
                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

1 
 

  

  

  

  

 

  

  

  

  לחוזה    ))1ספח ב'

  

  תיאור העבודה ומפרט טכי
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

2 
 

  

  ם עייי תוכן

    תוכן 

  6  ) והמערכת התכית ורתיא  לרבות(  כללי  .1

  6  התכית  תיאור  .1.1

  6  תכוי סטאטוס  .1.2

  6  : ע"בתב הביוי חלוקת ןלהל  .1.3

  7  ע " התב בתחומי הפיאומטית בשיטה פסולת לאיסוף ראשיות תחות  .1.4

  7  )  ותחזוקה תפעול- הקמה -תכון( המערכת תיאור  .1.5

  7  :הצרת החת עבודות  תכון  .1.6

  7  :פיאומטית צרת  להחת עבודות  .1.7

  8  :הראשי ההמב לביצוע והכה עפר עבודות  .1.8

  9  שלבים  למספר  יחולק הפרויקט-וביצוע תכון שלביות של  עקרוי  תיאור  .1.9

  10  יות כלל  הוראות  .2

  10  וההקמה  התכון וותצ  .2.1

  13  הפאומטי הקבלן של המתכים צוות  לבחירת מידה  אמות  .2.2
  18  למכרז   7ספח  /לחוזה 'ג  ספח -רי המח הצעת במסגרת העבודות  תכולת  .2.3
  19  מידע  ומערכות  מחשוב   .2.4

  21  ואיטראט מחשב  באמצעות ןתכו שילוב   .2.5
  22  התכון  לתהליך דרישות  .2.6

  23  כפיפות   .2.7
  24  התכון   שלבי  .2.8
    קיימים  מבים  .2.9

  33  תכון  הוראות  .3

  33  י כלל  3.1

  34  המערכת   לש  מכי חלק תיאור   3.2
  34  העיקריים המערכת  מרכיבי תיאור   3.3

  35  העירייה י"ע  יסופקו אשר  מערכתה של תכון תוי   3.4
  35  המערכת  של "על  דרישות"  3.5



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

3 
 

  36  המערכת  מיקום  3.6
  36  הראשי  ה למב תכון  הוראות  3.7

  40  פאומטית  אשפה שיוע  מערכת – טכי מפרט  4

  40  : המערכת ממרכיבי  דרישות  4.1

  41  :  בקרה כתר עמ ו מלחש דרישות  4.2

  41  : מאשפה אוויר  להפרדת ציוד  4.3

  42  : הפלט אווירב  טיפול מערכות  4.4

  42  אשפה   דחסית  4.5

  43  :אשפה מכולות  4.6

  43  :ראווי   מפוחי  4.7
  44  : צרת   4.8

  44  : שסתומים  שוחות  4.9
  45  : בקרה  שוחות  4.10

  45  :מבוקרים םימתושס  4.11

  45  :מגופים ובקרת פיקוד תקשורת למערך טכי מפרט  5

  45  כללי   5.1
  46  המערכת  פעולת אופן  5.2

  46  :וההזה הבקרה מערך   5.3

  47  רישה הפ  אופן  5.4
  48  כבל   5.5

  התקשורת ושאי  לעיין  יפו מווסון יהוד עיריית   של מידע  ומערכות מחשוב אגף   החיות  5.6

  49  ע המיד ומערכות

    50לוות   תוכרע מל םטכיי מפרטים  6

  50  הרמה  עגורן   6.1
  58  ראשי   המב שלד  6.3
  59  ה במב  אלמטים  6.4
  60  חוץ   תגמירי  6.5
  64  ') יא  בספח שהוגדרה  כפי  אופציה  כולל( יםלללח קהוחלו פים  תגמירי  6.6
  67  ובידוד  איטום  6.7
6.8  ון חיותה73  חשמל  מערכות  תכ  

  100  אקוסטיקה  החיות  6.9
  102  שילוט  6.10

  102  5281 בתקן  עמידה , קיימה  בת  ביה  החיות  6.11
  103  במגרש  פיתוח  אזורי  עבור  החיות  6.12
  105  יה ר ק מטרדי למיעת החיות  6.13
  106  ת שוגי   תהחיו  6.14
  108  קוסטרוקציה  ןו כת  החיות  6.15
  110  תועה  תכון החיות  6.16
  112  אוויר   מיזוג לעבודות טכי מפרט  6.17
  147  איסטלציה   6.18
  157  הציבורי  במרחב תכון החיות  6.19
  162  קורוזיה  גד  הגה  6.20



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

4 
 

  162  פאומטית צרת   6.21
  164  הציבורי  במרחב  אשפה  השלכת עמדות  6.22
  165  המבים במגרשי  תכון  הוראות  6.23
  166  הפרטים למגרשים חיבורים  6.24
  כל  על הפרויקט של  הביצוע ומפרטי הרכש מפרטי כל    תאיכו  בקרת  דרישות  6.25

  '.טז  לספח בהתאם  תבוצע הבקרה .הביצוע  שלבי   לבכ  איכות  בקרת  פרק  יכללו  הדיסציפליות

  167  : שיכלול ,בעברית  העתקים 2 , תיק יוכן  ציוד/פרט לכל

  167  וע ביצ  תהוראו  7

  167  כללי   7.1
  167  : מווסון יהוד עירייתב  פיתוח לעבודות  תאיםהו הדרישות ומילוי  עמידה   7.2
  168  :העבודה ותאי סביבתו  ,האתר הכרת  7.3
  168  קרקע  זיהום  7.4
  169  העבודה  למקום גישה  7.5
  169  ): פיאומטי  קבלן( התארגות ואתר ארעיות דרכים  7.6
    170יאומטי פה הקבלן של העבודה יהול צוות  7.7
  170  אחרים  לקבלים פעולה רותאפש  ןמת  7.8
  171  הפאומטי  הקבלן מעבודות  תלוי  בלתי  באופן שתבוצעה  העבודות  7.9

  171  דה מדי  עבודות מפרט  7.10
  171  :בודהעה  רבגמ  השטח סידור  7.11
  172  זמים לוחות  7.12
  173  :באתר פיםשוט  ןויקיו האחזק ותעבוד  7.13
  173  הראשי  המבה  למעט- ביצוע   שלבי  7.14
  174  אשפה  פיוי   7.15
  174  :ומפרטים תכיות ותאום לימוד  7.16
  174  בשטח  קיימים ומתקים למבים הפאומטי הקבלן  אחריות  7.17
  174  אוכלסמו בוי  בשטח עבודה  7.18
7.19  175  ביצוע  לאחר ות יתכ  
  175  הביין  דשל  לביצוע אחריות  7.20
  175  משית /ראשית צרת והחת הראשי המבה הקמת לשלב סביבתיות חיותה  7.21
  178  ההתארגות  ובאתר  העבודה בשטח ושילוט גידור  7.22
  179  ה ירייעה  מול יםתיאומ  7.23

