגדרתו בת"י  5281פרק חומרים ,בעלי השפעה סביבתית מוכה יחסית ושפגיעתם
באיכות האוויר בפים המבה פחותה .חומרים בעלי תו תקן ירוק המופיעים במאגר החומרים של
המועצה לביה ירוקה .חומרים ,גמרים וריצופים יתאימו לאופן הפעילות והאחזקה של המבה
ועמידים בתאי מזג האוויר באזור .כל חומרי הבייה יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י .5098
 6.12.8טיפול בעצים בוגרים
טיפול בעצים הבוגרים שבשטח פרויקט תמ"ל  1041יבוצע בהתאם להוראות התב"ע .עצים
לשימור ,במידה וקיימים בתחומי המגרש של המבה הראשי יטופלו עפ"י חוק ,בדיקת עדכון
שבוצע/עשה בושא סקר העצים הבוגרים יהיה באחריות הקבלן הפאומטי ובטרם קבלת היתר
מהרשות המוסמכת ובאישור העירייה.
 6.12.9שיקום ופי
באחריות הקבלן הפאומטי לבצע שיקום ופי על פי דרישות העירייה טרם קבלת אישורים
והיתרים לאישור הפעלה למבה הראשי.
 6.13החיות למיעת מטרדי קריה
הקבלן הפאומטי יבצע בדיקת קריה ממתקי שאים ומרכזי הולכה או /וגם תמסורות חשמל
ושידורים אלחוטיים ) .(RF+ELFהבדיקות יערכו בהתאם להוראות והחיות עדכיות של המשרד
להגת הסביבה .בשלב התכון יציג הקבלן הפאומטי הדמיה לאיתור קריה ממקורות חשמליים
כגון מתקי שאים ומרכזי הולכה או/וגם תשתיות חשמל וספות עפ"י צורך ,המצאים במתם
הפרויקט והקשורים אליו .הקבלן הפאומטי יוכיח כי החשיפה הצפויה מקריה שבחה איה
גבוהה מהמותר על פי החיות המשרד להגת הסביבה .במידת הצורך יפעל הקבלן הפאומטי
להפחתה של רמות הקריה וידאג להמציא דו"ח בדיקה סופי לעמידה בהמלצות .בכל מקרה
הקבלן הפאומטי יפעל ע"פ הוראות חוק הקריה וההמלצות בוגע לרמות החשיפה המותרות
וההיתרים הדרושים מהמשרד להג"ס או היחידה הסביבתית ,יהיו מעודכות ככל שיהיו בזמן
הביצוע .כל התשלומים בגין אגרות ,באם יחולו ,יהיו על הקבלן הפאומטי .מבה חדר שאים של
חברת חשמל שיכלול עד  630KVA*3שיזין את הבייים הסמוכים.
 6.13.1מבה חדר שאים פרטי שיזין את המתקן – )אופציולי(.
 6.13.2על המבה לעמוד בשלושת העקרוות הבאים
א.

עמידה בדרישות חוק הקריה ותקות חוק הקריה.

ב.

עמידה בתקן ביה ירוקה הרלווטיים לזמן הוצאת ההיתר.
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עמידה בכל דרישה של יחידה סביבתית/רשות מקומית לרמות חשיפה לשדות מגטיים
ג.
לציבור הרחב וכן עבור העובדים במתחם המבה וסביבתו.
 6.13.3יש לתכן את הביצוע ולבצע חיזוי לרמות שדה מגטי בסביבת המתקן באופן הבא:
 6.13.4.1קליטת תכיות הדסיות של המבה ושל מערכות החשמל )העתידיות( ולימודן.
 6.13.4.2מתן משוב ,הוראות והמלצות כולל דגשים על תכון ראשוי שהתקבל למהלי הפרויקט
ובהם יזם /אדריכל /יועץ חשמל לשם הפחתת בעיות קריה עתידיות וצמצום עלויות מיגון במידת
הצורך.
 6.13.4.3סיור מקדים חובה במקום ע"י מודד מוסמך המשרד להגת הסביבה לשם קביעת רמת
קרית רקע  +צילום סביבת האתר.
 6.13.4.4ביית מודל ,של מתקן החשמל וסביבתו ,המייצג את המצב העתידי בשטח והזתו
לתוכות האליזה  – EFC-400 v2008או תוכה שוות ערך שתאושר ע"י יועץ העירייה ,ביצוע
חישובים לפי זרמים "אופיייים" ומרביים.
 6.13.4.5ביית המודל מבוצעת ע"י מהדס חשמל ומוסמך המשרד להג"ס ,שהוא זה שיחתום גם
על הכת התסקיר) ,דרש להמציא דיפלומה(.
 6.13.4.6המודל יכלול התייחסות למפרט שצוין בסעיף "פירוט מתקי חשמל".
 6.13.4.7יתוח תוצאות האליזה ,הפקת מפות /תרשימי קווים שווי ערך של רמות שדה מגטי
חזויות והכת דו"ח ,הכולל חיזוי עוצמות הקריה בסביבת מתקן החשמל )ירידה עד לרמת
 ,(2mGבדגש על אזורים מאוישים ברציפות )חדרי בקרה ,חדרים מאוישים ,חדר הדרכה ,מרכז
מבקרים וכו'( ,מסקות והמלצות להפחתת רמות השדה המגטי בסביבת מתקי החשמל )במידת
הצורך( .כל זאת ,בהתאם לדרישות ולמתכות המשרד להגת הסביבה.
 6.13.4.8הכת מפרט להפחתת רמות הקריה – הכת כתב כמויות +סיוע בבחירת קבלן +פיקוח
עליון – עד הגעה ליעדים דרושים.
 6.13.4.9הכת כל המסמכים הדרושים לצורך קבלת היתרים – ביה ירוקה /רשות מקומית /הגת
הסביבה וכו'.
לאחר הקמת והפעלת מערכת החשמל ,תבוצע בדיקת מעשית של סביבת מערכות
6.13.4.10
החשמל על-ידי מודד מוסמך המשרד להגת הסביבה .תיאור וסיכום בדיקה זו יימסרו בדו"ח
במתכות בדיקת הפעלה של המשרד להגת הסביבה.
6.13.4.11

תוצאות הבדיקה יורמלו למצבי צריכה מרביים.

הכת כל המסמכים הדרושים לצורך קבלת היתרים לצורך תעודת
6.13.4.12
אכלוס/תעודת גמר וכדומה – ביה ירוקה /רשות מקומית /הגת הסביבה וכו'.
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כללי
6.14.1
החיות הגישות יהיו על פי דרישות חוק התכון והביה )בקשה להיתר ,תאיו ואגרות( ,תש"ל-
 1970תוספת שייה ,חלק ח' 1פרק א' :ביין ציבורי חדש .ותקות שוויון זכויות לאשים עם
מוגבלות ,התאמות גישות לשירות )התשע"ג  .(2013הציבור שישתמש במבה :קהל בלתי
מסוים .יש להתחשב בעובדים ,אשים בגילאים שוים שיגיעו למרכז המבקרים ,וכלל הציבור
לרבות תלמידים הלומדים בבתי הספר בסביבה הקרובה וייעודיים להדרכה.
המבה כולל מספר מפלסים ,והשימושים בו :מתקים טכיים לטיפול באשפה בשרשרת התפעול
הקבועה ,מרכז מבקרים ,כיסה ויציאה לרכב תפעולי ,מ דרכות ,מעברי חציה .אין תכון לחיה
ציבורית.
בוסף ,לשרות המשתמשים בחללי המבה :מעלית ,ממ"ד ,שירותים ציבוריים .שימושים
ציבוריים שייקבעו במבה יעמדו בדרישות גישות השרות בהתאם לשימוש .למשל ,מרכז
המבקרים יעמוד בדרישות סעיף  64בתקות הגישות.
מטרת ההגשה
6.14.2
מטרת ההוראות היא לדאוג לאדם עם מוגבלות המבקר במקום תהיה אפשרות לחוות חוויה
דומה ,ככל היתן ,בטיבה ובאיכותה ,לזו של מבקר שאיו אדם עם מוגבלות .שתהיה אפשרות
שימוש לציבור בלתי מסוים במתקי הקצה .במידה ובמבה )בתפעול הטכי של המיתקן( יעבדו
פחות מ 6-אשים באורח קבע בו זמית ,החללים המשרתים אותם יהיו פטורים מהתאמות
הגישות המפורטות בחלק ח' 1פרק א' :ביין ציבורי חדש :סימים ג' ,ז' ,ח' ו-י' .ההוראות כאן
מכווות תכון עקרוי שיוטמעו בזמן התכיות להיתר וביצוע .להיתר הביה למבה ,סביבתו
והמרחב הציבורי הכולל תשתיות ומפלסים שוים -דרשת חוות דעת ואישור מורשה גישות
מתו"ס ומורשה גישות השרות.
6.14.3

ושאים עקרויים בתכית:

 6.14.3.1תתוכן גישה גישה לכל חלקי המבה ,מפלסיו וחדריו.
 6.14.3.2מעברי חציה ,כיסות רכב למבה ,מדרכות ,דרכים ,מקום להורדת /העלאת וסעים,
וחיות יהיו גישים – לפי ת"י  1918חלק  2ויכללו את הרכיבים להמכות מדרכה ,אריחי
אזהרה והכווה.
 6.14.3.3תתואם גישה מתחות האוטובוס הסמוכות בכפוף להוראות עיריית יהוד מווסון.
 6.14.3.4מספר שירותי הכים ואבזורם ,בשטח המבה ראשי ,יעמוד בדרישות ת"י  1918חלק
 3.1ובכפוף להוראות עיריית יהוד מווסון.
 6.14.3.5המעלית תעמוד בדרישות ת"י  1918חלק  3.1ותקן  2481חלק  70למעליות .המעלית
תאפשר גישה לכל מפלסי המבה לרבות הגג .תותקן מעלית מטיפוס  2לפחות )תא מיימלי של
110*140ס"מ( תוך עדיפות למעלית מטיפוס ) 3תא מיימלי של 140*200ס"מ(  .3פתח הכיסה
למעלית יהיה לפחות  90ס"מ קי ,ויהיה משטח תפקוד ללא מכשולים לפי דלת הכיסה למעלית.
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 6.14.3.6בחדרי ההדרכה בהם ריכוז קהל :תתוכן הקצאת מקומות ישיבה לאשים עם מוגבלות
יחד עם מקומות הישיבה לציבור המבקרים .במקום התצפית לתהליך הטכי ,יתוכו פרטי בין
כך שתהיה אפשרות לאדם היושב בכיסא גלגלים לראות את התהליך כמו כולם.
 6.14.3.7תאורה :פיזור האור יהיה אחיד בשעות החשיכה לכל מקום במגרש ובביין .
 6.14.3.8אמצעי הפעלה יהיו בטווח הגעה לפי ת"י  1918חלק .1
 6.14.3.9שילוט  -לפי ת"י  1918חלק  4החדש בוגע לזיהוי המבה ,לתפעול ,הכווה ,זיהוי
חללים וכיוצ"ב.
6.14.3.10

ריהוט ,מכוות הפעלה וציוד לטובת ההדרכה יתוכו בהתאם לתקות גישות

השירות ולת"י  1918הרלווטי.
רכיבי קצה להשלכת אשפה ימוקמו באופן שלא יהוו מכשול בדרך גישה ויהיו
6.14.3.11
גישים לבעלי כל המוגבלויות .רכיבי הקצה להשלכת אשפה יהיו גישים וקלים להפעלה )לכח
וגובה של ילד בגיל  (5בכל המופעים )מגורים ,מסחר ,משרדים ,במבה או בשטח ציבורי פתוח(.
לפי פתח התפעול של מתקן האשפה יהיה אזור הערכות קי ממכשולים וגובה הידיות יהיה
בטווח הגעה  70-140ס"מ וקוטר של  1.5מ'.
במידה ויוצבו במבה דגמים של מתקי הקצה ,יש לבחור דגמים בהם ידית
6.14.3.12
הפתיחה למתקי זריקת האשפה  -לא יהיו מסוג כפתור סובב אלא מוף /משיכה .גוון הידית
יגודית לגוון הכף כולה ,לא יהיו אמצעי הפעלה ברגל בלבד.
6.15

החיות תכון קוסטרוקציה

 6.15.1כללי
המבה יתוכן לביצוע בשיטה הקובציולית ו/או טרומית או שילוב בייהם -שלד מבטון מזוין
ו/או רכיבים טרומיים  ,מחיצות בלוק ו/או גבס ואלמטי פלדה לצורך הצבת המערכות )עגורן,
מפוחים וכ"ו( .תכון יסודות המבה יעשה בכפוף לדו"ח קרקע שיבוצע על ידי מתכן מטעם
הקבלן הפיאומטי והוראות יועץ הקרקע מטעמו לפי דרישות ת"י  940ו  466ותקים רלווטיים
אחרים .התכון ייקח בחשבון ביוי אפשרי של מבה מעל התחה הראשית ,אשר ייקבע ו/או
יאושר בשלב התכון המפורט ע"י המזמיה .תכון הקוסטרוקציה יעשה בכפוף לדרישות כל דין
ולדרישות תקים ישראלים הרלווטיים לכל סוג של אלמט בפרט ולמבה בכלל .במידה ולא
קיים תקן ישראלי לושא מסוים ,התכן יעשה בכפוף לתקן בילאומי מוכר ,תוך ביצוע התאמות
דרשות .תכון המרחבים המוגים יעשה בהתאם לדרש בתקות הג"א ולהוראות מהדס המחוז.
עובי אלמטים של המרחבים המוגים ,חדרי מדרגות ,מהלכי מדרגות תקרות מעל מעבר מוגן
יתוכו בהתאם לדרישות ותקות פקע"ר ומידותיהם לא יפחתו מהדרש בתקות .שלד הביין
יתוכן לעמידות אש לפי העמידות הדרשת ,כפי שתצוין על ספח הבטיחות מטעם הקבלן
הפיאומטי וכפי שתאושר ע"י רשות הכבאות .מתכן הקוסטרוקציה יגדיר את העומסים שיפעלו
על המבה כתוצאה מהשימוש בו ,וכתוצאה מפעולת המערכות בו ,עומסי רוח .בכל מקרה
עומסים אלו לא יפחתו מהעמוסים הקבועים בת"י  412למבה מסוג זה .הגדרת העומסים תעשה
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בכפוף לדרישות ת"י  .412רצפת השטח התפעולי והמסעה יתוכו מבטון עמיד בשחיקה ,אם על
ידי הוספת תוספים ואם על ידי ציפוי עילי למשטחי הבטון או על ידי שילוב של שיהם .למבה
מתוכים גגות "ירוקים"  .התכון יבטיח קבלת העומסים הובעים מגגות כ"ל ע"י תקרות ושלד
המבה ,בוסף תובטח הגה אותה לרכיבי השלד מצמחיה ,רטיבות ,חומרים כימיים וכ"ו .שלד
המבה יתוכן לקיום של  50שה לפחות.
מערכת החיפוי לביין תתוכן בהתאם לדרישות התקים הרלווטיים )לדוגמא ת"י  2378לחיפוי
באבן טבעית( .המתכן יבטיח עמידות רכיבי השלד בתאי הסביבה  -דרגת החשיפה של הבטון לא
תפחת מדרגה  - 5כדרישת ת"י  .118על המתכן לוודא כי דרגת חשיפה זו מספיקה מבחית
דרישת התקן ,לאחר קבלת מלוא תוי התכון  -כגון דו"ח קרקע ,המצאות מי תהום ,הרכב כימי
של הקרקע .כמו כן רכיבי הפלדה יתוכו לעמידות מרבית בתאי הסביבה ולחות ורטיבות
הובעים מתפעול המתקן .המבה יתוכן בהתאם לדרש בת"י  ,413בכל הוגע לעמידות
בעומסים סיסמיים.
 6.15.2בקרת תכן
על המתכן להיערך למסירת התכן שלו לבקרה בשלבים ובמועדים כפי שייקבעו על ידי הרשויות
הרלווטיות ו/או העירייה.
 6.15.3מסמכי תכן
מסמכי התכן יוכו ע"י המתכן בתכה עדכית וחוקית בשיטת  CADאו  ,BIMבגרסא לא יותר
ישה מ 2015או חדשה יותר .המסמכים יוגשו בכפוף להחיות מהדס העיר ותהליכי הרישוי
ההוגים אצל העירייה.
מסמכי התכן יכללו לכל הפחות:
תכית מתווה ויסודות – כולל רשימת יסודות ,עומסים ,פרטי זיון ,סימון מתווה,
א.
מפלסי היסודות ,רשימת יסודות ועמודי יסודות.
ב.

תכית רצפה – זיון בכיוון  Xתחתון ,זיון בכיוון  Yתחתון ,זיון בכיוון  Xעליון ,זיון

בכיוון  Yעליון ,פרטים ,מידות ,חתכים ,רשימת עמודים ,קורות יסוד.
ג.

תכית תקרת אזור משרדים -זיון בכיוון  Xתחתון ,זיון בכיוון  Yתחתון ,זיון בכיוון

 Xעליון ,זיון בכיוון  Yעליון ,פרטים  ,מידות ,חתכים ,רשימת עמודים.
ד.

תכית תקרת אזור תפעולי -זיון בכיוון  Xתחתון ,זיון בכיוון  Yתחתון ,זיון בכיוון X

עליון ,זיון בכיוון  Yעליון ,פרטים  ,מידות ,חתכים.
ה.

תכית קוסטרוקטיבית לחיבור העגורן.

ו.

תכיות מדרגות-כל חדר מדרגות יכלול לפחות  2חתכים )אורך ורוחב( ,כולל פריסות

הזיון.
ז.
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ח.

תכית עיגון ו/או חיבור ו/או העמדה של המתקים האלקטרומכיים.

ט.

מפרט טכי מיוחד לעבודות שלד.

י.

תכית מחיצות ,כולל עמודוים וחגורות  ,פרטי זיון.

יא.

רשימת תכיות.

 6.15.4פיקוח
הקבלן הפאומטי יבצע פיקוח בהתאם לדרישות תקות הפיקוח העליון .הפיקוח יעשה לפחות
בשלבים הבאים:
א.

לפי יציקת יסודות.

ב.

לפי יציקת קורות יסוד.

ג.

לפי יציקת רצפת קומת קרקע.

ד.

לפי יציקת עמודים וקירות המרחב המוגן.

ה.

לפי יצקת תקרת ק .קרקע.

ו.

לפי שתילת קוסטרוקציית העגורן והמתקים.

לפי יציקת קירות תמך/גדרות.
ז.
במהלך הפיקוח העליון הקבלן הפאומטי יתכן שיויים הדרשים עקב הביצוע ,כל שיוי כ"ל
יתועד ויעודכן בתכיות.
לאחר גמר ביצוע השלד יעביר הקבלן הפאומטי לעירייה תכיות  AS MADEשל השלד  ,כפי
שבוצע בשטח .התכיות יועברו בפורמט  DWGו .PDF
בגמר הביה יציג הקבלן הפאומטי לעירייה תעודת משלוח של הבטוים ודו"חות בדיקת חוזק
הבטוים ,וזאת ע"מ לוודא התאמת החוזק ודרגת החשיפה לתכון המקורי בהתאם לתאי
הסביבה.

 6.16החיות תכון תועה
 6.16.1מטרות ההוראות הן
 6.16.1.1לוודא גישת רכב תפעולי למבה המתוכן ,בדרכים הקצרות ביותר וללא הפרעות תועה
למשתמשי הדרך ודיירי התכית ,כל זאת בהתאם להחיות להסדרי תועה על פי תקות משרד
התחבורה התקפות לזמן הוצאת ההיתר ,ועפ"י החיות עיריית יהוד מווסון התקפות למועד
המכרז.
 6.16.1.2לוודא התכות תמרון ליישום המטלות הדרשות לתפעול ופיוי האשפה מחדר אצירת
האשפה המרכזית של המערכת הפיאומטית.
 6.16.2תקות ,הוראות ,תקים ומפרטים
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אופי החיבור התועתי בין מערכת הדרכים ומבה המערכת הפיאומאטית ,ההסדר התפעולי
והסדרי החיה יהיה על פי הפירוט של התקים והמפרטים במהדורות העדכיות ביותר:
א.

תקות עיריית יהוד מווסון.

הוראות לתכון רחובות בערים )הרחוב ,רכב מועי ,אופיים ,הולכי רגל ,צמתים ,עצמים
ב.
וצמחיה(.
ג.

הוראות לתכון חיה פרק ד' -תכון חיוים ,משרד התחבורה.

ד.

תקות התכון והביה )התקת מקומות חיה(.

ה.

"לוח התמרורים" הרשמי שפורסם ע"י משרד התחבורה.

ו.

תקות והחיות להצבת תמרורים.

ז.

החיות לתכון שילוט הדרכה עירוי.

ח.

החיות להגת עוברי דרך באתרי עבודה ודרכים עירויות.

ט.

ת"י  – 934סימון דרכים :הכת דרכי אספלט לסימון בצבע והשמתו.

י.

ת"י  – 935חלק  :1חומרים לסימון דרכים :צבעים.
חלק  :4חומרים לסימון דרכים :כדוריות זכוכית.

 6.16.3ושאים פרטיים
 6.16.3.1תכון החיה במגרש יהיה ע"פ החית העירייה ,בהתאם לשימושים שיקבעו ועפ"י
החיות לתכון חייה ,פרק ד' ,תכון חיוים של משרד התחבורה ,עם זאת יוסדרו  2מ"ח במפרץ
לאורך מערכת הדרכים לפריקת אשפה ביתית למתקי המחזור הייעודיים.
 6.16.3.2תתוכן גישת רכב תפעולי אל /בתוך /ומהמבה באמצעות רדיוסי תמרון שלא יפחתו מ –
 14.0מ' לרדיוס החיצוי.
 6.16.3.3כל העמדות התפעוליות לטעית האשפה מהמכלים הפיאומטים יהיו בשטח המבה.
 6.16.3.4רוחב עמדה תפעולית לא יפחת מ –  3.5מ'.
 6.16.3.5אורך עמדה תפעולית לא יפחת מ  10 -מ'.
 6.16.3.6תוים להסדרת רמפה במידה ותהיה.
 6.16.3.7שיפוע מרבי לא יפחת מ –  ,12%אורך שיפוע המעבר לא יקטן מ 5.0 -מ' ,שיפוע המעבר
לא יקטן מ – .6%
 6.16.3.8גובה ראש מזערי לא יפחת מ 5 -מ' מדוד מתחתית המשקוף /תקרה /מתקי ההרמה.
 6.16.3.9רוחב דלת הכיסה /יציאה יקבע בהתאם לרוחב התמרון של הרכב התפעולי בכיסה/
יציאה למבה ואולם לא יפחת מ 6.0 -מ' ,משקוף הדלת ימוגן באמצעות רצועת מדרכה ברוחב
 30ס"מ לפחות.
מומלץ לאפשר כיסת הרכבים התפעולים באמצעות הפעלת דלת הכיסה בשלט
6.16.3.10
מרחוק ע"מ למוע הפרעות לתועה.
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6.16.3.11
סביבתיות.

מומלץ כי דלת הכיסה תפתח "פתיחה מהירה" ושקטה ע"מ למוע הפרעות

6.16.3.12

תידרש חתימת יועץ התועה של הקבלן הפאומטי על תוכיות התועה

אל/בתוך/מחוץ למבה.
 6.16.4הוראות לעריכת ספח תועה:
עריכת ספח התועה תהיה בהתאם להחיות העדכיות של עיריית יהוד מווסון.
 6.17מפרט טכי לעבודות מיזוג אוויר
 6.17.1תכית וסידור כללי
 6.17.1.1התחברויות ליחידות וכדומה מיועדות בעיקרן לתיאור כללי של המחבר .החיבור
המציאותי יצטרך להיעשות בצורה מתאימה לכל מקרה ,על מת לאפשר התפשטות ,מעבר אשים
והפחתת המקום הדרש למיימום .המקום המדויק וסידור הציוד צריך להיקבע לפי התקדמות
העבודה ובצורה שתתאים למבה .הגורמים הקובעים הם התוכיות המעשיות של הביין
והמציאות בביין )תוספת(
 6.17.1.2הקבלן הפאומטי יבצע את העבודה עפ"י תוכיות לביצוע שהוכו על ידיו ויאושרו ע"י
העירייה.
 6.17.2בחירת הציוד
 6.17.2.1ציון שמות יצרים או מספר קטלוגי של ציוד ,בה יצוין דרגת טיב.
 6.17.2.2הקבלן הפאומטי רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד של יצרים אחרים בעלי אותה
איכות והתאמה תפקודית ,בתאי שהם תואמים את דרישות המפרט ,העירייה איה מתחייבת
לאשר אותם .לשם קבלת אישור על הציוד בין אם הוגדר במפרט או אחר ,על הקבלן הפאומטי
להגיש איפורמציה מספקת על הציוד ,כגון :דף קטלוגי ,מידות כלליות ,תוי פעולה ,פרטי
חומרים וכל איפורמציה אחרת דרושה .לא יירכש ולא יותקן ציוד לפי אישור.
 6.17.3תמיכות:
 6.17.3.1הקבלן הפאומטי יספק וירכיב את כל התמיכות ,החיזוקים והתליות הדרושים לשם
תמיכת הציוד ,הצרת ,וכד' בצורה שהמערכת תהיה חופשית מרעידות.
 6.17.3.2תמיכות הצרת תבוצעה כך שתאפשר התפשטות כתוצאה משיויי טמפ'.
 6.17.3.3הציורות העולים יתמכו ע"י תמיכות רגל ,אשר יוכלו לשאת את כל משקל הציור.
 6.17.3.4חיבורי צרת על הציוד יהיו גמישים ,כך שלא יועברו כוחות ורעידות לציוד.
 6.17.4חיצוב ,מעברי צרת ,בסיסי ציוד:
 6.17.4.1הקבלן הפאומטי יעקוב אחר התקדמות העבודה בביין ,יוודא שכל הפתחים ,המעברים
וההכות האחרות מתוכות ובוצעו לפי דרישות עבודתו העדכיות .במידה והפתחים והשרוולים
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לא בוצעו כיאות כתוצאה מאי השגחת הקבלן הפאומטי ,ייזקף הדבר לחובת הקבלן הפאומטי
והתיקוים יעשו ללא תמורה וספת .
 6.17.4.2שרוולים עבור מעברי צרת יסופקו על ידי הקבלן הפאומטי עם קוצי עיגון לביטון ועם
פקקים מתאימים למיעת סתימות ויותקו על ידו.
 6.17.5היקף העבודה:
 6.17.5.1העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את כל החומרים ,חומרי העזר והעבודה למסירת
מתקן מושלם.
 6.17.5.2המערכת תותקן בצורה מקצועית טובה ,כפי שבא לידי ביטוי במדריך לקירור ,אוורור
ומיזוג אוויר  ,ASHRAEהוצאה אחרוה.
 6.17.5.3הציוד יעבוד בצורה שקטה ,ללא רעידות או רעש יתר ,בכפיפות לאמור לעיל בסעיפי
המפרט.
 6.17.5.4הזכיין יתכן ויבצע את מערכות המיזוג והאוורור .השיטה תהיה יחידות קירור מים או
.VRF
 6.17.5.5תכון מערכת המיזוג והאוורור לפי המפרט הכללי המצורף.
 6.17.5.6העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך איה מוגבלת רק להם:
א.

יחידות קירור מים בעיבוי אויר.

ב.

משאבות.

ג.

יחידות פיזור אוויר ,אויר צח ומפוחי חשון.

ד.

מערכות .VRF

ה.

מערכות אוורור וייקה.

ו.

צרת מים ואביזרים.

ז.

תעלות פח מגולוון למיזוג אויר.

ח.

מפזרי אוויר.

ט.

יקוז יחידות.

י.

בידוד.

יא.

פיקוד ובקרה.

יב.

עבודות חשמל.

יג.

הזות חשמל לכל הציוד.

יד.

עבודות יקוז.

טו.

שיויים בתעלות ייקת עשן.

טז.

הפעלה ראשוה.

יז.

הוראות אחזקה והפעלה.
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יח.

שירות ואחריות לשתיים.

יט.

בדיקת מכון התקים להתאמה לתקן ישראלי .1001

 6.17.6תיאור העבודה:
 6.17.6.1במבה יותקו מערכות מיזוג אוויר ואוורור עבור משרדים ואולמות טיפול באשפה.
הקבלן הפאומטי יודע שישה התחייבות למיעת ריחות לסביבה .כל הייקות לפי פליטה לחוץ
יעברו סיון לפי החיות מתכן הקבלן הפאומטי .הסיון יעשה על ידי פילטר יבש ופילטר פחם.
 6.17.6.2כאמור אולמות האשפה יאווררו לפחות ב  20החלפות אוויר בשעה וייקה במקומות
הדרושים .לא תהיה פליטת אוויר ללא סיון .האולמות יהיו בתת לחץ כלפי החוץ.
 6.17.6.3מערכת המיזוג תהיה על ידי יחידות קירור מים או .VRF
 6.17.6.4יותקו מערכות חשמל ובקרה מרכזית לכל הציוד.
 6.17.6.5תאי הטמפרטורה החיצוית לתכון הם:
36c

טמפ' קיץ -

יבש

 26.5cלח
-

טמפ' חורף

 5.5cיבש
 3.5cלח

 6.17.6.6תאי פים לתכון מיזוג אוויר הם:
טמפ' קיץ

231

טמפ' חורף 211

מעלות צלסיוס.
מעלות צלזיוס.

לחות יחסית לא יותר מ  50% -ללא פקוד לחות.
 6.17.6.7מפרט זה כולל אספקת והתקת כל חלקי המערכת והפעלתם ,ויסותם ,חיבורם ואיזום,
על מת למסרם כשהם פועלים באופן סדיר ותקין ,כפי שדרש במפרט.
 6.17.7שרטוטי יצור
 6.17.7.1שרטוטי היצור יהיו מבוססים על הציוד שאושר ע"י העירייה ,וכן על התוכיות
האחרוות של הביין והמציאות בביין.
 6.17.7.2לפי התחלת העבודה ,על הקבלן הפאומטי להגיש לאישור העירייה שרטוטי יצור
בשלושה עותקים ,כדלקמן:
שרטוטי הרכבה כללית ,העמדת ציוד וצרת במבה ובגג ,המבוססות על ציוד שאושר
א.
ויסופק הלכה למעשה.
ב.

שרטוטי הרכבה של יחידות מפוח חשון או שווה ערך ויחידות טיפול באוויר.

ג.

שרטוטי הרכבה של צרת ומשאבות ,יחידת קירור מים ,משאבות וכו'.
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פרטים וקטלוגים מלאים של כל הציוד ,יחידת קירור מים ,מגדלים ,משאבות וכו',
ד.
שסתומים אל חוזרים ,מסים ,מגופים ,ויתר הציוד שיידרש.
ה.

לוחות חשמל ,מבטים על הלוחות בקה מידה  ,1:10סכמות חווט וחיבורי פים .הסכמות

יכללו את כל סוגי הציוד .את שרטוטי החשמל יש להעביר ב 4-עותקים ,כולל שיויים בלוחות
קיימים.
ו.

פרטי תמיכה ,תליה ומהלך צרת במקומות הדרשים.

ז.

מערכות VRF

 6.17.7.3הקבלן הפאומטי יכין לאישור העירייה סכמות פקוד עבור כל היחידות ,בהתאם לציוד
הפקוד שיסוכם עליו .הסכמות יהיו לפי הדרישות בסעיף פקוד.
 6.17.7.4אישור מהדס לשרטוטי עבודה ו/או פרטי ציוד ,אים משחררים את הקבלן הפאומטי
מאחריותו לטיב הציוד ו/או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי המפרט.
 6.17.8צביעה:
 6.17.8.1כל חלקי הציוד מפח שחור או פלדה רכה ,ייצבעו ב 2-שכבות צבע יסוד גד חלודה ו2-
שכבות צבע סיטטי עליון .הגוון העליון יהיה אפור פלדה ,במידה ולא אמר אחרת .לפי צביעת
השכבה הראשוה ,יעשה יקוי יסודי .פחים קיים יעברו יקוי הסרת שומים ע"י טיר או ממיס
מתאים אחר .חלקים עם חלודה יוקו ע"י מקה כימי מתאים ,שאותו יש לשטוף בסוף התהליך,
או ע"י מברשת מסתובבת עד שתעלם ממה החלודה לחלוטין .לפי בצוע תיקוי הצבע ,אחרי
ריתוך למשל ,יש לקות את המקום מלכלוך סייגים ושרידי צבע שרוף ,ע"י מברשת פלדה
מסתובבת.
 6.17.8.2ציורות שחורים יוקו כ"ל ב 2-שכבות צבע יסוד בלבד .לאחר בצוע החיתוכים
והריתוכים ,יש לחזור ולקות היטב את המקום ואחר כך לצבוע .ציורות לא מבודדים ייצבעו גם
ב 2-שכבות לפחות צבע עליון בגוון תקי.
 6.17.8.3כל המפוחים וחלקיהם מפח שחור ,כולל המפוחים ביחידות ,יעברו יקוי בחול לדרגה של
כמעט לבן ,מיד לאחר היקוי ולא יותר משעה אחריו יעברו צביעה בצבע אפוקסי יסוד .לאחר זמן
ייבוש מתאים ,לפי הוראות היצרן ,ייצבע הציוד בשכבת צבע יסוד וספת כ"ל ועליו צבע עליון.
הצביעה תעשה לפי סעיף .4.13.1
 6.17.8.4כל האומים והדסקיות יהיו מגולווים או מצופי קדמיום ,על הקבלן לספק את כל הציוד
הקוי עם ברגים ,אומים ודסקיות מגולווים.
 6.17.8.5צבע הפלים העליון של המזגים ושל לוחות החשמל יהיה אפוי בתור .צבע היסוד יהיה
צבע גד חלודה .פלים מגולווים יצבעו בתחילה בצבע מקשר ווש פריימר ועליו צבע יסוד ועליו
צבע גמר .יחידות העומדות באוויר החיצון ייצבעו בצבע אפוקסי כדלקמן 2 :שכבות צבע יסוד2 ,
שכבות צבע בייים ו 2-שכבות צבע גמר ,סה"כ עובי הצבע  240מיקרון.
 6.17.9שטיפה ,בדיקות ,יסויים והכה לפעולה:
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 6.17.9.1שטיפת הצרת ,הבדיקות ,היסויים והכסת המערכת לפעולה ייעשו ע"י הקבלן
הפאומטי .על הקבלן הפאומטי להודיע לפחות שבעה ימים מראש על כוותו לבצע פעולות אלו,
בכדי שהמפקח יוכל להיות וכח במידה והוא ימצא זאת לכון.
 6.17.9.2הקבלן הפאומטי ישטוף את צרת המים לפי הכסת המתקן לפעולה .השטיפה תעשה
כך שהמים והלכלוך לא יעברו דרך הציוד .הקבלן הפאומטי יתקין מסים זמיים בציורות
ויסירם בתום השטיפה .עם סיום השטיפות ,יהיו המים היוצאים מהציורות קיים ללא חול
סייגים וכד' .הקבלן יכין ללא תמורה וספת את כל המחברים והציורות הדרושים לאספקת
המים וליקוז המים בזמן השטיפה .על הקבלן הפאומטי לקבל אישור המפקח שמערכת
הציורות אמם קייה ואפשר להפסיק פעולת השטיפה .סעיף זה יעשה בוכחות מהדס הבצוע
ויוגש דו"ח לעירייה בתום השטיפה .כל השטיפה תעשה על ידי חברה לטיפול במים עם כימיקלים
ליקיון וכימיקלים לשקיעה.
 6.17.9.3הקבלן הפאומטי יבצע בדיקה מגטית לריתוכים ובדיקת הולידי לבדיקת פגיעות
בעטיפה ו/או בצבע .בדיקה זו תעשה בוכחות מהדס הקבלן הפאומטי ,אשר יאשר בכתב ביצוע
הבדיקה .במסגרת בדיקת יסוי מקטע ראשון יאושר מפרט הבדיקות על ידי המזמיה ובהתאם
לשיקולה באם להוסיף בדיקות וספות.
 6.17.9.4על הקבלן הפאומטי להפעיל את הציוד באופן יסיוי במשך שבוע רצוף .במשך תקופה זו
על הקבלן הפאומטי לעבור ולקות את כל המסים .אחרי גמר פעולות היקוי ,יוציא הקבלן
הפאומטי את הרשתות למסי מים זמיים במערכת ,לפי הוראת המפקח.
 6.17.9.5הקבלן הפאומטי יבדוק ויווסת ספיקות מים במערכת כרשום בסכמת המים .הוויסות
יעשה ע"י בדיקת טמפרטורות בכיסים שיותו לצורך כך .הקבלן הפאומטי יווסת כמויות אוויר
כדרש בתוכיות בעזרת אמומטר.
 6.17.10שילוט ,סימון ,סכמות והוראות אחזקה והפעלה:
6.17.10.1

סימון:

הקבלן הפאומטי יספק ויחבר ללא תמורה וספת לכל ברז ,מצערת ואביזר פוקציולי,
א.
דסקית פלסטיק סדוויץ' בקוטר  50מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו ,כפי שמופיע
בסכמה .הדסקית תהיה צבועה לפי צבעי הקוד של העירייה.
ב.

כל אלמט פוקציולי של המערכת ,יחידות מפוח חשון או שווה ערך ,מקרר מים,

ציודים ,יסומו ע"י שלט סדוויץ' בגדלים של X 10

 20ס"מ ועליהם מוטבע מספר החלק

ותפקידו.
ג.

על הציורות יסמן הקבלן הפאומטי חיצים המראים את כיוון הזרימה .גודל החיצים

 20X100מ"מ לפחות ,המרחק בייהם  2מ' מקסימום .הצרת תצבע בהתאם לצבעי הקוד .בידוד
ארמפלקס ילופף בסרט צבעוי לסימון לכל אורך הצרת.
6.17.10.2
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עם גמר העבודה ,יתקין הקבלן הפאומטי את הסכמות הבאות :סכמות הבקרה ,מים
א.
קרים ,גז קירור.
ב.

הסכמות תהייה בגודל  60X100מ"מ עם כיסוי פלסטיק ומסגרת עץ.

ג.

הסכמות יראו את כל הפרטים המשתייכים על מספריהם.

הוראות הפעלה ואחזקה
6.17.10.3
הקבלן הפאומטי יספק הוראות הפעלה ואחזקה ב 4-עותקים .ההוראות צריכות להימסר בצורת חוברת
ציוד ותיק שרטוטי עבודה כמבוצע .ההוראות יכללו את כל האיפורמציה הדרושה לאחזקה מועת ,טיפול
שוטף וכן תיקוים וטיפולים תקופתיים .הקבלן הפאומטי ידריך במשך חודש ימים את ציגי העירייה וזאת
בתום שלב תקופת התפעול כפי שתיקבע על ידי העירייה.
6.17.10.4
א.

קבלה סופית של המתקן

לקבלה הסופית של המתקן יכין הקבלן הפאומטי דו"ח מדידת ספיקות אוויר ,זרם

במועים ,מפל ביחידות ,טמפ' מים וויסות כמויות המים.
הקבלן הפאומטי יגיש  7ימים לפי קבלת המתקן לאישור העירייה ,את הוראות
ב.
ההפעלה והאחזקה וכן סכמות סופיות של המתקן.
מהדס הקבלן הפאומטי יבדוק באופן אישי את כל כיווי הגות המועים והמדחסים
ג.
ויעביר אישור בכתב לכך לידי העירייה.
 6.17.11יחידת טיפול אוויר:
יחידת טיפול האוויר תהייה אכית ,חד אזוריות מתוצרת הארץ") ,יויק",
6.17.11.1
"אוריס"" ,מ.ק.מ" או שווה ערך( .היחידה תיבדק בבית המלאכה של היצרן .הבדיקה תכלול בין
היתר התאמה לתוכיות ולמפרט ,בדיקה של ספיקות אויר ורעש.
היחידה תכלול בין היתר בית ושלד ,חשון קירור ,גופי חימום חשמליים,
6.17.11.2
מפוחים ,מוע ותמסורת ,מסים ,תריס ,אויר צח ל  100% -מהספיקה ,קופסת בקרה והפעלה
מרחוק וכל שאר ציוד העזר והפקוד הדרוש לפעולה תקיה.
בית היחידה יהיה עשוי מפחים מגולווים בעובי  1.5מ"מ לפחות ,הפרופילים
6.17.11.3
מאלומייום מבודד .בית היחידה יהיה מחוזק וקשיח במידה מספקת ובצורה שתבטיח מפי
רעידות בעת הפעולה.
6.17.11.4

לכל החלקים הפימיים תהיה גישה ע"י פרוק פלים שמידותיהם לא יעלו על

 60X100ס"מ .כל מבה היחידה יהיה מבודד בידוד אקוסטי פימי מסיבי זכוכית בעובי ",2
מאותה דרגת טיב של בידוד התעלות עם כיסוי פח מחורר  .Double Skinצביעת היחידה יהיה
לפי סעיף .4.13.5
המפוחים יהיו מטיפוס כף טויה קדימה עשויה מפח מגולוון .המפוחים יעברו
6.17.11.5
איזון סטטי ודימי ובדיקת תפוקה .המסבים מתייצבים מאליהם כדוריים או חביתיים מתוצרת
 SKFאו שווה ערך בעלי אורך חיים מחושב של  50,000שעות .המיסבים יורכבו כך שתתאפשר

117

עיריית יהוד מווסון
מכרז מסגרת פומבי מס'  22/2022לביצוע עבודות תכון ,הקמה,
תפעול ותחזוקת מערכת פיאומטית לאיסוף פסולת  -בתחומי תמ"ל 1041
התפשטות צירית .הממסרת ע"י רצועות טריזיות וגלגלי רצועה .גלגל הרצועה יהיה בעל קוטר
מתכוון .הגלגלים יהיו מאוזים .יש להמציא אישור בכתב של המאזן.
6.17.11.6

החשוים יהיו מטיפוס חושת טיפוס  Mוצלעות אלומייום ימי .לא יאושרו

ציורות עם דופן דקה מזו .הצלעות יחוזקו לציורות ע"י הרחבה מכית ,כך שהמגע בין הציור
לצלע יהיה הדוק ביותר .הצלעות אחידות לכל גובה החשון ולא מחלקים .הקשתות יהיו לפחות
באותו עובי דופן כמו הציור ועיוות הקוטר לא יעלה על  .10%הקבלן הפאומטי יקפיד על הלחמת
הציורות אל תוך המחלק ולקשתות .ההלחמה תהיה הלחמת כסף והחדירה של החומר מסביב
תהיה אחידה בעומק של לפחות חצי קוטר ציור החושת .מסגרות החשוים תהייה עשויות
מפח מגולוון בעובי של לפחות  1.5מ"מ .יש לשמור על קשיחות המבה .החשון ייבדק בלחץ חקן
של  30אטמ' .שרטוט היצור של היחידה יכלול גם שרטוט החשוים וחלוקתם למעגלים.
6.17.11.7

מסים יהיו בשטח כולל כמצוין בתוכיות .הם יהיו מטיפוס מסגרות מגולווות

עם אלמט סיון לשטיפה .מסגרות המסים תתאמה למבה כך שלא יהיה  BY PASSסביב
המסן .המסגרות במידות שאין עולות על  60X60ס"מ ויתות לפתיחה.
המועים החשמליים תלת פאזיים שקטים במיוחד  1450סל"ד ללא שריקה
6.17.11.8
מגטית ,תוצרת אירופאית מוכרת.
 6.17.12יחידות מאוורר חשון:
6.17.12.1

הקבלן הפאומטי יספק וירכיב יחידות מאוורר עם חשון קירור כמיוצר ע"י

◌ ,(S.Qדגמים מוכים במיוחד ).(L
"אלקטרה" ,או שווה ערך דגמים שקטים במיוחד ) ׂ
היחידות יובאו לאתר כמוצר מוגמר של בית החרושת כולל גופי החימום
6.17.12.2
החשמליים ,כל שסתומי היתוק ,כאשר צורת ההתקה של השסתומים ושסתומי הפיקוד מעל
לאגן היקוז של היחידה .מחיר היחידה כולל את האביזרים ,הרקורדים למייהם ושסתומי
היתוק והויסות ,גוף חימום חשמלי ,לוחית הפעלה מרחוק ,ובידוד כל אביזרי הצרת ,כמתואר
בסעיף הפיקוד.
חיבור הצרת והחשמל ליחידה יהיו כאלה שיאפשרו פרוק וח .החלפת היחידה
6.17.12.3
תעשה ע"י פרוק התקרה ופתיחת האקורדים בחיבורי הצרת ,הוצאת התקעים החשמליים
ושליפת היחידה החוצה.
מסן האוויר יהיה מטיפוס מאושר לפי תקן ישראלי  ,1001בעובי  15מ"מ
6.17.12.4
לפחות .המסן יותקן מתחת ליחידה ויהיה לשליפה לפים ,לא מהצד .במקומות שיידרש פירוק
תקרה יותקן המסן במחזיר אוויר.
6.17.12.5

היחידות יצוידו בתרמוסטט חדר בעל מפסק עם  3מהירויות ליחידות מסוג FC

שיפקד על ברזי הפיקוד  On/Offועל גופי החימום החשמליים .התרמוסטט יכלול מגע עזר ללחצן
הפעל-הפסק .ליח' מטיפוס  ,AWיותקו מפסק  2מהירויות וקוטקטורים להפעלת גופי החימום
ובקר עם ברז פרופורציואלי דוגמת אירי ובקר .בתקשורת כל היחידות ישורשרו לבקרת המבה.
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התרמוסטט יהיה מטיפוס חדר .התרמוסטטים יהיו דוגמת "מיטב" או שווי ערך
6.17.12.6
מושקעים בקיר בקופסת גיביס ,לא יתקבלו תרמוסטטים אחרים .מחירי היחידות מאוורר חשון
כוללים את היחידה עם כל האביזרים ,שסתומים ,מוע ,בית חשוים ,כבל חשמל ,גופי חימום,
חיבור פיקוד ,פיקוד ,לוחית הפעלה ,הדרושים למסירת יחידה עובדת אפילו אם חלק מהאביזרים
לא זכרו במפרט .כאמור ,בכל סוגי היח' עבודות החשמל והבקרה כלולות במחיר היחידה.
המפזרים והתריסים יתומחרו בפרד ,כל שאר האביזרים כלולים במחיר היחידה .ברזי היתוק
של היחידות יהיו כדוריים )לא יתקבלו ברזי הארקה(.
6.17.12.7

כל החשוים ייוצרו מציור בקוטר " 1/2ו 10 -צלעות לאיץ'.

6.17.12.8

יחידה אחת מכל סוג תיבדק אצל היצרן לספיקת אויר ,מפלס רעש וכן להתאמה

כללית למפרט .הקבלן הפאומטי לא יתקין את שאר היחידות לפי קבלת אשור המפקח ו/או ציג
העירייה על היחידות ה"ל.
6.17.12.9
גם סכמת חיווט.

הקבלן הפאומטי יגיש לאישור תכויות מפורטות של מבה היחידות ובין היתר

6.17.12.10

לפירוט הפיקוד ראה סעיף בקרה ופיקוד.