  181  העבודות  ביצוע פןוא  8

  181  תים השירו ביצוע  8.1
  181  ים רותהשי  טיב  8.2

  181  למתקן כיסה  אישורי  8.3

  181  ות הורא מילוי  8.4

  181  ותיקור ב ו בדיקות   8.5
  181  והעירייה  הפאומטי הקבלן בין פ"שת  8.6

  181  החוזה  הוראות  י"עפ  השירותים ביצוע  8.7

  181  השירותים  מטיב  העירייה רצון   שביעות אי  8.8

  182  הפאומטי  הקבלן במשרדי   תקשורת  8.9

  183  הוראות הפרת או  במשימות ידהמע  אי  של במקרה םפיצויי  8.10

  184  באתר  פיקוח משרדי  9

  188  - הראשי המבה של ראשוית הפעלת  10



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

5 
 

  189  ראשי  מבה – תפעול לקראת מתקים השלמת  11

  189  הראשי  למבה ראשוי הפעלה ואישור הקמה גמר  11.1
  192  וד והצי המתקים תיק  11.2
  198  ההגשה  פורמט  11.3
  200  כיות ת ה מערכת תכולת  11.4
  203  אחידה  וגקטל תשיט  11.5
  203  אחזקה  ליהול ממוחשבת מערכת   11.6
  204  והסברה  הדרכה   11.7
  205  חוץ  לגורמי הדרכות  11.8
  207  ראשי  מבה למערכות קבלה בדיקות   11.9

  או/ו  ראשון הלמב יראש מבה בין  ורחיב ( - פרטי במגרש למבה מקדמי הפעלה אישורי  12
  208  ) שי

  210  ושרות  אחריות  13

  212  כללי    13.1

  212    אחריותה תופתק  13.2

  213  והחלפה   הציוד טיב  13.3

  213  ותפעול  אחזקה תהוראו  14

  213  כללי   14.1
  213  כלליות   הוראות  14.2

  215  חוזה ה במסמכי לקבוע בהתאם  עולהתפ תקופת  14.3
    216הלים  14.4
  219  העירייה  בקרת  14.5
  219  קה ואחז תחזוקה  החיות  14.6
  221  תקלות  תיקון  14.7
  222  מתקן  וספרי טכי חומר  14.8
  222  המשותפים  שטחיםה תכולת  14.9

  223  אחרים  י" ע המתוחזקות  במערכות  טיפול  14.10
  224  תקה /ו  דין  פי על ביקורת   14.11

  224  הציבורי  במרחב יאומטיתפה רכתוהמע יאשהר בהמל קבלה אישור  15

 
   

  

  



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

6 
 

   

 ) תיאור התכית והמערכת( לרבות   לילכ .1

 תיאור התכית  .1.1

מס'   לדרך  צפוית  ליהוד,  מערבית  יהודה),  גי  (ליישוב  לסביון  דרומית  מצויה   461התכית 

מס'   לדרך  כול4622ומזרחית  המוצע  התכון  חיבור.  ולסביון.  החדשה  שכוה  ה   ל  יהוד  לעיר 

כ היו  התכית  כ  800-שטח  כוללת  והיא  של  בצד  "יח   4,100-דום  ממוצעת  יח"ד   22פיפות 

דירות    300-) הין דירות קטות וכיח"ד  1,000-מהיח"ד המוצעות בתכית (כ  25%לדום טו.  

  תעשייה. ו, מסחר י ציבורמיועדות לדיור מוגן. בוסף למגורים כוללת התכית שטחים לצרכ

 סטאטוס תכוי .1.2

  מאושרת : 1041תמ"ל תוכית מתאר  .1.2.1

 :התכית גבולות .1.2.1.1

  ה)יהודן (גי ויבס ן:וצפ

  ;461כביש  :דרום

  ; יהוד :מזרח

  4622כביש   :מערב

  
  
  

 ב"ע: חלוקת הביוי בת  להלן .1.3

   1041זכויות ביה כפי שאושר במסגרת תמ"ל טבלת מצ"ב 
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1.4. יאומטבשיטה האיסוף פסולת ל תראשי התחית בתחומי ת יפי יהודהתוכג :  

  
האשפה של לספק את צרכי פיוי  ועד  מיו   ,השכוה, בחלקו הדרום מערבי של  3005ייבה במגרש  

 השכוה כולה.

  תחזוקה) תפעול והפעלת המערכת ו -הקמה  - (תכון תיאור המערכת .1.5

לאיסוף   .1.5.1 הפיאומטית  מער  פסולתהמערכת  סגורה  היה  אתכת  משעת   אשפהה  אשר 

.  הראשי  ההמב  שייקראאחד    רכזימ  ד' למתחםמלואות וכ  /  משרדים  /  מסחר  /  גוריםממבי המ

זרמים:לת  וספה בשי  החל,    העירייהדרישות  (לפי    ויבשה   בתמעור  תועבר  לדין  ובפרט  ובהתאם 

התשע"אחוק  ה באריזות,  הטיפול  אשר  .  )2011-להסדרת  מערכת  הדרך    תיקלטלא  פסולת 

 . העירייהעל ידי שייקבע באופן  ףאסתיו אשימבה הרבזור י מחבחדר סןתאוחהפיאומטית 

  (שוטים).  רותוצי  2 -שוים ב זרמים 2 ליתבסס ע  הראשי המבהתכון 

תכון, אספקה, בקרת יהול    תכון,ום,  תיאחוזה על ספחיו כוללות  כהגדרתן בהעבודות   .1.5.2

,  ותחזוקה  תפעולו  טיתמרכת הפיאו, הפעלת המעבדקאחריות ו  ,בשלביםהקמה    ת, שייכות עצמי

 .חוזהשל המוח בו רתדכהג  חוזה,ם תקופת הלתו ועד ןלקבלאישור מסירה ראשוי  ממועדל חה

  

  תכון עבודות החת הצרת: .1.6

יהוד   יתמטעם עירי  התכון  י צוותהקבלן יבצע תיאום תשתיות מלא עם    ,עבודותהבמסגרת תכון  

וצוות  מווסון צוות תכון תב"ע  עבודות להנחת המערכת על כל את הגם  ו  ון מפורטכת: 

תיאום, בקרה, פיקוח וביצוע    ות,ודות הכוללות, בין היתר, ניהול, מדידרכיביה, וכן עב

ה  .המערכתתוואי  בחלק מ  ייהובנחפירה    ,ות עבודות עפרעבודות, לרב תכון לא אושר 

בהתאעירייהה  מטעםמתכן המערכות  ע"י   הזוכה עדכוים לתכון שלו  יבצע הקבלן  ם. הקבלן  , 

פיצוי   לכל  זכאי  יהא  חוזר  יןבגלא  לתכ  תכון  התאמה  בשל  בשט  וןדרש  כית  ותח  המערכות 

  .המתאר והתב"ע

  :תיטעבודות להחת צרת פיאומ .1.7

התעלות  ע התוואי,  לחפירת  העפר  השכוה    מילוי  עבודותכן  ובודות  למקרקעי  ביחס  התעלות 

ידי   על  הפיתוח  קבלן התשתיות תבוצעה  בהחיות התכון  העירייהמטעם    של עבודות    כמפורט 

הקבלן    .יהציבורלמרחב   כי  איהיהפיאומטי  מודגש  בחראה  ה"ל    לליווי  לעדיי  העבודות 

עבודות  מאתהדא  וולבאחריותו  ו מרכיבי  כל  התשתיותת  ות ההדסי  הדרישותמפרט  ל  קבלן 

לרבות    יאומטיתעבודות החת התשתית (צרת, אביזרים ושוחות) של המערכת פוהתפעוליות של  

ית התשת  תחה  ,. כאמורמטיהפיאו  הקבלןדרישות  ל   רה והתאמתהחפיי המפלס מי תהום, עומק

מודגש בזאת   .ללא תמורה וספתו  מתוקף חוזה זה  טיהפיאומהקבלן    דיתבוצע על י  מטיתוהפיא

לפרט  ם  וואי הצרת הפאומטית תבוצעה על ידי הקבלן הפאומטי, בהתאאורך תוחות להש  כי

יאושר   לא  ות לאורך המדרכה,תשתי  ויריבת מוהובע  לאור מגבלות  צורף לחוברת המכרז.אשר מ

ל  לשוחהשוה  רט  פ הפאומטי  ביכולתו לספק  אות מאושר  וחש  ספקהתקשר עם  ועל הקבלן  שר 

תיבדק ותאושר על ידי העיריה בטרם   א אשרר שוחה לדוגמבלן לייצהקל  עדרשת.  ה  את השוחה

  לתר.ת כלל השוחות לאהבא
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יקב  לוחות הצרת  להחת  ע"י  הזמים  הקבלן  חתופיהקבלן  עו  באחריות   אים להתהפיאומטי  . 

העבעצמו   ולבצע  אלו,  זמים  במלואן  ללוחות  ללוחותתאבה ודות  אלו.    ם  שהקבלן ככזמים   ל 

ית העירייה לחייב אותו בפיצוי  שאר,  קבלן התשתיות  ד בלוחות הזמים שליעמולא    הפיאומטי

  . לחוזה 1ספח ב/ -סכום הקוב בכתב הכמויותם בהתאם לכספי מוסכ

1.8. ה לביצוע המבשיארה  העבודות עפר והכ:  

הפיאומטי   ויבצע  כיתהקבלן  המן  והתאמת  לש  גרהכשרת  של טובת  שהוקצה  והפעלה  ביה 

כחצו  המבה הראשי והגר אחורית  זה   במפרט  היתר,  בהתאם לדרתה  ת התכון ימתודולוגיבין 

   מכרז.הצעתו לומסמכים שהוצגו על ידו במסגרת  עיטת הביצווש
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    ולק למספר שלביםקט יחירו הפ-שלביות תכון וביצועעקרוי של ר  תיאו .1.9

ד יהוי עיריית  מחויב בתיאום מול מתכ  להלן  בתרשים   מתוארים   קטוישלביות תכון וביצוע הפר

  . הכתוב במסמכי החוזכלל הגורמים הדרשים וקבלים ראשיים בהתאם למווסון 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 מבנה ראשי ביצוע
- שלבים על פי וצנרת

  ' ב אשל

  ים קבלת אישור
שים  נדרהראשי  מבנה

 4/5לטופס 

הפעלה  אישור לת קב
 נהראשוני למב

שיהרא

 ינושרא הירמס אישור
פת  ותק- שילמבנה רא

של הקבלן  תפעול 
 פנאומטי ה

הפעלה  ר אישוקבלת 
  –הראשי למבנה מקדמי 

  2-3ול של  תפע רותכשי
מבנים  במגרשים פרטיים 

  ראשימבנה העם ה
שלכה במרחב ועמדת ה
 הציבורי . 

אישור מסירה של 
 טע צנרת רלוונטימק

אשוני אשרור תכנון ר
  ראשי המבנ- םמוקד

ת  אשיור רכיםוד
 (כל השלבים)דדיות וצ

-  מפורטסופי/אישור תכנון קבלת 
או למערכת בשטח  /למבנה ו

ביצוע  הציבורי בהתאם למקטע 
 רלוונטי  .   

ר עיצוב  שואי קבלת
  אדריכלי

  דותעמ /ראשיה מבנ(
 ות ) יציבור לכההש

  רשים קבלת היתרים נד
ם  וקבלת אישור לתיאו

בתיאום  -שתיות מפורטת
תיות  ן התש בלק עם מלא

 וצוות תכנון התב"ע  

ת  ותכניור איש קבלת
ביצוע צנרת +מבנה  

  בתיאום מלא-ראשי
קבלן ואישור 

וצוות    תשתיותה

אשוני רישור הפעלה א
דש כל מבנה חל

 במגרשים הפרטיים  

עלה לכל הפ  שוראי
ים רשמבנה חדש במג

אכלוס עד ל םטייפרה
רים כלל מבנים המאוש

   תכניות ב
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  וראות כלליות ה .2

 וההקמה  התכון  וותצ .2.1

י  בהתאם לקבוע בחוזה או כפ  ,ןי התכול שירותכלת  , מתחייב לספק אהפאומטילן  הקב .2.1.1

עליו  הפאומטי  .שיוטל  התכון    הקבלן  תקופת  לאורך  להעסיק  של מתחייב  והבדק    והביצוע 

י צוות  רמהפרויקט  בעל  הדסי  מקצועי  מקצועית  הול  עבודות  הה  גבוה  בביצוע  מוכח  ויסיון 

את כל    ן הפאומטיבלהקמטעם  ר  בקצוות  יהל , יתאם, יבצע ויבמכרז זה. ה   לעבודה  לותמקבי

התכון   החלועבודות  הפאומטיעל  ת  והביצוע  התכון  הקבלן  שלבי  הב,  במהלך  יצוע האישורים 

   ול.וראות התפעתחזוקה יפורט בההתפעול והיהול בתקופת ה והבדק. צוות

הפאומטי .2.1.2 ויישא    הקבלן  אחראי  המתכבעליהיה  צוות  כלל  וספקי  ויות  היועצים  ים, 

ה לצורושדרהמשה  תכוןים  הפ  ך  המערכת  של  וביצוע  כפימפורט  בחוזה ש  יאומטית  מוגדר 

במסמך  ולצו המוגדרות  המשימות  השלמת  הגבוההרך  באיכות  הזמ  זה  ובלוח  הקצר ביותר  ים 

  המכרז ו/או ספחיו. כי כפי שמוגדרים במסמ שלביות הביצועם ומיזאם ללוח הוהכל בהת ביותר