 6.17.13ציורות מים קרים ,אביזרים ,תליות ובידוד
צרת מים קרים :כל צרת המים המקוררים ,פרט ליקוז ,תהיה עשויה
6.17.13.1
מציורות פלדה סקדיול  .40כל החיבורים יעשו בריתוך .הקשתות וההסתעפויות יבוצעו
באמצעות קשתות מוכות ברדיוס של לפחות  1- 1/2הקוטר .ציורות עד " 3/4אפשר יהיה לכופף
בתאי שדרך הביצוע והדגם יאושרו ע"י המפקח ו/או ציג העירייה ושלאחר הכיפוף ההבדלים
בקטרים לא יעלו על  .5%הרקורדים בציורות מתוברגים יהיו בעלי שטח מגע כדורי וטבעות מגע
מפליז מסביב .יש להגיש דוגמה לאישור המפקח .אוגים ורקורדים יותקו במספר מספיק על
מת לאפשר פרוק והרכבה של שסתומים .ביצוע העבודה ריתוכים ,חדירות והסתעפויות שוצרים
וכו' ,יבוצעו בהתאם לדרש בתוכיות פרטים המצורפות למפרט זה.
6.17.13.2
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האוגים והצרת יהיו לפי הטבלה הבאה:
6.17.13.3
טבלה  6אוגים וציורות מים מקוררים )ציורות שחורים(
קוטר )איץ(

עובי )מ"מ(

דופן מיימלי )מתאים לסקדיול(

אוגים

1/4
1/2

2.23
2.77

40
40

40
40

3/4

3.87

40

1

3.37

40

1 1/4

3.55

40

1 1/2

3.68

40

2

3.91

40

2 1/2

5.16

40

3

5.16

40

4

5.48

40

6

7.11

40

8

8.18

40

10

8.18

40

12
20

8.18
8.18

30
30

24

8.18

30

40

16.5-19.57
ללחץ PSI125
אטם יאופרן בעובי
מ"מ

מגופים ושסתומים :למים מקוררים יהיו עבור לחץ עבודה של  -16אטמ'
6.17.13.4
ומותאמים לטמפ' של עד  100מעלות צלסיוס .קוטר " - 1/4" - 2כדוגמת הבוים דגם  .42יש
להרכיב את השסתום כך שהקו אחריו יתן לפרוק ללא צורך בפרוק שסתום וזאת ע"י תוספת
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רקורדים כדרש .מעל ") 3כולל(  -שסתום פרפר בעל תו תקן עם תמסורת חלזוית וחיבורים בין
אוגים תוצרת רפאל דגם .B - 7
שסתומים חד כיוויים :למים מקוררים/חמים יהיו השסתומים עמידים ללחץ
6.17.13.5
עבודה של  16אטמ' ומותאמים לטמפ' של עד  100מעלות צלסיוס.
6.17.13.6

קוטר "" - 1/4" - 2קים" דגם  2411Sעם תושבת דיסקה וקפיץ מפלב"מ ,גוף

ברוזה עם חיבורי הברגה.
6.17.13.7

קוטר "" - 3קים" דגם  2421Sעם תושבת דיסקה וקפיץ מפלב"מ עם חיבורי

אוגים.
6.17.13.8

מעל ") 4כולל( " -רפאל" דגם  V - 51עם חיבורי אוגים ושסתום עמוס בקפיץ

מתאים לטמפ' העבודה.
מסים לקווי צרת :מים מקוררים/חמים יתכו ללחץ עבודה של  16אטמ'
6.17.13.9
ומותאמים לטמפ' עבודה של  120מעלות צלסיוס .בקוטר של " -1/4" - 2יותקן מסן כדוגמת
"קים" דגם  4114גוף מיציקת פלדה עם הברגות ,סל סיון מפלב"מ .במקום הפקק שסתום "3/8
למסן בגודל עד " 3/4ושסתום ".1/2
מעל ") 3כולל( " -קים" דגם  4123עם אוגים .בתוך הפקק שסתום " 1/2למסן
6.17.13.10
עד " 4ושסתום " 1למסן מעל ".6
שסתומי ביטחון :שסתומי ביטחון יהיו מותאמים ללחץ עבודה של  10אטמ'.
6.17.13.11
הקפיצים יהיו מפלדת קפיץ בלתי מחלידה .אופן החיבור בהתאם לקטרי הצרת .בחיבור חושת
לברז יש להתקין מפריד דיאלקטרי.
 6.17.14מיכל התפשטות
במערכת המים המקוררים ,יותקו מיכלי התפשטות סגורים ,בצורה ובגודל
6.17.14.1
שיאושר על ידי המפקח
6.17.14.2

בכיסה למיכל ההתפשטות יותקן שסתום בטחון.

היציאה משסתום הביטחון תחובר למשפך יקוז פתוח שאפשר יהיה לראות בו
6.17.14.3
את יציאת המים.
 6.17.15בידוד הצרת
ציורות מים קרים וחמים בקטרים " 1"-3כולל ,יבודדו ע"י ארמפלקס כמתואר
6.17.15.1
במפרט הכללי .הבידוד יהיה כדוגמת תוצרת ארמסטרוג בעובי ומילי של " 1עם תחבושת
סיליפס .יש להתקין את הבידוד בהשחלה בלבד ,במקומות שאין אפשרות להשחיל את הבידוד
ויש לחתוך אותו לאורכו ,הוא יודבק ע"י דבק מגע לא דליק לכל אורכו וילופף בסרט פלסטי
דביק ,בהתאם לצבעי הקוד .שאר הבידוד ילופף ע"י סרט פלסטי רגיל לסימון ,כדרש בסעיף
סימון.
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צרת מים גלויה מחוץ לביין ובמקום שיידרש ,תבודד ע"י פוליאוריטן יצוק
6.17.15.2
בעובי " 3עם כיסוי פח מגולוון צבוע בעובי  0.6מ"מ .הפח יצבע בהתאם לסעיף צבע  .13.5הגוון
העליון לפי בחירת האדריכל או צבע קוד הדרש.
6.17.15.3

צרת בתוך המבה בקטרים מעל " 3כולל תבודד עם  Dual Tempכמתואר

בסעיף  4.22.2וכיסוי פח מגולוון צבוע כמתואר למעלה רק עם עובי  "1עם תחבושת סיליפס.
שסתומים ואביזרי צרת יבודדו תחילה ע"י מילוי השקעים והחריצים בחומר
6.17.15.4
בידוד בתפזורת ואח"כ ע"י קטעי בידוד גזורים ,בהתאם לצורך מחוזקים ומודבקים כ"ל .לאחר
מכן יש לצפות את הבידוד הגמור בעטיפת פח .בין בידוד הציור לבידוד האביזר ,יותקו דסקיות
פח שיאפשר פרוק .בכל מקרה ,יש להשאיר גישה לידית ולבורגי הגוף של השסתומים והאביזרים.
מסים לקווי הצרת יבודדו כ"ל אך מעל לתושבת הפקק האוטם את סל
6.17.15.5
הסיון יעוצב פקק מבודד עשוי שי חלקים תואמים היתים להוצאה לשם פרוק שסתום העזר
ופקק המסן .פקקי הבידוד יודבקו באמצעות סרט מדביק פלסטי בצבע הקוד.
 6.17.16אוורור ומיזוג אוויר:
6.17.16.1

תעלות אוורור ומיזוג אוויר

הקבלן הפאומטי יספק וירכיב את כל התעלות המצויות בשרטוטים ובהתאמה
6.17.16.1.1
לתוכיות הביין העדכיות שיוכו על ידו ולמציאות בביין .העבודה כולל את התעלות ,התמיכות,
התליות ,החיזוקים והאטימות כדרש.
התעלות תבוצעה מפח מגולוון באיכות כפוף גבוהה .הקבלן הפאומטי יגיש
6.17.16.1.2
רצועות פח מגולוון לאישור לפי התחלת הייצור .הפח יכופף ב 180 -ואחר כך יכופף חזרה ולא
תורשה כל הפרדה בין הגלוון לפח.
6.17.16.1.3

העובי והמבה יהיה בכפיפות להוראות מדריך  ,SMACNAהתעלות תהייה

קשיחות ואטומות ותהייה תעלות בחיבורי אוגים.
הצרויות והתחברויות בתעלות יעשו ,במידה ולא צוין אחרת בשיפוע ביחס של
6.17.16.1.4
 1:5ובמקרה שהמקום לא מאפשר זאת ביחס של .1:3
קשתות יעשו במידה ולא צוין אחרת ברדיוס מרכזי השווה למידת התעלה
6.17.16.1.5
שבמישור הרדיוס .לא יהיו זוויות חדות בתעלות .במידה ואין מקום לרדיוס רגיל ובהתאם למצוין
בתוכיות ,תעשה קשת מיימלית ברדיוס אחיד של  10ס"מ עם כפי כוון פימיות כמצוין
בתוכיות.
6.17.16.1.6

מכסים ייוצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע"י מסמור מתאים.

על הקבלן להכין בתחילת עבודתו  3קטעי תעלה בגדלים שוים שאחד מהם הוא
6.17.16.1.7
קטע מכסים ואחד מהם קטע עם מעבר .לאחר קבלת אישור מהדס על קטעים אלה ,יבצע
הקבלן בידוד פימי וחיצוי בהם.
רק לאחר אישור המהדס גם על הבידוד ,יוכל הקבלן הפאומטי להתחיל בביצוע
6.17.16.1.8
העבודה .במידה ויוחלף קבלן משה לפחחות באתר ,יש צורך לחזור ולהגיש דוגמאות לאישור.
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6.17.16.1.9

תעלות פיוי עשן תהייה מפח מגולוון בעובי  1.25מ"מ בחיבורי אוגים.

6.17.16.2

בידוד תעלות:

6.17.16.2.1

הבידוד יהיה פימי או חיצוי.

הבידוד הפימי יהיה ממזרוי סיבי זכוכית עם קרום אקוסטי כדוגמת
6.17.16.2.2
אירופלקס דקט לייר תוצרת "אואס קוריג" ארה"ב בעובי " .1המזרוים יהיו מסיבי זכוכית
ארוכים ולא מתפוררים והקרום אחיד ללא פיצוצים ופגמים אחרים .בידוד חיצוי צמר זכוכית
עם עטיפת אלומייום.
אחרי חיתוך פתח בתעלה מבודדת בידוד חיצוי ,יש להדביק את הפיות
6.17.16.2.3
החתוכות של מזרוי הבידוד ע"י פסי ייר אלומייום מודבק בצורה יציבה או ע"י פח מגולוון -
לפי בחירת המהדס.
כזכר בסעיף  6.17.16.2.1על הקבלן הפאומטי להכין  3קטעי תעלות מבודדות
6.17.16.2.4
ולקבל את אישור המהדס על ביצוע העבודה.
6.17.16.3

משאבות

6.17.16.3.1

הקבלן הפאומטי יספק משאבות מים ויתקין.

על הקבלן הפאומטי לוודא שהמשאבה ותת את הספיקה הדרושה ,כאשר היא
6.17.16.3.2
מורכבת במערכת לכל משאבה תעשה בדיקת לחץ ובדיקת תפוקה במפעל היצרן או בשטח
שתכלול לפחות  4קודות אפיון.
6.17.16.3.3

צילות המשאבות בקודות העבודה לא תהיה פחותה מהמצוין בטבלאות הציוד.

האטמים במשאבות יהיו מכיים ויתאימו ללחץ עבודה של  12אטמ' בטמפ' עד
6.17.16.3.4
 100מעלות צלסיוס.
6.17.16.3.5
מחלידה.

גוף המשאבה והמאיץ יהיו עשויים מברזל יציקה .הגל יהיה עשוי מפלדה בלתי

6.17.16.3.6

מועי המשאבות יהיו מטיפוס סגור לחלוטין תלת-פאזי שקט במיוחד תוצרת

יצרן אירופאי מוכר .IP 54
משאבות ומועיהן יהיו צבועים שתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון.
6.17.16.3.7
גוון הצבע העליון יתאים לסוג הוזל הזורם בהתאם לקוד הצבעים .יש להזמין את המשאבות
צבועות מראש אצל היצרן בגוון המתאים.
כל המשאבות יורכבו על בסיס בטון .על הקבלן הפאומטי להגיש לאשור תכית
6.17.16.3.8
בסיסי הבטון שתבוצע על ידו.
6.17.16.3.9

אוגי המשאבות יהיו קדוחים לפי .ASA 150 PSI

 6.17.16.3.10מחברי הצרת בכיסות וביציאות של המשאבות לא יעבירו כוחות לגוף
המשאבה .כל משאבה תורכב כך שיתן יהיה לפרקה ע"י סגירת השסתומים המתאימים ,ללא
פגיעה בצרת המקשרת ובבידוד.
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6.17.16.3.11

לכל משאבה תותקן תמיכת רגל.

6.17.16.3.12
המשאבה.

כל משאבה תכלול חיבור גמיש .מחיר החיבור הגמיש יהווה חלק ממחיר

6.17.16.3.13

המשאבות יוחו על בסיס אירטי – על קפיצים.

6.17.16.4

מכוה ליצור מים קרים

6.17.16.4.1

הקבלן הפאומטי יספק ויתקין מכוה מושלמת לקירור מים .יחידה עם

מדחסים בורגיים כדוגמת ” , “TRANEמדגם שקט ביותר.
6.17.16.4.2

המכוה תותאם לפעולה בתאי טמפרטורת חוץ גבוהה  50Cבקיץ ובתאי

חורף.5C :
6.17.16.4.3

המכוה תהיה מסוגלת לספק מים בטמפ' של 40-42 :מעלות פרהייט.

6.17.16.4.4

המכוה תיבה ב 2-מעגלי קירור עם מעבה אוויר איטגרלי ומפוחים ציריים.

היחידה תכלול את כל ההגות הדרושות .לחץ מוך ,לחץ גבוה ,טמפ' מוכה,
6.17.16.4.5
טמפ' גבוהה ,טמפ' ליפופי מוע וכו' ,ותכלול גז קירור ,שמן וכד' ותהיה מוכה להפעלה עם
השלמת החיבורים .הפעלתה הראשוה של המכוה תעשה ע"י טכאים מורשים של היצרן.
המאייד יהיה מצויד בחבורי צרת .בחיבורי אוגים מבה המקרר יתאים ללחץ
6.17.16.4.6
עבודה של  20אטמ' כשמפל הלחץ דרך המקרר לא יעלה על  5מ' מים.
6.17.16.4.7

בית היחידה יהיה עשוי מפחים מגולווים בעובי  1.5מ"מ לפחות.

6.17.16.4.8

הפרופילים מפח  2.0מ"מ עובי לפחות.

6.17.16.4.9

המפוחים יהיו ציריים מטיפוס  AIR FOILעם מועים פרדים.

6.17.16.4.10

מדחסים יותקו בתאים אקוסטיים אורגילים של יצרן היחידה.

 6.17.16.4.11הסוללה תצבע בצבע הגה גד קורוזיה המומלץ על ידי יצרן היחידה כחלק
ממחיר היחידה ותכלול הגה ע"י רשת.
6.17.16.4.12
היחידה.

היחידה תוצב על מבודדי רעידות עם שקיעה סטטית של " 1שיכללו במחיר

 6.17.16.4.13היחידה תכלול מערכת בקרה כחלק איטגרלי מהיחידה )ראה סעיף פיקוד(
ותהיה מסוגלת לעבוד בקירור בחורף.
6.17.16.4.14

ליחידה יהיה מתאם תקשורת לחיבור המערכת לבקר המרכזי.

6.17.16.4.15

היחידה תכלול מפסק מקומי .לוח החשמל ייבה בסטדרט .IP-20

6.17.16.4.16

כרטיס תקשורת.

6.17.16.4.17

משה מהירות לשמירה על לחץ ראש אם אפשרות להורדת מהירות בלילה.

6.17.16.4.18

היחידה תהיה ביעילות ארגטית מיימלית בדרוג .B
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 6.17.16.4.19היחידות תותקה על גבי בסיסים בהתאם להחיות יועץ אקוסטיקה –היחידות
תוחה על גבי קפיצי פלדה ,בעלי שקיעה סטטית של " – 2ע"י הקבלן הפאומטי )כלול במחיר
היחידה(.
6.17.16.5

חיבורים גמישים ומבודדי רעידות

החיבורים הגמישים שבחיבורי יחידת מיזוג אוויר יהיו עשויים מגמיש מאושר
6.17.16.5.1
תקן ישראלי  .1001החיבור הגמיש לא ישא או יעביר שום משקל וצריך להיות מורכב בלתי מתוח,
כאשר על החיבור הגמיש יותקן פח להגה.
6.17.16.5.2

מבודדי הרעידות מתחת ליחידות מיזוג האוויר יהיו מטיפוס קפיצי כדוגמת M-V

טיפוס  Cלצילות של  98%בתדירות  .CPM100על הקבלן הפאומטי להתאים כל קפיץ בהתאם
למשקל במקום בו הוא מותקן .סימול הקפיץ המתאים יופיע גם על מבודד הרעידות וגם על רגל
היחידה .מחיר הקפיצים כלול במחיר היחידה.
6.17.16.6

מפזרי ומחזירי אוויר

מפזרי אוויר תקרתיים יהיו מלביים כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד" ,לפי הדגם
6.17.16.6.1
הרשום בתוכיות .כל המפזרים יהיו עשויים אלומייום משוך ,כל מפזר יצויד במצערת לוויסות
כמויות אוויר.
6.17.16.6.2

מפזרי האויר התקרתיים ,יהיו מסוג מחליף אריח 60X60ס"מ )למעט המפזרים

הקווים(.
6.17.16.6.3

מחזירי האוויר יהיו עשויים מאלומייום משוך מתוצרת הארץ עם להבים

קבועים ב .45-מחזירי האוויר יצוידו במצערת ויסות רק כשהדבר מסומן על גבי התוכיות.
על הקבלן הפאומטי לספק ולהרכיב את מסגרות העץ שלתוכן יורכבו מפזרי
6.17.16.6.4
ומחזירי האוויר ללא תוספת מחיר.
מפזרים ומחזירי אוויר בתקרה כפולה .פרט ההרכבה יקבע בהתאם לסוג
6.17.16.6.5
התקרה .מיקום מדויק של מפזרי האוויר יעשה בתיאום עם הגורם האחראי בביין ויהיה עם
מחליף פלטה .75x75
6.17.16.6.6

יותקו מפזרים קווים ,לפי הדגמים הרשומים במקומות המסומים.

6.17.16.6.7
במחיר המפזר.

כל המפזרים ייצבעו בגווים שייקבעו לפי דרישת האדריכל .מחיר הצבע ,כלול

6.17.16.7

צרת גז ואביזריה ,תליות ובידוד

הקבלן הפאומטי יספק וירכיב צרת מחושת ,כולל כל האביזרים בין
6.17.16.7.1
המדחסים ,המעבים ויחידת המאייד .על הקבלן הפאומטי להגיש סכמת צרת ואביזרים מדויקת
ומושלמת שתתאים לציוד המסופק על ידו עם ציון קוטרי הצרת וכו' .הברזים האלקטרו
מגטיים ושאר אביזרי צרת החושת יהיו כדוגמת חברת "ספורלן" או שווה ערך אחר מאושר.
שסתום ההתפשטות יהיה אלקטרוי כדוגמת תוצרת "דפוס" או שווה ערך.
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6.17.16.7.2

צרת חושת ,מעברים ,חיבורים ,קשתות מטיפוס ארוך בלבד ) LONG

 (RADIUSיהיו חדשים וקיים ,מייצור מוכר ומוסמך ובקוטר מתאים כמסומן בתוכיות
וכמפורט לא יהיו כיפופים במכוה בקווי צרת .חיבורי הצרת יהיו בהלחמת כסף ובזמן
ההלחמות יוזרק גז חקן או ארגון למיעת התחמצות והצטברות פיח.
6.17.16.7.3

חיבורי צרת בהברגות יהיו רק עד לקוטר " 1/2בחדר מכוות או במקרים

חריגים בלבד .חיבורי ההברגות יהיו לפי תקן ) SAEארה"ב( וישמשו רק לחיבורי מכשירים
ואביזרים.
חיבורי צרת גמישים בולמי זעזועים יותקו בחיבורים למדחסים בקוטר של
6.17.16.7.4
מעל " .3/8בקטרים קטים יותר תותקן "לולאה" למיעת רעידות.
במקום של עליית צרת גז יותקן זקף כפול כדי להבטיח זרימת גז מהיחידה
6.17.16.7.5
והחזרת שמן במקרים של תפוקה חלקית ,בצרת ייקה עולה יותקו לולאות שמן בכל  3מ'
בצורה אופקית.
בכל מקרה תחוזק הצרת במרחקים כאלו שציור כלשהו לא יתכופף וישקע
6.17.16.7.6
בגלל משקלו העצמי .המרחקים בין החיזוקים לא יעלו על  1.5מ' .החיזוקים שווים ועם הפרדת
רעידות מהמבה באמצעות תושבות גומי.
6.17.16.7.7
מעיכת הציור.

חיזוקי הצרת יעשו באמצעות מהדקים בקוטר מתאים למיעת כיווץ הבידוד או

מעברי הצרת דרך קירות ,רצפות ותקרות יבצע הקבלן הפאומטי איטום בין
6.17.16.7.8
צרת הגז והשרוולים באמצעות מרק גמיש שאיו מתקשה.
צרת הגז תיבדק לאחר התקה בלחץ של  20אטמ' והציורות יושארו בלחץ עד
6.17.16.7.9
לאחר השלמת עבודות הריצוף וביה במקומות שבהם לא תהיה גישה לבדיקה לאחר השלמת
עבודות הריצוף וביה במקומות שבהם לא תהיה גישה למילוי גז.
 6.17.16.7.10בידוד צרת בקווי הייקה יהיה באמצעות "ארמפלקס" עם הדבקות ואיטום
במקומות החיבור .עובי מיימלי לבידוד "ארמפלקס" " 3/4אלא אם צוין אחרת ,כל הצרת תלופף
בסרט פלסטי דביק.
 6.17.16.7.11קווי גז חם ללא בידוד )למעבים( יותקו במרווחים של קוטר ציור לפחות
מהציורות הסמוכים ובכך תמע העברת חום.
 6.17.17מערכת :VRF
המערכת תהיה מתוצרת" :דייקין" " ,מיצובישי"" ,היטאצ'י"  ,"LG " ,או "סמסוג".
 6.17.18תכיות עבודה ומפרטי ציוד:
הקבלן הפאומטי יספק תכיות עבודה כדלקמן:
6.17.18.1
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פרטים וקטלוגים מפורטים ומלאים של כל ציוד חדש המסופק ע"י הקבלן
6.17.18.2
הפאומטי .בתוך הקטלוגים יש לציין את כל הפרטים השייכים לדגם המוצע.
6.17.18.3

לפי רכישת הציוד הקבלן הפאומטי מחויב להעביר את תויו הטכיים/

קטלוגים לאישור יועץ מיזוג האוויר.
הקבלן הפאומטי מתחייב לעבוד בהתאם להוראות ספק הציוד ובפיקוחו.
6.17.18.4
הקבלן הפאומטי מתחייב לבצע תיקוים במידה וידרשו בהתאם להוראות הפיקוח מטעם ספק
הציוד.
6.17.18.5

באחריות הקבלן המבצע לתאם ליווי ספק הציוד לבדיקת איכות ההתקה.

הקבלן המבצע מתחייב להמציא בסיום ההתקה אישור ספק הציוד על עמידה
6.17.18.6
בדרישות ספק הציוד  +תעודת אחריות מטעם ספק הציוד.
 6.17.19יחידות המאייד:
6.17.19.1

מבה היחידה

א.

היחידה תהיה בויה מפחים מגולווים חלקים מכופפים עם חיזוקים.

ב.

סדר מפוח הסוללה יהיה כזה שמפוח היחידה ידחוף אויר לסוללה.

ברכת יקוז מי העיבוי  -הברכה תהיה ב על-לחץ ביחס לסביבה כך שלא יידרש אלמט
ג.
איזון לתת לחץ בחיבור צרת יקוז מי עיבוי )סיפון( ,קוטר פיית היקוז יהיה בקוטר " 1לפחות.
הברכה תהיה מבודדת בכל חלקיה החיצויים למיעת עיבוי מים.
לוח החשמל – לוח החשמל של היחידה יהיה מטיפוס מוגן אש בתוך
ד.
למיעת התפשטות אש בעת קצר בלוח.
ה.

קופסת פלדה

בידוד – היחידה תבודד באמצעות בידוד פולימרי שאיו סופח מים.

מסן אויר – מסן האוויר יהיה בוי מסיבים סיטטיים לא ארוגים היתים לרחיצה
ו.
ובעלי אורך חיים גדול.
מפוח מאייד – מפוח מסוג כפות קדימה להעה ישירה .כיסת האוויר למפוח תבוצע
ז.
באמצעות מעבר פעמון.
מוע – המוע יאפשר ביחידות עד  5ט"ק הפעלה של בין  2ל  4מהיריות באמצעות
ח.
השלט .בוסף תתאפשר ביחידות המפתחות מעל  5פסקל מפל לחץ חיצוי לבחור  3מהירויות
בסיס שוות שיאפשרו גמישות בהתאמת מפל הלחץ שמפתח המפוח להתגדות התעלות בפועל.
6.17.19.2
א.

בידוד חיבורים ליחידה

ציור גמיש המחבר בין פיית היקוז לבין איסטלציית היקוז יהיה מבודד.

חרירי יציאת כבלים מהיחידה או מלוח החשמל ביחידה יוצמדו באמצעות רוטטות גומי
ב.
או פלסטיק למיעת פגיעה בכבלים.
6.17.19.3
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בכיסה לסוללה יחובר שסתום התפשטות פרופורציואלי לייארי מסוג מחט בעל יכולת
א.
ויסות מדויקת – מהלך בין פסיעה לפסיעה –  1מיקרומטר.
ב.

יעילות הסוללה תישמר קבועה באמצעות יטור טמפרטורת כיסה וטמפרטורת יציאה

מהסוללה לשמירת  SHממוצע של  5מ"צ.
ג.

דרישה ליציבות טמפ' בחלל הממוזג – תודה מקסימאלית בתחום  1מ"צ בלבד.

6.17.19.4

הזות חשמל

יחידות מאייד בעלות תפוקה של עד  5ט"ק יהיו חד פאזיות .מעל לכך היחידות תהיה
א.
תלת פאזיות.
גבולות רמות רעש לפי גודל יחידה :יחידות מתועלות לא יעברו את רמות הרעש
ב.
המפורטות בטבלה בעת מדידת הרעש ממרחק  1.5מ' מתחת ליחידה כאשר באספקה תעלה ישרה
באורך  2מ' ובאוויר חוזר תעלה ישרה באורך  1מ' כאשר המפוח במהירות הגבוהה:
טבלה  7רמות רעש מיח' מתועלות
רמת רעש מכסימאלית

תפוקת יחידה
]ט"ק[

])[dB(A

עד 1

36

מ  1עד 2.4

40

מ  2.4עד 6.5

45

מעל 6.5

52

*הערה :יתוק הזת חשמל לאחד מהמאיידים לא תגרום לפגיעה בפעולתם התקיה של
המאיידים האחרים ולא תפגע בפעולתו התקיה של המעבה .כל יחידה תותקן בתוך מבה יח'
פיזור אויר מבידוד ".2

 6.17.20יחידת עיבוי:
6.17.20.1

סוג היחידה:

היחידה תהיה מטיפוס  DXבתפוקת קירור /חימום משתה באופן רציף לחלוטין .היחידה תספק
קרר בספיקה משתה ורציפה אל המאיידים.
מבה היחידה
6.17.20.2
יהיה מפח מגלוון עם צביעה אלקטרו סטטית .תא המדחסים ביחידה יהיה סגור הרמטית מכל
הכיווים באמצעות פלי מתכת מבודדים אקוסטית .חלקי הפלסטיק יהיו עמידים בפי קרית
השמש ובפי תאי סביבה ימית.
6.17.20.3
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תצורת הסוללה תהיה תצורת  .Vצפיפות צלעות קירור לא תעלה על  14צלעות ל .1"-מספר
סוללות העיבוי ביחידה יהיה זוג סוללות לכל מדחס .יתן יהיה להפעיל את סוללת העיבוי ב
 100%משטחה או ב  50%משטחה לצורך התאמת העיבוי.
6.17.20.4

מדחסים

המדחסים יהיו מסוג הרמטי  -סקרול ויכללו מעטפת אקוסטית .המדחסים יהיו מדחסי  D.Cעם
מועים ללא מברשות .תפוקת מדחסי האיוורטר יאפשרו תפוקה משתה ורציפה .המדחסים
יכללו הגת לחץ ראש גבוה ,הגה מפי התחממות יתר ,הגה מפי זרם גבוה.
משה מהירות למוע מדחסים
6.17.20.5
משה המהירות יתאים לפעולת המדחס ויכלול הגות זרם גבוה והגת טמפרטורת יתר.

מפוח יחידה חיצוית
6.17.20.6
המפוח יהיה מפוח אוזן פיל צירי שקט במיוחד בעל מהירות סיבוב מירבית של  600סל"ד .כוס
האוויר יהיה בתצורת פעמון .מוע המפוח יהיה בעל מהירות משתה פרופורציואלית לדרישת
העיבוי .מספר המפוחים יהיה כמספר המדחסים ביחידה.
לוח חשמל
6.17.20.7
לוח חשמל של היחידה יהיה מוגן מפי גשם ומוגן בתוך מעטפת מתכתית מפי התפשטות שרפה
בעת קצר חשמלי בלוח .לוח החשמל יכלול מיקרו מעבד שיוצג ע"ג תצוגה דיגיטאלית את
סטאטוס פעולת המעבה ,וידווח על תקלות במידה ויתרחשו מעין אלו .לוח החשמל יכלול הגה
איטגראלית כגד התחממות ייתר.
מעגל הגז
6.17.20.8
מעגל הגז יכלול משתיק קול בייקת המדחס ,מעקף גז חם ,משאבת חום ,מפריד שמן בקו
הדחיסה ,אקומולאטור לקרר עודף.
המעגל יכלול מעגל  sub coolingלשיפור ביצועי המערכת ולמיעת .flesh gas
שיוי קודת העבודה של טמפרטורת האיוד
6.17.20.9
מעגל הגז יאפשר באמצעות בקר יחידת העיבוי שיוי בטמפ' האיוד באופן שהעלאת טמפ' האיוד ב
 4מ"צ ותגדיל את  S.H.Fל  0.84למקרים הבאים :
א.

טיפול בחללים בהם דרש  S.H.Fסביב .0.84

מקרים בהם מעוייים בטמפ' אספקת אויר גבוהה וזאת בכדי לשפר את וחות
ב.
המשתמש.
 6.17.21בקרת יחידות הקצה – מערכת מיזוג מטיפוס DX VRF
6.17.21.1

בקרת יחידות הקצה תתבצע כלהלן :

6.17.21.1.1

מצב קירור:
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מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר טרמוסטט חדר  /שלט.
טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציואלי בהתייחס להפרש שבין הטמפרטורה
הדרשת לבין הטמפרטורה המדדת בחדר .בכיסה לסוללת מאייד וביציאה ,תימדד טמפרטורת
הקרר באמצעות רגשי טמפרטורה כך שפתיחת השסתום האלקטרוי תשמור על  super heatשל
– .5 ° Cבהתאם לכך יפוקד המדחס בעל התפוקה המשתה ברציפות באופן שיבטיח טמפרטורת
איוד קבועה .כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה השסתום האלקטרוי ייסגר.
השסתום האלקטרוי יפתח מחדש באופן פרופורציואלי כאשר הפרש הטמפרטורות בין הרצוי
למדד ישתווה ל °1 C -ומעלה.
6.17.21.1.2

מצב חימום :

מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר )טרמוסטט(/שלט .לאחר קבלת
פקודת  ,ONתבוצע השהייה של  2דקות שבמהלכן מהירות המפוח תהיה מוכה ורק בסיומן,
תעלה מהירות המפוח למהירות הדרשת .טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן
פרופורציואלי בהתייחס להפרש שבין הטמפרטורה לבין הטמפרטורה המדדת בחדר .כאשר
טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה השסתום האלקטרוי ייסגר .השסתום
האלקטרוי יפתח מחדש באופן פרופורציואלי כאשר הפרש הטמפרטורות בין הרצוי למדד
ישתווה ל  1 ° Cומעלה.
6.17.21.1.3

מצב ייבוש :

רלווטי רק כאשר טמפרטורת החדר גדולה מ  .°18 Cמשך פתיחת השסתום האלקטרוי תלך
ותפחת מ  9דקות פעולה ו  3דקות הפסקה ל  3דקות פעולה ו  3דקות הפסקה ככל שהפרש הטמפ'
בין טמפ' החדר ל  °18 Cילך ויקטן.
6.17.21.2

התקת צרת גז ,בדיקות והוספת גז בהתאם :

מערכות מיזוג אוויר מטיפוס  VRFחייבות לעבור שלושה שלבים של בדיקה ע"י ציג מאושר של
היצרן .השלמת שלושת השלבים היה מזכה את הלקוח ב 3-שות אחריות ,להלן השלבים:
בדיקת כל הציוד שרכש ע"י הקבלן הפאומטי לפי התקתו כדי לוודא שהוא תואם את
א.
רשימת הרכש החתומה ע"י המתכן.
ב.

יוקפד להשתמש בצרת המתאימה לעבודה בלחצים של  ,psi600המתאימים לקרר

 R410Aבהתאם לאישור ספק ציוד מיזוג האוויר.
ג.

בדיקת הצרת לפי כיסוייה ע"י ציג מאושר של היצרן /ספק והיועץ במקביל.

6.17.21.3

הפעלת המערכת ,הרצה וויסות ע"י ציג מאושר של היצרן /ספק והיועץ

במקביל.
6.17.21.4
דבוקה של :
א.
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ב.

ציור וזל מבודד.

ג.

ציור מריכף ובתוכו כבל תקשורת דו גידי מסוכך לפי המפורט בהמשך.

6.17.21.5

החיות לביצוע עבודת צרת

צרת שהובאה לאתר תוח במקום מוגן מפי פגיעות וקצותיה יהיו אטומים בפקקים
א.
בכל מהלך האחסון לקראת שימוש.
קווי הצרת יותוו בקווים ישרים ככל שיתן .יש להימע ככל שיתן מהתווית הצרת
ב.
בתוך קירות או מתחת לרצפה .יש להשתדל שתוואי הצרת יעבור בתוך פירים או תקרות
מומכות /סירים.
תליה והגה על צרת בתוואי :
6.17.21.6
צרת יתן להיח בתליה או בהחה ע"ג גג או רצפה )מתחת לריצוף( .בכל אחד מהמקרים
דרש להתייחס באופן שוה:
6.17.22.6.1

צרת תלויה :

הצרת תתלה באמצעות אמצעי תליה מקובלים המעוגים באמצעות פטות מוטות הברגה
א.
אל התקרה .בצרת מתחת לקוטר " 7/8יתן להשתמש בחבקי תליה .יש להקפיד לא למחוץ את
הבידוד בעת סגירת החבק.
ב.
תלייה.

בכל מקום בו תמכת הצרת יותקן אוכף בכדי לשמור מפי לחיצת הבידוד בקודת

יש להקפיד על מרחקי תליה שימעו שקיעה של הצרת .שקיעה מעין זו עלולה להעמיס
ג.
את קודות החיבור ואת החיבורים אל יחידות הקצה באופן שיגרום לדליפות גז בעת הפעלה.
6.17.22.6.2
א.

צרת מוחת ברצפה מתחת לריצוף:

הצרת תוח עם הבידוד בתוך תעלת פח מגלוון בעובי  0.8 - 1מ"מ לצורך הגה מפי

דריכה ומפגעים חיצויים.
במקרה של החה על הגג תעלת הפח תהיה צבועה לבן ותיתמך התעלה בה מוחת הצרת
ב.
אל הגג כל מטר אורך.
מגבלות לאורך צרת בעת התקת מערכת:
6.17.22.6.3
לתשתית צרת וזל /גז קיימים מגבלות יצרן הוגעות לאורך המותר של הצרת .אין לחרוג
ממגבלות אורכי /מרחקי צרת בהתאם לדגם וסוג המערכת.
6.17.22.6.4
א.

אופן הצבת מפצלים /מסעפים /מחברים

כל חיבורי הלחמות הזוויות יבוצעו ע"י מכופפת תקית ,או ע"י קשת מוכה מסוג long

 radiusבלבד.
ב.

הסתעפויות בצרת הגז יהיו ע"י אביזרי  Tתקי בהלחמה ובהתאמה לקטרי צרת )עם

מעברים במידה ודרש(.
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הסתעפויות בצרת הוזל ע"י  Tתואם לקטרי הציורות .יש להקפיד על פיצול "חלק"

ג.

)ללא מפלי לחץ(.
כל הפיצולים יהיו אופקיים ,כלומר כל הכיסות והיציאות מה " "Tיהיו במישור

ד.
האופקי.
ה.

כיסה ל " "Tתמיד מאחד מהקצוות אך לא מהאמצע ,חל איסור להכס מאמצע ה "; " T

 כיסה ל " "Tתמיד מהקטע הישר .ו.

מהאמצע של ה " "Tתמיד יציאה אל החלק של המערכת בעלת התפוקה המוכה יותר.

התקת הצרת
6.17.22.6.5
לפי התקת הצרת יש לוודא באמצעות העין שהצרת קייה מלכלוך .במידה ויש לכלוך קה
אותו באמצעות יריעת בד המושחל בסטלבד .חל איסור להתקין צרת מלוכלכת מחשש לסתימת
מסים או שסתומים אלקטרוים או מסן שמן במדחס .בכל מקרה של חיבור פלייר יש למרוח
שמן מדחסים על שפתי פלייר.
6.17.22.6.6

הלחמות בחקן יבש N2

כל הלחמה שתבוצע בצרת תלווה בהזרמת חקן יבש  N2בתוך הציור בעת ההלחמה .הזרמת
החקן תבוצע מקצה ציור סמוך תוך סגירת פתח כיסת ציורית החקן אל הציור בכדי למוע
סחיפת אויר אל תוך הציור .יש להזרים החקן בלחץ  3עד  – psi 5העזר בווסת לחץ בבלון
החקן .חייב התקין מפחית לחץ ,עם ברז מחט ומד ספיקה על צרת ''¼ על מת לאפשר שליטה על
כמות החקן .יש להקפיד על אטימה יעילה בין קצה הצרת לפקק הגומי ולמחט ההזרקה של
החקן .יש להקפיד לאטום את קצוות הצרת היטב עם תום הביצוע .אין להותיר קצוות צרת
שהורכבה חשופים בגלל סכת חדירת גופים זרים פימה .הזרמת החקן ועדה למוע היווצרות
שכבת פיח )"שלאקה"( בצרת .יש לשים לב שפיח זה לא יתן ליקוי ,יש להקפיד על הזרמת
חקן בעת הלחמה.
6.17.22.6.7

בדיקת לחץ לצרת TEST

בדיקת הלחץ יתת לביצוע בתום ביית כל תשתית הצרת במהלך שלבי התקתה
א.
במקומות בהם מבוצעת סגירה קבועה ,כדוגמת צרת בתוך קירות או מתחת לרצפה.
ב.

אין לבודד את אזורי ההלחמות כל עוד לא בוצע ועברה בהצלחה בדיקת הלחץ.

בעת ביצוע בדיקת לחץ לכל מערכת הצרת בשלמותה יש לחבר אל הצרת את היחידות
ג.
הפימיות והיחידות החיצויות.
6.17.22.6.8

דגשים בחיבור הצרת למעבה

חיבור קו הייקה הוא חיבור עוגי – יש להקפיד להסיר את האטם העיוור הקיים בין
א.
עוגן היחידה לעוגן קצה הציור המחובר אליו ולהחליפו באטם חדש הארוז בשקית יילון שקופה
ומחובר לתוך היחידה.
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חיבור קו הדחיסה – החיבור הוא חיבור פלייר – יש להקפיד למרוח שמן מדחסים על
ב.
שפתי הפלייר .בכל מקרה אין לפתוח את ברזי החיבור במעבה בשלב זה .פתיחת ברזי יתוק רק
ע"י ציגי ספק הציוד או באישורו.
ג.

מלא חקן בצרת על קו הייקה ועל קו הדחיסה של הצרת היוצאת מהמעבה לכוון

המאיידים ללחץ של  30) 430 psiאטמ'( במערכות קרר  ,R22\R407Cוללחץ של 600 psi
מערכות קרר .R410A
ד.

הצמד שעון לחץ מתאים לקווים למשך כל הבדיקה.

ה.

המתן  24שעות ושוב ובדוק מהו הלחץ שמראה השעון.

ו.

בדיקה תקיה היא בדיקה שלא חלה ירידה כלשהיא בלחץ החקן בצרת.

במידה וקיים חשש לדליפה בצע בדיקה באמצעות מי סבון /גלאי אלקטרוי ,תקן
ז.
בהתאם וחזור על בדיקת הלחץ בשית.
6.17.22.6.9

ביצוע ואקום:

לפי ביצוע ואקום והורדת הלחץ בצרת ,יש לבדוק באמצעות שעוי לחץ את לחץ
א.
הקירור במערכת הגז של המעבה באמצעות שי וטילים הממוקמים בחלקו העליון של פתח
השרות החזיתי .לחץ תקין יהיה בין  100ל .psi 140
ב.

ביצוע ואקום לצרת רק לאחר שבדיקת הלחץ עברה בהצלחה.

יתן להתחבר לווטיל השרות שבסמוך לברזי היתוק של המעבה ולבצע ואקום לקו
ג.
הדחיסה ולקו הייקה .ביחידות שמעל  20ט" יש לבצע ואקום גם לקו השוואת מפלס שמן.
ד.

מכוון שאורכי הצרת יכולים להיות גדולים מידי מומלץ להשתמש משאבה דו דרגתי

בעלת ספיקה של  10 cfmומעלה בכדי לקצר את הזמן.
ה.

יש לבצע ואקום ללחץ אבסולוטי של  . 5 TORRהמתן  10דקות וודא שהווקום לא

שבר .יש להשתמש בשעון ואקום המאפשר מדידת מיליבר או טור.
ו.

יש לשבור את הווקום באמצעות חקן יבש ללחץ אטמוספרי.

ז.

בצע ואקום ל  2 TORRסגור ברזי צרת ואקום והמתן  1שעה .בתום שעה אסור

לוואקום להישבר – עליו להישאר באותו הערך ,אחרת צפוי שיש דליפה ממקום מסוים בצרת או
בחיבורים.
במידה והווקום תקין ,שבור את הווקום באמצעות תוספת גז ע"פ חישוב .יש להוסיף את
ח.
הגז במצב וזלי )בלון הפוך(.
 6.17.22דרישות מחומרים ואבזרי חיבור
א.

כבל תקשורת :דו גידי מסוכך בעל חתך מיימלי  1.25ממ"ר מסוג  CVVSאו .CPEVS

ב.

חומר :צרת ללא תפר עשויה מחושת זרחתית דלת חמצן תואמת לתקן 1220T-OL
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מידות הצרת המוגדרות בשרטוטים ובהוראות הטכיות מתייחסים למידת הקוטר
ג.
החיצוי של הציור.
ד.

קשתות יהיו אך ורק מטיפוס .long radius

ה.

הבידוד יהיה מסוג ארמופלקס /ווידופלקס בעוביים המוגדרים בטבלה.

ו.

תפרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או ש"ע וכך גם זוויות ומחברים בצרת .טבלה מס' 1

עבור קרר .R410A
ז.
מ"מ(.

מקוטר " , 3/4עדיף צרת קשיחה )במידה של חושת רכה עובי דופן מיימלי של 1.2

ח.

במערכת קרר  R410Aצרת " 7/8ומעלה תהיה קשיחה.

ט.

חומרי הלחמה להלחמת חושת המכילים  5%סילפס לכל הפחות.

י.

דרישות מבידוד צרת:

כ.

בידוד הצרת יהיה כמפורט בטבלה מס' 12

טבלה  8בידוד צרת
מיקום הצרת

חומר בידוד תרמי

הגה וספת

פים המבה

ארמופלקס/וידופלקס

לא דרש

על רצפה בתוך המבה

ארמופלקס/וידופלקס

תעלת פח מגלוון

מחוץ למבה

ארמופלקס/וידופלקס  +סילפס גאזה

פח מגולוון צבוע לבן

 6.17.23דגשים בהתקת צרת
א.

צרת העוברת מתחת לריצוף תוגן באמצעות תעלת פח מגלוון.

ב.

צרת העוברת על גג מבה תוגן באמצעות פח מגלוון צבוע לבן.

ג.

כל הקשתות יהיו רדיוס ארוך .long radius

תלייה של הצרת תבוצע באמצעות מתלה אגס עם פחית ברוחב  10ס"מ לפיזור משקל
ד.
הצרת בקודת התלייה.
בסיום יום עבודה – יש לאטום את כל קצוות הצרת הפתוחים באמצעות פקקים יעודים
ה.
או הלחמה ואטימת הקצוות.
 6.17.24צרת גז ואביזריה ,תליות ובידוד
הקבלן הפאומטי יספק וירכיב צרת מחושת ,כולל כל האביזרים בין
6.17.24.1
המדחסים ,המעבים ויחידת המאייד .על הקבלן הפאומטי להגיש סכימת צרת ואביזרים
מדויקת ומושלמת שתתאים לציוד המסופק על ידו עם ציון קוטרי הצרת וכו' .הברזים האלקטרו
מגטיים ושאר אביזרי צרת החושת יהיו כדוגמת חברת "ספורלן" או שווה ערך אחר מאושר.
שסתום ההתפשטות יהיה אלקטרוי כדוגמת תוצרת "דפוס" או שווה ערך.
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6.17.24.2

צרת חושת ,מעברים ,חיבורים ,קשתות מטיפוס ארוך בלבד )LONG RADIUS

( יהיו חדשים וקיים ,מייצור מוכר ומוסמך ובקוטר מתאים כמסומן בתוכיות וכמפורט לא יהיו
כיפופים במכוה בקווי צרת .חיבורי הצרת יהיו בהלחמת כסף ובזמן ההלחמות יוזרק גז חקן
או ארגון למיעת התחמצות והצטברות פיח.
6.17.24.3

חיבורי צרת בהברגות יהיו רק עד לקוטר " 1/2בחדר מכוות או במקרים

חריגים בלבד )?( .חיבורי ההברגות יהיו לפי תקן ) SAEארה"ב( וישמשו רק לחיבורי מכשירים
ואביזרים.
חיבורי צרת גמישים בולמי זעזועים יותקו בחיבורים למדחסים בקוטר של
6.17.24.4
מעל " .3/8בקטרים קטים יותר תותקן "לולאה" למיעת רעידות.
במקום של עליית צרת גז יותקן זקף כפול כדי להבטיח זרימת גז מהיחידה
6.17.24.5
והחזרת שמן במקרים של תפוקה חלקית ,בצרת ייקה עולה יותקו לולאות שמן בכל  3מ'
בצורה אופקית.
בכל מקרה תחוזק הצרת במרחקים כאלו שציור כלשהו לא יתכופף וישקע
6.17.24.6
בגלל משקלו העצמי .המרחקים בין החיזוקים לא יעלו על  1.5מ' .החיזוקים שווים ועם הפרדת
רעידות מהמבה באמצעות תושבות גומי.
6.17.24.7
מעיכת הציור.

חיזוקי הצרת יעשו באמצעות מהדקים בקוטר מתאים למיעת כיווץ הבידוד או

במעברי הצרת דרך קירות ,רצפות ותקרות יבצע הקבלן הפאומטי איטום בין
6.17.24.8
צרת הגז והשרוולים באמצעות מרק גמיש שאיו מתקשה.
צרת הגז תיבדק לאחר התקה בלחץ של  20אטמ' והציורות יושארו בלחץ עד
6.17.24.9
לאחר השלמת עבודות הריצוף וביה במקומות שבהם לא תהיה גישה לבדיקה לאחר השלמת
עבודות הריצוף וביה במקומות שבהם לא תהיה גישה למילוי גז.
בידוד צרת בקווי הייקה יהיה באמצעות "ארמפלקס" עם הדבקות ואיטום
6.17.24.10
במקומות החיבור .עובי מיימלי לבידוד "ארמפלקס" " 3/4אלא אם צוין אחרת ,כל הצרת תלופף
בסרט פלסטי דביק.
קווי גז חם ללא בידוד )למעבים( יותקו במרווחים של קוטר ציור לפחות
6.17.24.11
מהציורות הסמוכים ובכך תמע העברת חום.
6.17.24.12

כל יחידות ה VRF -יעבדו תחת הבקרה העצמית .יותקן בקר מרכזי להפעלת

היחידות וליתור תקלות.
 6.17.25מכשירי מדידה
הקבלן הפאומטי יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצויים במקומות המצויים בסכמות
ובתכיות
 6.17.26עבודות חשמל וגעות למיזוג אוויר:
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הקבלן הפאומטי יבצע גם את כל הזות החשמל ליחידות ולוחות מיזוג האויר.
6.17.26.1
הקבלן הפאומטי יתקין מאמתים מתאימים בלוח החשמל הראשי של הביין.
6.17.26.2

קווי הכוח מהלוחות למועים יהיו בכבלי  N.Y.Yשיעברו בתעלות בטון או

בציורות מגולווים .ציורות אלו יוחו במילוי הרצפה ויצאו בזקף מתאים ליד הציוד .החיבור
למוע יהיה מוגן ע"י ציור השקאה פלסטי .במקרה שהמוע מצא בגובה ,יהיה החיבור עליון ואז
יוח כבל במגש מתאים על התקרה או על הקירות .יש לקבל אישור המפקח אל תוואי צרת זו.
6.17.26.3

קווי הפקוד יעשו במוליכי  P.V.Cהמושחלים בציורות מריכף.