  ים:  ה ויועצי משתכמ קריטריוים מצטברים להעסקת .2.1.3

  יהיו בעלי ותק   הקבלן הפאומטיפועלים תחת  ה  וספקי המשה  כלל המתכים, היועצים 2.1.3.1

    .שים   10מעל  ויסיון

הפאומטי   לע 2.1.3.2 כלת  א  העירייהלהגיש לאישור    הקבלן  צ ות  שמ  רשימת  וות התכון  אשי 

  ט לעיל. פורכחלק מהצעתו כמ

אי   2.1.3.3 אאישור/  של  התכון  אישור  צוות  יוצשי שי  על  הפאומטידי  גו  בין    הקבלן  ייעשה, 

להשאר בהתייחס  ליס,  דומים  בפרויקטים  המקצועי  שוא  יום  זפרויקט  ידי    החוזה  על  יהיה 

עיריית  צ מווסון יגי  ש  יהוד  הפרמטרים  הקבלולפי  מלהלן.  התחין  הכרעת  את  לקבל   עירייהיב 

  מור.כא בעיין

    :יכלול אומטין הפהקבלצוות הליבה של  2.1.3.4

רש אדרי   –  רויקט פ ל  מה  2.1.3.4.1 ו   /   ום או מהדס אזרחי כל  יהל    יהול  תעשייה 

הפרו   את  עד  כל  ו/או  יקט  המכרז  כהגדרת  יה   . העירייה לסיומו  הפרויקט  בעל  מהל  יה 

פר יסיון מע  ביהול  בישראל  דומ שי  יפחת מ בעל ים  ויקטים  היקף שלא    ₪   50,000,000  - י 

מתק וש  ו כוללים  הדסיים  מבים / ים  ו/או  תשתיות  הפ  מ   . או  י הל  במשרה  רויקט  ועסק 

ראש  קשר  איש  וישמש  בין  מלאה  הפאומטי ל   ה העיריי י  לפחות .   קבלן  יציג    4  הקבלן 

      . (כפי שפורט לעיל)   מהל הפרויקט  ווהלו ע"י   תיימו שהס   פרויקטים 

     . י) אומט פי ( אשימבה הרמהל  צוות תכון הקמת     -   כן ראשי ת מ  2.1.3.4.2

ראשי  2.1.3.4.3 פ   –  מהדס  צרת  תכון  צוות  ומרכ מט או י מהל  המע ית  רכת  יבי 

במ  הראשי הפיאומטית  ציב לכ ההש ובעמדות    בה  ובמבים  הציבוריות  פי  ה  על  וריים 

הפאומטי באחריות  צורך.   מהמתכים תכון  הל  מ   למות   , הקבלן  יהיה  לא    אשר 

של  הדרישות  צו   הראשיים  את  ויתאם  התכון  ה י דס ה ה ותי  ה ות,  דרשים  תיאומים 

  .  ו/או חוקים ותקות   יה העירי ו/או  ידי גוף הפיקוח    על ו  יוגדר י ש מים כפ וחות הז ול 
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ביצוע  2.1.3.4.4 מוסה,   –  מהדס  שי   מהדס  מלאה  לי במשרה  אחראי  הול  היה 

באתרים  כ   העבודה     ל תקופת במשך  בעל  יהיה  וכח של  מ   י ון מקצוע יסי הביצוע. המהדס 

בלפחות  יהו  ביצוע  ב יקט פרו   5ל  תשתיות  של  ציב   50,000,000היקף  ים  מבי  ו/או    / ר ו ₪ 

של   בהיקף  במב   ₪.   10,000,000תברואה  השלד  לביצוע  אחראי  יהיה  הביצוע    ה מהדס 

הב   . ראשי ה  יהיה מהדס  כמהדס   יצוע  לחתום  גם  הביצ אחראי    רשאי  הצהרות    וע, על  על 

על י ותכיות כפי   ות  ם בפי הרשוי חתו הרשויות המורשות וכן יהיה מוסמך ל   י ד שיידרשו 

והבי שמוגדר בתקות הת   י כפ רת  ו רש כאחראי ביק על כל מה שייד  (בקשה להיתר, כון    ה 

    וצאת המכרז.  ) בגרסתן המעודכת ביותר כון לעת ה אגרות   תאיו, 

  יהוד מווסון ועיריית    קבלן התשתיות ות  עיל ל פ ם מו מתא   –  מתאם ביצוע  2.1.3.4.5

 ותכית עבודה.   ועצת בייושלב,  ז " תיאום לו   . גיה בפרויקט י על צ 

את    יתכלל אשר    BIMיבת  בסב   ון כ ביהול ת ה  תחמ מ   יועץ   –  BIMמהל   2.1.3.4.6

של  הכולל  הפאומטי    המודל  הקבלן  ידי  על  המתכוות  מודל  העבודות  הכת  לרבות: 

אשר   (צרת)  התשתית  בפ לעבודות  כו תבוצע  כיס רויקט  ולר לל  למגרשים,   מבהה בות  ות 

  .  אשיהר

הפרויקט, 2.1.3.5 התכון  מהל  מטעם  המ  ,מהל  הביצוע  ומהדס  ראשי  הפאומטי דס    הקבלן 

  והרשויות בתחום עיסוקם.   העירייה ישית כלפיגם באחריות א ואישי

הוראה/החייה/הו 2.1.3.6 שתיתכל  ידי    ןדעה  מ  העירייהעל  מטעאו  הליבה ל  מהי  צוות   אשי 

  עצמו.   יטמאוקבלן הפייחשבו כאילו תו ל

  : לה טבב עכמופי- ט רשימת היועצים והמתכיםרופי 2.1.3.7

 אדריכל   - מתכן ראשי  . 1

 ית אחרת לה רלווט השכ ות או בעל  ו מכ מהדס    - ס ראשי ד מה  . 2

 מהדס ביצוע/אזרחי    - מהל עבודה  . 3

    מפקח ראשי  . 4

  ה) כן מיסע (כולל ת כן כבישים, ע"ע פיתוח ויקוז  ת מ  . 5

  יועץ תועה    . 6

  מוסמך    מודד  . 7

  אדריכל וף  . 8

  דס חשמל ה מ  . 9

 לכיבוי אש לפי  ם  מי   יוב ומערכות תברואה, לרבות אספקת וב   מים  . 10

  ת כבאו ת אש ורשות ה דרישות בטיחו  . 11

  קוסטרוקטור   . 12

  מיגון   עץ יו  . 13

  יועץ קרקע לתכן מבים וביסוס  . 14
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  יועץ מיזוג אוויר  . 15