6.17.26.4

הכבלים יהיו תרמופלסטיים  XLPEלפי תקן גרמי  1000וולט עם בידוד על כל

גיד ,מילוי ביטומי ומעטפת .P.V.C
התקת ציורות מריכף תחת הטיח תעשה בקווים ישרים ,אופקיים או אכיים
6.17.26.5
בלבד .קווים אלכסויים יהיו אסורים בהחלט ,אלא במקרים שיאושרו ע"י המפקח .גובה
הציורות יהיה בשום אופן קטן מ 1.80-מ' מעל הרצפה.
תיבות הסתעפות במתקי ציורות משורייים ,ציורות מריכף ביציקות וכבלים
6.17.26.6
על קירות ותקרות תהייה משורייות .כל תיבה תצויד בבורג פליז אשר ישמש לחיבור מוליכי
הארקה למתקן .הציורות יוכסו לתיבה רק דרך פתחים המיועדים לכך .המרחק בין התיבות לא
יעלה על  12מ' כשהקווים ישרים ,ו 9-מ' כשהקווים כוללים תפיות ,אלא אם יאושר אחרת ע"י
המפקח.
בידוד המוליכים יהיה בצבעים שוים ,בהתאם לתפקידם ובכפיפות לדרישות
6.17.26.7
התקן הישראלי העדכי ,על מת לאפשר הבחה וחה בייהם .מוליכים בעלי שטח חתך קטן מ-
 2.5ממ"ר יחוברו באמצעות מהדק תותב מבקליט או חרסיה בגודל תקי .אל קצוות המוליכים
שחתכן שווה או גדול מ 2.5-ממ"ר ,יש להלחים עלי כבל מתאימות ולחברן ע"י בורגי פליז אל פסי
צבירה שישבו על מבודדי חרסיה .שום חיבורים בין מוליכים לא יבוצעו מחוץ לתיבות ואביזרים.
 6.17.27לוחות חשמל:
לוח מיזוג אויר יבה בהתאם למתואר בהמשך .במקרה של סתירה בין הכתוב בפרק זה לבין
הכתוב בפרק החשמל יכריע המפקח בלבד.
 6.17.28הסמכות
הלוח ייבה במפעל בעל הסמכה לתו תקן  22לייצור לוחות חשמל של מכון
6.17.28.1
התקים הישראלי ויבה לפי תקן לכיבוי אש.
6.17.28.2
עבודתו.

יצרן הלוח יהיה רשום ומורשה לעבודות בהיקף זהה או גדול יותר משוא

הקבלן הפאומטי יגיש את המועמד לייצור הלוחות לאישורה של העירייה,
6.17.28.3
באמצעות המפקח .אין לבצע לוחות אצל קבלן משה שלא עומד בדרישות דלעיל ו/או שלא אושר
על ידי המפקח .כל לוחות המתח המוך יבוצעו אצל אותו מפעל מאושר כאמור.
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על כל לוח תוטבע מדבקה בזו הלשון" :הלוח יוצר על ידי מפעל ).......יצוין שם
6.17.28.4
המפעל( בעל הסמכה לת"ת ...מספר ."......
 6.17.29עמידה בזרמי קצר
לוח על ציודו יהיה עמיד בזרם קצר התואם את מקום ההתקה אך לא פחות מ 25 -ק.א .עמידה
בדרישה זו תהיה ללא תשלום מיוחד או וסף מעבר לקוב במחירי היחידה של הצעת הקבלן.
 6.17.30בדיקת הלוח
בוסף לאמור בסעיף  08052של המפרט הבין משרדי ,יודיע הקבלן למפקח על מועד תחילת ייצור
הלוח ,על מת לקבל את אישורו של המפקח לשיטות הביה המיועדות של מבה הלוח .המפקח
רשאי לבקר במפעל לצורך זה.
 6.17.31מבה לוח פח וצורתו
6.17.31.1

מבה לוח יהיה כמתואר בתקן ישראלי  .1419אישור  ISOלמפעל יצרן הלוח איו

עוה על דרישה זו )וכמובן איו סותר אותה( .הקבלן הפאומטי יגיש למפקח לאישור ,לדרישתו
הראשוה ,חישובי עמידות הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר הצפויים.
הלוח יהיה מפח דקופירט בעובי  2מ"מ לפחות אם לא יצוין אחרת ,ויבה
6.17.31.2
כמתואר ,עם דלתות וגישה בהתאם למוראה בתוכיות .הידוק/עילת הדלת למבה לוח ייעשה
בשי מקומות לפחות ,בדלתות בגובה עד  80ס"מ ,ובשלושה מקומות בדלתות גדולות יותר.
במקרים בהם תהיה העילה באמצעות מפתח שלף ,יסופק מפתח מתאים לכל לוח ,כשהוא
מחובר באמצעות תיל פלדה גמיש מצופה יילון למבה הלוח .קודת העיגון ואורך התיל יאפשרו
שירות לעילה המרוחקת ביותר מקודת העיגון.
6.17.31.3

פתיחת דלת תיעשה ללא פירוק ידית מפסק או פירוק כל אביזר אחר של הלוח.

ככלל תהיה בית לוח מחלקים מודולריים בשיטת הרכבה תעשייתית הכוללת
6.17.31.4
פרופילים מחוררים למסגרות ולוחות פח סטדרטיים כפלים.
6.17.31.5
באתר.

מיקום כיסות ויציאות בלוח ייקבע בהתאם לתאי ההתקה והכבלים הקיימים

מכסה עליון של תא לוח )גג לוח( יכיל שיים או שלושה מכסים פימיים ,יתים
6.17.31.6
לפירוק באמצעות ברגים ,בגודל של  10*10ס"מ כל אחד ,לשם התקת גלאי עשן ו/או חירי
מערכת כיבוי אוטומטי.
טיפול במערכת גילוי וכיבוי אש בלוח חשמל יתאפשר ללא יתוקו של הלוח
6.17.31.7
מהמתח .החלל הפימי של הלוח יהיה בוי כך שתישמר בטיחות חשמל מוחלטת לגבי אשי
תחזוקת מערכת גילוי וכיבוי אש העובדים בלוח המצא תחת מתח .מתחת לכל חיר כיבוי או
גלאי אש יותקן סל רשת מגולוות שתמע אפשרות פילת חפצים או כלים מתקרת הלוח לתוכו,
בעת טיפול בציוד הגילוי והכיבוי.
מבה לוח המיועד לכיבוי יהיה כזה שימע אפשרות של בריחת גז הכיבוי בעת
6.17.31.8
פעולת הכיבוי .לאחר התקת הכבלים אל הלוח וממו יש לאטום כל המעברים כגד יציאת גז
הכיבוי ,כאמור.
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לאחר סיום עבודות התקת המוליכים והמובילים ללוח ,יאטום הקבלן
6.17.31.9
הפאומטי את פתחי הכיסה של ה"ל באופן שיבטיח את עמידות האיטום לאש לתקופה של 3
שעות .האיטום יהיה בחומר או אמצעי ייעודי למטרה זו ,ובאופן שיאפשר גריעה או תוספת של
מעגלים וספים ללוח בעתיד מבלי להסב זק יכר לאיטום זה אלא במיימום ההכרחי להולכת
התוספת החדשה ללוח.
6.17.31.10

לוח יהיה להעמדה על הרצפה ,על גבי בסיס מפרופיל פלדה מגולוון .U-100

6.17.31.11

כל חלקי לוח יהיו מוגים מפי גיעה מקרית )ראה  080532של המפרט הבין

משרדי( .ההגה תהיה גם באמצעות לוחות מחומר פלסטי דחוס ,עמיד באש ובחום )"פרטיקס"
או דומה(.
כל האביזרים )מא"זים ,מאמ"תים ודומה( יצוידו בקודות חיבור מוגות מגיעה
6.17.31.12
מקרית גם לאחר הסרת לוח המגן ה"ל.
תהיה הפרדה ברורה בין השדות השוים .ההפרדה תהיה באמצעות פלים
6.17.31.13
פרדים ופסי הפרדה צבעויים שיסמו את הגבולות .גווי הפסים יהיו:
שחור  -רגיל.
אדום  -חיוי.
כחול  -אל-פסק.
ירוק  -מתח מוך מאד.
6.17.31.14

מתחים שוים או מקורות הזה פרדים יופרדו ע"י מחיצות.

6.17.31.15

שורות מא"זים תהייה זהות ,כאשר פתחים שאים בשימוש יסתמו.

הסתעפויות למא"זים תהייה באמצעות מוליכים מבודדים ומהדקים מגושרים,
6.17.31.16
או באמצעות גישורים המאפשרים פירוק מא"ז בודד ללא יתוק או הפסקה בשאר המא"זים.
6.17.31.17

פסי צבירה בלוח יהיו מחושת אלקטרוליטית ,ממוקמים בגובה העולה על 70

ס"מ מהרצפה ,וישולטו בשלטים חרוטים .R,S,T,N
פסי צבירה ראשיים יהיו מבודדים באמצעות שרוולי בידוד מתכווצים בחום.
6.17.31.18
השרוולים יותקו גם בהסתעפויות מפסי הצבירה ה"ל ועד החיבורים לציוד המיתוג.
הזות למפסקים לזרם של  63אמפר ומעלה יחוברו ישירות למפסקים ,ולא
6.17.31.19
באמצעות מהדקים.
6.17.31.20

למפסקים לזרם ומילי של  250אמפר ויותר תותקה לשויות חיבור או

מחברים מסוג "."Ilsco
לא יחובר יותר ממוליך אחד בכל מהדק כיסה לאביזר ,אלא אם המהדק תוכן
6.17.31.21
לכך .במידת הצורך יש להשתמש במהדקים מגושרים.
תשומת לב הקבלן הפאומטי מופית באופן מיוחד לחווט לוח ,שייעשה בהתאם
6.17.31.22
לחוק החשמל .הדגש הוא על כושר ההולכה של המוליכים בלוח ,בהתאם לכמות המוליכים
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המאוגדים ביחד ,לזרם המותר בהם במצב זה ולחומר הבידוד מהם עשויים הכבלים או
המוליכים.
על הקבלן הפאומטי לקחת בחשבון מידות הגומחה באתר המיועדת ללוח עוד
6.17.31.23
לפי תחילת התכון המפורט של ביית הלוח.
על הקבלן הפאומטי להגיש לאישור המפקח תוכיות כמתואר בסעיף ,08051
6.17.31.24
ובצרוף קטלוגים מתאימים במידה ויידרש.
6.17.31.25

רק אחרי קבלת אישור בכתב רשאי הקבלן הפאומטי לגשת לביצוע לוח.

 6.17.32ציוד בלוח
6.17.32.1

אביזרי הלוח יהיו מיועדים לעבודה בטמפרטורה של  ,65cתוך שמירה על

תכוותיהם ותחום הפעולה הדרש בתוכיות.
6.17.32.2
א.

לראשי התיבות שבכתב הכמויות תהיה המשמעות הבאה:

מזב"א  (ACB) -מתק הספק חצי אוטומטי באוויר ,עם הגות תרמיות ומגטיות

אלקטרויות יתות לוויסות .המזב"א כולל גם סלילי הפסקה מרחוק ,סלילי חוסר מתח ,מגעי
עזר ,פלג למגעי העזר והפיקוד ,כרטיס תקשורת תוים למערכת בקרת מבה ,מערכת בקרה
אלקטרוית עצמאית לכל הערכים האלוגיים של מתח ,זרם ,הספק ,כופל הספק ,דווח כל סוגי
התקלות ,שליטה על אופייי העבודה של ההגות וכיו"ב .זרם הקצר יהיה  100ק.א .אם לא מצוין
אחרת בכתב הכמויות.
ב.

מאמ"ת  (CCB) -מתק הספק חצי אוטומטי קומפקטי ,עם הגות תרמיות ומגטיות

יתות לוויסות .זרם קצר לא יקטן מ  25 -ק.א .אם לא מצוין אחרת בכתב הכמויות.
ג.

מא"ז  (MCB) -מפסק זרם חצי אוטומטי זעיר ,טיפוס  Bאו  Cאו  ,Kזרם קצר  10ק.א.

אם לא מצוין אחרת בכתב הכמויות .מבה המא"ז יהיה כך שימע גיעת אצבע בחלקים חיים
שלו.
6.17.32.3

כל המאמ"תים והמא"זים יהיו עם הטבעה של התקן בו הם עומדים ,בחזיתם.

התקן המחייב הוא האירופאי  IEC 898או הגרמי  VDE 0641או הישראלי  745אם לא צוין
אחרת.
זרמי הקצר הדרשים יושגו ללא שימוש בהגות עורפיות ,אלא אם דרשה הגה
6.17.32.4
כזו בתוכיות המהדס.
6.17.32.5

מהדקים יהיו מטיפוס מהדקי תותב עם שילוט על גבי כל מהדקי הפאזה.

6.17.32.6

ורות סימון תכלולה גדים )רק במקרה שאין לחצן בדיקה(.

6.17.32.7

סוג ציוד מסוים יישאר אחיד בכל הלוחות באותו פרויקט.

כיוון הפעלת ידיות הציוד יהיה תמיד כלפי מעלה/מטה ,או סיבובי) .אין להרשות
6.17.32.8
הפעלה אופקית!(.
6.17.32.9
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א.

מא"זים  -סימס ,מולר )בלוח חשמל ראשי מעבדות( ,מרלאן ג'ראן.

ב.

מפסקי פקט  -סימס ,מולר ,ברטר.

ג.

מאמ"תים  -מרלן ג'ראן ,סימס ,מולר )בלוח ראשי מעבדות(.

ד.

ממסרי זרם פחת  -סימס ,מולר ,מרלן ג'ראן .ממסר פחת יהיה בעל רגישות גם לזרמים

שאים סיוסואידליים ,דהייו עם סימון " "Aבתויתו )להבדיל מסימון ".("AC
ה.

מגעים  -טלמכיק ,מיועדים ל 3 -מיליון פעולות מיתוג חשמליות בזרם הקוב שבכתב

הכמויות ,במישטר .AC3
6.17.32.10

ממסרי פיקוד  -עם ארבעה מגעים מחליפים ,ורית סימון  LEDלסימון מתח

הסליל ,מפסק פיקוד ידי בחזית הממסר ובסיס "שליפה" סטדרטי עם ברגים לעילה ,מתוצרת
"" ,"ABBאיזומי" או "טלמכיק" או "סימס" או "אומרון" .מפסק הפיקוד הידי יהיה בעל
שלושה מצבים:
א.

אוטומטי )הממסר שלט על ידי הסליל שלו(.

ב.

מותק.

ג.

מחובר )ללא תלות בקיום מתח פיקוד לסליל(.

6.17.32.11

מורות סימון  -מטיפוס  MultiLEDבקוטר  22.5מ"מ עם עדשות צבעויות,

מתוצרת "טלמכיק"" ,איזומי"" ,אלן ברדלי".
6.17.32.12

ציוד מדידה  -מרובעים ,במידות של  96*96מ"מ ,עם סקלה מורחבת ,מתוצרת

"ארדו" או " "Saciאו  IMEאו "."Ganz
6.17.32.13

כל מדי הזרם בלוח מיזוג אויר יהיו עם מחוג וסף לשיא ביקוש.

מדי זרם לתצוגת "שיא ביקוש" יכילו שי מגוי העה עם סקאלות מתואמות:
6.17.32.14
האחד מגטי ,לתצוגת הזרם הרגעי .השי תרמי ,לתצוגת שיא הביקוש ,שיהיה גם עם מחוג גרר,
שיהווה "זיכרון" לשיא הביקוש.
6.17.32.15

משה זרם של מד זרם )שאיו מחובר למוה ארגיה או בקר כופל הספק( יהיה

מדרגה  ,(Class 5) 5דהייו עם אחוז שגיאה בזרם שעה בין  3אחוז )בחמישה אחוז של הזרם
הקוב( לבין  %5שגיאת קריאת זרם בזרם מדידה של  120%מהזרם הומילי .משה הזרם יישא
לוחית עם ציון כל הערכים הומיליים לרבות הספק ,דרגה  Classומקדם הביטחון שלו.
6.17.32.16

מפסקים מחליפים )הספק(  -סטרומברג  ,ABBמולר ,סוקומק.

6.17.32.17

מגיי מתח יתר )פורקי ברקים( יהיו מתוצרת "דהאן" או "פיקס" ,חד קוטביים.

פורקי ברק ל 100 -ק.א .יהיו כדוגמת " "PowerTrabמתוצרת "דהאן".
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6.17.32.18

קבלים לשיפור כופל הספק יהיו בעלי הפסדים מוכים ) 0.25ואט לק.ו.א.ר(.

מטיפוס  MKPולמתח ומילי של  440וולט בסטייה של  %10לכל היותר .הקבלים יהיו מוגים
מפי עליית מתח וטמפרטורה בהתאם למפורט בתקן  DIN VDE 0650חלק .4
מהדקים יהיו להרכבה על מסילה ,מתוצרת "פיקס" או "ווידמילר" או
6.17.32.19
"לגרד" .חיזוק המוליכים יהיה באמצעות לחץ שטח )ולא לחץ של ראש בורג( .האמור לעיל
מתייחס למוליכים בחתך עד  35ממ"ר .גווי המהדקים יהיה שוה בהתאם לסוגי המתחים .אין
להשתמש במהדקים בעלי שתי קומות או יותר .גישורים בין מהדקים יהיה באמצעות מוליכים
גמישים ולא פסי צבירה.
6.17.32.20

הלוחות יכללו קבלים ל Cos Ф = 0.92 -כלול במחיר הלוח.

6.17.32.21

רוחב המוליכים לא יהיה קטן מ  2.5מ"מ.

6.17.32.22

כל תכיות החשמל יימסרו למפקח לאישור לפי ביצוע.

 6.17.33חישובי הגות בציוד אוטומטי
בצמוד להגשת תכיות יצור ללוחות חלוקה ,יגיש יצרן הלוח )באמצעות הקבלן(
6.17.33.1
חישובים המאמתים את יכולתו של הציוד להגן על הקווים להם הוא מיועד .החישובים ייעשו
באמצעות תוכת מחשב ייעודית ,של יצרן הציוד המוצע .בחישובים יוצג שימוש בציוד אותו
מתכוון הקבלן להתקין בלוח המוצג לאישור.
החישובים יתייחסו לשימוש במאמ"תים )לרבות עם בידוד אויר ו/או
6.17.33.2
קומפקטיים( ובמא"זים.
6.17.33.3
הציוד.

החישובים יתייחסו לצורת ההתקה המיועדת של כבלי החלוקה עליהם מגן

6.17.33.4

החישובים יתבססו על תקים אירופאים התואמים את הציוד המוצע.

החישובים יאמתו:
6.17.33.5
התאמת ההגות התרמיות והמגטיות לכבלים עליהם מגן הציוד.
יכולת עמידה בזרמי קצר הצפויים במקומות ההתקה.
סלקטיביות בין העפים של רשת החלוקה כולה.
6.17.33.6

החישובים יהיו חתומים על ידי מהדס חשמל של הקבלן ו/או יצרן הלוח.

ביצוע החישובים והצגתם מהווים חלק בלתי פרד מעבודת הקבלן בכל הוגע
6.17.33.7
ללוחות חלוקה ולא ישולם עבור המתואר לעיל בפרד או במיוחד.
 6.17.34שילוט לוח
שילוט לוח יעשה משלטי סדוויץ' פלסטי חרוט ויכללו בוסף למספר המעגל גם
6.17.34.1
תיאור קצר של הייעוד וסוג המעגל .שילוט זה יעודכן בהתאם לעדכון הסופי של שוא השילוט
באתר.
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אביזרי לוח ישולטו גם בחלקו הפימי של מבה הלוח ,כאשר השילוט יישא את
6.17.34.2
מספר האביזר כפי שמופיע בתוכית היצרן של הלוח.
6.17.34.3

שילוט מפסקים ראשיים יכיל את המידע הבא:

שם המפסק )הפוקציה(.
מוזן מלוח......
גודל ומילי........
גודל יתרת זרם....אמפר.
כוון מרבי מותר....אמפר.
חתך הכבל המחובר.......ממ"ר ,מטיפוס............
שילוט מבטחי תיכים יכיל גם את הזרם הומילי של התיך הספציפי ,להקלה
6.17.34.4
על תחזוקה עתידית של התיך.
6.17.34.5

שילוט יוצמד למבה או דלת הלוח באמצעות ברגים או מסמרות.

גווי השילוט יהיו:
6.17.34.6
שחור  -מעגלים רגילים.
אדום  -מעגלים חיויים.
כחול  -מעגלים היזוים מאל-פסק.
כל אחד מהמוליכים המתחברים למהדקים יסומן ע"י ציורית סימון עם מספר
6.17.34.7
המעגל המתאים .הדברים אמורים לגבי מוליכי הפאזות של היציאות ,הכיסות ומוליכי פיקוד.
כיס תכיות לוח יהיה מחומר פלסטי קשיח )או פח מעוצב בחלקה הפימי של
6.17.34.8
הדלת( ויחובר למבה הלוח באמצעות ברגים ,יטים או דומה .אין להשתמש בדבק למטרה זו.
שילוט מתאים יצביע על מיקומו של כיס התוכיות.

 6.17.35בקרת מבה
כל ציוד המיתוג של הלוחות הראשיים ,וכן כל המפסקים הראשיים של כל
6.17.35.1
השדות בכל לוחות החלוקה ,יצוידו במגעי עזר לבקרה ,וזאת בוסף לכל שימוש אחר .מגעי עזר
אלה ייחווטו למהדקים מיוחדים ,מיועדים להתחברות מערכת בקרת מבה .המהדקים יותקו
בתא פרד בלוח ,וישולטו בהתאם.
6.17.35.2
המתאים.

מגעי עזר אלה וכל המתואר לא יהיו למדידה ומחירם יהיה כלול במחיר הציוד

מערכת בקרה ותצוגה מתקדמת להספק :המערכת תכיל פל תצוגה ומערכת
6.17.35.3
בקרה .מערכת הבקרה תחובר לשלושת הפאזות ,האפס והארקה של הרשת המדדת ,וכן לשלושה
משי זרם מתאימים .המערכת תאפשר תצוגה של שלושה פרמטרים בו זמית ,באופן דיגיטלי,
תצוגה פרופורציולית לאחוז העמסה ,תצוגת  LEDלהתראה ותצוגת תקשורת .המערכת תצויד
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בפורט תקשורת תעשייתי ) (RS485בפרוטוקול  .ASCII+MODBUSכיסות המתח והזרם של
המערכת תהייה מוגות מפי ערכים חריגים .המערכת תבצע מדידת ערכים רגעיים ,מקסימליים
ומיימליים למתח ,זרם ,תדר ,מקדם הספק והספק.
המדידות הדרשות:
מתח בכל אחת משלוש הפאזות.
זרם בכל אחת משלוש הפאזות.
תדר.
מקדם הספק כללי.
מקדם הספק לכל פאזה.
הספק אקטיבי . KW
הספק ריאקטיבי .KVAR
הספק מדומה .KVA
זרם )מחושב( בקו האפס.
בדיקת סדר פאזות.
עוות הרמוי כללי ) (% ,Total harmonic distortionבמתחים ובזרמים.
תצוגת סדר פאזות.
ממסר חוסר פאזות.
מדידות ארגיה כללית ולכל פאזה של קוו"טש ,קוו"טש ריאקטיבי ,קוו"טש מדומה.
 8יציאות ממסר לתיכות.
כיסה דיגיטלית לסיכרון חיצוי.
המערכת תהיה מתוצרת  SATECדגם .PM190EH
משה הזרם של המערכת יהיה מדרגה  , (Class 0,2) 0.2דהייו עם אחוז שגיאה בזרם שעה בין
 0.75אחוז )בחמישה אחוז של הזרם הקוב( לבין  0.2 %שגיאת קריאת זרם בזרם מדידה של
 120%מהזרם הומילי .הסחת הפאזה בין הזרם למתח לא תעלה על  30דקות .משה הזרם יישא
לוחית עם ציון כל הערכים הומיליים לרבות הספק ,דרגה ) (Classומקדם הביטחון שלו .משה
הזרם יבטיח העברת התדרים הגבוהים הצפויים )של ההרמויות העליוות( למכשיר המדידה.
משה הזרם יהיה מטיפוס מאושר על ידי יצרן מערכת המדידה.
 6.17.36מערכת אוטומטית לכיבוי שריפות
 6.17.36.1כללי
המערכת המתוארת לעיל כוללת אספקה ,הובלה ,התקה ,חיבור והפעלה של מערכת לכיבוי
אוטומטי בגז ללוח חלוקה.
מרכיבי הציוד הוגעים למערכת הכיבוי כגון :מכלי האחסון ,גז הכיבוי ,צורת ההפצה וחירי
הפיזור יעו לדרישות המפורטות ב N.F.P.A -מס'  A12וכן E72 ,המהדורות האחרוות
והעדכיות.
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מערכת כיבוי אוטומטי ללוח תכיל את המרכיבים הראשיים הבאים:
רכזת גילוי והפעלה אוטומטית ,המהווה את רכזת גילוי העשן הראשית של הפרויקט,
א.
ותסופק על ידי קבלן החשמל.
גלאים מורכבים מעל חלקו העליון של לוח .בלוח בעל מספר תאים יורכבו גלאים בכמות
ב.
המתאימה ,באופן שיובטח גילוי עשן מוקדם מכל חלק של הלוח.
ג.

חירי גז הכיבוי ,מותקים בחלקו העליון של לוח ,מעל פתחים המיועדים למטרה זו.

ד.

צרת הפצת גז הכיבוי ,מותקת בתוואי ממיכל האחסון ועד חירי הפיזור.

מיכל אחסון וגז כיבוי ,עם ברז חשמלי המופעל על ידי הרכזת ה"ל .חיזוק המכל ייעשה
ה.
לקיר ישה או חדר חשמל ,באמצעות חבקי מתכת .שחרור המכל מהחבקים ייעשה באמצעות
ברגיי פרפר בחבקים עצמם ,ללא צורך לפירוק חיבור החבקים לקיר.
המערכת תותקן בתיאום מלא עם הלוח )ויצרן הלוח( אליו היא מיועדת .כל הפתחים
ו.
והכיסויים המיועדים לגלאים ולחירי הכיבוי יבוצעו במקום יצורו של הלוח ,ולא באתר.
 6.17.36.2תיאור מרכיבי המערכת:
א.

רכזת  -תחובר לקודות הקצה הבאות:

ב.

גלאים בלוח.

ג.

ברז חשמלי בבלון הגז.

ד.

סליל הפסקה של מפסק ראשי בלוח חלוקה שוא הכיבוי.

ה.

צופרי אזעקה /צצים.

ו.

לחצן/ים ידי/ים להפעלת הכיבוי.

 6.17.36.3פעולת המערכת:
 6.17.36.3.1גילוי אש/עשן באחד משי אזורי גילוי או בשי אזורים של כל אחד מלוחות החלוקה ,עם
גילוי אש/עשן תפעיל המערכת את אמצעי האזעקה שלה
א.

צופר פימי וורית/ות סימון ברכזת )כמתואר במפרט ובתקות(.

ב.

צופרי האזעקה /צצים חיצויים לרכזת.

 6.17.36.3.2עם גילוי אש /עשן בשי אזורי הגילוי של המערכת גם יחד ,תבצע הרכזת:
א.
שלו.

יתוק מפסק/ים ראשי/ים של לוח שוא הכיבוי ,על ידי מתן פקודה לסליל/י ההפסקה

ב.

הזרמת גז הכיבוי ,על ידי מתן פקודה לברז החשמלי של מכל אחסון גז הכיבוי.

 6.17.36.3.3לאחר העלמות ההתראות מהגלאים ולחיצה על לחצן "ריסט" תיפסק פעולת הצופרים
והמערכת תחזור למצב הקודם שלה ,מוכה לפעולה.
 6.17.36.4לחצן כיבוי
לחצי כיבוי יחוברו בקווים פרדים לרכזת .לחיצה על הלחצן תפעיל את מערכת
6.17.36.4.1
הכיבוי ותיתן חווי ברכזת על מיקום הפעלת הכיבוי.
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6.17.36.4.2

הלחצן יהיה מאושר  ANSI/UL 38מהדורה אחרוה או תקן ישראלי  1220חלק

 6ויישא תו תקן תואם.
 6.17.36.5גז הכיבוי:
6.17.36.5.1

גז הכיבוי יהיה מסוג  FM-200מתוצרת  KIDDEאו  FIKEאשר יכלול את הגז

עצמו וכן אספקה ומילוי המכלים כולל דיחוס בחקן ,שייעשה באתר .הקבלן יספק תעודות
בדיקות משקל ולחץ עבור הגז בתוך כל מיכל.
6.17.36.5.2

איכות גז הכיבוי תהיה בהתאם לדרישות ה N.F.P.A. 12A -סעיף .A-1 2, 9,

 6.17.36.6מיכל אחסון
6.17.36.6.1

מיכל אחסון לגז הכיבוי יהיה בהתאם לדרישות המפורטות בN.F.P.A. 12A -

ויישא אישור  ULו. FM -
6.17.36.6.2
במקרה הצורך.

שסתום שחרור הגז מהמכל יופעל בהפעלה חשמלית מהרכזת ,או בהפעלה ידית

6.17.36.6.3
הרכזת.

ההפעלה החשמלית תיעשה על ידי ברז חשמלי ,מופעל במתח המוך והישר של

מיכל יהיה בעל פח מתאים לאחסון כמות גז הכיבוי תחת לחץ הגז ההודף.
6.17.36.6.4
תחום האחסון לא ירד מ 40 -ליברות לרגל מעוקב ולא יעלה על  70ליברות לרגל מעוקב.
6.17.36.6.5

הגז הדוחף יהיה חקן יבש.

6.17.36.6.6

מיכל יהיה מסוג המאפשר מילוי וחידוש במידת הצורך במקומו הקבוע.

בחזית כל שסתום יהיה מד לחץ המראה את הלחץ במיכל ,וכן שלט מוטבע עם
6.17.36.6.7
משקל המיכל והגז.
6.17.36.6.8

המיכל יותקן ויחוזק לקיר בהתאם להוראות היצרן

 6.17.36.7צרת ומחברים:
6.17.36.4.3

צרת ההפצה על כל מרכיביה תהיה מחושת.

6.17.36.4.4
ליברות.

האביזרים והמחברים יחוברו בעזרת אביזרים המיועדים ללחץ של

2000

במקרה של אביזרים בתבריג קוי יהיו האביזרים מתאימים לצרת ויחוברו
6.17.36.4.5
בעזרת אומים מתאימים ובקוטר מתאים לקטרי הצרת.
6.17.36.4.6

האביזרים לחיבור חירי הפיזור יהיו לפי תבריג חיצוי מסוג  N.P.T.בקוטר

מתאים בהתאם לחישוב ממוחשב.
עיגון צרת לתקרה ,קירות ולוח חשמל יעשה בצורה יציבה ויביא בחשבון את
6.17.36.4.7
העומסים הדיאמיים שיופעלו על הצרת בעת שחרור הגז.
6.17.36.4.8
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 6.17.37תכולת מחירי לוח וציוד
א.

מחיר לוח כולל הובלה ,פריקה העברה התקה חיבור והפעלה במקום המיועד באתר.

מחיר ציוד שבהצעת הקבלן ייתן עבור ציוד מורכב מחווט ומחובר בלוח ,תואם את זרם
ב.
הקצר הדרוש.
מחירי כל המתואר בסעיפי פרק "לוח חשמל" דלעיל כלול במחיר לוח או אביזריו ולא
ג.
ישולם עבורם בפרד או במיוחד.
 6.17.38פעולת המערכת הפעלתה ובקרה אוטומטית
מערכת הבקרה הממוחשבת שתסופק ע"י הקבלן תפקד על כל מערכת מיזוג האוויר .כל
א.
הוראות היצרן של ציוד הפיקוד והבקרה יתורגמו לעברית וימסרו בחוברת מתורגמת בעברית
בוסף להוראות באגלית.
ב.

משה המהירות יהיה תוצרת "דפוס" או  ,ABBמותאם לעבודת משאבות או מפוחים,

כולל משקים להורדת רעשים מהקו .הקבלן ימדוד הרמויות ובמידת הצורך יוסיף משקים
וספים.
ריכוז כיסות )חווים( ויציאות )הפעלות( במערכות השוות .מתקי מיזוג אויר :יחידות
ג.
טיפול אויר ,מע' חשמל וכד'.
המערכת תותאם לחסכון בארגיה בהפעלת יח' קירור המים ותכלול את כל הדרש ,הן
ד.
להפעיל את המערכות השוות והן להוסיף בהדרגה פוקציות וספות בלא להפריע את פעולת
המערכת.
המערכת המוצעת מוכחת ומותאמת לבקרת מבה עם חבילות תוכה קיימות ייעודיות
ה.
למיזוג אויר ,חשמל ותברואה.
ו.

תצוגה ושליטה ויכולת חישוב כפי שיפורט בהמשך.

הקבלן הפאומטי ידאג לתאום מלא של כל המערכות שיסופקו על ידו באחריותו להפעיל
ז.
את כל המערכות בכל תקופת הרצת המערכת.
הוראות הפעלה ואחזקה וספרות עזר ,הקבלן הפאומטי יספק הוראות הפעלה ואחזקה
ח.
וכן ספרות עזר לתפעול המערכת )לרבות כל המפורט במרכיבי החומרה העיקריים ,כמפורט בפרק
התפעול ב 6 -עותקים .ההוראות צריכות להימסר בצורת חוברת ציוד ,ויכללו את כל
האיפורמציה הדרושה לאחזקה מועת וכן בדיקות תקופתיות.
כל ה"ל יבוצע על חשבון הקבלן הפאומטי ,על הקבלן הפאומטי להכליל העלות ה"ל
ט.
במסגרת הצעתו.
 6.17.39מערכת בקרה יחידות קירור מים
יחידות קירור מים תעבודה תחת הבקרה העצמית שלו .כאשר יותקן רגשי  ΔPעל יחידות
הקירור ישמרו על לחץ קבוע במאייד ע"י שיוי מהירות המשאבה דרך משה מהירות.
 6.17.40מערכת בקרה ליחידות
הבקרה של יחידת פיזור אוויר צח ויח' מאוורר חשון ) (AWתהיה כדלקמן :רגש טמפרטורה
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בחדר או אוויר חזרה יפקד על ברז דו דרכי ,בדרישת קירור יפתח ולהיפך .כל הברזים OFF-ON
תוצרת "אירי" .בדרישת חימום יופעלו גופי חימום בדרגות.
 6.17.41בקרים
הבקרים יורכבו בלוחות הפיקוד של מ"א בתאים פרדים ,יהיו עצמאיים להפעלה
א.
מושלמת ועצמאית של ציוד מיזוג האוויר.
ב.

הבקרים יהיו בעלי תצוגה מקומית של כל הערכים המדדים וכל יתר הפרמטרים.

ג.

הבקרים יכללו מסך  LCDלתצוגה מוכתבת של כל המידע  ,I/Oאתראות ,לו"ז וכו'.

ד.

הבקרים יחוברו בתקשורת אל יתרת הבקרים ואל מוקד הבקרה המקומי )מחשב(.

ה.

ליחידות  VRFיותקן בקר מרכזי מטיפוס מגע להפעלת היחידות ולאיתור תקלות.

 6.17.42ציוד קצה
הציוד יהיה מסוג המתאים לדרישות המתקן )טמפ' ,לחות ,הפרשי לחצים וכו'( וכן
א.
מתאים לעבודה מול הבקר ללא צורך בתוספת מתמרי בייים.
ב.

רגשי הטמפ' לצרת יסופקו עם כיסי מגן.

 6.17.43מכשירי מדידה
הקבלן הפאומטי יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצויים להלן:
מדי חום יהיו כדוגמת תוצרת "מגו-אפק" או שווה ערך מאושר ע"י המהדס
6.17.43.1
מטעם הקבלן הפאומטי .לוח השתות יהיה גם בצלסיוס וגם בפרהייט .כל תרמומטר יותקן
בתוך כיסן מתאים מפלב"מ .במקומות בהם לא מסומן תרמומטר אלא מקום עבורו יותקן כיסן
מפלדה .בתוך הכיסן יש להכיס שמן בעת הכסת גולת המדידה של התרמומטר .התקת
התרמומטר תהיה בהתאם לפרט .התחומים וחלוקת השתות יהיו כדלקמן :בצרת מים
מקוררים .0-50c
מדי הלחץ יהיו כדוגמת "מגו-אפק" ,לוח השתות בקוטר "½ ,3בין המומטר
6.17.43.2
לציור יורכב שסתום תלת-מצבי כמתואר בפרט .למערכת מים מקוררים  0-10אטמ' .מדי לחץ
במערכת מיזוג האוויר יהיו עם גליצרין ויתאימו ללחצים של המערכת .מדי זרימה מגטיים -
תוצרת דפוס .משה מהירות  -מתוצרת דפוס .רגשים  .4–20 PT MA – 100 -רגש לחץ -
"דפוס".
6.16

איסטלציה

 6.18.1תיאור העבודה -איסטלציה
העבודות בחוזה זה כוללות את העבודות כדלקמן:
 6.18.1.1אספקת והתקת מתקי תברואה בשירותים ומטבחוים.
 6.18.1.2אספקה והתקה של מערכת סילוק מי גשם מגגות וחצרות המבה.
 6.18.1.3אספקה והתקה של מערכת סילוק שפכים סיטריים.
 6.18.1.4טיפול בהפרדת שמן אורגי ממערכת ביוב.
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 6.18.1.5אספקה והתקה של מערכת מי צריכה.
 6.18.1.6אספקה והתקה של מערכת מי כבוי אש להידרטים.
 6.18.1.7הספקה והתקת מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים )ספריקלרים(.
 6.18.2הגדרות
 6.18.2.1המפרט הכללי
פירושו ,הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בין בהוצאת הועדה הבין-משרדית המיוחדת
בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד העבודה ,משרד השיכון בהוצאה אחרוה.
 6.18.2.2המפרט המיוחד
פירושו ,התאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו.
 6.18.3עדיפות בין המסמכים
עדיפות בין המסמכים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש
שוה בין התיאורים והדרישות במסמכים השוים ,ייחשב סדר העדיפויות כדלהלן:
מפרט מיוחד ,מפרט כללי ,תקים )המוקדם עדיף על המאוחר( .כל המסמכים דלעיל מהווים
יחד את מסמכי המכרז ,בין שהם מצורפים ובין שאים מצורפים בזה.
 6.18.4טיב החומרים
החומרים והמוצרים יהיו חדשים ומשובחים ויתאימו לדרישות התקים הישראליים
העדכיים .בהעדר תקן ישראלי ,יתאימו החומרים והמוצרים לדרישות התקים הבריטיים
המתאימים ,או לתקי ארץ הייצור .כלל הוא שעל הקבלן הפאומטי לספק חומרים ומוצרים
מהטיב המעולה מתוך המבחר שמתיר התקן ,אלא אם כן קבע סוג אחר במסמכי החוזה.
 6.18.5קביעת אביזרים או השארת חללים
על הקבלן הפאומטי לקבוע בביין ,עם התקדמות העבודה ,ללא תשלום וסף ,שרוולים,
ברגים ,עוגים ,טריזים וכד' כפי שיידרש וכן להשאיר חורים ,גומחות ,שרוולים ,פתחים,
חריצים ,או שקעים למעבר ציורות ,כבלים ,תעלות וכיו"ב.

 6.18.6תקות עבודה ממשלתיות
הקבלן הפאומטי אחראי למילוי מדויק של כל תקות העבודה הממשלתיות שקבעו על ידי
השלטוות בקשר להקמת המבה .לא תאושרה תביעות הקבלן הפאומטי על סמך טעותיו
שלא ידע את התקות ה"ל וכן לא תיתן לו הארכת זמן כלשהיא עקב איחור שגרם על ידו
מפאת אי מילויים של התקות ה"ל.
 6.18.7עבודות מקצועיות
על הקבלן הפאומטי להעסיק קבלן איסטלציה מאושר ע"י העירייה ,פועלים מקצועיים בעלי
יסיון ומתאימים לעבודות שעליהם להוציא לפועל.
 6.18.8ביצוע העבודה
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 6.18.8.1אורח מקצועי
כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט ובהתאם לתכיות הושאות חותמת "מאושר לביצוע".
העבודה תבוצע בצורה מקצועית אותה ,גם אם לא מצאה את ביטוייה בתכיות או במפרט
שהוכו על ידי הקבלן הפאומטי .על הקבלן הפאומטי לבצע את המתקים הסיטריים בהתאם
להוראות למתקי תברואה .עבודות שלא תבוצעה בצורה מקצועית או ביגוד להוראות הל"ת ,או
בשיפועים או בקטרים לא כוים ,יפורקו ויורכבו מחדש על ידי הקבלן הפאומטי וללא תמורה
וספת .
 6.18.8.2כלי עבודה
הקבלן הפאומטי יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה מעולים ,שיבטיחו ביצוע
העבודה ברמה הדרושה ובמועד הדרוש.
 6.18.8.3רום אבסולוטי ורום יחסי )מפלסים(
הקבלן הפאומטי יסמן בכל המקומות בהם יבצע עבודות ביוב ותיעול ,את הרום האבסולוטי )או
היחסי( מקודות הקבע .העברת הרומים )מפלסים( תעשה על ידי מודדים שיוזמו על ידי הקבלן
הפאומטי וללא תמורה וספת  .כמו כן יסמן הקבלן הפאומטי את רום פי הרצפה הגמורה בכל
חדר ובכל קומה בהם יורכבו קבועות תברואתיות.
 6.18.9עבודות צביעה ופעולות למיעת קורוזיה
 6.18.9.1כללי:
כל מוצרי המתכת שיותקו ע"י הקבלן הפאומטי ללא יוצא מן הכלל יצבעו ע"פ המפרט הטכי
הכללי לעבודות בין ,אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד .כל עבודות הצביעה והפעולות למיעת
קורוזיה ,הין עבודות עזר שאין מדדות בפרד ומחירן כלול במחיר היחידות שיוגשו בכתב
הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן הפאומטי.
 6.18.9.2צוות עובדי הצביעה
עבודות הצביעה תבוצעה על ידי צבעים מקצועיים .הצוות המקצועי יכלול לפחות איש אחד בדרג
מקצועי א-א .על הקבלן הפאומטי לדאוג לכך כי ציג מוסמך של יצרן הצבעים יעמוד לרשות
הקבלן הפאומטי בכל עת שיידרש למטרות הדרכה וסיוע .לפי דרישת העירייה יזמין הקבלן
הפאומטי ,ללא תמורה וספת  ,מפעם לפעם ,מדריך ממפעל יצור הצבעים ,שממו יירכש חומרי
הצביעה שידריך את הצבעים ביישום הצבעים את העבודות שבוצעו .סוגי הצבעים יבחרו על ידי
הקבלן הפאומטי ויאושרו על ידי העירייה.
 6.18.9.3גווי הצבעים:
גווי הצבעים ובמיוחד שכבת הצבע הסופית ,אם לא פורט אחרת ,יקבעו על ידי העירייה .לעבודות
שידרשו בהן  2שכבות של צבע יסוד ,הן תהייה בגווים שוים.
 6.18.9.4פעולות למיעת קורוזיה:
א.

שכבת צבע יסוד ראשוה ,יש לבצע מיד לאחר הכת המוצרים או הרכבת הציורות.

מוצרי פלדה שיוכו בבתי מלאכה של הקבלן הפאומטי או אצל יצרים ,יסופקו עם
ב.
צבע יסוד שיבוצע כמתואר לעיל.
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 6.18.10קבועות תברואיות ואביזריהן
קבועות החרס שיסופקו על ידי הקבלן הפאומטי ,תהייה מסוג א' ,ללא פגם,
6.18.10.1
בגוון שיקבע על ידי העירייה.
6.18.10.2

כיורי רחצה יורכבו בגבהים אחידים כלפי הרצפה הגמורה ,בתוך החרסיה ,על

זיזים מזויתים  30/30/3קבועים בקיר .הכיור יחוזק לזיז על ידי וו מכופף " .3 /16המשטח
בין הכיור והזיז ימרח בטיט מלט לבן לשם יצירת מגע מלא.
אסלות תלויות תצוידה במתקן תליה חרושתי עם מיכל הדחה דו כמותי
6.18.10.3
ורגליים מפלדה .חלקו התחתון של המתקן יותקן ביציקת בטון מזוין .ראשי הקזים יורכבו כך
שלא יבלטו מפי הרצפה הגמורה לכלים עם מוצא "אס" ולא מהקיר לכלים עם מוצא "פי".
קבועות מיוחדות שיסופקו על ידי העירייה יורכבו בהתאם להוראות ההרכבה
6.18.10.4
של היצרים ולפי ההוראות המתאימות המפורטות לעיל.
 6.18.11החיות כלליות לכל סוגי הציורות
קטרים ומיליים
6.18.11.1
כל הקטרים בתכיות וברשימת הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן הפאומטי יהיו קטרים ומיליים
ומידותיהם בקוטר )איטשים( תואמים בקירוב לקוטר הפימי של הציור.
יקיון ושלמות הציורות
6.18.11.2
כל הצרת חייבת להיות ללא פגמים ,יש להקפיד על:
אחסון אות של כל הציורות באתר בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ולא יחדור
6.18.11.2.1
לכלוך לתוך הציורות.
6.18.11.2.2

בדיקת ויקוי כל ציור לפי הרכבתו .ציור פגום לא יורשה להתקה.

6.18.11.2.3

איטום קצות הציורות מידי יום אחרי גמר העבודה.

סתימה בפקקי עץ או אמצעי חרושתי אחר מאושר לציורות גשם או שפכים או
6.18.11.2.4
מחסומים למוע חדירת בטון בזמן יציקת תקרות או עמודים.
לא יורשה שימוש בשקי מלט משומשים או אלתור דומה .בכל מקום בו מסומן
6.18.11.2.5
"גמר ביצוע" יתקין הקבלן הפאומטי פקק חרושתי מתוצרת יצרן הצרת ,דהייו  -אוגן ואוגן
עוור לציורות מים ,או פקק מוברג בהתאם לקוטר .לציורות שפכים מ .H.D.P.E -יתקין הקבלן
הפאומטי אביזר סוף קו מתוצרת יצרן הציורות.
שיפועים
6.18.11.3
ציורות אופקיים מכל הסוגים יורכבו בשיפועים כוים ,כדי להבטיח אוורורם ויקוזם,
בהתאם למסומן בתכיות שיוגשו על ידי הקבלן הפאומטי.
6.18.11.4

ציורות בחריצים

ציורות בחריצים יקבעו כך שיהיה הכיסוי לפי הטיח לפחות  12מ"מ .לציורות מבודדים
יכוסו החריצים ברשת מתוחה מגולוות.
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הרכבת צרת גלויה
6.18.11.5
הרכבת צרת גלויה תבוצע כך שלכל ציור תהיה גישה לצרכי תיקוים או החלפה מבלי לפרק
ציורות אחרים של המתקים וגם לא ציורות של המקצועות האחרים.
6.18.11.6

תליית ותמיכת ציורות

כל הציורות יורכבו על תמיכות מתלים וחובקים מתוצרת " "UNISTRUTדגם  P-1000או
שווה ערך עם כל האביזרים האורגיליים הלווים לתמיכות אלה .תמיכת צרת קזים מיציקת
ברזל תהיה כך ,שבשום מקרה לא יעיק משקל הציור או האביזר על מחבר הצרת .הציורות
יבודדו המחובקים ע"י פסי גומי .פרופילי הפלדה דגם  P-1000מתוצרת "יויסטרט" או שווה
ערך .לכלל האביזרים הלווים כגון ברגים ,שלות חיזוקים ,חובקים וכיו"ב לא ימדדו בפרד
ומחירם ייכלל במחירים שיצייו בכתב הכמויות שיוגש על ידי הקבלן הפאומטי .הקבלן
הפאומטי יגיש לאישור העירייה את פרטי תלית הצרת שבדעתו להתקין בכל מקרה וביצוע
התליות והחיזוקים יהיה אך ורק ע"פ תוכיות מוחתמות "מאושר לביצוע" ע"י העירייה.
רקורדים
6.18.11.7
אחרי כל שסתום הברגה ובכיוון הזרימה ,יש להרכיב רקורד .הרקורד לא יימדד בפרד ,ומחירו
ייכלל במחיר השסתום שבכתב הכמויות שיוגש על ידי העירייה.
שרוולים
6.18.11.8
כל הציורות העוברים דרך מחיצות ,קירות ,או תקרות ,יסודרו שרוולים בקוטר גדול לפחות
בחמישה עשר מ"מ מהקוטר החיצוי של הציור העובר בשרוול .השרוולים יותקו תוך כדי
מהלך יציקת הקירות .בכל מקרה בו יתקין הקבלן הפאומטי שרוול שלא בהתאם לצורך או
במיקום שאיו כון או שלא יותקן שרוול יקדח הקבלן הפאומטי ללא תמורה וספת קידוח
בקוטר תואם באמצעות מקדח יהלום ויתקין שרוול חדש .לא תורשה חציבה מכל סוג שהוא.
השרוולים יהיו מציורות פלדה דרג ב' ,צבועים ובאורך תואם את רוחב הקירות .לאחר התקת
הצרת יסתום הקבלן הפאומטי את הרווח בין הציור והשרוול במסטיק מסוג מאושר ויכסה
את קודת היציאה מהקיר ע"י רוזטה מפלסטיק כדוגמת תוצרת " "FLAMCOמשי צידי
הקיר .שרוולי הצרת לא ימדדו בפרד )אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות( ומחירם ,כולל
הרוזטות ואמצעי האיטום ייכלל במחיר הצרת שבכתב הכמויות שיוגש על ידי הקבלן
הפאומטי.
 6.18.12ציורות מים ושסתומים במבה
מערכת מי צריכה ומערכת כיבוי אש
6.18.12.1
כל הצרת במערכת מים קרים וצרת כבוי-אש תבוצע מציורות פלדה מגולווים ללא תפר סק-
 .40ציורציורות בקוטר עד " 2יורכבו בהברגה .ציורות בקוטר " 3יורכבו בריתוך עם
אלקטרודה עשירת אבץ או באמצעות מחברי "ויקטאוליק" .הציורות הגלויים יצבעו בשתי
שכבות צבע יסוד "מגיול" ושכבת צבע עליון ע"פ הוראות המפקח .ציורות מגולווים בקירות
יהיה עם עטיפה חרושתית  .APC-GALעבודות הצביעה לא תימדדה בפרד ,ומחירן יהיה כלול
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במחיר הצרת .צרת בקרקע תהיה מציורות פלדה שחורים ת"י  530עם ציפוי בטון פימי
ועטיפה חיצוית חרושתית סרטי הגה  3שכבות ,לדוגמא  .APC-3השסתומים במערכת המים
בקוטר עד " 2יהיו שסתומים כדוריים מתברגים מפליז מתוצרת "שגיב" סדרה  200או שווה
ערך .השסתומים בקוטר מעל " 2יהיו שסתומי פרפר מאוגים.
 6.18.13חיטוי ושטיפת המערכת
חיטוי ושטיפת מערכת המים הקרים והחמים ,מערכת מי כיבוי-אש ,תבוצע ע"י תמיסת מי
כלור ,בהתאם לסעיף  2.11של הל"ת .העבודה היא אחראית ביותר ולכן תבוצע בהתייעצות
עם משרד הבריאות ,בהשגחתו האישית של מהל העבודה ומומחה שמוכרים לו כל אמצעי
הבטיחות .העבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים ,לפי אכלוס המבה ומסירתו לשימוש.
העבודה תבוצע בצורה כזאת שבכיסת המערכת יכיסו מי כלור בכמות הדרושה ע"פ הל"ת.
ע"י משאבת מיון ילחצו את המים למערכת ,לאחר מכן יוקזו כל ברזי היציאה המורכבים
במערכת עד שלמים היוצאים יהיה ריח של כלור או שהמים ייבדקו ע"י תמיסה אורטו-
טולידול .אחרי החיטוי יש לשטוף באותה צורה את כל המערכת במים קיים ,שמכל ברזל יוצא
ומכל שסתום יקוז יזרמו המים בפתיחה מלאה במשך  5דקות .רמת הכלור בגמר השטיפה
תהיה זהה לרמת הכלור במערכת המים הכללית .החיטוי והשטיפה יהיו כלולים במחיר
הצרת.
 6.18.14מערכת שפכים סיטרים
תבוצע מציורות פוליאטילן קשיח בצפיפות גבוהה ) (H.D.P.E.כדוגמת תוצרת "גבריט" או
שווה ערך בהתאם למפרט מכון התקים וע"פ החיות היצרן .כל מערכת הקזים והאוורור
תהיה בהתאם לדרישות הל"ת .הספחים לציורות יהיו מתוצרת יצרן הציורות .תשומת לב
הקבלן הפאומטי להתקת ביקורות בהתאם להל"ת .קלות פתיחת מחברי הצרת איו תחליף
לעין ביקורת כדרש.
 6.18.15צרת תת קרקעית
כל הצרת התת קרקעית תותקן בעטיפת בטון מזוין ב -200כדלקמן :בקוטר " 10 - :4" - 8ס"מ
עטיפת בטון מסביב לציור עם ארבע מוטות ברזל  10מ"מ לאורך הצרת וחישוקים מרובעים
מברזל  8ס"מ כל  20ס"מ סביב הציור .במרחקים של  1.0מ' לאורך הציור יוצאו קוצים
מברזל בקוטר  6מ"מ ליציקת הרצפה .החפירה לצורך התקת הצרת התת קרקעית תחל אך
ורק לאחר סימון הקוים ע"פ המידות בתכיות ואישור המפקח לסימון זה .כל החומר החפור
לצורך התקת הצרת יסולק מהאתר ע"י הקבלן הפאומטי ,ולא יורשה שימוש חוזר באדמה
ושרידי מצע לצורך מילוי החפירות .כל עבודות החפירה/חציבה יהיו כלולות במחיר הצרת
התת-קרקעית ,ולא תשולם תוספת עבור קשיים בעבודה .צרת הדלוחין ויקוז מז"א הגלויה
תהיה מ.H.D.P.E. -
 6.18.16צרת פוליאטילן קשיח בצפיפות גבוהה לשפכים )(HDPE
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העבודה תבוצע ע"י אשים שהוסמכו ע"י יצרן הצרת ובפיקוחו .בסיום העבודה על הקבלן
הפאומטי לקבל אישור בכתב על טיב העבודה שעשתה בשטח כן כתב אחריות של יצרן הצרת
לתקופה של  10שים .הפיקוח באתר ,אישור הביצוע ואחריות היצרן כלולים במחירי הצרת.
לעירייה ,לציג היצרן ולמפקח באתר הזכות לפסול עובדים לא מתאימים ,מכשור וציוד לא
מתאים וכל התקה אשר עשתה שלא לפי ההוראות .החיבורים בצרת בקוטר עד " 2יהיו עם
מחברי תבריג .בקוטר מעל " 2החיבורים יבוצעו בריתוך )חימום חשמלי( ,מופות חשמליות או
חיבורי התפשטות ,הכל לפי החיות המפקח מטעם היצרן בשטח .בין קטעים טרומיים לא
יורשה חיבור בריתוך .בסוף העבודה תבוצע בדיקת לחץ ע"פ הל"ת .תליות צרת פוליאטילן
יהיו ע"פ החיות יצרן הצרת ויהיו חרושתיות כדוגמת תוצרת "רוקו" .לתשומת לב הקבלן
הפאומטי  -יש להתקין מחברי התפשטות ,קודות קבע ופתחי ביקורת גם אם לא סומו
בתכיות.
 6.18.17יקוז מי גשם
ציורות יקוז מי גשם יהיו פוליאטילן קשיח בצפיפות גבוהה ) (H.D.P.E.כדוגמת תוצרת
"גבריט" או שווה ערך גלויים או בתוך עמודים .קולטי מי הגשם יהיו מברזל יציקה עם טבעת
הידוק ליריעות איטום ומאריכים אוריגילים מתוצרת יצרן הקולט מתוצרת "פאסאווט" ,או
ש"ע מאושר.
 6.18.18עבודות מסגרת
כל הציורות העוברים דרך מחיצות ,קירות ,או תקרות ,יסודרו שרוולים בקוטר גדול לפחות
בחמישה עשר מ"מ מהקוטר החיצוי של הציור העובר בשרוול .השרוולים יותקו תוך כדי
מהלך יציקת הקירות .בכל מקרה בו יתקין הקבלן הפאומטי שרוול שלא בהתאם לצורך או
במיקום שאיו כון או שלא יותקן שרוול יקדח הקבלן הפאומטי ללא תמורה וספת קידוח
בקוטר תואם באמצעות מקדח יהלום ויתקין שרוול חדש .לא תורשה חציבה מכל סוג שהוא.
השרוולים יהיו מציורות פלדה דרג ב' ,צבועים ובאורך תואם את רוחב הקירות .לאחר התקת
הצרת יסתום הקבלן הפאומטי את הרווח בין הציור והשרוול במסטיק מסוג מאושר ויכסה
את קודת היציאה מהקיר ע"י רוזטה מפלסטיק כדוגמת תוצרת " "FLAMCOמשי צידי
הקיר .שרוולי הצרת אים מפורטים בפרד ומחירם ,כולל הרוזטות ואמצעי האיטום יכללו
בסעיפי הצרת שיוגש בכתב הכמויות.
 6.18.19אחריות הקבלן הפאומטי
על הקבלן הפאומטי לקחת בחשבון שזמן קצר לאחר גמר עבודתו יושלמו משטחי המצע
הקיימים באספלט והוא יהיה אחראי ,במשך  2שים ,לגבי אותם האזורים בהם בוצעו
התעלות לצרת .באם יחולו שקיעות או יופיעו סדקים מעל לתעלות ,כל תיקון שיבוצע יהיה
ללא תמורה וספת .
 6.18.20התאמת תקרות ומכסים של שוחות בקרה לפי כבישים
בכל מקום בו תבוצע שוחת בקרה בכביש או כשתקרת השוחה מותקת בגובה  15ס"מ מתחת
לפי הכביש המסומן בתכיות הכבישים והמרצפות ,הקבלן הפאומטי יכסה את תקרת השוחה
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למיעת כיסת אשפה בין לתוך השוחה .גמר השוחה עם פי הכביש יבוצע באמצעות התקת
טבעת בטון מזוין חרושתית עם המכסה התואם לפי ת"י ועבודה זו תבוצע יחד עם עבודות גמר
הכבישים והמדרכות ,ופיצול העבודה לא יזכה את הקבלן הפאומטי בשום תוספת שכר
כלשהיא.
 6.18.21מערכת ביוב ותיעול
לפי התחלת החפירות להחת קווי ביוב ותיעול על הקבלן הפאומטי לסמן את תוואי הקו
ותאי עזר להעביר לקרבת מקום החפירה את קודת הקבע ,לבדוק את קודת ההתחברות,
למדוד את רומי הקרקע הוכחי לאורך תוואי הקו.
 6.18.22סוגי הציורות
אם לא צויין אחרת יהיו ציורות הביוב והיקוז ציורות פי.וי.סי .לביוב ותיעול לפי ת"י 884
)כתום( "עבה" עבודות ההחה והחיבורים ייעשו בהתאם לפרסומי ההדרכה של יצרי
הציורות .סוגי ציורות אחרים יבוצעו בהתאם למפורט בתכיות ו/או בחתכים.
 6.18.23החת הציורות
בהחת הציורות בתעלה בין שתי שוחות בקרה יתחילו לאחר שהחפירה בין שתי השוחות
תושלם והקרקעית תיושר ותיבדק ע"י המפקח.
 6.18.24מצעים ותושבות
המצעים והתושבות לצרת ביוב והיקוז יבוצעו בהתאם למפורט בתכיות ובכתב הכמויות
שיוגש על ידי הקבלן הפאומטי ,המילוי לעטיפות הצרת יבוצעו כמפורט לגבי צרת מים ,כ"ל
לגבי סילוק האדמה החפורה.
 6.18.25שוחות בקרה
יבו בד בבד עם החת הציורות .השוחות במערכת הביוב יהיו בהתאם לת"י ,התקרה והמכסה
יתאימו לתכיות ולתקן –  40טון בכביש ו 12.5 -טון בגיון ובמדרכות .החוליה העליוה בכל
השוחות שבקוטר  1.00מ' או  1.25תהיה קוית .בשוחות בקוטר  80ס"מ תכוסה השוחה
בתקרת בטון מזוין והמכסה יורכב על צווארון בטון .בכבישים במדרכות יבה הצווארון בזמן
סלילת הכביש או המדרכה וגובה הצווארון יותאם כך שהסטיה בין פי הכביש ופי המכסה לא
יהיה גדול מאשר  0.5+ס"מ .פתח הכיסה לשוחות בקוטר עד  80ס"מ יהיה בקוטר  50ס"מ.
לשוחות בקוטר  1.00מ' עד  1.25מ' יותקן פתח כיסה בקוטר  60ס"מ.
 6.18.26מפרידי שומן
בור השיקוע ומפריד השומן יהיו מתוצרת "וולפמן" מבטון מזוין או שווי ערך ויותקו ע"פ
הל"ת והוראות היצרן .מעל תקרת המפרידים יותקו שוחות בקרה לכל פתחי המפרידים עד
פי הכביש .השוחות יהיו בקוטר ע"פ הל"ת והמכסים ,כמפורט כסעיף בושא זה .במידה
ומפריד שומן יהיה במדרכה ,מותר שימוש במוצרי "רומולד" בתאום עם עירייה ומפקח.
 6.18.27הערות לוות להתקה בכביש
מפריד שומן ומיכל שיקוע שיוטמו באזור בו יש תועת כלי רכב ,בעומק עד  1.5מ' ,מעל ציור
הכיסה  .I.L.חובה לצקת משטח בטון או משטח אספלט כולל מצעים ומכסים ,אשר יחושבו
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ויתוכו ע"י עירייה מטעם הקבלן הפאומטי ,מותאמים ומשולבים למשטח בו מוטמן
המפריד .למפריד המותקן בעומק הגדול מ 1.5 -מ' – יש לצקת תקרת בטון בעובי  15ס"מ,
בגובה  25-20ס"מ מעל לחלקו העליון של המפריד ,ברוחב  140ס"מ ואורך הגדול מהמפריד ב-
 60ס"מ – המשך ההתקה רגיל.
 6.18.28התקת תא הדגימה
יש לחבר את יציאת המפריד לתא הדגימה ע"י ציור קצר בקוטר הדרש .את תא הדגימה יש
לחבר למערכת הביוב ,ע"י היציאה המדורגת של התא ולחתוך בהתאם לקוטר הדרש .הכיסה
תמיד גבוהה מהיציאה ויוצרת מפל פימי .ציור יטור – להקפיד שציור היטור יגיע ליריעת
הפוליאטילן יש להתאים את גובה תא הדגימה לעד פי השטח.
 6.18.29שלבים ועיבוד הקרקעיות
בכל שוחה מעל  1.15מ' עומק יסודרו שלבים מיציקת ברזל ת"י  316במרחקים של  30ס"מ
לסירוגין .קרקעית השוחה תעובד עם אפיקי זרימה תואמים לקוטרי הציורות הכסים
והיוצאים.
 6.18.30מבחים
מערכת המים תיבדקה בלחץ הידראולי של  12ק"ג/סמ"ר למשך  24שעות .לא תורשה ירידת
לחץ כל שהיא .מערכת הביוב/תיעול תיבדקה לפי דרישות הל"ת ,ת"י  1205ומפרט הטכי
הכללי .בסיום העבודות יספק הקבלן הפאומטי צילום וידיאו של כל קווי הביוב והיקוז יחד
עם תוכית .AS MADE
 6.18.31הוראות תכון -גילוי וכיבוי אש
פרק זה כולל את מערכת הספריקלרים ,אישור התכון והביצוע ע"י מכבי-אש וביצוע העבודות
המפורטות בהמשך לפעולה מושלמת ,כולל הפעלה ויסוי ,הרצה ,הדרכה ואחריות ,לרבות
אישור מכון התקים .כל העבודות יבוצעו בהתאם לת"י  1596חלק  NFPA 13 ) 1במהדורת
 ,(2010למפרט הטכי הכללי לעבודות בין שבהוצאת הועדה הבין-משרדית המשותפת
למשרדי ממשלה בהוצאתם האחרוה.
פרק  - 00מוקדמות.
פרק  - 07מתקי תברואה.
פרק  - 08מתקי חשמל.
פרק  - 34כיבוי אש.
ביגוד לאמור בסעיף אופי מדידה ה"ל לא תשולם תוספת עבור ספחי צרת אשר לא יפורטו
במפורש בכתב הכמויות שיוגש על ידי הקבלן הפאומטי ומחירם ייכלל במחיר הצרת.
 6.18.32תקים
מערכת הספריקלרים תבוצע ע"פ תקן  NFPA-13במהדורה שאיה מוקדמת ממהדורת
 .2010כל הציוד והאביזרים אשר ישמשו את הקבלן הפאומטי לביצוע העבודה כגון
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ספריקלרים ,ברזי אזעקה ,מפסקי זרימה ,שסתומים ומחברי צרת יהיו מאושרים ע"י
 .F.M/U.L.הצרת תישא תו תקן ישראלי.
 6.18.33מסמכים ותכיות
הקבלן הפאומטי

יכין שרטוטי עבודה בקה מידה  1:50של כל המערכת וחישובים

הידראוליים מפורטים ע"פ דרישות  .NFPAיחד עם השרטוטים יגיש הקבלן הפאומטי לאישור
העירייה ומכון התקים את רשימת הציוד המלא אשר בדעתו להשתמש לצורך ביצוע העבודה
כולל פרוספקט יצרן לכל מוצר ואביזר .התכיות והחישובים ההידראוליים יוגשו ע"י הקבלן
הפאומטי למכון התקים לפי תחילת הביצוע .עלות הבדיקה – תחול על הקבלן הפאומטי
ותהיה כלולה במחירי העבודה .רק לאחר אישור העירייה ומכון התקים לכל מוצר ,תכית
ואביזר יורשה הקבלן הפאומטי להתחיל בביצוע העבודה .דחיית חלק מהמוצרים והאביזרים
שיוגשו לאישור לעירייה היה סופית ואיה יתת לערעור .הקבלן הפאומטי יגיש שוב לאישור
מוצרים אלה בתאום עם העירייה .ביצוע העבודה מותה גם באישור זה .בגמר העבודה יגיש
הקבלן הפאומטי לעירייה שרטוטי עדות " "AS MADEלעבודה שביצע.
 6.18.34דרישות טכיות
כל הצרת במערכת בקוטר " 1 1/2ומעלה תבוצע מציורות פלדה מגולבים עם תפר סק.10 .
הצרת תחובר באמצעות מחברי " ."VICTAULICכל הצרת במערכת בקוטר " 1ו1 1/4" -
תבוצע בהברגה מציורות פלדה מגולבים ללא תפר סק .40 .הציורות יהיו מצופים חרושתית
באבקת פוליאסטר מותך בעובי מיימלי של  120מיקרון ,ע"פ מפרט  APC-Pשל "אברות".
צביעה ידית תורשה לתיקוי צבע והשלמות בלבד -הצרת תצבע בשכבת צבע יסוד "מגיול"
ובשתי שכבות צבע עליון אדום.
כל תליות הצרת יהיו בהתאם לפרק  13-14ב ,NFPA -בכל עפי הצרת תותקן תליה אחת
לפחות בין שי ספריקלרים .הקבלן הפאומטי יביא לאישור המתכן את דגמי התליות.
במערכת יותקו ברזי יסוי ליסוי המערכת .כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של 16
אטמ' ויהיו מאושרים .F.M/U.L.
 6.18.35ספריקלרים
כל ראשי ההמטרה המותקים במבה יהיו מסוג תיך ויישאו אישור  F.M./U.L.ואת
טמפרטורת הפתיחה .הספריקלרים במערכת התקרות האקוסטיות יהיו משולבים במבה
התקרה הדקורטיבית ויהיו  QUICK RESPONSEלרמת סיכון מוכה .בוסף יספק הקבלן
הפאומטי ארון עם ספריקלרים מכל סוג להחלפה ע"פ הוראות  NFPAומפתח להתקתם.
 6.18.36אחריות
הקבלן הפאומטי יהיה אחראי כלפי העירייה למערכת השלמה .מערכת הכיבוי תהיה בהתאם
לכל הדרישות וההחיות כמפורט ב NFPA -מהדורה אחרוה .האחריות הסופית והבלעדית

156

עיריית יהוד מווסון
מכרז מסגרת פומבי מס'  22/2022לביצוע עבודות תכון ,הקמה,
תפעול ותחזוקת מערכת פיאומטית לאיסוף פסולת  -בתחומי תמ"ל 1041
לתקיות המערכת ולפעולתה בהתאם לדרישות  NFPAתהיה על הקבלן הפאומטי .במשך
תקופת האחריות יטפל הקבלן הפאומטי במערכת על כל חלקיה ויחזיקה תמיד במצב תקין
וקי .במידת הצורך יספק הקבלן הפאומטי תקופה זו חלקים ,אביזרים ,מערכות ,התקים,
מכשירים ,או חומרים הדרושים ,כשהם חדשים ומהטיפוס המשוכלל ביותר לביצוע השירות
ואלו יהיו תמיד מתאימים למפרט ולתקים .את כל ההפרעות שתחולה בתקופת האחריות,
יסלק הקבלן הפאומטי מיד וללא תמורה וספת הוא ולא יאוחר מ 24 -שעות אחרי ההודעה.
אם פיגר הקבלן הפאומטי בתיקון ,רשאית העירייה ,להזמין בעל מקצוע מיומן על חשבון
הקבלן הפאומטי לתיקון התקלה.
בדיקת תכיות ה"עדות" וקבלת המתקן ע"י העירייה ו/או בא כוחו ,אים משחררים את
הקבלן הפאומטי מאחריותו .לכל חלק שהוחלף עקב פגימתו בתקופת האחריות ו/או בתומה
יתן הקבלן הפאומטי אחריות וספת לאותו חלק לשה מיום החלפתו .בתקופת האחריות
ה"ל חייב הקבלן הפאומטי לבצע את השירות של המערכת .כן יהא הקבלן הפאומטי )חוץ
מתקלות וקלקולים אשר עליו לסלקם כאמור לעיל( חייב לבדוק כל  6חודשים ,לקות ולבצע
את כל העבודות הקשורות בשירות .במשרד העירייה יותקן ספר "שירות" בו יירשמו דו"חות
על קלקולים בעבודה וזמן ביצועה וכו' .ספר זה יהיה חלק ממסמכי המסירה בתום תקופת
האחריות.

6.19

החיות תכון במרחב הציבורי

 6.19.1כללי
עבודות העפר לחפירת התוואי ,התעלות והשוחות ועבודות הריפוד ומילוי התעלות ביחס
למקרקעי השכוה תבוצעה על ידי קבלן התשתיות של עבודות הפיתוח ,אולם ,באחריותו
המקצועית המלאה של הקבלן הזוכה במכרז זה ללוות את העבודות ה"ל ולוודא את התאמת כל
מרכיבי עבודות קבלן התשתיות למפרט הדרישות ההדסיות והתפעוליות של עבודות החת
התשתית )צרת ,אביזרים ושוחות( של המערכת הפיאומטית ,אשר תבוצע על ידי הקבלן הזוכה
במכרז זה וללא תמורה וספת .
קבלן התשתיות יתאם מול הקבלן הפיאומטי את תחילת עבודותיו .הקבלן הזוכה יהיה מוכן
במועד המתוכן להתקת עבודותיו .לקבלן הזוכה לא תהיה שום טעה כלפי קבלן התשתיות ו /או
כלפי עיריית יהוד מווסון ו /או כלפי מי מטעמה במקרה של דחיה כלשהי בלוחות הזמים של
קבלן התשתיות כפי שהוגדרו בתיאום ביו ובין הקבלן הפיאומטי.
הקבלן הפיאומטי יהיה מחויב לעמידה בלוחות הזמים להם התחייב מול קבלן התשתיות.
הקבלן הפיאומטי יבצע את הכשרת והתאמת המגרש שהוקצה לטובת המבה הראשי ,במידה
והמבה עומד כעצמאי ,וזאת על פי החיות המזמיה.
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העבודה תכלול במידת הצורך גם סתימות זמיות של קצות ציורות באמצעות פקקים מותאמי
וואקום .העבודה כוללת ביצוע מדידות ותיעוד לאחר ביצוע על ידי מודד מוסמך וכולל בין היתר
גם מדידת הקצוות הזמיים וסימום על ידי מודד מוסמך.
מובהר כי באחריותו הבלעדית של הקבלן הזוכה תהא אספקת והחת הצרת ,האביזרים
והשוחות של המערכת הפיאומטית ,לרבות בחירת הצרת ,האביזרים והשוחות המתאימים
לעיין ביצוע העבודות שוא חוזה זה; ריתוך הצרת; בדיקות; וכדומה.
כן מובהר לקבלן הזוכה ,כי חתך החפירה אותו יקבל מאת קבלן התשתיות היו ברוחב ובעומק
על פי התוכית המפורטת לביצוע ,אשר יכין הקבלן הזוכה )במכרז זה( ואשר תאושר על ידי קבלן
התשתיות והעירייה .בכוות העירייה לאפשר ביצוע של החפירה בשיפועים מתאימים והכל על פי
החיות יועץ הקרקע והבטיחות של העירייה ,באופן שיאפשר את ביצוע העבודות ללא צורך
בדיפון ,ככל היתן.
באחריות הקבלן הפיאומטי לתיאום מפורט של לוח הזמים לביצוע החה וחיבור המערכת
הפיאומטית אל מול קבלן התשתיות בכל התכיות .
ככל שהקבלן הזוכה )במכרז זה( לא יעמוד בלוחות הזמים הדרשים לביצוע החת הצרת
הפיאומטית ו/או לא יחל בביצוע העבודות להחת התשתית הפיאומטית לאחר ביצוע עבודות
תשתית של קבלן התשתיות ,ו/או שלא יתן יהיה לבצע חפירות בשיפועי צד מתאימים מחשש
לפגיעה במרכיבי תשתיות שכבר בוצעו או מיצירת הפרעה למהלך עבודת קבלן הראשי ו/או
מחשש לפגיעה בתשתיות קיימות אשר בוצעו ו/או שעתידות להתבצע על ידי אחרים ,יבצע קבלן
התשתיות חפירה של תעלה ברוחב של  1.5מטר ובעומק הדרש על פי התוכית המפורטת לביצוע,
שיכין הקבלן הפיאומטי ואשר תאושר על ידי העירייה ,מבלי לגרוע מאחריות הקבלן הפיאומטי
בקשר לתכית כאמור .במקרה ה"ל ,ככל שיידרש ,יקים קבלן התשתיות מערכת תמיכה קלה
ו/או כבדה לעבודות דיפון ו/או כלובי דיפון ו/או שוחות זמיות ו/או מערכת הגה על יציבות
החפירות מכל סוג שיידרש לפי החיות הקבלן הפיאומטי ,באישור העירייה )להלן":עבודות
הדיפון"(.
עבודות הדיפון ,ככל שיידרשו ,כאמור לעיל ,יאושרו מראש ובכתב על ידי העירייה.
יובהר כי העירייה סוברי לאשר אמצעים חלופיים לעבודות הדיפון על פי שיקול דעתו המקצועי.
הקבלן הפיאומטי אחראי לאספקה וביצוע של החת תשתית המערכת הפיאומטית בחפירות
מוכות שיחפור קבלן התשתיות .העבודות כולן תבוצעה בשלבים שוים ,במתאם עם השיווקים
השוים ,במקטעים לא רציפים ,במספר אזורים במקביל ,ובהדרגה ,עד השלמת המערכת,
מסירתה והפעלתה עד גמר האיכלוסים .כולל ביצוע כל הבדיקות הדרשות ,לרבות בדיקות
ריתוכים ,בדיקות לחץ ובדיקות מעבדה וכל הדרש לצורך פעולה מלאה ומושלמת של המערכת
בקיים הדרש .ביצוע מערכת התשתית חייב להשתלב בביצוע עבודות קבלן התשתיות ובחלוות
הזמים שיוקצו לביצוע עבודות התשתית הפיאומטית בהתאם לתכית העבודה ולוחות הזמים
לביצוע של קבלן התשתיות )קבלן התשתיות(.רכיבי המערכת ,המשולבים במבים ,יחוברו אל
המבה הראשי )תחת האיסוף( ,באמצעות צרת הולכה ,כפי שמפורט להלן .הקבלן הפאומטי
יתכן ויקים את צרת ההולכה ובקרה ,מהמגופים ועד המבה הראשי )תחת האיסוף( -כולל
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חיבורים והכות לכיסה למגרשי מגורים /מסחר /ציבורי /משרדים /מלואות וכד' ועמדות
השלכה הציבוריות )כולל מעטפת הבטון התת-קרקעית( ,כולל.

 6.19.2מערכת צרת בתחום הציבורי
ציורות ההולכה  -צרת הולכת האשפה תבוצע מציור בקוטר פימי של  500מ"מ לכל אורכו,
בעובי מיימאלי של  6מ"מ ,הציור יהיה עטוף בעטיפת טריו –  3שכבות של פוליאתילן שחול על
צרת פלדה או שווה ערך .שכבת היסוד האפוקסי תהיה בעובי מיימלי של  55מקרון או שווה
ערך .שכבת דלק קופולימרי בעובי מיימלי של  150מיקרון או שווה ערך .שכבת פוליאתילן עליוה
תהיה מסוג  M.D.P.Eאו  H.D.P.Eאו שווה ערך לתמן יציבות להגדלת אורך חיי הציור .כל
פתרון אחר שיוצג בעת הגשת המכרז יעמוד בדרישות הפוקציוליות של המערכת ויוצג
בחישובים הדרשים .הקווים כוללים פתחים ומכסים לביקורות על הקו הראשי) .על הקו עצמו(.
למעטפת הצרת דרשות התכוות הבאות:
 6.19.2.1בידוד חשמלי של ציור הפלדה
 6.19.2.2בידוד הציור החשמלי מפי חדירת מים וחמצן
 6.19.2.3הגה קוריוזיות משופרת
 6.19.2.4הדבקה חזקה ורציפה בין העטיפה לציור
 6.19.2.5הגה מפי חדירת עצמים.
עטיפת הציור תיוצר על פי תקן ציורות פלדה מצופים בציפוי תלת שכבתי.
קטעי הצרת יהיו מחוברים אחד לשי ע"י ריתוך או ע"י חיבור שקע-תקע או ע"י חיבור באמצעות
חבקים חיצויים לציור .בכל מקרה יש לוודא אטימות החיבור למיעת דליפת וזלים וגזים.
שיטת העבודה וכמויות חומר האיטום לפי הוראות יצרן .כל הריתוכים והחיתוכים יהיו על פי
הוראות מפעל הייצור בלבד .מלאי הצרת ירוכז על ידי הקבלן הפאומטי בציורות שלמים באתר
התארגות .חיתוך ציורות יבוצע באישור ציג העירייה .זכותה של עיריית יהוד מווסון לבדוק
את אמיות ותקיות הציורות בעת ייצורם במפעל ו/או טרם פריקה .כל האביזרים שיותקו יהיו
בעלי תו תקן ישראלי או שווה ערך מאושר על ידי מכון התקים /או רשות מוסמכת .במידה
ותידרש צביעה יהיו הצבעים ,טרם צביעה ,סגורים מכיסת מים ,לכלוך ,או כל חומר זר אחר.
כמוכן יש להקפיד על כל הוראות היצרן בדבר דילול הצבעים והטיפול בהם.
אך עם זאת ,מובהר בזאת כי המערכת הפיאומטית תהיה עמוקה מתשתיות הביוב והיקוז
ועומק החפירה יהיה בהתאמה לתאום מפורט עם מכלול התשתיות ,וכפי שהוגדר בתוכיות
תיאום המערכות המצורפות למסמכי מכרז זה.
באחריות הקבלן הפאומטי לתאם את תוואי הצרת ,שלבי הביצוע ולוחות הזמים ,מול גורמי
עיריית יהוד מווסון ,ובכפוף לביצוע תיאום מערכות שהכיו גורמי עיריית יהוד מווסון לגבי
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התוכית .באחריות הקבלן הזוכה ,לקבל אישור במערכת התיאום ההדסי של עיריית יהוד
מווסון לכל שיוי שערך )ואושר( מול מתכי עיריית יהוד מווסון ובכלל.
באחריות הקבלן הפאומטי להיות מתואם עם קבלן התשתיות בושאי חפירת התוואי לצרת,
הטמת הצרת ,וריפודה על פי הוראות גורמי עיריית יהוד מווסון ,וקבלת כל האישורים ו/או
ההיתרים ו/או הרישיוות החוצים לשם כך על פי כל דין .המערכת תכלול מגופי יתוק והגה
קטודית ,בכפוף לאישור עיריית יהוד מווסון .מבחי לחץ מודגש כי בכל צרת הפיאומטית
שתיושם יבצע הקבלן הפאומטי בדיקות בקרת איכות בכפוף לסטדרטים מאושרים של בדיקות
אל הרס -וזלים חודרים ,בדיקה ויזואלית ,רמות פגמים בריתוך על פי החיות המזמיה.
בדיקות וזל חודר ייעשו בטמפרטורת הסביבה .כל תפר סדוק יבוצע מחדש ויוקה עד ששכבת
המתכת תהיה קייה לגמרי.
עומק החת הצרת ייקבע במהלך תיאום תשתיות מפורט עם ציגי העירייה וצוות המתכים של
התבע"ות .עומק הכיסוי המיימלי יהיה  100ס"מ .תחתית החפירה תהודק ותיושר ותוחלק
בהתאם לשיפועים הדרושים וכל האבים וגופים זרים יסולקו מהחפירה .בכל מקרה שהחפירה
תבוצע לעומק גדול מהדרש באחריות הקבלן הפיאומטי לוודא כי תושלם החפירה המיוחדת על
ידי קבלן התשתיות ובהתאם לפרט מילוי שייתן ע"י העירייה ו/או הוראות העירייה .לא יורשה
בשום אופן מילוי החפירה בחומר המכיל אבים וצמחיה אחרת .פרט למקרים בהם תהיה הוראה
אחרת ,במקרה ובוצעה חפירה על ידי הקבלן הפיאומטי ימלא הקבלן הפאומטי כל תעלה ו/או
חפירה מיד לאחר אישור העירייה על תקיות החת הצרת .לצורך ריבוד וכיסוי יש להשתמש
במילוי חול מסביב לציורות ועד  50ס"מ מעליהם או אחר כפי שייקבע על עיריית יהוד מווסון.
על הקבלן הפאומטי לקבל את אישור עיריית יהוד מווסון או מי מטעמה לחומר הריפוד .החת
צרות הפלדה תהיה על גבי משטחים מוגים מפגיעות הקרקע ,ריתוך הציור המוטמן יהיה מחוץ
לחפירה ,החת הצרת ו/או לפי מיקום שיאושר על ידי עיריית יהוד מווסון או מי מטעמה.
הקבלן הפאומטי יורשה להתחיל בעבודות החת הצרת רק לאחר קבלת אישור בכתב מציגי
עיריית יהוד מווסון .הריתוכים יבוצעו על יד רתך מוסמך עם תעודה בלבד.
באחריות הקבלן הפיאומטי לבדוק מפלס מי תהום ולבצע את הדרש ליציבות וביסוס הצרת,
מערכות החשמל והבקרה ,שוחות הטיפול וכד' .במסגרת הגשת מסמכי המכרז יציג המציע את
מתודולוגית התכון ושיטת הביצוע.
 6.19.3חובת תיאום החת הצרת תבוצע מול הקבלים הראשיים בתכית תמ"ל  ,1041ובתיאום
מקביל עם חברת יהול הפרויקטים.
 6.19.3.1תמ"ל  –1041משרד מלמן הדסה.
 6.19.4הקבלן הפאומטי יצלם ,באמצעי וידאו/אחר ,את קטעי צרת לפי כיסויים.
 6.19.5הצרת בתחום המרחב הציבורי ,תבוצע בתיאום לוחות הזמים של עיריית יהוד מווסון.
הצרת תכלול את כל הדרוש לחיבור המגרשים הפרטיים כולל כיסת הכה ואיטומה .הצרת
המיועדת לחיבור המבה תאטם בסגירה זמית תואמת אשר תפתח על ידי הקבלן הפאומטי או
גורם אחר לפי שיקול העירייה במועד חיבור המבה למערכת.
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 6.19.6שוחות בקרה
יבו בד בבד עם החת הצרת במרחב הציבורי .יבוצעו מאלמטים טרומיים או מבטון מזויין ב-
 ,30יצוק באתר ויוחו ע"ג מצע מהודק או בטון רזה בהתאמה .התקרה והמכסה יתאימו לעומס
של –  40טון בכביש ו 12.5 -טון בגיון ובמדרכות .השוחה תכלול רצפת בטון ופתחים למעבר
מערכות הבקרה והצרת .החולייה העליוה תהיה בהתאם לתיאום התשתיות המפורט והחיות
המזמיה .בכבישים ובמדרכות יבה הצווארון בזמן סלילת הכביש או המדרכה וגובה הצווארון
יותאם כך שהסטייה בין פי הכביש ופי המכסה לא יהיה גדול מאשר  0.5+ס"מ .באחריות
הקבלן הפאומטי להתאמת הגובה הסופי למפלסי הכביש הסופיים .יותקן פתח כיסה בקוטר 60
ס"מ ממין  .D-400השוחה תאפשר גישה גישה לצרת הראשית בעומקים שייקבעו אל מול צוות
המתכים של התב"ע הרלווטית .המרחקים בין שוחות הבקרה יועו בין  50-70מ' בתיאום מול
העירייה .ימוקמו ברצועת הדרך /חיות ,שצ"פים ובמקומות שאים מיועדים לשימושים אחרים
כגי שעשועים ,התקהלות ציבורית וכו' .מכסה תא הבקרה יתאים למעמס שיאת רכבים יעודים
ככיבוי אש ויתואם עם יועץ הפיתוח של הפרויקט .החת השוחות באחריות הקבלן הפאומטי.
מכסה שוחת הבקרה יהיה עם כיתוב העירייה וסמלה .הקבלן הפאומטי יעביר טרם הזמה
דוגמא לאישור העירייה ו/או מפקח מטעמה.
בתאי בקרה יצוקים באתר יטויחו כל המשטחים הפימים בטייח צמט קי  1:2ב 2שכבות 0.8
ס"מ ו –  0.4ס"מ .התאים הטרומיים יובאו עם פתחים מותאמים מראש עפ"י מיקום וקטרי
הצרת המתחברת .התאים יכללו מדרגות /סולמות ירידה צבועים בצבע יסוד ו  2שכבות צביעה
קלה ביטומית.
שוחות הבקרה יתוכו ויבוצעו עם אטימות מושלמת לחדירת מי גשמים ו/או השקיה הן בתת
הקרקע בקודות כיסת הצרת והמערכות והן במשטח הבטון עליו עומדות עמדות ההשלכה
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 6.19.7תיאום מדידות
באחריות הקבלן הפאומטי לקבל תוכית מדידה מחברות היהול ו /או ציגי העירייה מעודכות
עד  14יום לפי התחלת ביצוע החת המערכת הפיאומטית .כל שיוי ו /או אי התאמה מחייבים
אישור של חברת היהול ו/או העירייה ו /או מפקח מטעמה.
6.20

הגה גד קורוזיה

 6.20.1כללי:
כל חלקי המתכת הגלויים כגון :עבודות מסגרות ,צרת פלדה שאיה טמוה בקרקע או בבטון,
מסגרות למכסים ,מכסים ,שלבי ירידה מיציקת ברזל וכד' ,יעברו טיפול בהגה גד קורוזיה באחד
משי האופים :גילווון או צביעה.
 6.20.2גילוון
חלקי המתכת או אלמטים שלמים שיידרשו גלווון ,יגולווו באמבט אבץ חם .עובי הגלווון יהיה
 75מיקרון לפחות .יותר שימוש באלמטים המגולווים בתהליך יצורם כגון :ציורות פרופילים,
פחים וכו' .בכל מקרה של פגימה בגלווון ,אם כתוצאה מעבודות ריתוך ,יסור ,קדיחה ו /או מכל
סיבה אחרת ,יבוצע תיקון בצבע עשיר באבץ.
היישום יבוצע באופן הבא:
א.

הכת השטח :יקוי משמים ולכלוך באמצעות מברשת פלדה.

ב.

אופן היישום :במברשת או בריסוס.

ג.

מספר השכבות :שתי שכבות בעובי  30מיקרון כ"א לפחות.

ד.

זמן הייבוש 24 :שעות בין שכבה לשכבה.

6.21

צרת פאומטית

 6.21.1עבודות צרת
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 6.21.1.1באחריות הקבלן הפיאומטי לוודא כיסוי מתאים של הצרת הפיאומטית ע"י קבלן
התשתיות בכל השלבים ולהבטחת שלמותה בכל שלבי העבודה .במידה וייווצר חשש
לפגיעה בצרת יחויב הקבלן הפיאומטי לבצע מיגון מתאים לצרת לרבות עטיפת בטון
לציורות ללא תמורה וספת כל שהיא להצעתו .הצרת תוח על מצע חול )על פי מפרט
מאושר על ידי העירייה ( בעובי של לא יפחת מ 20-ס"מ  .הקבלן הפיאומטי יוודא
התאמת החפירה לדרישות החוק/המזמיה בתאי הימצאות מי תהום.
 6.21.2הכה לחיבור מגרש למערכת הפאומטית
 6.21.2.1יחידת המידה לציורות לחיבורי המערכת למגרשים תהיה יחידה .היחידה תכלול
אספקה והחת צרת ואביזרים לווים דרשים ,מתוכם כ 1-2 -מ' בתוך המגרש
שעלותו איה חלה על העירייה ,מעבר לכך יימדד הציור כציור רגיל .באחריות הקבלן
הפאומטי לתאם כיסה מול יזמי המגרשים הפרטים .הקבלן הפיאומטי יבצע מיגון
דרש למרכיבי המערכת הכסים לשטח המגרש ובכלל זה סימון שילוט וכדומה
באישור המזמיה.
 6.21.2.2היחידה תכלול בוסף את סתימת קצה הציור בפקק גבס או שווה ערך וסימוו ע"י
ברזל זווית בגובה של  180ס"מ.
 6.21.2.3במידה ועל פי החיית העירייה או מי מטעמה יסתיים מקטע החת המערכת
הפיאומטית בסיגה מקו מגרש פרטי ,באחריות הקבלן הפיאומטי לסימון קודת
הקצה של המערכת הפיאומטית בשטח הציבורי ובהמשך לתיאום החיבור בין קצה
המערכת בתוואי הציבורי לבין תוואי המערכת במגרש הפרטי ובמידת הצורך ועל פי
החיות המזמיה או מי מטעמה לבצע את כל העבודות האזרחיות הדרשות לחיבור
תקין בין קצה המערכת במרחב הציבורי לשטח המגרש הפרטי .
 6.21.3יחידות מידה
 6.21.3.1יחידת המידה לאספקה ,הובלה והחת הצרת תהיה מטר אורך ומסווגת בהתאם
לקוטרו החיצוי ולעומק הטמתו .עומק הציור יימדד מפי הקרקע בפועל )לאחר
ביצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים/מדרכות( ,ועד תחתית הציור לאורך ציר
הציור ,העומק יקבע כעומק ממוצע בין שתי קודות או שוחות סמוכות .היחידה
תכלול גם את הטיפול הכרוך באספקת הציורות ,הובלתם ,פריקתם ואחסום באתר
כולל הגה מפי תאי מזג האוויר ,שמירה על הצרת ופיזורם לאורך התוואי .מחיר
היחידה תכלול גם פחת ,ואת כל המרכיבים הדרשים לשיוע אשפה בשיטה
הפאומטית בכלל זה מערכות שליטה ובקרה ,שוחות בקרה וכו'.
 6.21.3.2האורך בקווי הצרת יימדד על ידי מודד מוסמך וכחלק מ – . ASMADE

 6.21.4הידוק המילוי
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הידוק מבוקר של המילוי יעשה על ידי קבלן התשתיות בשכבות על עובי של  20ס"מ לפחות וזאת
בבהתאם להחיות יועץ הקרקע של המזמיה.
 6.21.5חפירה לציורות ותאים
התעלות להחת הציורות יחפרו על ידי קבלן התשתיות בהתאם למידות המפלסים והשיפועים
שיאושרו בעת התכון המפורט של הקבלן הפיאומטי על ידי העירייה .דפות התעלה יהיו
מדופות על פי הגדרות דוח הקרקע של עיריית יהוד מווסון ולהחיות מהל הפרויקט מטעם
העירייה ויועץ גיאוטכי מטעם הקבלן הפיאומטי ובאחריותו וימלאו אחר כל תאי הבטיחות
הדרשים להמשך העבודה של קבלן התשתיות וכן להמשך עבודות ועבודותיו של קבלן הצרת
והשוחות מטעמו של הקבלן הפיאומטי.
החפירה לתאי הביקורת יבוצעו על ידי קבלן התשתיות בהתאם לקיים ולשיפועים המתוכים,
כולל יצירת מרווח עבודה להקמת התביות .התאים יבו על מצע בטון רזה בעובי של  5ס"מ
)מחיר הבטון הרזה כלול במחיר היחידה(.גובה סופי יתואם באחריות הקבלן הפיאומטי בשלב
תיאום התשתיות המפורט ( .
בעת ביצוע החפירות לציורות יקוט הקבלן הפיאומטי בכל האמצעים למוע התמוטטות
החפירה בהתאם להחיית מהל הפרויקט.
עמדות השלכת אשפה במרחב הציבורי
6.22
הקבלן הפאומטי ישלב במרחב הציבורי עמדות השלכת אשפה לרווחת התושבים ותפעולם על
ידם ,ובהתאם להמלצות התכית שמצורפת למכרז זה .עמדות השלכת האשפה יכללו שי פירי
השלכת אשפה.
 6.22.1מיקום עמדות השלכת האשפה יהיה על פי קביעת עיריית יהוד מווסון ,בתיאום
ובהתייעצות עם הקבלן הפאומטי .הקבלן הפאומטי יציע בהצעתו במכרז את כמות העמדות
במערכת על ידו ובתיאום עם התוכיות שצורפו במכרז זה.
 6.22.2עמדות ההשלכה כמתקי הקצה יעמדו בכל דרישות הגישות ,ויאושרו ע"י מורשה גישות
השירות מטעם הקבלן הפאומטי.
 6.22.3עמדת השלכת אשפה תכלול על כל הפחות :מתקן מעוצב אשר בו מצאים ציורות אשפה
עבור אשפה יבשה ועבור אשפה רטובה ,פתחים תואמים להכסת האשפה ,תיאום עיצוב העמדות
מול הרשות המקומית בשלב העיצוב האדריכלי או עפ"י החלטת העירייה ,מעטפת בטון בתת
הקרקע הכוללת עמידה בכל התקים הרלווטיים ,ובגודל מיימלי לפי מפרט והדמיות אשר הוצגו
למזמיה בשלב המכרז.
 6.22.4שילוט תואם :עמדת השלכת האשפה במרחב הציבורי תתוכן ע"י הקבלן הפאומטי,
ותהווה חלק מהוראות העיצוב לתוכית .יש להקפיד על בטיחות ,אופן הפעלה ברור ,גישות לכלל
האוכלוסייה כולל אשים בעלי מוגבלויות ,תפעול יעיל ווח ועיצוביות.
 6.22.5עמדה תמוקם על רחבה מרוצפת וגישה ,בשטח של עד  6 -מ"ר ובשטח שלא יפחת מ4 -
מ"ר.
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 6.22.6למען הסר ספק – המערכת בתת-הקרקע תמוקם במעטפת בטון מלאה ,מכל הצדדים,
כולל ברצפה.
 6.22.7דלתות עמדות ההשלכה החיצויות יהיו מסוג ערסל עם הגבלת מקום ,ויהיו עמידות
לתאי חוץ ובאישור המזמיה.
 6.22.8כלל הביוי והמערכות יהיו עם אטימות מושלמת לכיסת מי גשמים או השקיה בדגש על
מרחבי כיסת הצרת ומערכות הבקרה וחיבורי העמדות ההשלכה החיצויות ומעטפת הבטון.
 6.22.9תיאום תשתיות טרם הקמה באחריות הקבלן הפאומטי.
6.22.10ביצוע החפירה והמילוי בשטח עמדת ההשלכה הציבורית ייעשה על ידי קבלן מטעם
העירייה

 6.23הוראות תכון במגרשי המבים
)הוראות אילו אין לביצוע ישיר מול עיריית יהוד מווסון ואין חלק מתכולת העבודה של
הקבלן הפאומטי במכרז זה אלא מחייבים מול קבלי/יזמי המבים בתכית תמ"ל (1041
 6.23.1כלל המבים בתוכית )מבי מגורים ,מבי ציבור ,מבה מסחר ומוסדות ציבור( יחוברו
למערכת איסוף האשפה הפאומטית ,כפי שמפורט להלן.
 6.23.2מתקי איסוף האשפה במבים יכללו את המרכיבים הבאים
א.