  דלק וגז ערכות  יועץ מ  . 16

  יועץ איטום  . 17

  ה יק אקוסט יועץ   . 18

  מתכן מע' ארגיה  . 19

  יועץ גישות  . 20

  מור ארגיה) ושי זיהום אוויר    לל יועץ סביבה (כו  . 21

  )  5281ן  ק יועץ בייה ירוקה (ת  . 22

  יועץ תקשורת / תקשוב   . 23

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

  כבאות אש ורשות ה דרישות בטיחות  

  עיליות  קעיות ו ת תת קר מתכן סופרפוזיציה למערכו  . 25

  יועץ לוחות זמים  . 26

  כוכית ז ו ם  יועץ אלומייו  . 27

  שילוט יועץ   . 28

  יועץ תאורה  . 29

(כולל  . 30   ם ודלתות י שיוע והרמה, שערים מיוחדי ק מת   יועץ מכוות 

  מגן)    . 31

  ם פיזיים הדמיות ומודלי   ך ר ו ע  . 32

  יועץ אחזקה ואשפה  . 33

  הידרולוג  . 34

(יאומטיו  פ ומתכן מערכות אשפה    יועץ  . 35  ) ס הראשי יכול להיות גם המהד ת 

 בקרת איכות  יועץ   . 36

 שוי והיתרים  י ר   / ם מטפל באישורי   - מתאם הדסי  . 37

  BIMמהל   . 38

  

  

שים רוהדי ויועצי המשה  אי ויישא בעלויות כל מתכה אחריהייפעיל,    הקבלן הפאומטי 2.1.3.8

איש ע"י  (לאחר  התכירייהעהורם  שרותי  מתן  לצורך  ויתוחם  רקע  תוי  איסוף  לצורך  כפי  )  ון 

ר קצים המוגדרות במסמך זה באיכות ובלוח הזמשימות השלמת המשמוגדרים בחוזה ולצורך ה

 .על הזוכהות על הפעלת התרגום תהיה האחריים תכיות ומסמכדה ויידרש לתרגם ר. במיביות
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לרבות    אשר    ם והיועצי  המתכיםעל  י  ראאחהקבלן   2.1.3.9 לסיומו  עד  הפרויקט  את  ילוו 

 .ייהעירמתכן/יועץ תהיה באישור ה פת כל החל-  בתקופות הבדק

 ימטפאו הקבלן האמות מידה לבחירת צוות המתכים של    .2.2

  . 2המופעים בטבלה מס'  םי יויטרבקריעמוד  הקבלן הפאומטיכים של המת צוות

  

  

  

  (כולל ווסף לצוות הליבה )   הקבלן הפאומטיכי צוות מתפירוט  1טבלה   

  קריטריוים     ע מקצו

  .  אדריכל ראשי1

1.1 
  תכון. שים ב  10ות  בעל וותק של לפח  ירישוהצוות היו אדריכל  ש  רא

  כל.אדרי יוןדרש לצרף תעודות השכלה וריש

1.2 

יסיו בעל  מוביהיו  כאדריכל  לפמ  ל/ן  של  ראשי  י מב   3חות  תכן 

כספצ היקף  בעלי  מגורים,  איו  שייעודם  תברואה/  מתקי  י יבור/ 

ב  20מצטבר של    הה  10  - מיליון ₪  ביצוע של   ,תאחרוושים  ואשר 

  . תייםלפחות שיים מהם הס

1.3 
תכו שירותי  במתן  מקצועי  יסיון  כבעל  לן  לפחות ולל  אחד  פרויקט 

  אחרוות. ה יםשה 5-מש"ח ב 50על בהיקף מ

  

  ראשי מהדס. 2

2.1  
מכוות    לפחות    ירישומהדס  של  וותק  בת  10בעל  דשים  רש כון. 

  . רישיוןלצרף תעודות השכלה ו 

2.2  

ראשי של לפח כמתכן  יסיון  בעל  ה/תעשייה ברואי תתקמ  5  ותהיו 

  - ון₪ במילי  50ף כספי מצטבר של   י היקבעלשייעודם איו מגורים,  

  . ות שיים מהם הסתייםוע של לפחות ואשר ביצוחרהאשים ה 10

  

  . מהל תכון 3

3.1  
ערים  אדריכל/מתכמהדס/ תכון  ביהול  יסיון  בבעל  השים   5  -ן 

  האחרוות לפחות.

3.2  

כמ יסיון  בלתכהל  בעל  תכון    ים  פרויקט  3פחות  ון  יהול  של 

מתערכמ בהיקףות  של    קדמות/תשתיות/ביוי    ₪ ן  יומיל  50מצטבר 

  שת ההצעה למכרז זה.ם מועד הגוהסתיימו טר

  

 4.1  . קוסטרוקטור 4
אזרחי   וותק    ירישומהדס  בעל  הקוסטרוקציה,  ת  לפחושל  בתחום 

  שים בתכון קוסטרוקציה מיום הרישום.  10
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4.2 
מיימטרוקטהקוס הכולל  ממשרד  חלק  היו  דסי מה  2ום  ור 

  . יסיון ות  ש  10קוסטרוקציה עם 

4.3 

יסיון מקצוע עב במתן שיל  בהי  ביצוע רותי תכון קוסטרוקציה  יקף 

מעל   לפרויקט    15של  מבמש"ח  /או  פשוט  תעשייתי  מבה  ה שכלל 

  השים האחרוות.  10-פרויקטים לפחות  ב 3-ל דרך 

  

  שמל ס חהדמ .5

  

5.1 
חשמל   וותי רישומהדס  בעל  ש,  מיום    10ות  לפחל  ק  בתכון  שים 

  רישום. ה

  ישות לרציפות תפקודית. ים עם דרסיון בתכון מבי בעל 5.2

5.3 
מול חח"י, תכון וביצוע   תיאום  פרויקטים בהם דרש  2ביצע לפחות  

  ו מתח עליון.ח גבוה ו/אשמל במתחיבור ח

5.4 
 ון חשמל בהיקף ביצו  במתן  מקצועי ן  יסיובעל10על  ע משירותי תכ  

  ת.השים האחרוו 10-יקטים לפחות  ברופ 3-מש"ח לפרויקט בודד ל

  

מים   .6 מהדס 

  וביוב

6.1  

וותק של   בעל  וביוב  בתכון של מתקי  יש  10לפחות  מהדס מים  ם 

רכת ביוב חיצויים, מתקי תברואה ותכון מע  , יםקווי מ   ,ביוב  , מים

  . בוי אשכי

6.2  
שיר במתן  מקצועי  יסיון  מבים  הדס  ותיבעל  להקמת  וביוב  מים  ת 

  ים האחרוות.שה 10-לה במש"ח ומע 50ל ש קףעתירי מערכות בהי

  . מחזור מים אפוריםבעל יסיון בתכון מתקי טיהור שפכים ו  6.3

  

מהדס  7 מיזוג  . 

  וירוא

7.1  
של   וותק  בעל  אוויר  מיזוג  מיום    בתכוןשים    10ת  חולפמהדס 

  הרישום. 