חדרי אשפה קומתיים ,במפלסים בהם יש שימוש רלווטי למערך האשפה.

ב.

פייר ,הכולל מצחות אשפה.

ג.

דלתות השלכה.

ד.

חדר מגופים-מעטפת.

ה.

צרת הובלה למערך איסוף האשפה לשטח הציבורי.

 6.23.3תכון וביצוע מרכיבים אלה היו באחריות צד שלישי )היזמים /הקבלים /המתכים של
מבים אלה( ,למעט מרכיבי המערכת לאיסוף אשפה החל ממבה המבה הראשי ועד לחדרי
המגופים ,כולל המגופים וכל שאר המכשור והציוד המצאים בחדרי המגופים הקשורים לתפעול
המערכת הפאומטית ,יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן הפאומטי.
 6.23.4הקמת מערכת הפיוי בשיטה הפיאומטית בחדר המגופים המבי על כל מרכיביה
הדרשים לפעילות תקיה ומלאה של שיוע האשפה מהמבה למבה הראשי תהיה באחריות
היזם/קבלן כולל מערך הצרת ,מערכות הבקרה ,מערכות החשמל ,מערכות הידראוליות
,חיבורים לצרת הפיר ומערכות השתקה ואמצעי לפיוי בעת תקלות ,ולא רק ,ובתיאום עם
הקבלן הפאומטי או גוף אחר שייבחר להתקת המערכת הפאומטית במבים ובמגרשים
הפרטים/ציבורים.
 6.23.5בטיחות במבים :חדרי אשפה יופרדו הפרדת אש משאר חלקי המבה ,דלת הכיסה לחדר
תהיה דלת אש ,בחדר יותקן מתז גלאי ותאורת חרום )ושא זה יצטרך להיבדק מול כל תחת
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סילוק אשפה בצורה פרטית ,אלו רק החיות כלליות( .דלת הכיסה לשוט תהיה דלת אש .הצרת
בתחום המגרשים הפרטים ,מבי ציבור ,מסחר ומגורים וכל זאת בכפוף לכל האישורים הדרשים
בתהליך ההיתר כאישור כיבוי אש וכד'.
 6.23.6במבים משולבי שימושים -לדוגמא מגורים ומסחר  ,ציבורי ומסחר וכד' בהם תידרש על
ידי המזמיה ו/או בתיאום עם יזם המגרש הפרטי  ,הפרדת פיוי הפסולת )בהגדרתה
פסולת עודפת או הגדרה אחרת המחייבת שקילת כמות הפסולת המפוה( יתקין הקבלן
הפיאומטי אמצעי טכולוגי אשר יאפשר קבלת תוים מדויקים של כמות הפסולת
המפוה משימוש דרש על יד המזמיה במגרש המשולב .היה ויוכח על ידי הקבלן
הפיאומטי כי אין במצא אמצעי טכולוגי שכזה ויתבקש מהיבט מקצועי הפרדת מגופים
לשימושים שוים ביציאה אחת מהמגרש או במספר יציאות יקבל על כך הקבלן
הפיאומטי אישור מהמזמיה או ציגיה .במבי ציבור המשולבים במבי מגורים/אחר יציג
הקבלן הפיאומטי תכון להשלכה במגוף אחד ,כל פתרון אחר יהיה באישור המזמיה
בלבד .

6.24

חיבורים למגרשים הפרטים

 6.24.1במגרשים שטרם הוגשה לגביהם בקשה להיתר ביה על ידי יזמיהם עד למועד הביצוע,
יציע הקבלן הפאומטי את קודת חדירת הצרת אל המגרש ,בתיאום ובאישור עיריית
יהוד מווסון.
 6.24.2במגרש שאושר היתר ביה על ידי יזם המגרש ,טרם תחילת ביצוע חוזה זה ,יטמיע
הקבלן הפאומטי את קודת החיבור שקבע על ידי יזם המגרש בתכיות שלו.
 6.24.3תוואי הצרת במגרש ,ותיאומו מול יתר התשתיות באותו מגרש ,יהיו באחריות יזמי
המגרש.
 6.24.4באחריות הקבלן הפיאומטי לאשר את התוכיות הרלווטיות למערכת טרם הגשת
המסמכים הדרשים להליך הרישוי ובתיאום לוח הזמים של יזם המגרש.
 6.24.5באחריות מבצע הקמת המערכת הפאומטית במגרש הפרטי ,וללא תמורה וספת לתקן
כל זק למבה ,לצרת ,לכבילה ,לפיתוח צמוד וכיו"ב במגרש ,אשר גרם – במישרין ו/או בעקיפין
– כתוצאה ממעשיו ו/או ממחדליו של הקבלן הפאומטי ו/או מי מטעמו.
 6.24.6אישור לחיבור המבה למערכת הכללית מותה בהשלמת כל העבודות הקשורות להקמת
מערך פיוי האשפה הפיאומטי ובדיקת הפעלה ראשוית.
 6.24.7כל מבה אשר יחובר למערכת הפיאומטית יקבל חיבור פרד לצרת הראשית .לא תותר
חיבור מספר מבים לאותה קודת התחברות )שיטת השרשור( אלא באישור מקדים של המזמיה
או מי מטעמה .תוואי הציור הכס למגרש הפרטי ימוגן ויסומן באופן שימע פגיעה בו במהלך
עבודות החפירה במגרש הפרטי.
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 6.25דרישות בקרת איכות  -כל מפרטי הרכש ומפרטי הביצוע של הפרויקט על כל
הדיסציפליות יכללו פרק בקרת איכות בכל שלבי הביצוע .לכל פרט/ציוד יוכן תיק 2 ,העתקים
בעברית ,שיכלול:
 6.25.1מפרט טכי.
 6.25.2שרטוטי הציוד.
 6.25.3הוראות הפעלה בעברית.
 6.25.4הוראות אחזקה בעברית.
 6.25.5רשימת חלקי חילוף.
 6.25.6שם יצרן ושם הסוכן בארץ ,כולל טלפון ,כתובת ,שם ,ומייל.
 6.25.7כול זה מוגש מודפס ,ובוסף גם ב.CD
 6.25.8טופס בדיקת קבלה.
6.25.9
7

הוראות ביצוע

כללי
7.1
מפרטים טכיים מיוחדים של המחלקות השוות במהל ביוי ותשתית בעיריית יהוד מווסון,
מפרטים מיוחדים אלה באים להשלים ,להוסיף או לשות פרקים שוים במפרט הכללי או פרקים
רלווטיים אחרים שלו .הקבלן הפאומטי מתחייב לבצע את כל האמור במפרטים המיוחדים ,לא
תוכר כל תביעה של הקבלן הפאומטי בגין ביצוע עבודות הדרשות במפרטים המיוחדים אשר לא
צויו באומדן כתב הכמויות ,להלן המפרטים של עיריית יהוד מווסון.
 7.1.1מפרט טכי מיוחד לביצוע שיקום המסעות ומדרכות לאחר ביצוע עבודות במערכות תת-
קרקעיות של מחלקת דרכים בעיריית יהוד מווסון וחוברת סטדרטים של עיריית יהוד מווסון.
7.1.2

המפרט לביצוע צרת המים של יח' התיעול ו/או תאגיד מי אוו בעיריית יהוד מווסון.

7.1.3

והל הכת תכיות לאחר ביצוע ) (AS-MADEעבור יח' התיעול  -עיריית יהוד מווסון

עפ"י דרישות ה GIS -של עיריית יהוד מווסון גם לכבישים ,תאורה ,ומערכות ביוב ,תיעול ומים.
 7.1.4וסח לקבלת רישיון עבודה של עיריית יהוד מווסון ומכתב תאום הדסי של המרכז
העירוי לתיאום הדסי בעיריית יהוד מווסון המהווה חלק בלתי יפרד מחוזה זה .
 7.1.5מסמך תיאום הדסי מאושר ובתוקף לרבות קבלת רישיון עבודה של המרכז העירוי
לתיאום הדסי והארכתו במידת הצורך באחריות הקבלן הפאומטי ובקרת איכות מטעם הקבלן
הפאומטי .
7.1.6

מסמכי מסירת מבה.

עמידה ומילוי הדרישות והתאים לעבודות פיתוח בעיריית יהוד מווסון:
7.2
הקבלן הפאומטי מתחייב לעמוד בכל הדרישות והתאים לעבודות פיתוח ההוגות והיתות
באופן סטדרטי ע"י עיריית יהוד מווסון  /וועדה מקומית ,על הקבלן הפאומטי למלא אחר
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דרישות אלה במלואן ,בוסף עליו לפעול עפ"י מסמך תיאום הדסי ,המהווה חלק בלתי פרד
מתאי המכרז/חוזה וכל התאים וההחיות הכלולות בו מחייבות את הקבלן הפאומטי וכלולות
במחירי הסעיפים השוים ,כולל הדברים הבאים לדוגמא:
.1

גידור אתר העבודה.

.2

דרישות כיבוי אש  ,איכות סביבה ,מקורות ,משרד הבריאות ומהל משק המים.

.3

חתימה חוזה עם המכון הבודק שיאושר על ידי המפקח  /מהל על פרוגרמת

בדיקות הדרשת עפ"י התקים הישראלים שבתוקף לרבות דרישות וספות שתידרשה
.4
על ידי המפקח מפעם לפעם כגון :דרישות לבדיקות איטום ,הצפת גגות המבה ,מסגרות ,צבע,
בדיקות סויות לכלוסאות ,פיתוח חצר עפר מצעים וכו'.
.5

מדידות ותרשימי מדידות בהתאם לשלבי התקדמות העבודה עפ"י חוק התכון והביה.

מכולת אשפה לרבות התאמה והזזת דחסיות וחיבורן מפעם לפעם בהתאם לאישור אגף
.6
התברואה ומתן מעה לעסקים מסביב.
.7

תשלום עבור שעון מים ומים לעירייה ,חשמל זמי לחח"י ,לתקשורת ,לכבלים וכו'.

דרישות כל האמור בהיתר הביה והתאים הכתובים בו ,לרבות מחויבות ושיפוי הקבלן
.8
הפאומטי היכן שאמר יוזמי הביה/המבקש יהיה הקבלן הפאומטי.
יקטו כל האמצעים ע"י הקבלן הפאומטי למיעת רעש בזמן העבודות ,כדרש בגוף
.9
ההיתר והתקת ציוד גידור וכד' לכל זמן ביצוע העבודות.
סיעת משאיות לשטח הפרויקט תעשה בתאום הרשויות ואישורם כדין ,באחריות הקבלן
.10
הפאומטי וללא תמורה וספת לבצע את כל הדרישות והאמצעים לכך כולל עמידה בתקן עפ"י
דרישות ההיתר ואיכות הסביבה.
מילוי דרישות איכות הסביבה והיתר הביה לרבות מילוי אחר דרישות פיוי אשפה בזמן
.11
העבודות והסידורים לכך בכל זמן העבודות בפרויקט והסביבה הסמוכה לו.
הקבלן הפאומטי יעמיד לטובת הפרויקט מהל עבודה מוסה ,מהל ביצוע ואחראי על
.12
הביקורת כמפורט בטבלת דרישות מתכים.

הכרת האתר ,סביבתו ותאי העבודה:
7.3
הקבלן הפאומטי מצהיר בזה ,כי סייר באתר והכיר את תאי השטח ,דרכי הגישה ,מיקומם של
המתקים הטכיים ,תאי הקרקע ,טיבה וכו' ,וכן הכיר את תאי העבודה באתר וכל המשתמע
מכך ,לגבי ביצוע עבודותיו.
הקבלן הפאומטי מתחייב לקחת בחשבון את כל תאי השטח ,ולא תוכרה כל תביעות ,אשר
תומקה באי הכרת התאים באתר ,לרבות תאי השטח הקיימים ואשר אים באים לידי ביטוי
בתוכיות או במפרטים.
7.4
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באזורים ובמקומות בהן ישו פוטציאל לזיהום קרקע ,ועל פי החיות המזמיה יבצע הקבלן
הפיאומטי קידוחי קרקע ,על פי תכית הקידוחים שתאושר על ידי המשרד להגת הסביבה,
קידוחי הקרקע יבוצעו בהתאם למסמך "החיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע" של אגף שפכי
תעשיה ,דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגת הסביבה .יש לתאם מול הרפרט המחוזי את
ביצוע הקידוחים לפועל .בהתאם לתוצאות החקירה והתייחסות המשרד להגת הסביבה יפעל
הקבלן הפיאומטי ויקבל את כלל האישורים הדרשים לשחרור הקרקע לביה.
7.5

גישה למקום העבודה

 7.5.1הכשרת דרכי גישה מחוץ לאתר ,תהיה בתאום עם הרשות המקומית ,משטרת ישראל,
ו/או כל גורם אחר על פי דרישת הרשויות.
 7.5.2הכשרת דרכים זמיות לביצוע העבודות ,יחולו על קבלן התשתיות אך באחריות הקבלן
הפיאומטי לוודא את כל הדרש לטובת ביצוע המערכת הפיאומטית וכל עיכוב בהטמת הצרת
הפיאומטית כתוצאה מחוסר גישות למקום העבודה יחול על הקבלן הפיאומטי.
7.5.3
המפקח.

למיעת מטרדי אבק ,ירטיב הקבלן הפאומטי את דרכי העפר ע"פ צורך ועל פי דרישת

 7.5.4הקבלן הפאומטי ידאג ליקוי כבישים קיימים בהם הוא משתמש על-פי דרישת
העירייה/גוף הפיקוח.
7.6

דרכים ארעיות ואתר התארגות )קבלן פיאומטי (:

 7.6.1הקבלן הפיאומטי יתאם מול קבלן התשתיות ו/או קבלן ביצוע מטעם המזמיה את כל
הדרכים הארעיות הדרשות עבור הקמת המערכת הפיאומטית בשלבים השוים ,משטחי
האחסה הדרושים וכו' .באחריתו לדאוג להחזיקם במצב תקין ומסודר.
 7.6.2הקבלן הפיאומטי ידאג לשלמות הכבישים והמדרכות ,הגובלים לשטח עבודתו ,עליו
להתקין את התמרורים והשלטים הדרושים על פי החוק או דרישות הרשויות המוסמכות ,כולל
סימון מקומות החפירה ביום ובלילה ,קבלת אישור משרד העבודה לכל עבודות החפירה ,ההגה
עליהן וכו'.
 7.6.3באחריות הקבלן הפיאומטי לתאם את הסדרי התועה עם המשטרה והרשות המקומית,
לצורך קבלת היתרים ,רישיון ואישורים למייהם לרבות הזמת משטרה להכוות תועה ופרסום
בעיתון וזאת במידת הצורך .
 7.6.4בתום העבודה על הקבלן הפיאומטי להחזיר את המצב לקדמותו ,לפרק את הדרכים
הארעיות וכל העבודות אשר עשו על ידו לשם ביצוע העבודה.
 7.6.5אתר ההתארגות של הקבלן הפיאומטי יוקם על ידי קבלן התשתיות ,במיקום
ובפרוגראמה שתתואם ובאחריות הקבלן הפיאומטי.
 7.6.6הקבלן הפיאומטי ידאג לכל החיבורים והאישורים הדרשים הגין פעילותו באתר
ההתארגות .
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 7.6.7הקבלן הפיאומטי ידאג לאשר את תכית אתר ההתארגות מול כל הגורמים
הרלווטיים אצל העירייה וגופים חיצויים אחרים וזאת  3חודשים טרם תחילת עבודות החת
הצרת ומרכיבי המערכת הפיאומטית בתוואי.
7.7

צוות יהול העבודה של הקבלן הפיאומטי

7.7.1

צוות הקבלן הפיאומטי יהיה כמפורט בסעיפי המכרז .

 7.7.2כמו כן במהלך ההקמה תהיה הבטחת איכות ו/או פיקוח מטעם עיריית יהוד מווסון על
בקרת האיכות והפיקוח של הקבלן הפיאומטי.
7.7.3

עיריית יהוד מווסון תבצע בקרת איכות מטעמה.

 7.7.4הקבלן הפאומטי מתחייב להגיש לאשור המפקח רשימת צוות טכי ויהולי של האתר
אשר יכלול מהדס בעל יסיון מוכח ביהול ביצוע עבודות מסוג זה ,מודד מוסמך ומהל עבודה
בהתאם לפירוט בטבלת היסיון .צוות זה יהיה וכח באתר העבודה באופן מתמיד וקבוע וידאג
ליהול ותאום העבודות .מתוך הצוות ,ימה הקבלן הפאומטי אדם או אשים הרשאים לחתום
בשמו ביומי העבודה ,להתחייב ולקבל החיות בשמו.
 7.7.1בהוראת מהל בקרת איכות ו/או המפקח מטעם העירייה יחליף הקבלן הפאומטי מיד
עם קבלת הודעה על כך ,כל אחד מצוות העובדים ה"ל וכל עובד אחר ,וזאת על פי שקול דעתו
הבלעדי של המפקח.
7.8

מתן אפשרות פעולה לקבלים אחרים

 7.8.1על הקבלן הפאומטי לקחת בחשבון כי ייתכן שתוך כדי ביצוע עבודותיו בשטח ,יכסו
לשטח קבלים וספים כדי לבצע עבודות פיתוח ותשתית וספות כגון :מערכות מים ,יקוז ,ביוב,
חשמל ,טלפוים וכו' וכן גם עבודות ביה במגרשים השוים .הקבלן הפאומטי מתחייב לאפשר
לקבלים אלו תועה אותה על פי דרישתם ולשביעות רצון המפקח ,לכל מגרש ומגרש ,שבתחום
גבולות העבודה ,וימע מכל הפרעה להם.
 7.8.2העירייה ,קרי עיריית יהוד מווסון ו/או מהלת הבטחת איכות לא יהא צד בכל מקרה של
תביעות הדדיות בין קבלים ,ו/או יזמים ,הקבלן הפאומטי מתחייב לשפות את העירייה בכל
מקרה בו תיתבע ע"י צד שלישי ,כתוצאה מעבודתו.
 7.8.3התשתיות  -הקבלן הפאומטי יעבוד תחת קבלן התשתיות שייבחר לביצוע תשתיות ולא
רק בתמ"ל  1041על ידי העירייה ובכלל זה תיאום וארגון שטח ההתארגות של הקבלן הפאומטי,
לוחות זמים ,תיאום תשתיות וכל הדרש לביצוע עבודות מתואם ושוטף.
בסיום העבודות  ,קבלן התשתיות ימסור את עבודותיו כולל תוואים בהם ביצע עבודות עפר עבור
החת צרת ושוחות עבור הקבלן הפיאומטי ובמיקום עמדות ההשלכה הציבוריות.
לאחר קבלת אישור המסירה ולאחר השלמת החשבון הסופי ,קבלן התשתיות יקבל מהעירייה
תעודת גמר העבודה.
במידה שיתגלו שקיעות בכבישים ובתוואי החת הצרת הפיאומטית והשוחות והעבודות
בכללותן ,יהיה הקבלן הפיאומטי אחראי לתיאום התיקון ולפי החיות המפקח ולבדיקת תקיות
הצרת ומערכותיה תחת השיקוע..
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העבודות שתבוצעה באופן בלתי תלוי מעבודות הקבלן הפאומטי
7.9
העירייה רשאית למסור ביצוע עבודות וספות לקבלים אחרים או לבצוע על ידי גורמים אחרים
בתחום עבודתו של הקבלן הפאומטי ,לפי ראות עייה מבלי שתהיה לקבלן הפאומטי זכות
לתבוע תשלום או הטבה כלשהי בקשר לעבודות האמורות ,ותאום עם מבצעיהן .האמור כולל,
כיסת חב' חשמל ,בזק ,כבלים ,אגפי עיריית יהוד מווסון ,חברות ספקיות שוות וכו'.
7.10

מפרט עבודות מדידה

 7.10.1הקבלן הפאומטי יעסיק בכל משך ביצוע העבודה צוות מודדים ,כשבראשו עומד מודד
מוסמך ,להלן "המודד" .צוות המדידה לרבות המודד ,ילווה את העבודה באופן קבוע.
 7.10.2המפקח ,באמצעות מודד מטעם העירייה ,ימסור לקבלן הפאומטי את קודות הייחוס
) (B.Mואת רשימת הקואורדיטות של כל הקודות החוצות לדעתו לביצוע מושלם של העבודה.
 7.10.3אם במהלך העבודה ,מתעורר ספק לגבי כוות תוי קודה כלשהי ,יודיע על כך הקבלן
הפאומטי מידית למפקח.
 7.10.4המודד מטעם הקבלן הפאומטי יציין קודה או גובה לביצוע בשטח ,רק לאחר
שהשתכע מעבר לכל ספק כי תון זה איו עומד בסתירה עם אף תון אחר בשטח ויתריע בפי
המפקח מידית ,במידת הצורך ,על סתירות.
 7.10.5הקבלן הפאומטי יהיה האחראי הבלעדי על כוות הביצוע .טעויות הובעות מחוסר
דיוק יתוקו על חשבון הקבלן הפאומטי גם אם אושר לביצוע ע"י המפקח .אין לראות באישור
המפקח לכל ושא כאישור לכוות מיקום או גובה כלשהו.
 7.10.6כוות הביצוע תאושר בתום העבודות על סמך תכיות עדות בלבד ,ורק על סמך אימות
התוים ע"י מודד מטעם העירייה.
 7.10.7כל שרטוט ,מסמך לצורך חישוב כמויות המוגשים ע"י הקבלן הפאומטי לחב' C.P.M
ו/או למפקח יבדקו ויחתמו בחתימת ידו של המודד המוסמך.
 7.10.8המודד יסמן ,ימדוד ויאמת כל תון לכשיידרש לכך ע"י המפקח ,ויגיש תרשימים ותוים
כל שהם בתחום האתר וסביבתו על פי שיקול דעתו של המפקח.
 7.10.9חובה על הקבלן הפאומטי לתאם מדידות ומפלסים מול צוות המדידה של קבלן
התשתיות מטעם העירייה .כל שיוי/אי התאמה יובא לאישור העירייה ו/או המפקח מטעמה.

 7.11סידור השטח בגמר העבודה:
הקבלן הפאומטי מתחייב ,כי עם גמר העבודה ,לפי שלבי ביצוע שיוגדרו על ידי העירייה ולפי
קבלתה ע"י הפיקוח מטעם העירייה ,יפה ערמות ,שיירים וכל אשפה אחרת שהמפקח יורה
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לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו .הקבלן הפאומטי ימסור את האתר וסביבתו למפקח ,כשהוא
קי ומסודר.
7.12

לוחות זמים

 7.12.1עמידה בלוח הזמים היא אחד התאים הבסיסיים והיסודיים לקיום החוזה .על הקבלן
הפאומטי להגיש תוכית לוח זמים מפורטת לכל שלבי התכון ו/או הביצוע  15י"ע מהיום
שיידרש לכך על ידי המפקח מטעם העירייה .לוח זמים זה יהיה ממוחשב באמצעות תוכה של
 Winprojectשל  Microsoftגירסא עדכית ביותר ,לאישור המפקח.
 7.12.2היה והקבלן הפאומטי לא יוכל להכין את לוח הזמים במועד שצוין לעיל ,יוכן לוח
הזמים ע"י המפקח ולו"ז זה יחייב את הקבלן הפאומטי.
 7.12.3המפקח יבדוק את לוח הזמים ה"ל ויעיר את הערותיו לקבלן הפאומטי .עם גיבוש לוח
הזמים ,יהא לוח הזמים המאושר לוח זמים המחייב את הקבלן הפאומטי לצורך ביצוע
העבודה.
 7.12.4אם הקבלן הפאומטי לא ישלים העבודה במועד שקבע ,והעירייה תתבע ,במישרין ו/או
בעקיפין בגין פיגור בהתחלת עבודות הביה ע"י יזמים ו/או בעלי העסקים ,ישפה הקבלן
הפאומטי את העירייה בכל סכום שתתבע העירייה לשלם.
 7.12.5איחור הקבלן הפאומטי בשלב כל שהוא )פעילות כל שהיא( מהלו"ז ה"ל יחשב כפיגור
מכלל החוזה.
 7.12.6לעירייה שמורה הזכות להפעיל חברה ליהול ובקרה ,על לוחות הזמים וזאת מעבר
לבקרה ופיקוח מטעם הקבלן הפאומטי ומעבר למפקח מטעם העירייה ,קביעתה והמלצתה תהיה
קובעת וסופית לגבי כל פיגור ,על הקבלן הפאומטי למלא באופן מידי לתיקון כולל הוכחה והצגה
של אופן תיקון וצמצום הפיגור .בגין כל איחור ,תהא רשאית העירייה לחייב את הקבלן בפיצוי
כספי מוסכם בהתאם לסכום הקוב בספח ב – 1/כתב הכמויות לחוזה.
 7.12.7ידוע לקבלן הפאומטי שתסופקה תכיות מפעם לפעם ע"י המתכים רק באמצעות
המפקח ו/או ציגי חברת היהול ו/או ציגי העירייה .בכל מקרה אספקת תכיות ותזמום ו/או
עדכום לא תהיה עילה וסיבה לפיגור .מיד עם קבלת ת כיות וצו התחלת עבודה ,תוך  14ימים
חובה על הקבלן הפאומטי באמצעות המפקח להעביר רשימת הערות ובקשות במידה וחסר מידע
כלשהוא בתוכיות ו/או חסר/ים תוכית/יות .יתכו מקרים שבמהלך העבודה עקב אילוצים
יעודכו תכיות ואילו לא יהיו בסיס לכל תביעה ותוספת תשלום.
 7.12.8לוח הזמים ייקבע על ידי העירייה על פי שלבי הביצוע שיאושרו מעת לעת ובתיאום עם
קבלן התשתיות ו/או יהול הפרויקט.
 7.12.9לוח הזמים יכיל את כל שלבי ותהליכי השלמת התכון ,ההקמה ,חיבורים לתשתיות על
וחוץ ,הרצה ותפעול ובתוך זה יכלול התייחסות מפורטת גם ולא רק לושאים הבאים:
.1

תכון לשלביו השוים.

.2

אישורים לתכון למקטעיו השוים.
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.3

מסלול הרישוי לרבות הצגת לוח הזמים למועד הגשת בקשה להיתר וקבלתו.

.4

מועדי עליה לשטח.

.5

מועד הקמת והתמקמות באתר ההתארגות.

.6

מועדי הזמות ציוד לצרת ראשית על מרכיביה ומרכיביה המבה הראשי.

מועדים לבדיקות שדה וקבלת אישורים מגורמים מוסמכים )כדוגמת המשרד להגת
.7
הסביבה(.
.8

כל שלבי הביצוע הידועים לעירייה ובתיאום עם קבלן התשתיות.

.9

פעילויות של ספקי/קבלי משה.

7.13

עבודות אחזקה ויקיון שוטפים באתר:

 7.13.1הקבלן הפאומטי לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים זחליים .כמו כן ,ידאג
לקות את הכבישים הקיימים מידי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח .זקים
שייגרמו לכבישים קיימים ,או תשתיות אחרות ,על ידי הכלים של הקבלן הפאומטי יתוקו על
ידו וללא תמורה וספת .
 7.13.2מחירי הסעיפים השוים כוללים את אחריות הקבלן הפאומטי להחזיק באופן שוטף
מיימום  2מכולות אשפה לשיוע בכושר שיאה של לפחות  30טון כל אחת .המכולות יפוו על ידי
הקבלן הפאומטי כל אימת שיתמלאו .בוסף יהא הקבלן הפאומטי אחראי לשמירה ויקיון
האתר כולו ,כבישים ושוליהם לרבות כל תחומי העבודה של האתר לרבות השטחים הציבוריים.
באחריות הקבלן הפאומטי לקוט בכל האמצעים הדרושים למיעת זריקת אשפה ע"י אחרים
באתר אם באמצעות גידור האתר שילוט וכדומה.
 7.13.3בכל אופן הקבלן הפאומטי יהיה אחראי מידי פעם לפות האשפה שזרקה ע"י אחרים.
יערך סיור עם הפיקוח מידי יום א' בבוקר ,על מת לוודא כי האתר מתוחזק באופן אות וכי
הקבלן הפאומטי מתחזק האתר כראוי.
7.14

שלבי ביצוע -למעט המבה הראשי

 7.14.1באחריות הקבלן הפאומטי לקבל מכל חברת היהול הרלווטית למקטע הביצוע ,את לוח
הזמים המאושר על ידי עיריית יהוד מווסון .כל מה שובע מפעילות זו ההדסית והזמית
מבחית תשתיות ,תמיכות ,גשרי מעבר ,חיה זמית אחסון צרת ,דיפון גישות והתאמות כלולים
בהצעתו של הקבלן הפאומטי .כל הפתרוות ה"ל כרוכים בתכון ביצוע של הקבלן הפאומטי
בהתאם למפרט הגשת תכיות ע"י יועציו וללא תמורה וספת .
 7.14.2לא ייתן לקבלן הפאומטי להתקדם כל עוד לא ישלים את העבודה בקטע שמסר לו ע"י
המפקח בכפוף לקבלת פקודות עבודה ולשביעות רצוו המלאה של המפקח ,לרבות מלוא
ההתחייבויות המשיות הובעות מחוזה זה .העירייה רואה את הקבלן הפאומטי כאילו הביא
בחשבון התוים דלעיל ,בעת הכת הצעתו ,ולא תוכר שום תביעה בגין ה"ל.
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 7.15פיוי אשפה
הצעת הקבלן הפאומטי כוללים פיוי עודפי חפירה ממגרש המבה הראשי )לכל מקום שיורה
המפקח ולכל מרחק שיידרש ,פיוי הפסולת מעודפי חפירה שפסלו למילוי לרבות פיוי אשפה
מהאתר )פסולת הקיימת לפי העבודה ,בכל תקופת הביצוע ובסיום העבודה( לאתר פסולת
מאושר ע"י המשרד להגת הסביבה .הקבלן הפאומטי מחויב להציג אישורים דרשים ומסמכים,
חשבויות מאתר קליטה מאושר ,כולל רישוי עסק כדין לקבלן פיוי הפסולת .פיוי הפסולת ייעשה
בתיאום עם קבלן התשתיות .קבלן המערכת הפיאומטית יהיה אחראי לתשלום כל האגרות,
ההיטלים והתשלומים ככל שיידרשו בגין פיוי פסולת מהאתר.
7.16

לימוד ותאום תכיות ומפרטים:

 7.16.1עם קבלת העבודה ,לאחר זכייתו במכרז ,ילמד הקבלן הפאומטי מחדש וביסודיות את
האתר ,התוכיות ,המפרטים ,וכל פרט הקשור בביצוע העבודה .לאחר מכן יתאם הקבלן
הפאומטי באמצעות המפקח פגישות תאום עם היועצים השוים בכל ושא וושא על מת לוודא
שכל פרטי העבודה באתר ברורים לו לחלוטין.
 7.16.2לא יתקבלו טעוים של אי הבת התוכיות כסיבות לעיכוב במהלך ביצוע העבודה או
ביצוע שלא תואם את התוכיות והמפרטים.
7.17

אחריות הקבלן הפאומטי למבים ומתקים קיימים בשטח

 7.17.1האחריות לשמירה על שלמות המבים והמתקים הקיימים בשטח תחול על הקבלן
הפאומטי .כמו כן עליו לקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת שלמותם של ציורות וכבלים
תת קרקעיים ,עמודי חשמל ,עמודי תאורה וטלפון ,עצים ושיחים ,שיש לשמרם .אלה יובטחו על
ידי גידור ודיפון מתאימים וקיטת כל האמצעים הדרושים למוע פגיעתם.
 7.17.2על הקבלן הפאומטי לתקן כל זק אשר יגרם למבים ,קווי תשתית ,מתקים וצמחיה
הקיימים בשטח ואשר פגעו כתוצאה מעבודת הקבלן הפאומטי בשטח .איכות התיקון תאושר
על ידי המפקח .התיקון יהיה על חשבון הקבלן הפאומטי.
7.18

עבודה בשטח בוי ומאוכלס

 7.18.1במקרה שהעבודה תתבצע בסמוך לשטח בוי ומאוכלס בתושבים ,על הקבלן הפאומטי
להביא בחשבון כי במשך כל תקופת הביצוע ,העבודה של כל המערכות בשטח האתר וסביבתו
חייבות להמשיך ולתפקד ללא כל הפרעות לחיי היום יום של האוכלוסייה בשכוה ,כולל ביצוע
גישות לבתים ,מעברים חופשיים לתועה של תושבי השכוה ,דרכי הגישה אלטרטיביות במידת
הצורך וכד'.
 7.18.2הקבלן הפאומטי מתחייב לבצע שילוט ,גידור ,תאורה ותאורת התרעה מתאימים
במקומות העבודה המסוכים בהתאם לדרישות משרד העבודה וכללי הבטיחות הדרושים .למרות
ביצוע כל האמור לעיל ,היה ויראה המפקח כי יש צורך להוסיף ולהתקין פריט וסף מהאמור
לעיל ,יעשה הקבלן הפאומטי ללא תמורה וספת כל עבודה וספת על פי הוראתו של המפקח.
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 7.18.3כל הדרישות ה"ל כלולות במחיר העבודה ולא תשולם לקבלן הפאומטי כל תוספת בגין
כך.
7.19

תכיות לאחר ביצוע

 7.19.1על הקבלן הפאומטי להכין ללא תמורה וספת תכיות לאחר ביצוע ,בהתאם לוהל
הקיים במחלקות השוות בעיריית יהוד מווסון ,כך שכל ושא וושא וכל אחת מהמערכות
השוות יבואו לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר ,על גבי התוכית כפי שבוצע בפועל באתר )כולל
כל השיויים לתוכיות המקוריות(.
 7.19.2התוכיות יהיו ממוחשבות ויועברו לידי המפקח על גבי סמי אורגיאל ודיסקטים
חתומות ע"י מודד מוסמך .מפרט המחשוב יאושר ע"י המפקח.
 7.19.3תכיות אלו לא ישמשו שום בסיס לתביעות כספיות של הקבלן הפאומטי על שיויים
בעבודות.
 7.19.4הכת התכיות ה"ל היה תאי מוקדם והכרחי לדיון ,בדיקה ואישור החשבון הסופי של
הקבלן הפאומטי ולקבלת העבודות ע"י עיריית יהוד מווסון.
 7.20אחריות לביצוע שלד הביין
על הקבלן הפאומטי מוטלת החובה במסגרת היתר הביה לחתום על הצהרת אחראי לביצוע שלד
הביין בהתאם לחוק התכון והביה וחובת דיווח לוועדה המקומית ע"י מודד מסומך לכל שלב
בהתקדמות העבודה בהעתק ל C.P.M-בהתאמה למיקום המבה.

 7.21החיות סביבתיות לשלב הקמת המבה הראשי והחת צרת ראשית/משית
באחריות הקבלן הפאומטי להקים אתר התארגות בשטח התכית ,לצורך אחסון ציוד ,כלים
וכלי עבודה ,בשטח אתר ההתארגות וכל שטח שבו מבוצעות עבודות הקמת הקשורות למערכת
הפאומטית יש לשמור על כללי בטיחות ועל מיעת מטרדים סביבתיים עפ"י כל דין .הקבלן
הפאומטי יתכן מיקום אתר התארגות בתיאום עם צוות המתכים מטעם המזמיה.
הקבלן הפאומטי יצמצם ככל היתן את אתר ההתארגות ובכל מקרה לא יתכן יותר מאתר
התארגות אחד לכל שלב ביצוע.
הקבלן הפאומטי יתאם/יתכן/יבצע במסגרת העבודות את כל עבודות העפר ,שיידרשו בפרויקט.
וזאת לאחר תיאום מלא מול הגורמים הרלווטיים כגון חברת חשמל ,טלפון ,תקשורת ,כבלים,
לווין ,גורמי העיריה וגורמי תשתיות ובכפוף להחיית עיריית יהוד מווסון.
עבודות העפר תבוצעה תוך תשומת לב והתחשבות מיוחדת בעבודות קבלים אחרים בתוכית
במקביל לעבודת הקבלן הפאומטי .עודפי עפר ופסולת בייה ירוכזו אך ורק בגבולות שטחי
העבודה מתואמים והמורשים ,כפי שיתואם עם הרשויות המוסמכות ,ויסולקו למקום שפך
מאושר .דרכים זמיות יהודקו ויורטבו לצמצום מפגעי אבק לסביבה .על הקבלן הפאומטי לקוט
בכל האמצעים הדרושים למיעת פיזור שאריות בטון ממיקסרים ,סחף ,בוץ ,וכיוצ"ב מחוץ
לגבולות האתר ,על גבי תשתיות ציבוריות ו/או פרטיות קיימות.
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שטח המבה הפיאומטי )המבה ראשי( יימסר לקבלן הפאומטי לצורך ביצוע עבודתו במצבו
הוכחי )" .("AS-ISבאחריות הקבלן הפאומטי לברר ,בעצמו וללא תמורה וספת  ,האם קיימים
בו מתקים/מערכות/תשתיות /זיהומי קרקע וכו' שיהיה עליו לטפל בסילוקם/בהחלפתם ,ולטפל
בהם בהתאם כדרש על פי דין.
 7.21.1כללי
סביב מחה הקבלן הפיאומטי וסביב אתרי המבה הראשי תוקם גדר בגבול תחום
7.21.1.1
ביצוע העבודות ,לפי תחילת העבודות ותישאר במקומה עד לגמר העבודות ,גובה הגדר לא תפחת
מ  3מטר .הגדר תימע כל כיסה בלתי מבוקרת לשטח ותתרום למיעת פיזור אבק.
7.21.1.2

יקוי הגדר מאבק מצטבר ,יבוצע ע"פ צורך ולכל הפחות אחת לשבוע.

שירותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירוית ו/או שירותים כימיים ,ו/או כל פתרון
7.21.1.3
אחר שיאושר על ידי האגף לאיכות הסביבה בעירייה.
על הקבלן המבצע את העבודה לקוט בכל האמצעים הדרשים למיעת מפגעים ומטרדים
7.21.1.4
סביבתיים לכל אורך ביצוע הפרויקט.
על הקבלן הפאומטי לבצע כל דרישה וספת ו/או להציג כל מסמך וחומר וסף שיידרש
7.21.1.5
על ידי עיריית יהוד מווסון.
הקבלן הפאומטי יעביר לכל קבלי המשה הסברים אודות אופיו של האתר מבחיה
7.21.1.6
סביבתית וקבלי המשה יידרשו לעמוד בכלל ההחיות המופיעות במסמך זה.
 7.21.2מיעת מפגעי רעש ורעידות במהלך הביה
 7.21.2.1מפלסי הרעש מציוד הבייה לא יעלה על  (80DBבמרחק של  15מ' מהמכוה כדרש
בהוראות התקות למיעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד ביה( ,התשל"ט – .1979
 7.21.2.2רעש העבודות יעמוד בהוראות התקות למיעת מפגעים )מיעת רעש( ,התש"ג – 1992
ותיקון תשע"א .2011-
 7.21.2.3על פי חוק עבודות באתרי בייה בימי חול באזורי מגורים הים בין השעות  07:00עד
 19:00בלבד .בערב יום מוחה תופסק העבודה בשעה ) 17:00או כשעה לפי כיסת יום המוחה
בעות החורף( ותחודש בשעה  07:00למחרת יום המוחה .העבודה תבוצע בכפוף לתקות למיעת
מפגעים ,במגבלות המשרד להגת הסביבה ובהתאם להוראות היחידה הסביבתית בעירייה
ובאישורה.
 7.21.2.4מפלסי הרעידות בבתים בסביבה מעבודות בייה יעמדו בקריטריוים ,המוגדרים בתקן
גרמי  DIN 4150בפרקים  2ו ,3-המתייחסים להשפעת הרעידות על ביין וגם על אדם.
 7.21.3איכות אוויר ומיעת מטרדי אבק
לצורך מיעת מטרדי אבק ,זיהום אוויר ועמידה בתקות חוק אוויר קי יקוט הקבלן באמצעים
הבאים:
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 7.21.3.1יקטו צעדים למיעת יצירה או פיזור של אבק כגון הרטבת ערימות עפר ודרכים לא
סלולות.
 7.21.3.2תימע פעילות יוצרת אבק באתר בימים בהם מתקיימים התאים הבאים :כאשר יתת
תחזית בכלי התקשורת של רמות גבוהות של זיהום אוויר חלקיקי ובימים בהם צפויות רוחות
חזקות )שמהירותן עולה על  6מ' /לשייה בקירוב(.
 7.21.3.3קידוחי הכלוסאות יבוצעו תוך קיטת האמצעים המתאימים לצמצום מפגעי אבק בדגש
על שעות הבוקר והערב בהם מתקיימים תאי פיזור קשיים.
 7.21.3.4צמצום פליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכוות קידוח )מיקרופיילים(
מצוידות בקולטי אבק או כל אמצעי אחר אשר ימע פליטת אבק במשך הקידוח )כגון הרטבה
רציפה מסביב ובתוך הקידוח בציור בגודל " 2לפחות וכיסוי מלא של פתח פליטת החומר עם
חומר קשיח(.
 7.21.3.5תבוצע הרטבה על ערימות העפר באזורי הפריקה וההעמסה בכדי לשמור על חומר לח כל
הזמן.
 7.21.3.6כל הצעדים הדרושים למיעת פליטות חלקיקים ואבק מהאתר יובאו לידיעת כלל
העובדים ומפעילי הציוד באתר העבודות.
 7.21.3.7כלי הרכב ,ציוד הדסי ,יועו באתר עד כמה שיתן במסלולי הסיעה המתוכים.
 7.21.3.8מהירות הסיעה באתר לא תעלה על  25קמ"ש ,יוצב שילוט בכיסה ובתחומי האתר
במקומות בולטים המגבילים את מהירות הסיעה ל  25קמ"ש.
 7.21.3.9ביציאה מהאתר יותקן מתקן ליקוי צמיגי כלי הרכב משאריות בוץ בכדי למוע פיזור
גושים על כבישים סמוכים.
יבוצע תדרוך של הגי משאיות הכסות לאתר באשר להגבלת מהירות הסיעה
7.21.3.10
בתחום העבודות וחשיבותה במיעת אבק.
יש לכסות את המשאיות המובילות חומרים העלולים להתפזר באוויר )גם
7.21.3.11
במידה והן ריקות( בברזט משי צדדיהן .משאית לא מכוסה לא תצא מאתר העבודות.
7.21.3.12
האפשר.

שפיכת חומרים מהמחפר או מדלי המוף על המשאית תיעשה בגובה מוך ככל

השלכת פסולת מקומה שייה ומעלה תעשה באמצעות שרוול ייעודי בלבד,
7.21.3.13
שיותב למכולה מכוסה ביריעה למיעת התרוממות אבק.
7.21.3.14

מהל העבודה ,ידאג לביצוע ההוראות וההמלצות ה"ל בזמן ביצוע העבודות.

 7.21.4הוראות ואמצעים למיעת זיהום קרקע
 7.21.4.1על הקבלן להציב כלי קיבול יעודים ולאצור בתוכם חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או
שארו כתוצאה מעבודתו המסווגים כחומרים מסוכים כדוגמת פחיות שמן ,קרקע מוכתמת
בשמים ודלקים ,סמרטוטים מוכתמים ,מסים וכיו"ב.
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 7.21.4.2סילוקם של חומרים אלה ייעשה בהתאם לוהל פיוי חומרים מסוכים.
 7.21.4.3פח המאצרות יהיה לפחות  110%מפח המכל ו/או החומרים שהוחו בו.
 7.21.4.4הקבלן אחראי לפיוי פסולת רעילה לאתר פסולת מורשה ורישום ביומן העבודה בהתאם
לוהל רישום ותיעוד.
 7.21.4.5על הקבלן לקוט בכל האמצעים הפיזיים )כדוגמת אחסון דלקים ושמים במאצרות
תקיות בגודל של  110%מפח החומר המאוחסן ,מלאי זמין של חומרי ספיחה וכו'( הדרשים
למיעה ו /או טיפול במקרה של זיהום.
 7.21.5טיפול בדלקים ושמים
כל מיכל דלק/שמן באתר יוח בתוך מאצרה ויעמוד בהוראות כדלקמן:
 7.21.5.1פח המאצרה יהיה לפחות  110%מפח המכל שבתוכו.
 7.21.5.2המאצרה תהיה עמידה בפי חלחול שמן ודלק.
 7.21.5.3בקודת היציאה של המאצרה יותקן מגוף.
 7.21.5.4המגוף יישאר במצב ורמלי סגור ויפתח ליקוז מי גשם בלבד.
 7.21.5.5שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על  24שעות מרגע גילויו ,הקבלן יפעל
מידית לספיגת החומר ויקוי המאצרה ,כך שלא תהיה דליפה מחוץ למאצרה.
 7.21.5.6פיוי שמן משומש מהאתר ,יעשה על ידי קבלן פיוי מאושר לאתר קליטה מאושר.
 7.21.5.7קבלות המעידות על פיוי ישמרו ויוצגו ,במידת הצורך על פי דרישה של גורם מוסמך.
 7.21.6מיעת יתושים
חל איסור על היווצרות מקווי מים עומדים או ביוב בתחום האתר.
 7.21.6.1יש למוע ו/או לחסל היקוות מים ו/או שפכים בשטח האתר.
 7.21.6.2יש לשמור על אתר מסודר ,מאורגן וקי בכל זמן תון במידת האפשר.
 7.21.6.3יש לשמור על יקיוו ושלמותו של השטח הגובל באתר הבייה.
 7.21.6.4העמדת צוות יקיון אשר תפקידו לקות את אתר הבייה במהלך היום ואשר ימע
מפגעים סביבתיים.
 7.21.7פסולת ושפכים
 7.21.7.1שפכים שייווצרו ומי שטיפת בטון ,יטופלו במידת הצורך טיפול מקדים לצורך עמידה
בתקן המותר להזרמת שפכים למערכת הביוב העירוית.
 7.21.7.2לא תורשה הטמה /שריפת פסולת מכל סוג שהוא בשטח האתר .הפסולת תפוה לאתרים
מורשים כדין בלבד.
 7.21.7.3יוקצה שטח לאצירת פסולת ,מיון ומחזור באתר.
 7.21.7.4פסולת מוצקה תיאצר במתקי אצירה ייעודיים בהתאם להוראות היחידה הסביבתית.
7.22
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 7.22.1באתר ההתארגות של הקבלן הפאומטי יוקם שלט המתאר הדמיה של המבה הראשי
וכלל הצרת הראשית בשטח התכית תמ"ל  .1041גודל השלט ייקבע על ידי העירייה ויואר
בשעות הלילה ,השלט יכלול בין השאר ולא רק -את שם הפרויקט ,שם הקבלן הפאומטי ,לוגו
כלל החברות בגוף הקבלן הפאומטי ,שם ולוגו העירייה ,שם מהל הפרויקט ,שם מפקח העבודה
והטלפוים שלהם ,שמות המתכים והטלפוים שלהם.
 7.22.2חל איסור לשלב שילוט מסחרי בשטח אתרי העבודה .שילוט שיוצב ביגוד להחיית
העירייה יוסר מידית ע"י הקבלן הפאומטי ויסולק מאתרי העבודה.
 7.22.3השילוט יוצב באתר לא מאוחר מ-חודשיים לאחר קבלת צו התחלת עבודה להקמת
מקטע ראשון ו/או הקמת אתר ההתארגות.
 7.22.4עלות השילוט ,אגרות בגיו ,הוצאות הקמתו יהיו באחריות הקבלן הפאומטי וללא
תמורה וספת .
 7.22.5לפי התחלת פעולות הביה באתר על הקבלן הפאומטי להקים בגבולות תחום עבודתו,
לפי החיית העירייה ,גדר ארעית וכן גידור משי להפרדת אזורי משה במידה ויתבקשו.
 7.22.6בגדרות ישולבו שערים על פי צורך .תכון מפרט ומיקום הגדרות והשערים יהיו באישור
העירייה ו/או ציג מטעמה.