7.2  

ט  יקרום מיזוג אוויר לפי במתן שירותי הדסה בתחומקצועון בעל יסי

מתקדמות  יתי  תעשיחום  תב  לפחות  דאח מערכות   50בהיקף     או 

  ת. וואחרהשים ה 5-מש"ח לפחות ב

  

  . יועץ מכוות 9

  מטי ) (פיאו
 

בתכון   יסיון  ומתק בעל  והרמה  שיוע  פ מתקי  ם  אומטיי י ים 

 ביח"ד ומעלה     2,000ל  פרויקטים בהיקף ש   4- וי אשפה ל לפי -

  חות. חרוות לפהשים הא 8
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מתכן  10  .

תועה,  כבישים  ,

  ע"ע פיתוח ויקוז 

10.1 
כון כבישים, יקוז,  ם בתשי  10מהדס אזרחי בעל וותק של לפחות  

  ום. ום הרישוע"ע מיפיתוח 

10.2 

כבישי בתכון  יסיון  עבעל  בפרוופיתו  "ע ם,  מצטבר ח  בהיקף    יקטים 

-ב   מש"ח לפחות  15כאשר ערך כל פרויקט הוא  ,  חותלפ  מש"ח  50של  

  ים האחרוות. שה 5

  

  יגון עץ מ. יו12

12.1 
שות    12לופין בעל  מהדס אזרחי בעל תואר שי במיגון מבים או לחי

  מבים. מיגון  יסיון בתחום

12.3 
יה בפרויקט אחד  סטרוקצון קוכתי תבעל יסיון מקצועי במתן שירו

  אחרוות. השים ה 5-"ח במש 30על בהיקף מלפחות 

  

וף  13 יועץ   .

  חתופיו

13.1 
ב  אדריכל של  על  וף  וף    8וותק  ותכון  יעוץ  בתחום  לפחות  שים 

  ופיתוח. 

13.2 
י שרותי  במתן  מקצועי  יסיון  וףבעל  גיוןעוץ  בפרויקטי  ,  ם ופיתוח 

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

  

  . מודד14

  

14.1 
ה  ישויר  מהדס בתחום  התמחות  (גיאודזיה)עם  מודד  /ו  מדידה  או 

  שים במדידות.  10של לפחות  בעל וותק מוסמך 

14.2 

מ בפעוח  ויסיון  וידע  לרבותבעל  פוטוגראמטריות  ת  השלמ  דידות 

פיסיומדידו מתאת  תכיות  אב,  תכיות  הכת  לצורך  תת  ות עב"ר, 

  הדסיות מפורטות.  כיותות

14.3 
מיסבעל   מדידותיון  שירותי  במתן  לפח  קצועי  אחד   ותלפרויקט 

  אחרוות. השים ה 5-ח בש"מ 50מעל  היקףב

  

איכות  15 יועץ   .

  הסביבה 

15.1 

של יסיון  סבי  10לפחות    בעל  תכון  בתחום  ו/אשים  סקרים בתי    ו 

פרויקטים בהם   3לפחות  ג  להציים/אפיון ויתוח סביבתי. יש  סביבתי

  ל.לעיעבד וביצע את הכתוב 

15.2 

אפ בהכת  יסיון  סביבתבעל  ויתוח  בהיקףלי  יון  מצטבר    פרויקטים 

  השים האחרוות.  5-מש"ח ב 100מעל  של
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 16.2  יועץ ביה ירוקה

ות פרויקט אחד של לפח  התקים  הגיש או היה מעורב בהגשה למכון

מבל או  תעשייה  תקן  צפי  מעליבי  תקן    1000  ור  עבור  ,  5281מ"ר 

קיבל   ממאישאשר  בתקן  ור  לעמידה  התקים  אישור    5281כון  ו/או 

  '. א לבש

  

  חות ץ בטי. יוע17

 

  שים לפחות.   8בעל יסיון בייעוץ בטיחות של  17.1

17.2 
לפרויקט  י  בעל בטיחות  בייעוץ  לפחסיון  שייעאחד  העיקרי ות  ודו 

  "ר מ 1,000תברואה מעל  תעשייה /

17.3 
יע שירותי  במתן  מקצועי  יסיון  בהיקף  בטיחווץ  בעל  לפרויקטים  ת 

  . אחרוותהשים ה 5-מש"ח ב 50של מעל מצטבר 

  

יועץ  .  18

  אלומייום 

18.1 
אל בושאי  וייעוץ  חוו"ד  במתן  יסיון  בבעל  השים   8-ומייום 

  ות.האחרוות לפח

18.2 
יסיון מקצועי במתן שירותי יעוץ ב יואלושא  בעליקטים  ם לפרוומי

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

  

יועץ  .  19

  אקוסטיקה

19.1 
במת יסיון  ובעל  חוו"ד  בן  אקוסטיקה  בושאי  השים   8-ייעוץ 

  האחרוות לפחות.

19.2 
קה לפרויקטים  אקוסטי  ץ בושאסיון מקצועי במתן שירותי יעוי  בעל

  האחרוות.  ים הש 5-בח מש" 50מצטבר של מעל בהיקף 

  

  . יועץ איטום 20

20.1  יםבעלים לפחות 8של  יסיון בייעוץ איטום מבש .  

20.2 
יסי מקצועבעל  יעוץ  יון  שירותי  לפרויקטים    במתן  איטום  בושא 

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

  

  ביסוס  ועץ. י 21

21.1 
,  עוץ ביסוס מבים ון בייל יסיבעוס,  מהדס רשום במדור קרקע וביס

  ת. שים האחרווה 10-ב שתיותקע לתקר וייעוץ סקרי

21.2 

י במתן  מ  וןסיבעל  יעקצועי  מביםשירותי  ביסוס  סקרי    וץ  וייעוץ 

 5-מש"ח ב  100טבר של מעל  לפרויקטים בהיקף מצ  קרקע לתשתיות

  ת. אחרווהשים ה
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תיאום  23  .

  מערכות 

ומערכות   מבה 

ת  תשתיו

  ריותבוצי

23.1  

  פים וחוץ למבה עם מגוון וים  ם שבעל יסיון בתכון מערכות מסוגי

יסיון בתיאום    בעל  וכן  לפחותהשים האחרוות    5-מערכות תקשוב ב

ו/ עירויים  בפרויקטים  קרקעיות  תת  כבישיםתשתיות  פרויקטי    . או 

  . שויםסים  מהד  2יתן להעסיק

23.2  

בויות ילוי מפגשים והצטליות לגייעוד  ותתוכבעל ידע ויסיון בהפעלת  

מע בירכושל  המבהת  לשלד  ובין  לעצמן  באמ  ן  התכון    ות צעבזמן 

הדמיתוכ ממ ות/  תלת  התוצאוות  יתוח  לדרכי  דיות,  והמלצות  ת 

  פתרון להצטלבויות. 

23.3 

תכיות בהכת  קודם  ויסיון  תכית,  מערכות  תיאום    ידע  הכוללות 

לרבות   ופרטים  לביצהדרשית  מידוחתכים  מערכם  תיאום  ות וע 

 בפרויקטים בהיקף  להציג תכיות כ"ל שהכין  יידרשן  בביצוע. המתכ

  מש"ח לפחות.  20

  

  שות ץ גי. יוע24

24.1 

וסביבה ב בעל יסיון במתן חוו"ד וייעוץ בגישות מבים,    5-תשתיות 

האחרו לפחוהשים  ורשום    תות  גישות  מורשה  של  תעודה  ובעל 

  ות. לגיש יםמורשבפקס 

24.2 

דרישו בהגדרת  יסיון  מבעל  שיוחדות  והתאמה  גישות  בושאי  ל ת 

ע וסביבת  עם  של    דהבומבים  בהיקף   מוגבלויותאשים  בפרויקטים 

  השים האחרוות.  5-מש"ח ב 10צטבר של מעל מ

24.3 

תוכי בבדיקת  יסיון  פיתובעל  תועות  וחיה,  ח,  תכון  ה  בדיקת  וכן 

מתן דרישליישו  וראיש  לצרכי  בפרויקטים  הגישות  בהיקף  ות  ם 

  חרוות. השים הא 5-מש"ח ב 10מעל ר של צטבמ

  

י25 תכן    ץוע. 

  עותמבה למיס
25.1 

סה  בעל יסיון מקצועי במתן שירותי יעוץ ביסוס מיסעות למסלולי טי

-מש"ח ב  20ל מעל  צטבר שהיקף מבמפעלים דומים/רחבות מטעים  /

  אחרוות. השים ה 5

  

  וות.שים אחר 5 -ב  BIMול יהועי במתן שירותי יון מקצבעל יס   BIMמהל . 26

  



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

18 
 

  קריטריוים     ע מקצו

  אחר. 27

המערכת    רך תכון והקמה שלודרש לצ  עת המציעלד, שחרא  כל יועץ

איכות   הפאומטית ובקרת  היתרים  ליווי  הפרויקט,  יהול  זה  ובכלל 

שי על  ובתאי  האושרו  יסיון    יהעיריידי  בעלי    5של    ימלמייויהיו 

  . רלווטי ם בתחום השי

  

    וזה זה:א חשוהעבודות לת תכו .2.3

 עביצו  תכון,סף לבו  בתוכה  תכלול ,ומטיאפה  הקבלןחיר של  המת  למען הסר ספק, הצע .2.3.1

 בין היתר, את השירותים הבאים:ותפעול המערכת הפיאומטית, 

באחריות   2.3.1.1 רישוי.  ו/או  תכון  לצורכי  פיסית  הפאומטימדידה  תקפות    אודלו  הקבלן 

  ת. השוורשויות ת ה דרישבהתאם לב ושלב כל שלות המדידה בתכי

רשו לצורך  , ככל שייד תה הקרובהכולה וסביב  יתכתולים על שטח ההחע  איסוף תוי רק 2.3.1.2

התכון ככל    ,השלמת  סקרים  השלמת  גילוי שלרבות  ובייהם:  והרישוי  התכון  בהליך  יידרשו 

ועי קרקעיות  (תת  קיימות  תשתיות  היסות ליוסקר  סקר  סקר  ),  וף,  אקוסטי טורי,  עצי ,  ם,  סקר 

וקר  ס אילוצים  צמחיה  וגלורוהידגיאופיטים,  הבסיס  תו  וגיה, גיאולולוגיים,  רדיה-יאוגיים  י 

קיים, סקר ארכיאולוגי, תכוות הדסיות של הקרקע, אילוצים דמוגרפיים, אילוצים תועתיים  ה

,  , אקליםבת אתרי וסקר תגות לסקר ססמרופשלרבות בה"ת, ספירות תועה ותחזיות תועה, א

ארתשתיו אזורציות  אות,  קיימות  ומקומיות  בסביבתתומ  יות  בתהתכון    טחש  כות  וכו,  או 

  וכו'.בדיקות מעבדה וקידוחים מי תהום  ,ת ת, פלישויובעלו

התכון   2.3.1.3 לתפעול  הקשורה  לוגיסטית  עבודה  וכל  הדפסות  שליחויות,  צילומים,  העתקות, 

  ותוצריו.  

 כד'. , ות מעבדהפעלאו הת ו/או ע מזוהמ/קרק בדיקות ריח -ות פיזיות קידב 2.3.1.4

 .יבת את הקבלןימחו במסמכי התב"עה יעכל דרישה המופ 2.3.1.5

ם ראשיים, בעלי תשתיות וכל בעלי עיין רלווטיים לשטח התוכית לי מול קב  תיאומים  2.3.1.6

 וגבולותיה.

ו/ .2.3.2 שיוי  בגין  תשלום  תוספת  תשולם  לדראו  לא  התכון  ו  ותישהתאמת  שות הגהרשויות 

  . ותרכ"ע בדגש על תיאום מעמתכי התבות של דרישאו בו/  עדהחוזרות לוו

ת .2.3.3 תשולם  ע  תשלום  פתוסלא  ותיקבגין  חוזרות   תכיותוף  דכון  הגשות  לרבות  המדידה 

  לוועדה.

ו .2.3.4 במידה  תשלום  תוספת  תשולם  הפאומטילא  הפרויקט   הקבלן  ביצוע  את  לפצל  יידרש 

תכון   חבילות  לושולמספר  ויידרש  עבור    הכין/ת  אחד  לבצע  הימהםכל  בין  בייהתר  ,  ,  היתרי 

כמויות,   פיותיתכ  כתבי  תאומים,  מ ח  קו,  קשזאו  וכיו"ב  פרטיםעליון,  ללא  לרציפות  ת  ר 

  קבלן התשתיות ובכלל זה גם ביצוע תתי עבודות בשלבים או עיכוב בלוח הזמים של    הכרוולוגית

  או מי מטעמו.  
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כל בור  ובעשי של הפרויקט  בלן הראפפתו לקבור הכקבלן תוספת תשלום בעלם  ול לא תש .2.3.5

 ות אלו. דריש ורלאעל הקבלן שיחולו אחרות ו ותדרישות לו"זי

הת .2.3.6 יעשה  בביצוע  הפאומטיחייבויותיו  או    הקבלן  עיכובים  למיעת  יכולתו,  כמיטב 

מ באופן  ברציפות,  ייתו  השירותים  השירותים.  ביצוע  במהלך  על    ידתמהפרעות  הדרש  ובקצב 

וע הפרויקט ובכל מקום יצב  ליכוב בלוח הזמים של עעל מת למוע כ  מטעמה  או מי   ההעירייידי  

    הפרויקט.לביצוע  שרובכל עת כד אםתוש

 1ברמת כוכב  5281ן תק פיל ת קיימאיוודא התאמת התכון לביה בר טיהקבלן הפאומ . 2.3.7

   .ת במועד הביצועפולפי הגדרות התקן התק

  ת מידע ומערכומחשוב   .2.4

ושדרוג  טף  ן שוות עדכובקה שוטפת לראחזלדאוג ל  ,לתפעל  להקים,  ן הפאומטיבלהקעל   .2.4.1