 7.23תיאומים מול העירייה
בוסף לכתוב בחוזה על ספחיו ,הקבלן הפאומטי ידאג לפעול בהתאם להחיות המבוססות בין
השאר על תקות חוק התכון וביה חלק טז' "בקורת במקום הביה" ובמידה והקבלן הפאומטי
הוא גם הקבלן המבצע הוראות אילו יחולו גם עליו.
 7.23.1מהל הפרויקט מטעם הקבלן הפאומטי מחויב להמציא בכתב לעירייה או מי מטעמה
את האישורים/אסמכתאות/הצהרות הבאות לפי תחילת העבודה
 7.23.1.1הודעה על תחילת עבודה.
 7.23.1.2אישור שמבצע העבודה ,הן מבה ראשי והן הצבת צרת ראשית על מרכיביה עומד
בדרישות המכרז ובכלל זה קבלן רשום.
 7.23.1.3אישור כי מהל הפרויקט/מהדס הביצוע מטעם הקבלן הפאומטי הוא האחראי על
ביקרות הביה.
 7.23.1.4בקשה לסימון קו ביין.
 7.23.1.5אישור שחרור הקרקע על ידי המשרד להגת הסביבה במידה ויידרש.
 7.23.1.6אישורי תיאום הדסי/תשתיות מטעם העירייה.
 7.23.1.7המצאת כל מסמך אחר ,כדרש.
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 7.23.2מהל הפרויקט מטעם הקבלן הפאומטי מחויב להמציא לעירייה או מי מטעמה בכתב
את המסמכים הבאים עם התקדמות הביצוע
 7.23.2.1לפי יציקת יסודות המבה הראשי -אישור מודד מוסמך על מיקומם של היסודות
בהתאם לתאי ההיתר.
 7.23.2.2לפי יציקת יסודות/ביצוע קירות תומכים -אישור מודד מוסמך על מיקום של
היסודות/קירות תומכים בהתאם לתאים בהיתר.
 7.23.2.3עם גמר שלד קומת מסד – אישור מודד מוסמך לגבי מיקומה וגובהה של קומת המסד
בהתאם לתאי ההיתר.
 7.23.2.4עם גמר השלד -דיווח על גמר ביצוע שלד ע"י אחראי מטעם מהל הפרויקט של הקבלן
הפאומטי.
 7.23.2.5בכל סטייה מתאי ההיתר – דיווח מיידי בכתב ע"י מהל הפרויקט.
 7.23.2.6על פי דרישת העירייה -דיווחים בשלבים שוים על ידי מהל הפרויקט של הקבלן
הפאומטי.
 7.23.2.7הפסקת עבודות במקרה של שרידים ארכיאולוגיים והודעה על הימצאותם לרשות
העתיקות.
 7.23.2.8העתקת עצים – אישור מודד מוסמך למיקום העצים הדרשים העתקה על פי החיות
ההיתר.
 7.23.2.9המצאת כל מסמך אחר כדרש.
 7.23.3מהל הפרויקט מטעם הקבלן הפאומטי מחויב להמציא בכתב לעירייה את המסמכים
הבאים עם סיום עבודת הקמת המבה הראשי ומרכיביו במגרש בו הוא ממוקם.
 7.23.3.1עם גמר הביה-דיווח של אחראי מטעם מהל הפרויקט של העירייה.
 7.23.3.2בקשה לטופס גמר )טופס .(4
 7.23.3.3השגת טופס  4וטופס .5
 7.23.3.4המצאת כל מסמך אחר כדרש.
 7.24החיות ביצוע מערכת פיאומטית
 7.24.1יש לדאוג למרחק של לפחות  50ס"מ מכל תשתית אחרת בכל הכיווים.
 7.24.2יש לדאוג שהמרחק של  50ס"מ ישמר בחציות של תשתיות אחרות עם צרת האשפה
הפיאומטית.
 7.24.3צרת פיאומטית מצאת בעומק של  400ס"מ
 7.24.3.1במידה ורוצים לטוע עצים מעל הצרת הפיאומטית וידוע שמערכת השורשים
עלולה להגיע לעומקים של הצרת הפיאומטית  ,יש לוודא ביצוע הגת בטון בשכבה של 20
ס"מ ובגובה של  50ס"מ מעל הצרת הפיאומטית.
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 7.24.4במידה ועומק שורשי העצים רדוד עד לגובה של  100ס"מ מעל הצרת הפיאומטית  -אין
בעיה לטעת את העצים
 7.24.5על הרשות להתחייב לביצוע הטיעות עפ"י הרשום .
8

אופן ביצוע העבודות

ביצוע השירותים
8.1
הקבלן הפאומטי מתחייב בזאת כי השירותים יבוצעו על-ידו באופן ובדרך שתמלא אחר דרישת
העירייה וכי המערכת תתוחזק ברמות התחזוקה הגבוהות ביותר.
8.2

טיב השירותים

הקבלן הפאומטי יבצע את שירותי האחזקה במיומות ,במקצועיות ,ביעילות וברמה גבוהה.
אישורי כיסה למתקן
8.3
כיסת כל אדם למתקים של העירייה כפופה להתרים ואישורים של קצין הביטחון ו/או מהל
התחזוקה של העירייה .הקבלן הפאומטי יוודא כאמור לעיל את העברת תוי העובדים לעירייה,
על פי והל מקובל של העירייה ,ידאג כי יהיו אשי שירות וספים מבחית רמתם המקצועית
והיכרותם עם המתקן כך שבמקרה הצורך יוכלו לתת מעה.
מילוי הוראות
8.4
הקבלן הפאומטי מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ,כולל כל חוקי העזר והוראות הרשויות
המוסמכות.
בדיקות וביקורות
8.5
הקבלן הפאומטי יאפשר לעירייה לבדוק בכל עת את דרך פעולתו וקיומן של הוראות חוזה זה
על-ידו וקיום ההסדרים שקבעו ע"י העירייה ויסייע לעירייה בביצוע הבדיקות והביקורת
הדרושה .לשם כך ימסור הקבלן הפאומטי לעירייה כל מידע שיידרש לרבות עיון בספרים ,ביומי
עבודה ,בחשבוות וכיו"ב.
שת"פ בין הקבלן הפאומטי והעירייה
8.6
הקבלן הפאומטי מתחייב לבצע את השירותים בתיאום ובשיתוף פעולה עם העירייה על מת
להוציא לפועל את התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ולשביעות רצוה המלאה של העירייה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן הפאומטי לביצוע השירותים.
ביצוע השירותים עפ"י הוראות החוזה
8.7
קבעה העירייה כי השירותים כולם או חלקם ,אים מבוצעים עפ"י הוראות חוזה זה ,תהא
קביעתו סופית ועל הקבלן הפאומטי לשוב מיד ולבצע את השירותים כפי שיידרש על-ידי
העירייה .ביצוע העבודות ע"י הקבלן הפאומטי לאחר התראת העירייה לא יהיה בו כדי לפגוע
בזכות העירייה לכות מחשבוו של הקבלן הפאומטי פי מידת הזק.
8.8
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קבעה העירייה כי ביצוע השירותים ע"י הקבלן הפאומטי איו לשביעות רצוה ,תזהיר העירייה
את הקבלן הפאומטי בכתב ,בוסף לביצוע היכוי כאמור לעיל ,ואם לא שופר המצב תוך חמישה
ימים לאחר מתן אזהרה זו ,רשאית העירייה להעסיק עובדים או קבלים עצמאיים שיבצעו את
השירותים ולשלם עבור עבודתם מתוך הכספים המגיעים לקבלן הפאומטי וזאת מבלי לגרוע מכל
הוראה אחרת בחוזה זה לרבות מימוש זכות היכוי או כל קס אחר שיידרש ,ומבלי לפגוע בכל
סעד אחר העומד לעירייה לפי כל דין.
תקשורת במשרדי הקבלן הפאומטי
8.9
הקבלן הפאומטי מתחייב בזאת כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד לרשותו במשרדיו מוקד ,ובו
מחשב המחובר לרשת האיטרט כדרש לקבלת הודעות מייל ,שי מכשירי טלפון לפחות וכי
הודעות שתימסרה במשרדו תגעה לידיעת ציגו ו/או עובדי הגיבוי ,הכול לפי העיין ,לא יאוחר
מ 60 -דקות ממועד מסירתן ותבוצעה על-ידו במלואן בהתאם לדרישה ולזמי התגובה הדרשים
בטבלה בסעיף לעיל .המוקד יפעל במשך  24שעות ביממה בכל ימות השה )למעט יום הכיפורים(.

טבלה  3טבלת תקלות
דוגמה לתקלה

רמת דחיפות התקלה

תיאור התקלה

תקלה דחופה

תקלה בטיחותית או המסכת חיי תקלה של תזוזת העגורן אשר מסכת את העובד המתפעל
אדם ו/או משביתה את המערכת ו/או הג משאית הפסולת.
הפיאומטית מעל  3מבים ו/או כיסוי לשוחת בקרה שגב ומשאיר חור בכביש/מדרכה.
תקלה במערך בקרת וסיון אוויר
במבה הראשי.

תקלה רגילה

רעשים או תודות שאים מפריעים לפעולת פיוי הפסולת
הפיאומטית

כל תקלה אחרת שאיה דחופה

טבלה - 4היקף תקלות
תקלות/מערכת
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בודד מכיות-
במבה
)מגורים/משרד/מ ראשי
סחר(

מבה מרחב ציבורי

–
השלכה
מרחב ציבורי

מס' תקלות מאושר 1
לשה -פריט בודד

2

5

5

מס' תקלות מאושר 1
לשה  -מערכת
זמן תגובה לתיקון 2
תקלה )שעות(

1

1

1

2

2

2

זמן מוקצב לתיקון 24
תקלה )שעות(

12

6

24

זמן תגובה לתיקון 1
תקלה דחופה )שעות(
זמן מוקצב לתיקון 4
תקלה דחופה )שעות(

2

2

2

4

12

4

פיצויים במקרה של אי עמידה במשימות או הפרת הוראות
8.10
היה ולא עמד הקבלן הפאומטי במשימות על פי מסמך זה ,או הפר הוראה מהוראותיו ,תהא
העירייה רשאית לחייב את הקבלן הפיאומטי בפיצוי כספי מוסכם בסך הקוב בספח ב -1/כתב
הכמויות לחוזה ,לכל מקרה .כל המועדים האמורים בטבלה זו ימו בהתאם לפרק הזמן שקבע
לתיקון התקלה ו/או לביצוע האחזקה המועת) .למען הסר ספק יהיה העירייה רשאי לכות או
לקזז לאלתר את סכום הפיצוי המוסכם כאמור בטבלה זו ,עם התגבשות ההפרה/אי עמידה
במשימה וגם אם הקבלן תיקן את ההפרה לאחר התראה שיתה לו .מודגש כי פיצוי זה קבע
לאחר הערכה זהירה של הצדדים את זקיו של העירייה עקב ההפרה או אי העמידה במשימות.
הקבלן הפאומטי יבה תוכית אחזקה מועת שתית התתבסס על הוראות האחזקה ולוח זימון
האחזקה כמפורט בתיק המתקן ,אשר אושרו על ידי העירייה .תוכית האחזקה המועת השתית
תימסר לאישור יחידת הפיקוח מידי שה ,כחודשיים קלדרים לפי מועד אישור הפעלה למבה
הראשי כפי שקבע(.
הקבלן הפאומטי יעביר לציג העירייה ,מידי  6חודשים ,דוח המפרט את יישום תכית האחזקה
המועת השתית למול התכון המקורי של התכית .הדוח יפרט פיגורים ביישום התכית ,ככל
שיהיו ,השלכות הפיגורים ביישום התכית על פעילות המתחם ,וכן יפרט את הפעולות שבכוות
הקבלן הפאומטי לקוט ,לרבות לוח הזמים לביצוען ,להשלמת עבודות האחזקה המועת
בהתאם לתכית המקורית ולמיעת הישות הפיגורים.
העדכוים שיבוצעו בתכית האחזקה המועת השתית ,על כל המשמעויות הובעות מהם ,לרבות
עדכוים שעשו בעקבות שיוי בפעילות ביוזמת העירייה ,לא יהוו "שיוי" כהגדרתו בחוזה
והקבלן הפאומטי יבצע עדכוים אלה ללא תמורה וספת ללא תוספת תשלום.
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8.11

תפעול אתר הקבלן הפאומטי

 8.11.1המבה יחובר למערכת מים ולמערכת ביוב עירוית.
 8.11.2המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקית ויצויד בממסר פחת.
 8.11.3הוצאות התקתו ,הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל ,לרבות הוצאות בגין החלפת
מורות שרופות ,צריכת החשמל והמים  -חלות על הקבלן הפאומטי.
 8.11.4המבה כולו יוחזק באופן קי ומסודר ,הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן
הפאומטי באופן שוטף והקבלן הפאומטי יהיה אחראי ליקיון השוטף ,היום-יומי של המבה.
ישולבו במבה  2חדרי שירותים.
 8.11.5הקבלן הפאומטי יבה ללא תמורה וספת  ,במקום אחר בתחום האתר ,מחסן מתאים
לאחסת חומרים ,כלים ומכשירים אחרים ,לצורך ביצוע העבודות.
 8.11.6על הקבלן הפאומטי לאפשר גישה חופשית להולכי רגל ולרכב ,לכל אורך תקופת הביצוע,
לשטח המיועד לביית המחסים והמשרדים ה"ל.
 8.11.7עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה או במהלך הביצוע לפי החיות העירייה או מפקח
מטעמה ,יסתום הקבלן הפאומטי את כל הבורות ,יפה ,יפרק או יהרוס הקבלן הפאומטי ללא
תמורה וספת  ,את מבה מהל הפרויקט )באם יורשה לכך( ואת מבי הקבלן הפאומטי על
ציודם ,את המחסן ,את השירותים ואת המבה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם ממקום
המבה עד החזרת המצב לקדמותו טרם הקמת המחה.
 8.11.8כל הציוד שרכש או סופק עבור מהל הפרויקט לצורך ביצוע הפרויקט יוחזר לקבלן
הפאומטי.
 8.11.9השטח כולו יגודר בגדר פח ,בגובה  .2.2מ' לפחות ,מעוצבת לפי דרישת העירייה .תתוכן
ותוקם תאורת חוץ.
 8.11.10לא ישולם על כל הפריטים המפורטים לעיל בפרד .הקבלן הפאומטי יכלול פריטים אלו
על מחירי היחידה השוים שבכתב הכמויות .עם תום העבודה יוחזרו המחשב ,המדפסת וכל
הציוד האמור בפרק זה לידי הקבלן הפאומטי .הקבלן הפאומטי אחראי לכלל ושאי בטיחות
ע"פ חוק ו/או תקן ו/או החיית העירייה באתר ההתארגות ושטחי הביצוע.
 8.11.11הקבלן הפאומטי יבצע שיקום ופי על סמך החיות ו/או אישורים שיתו ע"י העירייה.
9

משרדי פיקוח באתר

על הקבלן הפאומטי להקים בעצמו וללא תמורה וספת  ,באתר העבודה ,במקום בו יורה
9.1
לו מהל הפרויקט )מטעם העירייה( ולתחזק ללא תמורה וספת  ,לפי דרישות מפורטות והוראות
מהל הפרויקט ,מבים לשימוש מהל הפרויקט ,מהל בקרת איכות ,המפקחים ,המתכים
והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית.
כל היתר ,רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבה הים
9.2
באחריות ועל חשבון הקבלן הפאומטי.
9.3
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אין התגדות שמשרד הקבלן הפאומטי ימוקם בסמיכות למבה מהל הפרויקט ,בתאי
9.4
שהוא יהווה יחידה משרדית פרדת לחלוטין.
9.5

על הקבלן הפאומטי להכשיר בצמוד למבה מהל הפרויקט משטח חיה מאספלט עבור

לא פחות מ 10 -כלי רכב לשימושם הבלעדי של מהל הפרויקט ואורחיו.
9.6

יבוצע קירוי בתחום כל השטח באזורים דרשים.

המבה ה"ל וחיותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש מהל הפרויקט תוך לא יאוחר מ-
9.7
 14ימים קלדאריים ,ממועד מסירת צו התחלת העבודה.
9.8

המבה יכלול:

9.8.1

חדרים כדלקמן:

 9.8.1.1חדר עבור משרדו של מהל הפרויקט ,בשטח טו לא קטן מ 20.0 -מ"ר.
 9.8.1.2חדר ישיבות ,בשטח טו לא קטן מ 20.0 -מ"ר.
 9.8.1.3חדר עבור מהל הבטחת איכות בשטח טו לא קטן מ 15.0-מ"ר.
 9.8.1.4שי חדרים למפקחים בגודל של  12מ"ר כל אחד מהם.
 9.8.1.5חדרים בגודל  12מ"ר לאיש הבטיחות ,מהל שליטה ובקרה ,מהל איכות וחשב כמויות.
 9.8.1.6חדר שירותים על ,שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של מהל הפרויקט ואורחיו.
השירותים יחוברו למערכת הביוב ,המים והחשמל.
 9.8.1.7חדר אוכל המצוייד בדברים הבאים :מקרר ,מיקרו-גל ,כיור ,מיי בר }תמי  4או שווה
ערך{ ,קומקום חשמלי ,שולחן  +כיסאות מתאימים ולצייד באופן שותף את המשרד בשתייה
חמה קפה/תה.
 9.8.1.8חלוות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם עילה אמיה וסורגים.
 9.8.1.9על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר.
 9.8.1.10כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר .במקרה של מבה יביל יוכס בידוד
תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה .החדרים ירוצפו במרצפות טרצו  20/20או יחופו בשטיחי
.P.V.C
 9.8.1.11מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור ,קירור וחימום לכל חדר בהספק של  2כ"ס לפחות.
 9.8.2ריהוט וציוד תקין ,באישורו של מהל הפרוייקט ולשביעות רצוו ,אשר יירכש על ידי
הקבלן הפאומטי וללא תמורה וספת ויכלול בין היתר:
 9.8.2.1שי שולחות משרדיים במידות  180/70ס"מ כל אחד ,כולל מגירות ,בכל משרד.
 14 9.8.2.2כסאות לשימוש משרדי מה"פ ושיים עבור מהל ה"א.
 9.8.2.3ארוות פח עם אמצעי עילה ,לשמירת תיקים ,עם אמצעי עילה ועוד אחד למהל ה"א.
 9.8.2.4לוחות עץ מוקצעים ,קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכיות.
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 9.8.2.5ציוד משרדי הכולל :סרגל קה מידה ,מחשבון כיס ,שדכן עם סיכות ,מחורר ,מספריים,
אטבים ,מתקן עם סרט הדבקה ,עטים ,עפרוות ,קלסרים ותיקי קרטון ,בכל כמות שתידרש ע"י
מהל הפרויקט.
 9.8.2.6התקת טלפון קבוע לכל אחד מהמשרדים.
 9.8.2.7מדפסת צבע ,מכות צילום ופלוטר.
 9.8.2.8שולחות וכסאות בהתאם לכמות האשים בכל אחד מהמשרדים לשביעות רצוו של
מהל הפרויקט.
 9.8.2.9מקרן לחדר הישיבות הכולל ווילון הקרה לשביעות רצוו של מהל הפרויקט.
 9.8.3תחות עבודה )מיימום  5כולל מחשוב  +תוכות עם רישיון כדרש( וציוד היקפי
למשרדים לשימוש הבלעדי של מהל הפרויקט ואשיו .הדרישות טכיות תהייה כדלקמן:
 9.8.3.1תחת עבודה )מחשב( מפרט טכי כדלקמן:
ייד (Dell Latitud E5580 (10030/7222
th Generation Intel Core i7-7600U Processor7
GB (1x8GB) 2133MHz DDR48
GB M.2 SATA Solid State Drive256
)FHD (1920x1080) Non-Touch Anti-Glare ("15.6
NVIDA GF 940MX
Windows 10 Professional (64Bit
שלוש שים אחריות יצרן באתר הלקוח
עבודה :
עבודה במעבדה – עדכוי מערכת הפעלה ואתחול בעברית
WIN10
תחת עגיה :
תחת עגיה Dell Dock WD-15 with 130W USB-C AC
תוכה :עבור כל התוכות צ"ל רישיון בודד ,מקורי בגרסה אחרוה בשוק.
 9.8.3.2קוי גישה לאיטרט מהיר  +איטרט אלחוטי  +תיבת דוא"ל .רוחב פס של  100מגה
לפחות  +חיבור לקו טלפון וספק שירותי איטרט.
 9.8.3.3שירות ואחריות לחומרה ותוכה במשך כל תקופת הביצוע.
 9.8.3.4תכולת הציוד הסופית תאושר על פי דרישת העירייה ו/או מפקח מטעמה
 9.8.3.5ביגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,לא ישולם עבור סעיף זה בפרד
והוא יהיה חלק ממחירי היחידה השוים .הציוד ה"ל יהיה רכוש הקבלן הפאומטי.
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9.9

אספקת והתקת מכות צילום משולבת בפקס ,סריקה ומייל ,לגודל ייר ,A3 , A4

ובהתאם לדרישות החברה .עבור סעיף זה לא ישולם בפרד והוא יהיה חלק ממחירי היחידה
השוים .הציוד ה"ל יהיה רכוש הקבלן הפאומטי .בסיום החוזה יוציא הקבלן הפאומטי את
הציוד מאתר העבודה.
 9.10ביטוח הציוד
על הקבלן הפאומטי לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט .הקבלן
הפאומטי התחייב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גיבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל
או חלקו .על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שגב או אבד.
לא ישולם על הפריטים אלו בפרד ,הקבלן הפאומטי יכלול תקורת של הפריטים ה"ל על
הפרויקט כולו.
 9.11השארת המשרד לרבות הציוד באתר
הקבלן הפאומטי יתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור
חשבון סופי ,כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותית באישור מהל הפרויקט וציג יחידת המחשוב.
 9.12תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים ,שתכלול קודות מאור
ומורות עם ורות פלואורסטיות וחיבורי קיר ,בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש אות ויעיל.
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פרק תפעול
כללי
הפעלת של המבה הראשי-
10
עם סיום שלב הקמת המבה הראשי כולל חלקי המערכת הפאומטית ,ייערך הקבלן הפאומטי
לקראת קבלת ההרשאה לתפעול המבה הראשי -אישור הפעלה למבה הראשי.
הקבלן הפאומטי ימסור לעירייה  3חודשים לפי תחילת התפעול של חלקי המערכת של המבה
הראשי ,שלושה עותקים מושלמים ומעודכים למצב בסיום הביצוע ,של ספרי המתקן ,למבה
ולמערכת הפאומטית ,שיכללו את כל מרכיבי התשתיות ,התכסית ,חלקי המבה ,המערכות,
המתקים ,תכיות התממשקות למערכות אחרות והאביזרים .ספרי המתקן ימסרו למהל
הפרויקט .ההיערכות ,תכלול השלמת ביצוע כל המרכיבים הכלולים לשלב הוכחי לפי פקודות
העבודה ,לרבות מבה הראשי ,הצרת התת -קרקעית במגרש המבה הראשי והשלמת הפיתוח
הצמוד לפי פקודת העבודה .באחריות הקבלן הפאומטי יהיה לבצע את כל הבדיקות ,התיקוים
וההרצות של כל המבה והמערכות ,לשביעות רצוה המלאה של העירייה.
הקבלן הפאומטי יגיש בקשה לאישור תקיות עבודות ההקמה ולקבלת אישור להפעלה לא
יאוחר מאשר  3חודשים לפי המועד הצפוי לאישור ההפעלה .בוסף ,באחריות הקבלן הפאומטי
להוציא טופס  4למבה הראשי וכל הדרש מהמזיה על פי הליה .ולפתוח תיק לרישיון עסק.
 10.1תאים לקבלת אישורי ההפעלה ראשויים למערכת הפיאומטית בכללותה -
להלן ההחיות והתאים לצורך קבלת ההרשאה לתפעול
תאים לקבלת אישור ההפעלה הראשוי בתחום ההדסי :הקבלן הפאומטי ביצע 3
א.
סבבים לפחות של פיוי אשפה מהמבה מגורים/משרדים/אחר בשלושה מגרשים פרדים ,בפח
ובמשקל המקסימאלי אליו התחייב במפרט וזאת מ 3-קומות פרדות -תחתוה-אמצעית ועליוה
במבה .הפעילות תתועד באמצעים דיגיטליים והפסולת המפוה תוצא ותיבדק במכולת האשפה
במבה הראשי ותתאים להיקף הפסולת המפוה מהמבה  :במשקל /ו/או פח .השקילה טרם
פיוי האשפה ולאחר קבלתה במבה הראשי תתועד בצילומים ועם משקל תקי .המשקל יצויד
במצלמת  ,LPRויאפשר העברת תוים ישירות לעירייה .מפרט מתקן השקילה בשטח התפעולי
של התחה יתואם סופית בהתאם לדרישות המזמיה אך יאפשר בכל אופן לשקול כל סוג של
פסולת היוצא משטח התחה.
הקבלן הפאומטי יבצע בדיקת ארובות על איכות האוויר הפלטת מהמבה הראשי במהלך
הסבבים הראשויים על פי החיות העירייה ויציג את הרמות הקלטות במבים הסמוכים למבה
הראשי .עמידה בערכי סף לושא מטרדי ריח כמוגדר על ידי המשרד להגת הסביבה ו/או היחידה
הסביבתית של העירייה תהווה תאי לקבלת אישור הפעלה למבה הראשי.

תאים לקבלת אישור ההפעלה הראשוי בתחום התפעול והתחזוקה הקבלן הפאומטי
ב.
ימלא אחר כל התאים המפורטים להלן:
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טרם קבלת אישור הפעלה למבה הראשי ,יציג הקבלן הפאומטי את המערכות השוות
לתפעול המצאות באתר המבה הראשי.
יחבר את המערכת לפחות לביין מגורים אחד ויבצע הרצה של המערכות השוות
בוכחות ציג העירייה
-

הקבלן הפאומטי יציג ,לא יאוחר מ 30 -יום טרם קבלת אישור ההפעלה הראשוי את

כוח האדם שיפעיל את המערכת.
-

הקבלן הפאומטי יציג את מערכות המידע לתפעול המערכת ,לא יאוחר מ  30 -יום טרם

קבלת אישור ההפעלה הראשוי.
-

הקבלן הפאומטי יציג את הציוד מתאים לתפעול המבה הראשי לא יאוחר מ  30 -יום

טרם קבלת אישור ההפעלה הראשוי.
-

הקבלן הפאומטי יציג את ספר המתקן בהתאם להוראות המפורטות

-

הקבלן הפאומטי יציג את כל האישורים הדרשים על-פי כל דין.

11

השלמת מתקים לקראת תפעול – מבה ראשי

 11.1גמר הקמה ואישור הפעלה למבה הראשי
כתאי הכרחי לתחילת בדיקות הקבלה לעבודות ההקמה ולמתן אישור ההפעלה ,הקבלן
הפאומטי יציג את כל מסמכי הרשויות הרלווטיות המאשרים את תקיות הביה כגון :אישורי
מכבי אש ,חברת החשמל לישראל בע"מ ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,משרד
העבודה ,היחידה האזורית לאיכות הסביבה ,יועץ גישות לכים ,ואישור פיקוד העורף למרחבים
המוגים ,ככל שיכללו .על מבה הראשי להיות מחובר בחיבור קבוע לחשמל ולתקשורת.
 90יום לפי המועד המתוכן והקבוע בלו"ז לאישור ההפעלה ראשוי ,הקבלן הפאומטי יעביר
את כלל האישורים המחויבים עפ"י מפרט הדסי ועפ"י כל דין ובכלל זה ולא רק.
 11.1.1הצהרת כל מתכן כי המערכת שתוכה על ידו ,עומדת בדרישות העירייה על פי החיות
התכון של העירייה כאמור בכרך זה ועל פי כל דין ,תקה ותקן שבתוקף וכל אמת מידה מקצועית
אותה  -בוצעה בדיוק ובשלמות על פי תאי ההיתר ,התכיות המאושרות ע"י העירייה ,וכן כי
המערכת שתוכה על ידו הופעלה ובדקה ,ושפעולתה מצאה תקיה.
 11.1.2הצהרת המתכים/יועצים כי המערכת מתפקדת כפי שדרש בחוזה ובמפרט זה ומספקת
תפוקות מתאימות כדרש ושאין השפעות שליליות על תפקודה על ידי מערכות טכיות אחרות,
באותם מקרים בהם לדעת העירייה יש אפשרות להשפעה הדדית כזו בין מספר מערכות שתוכו
בפרד.
 11.1.3מסירת חישובים סטטיים ותוכיות ביסוס וקוסטרוקציה של מבה הראשי בפרויקט.
 11.1.4מסירת חישובים להסעת הפסולת בשיטה הפיאומטית מהמבה הרחוק ביותר בשלב
הוכחי ו/או לפי פקודת העבודה
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 11.1.5תוצאות בדיקות סביבתיות כגון :גז רדון ,בדיקת גזים רעילים בחללים שוים ,בדיקת
עמידה בעוצמות קריה מותרות בסמוך ללוחות חשמל ,בדיקות רעש מחוץ למבה הראשי לרבות
רעש ממערכות לחץ אויר ומגופים ,בדיקות איכות אוויר פלט מהמבה הראשי וכד' ,לפי מפרט
בדיקות שיגיש הקבלן הפאומטי לאישור העירייה.
 11.1.6בדיקות תפקוד הגלאים והחיישים לסוגיהם לרבות מערכת בקרת מבים ,בהתאם
לדרישות התקים הישראליים הרלבטיים.
 11.1.7מיזוג אוויר ואוורור -דרישות וספות לגבי מבה ראשי
א.

אישור מ כון התקים לעמידה בת"י  .1001על כל פר קיו הר לוו טיים.

אישור קב לן מיזוג אויר על הפעלת יחידות מי זוג אויר למשך  72שעות לפחות
ב.
באו פן תקין.
ג.

דו"ח וי ס ות אויר צח.

ד.

דו" ח ויסות ייקת מטבחוים ושירותי ם.

ה.

דו"ח ויסות ייקת עשן.

ו.

דו"ח איכות או יר פלט מהמבה הראשי .

דו"חות ה פעלה של כל יחידות מפוח חשון ,חתומים ע"י הק בלן הפאומטי
ז.
ומה ל הפרויקט מטעמו.
ח.

דו"ח הפעלת יט"א ות לרבות אישור ציג יצרן יח ידות הק ירור על הפעלה וה רצה.

ט.

ד ו"ח תקי ו ת כל מ דפי האש.

י.

דו"חות טסטים תקיים לכל הצרת במערכת.

 11.1.8חשמל  -דרישות וספות
דו"ח ב ודק מוסמך מלא ותקי ן לל א כל הסתייגויות ,חתום ע"י הקבלן ה פאומט י
א.
 ,לגבי כל המתקי ם בפרויקט ,לרבות בדיקת שקעים ,הא רקות ,תקיות תאורה וכד'.
ב.

אי שור לבי צוע בדיקה בעו מ ס מלא לג ראטורי ם.

ג.

אישור לרישום הגראטורים במש רד האר גיה.

דו"ח ואישור בדיקת התאמת רמ ות תאורה לדריש ות החוזה והתקן ,ע" י יו עצי
ד.
חשמל ובטיחות.
ה.

אישורי מתכן ומ פקח לת קי ות מערכת הדלק ,ככ ל שתיכלל.

אישור בדיקת התאמה של רמות תאורת חרום לדרישות הח וזה והת קן ע"י יועץ
ו.
ה ח שמ ל.
ז.

בדי קה תרמו -ג רפית ת קיה ללוחות החשמל.

דו" ח בדיקת קריה אלקטרו מגטית ואישור יוע ץ מאושר ע"י המ שרד להגת
ח.
הסביבה.
ט.
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י.

איש ור הקב לן הפאומטי על י תו ק ופרוק כל מתקן החשמל הזמי.

יא .

א ישור הגה בפי ברקים ע"פ תק ן )כ ליא ברק(.

בדיקת מ קר ים ותג ובות ל מע רכות ג ראטור לרבות הפסקת חשמ ל וכיס ת מערכת
יב .
גראטורים לפעולה.

 11.1.9בקרת מבה  -דרישות וספות
אישור קבל ן הב קרה על בדיקת כל קודות המערכת בצו רה פרט ית  ,כולל הופעת
א.
הת קל ות במסכים.
ב.

אישו ר על תקיות מער כת בקרת תאורת חירום.

ג.

תעודת כיו ל ל ציוד מדידה.

 11.1.10גילוי אש וכיבוי בגז  -דרישות וספות לגבי המבה הראשי
א.

אישור מכון התקים לתקיות מערכו ת גילוי אש וכ יבוי בגז.

ב.

אישור הז כיין על השלמת העבודה.

ג.

אישור על חימוש מכלי כ יבו י.

 11.1.11אדריכלות וכללי  -דרישות וספות לגבי המבה הראשי
בדיקה מלאה ותקיה על פי ת "י  5103לתקרות ת ו תב  ,ציפו יים אקו סט יים
א.
ומ גשים.
ב.

בדיקת חוזק הידבק ות טיח.

ג.

בדיקת חוזק הדבקות ריצוף.

ד.

בדיקת חוזק הדבקות ח יפויים.

ה.

בדיקת שלמו ת ות קיות אביזרי כים.

ו.

בדיקות תקיות משטחי אפו קסי.

ז.

בדיקת עמי דו ת רצפה ברמות שח יקה על פי ת"י.

 11.1.12איטום -דרישות וספות  ,היה ורלבטי:
א.

בדיקת הצפת ג גו ת תקי ת עדכי ת לאחר ה שלמת העבודות בגגות.

 11.1.13בטיחות  -דרישות וספות:
א.

אישור הקבלן הפ אומטי והמפקח על השלמת איטומי א ש בכ ל שטח הפרויקט.

ב.

אישור על בדיקת כל לחצי החר ום במבה הראשי )תחת האיסוף(.

ג.

א ישור על ביצוע א יטגרציה ע"פ טבלת יועץ הבטי חות.

ד.

בד יקת העמסת מעק ו ת ככל שה חוק דור ש ,או אי שור קוסטרוקטור.

 11.1.14דרישות וספות דרשות עבור המבה ראשי
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א.

אישור מכון התקים ל מעליות.

ב.

אישור לעגו רים ולמתקי הרמה.

 11.1.15דרישות וספות שוות לגבי המערכת בכללותה:
א.

א יש ור לגבי תקיות מכולות ודחסים.

ב.

תקיות ואיטום צרת.

ג.

שלמות ותקי ות שוחות.

ד.

תקיו ת ה מגופים .

 11.1.16דרישות וספות-בר קיימא
אישור שלב ב' ממכון התעדה לתקן . 5281
תיק המתקים והציוד
לא יאוחר מ 90 -יום לפי המועד הקבוע בחוזה לקבלת אישור הפעלה ,ימסור הקבלן הפאומטי
לעירייה  3עותקים של תיקי המתקים והציוד הרלבטיים לתפעול ולאחזקת כל חלקי המערכת,
אשר יכללו בין היתר את התשתיות והמערכות במבה ובחצר המגרש ,ספרי מתקן ותוכיות עדות
יוגשו יכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בפרד את הפרטים המפורטים להלן:
חצר כולל גדרות היקפיות ,רחבות כולל חיוים ,שבילים וכבישים ,גיון וצרת השקיה,
11.2.1
מתקי חצר ,פרגולות ,בריכות מים לוי וכדומה.
11.2.2

תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב ,חשמל ,תקשורת למייה וכדומה.

מבה על רכיביו לרבות קוסטרוקציה ,חיפויים חיצויים ,גגות ,חדרי מדרגות ,חיפויים
11.2.3
פימיים ,חלוות ודלתות כולל אביזרים ,ריהוט מקובע ,תקרות בייים ,חתכים של פריטים
חריגים ,תוים טכיים  ,חישובים סטטיים וכדומה.
11.2.4

מתקי חשמל כולל מסדר ,מערכת הארקה ,מערכת קולטי ברקים וכדומה.

מערכות תאורה לרבות תאורת חצר ,מערכות תאורה פימית למייהן לרבות תאורת
11.2.5
חירום ושלטי מילוט ואזהרה מוארים.
11.2.6

מערכות גילוי אש ועשן.

11.2.7

ערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז.

11.2.8

מערכת גלוי פריצה.

11.2.9

מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור.

11.2.10

מערכת איסטלציה.

11.2.11

מערכת כריזה

חשמל וגרטורים )הכללים לגבי החשמל כוים גם למערכות אחרות בהן כללים מתקי
11.2.12
חשמל כולל מבי המגורים/משרדים/אחר(
בוסף להחיות הבטיחות ,יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש לבצען תוך קיטת
11.2.12.1
אמצעי בטיחות מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה ובגרטורים.
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11.2.12.2

תיאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות כיבוי אש בלוחות.

תיאור מפורט של מערכות החשמל ,הפיקוד ,הבקרה ואמצעי מיה ואופן כיולן.
11.2.12.3
על הסכמות של לוחות החשמל יצויו כל פרטי פריסת הכבלים לרבות סימון מספור הכיסות
והיציאות כפי שמסומות בפועל על הגידים ,חתכי הכבלים ומספר הגידים .על הסכמות יסומו
כל קודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה ,לכיול וויסות ,מספור מהדקים
ומוליכים ,חתך מוליכים ,גודל תיכים ומפסקים ,סכמה חד קווים של הלוח
11.2.12.4

תיאור מפורט של הפעולות הדרשות לסכרון גרטורים.

הוראות לטיפול ואחזקה לכל מערכות החשמל במבה ,כולל הוראות לכיוון זמי
11.2.12.5
השהייה והגות על מא"תים הראשים בהוראות לוויסות יחידות הבקרה למייהן.
11.2.12.6

צילום תעודת הבדיקה הסדרתית של הלוח אצל היצרן.

תכיות מושלמות ,עדכיות ליום מסירת המתקן ו/או סיום העבודות ,המאוחר
11.2.12.7
מביהם .התוכיות יכילו את כל היקף עבודת הקבלן הפאומטי להלן רשימה של תכיות שעל
הקבלן הפאומטי להכין-במבה הראשי וכולל בחדרים של מבי המגורים/משרדים/אחר
תכיות החווט החשמלי ,כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד .סכמות מפורטות של
11.2.12.7.1
לוחות חשמל ,סימון המעגלים ותכיות בצוע של שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי החשמל,
מערכי ציוד ,תעלות הולכת כבלים ,תכיות בסיסים והגבהות.
11.2.12.7.2

תכיות עבודה וייצור של כל לוחות החשמל.

11.2.12.7.3
סימום בפועל.

טבלאות עם רשימת פריסת השקעים והמפסקים המחוברים לכל מעגל ועל פי

11.2.12.7.4
מספרים וכו'.

מוליכי פיקוד ובקרה יצויו עם סימי הזיהוי שלהם ,כמו גווים ,אותיות,

11.2.13

מיזוג אוויר

11.2.13.1
בזמן אש.

תיאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו/או הפסקה

רשימת מועים ואלמטים חשמליים עם סימון השתייכות כל אלמט ועם כל
11.2.13.2
הפרטים הוגעים כמו תוצרת ,סוג ,מודל ,זרמים ,מתחים ,בדוד וכו' כמופיע בשלט ,כוון
אוברלואד וכו' כדרש.
11.2.13.3
בזמן אש.

תיאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו/או הפסקה

11.2.13.4

תעודות כיול של המכשור והבקרה.

11.2.13.5

להלן רשימה של תכיות שעל הקבלן הפאומטי להכין:

תכיות עבודה מאושרות של כל הצרת וכל התעלות .תכיות אלה יכללו את
11.2.13.5.1
סדור התעלות ,את התליות וההדוקים ודרכי חיזוקם למבה.
11.2.13.5.2
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טבלת סימון של כל המועים במתקן ,עם ציון ,לכל מוע ,של זרם עבודה ,זרם
11.2.13.5.3
ומילי ,זרם בעומס ,כוון בטחוות ליתרת זרם של המוע.
11.2.13.5.4

טבלת סימון של אביזרי הביטחון עם ציון הכיוון של כל אביזר.

11.2.13.5.5

טבלת סימון של אביזרי מדידה עם ציון הכיוון של כל אביזר.

11.2.13.5.6

העתק אישור חברת חשמל לקבלת המתקן ואישור בודק מוסמך.

11.2.13.5.7

העתק אישור מכבי אש לבידוד התעלות והצרת.

העתקי תעודות בדיקה של מכון התקים לעמידה בפי אש של הבידוד לתעלות
11.2.13.5.8
וצרת ושל אלמטי חימום חשמליים ולכל רכיב או חומר אחר להם תידרש בדיקה.
11.2.13.5.9

תכיות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכוות.

11.2.13.5.10

תכיות פתחים בקירות ותקרות ,אם יש שיוי לגבי תכיות החוזה.

11.2.13.5.11

תכיות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקתן.

11.2.13.5.12

תכיות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן ,כולל תוים

11.2.13.5.13

הפורטים על הרעש שהם יוצרים.

11.2.13.5.14

פרטים ,קטלוגים ותכיות בצוע של התקת מסים ובתי מסים.

11.2.13.5.15

יוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות ,גופי חמום משי ובתיהם.

11.2.13.5.16
הלוחות.

תכיות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה

11.2.13.5.17

תכיות החווט החשמלי ,כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.

תכיות ביצוע של הצרת האכית העוברת לכל גובה הביין מהגג ועד לקומת
11.2.13.5.18
הקרקע ,שיכללו חישובי משקל ,חוזק קוסטרוקציה ,פרטי תמיכות וחישובי התפשטות.
11.2.14

מערכות מתח מוך מאוד – בקרה ,פריצה ,טמ"ס וכן מערכות אל-פסק

תכיות התקה הכוללות את פריסת המערכות במתחם כולו .בתוכיות ,לכל
11.2.14.1
מערכת בפרד ,יסומו בבירור מיקום ציוד מרכזי ,לוחות ראשיים ,לוחות אזוריים וקודות הקצה
לרבות פריסת הכבלים .בתוכיות יופרדו המערכות השוות ע"י צבעים שוים תוך הדגשה של
אביזרים המוסתרים מעל תקרות בייים ובפירים .התוכיות יכללו מספרי קצות החוטים כפי
שכסים ויוצאים מכל אחד מהלוחות אל אביזרי הקצה המחוברים אליו.
רישום טבלאי של פריסת השקעים ו/או קודות הקצה שיכלול לגבי כל קודת
11.2.14.2
קצה את הפרטים הבאים ,מותאם לסוג המערכת:
11.2.14.3

מספר סידורי מערכתי )כללי(

11.2.14.4

זיהוי קודת הקצה )מבה ,קומה ,חדר ,קודה(

11.2.14.5

סימול הקודה )זהה לסימון על אביזר הקצה(

11.2.14.6

מיקום במסד )המסד ,הפל במסד ,השקע בפל(
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תיאור מפורט של המערכות ,המחשבים והתוכות .התיאור יכלול סכמות
11.2.14.7
המפרטות את פריסת המערכות במבה כולו והמבהירות את הקישוריות בין המערכות .הסכמות
יהיו ברמה של דיאגרמת סולם עד רמת המחשב .על הסכמות יסומו כל קודות הבדיקה ,המדידה
והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה ,לכיול וויסות של המערכת המשולבת.
תצלום תמוות מפורטות של כל המסכים במערכת .כל תמוה תלווה בהסבר
11.2.14.8
מילולי לגבי תכולתה ואופן הפעלת המערכת על פי הממצאים המוצגים בה.
החיות מפורטות לגבי שיוי פרמטרים במערכת כדרש לשיוי תוי התפעול,
11.2.14.9
לקבלת תוים ולהפקת דוחות.
תיעוד מדידות ובדיקות הקבלה שהתבצעו לפי המסירה הסופית בושאים
11.2.14.10
השוים כדרש לאותה מערכת לרבות בדיקות ביצועים ,החתות מתח ,התגדות של מערכת
ההארקה במתחם כולו.
אחזקה מועת תתבצע אחת לחצי שה .מרווח הזמן בין ביצוע אחזקה מועת
11.2.14.11
אחת לשייה באתר תהיה  6 – 4חודשים הווה אומר לא פחות מ –  4חודשים ולא יותר מ – 6
חודשים בין ביצוע אחזקה מועת אחת לשייה.
ככל הדרש לפעולה תקיה של המערכת ,הקבלן הפאומטי ימסור ויתקין
11.2.14.12
גרסאות תוכה חדשות אשר יוצאו במשך תקופת האחריות לצורך הפעלת המערכת או שיפורה
ללא תמורה וספת במסגרת חוזה האחזקה.
11.2.14.13
11.2.15

תעודות בדיקה של מכלי הלחץ.

מערכת גילוי אש

11.2.15.1

תכיות:

11.2.15.1.1

תוכית חד קווית מערכת גילוי אש

11.2.15.1.2

מטריצת לוגיקת הפעלה של מערכת גילוי האש )לכל התרחישים האפשריים(

11.2.15.1.3

תכיות העמדת ציודים במבי שו"ב ובחדרי החשמל

11.2.15.1.4

תוכית תשתיות במהרות-חתכים עקרויים

11.2.15.1.5

חתכים במקומות שוים המציגים את התשתיות-בהתאם לדרישות העירייה

11.2.15.1.6

תוכית העמדת ציוד

11.2.15.1.7

תוכית פריסת מערכות כיבוי בגז

11.2.15.2

חישובים

11.5.15.2.1

חישוב עומסי ציוד על כל קו למציאת הקוטר הדרש ומגבלות אחרות

11.5.15.2.2

חישוב מפלי מתח לכל הכבלים

11.5.15.2.3

חישוב כמות גז כיבוי ותוי מכלי כיבוי דרשים

11.5.15.2.4

חישובי זרם בלוחות הבקרה

11.2.15.3

רשימות
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11.2.15.3.1

רשימת שרטוטים

11.2.15.3.2

רשימת כבלים

11.2.15.3.3

רשימת רכזות

11.2.15.3.4

רשימת  I/Oמפורטות ברמת הרכיב לרבות מספור הרכיב של מערכת צד 3

11.2.15.4

מפרטים

11.2.15.4.1

בסיס תכון

11.2.15.4.2

לוגיקת פעולה

11.2.15.4.3

מפרטי ציוד) :סופי כולל כל הפרמטרים של הציוד(

מערכות גילוי האש והכיבוי בגז יתוחזקו בהתאם לתקים והמסמכים הבאים
11.2.15.4.4
במהדורתם העדכית ביותר:
11.2.15.4.5
11.2.15.4.6

תקן ת"י  1220חלק  – 11מערכות גילוי אש :תחזוקה
תקן

-NFPA 2001

Standard on Clean Agent Fire Extinguishing

Systems
11.2.15.4.7
11.2.16

הוראות היצרן

מערכות איסטלציה וספריקלרים

11.2.16.1

תיאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש.

11.2.16.2

הטיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות.

טבלת סימון של המועים השוים במתקן ,עם ציון עבור כל מוע של הספק
11.2.16.3
הספק מוע ,אמפרז' ומילי ואמפרז' בעומס וכן בטחוות ליתרת זרם של המתע.
טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והביטחון עם ציון הכיוון שלכל אחד
11.2.16.4
מהאביזרים ה"ל.
11.2.16.5

טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון הוראה של כל אחד מהאביזרים.

11.2.16.6

להלן רשימה של תכיות שעל הקבלן להכין:

תכיות עבודה של כל מערכות אגירת המים ,המשאבות והצרת .תכיות אלה
11.2.16.7
יכללו את כל האביזרים המשמשים לפתיחה וסגירה של צרת ,חיישי זרימה וכדומה כדרש
להבת פעולת המערכת והטיפול בה.
11.2.16.8

שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכוות ומערכי ציוד.

11.2.16.9

תכיות בסיסים והגבהות לציוד מערכות המים והביוב.

11.2.16.10

תכיות עדות תשתיות שיבוצעו ע"י מודד מוסמך ויכללו מיקום מדויק של

הצרת ,התאים ,השרוולים ,קטרים )צרת ושוחות( ,מפלסים אבסולוטיים –  T.L.שוחות וI.L. -
כיסת/יציאת צרת.
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11.2.16.11
הלוחות.

תכיות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה

11.2.16.12

תכיות החווט החשמלי ,כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.

11.2.17

שטח פיתוח בתחות ותשתיות בתחות הראשיות

תכיות העדות יכללו את כל השכבות של התכסית ושל המערכות העיליות והתת
11.2.17.1
קרקעיות העוברות בחצר .המערכות יצויו עם חתכי גובה מתאימים לרבות חתכים המצביעים על
מעבר מערכות מצטלבות ,ציון שיפועים ,כיווי זרימה והספקים מתוכים .האמור גם לגבי
מערכות יקוז עיליות.
תוכית מפורטת של הגדר ההיקפית תוך ציון גבהים ,סוג הגדר ,מיקום מצלמות
11.2.17.2
ואמצעי חישה אחרים .כולל תכיות קירות תומכים במידה וקיימים בשטח המבה הראשי
תיאור מפורט של השערים ואופן פעולתם .השערים המכיים הממועים יטופלו
11.2.17.3
ברמת פירוט הדרשת ממערכות אלקטרו-מכיות אחרות וכמפורט לגבי ציוד איסטלציה ומיזוג
אוויר.
תיאור מפורט של תריי אטות לרבות תכיות הבסיסים ,תוכית קוסטרוקציה
11.2.17.4
של התורן ,סימון תאורת אזהרה למטוסים וכדומה.
11.2.17.5

חתכים של מבה כבישים ,רחבות ,שבילים וכדומה.

תיאור מפורט של מערכת ההשקיה כולל תוכית פריסת צרת ,מיקום ברזים
11.2.17.6
ומחשבי הפעלה והחיות לתפעול ואחזקה.
11.2.17.7

תכיות עדות תשתיות שיבוצעו ע"י מודד מוסמך ויכללו מיקום מדויק של

הצרת ,התאים ,השרוולים ,קטרים )צרת ושוחות( ,מפלסים אבסולוטיים –  T.L.שוחות וI.L. -
כיסת/יציאת צרת.
11.2.18

מבים

כל תכיות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות וחלוות עם כיווי פתיחה,
11.2.18.1
מחיצות פימיות ,חתכי תקרות בייים לרבות ציון גבהים ,שכבות מידות וכדומה .תכיות
הארכיטקטורה יכללו תיחום בפוליגוים של כל היחידות הפימיות לרבות מספור החדרים
וחללים אחרים .בתוכיות הארכיטקטורה יסומו אזורים רגישים בביין בהם אסור לקדוח
חורים.
כל תכיות הקוסטרוקציה .בתוכיות הקוסטרוקציה יודגשו אזורים מחוזקים
11.2.18.2
והעומסים המותרים בכל שטח רצפה וגג.
תכיות עבודה של כל סוגי הדלתות ,החלוות המחיצות וכדומה לרבות פרוט
11.2.18.3
האביזרים והפרזול.
תכיות עבודה של חיפויי המבה לרבות מפרטי האלומייום ,שיטת אגון החיפוי
11.2.18.4
למבה ,האבן והמחצבות מהן הובאה ,כושר ספיגת וזלים וכדומה.
11.2.18.5
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11.2.19

שלד הביין

מיקום לאחר אימות מידות של עמודים ,קורות וכדומה ,כפי שקיימים בתוכיות
11.2.19.1
הקוסטרוקציה ,אך לפי מדידה בפועל.
11.2.19.2

טפסות למייה בין ברזל ובין קורות ועמודי מתכת.

11.2.19.3

אישורים של חומרים מיוחדים )לא ברזל ביין רגיל(

11.2.19.4

צילומים:

11.2.19.4.1

צילומי סטילס בלבד של ברזל לפי יציקות )ככל שתועדו לפי היציקות(.

11.2.19.4.2

צילומי סטילס של פתחים בבטון עם או בלי מעבר מערכות דרכם.

יש לציין באמצעות כיתוב על גבי הצילומים בתחתיתם את מיקום הצילום.
11.2.19.4.3
המיקום יקבע לפי מספור החדר וכיוון המקום המצולם כך שיתן יהיה לזיהוי על פי תכיות
הארכיטקטורה.
מערכות ייעודיות פיאומטיות ומערכות סיון

11.2.20
11.2.20.1

תיאור מפורט של מערכות כדוגמת מפוחים/מסים/ציקלון וכד'

11.2.20.2

תיאור מפורט של מערכות החשמל ,הפיקוד ,הבקרה ואופן כיולן .על הסכמות

11.2.20.3

תיאור מפורט של הפעולות הדרשות לכיול המערכות

הוראות לטיפול ואחזקה לכל מרכיבי המערכות הפיאומטיות במבה הראשי
11.2.20.4
ובכלל זה גם מערכות הסיון -יבש/פחמי וכד' ומבי המגורים/משרדים/מסחר/אחר
תכיות מושלמות ,עדכיות ליום מסירת המתקן ו/או סיום העבודות ,המאוחר
11.2.20.5
מביהם .התוכיות יכילו את כל היקף עבודת הקבלן הפאומטי .
11.2

פורמט ההגשה

 11.3.1פורמט במדיה מגטית כאשר השרטוטים הים בתוכת שרטוט  AUTOCADוהקטלוגים
וכל החומר המודפס במדיה סרוקה ,אף הם יוגשו במדיה מגטית .הקבלן הפאומטי יספק את
החומר הממוחשב בספריות מפוצלות לפי ושאים.
 11.3.2פורמט מודפס ואוריגילים של היצרים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה
קשה ,כמפורט להלן:
 11.3.2.1הקלסרים קשיחים ,יהיו בגוון שוה לכל תת מערכת .הגווים המדויקים יוגשו ע"י
הקבלן הפאומטי לאישור העירייה.
 11.3.2.2על גב הקלסר יודפס סמל המשרד העירייה והכתובת ,שם המערכת ושם האתר,
הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל היתן.
 11.3.2.3העמוד הראשון בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים:
11.3.2.3.1

שם הלקוח

11.3.2.3.2

שם אתר

11.3.2.3.3

שם הקבלן הראשי לקבלי משה ,כולל מספרי טלפון.
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11.3.2.3.4

תאריך תחילת/סיום אחריות.

11.3.2.3.5

איש קשר באתר :לציין טלפון ,שם ותפקיד.

11.3.2.3.6

מספור גרסת תיעוד )יחל מ.(1.0 -

11.3.2.3.7

אשי קשר וספים הקשורים לפרויקט.

 11.3.3תוכן העייים )יופיע לאחר העמוד הראשון( ויכלול:
 11.3.3.1פרק  - 1תיאור הפרויקט במלל ובתרשים ריבועים כללי.
 11.3.3.2פרק  - 2טבלאות ,תרשימים ושרטוטים – .AS MADE
 11.3.3.3פרק  - 3הוראות בטיחות
 11.3.3.4פרק  - 4תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה
 11.3.3.5פרק  - 5אישורי יצרן כדרש ,ומפרטים טכיים לציוד שהותקן.
 11.3.3.6פרק  -6כרטסת ציוד ופריטים ,קטלוגים מפורטים ,רשימת אביזרים ,רשימת חלקי
חילוף ,רשימת כלי עבודה ייחודיים ,אשורים של היצרים ,אשורים של הקבלן על בדיקת
המערכות לאחר התקון.
 11.3.3.7פרק  - 7תכיות תאום מערכות
 11.3.4אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבה .לכל מערכת בפרד
יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה מערכת ויכלול פרוט תוכן כל הקלסרים
הכלולים באותה המערכת .קלסרי המסטר בכל מערכת יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת אך בגוון
כהה יותר.
 11.3.5בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר .רמת פרוט תוכן העייים תאפשר
למשתמש למצוא תכית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק בקלסר ללא חיפוש וסף.
 11.3.6על כריכת כל קלסר בצידה הפימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת .הדף יהיה תמיד
בגוון ירוק
 11.3.7כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכס לתוך שקיות יילון שקופות .בכל שקית פריט אחד
בלבד ,כדוגמת :תוכית ,קטלוג ,הוראת הפעלה ,הוראת אחזקה ,רשימת חלפים .על כל שקית
תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הושא .המדבקות יתאמו את תוכן
העייים.
 11.3.8כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שייים והשקיות בעלות ארבעה חורים ,למיעת קריעת
השקיות.
 11.3.9כל החומר במדיה המגטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים.
 11.3.10הקבלן הפאומטי יקבע ,בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף ,במקום לפי דרישת
העירייה ,סכמות הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות חשמל,
לוחות פיקוד ,לוחות בקרה ,מתקים עיקריים באותה מערכת כדוגמת מערכת המתח הגבוה
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וסכמה ורטיקלית של ההזות במערכות חשמל ,מערכת אספקת מים קרים וספחיהם לרבות
משאבות ,מערכת כיבוי אוטומטי במים ,סכמת צרת במערכת מיזוג אוויר וכו'.
 11.3.11כל המערכות ,המתקים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה ,יהיו ממוספרים בשיטה
אחידה ,כפי שתימסר על ידי העירייה  ,הן בתוכיות ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבה בפועל.
11.3

תכולת מערכת התכיות

 11.4.1הוראות בטיחות-החיות הבטיחות יכללו אזהרות והחיות לשימוש בכלים וחומרים
מתאימים לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים ,הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן
וכדומה .ההוראות ידגישו בין היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות חשמל ודלק .תכיות
עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות .התוכיות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב
במערכת .המידות יתייחסו לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות ובמבים ,כדוגמת שערים ,פיות
מבים ,עמודים במבה וכדומה .התוכיות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור
האחיד של העירייה וכפי שהציוד מסומן בפועל .התכיות יהיו צבעויות ויכללו מקרא מפורט
לציון סוגי הפריטים והשימוש בקווים מסוגים ,עוביים וצבעים שוים .התוכיות המודפסות יוגשו
על גבי גיליוות שרטוט בגודל תקי )ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן הפאומטי את פרטיו ובין והיתר
את שם מהדס הפרויקט שגם יאשר את התכיות .תכיות הכוללות פרטי ציוד קצה יוגשו בקה
מידה של  .1:50בתכיות יודגשו כל הסטיות מהתכון בין שבעו מאי דיוק בביצוע או שהיו
מותרות לפי החוזה .לצורך ביצוע תכיות אלה יוכל הקבלן הפאומטי לבקש ממהל הפרויקט )על
חשבון הקבלן הפאומטי ( דיסקטים של תכיות המתכן שעליהן הקבלן הפאומטי יכיס
השיויים הדרושים ,יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כדרש .אין פיסקה זו מהווה התחייבות
המהל לספק תכיות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למהל .היה והמהל יחליט שאין
ביכולתו להעמיד דיסקטים כ"ל לרשות הקבלן הפאומטי אין הדבר משחרר את הקבלן
הפאומטי מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכיות העבודה כדרש.
 11.4.2תכיות תאום מערכות )סופר-פוזיציה( של כלל המערכות בביין הכלולות בתכולת
העבודה של הפרויקט .התוכיות יכללו את כל המערכות שהותקו .התוכיות יפרטו בחתכים את
כל רכיבי המערכות תוך הדגשת הרכיבים הסמויים .בתוכיות יסומו קווי החצר ו/או הביין
בשחור וקווי המערכות בצבעים שוים .בכל תוכית יופיע מקרא לציון צבעי המערכות השוות.
 11.4.3תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת ותת מערכת כדוגמת
תרשים סכמתי של חלוקת החשמל תוך הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום ,חלוקת
המים המקוררים והמחוממים לרבות מערכות עזר ,חלוקת מערך בקרת המבה וכדומה .תרשימי
הזרימה ישמשו להבת תפקוד המערכת יהיו חד-קוויים ,צבעויים ,לרבות הפרדת צבעים בין
ציוד ראשי ,לקווי הולכה ולציוד קצה ,ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הדרשים להבה
מלאה של פעולות ההפעלה ,הכיול והאחזקה .תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים
המיועדים לסגירה ופתיחה ,הפסקה והפעלה של חלקי מערכות ומתקים לרבות מספור
האביזרים על פי המספור הקיים בפועל במבה ,חיצים לסימון כיווי הזרימה וסימון אזורים
וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת .תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל
קטע ,ערכים שמדדו לאחר סיום הוויסות בקווים ,באמצעי ויסות ,בהגות ,בצרות ,לחצים
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והפרשי לחצים בין קודות שוות במערכת וכדומה .המידע יכלול זרמים ,לחצים ,טמפרטורות
וכדומה המדדים בעת הפעלת המערכת בתפוקות שוות .צבעים וסימוים מפורטים יפרידו בין
אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או
סגורים .אביזרים שחשיבות היותם פתוחים או סגורים במהלך הפעילות השוטפת ואשר הפיכתם
עלולה לגרום לזקים בטיחותיים ו/או תפעוליים ,יצויו בהדגשה .אביזרים אלה ישולטו בהתאם
עם אזהרה מתאימה .האמור לכל מצב תפעולי של המערכת ולכל עוה בשה בפרד .ליד ציוד
המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש .שרטוטים סכמתיים
) (SCHEMATIC DIAGRAMSשל המערכות .תוואי מערכות סתרות וגלויות  .התוואי יסומן
בתכיות בייחוס לעצמים קבועים בשטח.
 11.4.4תיאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן בפרד ולגבי
המערכות ותת המערכות .התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפימיות המהוות חלק
איטגרלי מהמתן והן את התוכיות של מערכת הבקרה הכללית למבה ,בה משולבת המערכת.
התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות .על הסכמות
יסומו כל קודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכות .פרטים מלאים
על ציוד הבקרה ,סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי ותכון לביצוע מלא של מערכות ה-
) DDCחומרה ותכה( עם התוכיות לכל בקר ומחשב .MMI
 11.4.5כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם תוי יצרן וספקים
לרבות כתובות וטלפוים ,תוים טכיים ,פיזיים ותפעוליים המתאימים לו .דף התוים יכלול
בטבלה הן את התוים הומיליים המצויים ע"י היצרן והן את תוי העבודה אליהם כויל
הציוד וכפי שמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד .לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה
עם ציון של כמה קודת עבודה כפי שמדדו בפועל ,בעומסים ובתפוקות שוים .התוים יהיו
תואמים לקודות העבודה כפי שמסומות על גבי המדידים המותקים על הציוד .הקבלן
הפאומטי יידרש להגיש לאישור העירייה את טבלאות הפורמטים השוים לכל ציוד ,מתקן
ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את התוים .העירייה יאשר את הפורמטים ולחילופין יספק
לקבלן הפאומטי דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.
 11.4.6קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד
ומרכיב הכללים במערכות לרבות אביזרי צרת וחשמל .הקטלוגים יכללו סימון מודגש של
הפריט בתוך הקטלוג ,הוראות התקה ,הוראות תפעול ואחזקה ,איתור תקלות ,החיות לשיפוץ
המכלולים השוים ,תכיות הרכבה ופרוק כולל איורים המתארים כל שלב בתהליך הביצוע,
רשימות חלפים וחומרים מומלצים ,רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות
הוראות בדיקות תקיות הכלים הבטיחותיים.
 11.4.7רשימת אביזרים המותקים במבה ובכל מערכת ,מתקן או ציוד ,אשר בחרו והורכבו
ע"י הקבלן הפאומטי ואשר אים מהווים חלק איטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים ,אביזרי
תמיכה ,אביזרי חיוץ ,סוגי רכיבי גמר ,פרזול וכדומה.
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 11.4.8רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות .הרשימות יכללו הפיה מפורטת לקטלוג
המתאים ,שמות ספקים ופרטיהם ,זמי אספקה ותאי אספקה .הרשימות יוכו תוך התחשבות
בכמויות הציוד והרכיבים מאותו סוג המותקים במבה ובמערכות .רשימת חלקי החילוף יכללו
את כל תוי החלפים ומספרים קטלוגים.
 11.4.9רשימת כלי עבודה ייחודיים למערכת הפיאומטית לכל מערכת ומתקן בפרד כולל שם
הכלי ,מספר יצרן ודגם .רשימת כלי העבודה תכלול הפייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ.
 11.4.10אישורים של היצרים על בדיקת המוצרים לפי אספקתם לרבות אישורים על בדיקות
בעומס ,כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות.
 11.4.11אישורים של הקבלן הפאומטי על בדיקת המערכות לאחר התקתן והפעלתן בהתאם
לדרישות המפרטים המיוחדים לכל מערכת בפרד.
 11.4.12תיאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שוים והחיות הפעלה מפורטות ומותאמות
למצבים שוים של המערכת הפיאומטית .ההחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שוים
האפשריים באותה מערכת .ההחיות יהיו מפורטות ויחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון
אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות .החיות ההפעלה יצייו את כל שלבי
הבייים לרבות ערכים מדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה .החיות ההפעלה יפו את המשתמש
לתרשימי הזרימה המתאימים .ההחיות יכללו בין היתר את ההפעלות:
11.4.12.1

הפעלה ראשוה של המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בפרד.

11.4.12.2

הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות.

11.4.12.3

יתוק חלק מהמערכות ו/או המבים כדרש במצבי חירום.

11.4.12.4

הפסקה מתוכת של המערכת והפסקה במצב חירום.

הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום ,לרבות בעת ולאחר הפסקת
11.4.12.5
חשמל ובעת ולאחר שריפה.
11.4.12.6

סיכרויזציה של מערכות הכוללות מספר מתקים משולבים.

 11.4.13הוראות הפעלה תהייה מותאמות להפעלה יומיומית על ידי עובד מקצועי כללי .הוראות
ההפעלה יהיו בעברית ויכללו תיאור סדרי הפעולות היום-יומיות על ידי מפעילי הציוד ורשימת
קודות בקורת ובדיקה לרבות הוראות סיכה ושימון שוטף כולל רשימות שמים וחומרי סיכה לפי
מקורות אספקה ומקומם.
 11.4.14הוראות האחזקה המועת תהייה מותאמות למערכת הפיאומטית לרבות ציון מספרי
ושמות האביזרים המטופלים .ההוראה תפורט לפעולות יומיות ,שבועיות ,חודשיות ,תלת
חודשיות ,חצי שתיות ,שתיות ורב שתיות .כל הוראה תכלול החיות למדידות הדרשות לקיום
ההוראה ,לרבות ציון ,בסוגריים ,של התון או הטווח הרצוי .ההוראה תכלול פרוט חומרים
וחלקים הדרשים לביצוע כל פעולה .ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד
הבודדות ועל הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים .בכל המערכות יטופלו
מתקי החשמל ,השייכים לאותה מערכת ,לא פחות מאחת לשה ,כולל צילום תרמו-גרפי וביצוע
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כל הדרש על פי תוצאותיו .הצילום התרמו-גרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס של לפחות
 70%מההספק המרבי.
 11.4.15הוראות והחיות לאיתור תקלות ופתרון .ההחיות יהיו מפורטות הן ברמת המערכת,
המתקן והציוד והן ברמה של איטגרציה בין מערכות .החיות לגבי המערכות הכוללות יוכו ע"י
הקבלן הפאומטי החיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את החיות היצרן כשהן מתורגמות
לעברית .ההחיות יתייחסו למצבים שוים בהפעלת המערכת כאמור לעיל.
 11.4.16אישורים של הרשויות המוסמכות ובודקים מוסמכים כדרש ולרבות מכבי אש,
משטרה ,מכון התקים ,משרד העבודה ,משרד הבריאות ,איכות הסביבה ,משרד התקשורת,
חברת החשמל ,הרשות המקומית ,בודק חשמל ,בודק מעליות ,קוסטרוקטור וכדומה.
 11.4.17תעודות אחריות ,ערבות וביטוח .בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי כל
תעודות האחריות ,הערבות והביטוח השייכות לאותו מתקן ו/או מערכת.
 11.4.18תוים כלליים .פרטים מלאים של הקבלים ,הספקים ,היצרים וותי השירות של כל
מכלול ,יחידה ,מערכת ,מתקן ,אביזר ופרזול )שם איש הקשר ,כתובת ,ת"ד ,כתובת אלקטרוית,
טלפון ,פקס' טל' ייד(.
 11.4.19החיות לאיטגרציה בין מערכות – החיות האיטגרציה בין מערכות יהיו מפורטות
ויחו את המתחזק לגבי התרחישים השוים והתגובה הצפויה של המערכות ,כל אחת בפרד וכולן
ביחד .התרחישים וההחיות יגדירו אילו פעולות מתבצעות באופן אוטומטי ,אילו פעולות יש
לבצע ידית ובאילו מצבים יש לבטל פעולה אוטומטית ולעבור לפעילות ידית .המלצות לכוח אדם
דרש לאחזקת המערכת/מתקן כולל הדרכות .הקבלן הפאומטי יגיש את תיקי המתקן ותוכיות
העדות ,בשלבים על פי קצב הביצוע וכמפורט לעיל ,ואת תיק השטח )להלן " -החומר הטכי"(
לאישור העירייה כשהם מעודכים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבה .הסימון על גבי
החומר הטכי יתאם את השילוט על גבי הציוד כפי שקיים בפועל .העירייה והמתכים מטעמו
יבצעו בדיקה ראשוית של החומר הטכי המוגש לאישורם ויעירו הערותיהם העקרויות לגבי
מידת התאמתו של החומר הטכי למצב בפועל .הקבלן הפאומטי יבדוק את כל החומר הטכי
שהגיש ,על בסיס ההערות העקרויות של העירייה ויתקן כל הדרש .בתום ביצוע התיקוים יחזיר
הקבלן את החומר לעירייה לבדיקה חוזרת .היה ולעירייה יהיו הערות חוזרות ,על החומר שהוגש
לבדיקה ,תוטל עלות הבדיקות החוזרות על הקבלן הפאומטי החיות והרחבות ספציפיות להכת
ספרי מתקן למערכות ומתקים
 11.4שיטת קטלוג אחידה
חלקי מבה ,מערכות וציוד במבה יסומו על פי שיטת קטלוג אחידה .השיטה תבוא לידי ביטוי
בתכיות העדות בשילוט על גבי הציוד והרכיבים המשולטים בתוך הציוד ,ובדו"חות לסוגיהם.
השיטה תביא לידי ביטוי את יעוד הפריט ,סוגו ,ומיקומו הגיאוגרפי במערך.
השיטה תאושר בכתב  3חודשים טרם הגשת תיקי התיעוד על ידי העירייה ו/או בא כוחה.
 11.5מערכת ממוחשבת ליהול אחזקה
על הקבלן הפאומטי לרכוש ולהתקין ללא תמורה וספת בתחת המבה הראשי תוכה
איטרטית ליהול ותחזוקה .התוכה תאפשר לקבלן הפאומטי ,ולעירייה או בא כוחה להתחבר
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אל התוכה לצורך פתיחת הודעה על תקלה ולצורך צפייה בסטאטוס התקלות עליהן תקבלו
הודעות .על התוכה לאפשר ביצוע של לפחות הפעולות הבאות:
 11.6.1קליטת הודעות שהקלידו עובדי הקבלן הפאומטי ו/או ציגי העירייה.
 11.6.2רישום כל פריטי הציוד והמערכות והפעלת מערך אחזקה מועת ועבודות תקופתיות.
 11.6.3מעקב אחר סטאטוס העבודות.
 11.6.4יהול ממוחשב של כל מערך האחסה ומצאי )איווטר( לרבות ביצוע ספירות מלאי.
 11.6.5יהול ממוחשב של עבודות התקה ,שיפוצים ושדרוגים.
 11.6.6יהול תוים טכיים לכל יחידות הציוד והמערכות .כרטסות הציוד יכללו פריטי ציוד
חשובים כדוגמת לוחות חשמל ,מדחסי מיזוג אויר ,משאבות ,מחליפי חום ,מועים ,מפוחים וכד',
כ"א בפרד לרבות שיוכו לציוד האב .כל כרטיס יכלול תוים טכיים לאותו ציוד כדוגמת צריכת
זרם פעולה ,הספקים ,זרימות ,טמפרטורת עבודה ,לחצים וכד'.
 11.6.7יהול הארכיון הטכי ,תיקי מתקן ותכיות עדות.
 11.6הדרכה והסברה
הקבלן הפאומטי ומי מטעמו יערוך הדרכות עיויות ומעשיות לציגי העירייה ולדיירי התוכיות
ו/או בתים ו/או חברות יהול )בתיאום עם לוח הזמים לאכלוס( בכל הכרוך בתפעול יעיל
וחסכוי ,בתחזוקת המבים והמערכת הפיאומטית במבה הראשי ובמבי המגורים /משרדים
/אחר ובשטחים הציבוריים .באבחון תקלות ודרכי פתרון ,בתפעול מערכות התוכה המשמשות
ליהול ,בקרה ופיקוח של המתקים וכן לגבי כל עבודה וספת שביצע הקבלן הפאומטי .
המדריכים מטעם הקבלן הפאומטי יכללו בעלי מקצוע בכל הדיסציפליות הרלבטיות.
האחריות לפעולות עובדי העירייה על פי הדרכת הקבלן הפאומטי ומי מטעמו תהיה על הקבלן
הפאומטי וללא תמורה וספת בלבד.
שישה ) (6חודשים לפי העברת התפעול השוטף לידי ציגי העירייה ,הקבלן הפאומטי יעביר
לעירייה את מערכי ההדרכה המפורטים בכל הושאים לצורך אישורם .העירייה יהיה רשאי
לדרוש להרחיב את הושאים להדרכה ואת מספר שעות ההדרכה בכל ושא .תכית ההדרכה
לעובדי העירייה תאושר  30יום לפי תחילת פעילות המבה הראשי ומבים מאוכלסים ראשוים.
תכית ההדרכה תכלול גם הדרכה מעשית בתפעול תקלות במרחב הציבורי ובמבים במגרשים
הפרטיים  ,לימוד תכת הבקרה שליטה ותפעול במבה הראשי ,סקירת בעלי המקצוע הדרשים
לתפעול ואחזקה שוטפת של המערכת הפיאומטית בארץ ובחו"ל .קבלת פרטי קשר של ספקי
ציוד של המערכת.,
הקבלן הפיאומטי יאפשר לעובדי העירייה לבצע פעולות לתפעול מלא של המערכת תחת
השגחה צמודה ובאחריות בלעדית של הקבלן הפיאומטי לתפקוד רציף של פיוי האשפה בכלל
התוכיות.
בכל מקרה ,יכללו מערכי ההדרכה את האבחה בין התפעול היומיומי לבין התפעול במצבי חירום
שוים.
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במהלך ההדרכה יבחו ספרי המתקן ותוכיות העדות לגבי התאמתם למציאות בשטח ולתוכית
ההדרכה.
ההדרכה לעובדי העירייה תכלול גם ושאים כלליים כדוגמת הגת הסביבה ,בטיחות ,חיסכון
בארגיה ומשאבים וכדומה.
העירייה יהא רשאי לדרוש ,כי ציגיו ישתתפו גם בהדרכות הוספות שיועדו במקור לעובדי הקבלן
הפאומטי ולמי מטעמו.
ההדרכה תאפשר לעובדים מטעם העירייה לבצע את כל פעילויות התפעול והתחזוקה הדרשות
באופן שוטף ותקופתי ולבצע תיקוים למעט עבודות שעבורן דרש רישיון מיוחד שאיו דרש
לפעילות היומיומית .כל פעילויות ההדרכה כאמור בסעיף זה הין על חשבון הקבלן הפאומטי
ולא תיתן עבורן תמורה פרדת .הקבלן הפאומטי יאשר בכתב כי ציגיו סיימו את ההדרכה
והים בכשירות לתפעול שוטף של המערכת על כל מרכיביה.

11.7
11.8.1

הדרכות לגורמי חוץ
תושבים ומשתמשי קצה במערכת

 11.8.1.1הקבלן הפאומטי יבצע פעולות הדרכה והסבר כשבועיים עד חודש לאחר אכלוס המבה
ובכפוף לאכלוס של  75%מיחידות הרלווטיות במבה.
 11.8.1.2הקבלן הפאומטי יעבור על מסמכי דפי המידע הקיימים ורלווטיים תמ"ל  1041במכוי
הרישוי של העירייה ,יעדכן בהתאם להחיות שלו ויעביר לאישור ציגי העירייה.
 11.8.1.3הקבלן הפאומטי יעביר את מערכי ההדרכה 6 -חודשים טרם מועד אישור הפעלה למבה
הראשי לאישור העירייה ויתקן במידת הצורך על הערותיה תוך  14ימי עבודה.
 11.8.1.4הקבלן הפאומטי יבצע את ההדרכות במקום ובזמן שייקבע על ידי העירייה.

11.8.2

תאים לביצוע הדרכות

 11.8.2.1ההדרכה תתואם מול ועד הבית/חברות היהול  .כל מבה בתוכית יעבור הדרכה בפרד
)או בהתאם להחיות העירייה(.
 11.8.2.2ההדרכה תתבצע בשעות הערב החל מ  16:00ועד  21:00בתיאום והחיית העירייה.
 11.8.2.3הפורום המיימלי לקיום ההדרכה  80%מדיירי ו/או משתמשי המבה.
 11.8.2.4הקבלן הפאומטי ידאג למולטימדיה מתאימה הכוללת ולא רק -אמצעי הקרה  ,כלי
כתיבה ,חוברות מידע ,סרטוים ומצגות וידאג לאמצעי בטיחות הדרשים על פי חוק ובמידת
הצורך.
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 11.8.2.5במקרה והדיירים/משתמשים אים במצא בעת ההדרכה יבצע הקבלן הפאומטי הדרכה
וספת ללא תמורה.
 11.8.2.6משתתפי ההדרכה יהיו בעלי הדירות ו/או שוכרים ומעל גיל  .16דייר מתחת לגיל זה לא
ייחשב במיין הדיירים החייבים להשתתף בהדרכות.
 11.8.2.7עם סיום ההדרכה יחתמו המשתמשים לסוגיהם השוים על מסמך מרוכז של הקבלן
הפאומטי )ושאושר על ידי העירייה( כי השתתפו בהדרכה וכי מביים את תפעול המערכת
מקודת מבטו של משתמש הקצה
11.8.3

תכים

 11.8.3.1הקבלן הפאומטי יתאר את פעילות המערכת הפיאומטית מעמדות ההשלכה ועד למבה
הראשי.
 11.8.3.2הקבלן הפאומטי יתאר ויסביר על יכולות המערכת הפיאומטית .חלוקה לזרם יבש
ורטוב.
 11.8.3.3הקבלן הפאומטי יתאר את התקלות האפשריות בעת תפעול המערכת והדרך לפתור
אותם.
 11.8.3.4הקבלן הפאומטי יכין דפי התקשרות והעברת מידע אליו למקרה הצורך.
 11.8.3.5הקבלן הפאומטי יבצע סיור מודרך במבה ויסביר על מרכיבי המערכת ואופן הפעלתם.
 11.8.3.6משך ההדרכה יהיה חצי שעה לפחות.
11.8.4

מוסדות חיוך

11.8.4.1
ותיכויים.

הקבלן הפאומטי יבצע הדרכות לגי ילדים ,בתי ספר יסודיים ועל יסודיים

11.8.4.2

תוכן ההדרכה יאושר על ידי אגף חיוך אצל העירייה.

11.8.4.3

הדרכה תימשך כ שעה ותכלול מערכות מולטימדיה וסיור .

11.8.4.4

ההדרכה תכלול חלוקת עלוים.

11.8.4.5
העירייה.

ההדרכה תבוצע על פי כללי הבטיחות הדרשים על פי חוק ועל פי החיות

11.8.4.6

תדירות ההדרכות תיקבע על ידי העירייה ובשעות לימודים מקובלות.

11.8.5

שילוט והסברה

 11.8.5.1הקבלן הפאומטי יכין הצעה לשלטי הסברה לאישור העירייה עד  6חודשים לפי אישור
הפעלה למבה הראשי ויתקן את ההערות העירייה תוך  14ימים ממועד מסירתם לקבלן
הפאומטי .גודל השלטים ייקבע ויאושר על ידי העירייה.
 11.8.5.2הקבלן הפאומטי יתקין את השלטים בתיאום עם יזמי התוכיות במקום גיש וקריא
חודש טרם הוחל באכלוס המבה.
 11.8.5.3השלטים ימוקמו בחדר האשפה במבה )מגוף מבי( ובכל קומת השלכת פסולת.
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 11.8.5.4הקבלן הפאומטי ידאג לתחזוקת השלטים ו/או החלפתם במידת הצורך ובהתאם
להחיית העירייה.
 11.8.6הדרכות לעובדי העירייה
 11.8.6.1הקבלן הפאומטי יכין חוברות הדרכה להפעלת המערכת על כל מרכיביה .
 11.8.6.2חוברות ההדרכה יכללו הסבר על תפקוד המערכת  ,טיפול בתקלות  ,מספור פריטים ,
הוראות הפעלה  ,הוראות יצרן ,הוראות בטיחות .ההסבר ילוו בדיאגרמות טבלאות ,איורים
,תצלומים וכל הדרש להבה מלאה של תפעול ותחזוקת המערכת הפיאומטית על כל מרכיבה.
 11.8.6.3הקבלן הפאומטי יבצע הדרכות פרוטליות החל  12חודשים טרם אישור הפעלה למבה
הראשי לציגי העירייה .הקבלן הפאומטי יציע תיק הדרכות לאישור העירייה עד  18חודשים
טרם אישור הפעלה למבה הראשי .הקבלן הפאומטי יתקן את תיק ההדרכות תוך חודש ממתן
ההערות העירייה.
 11.8.6.4תיק ההדרכות יכלול -מצגות וסרטים  ,חוברות הדרכה .שאלוים לבחית הידע הרכש
על ידי ציגי העירייה  ,הלי עבודה ,הוראות בטיחות תיקי תרגיל לביצוע תיאורטי ומעשי וכל
הדרש להעברת המידע הדרוש לתפעול מושלם של המערכת הפיאומטית על כל מרכיביה.
 11.8.6.5הקבלן הפאומטי יציג לעירייה  3חודשים לפי מועד תחילת ההדרכות את צוות ההדרכה
המיועד לאישורה.
 11.8.6.6היקף המפגשים לא יפחת מ 12 -והמיקום והמועדים יהיו בהתאם להחיית העירייה.
 11.8.6.7ההדרכות יכללו פעילות מעשית במבה הראשי  ,במבי המגורים /משרדים /מסחר/
ציבורי.
 11.8.6.8ההדרכות ידמו תקלות אפשריות ואופן הטיפול בהם.
 11.8.6.9ההדרכות ידמו טיפול בתקלות מסכות חיים ואופן הטיפול בהם.
ההדרכות יכללו את תוכת היהול והשליטה על המערכת כולל ליווי במשך הזמן
11.8.6.10
שיידרש את עובדי העירייה שיתפעלו את המערכת הממוחשבת.
11.8.6.11

ההדרכה תכלול מעבר על המרכיבים השוים במבה הראשי ואפן תחזוקתם.

הקבלן הפאומטי יציע לעירייה מדד )מבחן/אחר( שיבטא מוכות של ציגי
11.8.6.12
העירייה לתפעול מושלם של המערכת הפיאומטית על כל מרכיביה .
הקבלן הפאומטי יבצע הדרכה פרוטלית וסיור מעשי לושא התקת הצרת
11.8.6.13
הראשית וחיבור למבים.
הקבלן הפאומטי יבצע סדרת הדרכות חוזרות  3חודשים לפי מועד מסירת
11.8.6.14
המערכת לציגי העירייה.
11.8

בדיקות קבלה למערכות מבה ראשי ובהתאם לוהל מסירה מטעם העירייה.

 11.9.1תיאור כללי
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 11.9.1.1כל פריטי המערכת ,אשר יסופקו ויותקו על ידי הקבלן הפאומטי ,יעמדו לפי מסירתם
לבדיקות קבלה מסודרות.
 11.9.1.2בדיקות הקבלה יבוצעו על ידי הקבלן הפאומטי בוכחות העירייה וצוות פיקוח מטעמה.
 11.9.1.3הבדיקות יתבצעו רק לאחר שהקבלן הפאומטי ביצע בדיקות מקדימות מלאות ,על מת
לוודא את התאמת העבודה לדרש על פי מסמך זה ,ומסר לעירייה את המסמכים הבאים:
דו"ח פלט מודפס ממכשיר הבדיקה ,המציג את כל תוצאות הבדיקה לכל
11.9.1.3.1
הכבלים והסיבים האופטיים ,על פי הקריטריוים שקבעו במסמך זה.
דו"ח ממעבדה מסומכת לבדיקת שדה -אטימות וואקום למקטע מסר ,השייך
11.9.1.3.2
למגרש המבה הראשי.
11.9.1.3.3

טיוטת התיעוד כאמור לעיל.

11.9.1.3.4

רשימת ליקויים

כל ליקוי ,שיתגלה בעת בדיקות הקבלה ,ירשם בדו"ח מסכם ,שיופק על ידי
11.9.1.3.5
הקבלן הפאומטי בתום הבדיקות.
הקבלן הפאומטי יתקן ללא תמורה וספת את כל הליקויים הרשומים בדו"ח
11.9.1.3.6
המסכם ,תוך שבוע לכל היותר ,מיום שהדו"ח מסר לו וידווח על התיקון לעירייה לא יאוחר
משבוע ימים לאחר גמר התיקוים.

12

אישורי הפעלה למבים הפרטיים -

 12.1אישור הפעלה למערכת הפיאומטית בין המבה ראשי ומבי הקצה )מגורים
/משרדים/אחר כולל מרחב ציבורי(
הפעלת המערכת הפיאומטית תבוצע רק לאחר קבלת אישור מהעירייה וזאת תתקבל לאחר
הוכחה כי הקבלן הפאומטי עמד בכל התאים המקדימים לקבלת אישור הפעלה מקדמי  ,ותכלול
בין היתר ולא רק את הדרישות המופיעות להלן:
 12.1.1דיווח לעירייה בזמן שלא יאוחר מ שישה ) (6חודשים על כוותו ומוכות המערכת לביצוע
בדיקות לצורך קבלת אישור הפעלה למבים הפרטיים.
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 12.1.2דיווח לעירייה בזמן שלא יאוחר מ שלושה ) (3חודשים ,פרטים לגבי ביצוע בדיקות
ההפעלה המקדמית כגון :מהן עמדות ההשלכה במרחב הציבורי ו/או הפרטי שבכוות העירייה
לבצע את בדקותיו עליהם ,הכשרת כוח אדם מיומן לביצוע המטלה וכו'.
 12.1.3היה והשתכעה המזיה שמלאו כל התאים ההדסיים והתפעוליים הדרשים לקבלת
אישור ההפעלה הראשוי ,תעביר העירייה לקבלן הפאומטי אישור ההפעלה הראשוי בכתב.
 12.1.4היה ולא השתכעה העירייה כי אכן מלאו כלל התאים ההדסיים והתפעולים לקבלת
אישור ההפעלה הראשוי ,תעביר העירייה לקבלן הפאומטי בכתב את הדרישות הוספות
והליקויים שברצוה שיתקו ע"י הקבלן הפאומטי.
 12.1.5הטיפול בליקויים ובדרישות העירייה יבוצעו ע"י הקבלן הפאומטי מוקדם ככל היתן
ולא יאוחר משלושים ) (30יום מתאריך הוצאת ההודעה מהעירייה לקבלן הפאומטי על
הליקויים ,יובהר כי לקבלן הפאומטי לא תהיה כל טעה לגבי תיקון הליקויים וה"ל יבוצעו
במסגרת החוזה שחתם בין הקבלן הפאומטי לעירייה.
 12.1.6לאחר תיקון הליקויים ומילוי הדרישות הוספות ע"י הקבלן הפאומטי ,יבוצע הליך
הבדיקה וסף ,על-ידי העירייה ככל שיידרש.
 12.1.7היה ומסיבה כלשהיא צפוי עיכוב בלוחות הזמים המתוכים לקבלת אישור ההפעלה
הראשוי יעביר הקבלן הפאומטי לעירייה הודעה בכתב ,אשר תכלול את סיבת העיכוב ,הפעולות
בהן וקט הקבלן הפאומטי למיעת העיכוב ו/או צמצומו ,זמן העיכוב המשוער.
 12.1.8למען הסר ספק מובהר ,כי אישור העירייה להפעלת המערכת איו גורע מאחריותו
ומחובתו של הקבלן הפאומטי לקבל את מלוא האישורים ו/או הרישיוות ו/או ההיתרים
החוצים מכל מין וסוג ,מכל רשות וגוף ,החוצים להפעלת המערכת על פי כל דין ותקן ,והקבלן
הפאומטי לא יהיה רשאי להפעיל את המערכת בטרם תקבלו לשם כך כל האישורים החוצים על
פי דין ,גם אם יתן אישור הפעלה על ידי העירייה.

 12.1.9מובהר בזאת כי הקבלן הפאומטי יחל בעבודות לחיבור המבה למערכת לא יאוחר מ 14
יום ממועד חיבור המבה למערכות העירויות כדוגמת חשמל/מים וכד' .הקבלן הפאומטי יסיים
את העבודות ויחבר את המבה הוסף למערכת תוך  14יום ממועד תחילתן .הקבלן הפאומטי
יקבע את המועד להפעלת המערכת במבה ויודיע לעירייה על המועד המתוכן לקבלת אישור
הפעלה לחיבור המערכת למבה 7 .ימים קודם למועד הפעלת המערכת בחיבור בין המבה הוסף
למבה הראשי יפעיל הקבלן הפאומטי את המערכת במבה ויבצע בדיקה למערכת במבה הוסף
בליווי ציג העירייה ו/או מי מטעמה .קבעה העירייה כי הקבלן הפאומטי מילא אחר כל התאים
להפעלת המערכת במבה תמסור לו העירייה אישור הפעלה לחיבור המבה הוסף למערכת.
קבעה העירייה כי הקבלן הפאומטי לא מילא אחר כל התאים לקבלת אישור הפעלה לחיבור
המבה למערכת תפרט העירייה בכתב את הליקויים ו/או אי ההתאמות שיימצאו בבדיקה.
הקבלן הפאומטי יבצע את כל התיקוים וההשלמות שקבעה העירייה בעקבות בדיקתה ,ו/או
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שבהם תותה המסירה של האישור בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ) (7ימים מתאריך
הבדיקה כאמור .הליך הבדיקה ,כאמור לעיל ,יבוצע על-ידי העירייה ככל שיידרש.
הקבלן הפיאומטי יתאם מול המזמיה את שיטת הפיוי ב 1-6-החודשים הראשוים לאכלוס
המבה ,וזאת על מת להקטין ככל היתן את הפגיעה בתפקוד השוטף של המערכת כתוצאה
משיפוצים ושיויי דיירים.
 12.2החיות תפעול למבי המגורים/משרדים/אחר
הקבלן הפאומטי יספק לכל מבה המתחבר למערכת ,לא יאוחר מ 45 -יום לפי המועד הצפוי
לאישור הפעלה ,לוח המכיל את הוראות התפעול של כל המערכות הכללות בו
בוסף להוראות המילוליות יש לספק תכיות המפרטות ומציגות את כל המכלולים והאביזרים
לרבות מהלך צרת ,קוטר צרת וכווי זרימה ,מיקום האביזרים ,וכן כל יתר הציוד הקשור
למערכות הדוות.
במידה ותחליט המזמיה :
במבים מסחרים ואחרים המוגדרים בעלי פעילות עם אשפה עודפת לפי הגדרות העירייה יתקין
הקבלן הפיאומטי ,ללא תמורה וספת ,מערכות למדידת משקל/פח על פי החיות העירייה
במגופים )או בצרת הצמודה ( במבה שיוכלו להעביר את המידע באופן שייקבע על ידי המזיה
ואשר יאפשרו חיוב פרד של העירייה את בעלי /משתמשי המבה.
 12.3אישור הפעלה -לחיבור מבה וסף למערכת הפאומטית
הקבלן הפאומטי יקבל אישור להפעיל את המערכת הפיאומטית בכל מבה הוסף על אלו
שחוברו ולגביהם יתן אישור ההפעלה מקדמי וזאת רק לאחר שקיבל אישור העירייה להפעלת
המערכת הפיאומטית בכללותה.
בהתאם ועל מת לקבל אישור הפעלה לחיבור מבה בשטח פרטי /ציבורי למבה הראשי למערכת
יפעל הקבלן הפאומטי כדלקמן:
 12.3.1הקבלן הפאומטי יתאם את העבודות לחיבור כל מבה וסף למערכת בהתאמה למועד
קבלת צו התחלת עבודה בכל מגרש בשכוה.
 12.3.2הקבלן הפאומטי יתאם את העבודות לחיבור המבה למערכת והפעלתה מול גוף הפיקוח
לרבות לוח הזמים לביצוע העבודות )על פי פקודת עבודה(.
 12.3.3הקבלן הפאומטי ימלא אחר כל התאים המפורטים להלן ,טרם קבלת אישור הפעלה
לחיבור המבה למערכת:
 12.3.3.1הקבלן הפאומטי עמד בכל התאים הדרשים לחיבור הצרת והמגופים בהתאם
לדרישות הוראות התכון.
 12.3.3.2הקבלן הפאומטי יחבר את המבה למערכת ויבצע הרצה של המערכות השוות בוכחות
ציג העירייה
 12.3.3.3הקבלן הפאומטי יציג את כל האישורים הדרשים על-פי כל דין .
13
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13.1

כללי

 13.1.1הקבלן הפאומטי יישא באחריות מלאה לתקיות הפריטים שסיפק והתקין בהתאם
לטבלה מספר  13ל  -להלן תקופת האחריות.
 13.1.2תקופת האחריות למבה הראשי והמערכת הפיאומטית במרחב הציבורי תחל ביום שבו
מסר לקבלן הפאומטי אישור העירייה להפעלה של אישור מקדמי ולאחר הפעלת כל המערכות
במבה הראשי ,לשביעות רצון העירייה.
 13.1.3במסגרת תקופת האחריות ,וכן גם מהלך חוזה השרות ,הקבלן הפאומטי יהווה כתובת
אחת לאחריות כוללת על כל המערכת שסופקה והותקה על ידו.
 13.1.4באם לא צוין במפרט תקופת אחריות ושרות ,הצעת הקבלן הפאומטי כוללת  10שים
אחריות ,תקופה זו תהיה גם לאחר מסירת תפעול המערכת לידי העירייה.
 13.2תקופת האחריות למערכת הפאומטית
האחריות לכל מרכיבי המערכת הפאומטית ובכלל זה ,מערכת המבה הראשי ,הצרת על
מרכיביה בשטח הציבורי ומרכיבי המערכת הפאומטית במבים במגרשים הפרטים והציבורים

טבלה  9פירוט
תיאור

תקופת אחריות

1

מכולה בפח של  30/20מ"ק מותאמת למערכת וואקום ולדרישות רשות מקומית
)היכולות להשתות מעת לעת(.

 10שים

2

מוף גשר  20טון להחלפת מכולות

 10שים

3

מגוף מפלג לשי זרמי פסולת

 10שים

4

מגופי הפרדה -מבה ראשי

 10שים
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5

דחסן מותאם וואקום עם זרועות הצמדהאו שווה ערך

 10שים

6

ציקלון כולל מפריד פימי לאבק/וחלקיקים וחיבור למערכות שטיפה.

 10שים

7

מסן תלת/ארבע שלבי הכולל יחידת סיון אבק לדרגה מקסימלית ומסן פחם
פעיל ומשתיק קול

 10שים

8

מפוח וואקום  110ק"ו ע"א על אביזריו ובקר תדר

 10שים

9

לוח חשמל

 10שים

10

בקרי מהירות וטורי

 10שים

11

מדחס אוויר כולל מערכות ייבוש

 10שים

12

לוח בקרה למתקן

 5שים

13

תוכת בקרה למערכת -החלפה

עד למסירה לעירייה

14

תוכת בקרה למערכת -עדכון גרסא

עד למסירה לעירייה

15

הגות קטודיות

 10שים

18

כל פריט /פרט הדרוש לתפעול המערכת בשטח הציבורי

 10שים

19

מערכות פיאומטיות במגרש הפרטי/ציבורי  -מיום קבלת אישור הפעלה  10שים
מהעירייה

13.3

הספקת ציוד חלקים וחומרים בתקופת האחריות

אספקת הציוד
13.3.1
הקבלן הפאומטי יהיה חייב במסגרת וכחלק בלתי פרד מעבודתו לספק את כל הציוד החלקים,
החומרים וחומרי העזר המתכלים הדרשים לביצוע העבודות הדרשות ומוגדרות במסמך זה.
אספקת הציוד ,החלקים והחומרים תכלול החלפת ציוד שהקבלן הפאומטי החליט כי לא ראוי
או משתלם לו לשפצו.
החלפה או שדרוג או הרחבה
13.3.2
הספקת החלקים והחומרים לא תכלול החלפה או שדרוג או הרחבה שתתבקש על ידי העירייה
לצורך שיפור או עדכון או ביצוע שיויים במתקן או בהתאם לעדכון חוקים ותקות שלא במסגרת
מחויבות הקבלן הפאומטי לאחזקתו )תיקון ליקויים ותקלות ואחזקה מועת( .עבודות אלו באם
ידרשו ישולמו בפרד על פי מחירי היחידה בתקופת ההקמה או בהתאם להליך מכרזי המקובל
אצל העירייה ,האמור איו כולל מצב של ריבוי תקלות מעבר לכפל המותר בטבלה  4לעיל שאז,
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כאמור לעיל ,העירייה יהיה רשאי לדרוש מהקבלן הפאומטי החלפה או שדרוג של המערכת או
רכיבים פגועים בתוכה.
טיב הציוד והחלפה
13.3.3
כל הציוד ,החלקים ,האביזרים ,החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י הקבלן הפאומטי יהיו
מקוריים ,חדשים ,ממין משובח ומתאימים לטיפול ,לשימוש ולהחלפה של המערכות עבורם
ועדו .כל הרכש יתאים לדרישות התקים הישראליים המתאימים ,ובהעדרם לתקים
האמריקאים או לתקים של ארץ מוצאם .פרט אם יאושר אחרת ע"י העירייה ,הם יהיו זהים
מבחית יצרן ודגם לאלה אשר במקומם הם מותקים ,ובאם אין באפשרות הקבלן הפאומטי
להשיגם במסגרת מועדי הביצוע ,עקב התיישות או בגין כל סיבה שהיא ,הוא יגיש לאישור
העירייה "שווה-ערך" המוצע על-ידו .החלפת רכיב ברכיב חלופי תהיה באישור בכתב של העירייה.
כל ציוד ,חלק ,אביזר או חומר אשר לא יתאימו ל"ל ,יוחלפו ללא דיחוי .עבודות ההתאמה
המכיות והחשמליות הדרשות להתאמת הציוד שווה-הערך למיקום ולתפקוד של הציוד המקורי
במקומו הוא מותקן ,יבוצעו על-ידי הקבלן הפאומטי וללא תמורה וספת  .מוסכם בין הצדדים
כי בכל מקרה בו יבקש העירייה לבצע התקות וספות או שיויים או שדרוגים במערכות
הקיימות ,יתבצעו העבודות ,כולל עלות החלקים וההתקה ,על בסיס מחירוי דקל ובהחה של
.25%
14

הוראות אחזקה ותפעול

 14.1כללי
במהלך תקופת ההפעלה הקבלן הפיאומטי מחויב ליתן שירותי תפעול ביחס למערכת
הפיאומטית על כל חלקיה ,הן בשטח הציבורי והן בשטח הפרטי .יודגש ,כי שירותי התפעול
במהלך תקופת ההפעלה ייתו על ידי הקבלן גם ביחס למבים בשטח הפרטי ,אשר חלקי
המערכת שהותקו בהם ,לא סופקו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או לא הותקו על ידי הקבלן
ו/או מי מטעמו ,אלא על ידי גורם אחר .זאת ,למעט חריג ,לפיו במקרה שבו התקת חלקי
המערכת בשטח הפרטי ,כאמור ,על ידי גורם שאיו הקבלן ו/או מי מטעמו הביאה לתקלה ,לאורה
לא מתאפשר לקבלן ליתן שירותי תפעול למבה בשטח הפרטי ה"ל .עם תיקון התקלה ,כאמור,
יחויב הקבלן למתן שירותי תפעול למבה ה"ל .ההחלטה אודות התקיימותו של חריג כאמור ו/או
בדבר תיקון התקלה כמפורט לעיל ,תהא תוה להחלטתו הבלעדית של המהל .ככלל ,תידרש
מעורבות הגורם הטכולוגי לאורך כל תקופת התפעול.
הקבלן הפיאומטי יתכן ויתפעל את המבה הראשי בהתאם לחוקי רישוי עסקים הרלווטיים
לפסולת ובדגש על מיעת כיסת יוים ומכרסמים .המבה יותאם לדרישות התפעול השל
רשויות מדיה רלווטיות כדוגמת משרד הבריאות.
 14.2הוראות כלליות
הקבלן הפאומטי יהיה אחראי להפעלה רציפה של המערכת הפיאומטית במבה הראשי ולאיסוף
פסולת מכלל המבים )מגורים/מסחר/משרדים/ציבורי וכד'( ומעמדות ההשלכה במרחב הציבורי
בכל שטחי התוכית תמ"ל  1041הקבלן הפאומטי יהיה אחראי להדרכות עובדי הרשות
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המקומית בכל הוגע לאופן תפקודה של המערכת הפיאומטית ומרכיביה השוים ובכלל זה
היבטים טכיים ,תפעוליים פתרון בעיות מול תושבים ,הזמות חלפים ,מערכות מחשוב וכד'.
חובת הקבלן הפאומטי להביא לתפקוד מושלם של המערכת הפיאומטית ולבצע את כל הפעולות
הדרשות ליהול ,תפעול ותחזוקת המערכת הפיאומטית כולל ציוד ,מערכות ,היבטי איכות
סביבה בתפעול המבה ראשי ,המערכת הצרת הציבורית ובמבי התב"ע לשימושם השוה.
הקבלן הפאומטי וצוותו יעמידו כון  24/7לציגי הרשות המקומית ברצף לכל ימות השה
הקבלן הפיאומטי ידאג חובת העסקת גוי של שבת במקרה שיידרש ע"י הרשות או חוקי המדיה
14.2.1
הבאים:

הקבלן הפאומטי יהיה אחראי להפעלה אחזקה ותחזוקה של המערכות והמבים

 14.2.1.1מבה ראשי )בשתי התבע"ות( על המערכות הכלולות בו ושטח המגרש.
 14.2.1.2הצרת בשטח הציבורי ועל כל מרכיביה החל מחיבור המגופים בחדר המגוף המבי
והחיבור לדחסית הפסולת במבה הראשי.
 14.2.1.3עמדות השלכת הפסולת במרחב הציבורי בשכוה.
 14.2.1.4מרכיבי המערכת הפיאומטית בחדר המגוף במבים ב תמ"ל .1041
הקבלן הפאומטי יפעיל את המערכת
14.2.2
לחוקים/תקות/הוראות מרחביות של הרשות המקומית :

לפי

הכללים

הבאים

ובהתאם

 14.2.2.1שיוע ואיסוף פסולת בשיטה הפיאומטית מכל המבים בתדירות חד יומית של פעם
אחת לפחות ו/או ולפי החיית הרשות המקומית ו/או עפ"י דרישת המשתמשים מכל מגוף שחובר
למערכת.
 14.2.2.2השיוע יבוצע באופן שיצמצם למיימום מפגעי אקוסטיקה בשעות שייקבעו עם הרשות
המקומית
 14.2.2.3מיעת הצטברות פסולת בחדרי המגוף במבים ושמירה על כללי וחוקי תברואה ואיכות
סביבה )מיעת מטרדי ריח ( .
 14.2.2.4מיעת הצטברות של פסולת במרחב הציבורי ושמירה על כללי וחוקי תברואה ואיכות
סביבה )מיעת מטרדי ריח (.
 14.2.2.5הקבלן הפאומטי יספק ויתחזק את היבטים תפעוליים )רכבים וכד'( להפעלת המערכת
הפיאומטית .
 14.2.2.6הקבלן הפאומטי יעמיד לרשות העירייה את כח האדם המיומן הדרש לתפעול מלא
ותקין של המערכת הפיאומטית כולל רכבים דרשים  ,ציוד מקצועי עבורם וכל הדרש להפעלה
 14.2.2.7הקבלן הפאומטי יפעיל את המערכת באופן בטוח על פי כל דין.
 14.2.2.8הקבלן הפאומטי ידאג לפיוי פסולת שאיה עוברת במערכת ושקיבל החייה לפות
מהעירייה.
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 14.2.2.9הקבלן הפאומטי ידאג לרציפות תפקודית  24/7של מעבר הפסולת בצרת וישחרר
סתימות/תקלות על פי מפתח המפורט בלוח הקסות.
14.2.2.10

הקבלן הפאומטי אחראי לתקיות הציוד והמערכות הדרשים להפעלה שוטפת

ובכלל זה החלפה ו/או תיקון ו/או שדרוג )כדוגמת תוכות מחשב ( כתוצאה מגמר תקופת
אחריות ,החיות עירייה ,בלאי ,תפקוד חלקי ו/או כל ליקוי אחר המחייב התייחסות וזאת על פי
הזמן שהוגדר על ידי העירייה או מי מטעמה.
הקבלן הפאומטי יהל בקרה רציפה באמצעות בדיקות/הרצות/איסוף פסולת
14.2.2.11
יזום/פתיחת שוחות ולא רק על מת למוע תקלות ולהבטיח רציפות תפקודית של המערכת.
הקבלן הפאומטי יהל מערך דיווח רציף לעירייה בתדירות שתיקבע על ידי
14.2.2.12
העירייה ו/או ציגיה .
הקבלן הפאומטי יאפשר לציגי העירייה גישה לכל מתקן/ציוד/תיק
14.2.2.13
תיעוד/מערכות מחשוב ולא רק החל האישור הפעלה ראשוי למבה הראשי וזאת גם באמצעים
איטרטיים.
הקבלן הפאומטי יהל את המידע הצבר בפרויקט בפורמט שיוגדר על ידי
14.2.2.14
המזיה וגישות און ליין .
מובהר בזאת כי כל פעולה/ציוד/הכשרה/אחר וסף הדרש לשמירת רציפות
14.2.2.15
תפקודית של המערכת הפיאומטית על כל מרכיביה הוא באחריות הקבלן הפאומטי.
הקבלן הפאומטי יאפשר לציגי העירייה לעבוד במקביל לכ"א שהוכשר על ידו
14.2.2.16
וזאת על מת להכשיר את ציגי העירייה לתפעול המערכת עד לסוף תקופת התפעול שלו.
הקבלן הפאומטי יתאם מול המוקד העירוי את שיטות הדיווח לעירייה ואת
14.2.2.17
שיתוף המידע באמצעות גישה מרחוק -איטרט ו/או אמצעים שייקבעו על ידי העירייה.
 14.3תקופת התפעול בהתאם לקבוע במסמכי החוזה
הקבלן הפאומטי יכין תוכית עבודה שתית לתפעול המערכת ובה יפרט את כוח האדם והפעולות
אשר יידרשו -החלפת חלפים ,בדיקות ,יקוי וכד' ,לוחות זמים זמי שיוע בחתך רחובות ועוד.
התוכית תכלול גם הערכה תקציבית ותוגש חודש לפי תחילת התקופה לעירייה לאישורה.
הקבלן הפאומטי יכין תוכית עבודה חודשית לתפעול המערכת ובה את המבים שיטופלו באותו
חודש ,מועדי הפיוי ותוים וספים כפי שיידרשו על ידי העירייה ו/או ציגיה .החל מתוכית
עבודה של חודש  2יועבר כספח דוח תקלות שיכלול את כלל התקלות שאירעו בחודש הקלדרי
הקודם ,מהות התקלה ,אופן הטיפול ,משך הטיפול וסטאטוס וכחי .תוכית חודשית תוגש שבוע
לפי תחילת החודש העוקב לאישור העירייה ו/או מציגיה
הקבלן הפאומטי יספק את תכיות העבודה ממוחשבות בתוכות מאושרות ,חוקיות וקיימות
בעירייה  .העירייה תגדיר לקבלן הפאומטי את הממשקים והאמצעים הדרשים לה לחיבורי און
ליין למערכות במבה הראשי.
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כל שיוי בתוכיות העבודה של הקבלן הפאומטי מחייב אישור בכתב של העירייה  .הקבלן
הפאומטי יאחסן את תיקי התיעוד וההדרכה במקום גיש וברור המאפשר גישה של ציגי
העירייה בכל זמן .הקבלן הפאומטי יספק לציגי העירייה את הדרוש לכיסה רציפה 24/7
למבה הראשי.
הקבלן הפאומטי יתחזק ויפעיל מערך ליהול ,שליטה ובקרה ,המאפשר בקרה ,תמיכה וסיוע,
אליו יופו כל ההודעות והפיות בדבר צרכים ,דרישות ,אירועים ,תקלות ומידע אחר בקשר עם
המערכת הפיאומטית .הפיות תתועדה ותועברה לידיעת ציגי העירייה.

14.4

הלים

 14.4.1כללי
 14.4.1.1באחריות הקבלן הפאומטי לכתוב הלים שיפרטו בין היתר את הוראות העבודה ויגדרו
את שיטת ההפעלה והתחזוקה של המערכת הפאומטית על ידי הקבלן הפאומטי וגורמים
מטעמיו ,ההלים יכתבו בהתאם להוראות כל דין בהתאם לכלל הוראות חוזה ההקמה .ההלים
יוכו ,יעדכו ,יאוגדו ,ויפרסמו לכל הגורמים מטעמו ,הקבלן הפאומטי מתחייב לכך שכל פעולות
עובדיו וקבלי המשה ו/או כל גורם אחר מטעמו תוסדרה במהלי העבודה.
 14.4.1.2ההלים יכתבו במתכות קבועה המפורטת בפרק זה ויתבססו על דרישות בקרת האיכות
) ,(Q.Cכמפורט בספח יא' לחוזה.
 14.4.1.3והל – מסמך ראשי המפרט את עקרוות הסדר הכון לעשיית פעולות של הקבלן
הפאומטי ו/או גורמים מטעמו.
 14.4.1.4הוראות עבודה – פירוט והל להוראות עבודה ייחודיות על פי שואי טיפול ספציפיים
ו/או בעלי תפקידים ,גורם מטעם הקבלן הפאומטי.
 14.4.1.5מוסף – פירוט הלים ו/או הוראות עבודה – פירוט ההלים והוראות העבודה באמצעות
הלים.
 14.4.1.6חוברת ההלים תעודכן ותפורסם מעת לעת ותפרסם בין כל הגורמים הרלווטיים מטעם
הקבלן הפאומטי .ולכל גורם אשר יידרש על ידי העירייה ו/או הפיקוח.
 14.4.1.7ההלים/הוראות העבודה יכתבו בשפה העברית ,ובשפה וספת עפ"י צורך בהתאם
לעקרוות הבאים:
14.4.1.7.1
שפורסמו בוהל.

216

יכתבו בשפה ברורה ומובת ,יקבעו תהליכי עבודה ויבהירו מוחים מקצועיים

עיריית יהוד מווסון
מכרז מסגרת פומבי מס'  22/2022לביצוע עבודות תכון ,הקמה,
תפעול ותחזוקת מערכת פיאומטית לאיסוף פסולת  -בתחומי תמ"ל 1041
יקבעו החיות ברורות לכל הגורמים מטעם הקבלן הפאומטי ,וכיצד עליו לפעול
14.4.1.7.2
בתרחישים ובמצבים שוים.
14.4.1.7.3

יפרטו ויגדירו את מטרת הוהל ,ושא הוהל ומי הגורם האחראי על ביצוע

המטלות השוות המוגדרות בוהל לצורך פעילות רציפה של המערכת.
14.4.1.7.4

יגדירו את בעלי התפקידים ו/או הגורמים המוסמכים לביצוע פעולות דרשות.

 14.4.2חוברת/הלי העבודה תאורגן עפ"י תחומים וושאים כמפורט להלן
 14.4.2.1כל והל ו/או הוראות עבודה תכתב במס' מזהה.
 14.4.2.2כל והל ו/או הוראת עבודה יישאו דף כותרת שיכלול את הפרטים הבאים:
14.4.2.2.1

שם הוהל או הוראת עבודה.

14.4.2.2.2

מס' מהדורה.

14.4.2.2.3

תאריך עדכון אחרון.

14.4.2.2.4

תאריך תקפות הוהל.

14.4.2.2.5

מס' העמוד מכלל העמודים של הוהל /הוראות העבודה.

14.4.2.2.6

הגורם האחראי לביצוע הוהל ו/או הוראת העבודה.

 14.4.3מתכות כתיבת ההלים/הוראות עבודה
כללי – חלק זה יציג ושא /פעולה אותה מסדיר הוהל/הוראת העבודה ,את המדייות,
14.4.3.1
הבסיס החוקי ,הגדרות ומוחים הכלולים בוהל הוראות העבודה.
14.4.3.2

מטרה – הגדרת מטרות הוהל.

שיטה – הצגת עקרוות שיטת הפעולה ופירוט החיות ברורות על דרך פעולה במצבים
14.4.3.3
שוים ,פירוט ההלכים הדרשים לביצוע הפעולה ודרישות מבעלי תפקידים האחראים לפעול עפ"י
הוהל והפייה להוראות וספות במידת הצורך.
אחריות – הגדרת בעל תפקיד האחראי לביצוע הוהל /הוראות העבודה במערכת
14.4.3.4
הפאומטית.
14.4.3.5

תחולה ,עדכון תוקף – רישום תאריך התחולה ותוקף הוהל ו /או תאריך עדכון הוהל.

 14.4.4מועד הכת חוברת הלים
שישה ) (6חודשים מהמועד הקבוע להפעלת המבה הראשי אל מול מבה במגרש פרטי -
14.4.4.1
אישור הפעלה מקדמי  -יוגש לאישור העירייה מיפוי ההלים והוראות להפעלה ותחזוקה של
המערכת ,הכולל:
14.4.4.1.1

שם הוהל.

14.4.4.1.2

מס' הוהל כפי שיופיע בחוברת ההלים.

14.4.4.1.3

ושאים עיקרים שיכללו בוהל.

14.4.4.2
ההלים.
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שלושים ) (30יום מהמועד הקבוע יעביר הקבלן הפאומטי לאישור העירייה את
14.4.4.3
חוברת ההלים והוראות העבודה ,לאחר תיקון ועדכון הוראות העירייה.
14.4.4.4

העירייה תעביר לקבלן הפאומטי את הערותיה תוך שלושים ) (30יום מקבלת חוברת

ההלים והוראות העבודה.
שלושים ) (30יום מהמועד הקבוע יעביר הקבלן הפאומטי לאישור העירייה את חוברת
14.4.4.5
ההלים והוראות העבודה ,לאחר תיקון ועדכון הוראות העירייה.
14.4.4.6

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי אין באישור חוברת ההלים/הוראות העבודה של

הקבלן הפאומטי על ידי העירייה כדי להעביר אחריות כלשהי לעירייה ו/או מי מטעמה ,ואף
אין בכך כדי להסיר אחריות כלשהי מהקבלן הפאומטי ו/או מהתחייבויותיו על פי חוזה
ההקמה .מובהר ,כי האחריות הבלעדית לביצוע התחייבויות הקבלן הפאומטי המפורטות בחוזה
ההקמה ,וכל הכרוך והובע מהן ,מוטלות על הקבלן הפאומטי בלבד ,למשך כל תקופת ההקמה
והתפעול.
חוברת ההלים תוגש על ידי הקבלן הפאומטי לעירייה בעותק ממוחשב ובעותקים
14.4.4.7
קשיחים במספר עותקים עפ"י בקשת העירייה.
 14.4.5עדכון הלים
הקבלן הפאומטי יבצע עדכון הלים כמתחייב משיויים בחקיקה ,בהלכה הפסוקה ו/או
14.4.5.1
עקב שיוי חוזה ההקמה ו/או שיויים טכולוגיים (שאושרו על ידי המקימה ) ו/או שיויים
בהוראות ההפעלה תוך כדי פעילות מתקת והפקת לקחים( שאושרו על ידי העירייה ו/או בכל
מקרה שבו תורה לו העירייה ו/או בכל עת שימצא הקבלן הפאומטי לכון ,לאחר קבלת אישור
העירייה בכתב ומראש ,לביצוע התיקון.
הקבלן הפאומטי ימסור לאישור העירייה כל והל/הוראת עבודה חדשים ו/או שעודכו,
14.4.5.2
לפחות חודש אחד טרם כיסת הוהל/הוראת העבודה לתוקף ,למעט הוראות ששוו בעקבות
שיוי חוק עליהם יתריע הקבלן הפאומטי מידית ,עם כיסת השיוי לתוקף.
14.4.5.3

הלי/הוראות העבודה ייכסו לתוקף אך ורק לאחר אישורם בכתב על ידי העירייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל ,הקבלן הפאומטי יפרסם את ההלים כפי
14.4.5.4
שיעודכו מעת לעת ,בין כל הגורמים מטעמו ,ויחייבם לעמוד ולפעול על פיהם.
בוסף לאמור לעיל ,העירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן הפאומטי להוסיף
14.4.5.5
הלים/הוראות עבודה לחוברת ההלים במקרה ומצאה לדעתה כי חסרים הלים/הוראות עבודה
הדרושים להפעלה ותחזוקה של המערכת הפיאומטית .בהתאם ,העירייה תהיה רשאית ,על פי
שיקול דעתה ,לדרוש מהקבלן הפאומטי לעדכן ו/או לתקן והל/הוראת עבודה אם מצאה לכון,
בין היתר ,כי אין בוהל/הוראת העבודה כדי לעות על צרכי המערכת הפיאומטית.
בכל עת בו ביצע הקבלן הפאומטי עדכון לוהל/הוראת עבודה יעדכן הקבלן הפאומטי
14.4.5.6
את גיליון העדכון של הוהל/הוראת עבודה אשר יצורף לכל והל/הוראת עבודה כמוסף.
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 14.5בקרת העירייה
העירייה ו/או יועצים ו/או מפקחים מטעמה רשאים ,מעת לעת ,לבקר בכל מתקי המערכת
הפיאומטית והקבלן הפאומטי יאפשר גישה לכלל המערכות והציוד במועד שייקבע או עם הגעת
הציגים לאתר.
העירייה ו/או יועצים ו/או מפקחים מטעמה רשאים ,מעת לעת ,לדרוש קבלת דיווחים ,תיעוד,
תוים הקשורים לפעילות המערכת הפיאומטית והקבלן הפאומטי אחראי להעביר אותם
במועד שייקבע על ידי העירייה ו/או מי מטעמה.
העירייה ו/או יועצים ו/או מפקחים מטעמה רשאים ,מעת לעת ,לזמן את ציגי הקבלן הפאומטי
לפגישות ,לישיבות ועדות תכון וביה ,בתי משפט וכל הדרש בו חוות דעת מקצועית הרלווטית
לשוא הפעילות.
 14.6החיות תחזוקה ואחזקה
שירותי התחזוקה יכללו כל הדרש לשמירת רמות השירות ו/או התפוקות ו/או הספקים
המתוכים לאותה מערכת או יחידת ציוד ולרבות תיקוי תקלות וביצוע עבודות אחזקה
ותחזוקה מועת למערכת ולמתקים ,כולל כל חלקי המערכת הפיאומטית במבים לסוגיהם
השוים ) כדוגמת דלתות ההשלכה הקומתיות ,מערכות בקרה וחשמל הקשורות למערכת ובמשך
התקופות כמפורט במסמכי המכרז לרבות שדרוג שיידרש עקב מחסור בחלקי חילוף מקוריים,
הובעים מהתיישות ו/או כל סיבה אחרת ,כדרש לאחזקתם .שירותי האחזקה יכללו את כל
הדרוש לביצוע האחזקה ולרבות:
את כל העבודה הדרשת לביצוע המשימות.
את כל החלקים והחומרים הדרושים לביצוע העבודות לרבות מועים ,כבלים ,מעצורים ,חלקי
דלתות ,חומרה ,תוכה ,חומרי עזר איטום ,חלקי המערכות הפיאומטיות וכדומה .כל החלקים
והחומרים יהיו חדשים ומקוריים.
כל כלי העבודה הדרשים ,הובלה ,עבודות בבתי מלאכה חיצויים ,אמצעי הרמה וכדומה.
כל הפעולות הדרשות לשמירת תפוקת המערכת לרבות שדרוג המערכת ככל שיידרש לרבות גם,
החלפת חומרה ותוכות וכדומה וכדרש לשמור על תפקוד מלא ותקין של המערכת או המתקן.
את כל כלי העבודה והאמצעים הדרשים לרבות הובלות ,פרוקים והרכבות .תיקון תקלות יתבצע
תוך תקופות הזמן המפורטות בטבלה כאמור.
הקבלן הפאומטי יוודא כי אופן התקת המערכות והמתקים על ידו תבטיח את פעולתם
התקיה והרצופה ,תאפשר מתן שירותי אחזקה בגישות גבוהה וכי המערכות והמתקים יאפשרו
הפעלה חלקית באופן שתמע השבתתם והפסקת העקת השירותים למגופים הפיאומטיים
בתחומי התוכיות .
כל פעולות האחזקה המצריכות הדממת מתקים יתבצעו בימים ובשעות שבהן אין צריכת
שירותים או שצריכת השירותים מוכה ויתן להשבית חלק מהמתקים בלבד.
הקבלן הפאומטי ידריך ,ככל הדרש ,את עובדי העירייה בכל הקשור לאופן הפעלת המערכת.
החל מהמועד שתיקבע העירייה .הקבלן הפאומטי לא יוכל לטעון כגד הפעלה לא כוה של
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המערכת ע"י העירייה במהלך תקופת ההפעלה הקובה במסמכי החוזה ולמרות שהעירייה יתכן
ותחייב שתפעול המערכת ייעשה על ידי ציגיה ובפיקוח צמוד של הקבלן הפאומטי.
בהגדרת אחזקה ותחזוקת המערכת כללים בין היתר כל הרכיבים – מכיים ,חשמליים,
אלקטרויים ,חומרה ותוכות ,בקרים ,חיישים וכדומה ,ציוד ואמצעי עזר כדוגמת צרת הולכה,
כל הכבלים ,החיווט וכל אביזר אחר המהווה חלק עיקרי או משי במכלול המערכת .שירותי גות
במגרשי המביים הראשיים יהיו באחריות הקבלן הפאומטי אלא אם הוגדר אחרת על ידי
העירייה או ציגיה .למכלולי הבקרה ,וציוד הכולל רכיבי בקרה ותוכה הדרשים לבצע עדכוי
גרסה לפחות אחת שה/שתיים  .הקבלן הפאומטי יוודא כי ביצועי המערכת לא יפגעו כתוצאה
מהשדרוג ועדכון הגרסה.
 14.6.1שימור המערכת  -אחזקה מועת
על מת לשמור על ערך המערכת ופעולתה התקיה ,יבצע הקבלן הפאומטי את כל עבודות
האחזקה המועת על פי הדרש בהוראות היצרים ,על פי החוקים ,התקות והתקים הוגעים
לאותה מערכת ועל פי ההוראות למערכת הכוללת ,שיכין על פי יסיוו כפי שבא לידי ביטוי בספר
המתקן לאחר שיאושר ע"י העירייה .בכל מקרה בו לא יאושרו ספרי המתקן ,יפעל הקבלן
הפאומטי באופן זמי ועד לאישור ספרי המתקן על פי הוראות אחזקה מועת המקובלות אצל
העירייה למערכת דומה.
כל עובדי הקבלן הפאומטי שיועסקו במתן השירותים יהיו בעלי מקצוע מוסמכים ובעלי
הרשאות מתאימות מיצרן או יבואן רשמי של המערכת ובעלי יסיון של  3שים לפחות בתיקון
תקלות ובאחזקה מועת של המערכת הפיאומטית .בדיקת הטיפול המוע תיעשה על-ידי העירייה
ו/או ציגיה ותאושר על-ידם .הבדיקה תתבצע אחת לתקופה כפי שיקבע ע"י העירייה מעת לעת.
גמר ביצוע אחזקה מועת יחשב רק במסירת תעודת שירות של הקבלן הפאומטי כשרשומים בו
כל הפרטים הדרשים ,בחתימת אחראי האחזקה מטעם הקבלן הפאומטי.
 14.6.2החיות וספות לאחזקה מועת
מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויות הקבלן הפאומטי באחריותו לבצע ,בין יתר את הפעולות
המפורטות להלן כחלק מתוכית האחזקה המועת .היה ותוך כדי ביצוע האחזקה המועת מצא
הקבלן הפאומטי ליקויים ,יתקן את הליקויים ללא תמורה וספת כחלק מתוכית האחזקה
המועת:
 14.6.2.1אחזקה מועת בחדרי מגופים בבייים במגרשים הפרטיים.
 14.6.2.2הקבלן הפאומטי יבדוק ,תקופתית  -את תקיות מערכת האוורור של חדר המגופים-
במגרש הפרטי
 14.6.2.3הקבלן הפאומטי יבדוק ,אחת לחודש את מפלסי הרעש והאטימות שמקורם מפעולת
המגופים ווסתי האוורור במגרש הפרטי
 14.6.2.4הקבלן הפאומטי יבדוק תקיות דלתות ההשלכה באופן מדגמי בקומות במבה
 14.6.2.5הקבלן הפאומטי יבדוק פגיעות בצרת במבה במידה והיא חשופה )כדוגמת חיוים (
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 14.6.3מבה ראשי איסוף האשפה – תחזוקה ותפעול
 14.6.3.1הקבלן הפאומטי יבדוק ,אחת לחודש את עמידת המבה ומערכותיו ברמות הרעש
לסביבה.
 14.6.3.2הקבלן הפאומטי יבדוק ,אחת לחודש את עמידת המבה ומערכת המסים
והמאווררים במיעת יציאת ריחות רעים אל מחוץ למבה.
 14.6.3.3הקבלן הפאומטי יטפל בשטח הפיתוח במבה ראשי על פי הוהלים הקבועים אצל
העירייה ובתיאום עם אגף שפ"ע
 14.6.3.4הקבלן הפאומטי ידאג כי לפחות אחת לחודשיים ) (2חודשים תישאב הפסולת
ממפרידי שומן.
 14.6.3.5הקבלן הפאומטי ידאג
מיזוג/אוורור ומערכות המסים.

כי לפחות אחת לשישה )(6

חודשים תטופלה מערכות

 14.6.3.6ציקלון – הקבלן הפאומטי יבדוק ,אחת לחצי שה ,את הצקלון באופן יסודי ויטופל
כדרש בהתאם להוראות היצרן.
 14.6.3.7הקבלן הפאומטי יבדוק בכל יומיים את אטימות המכולה ודחסן הפסולת למיעת
זילות תשטיפים.
 14.6.3.8הקבלן הפאומטי יבדוק אחת לשבוע את המערכת ההידראולית של הדחסן.
 14.6.3.9הקבלן הפיאומטי יטפל לפחות אחת לחודש במערכת העגורים ואחת לחצי שה יזמין
בודק מוסמך
הקבלן הפיאומטי יטפל לפחות אחת לשבוע ביקוז מים ולפחות אחת לחודש
14.6.3.10
במערכת דחיסת האוויר ואחת לחצי שה יזמין בודק מוסמך.
הקבלן הפיאומטי יבדוק אחת לשבוע את שלמות הגדר סביב מתחם הביין
14.6.3.11
והיקיון בחצרות מבה הטרמיל.
14.6.3.12

הקבלן הפיאומטי יבדוק אחת לשתיים את האיזון במפוחים.

הקבלן הפיאומטי יבדוק אחת לחודשיים את אמיות מערכות החשמל לסוגיהן
14.6.3.13
השוות על ידי חשמלאי מוסמך )משרד העבודה (
הקבלן הפיאומטי יבדוק אחת לחצי שה את דיוק הקריאה של משי הזרם של
14.6.3.14
ציוד המדידה בכלל המערכת  .במידה ותתגלה ירידה של  5%בדיוק המדידה ,יידרש הקבלן
הפיאומטי להחלפת הרכיב התקול ולהעביר דיווח למזמיה על תיקון האי התאמה .
הקבלן הפיאומטי יבדוק אחת לחודש את מערכות גילוי האש במבה הראשי .
14.6.3.15
ואחת לחודשיים במבים הפרטיים  .תקלה תתוקן מיידית .עם דיווח סיום תיקון האי התאמה
למזמיה בכתב.
הקבלן הפיאומטי יבדוק זילות בצרת לסוגיה השוים אחת לחצי שה ,בצורה
14.6.3.16
מדגמית ,במספר אביזרי סגירה ו/או הסתעפויות או זוויות וחיבורים וכדומה .היה ובמקטע
מסוים התגלו מעבר ל  4זילות יוחלף קטע הציור הרלווטי על מערכותיו .
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הקבלן הפיאומטי יבדוק אחת לחצי שה את האלקטרודות של ההגה
14.6.3.17
הקטודית ,ויפעל להחלפתה במידה ו 70%-מהאלקטרודה אכלה.
14.6.3.18

הקבלן הפיאומטי יבדוק אחת לחודש ,באופן מדגמי ,את האטמים בין המצחת

למגוף במבים הפרטיים ,ויפעל להחליף כל אטם שמצא תקול.
 14.7תיקון תקלות
מבלי לגרוע באמור בסעיף  13.8לספח א' לחוזה ,עובדי הקבלן הפאומטי יבצעו את כל תיקוי
התקלות )כהגדרתם בספח א' לחוזה(.
עבודות תיקון תקלות תהייה בעדיפות על-פי שאר משימות הקבלן הפאומטי לרבות האחזקה
המועת .כתקלה יחשב כל אירוע חריג לרבות הפוגע ביכולת המתקים לספק את המתוכן מהם,
כפי שמדד ואושר בעת קבלת המתקן במבה הראשי ו/או במערכת הפיאומטית במגרשים
הפרטיים ו/או אירוע בטיחותי או אירוע העלול לגרום זק ישיר או עקיף לסביבה.
זמן מוקצב לתיקון תקלה תיקון תקלה יתבצע ,על פי דחיפות התקלה ,תוך תקופות הזמן
המצויות במסמכי המפרט ההדסי .
כל תקלה תתוקן והקבלן הפיאומטי מחויב להחזיר את המערכת הפיאומטית לתפקוד מלא
במרחב הציבורי ובמגרשים הפרטיים.
14.8

חומר טכי וספרי מתקן

אחריות לחומר טכי וספרי מתקן באחריות הקבלן הפאומטי לשמור על כל החומר
14.8.1
הטכי שיקבל מהעירייה ,לצורך ביצוע עבודותיו באתר ,להודיע על הצורך בעדכון ולהחזירו
בשלמותו לעירייה בתום תקופת האחזקה המוארכת על פי חוזה זה .באם יחסר ו/או לא יעודכן
חומר טכי כלשהו בעת סיום חוזה זה ,יחויב הקבלן הפאומטי בעלויות השלמת החומר הטכי.
העירייה יהיה רשאי לעיין בחומר הטכי בכל עת והקבלן הפאומטי יחויב להציגו בפיו ולתקן כל
הדרש על ידו להשלמת ועדכון החומר.
עדכון חומר טכי והשלמתו בכל מקרה בו הקבלן הפאומטי מחליף חלק או ציוד בשווה-
14.8.2
ערך מאושר ,עליו לצרף את הקטלוג של החלק החדש לתיק המיתקן המתאים .הקטלוג יהיה מלא
ויכלול פרטים טכיים של החלק והוראות יצרן להתקה ,הפעלה ואחזקה .בוסף יעדכן הקבלן
הפאומטי את התוכיות של המתקים על פי השיויים שביצע .בכל מקרה בו הקבלן הפאומטי
מבצע שיוי במתקן אלקטרו-מכי ,בין שיוי חשמלי או מכי ,עליו למסור מראש סקיצות
מפורטות לאישור העירייה .הקבלן הפאומטי יעדכן את כל תוי השיויים שביצע גם במדיה
מגטית.
 14.9תכולת השטחים המשותפים
ההפעלה והתחזוקה של המבה הראשי יכללו בין היתר ולא רק את הפעולות המפורטים להלן:
 14.9.1חצר המבה לרבות מתקי וריהוט חצר ,שטחי קרקע ,כבישים ,מדרכות ,שבילים,
משטחי חייה סלולים ,משטחי ביטון ומשטחים מרוצפים ,גדרות וכו'.
 14.9.2גיון לסוגיו ,רב שתי ו/או עותי לרבות מערכת השקייה.
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 14.9.3תחזוקת ויקיון המבה בפאן החיצוי
 14.9.4טיפול במערכות איטום גגות ,ריצפות וקירות למיעת רטיבות.
 14.9.5טיפול בחיפוים רצפות ,תקרות וקירות
 14.9.6טיפול ויקיון גג המבה.
 14.9.7טיפול ויקיון דלתות וחלוות ,מעולים ,וילוות וציילוים.
 14.9.8טיפול ויקיון ריהוט המבה.
 14.9.9טיפול ואחזקה מערכות סיטריות.
 14.9.10טיפול במערכת החשמל בכללותה ,החל מחיבור חב' החשמל ועד תחות טרספורמציה,
לוחות ראשיים ומשיים ,לוחות בקרה ומערכות בקרה איטגרליות ,כבילים ומוליכים ,קודות
קצה ומערכת ארקת המבה.
 14.9.11טיפול ויקון מערכות תאורה פים וחוץ ,כולל כול סוגי התאורה וורות.
 14.9.12טיפולי אחזקה במערכות רציפות החשמל כגון :גרטור ו  ,UPSלרבות מצברים ומערכות
דלק לגרטור.
 14.9.13טיפול ואחזקה במערכות מיזוג אוויר מרכזית או מקומית לרבות רכיבי יצור הארגיה,
תיבות ערבוב אוויר ,מפוחי אווי ,תעלות ,צרת ואביזריהן.
 14.9.14טיפול ואחזקה של מערכת צרת מים וביוב כולל צרת ,אביזרים ומפריד השומן.
 14.9.15מערכת חימום מים לשימוש שוטף לרבות דוודים ואביזריהם ,הצרת ואביזריה ,מחלפי
חום ,מערכות טיוב מים וכו'.
 14.9.16יקיון טיפול ואחזקה של המעליות ואביזריהן.
 14.9.17טיפול ואחזקה כלל מערכות מתך מוך מאוד לרבות גילוי אש ועשן ,מערכות מצוקה,
מערכות אלקטרויות ,מערכת איטרקום ,בקרת מבה לרבות ממשקי התקשרות בין מערכות
הבקרה השוות.
 14.9.18טיפול ואחזקה במערכות כיבוי אש לרבות חומר מילוי תקופתי למטפים ולכיבוי
אוטומטי בגז או במים על כלל אביזרי הצרת ,ברזים ספרקלרים ומערכת פיוי עשן.
 14.9.19טיפול ואחזקה מערכות תקשורת וטלפויה לרבות ארוות תקשורת ,ק' קצה ולוחות
מתגים.
 14.9.20קיון ואחזקה לכלל ריהוט המבה
 14.9.21תחזוקת שילוט ותמרור בחצר ובמבה לרבות מערכת צבע זוהר.
 14.9.22מקרר ,מקרר מים ,קומקום חשמלי וכל ציוד משקי אחר במטבחון המבה.
 14.9.23הקבלן הפאומטי לא יורשה לבצע שיוי כלשהו בחצרות ,בתשתיות ,במבה ובמערכות
הציוד ללא אישור בכתב מהעירייה.
 14.10טיפול במערכות המתוחזקות ע"י אחרים
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במבה יתכן ויותקן ציוד/מערכת שלא סופקו ע"י הקבלן הפאומטי ואים מטופלים על ידו,
במערכות אילו הקבלן הפאומטי יהיה אחראי לבדיקה ראשוית של התקלה על מת לוודא כי אין
מדובר בתקלה הובעת ממערכות המצאות תחת אחריותו ולאחר בדיקה זו יחליט על פי
הממצאים האם להזמין את ותן השירות לצורך טיפול בתקלה .הקבלן הפאומטי יודיע על
התקלה לותן השירות וירשום את התקלה במערכת יהול האחזקה הממוחשבת לצורך מעקב,
באחריות הקבלן הפאומטי לפקח על טיב עבודתו של ותן השירות ולאשר את גמר הביצוע הטיב
והכמות.
 14.11ביקורת על פי דין ו/תקה
הקבלן הפאומטי יבצע ללא תמורה וספת  ,באמצעות בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים על פי דין
או תקן לאותו ושא ,את כל הביקורות הדרשות על פי דין ו/או תקה ,כגון בדיקה תקופתית
למעלית ,עגורן ,מערכות גילוי אש וכל מה שדרש על פי דין.
אישור קבלה למבה הראשי והמערכת הפיאומטית במרחב הציבורי
15
כ 60 -יום לפי המסירה הסופית של המתקן/המערכת ,באחריות הקבלן הפאומטי להגיש לאישור
מהל הפרויקט דוגמה של ספר מתקן ותוכיות עדות מעודכים שיכללו את כל יחידות
המתקן/מערכת כולל התממשקות למערכות אחרות בהתאם לתכולת העבודה בפרויקט.
בדיקות טרם מסירה
15.1
באחריות הקבלן הפאומטי לבצע בדיקות טרם מסירה של המבה ,לרבות כל המתקים
והמערכות .הבדיקות תיערכה כבדיקות ביצועים ) (PERFORMANCEלקראת אישור המסירה
לעירייה  .העירייה תגדיר האם תבוצע מסירה עם קבלת אישור הפעלה למבה הראשי ו/או לאחר
אישור הפעלה בין המבה הראשי למבה מאוכלס ראשון ו/או עם מסירת המערכת בכללותה לידי
המזמיה בתום תקופת התפעול  .המסירה תהיה לפי והל המסירה מטעם העירייה .
באמצעות בדיקות אלה על הקבלן הפאומטי להוכיח את עמידתו בדרישות הוראות התכון,
והתפעול של המפרט ההדסי במכרז זה.
ביקורת של התקות ורמת ביצוע לא מהווה תחליף לבדיקת הביצועים של מערכות ומתקים
מושלמים .בדיקת המסירה תיערך לפי מתכון של פרמטרים קבועים ועל סמך תוי התכון.
מפרטי בדיקת המסירה יוכו ע"י הקבלן הפאומטי בשלב התכון המפורט ויוגשו במסגרתו
לאישור העירייה .ביצוע הבדיקות יהיה באחריות הקבלן הפאומטי ,וציגי העירייה יורשו
להילוות לקבלן הפאומטי בעת ביצוע הבדיקות .הקבלן הפאומטי יוכל למסור את ביצוע
הבדיקות לידי גורם מקצועי חיצוי.
העירייה תאשר את קבלת המערכת ,לאחר שווידאה את תקיות המערכת לשביעות רצוה ,עם
תום הבדיקה החוזרת ,ולאחר מסירת התיעוד הסופי ,כדרש בפרק תיקי המתקן יימסר אישור
לקבלן הפאומטי לצורך קבלת מתקי המערכת הפיאומטית .
טרם קבלת אישורי מסירה מאת העירייה  ,יבוצעו הבדיקות הבאות על מת לאשר תקיות מלאה
על ידי העירייה :
 15.1.1בדיקה ויזואלית  -בבדיקה זו ייבדק כלל סימון ושילוט ,פגמים  ,שברים ,זקים לציוד .
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 15.1.2בדיקה מכית  -קשירה וייצוב של הכבלים ,המסדים והציוד בהם ,והתקה יציבה של
תעלות ,צרת ,מחברים ושקעי קצה במבה הראשי .
 15.1.3בדיקות תקיות כלל המערכות האלקטרו מכיות במבה הראשי
 15.1.4בדיקת תקיות מערך המחשוב של מערכת הפיאומטית במבה הראשי
 15.1.5בדיקת תקיות מערכות האלקטרויות בכל מבה אשר קיבל אישור הפעלה
 15.1.6בדיקת תקיות ושלימות כלל עמדות ההשלכה במרחב הציבורי
 15.1.7תבוצע בדיקה לכל כבל וכבל במערכת ,תוצאות הבדיקה תשמרה במכשיר ,העירייה
תקבל פלט בדיקה מפורט שיודפס ישירות מתוך המכשיר.
 15.1.8ספירה ומדידה  -בדיקת כמויות לצורך התחשבות.
 15.1.9בדיקת תיעוד  -על מת לוודא את התאמתו למצב המערכת ,כפי שהותקה בפועל ,כולל
שילוט.
 15.1.10בדיקת איכות אוויר – הקבלן הפאומטי יבצע סקר ארובות סמוך למסירת מתקי
המערכת הפיאומטית לעירייה בכפוף להחיות היחידה הסביבתית ו/או גורם מטעם העירייה .
תאי לאישור המסירה הוא עמידה בערכי סף לושא איכות האוויר ומטרדי ריח כמוגדר על ידי
המשרד להגת הסביבה ו/או היחידה הסביבתית של העירייה עמידה בתאי הסף היא תאי
לאישור מסירת המבה הראשי .העירייה רשאית לדרוש החלפת מערכות סיון האוויר המבה
הראשי טרם מסירת המתקים לעירייה.
 15.1.11בדיקת שלד מבה ראשי וקבלת אישור הקוסטרוקטור מטעם העירייה לתקיות המבה
על חוק.
 15.1.12בדיקת תקיות כלל האישורים הדרשים על פי חוק לתפעול תקין של המבה .
 15.1.13בדיקת תקיות מערכות התקשורת
כלל הבדיקות טעוות אישור בכתב של העירייה ו/או ציגיה והיא רשאית להורות על בדיקות
וספות לאשר תקיות כלל המערכת הפיאומטית במבה הראשי ובמרחב הציבורי .
על הקבלן הפאומטי מוטלת האחריות להגיש לאישור העירייה או ציגו ,תכית לכלל הבדיקות
הדרשות לצורך העברת אחריות מהקבלן הפיאומטי לפעילות העירייה וזאת
שישה ) (6חודשים טרם המועד שקבע על ידי העירייה לק בלת המערכת הפיאומטית.
העירייה תגיש תוך שלושים ) ( 30יום את הערותיה לתכית הקבלן הפיאומטי .
הקבלן הפיאומטי יגיש תוך שלושים ) (30יום את התכית המתוקת לאישור העירייה
רק לאחר אישור בכתב יבוצעו הבדיקות.
העברת כלל מרכיבי המערכת הפיאומטית במבה הראשי לידי המזמיה בתום תקופת התפעול
כפי שתיקבע על ידי המזמיה תעמוד בכללים הבאים ולא רק לתפעול מושלם של המערכת
הפיאומטית על ידי המזמיה: .
.1דאג הקבלן הפיאומטי להכשרות מקיפות לעובדי המזמיה כ 6 -חודשים לפי המסירה וקיבל
את אישורה בכתב לכשירות הצוות.
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.2טופלו כלל התקלות ופריטי המערכות לשביעות רצון המזמיה עד ל מועד המסירה  .כל תקלה
ובעיית בלאי /אחזקה /תפעול בכל מרכיבי המערכת בשכוה שהתגלתה טרם מועד המסירה
תתוקן ותתופעל על ידי הקבלן הפיאומטי לשביעות רצון המזמיה בכתב.
.3המערכת הפיאומטית עובדת בשלימות מול כלל המבים המאוכלסים .
 .4מערכות המחשוב עובדות ופועלות בהתאם לעדכון גירסא האחרון שיצא .היה ודרשת שדרוג
יבצע זאת הקבלן הפיאומטי על חשבוו.
.5הקבלן הפיאומטי ישאיר מלאי פקדים הדרש במידת הצורך לתפעול יחידות הדיור ומבי
ציבור שעדין לא בו ו/או אוכלסו
.6כלל המערכות הפיאומטיות וכאלו שלא קשורות למערכת הפיאומטית במבה הראשי יועברו
למזמיה עם אישור מגורם מקצועי רלווטי בכתב על המשך אורך חיי מוצר/מערכת של 10
שים ממועד המסירה.
היה ודרשת החלפת לפריט מערכת שבלאי צפוי עד  10שים יבצע זאת הקבלן הפיאומטי על
חשבוו.
.7הועברו למזמיה שמות ופרטי הספקים השוים של פריטי המערכת הפיאומטית ומערכות
חשמל ומים במבה הראשי.
.8טופלו זקי בלאי במעטפת המבה הראשי לשביעות רצוה של המזמיה.
.9הקבלן הפיאומטי יספק למזמיה צרת ומרכיביה בשטח הציבורי לפי אורך שייקבע לצבירת
מלאים לושא השלמות ותקלות .
.10הקבלן הפיאומטי יעביר תיקי מבה ומערכות באופן שיהיה ברור ומובן לציגי המזמיה.
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