 חוזה לספק על פי    הקבלן הפאומטילכל שרות שעל  י  חשובמעה מ  שתיתן  –  ובמערכת מחש  של

ולא תשולם כל    הקבלן הפאומטי. כל המערכות והתוכות יכללו בהצעת  ללא תמורה וספת  ,  זה

    .ועל פי דרישת  ייהעיריספק מחשבים ל טיהקבלן הפאומ בורן.תוספת ע

   .תתמרושב תהיה מערכת המחשו .2.4.2

במשר .2.4.3 המחשוב  הפאומטי  דימערכת  המכמת  ,הקבלן  היתר ת,  ויועציו   שהי  בין  כלול 

 : )ללא תשלום וסף הקבלן הפאומטיכל זאת באחריות (אות את התוכות הב

  מערכת הפעלה.  2.4.3.1

  תוכה ליהול משרד. 2.4.3.2

  . ms-projectות , לרב Officeותתוככל  2.4.3.3

2.4.3.4 ת תוכRevit דמ /(אדריכלסה(.  

 . AutoCAD דקאאוטו תוכת 2.4.3.5

  . GISתוכה מותאמת  2.4.3.6

  ביארית. -חשבוות ו ויותתוכה כתבי כמ 2.4.3.7

  . מפרטים כלליים לעבודות בייה 2.4.3.8

  מאגר תקים ישראליים.  2.4.3.9

  קישור לאיטרט במהירות גבוהה.  2.4.3.10

סמערכת   2.4.3.11 כדוגמת  ותכיות  קבצים  רמ שיתוף  פדור  ופר  ומסמכי רויקטים  ליהול 

 .  קטיםפרוי

   .ומטית יאת הפל המערכודיות של תפעיעותוכות י 2.4.3.12

 .)ד'(בהקשר למוקד עירוי וכ הריייעהדי ת על ית דרשוווכקישוריות לת 2.4.3.13

    ממוחשב כדוגמת רמדור או ש"ע.יהל יומן עבודה  הקבלן הפאומטי 2.4.3.14
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הפאומטי .2.4.4 בחלוקה    הקבלן  רישיוות  מספר  והיהמתכלצוות  בהתאם  יספק  ים  ועצים 

  בפרויקט.המעורב 

הה ידאג      אומטיהפהקבלן   .2.4.5 לגורמי  ה  אותשרלכל  מלא    ההעיריידרשות  שימוש  לשם 

  הערות.   לרבות גישה, עיון ומתן  ת,מערכב

פ  .2.4.6 ליהול  הגדרת  המערכת  המאפשרת  וגיבוי  מידע  אבטחת  מגון  בעלת  תהיה  רויקטים 

על   הערות  סימון  לצפייה,  שרהרשאות  כמוו  כתיבה  טוטים,גבי  תיקיות.  תימע    פתיחת  כן, 

  .ציםת קבומדריס ממחיקת קבצים כתהמער

צפיי .2.4.7 תאפשר  הבגרס,  CADבצי  בקה  המערכת  ביותרעד תם  משולבי   כית  קבצים  לרבות 

XREF . 

הפא .2.4.8 במערכת    ומטיהקבלן  של    GIS   -  DATA MAPישתמש  ליין  און  לשיתוף  וידאג 

   .העירייה

ר  וללא הגבלת מספ  הגבלת רמות היררכיה  דע ללא יות מיעץ תיקהמערכת תאפשר להל   .2.4.9

  תיקיות. ה

  מייל ופקס.  ,SMSת ישיר ע"י שליחר שורת הודעות על הפצה וקיב ער האפשכת תהמער .2.4.10

 ר משימות פתוחות.המערכת תאפשר יהול משימות ומעקב אח .2.4.11

מידע .2.4.12 ומערכות  המחשוב  ליהול  הדרש  כל  את  תכלול  המחשוב  רשת   ,מערכת    לרבות 

  לוטר וכיו"ב. פסות, פתים, מדם, שרמחשבי

  ה (סטריפ). ידאחיים יכללו רצועת שול, ודרטיודל סטעל גיליון בגו כל התכיות יוכ .2.4.13

ום  יוס  עם .2.4.14 ידי  התכון  על  לציגי    ,העירייהאישורו  התכיות   ירייההעתימסר  מערכת 

 בפורמט דיגיטלי כדלהלן:

  WORDרמט אלא גם בפו ,AUTOCADרשימת התכיות (הקטלוג) ייתו לא רק בפורמט  2.4.14.1

  סק. הדיעל  ומיקום  הקובץ, תוכן,שם ויכללו את  EXCELאו  PDFו 

 ה. עלומ 2020ד רסת אוטוקאבג ר הקובץ יהיה שמו 2.4.14.2

  .העירייהשל דסה רק בפוטים מוסכמים ע"י אגף ההיבוצע שימוש  2.4.14.3

 (כדי שיתן יהיה להדפיס את השרטוטים).  PDFו /או  PLTקבצי ה  יועברו גם 2.4.14.4

הפאו  -גיבוי   2.4.14.5 יומי  מטיהקבלן  גיבוי  ה  יבצע  למערכות  הרלווטייתובען  ול  תפעל  תום 

 .ערכת הפיאומטיתמה

הדהגת  לטוב 2.4.14.6 לתיאום  עייבסי,  שה  לדרישות  בהתאם  התכון    . מווסון-יהודריית  וצע 

להלן   יב מחוהקבלן   התב"ע.  של  המערכות  ומתאם  ממתכן  דרישות  ולקבל  אלו,  דרישות  לקבל 

 חייבות: ת מדרישות מיימליו

 לתת שמות ברורים לקבצים.  שי .א

ע  לתכון  בותהשכ  ותשמ .ב יהיו  תחיליוביטול  כם  מערכדרות  ע"י  של אום  תית  ש  הדסי 

 . מווסון-יהודעיריית 
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 .2010ור את הקבצים בגרסת אוטוקד לשמ  שי .ג

לה .ד (תמש  שאין  התכון  שכבה  PREFIXבתחיליות  כל  או  בטקסט  במקרא,  בחתכים,   (

 שאיה תכון. 

 ראל החדשה בלבד.שת קואורדיטות ישוגשו בריות יהתוכ .ה

החיה זו ).  model space(  דקוטו ץ האשל קוב  שהתכון מצא במרחב התכון  וודאל  שי . ו

 . םחתכי צילא תחול על קב

  . )paper spaceא במרחב הייר (אין לשים מקרא לתוכית במרחב התכון, אל

 

 ואיטראט   מחשב באמצעות  תכון שילוב .2.5

 תבצע עפ"י הלים תון  לעבוד בשילוב תיב"מ. עבודת התכ  קבלןם הכים מטעעל כל המת 2.5.1

באחריו מהל  שייקבעו  הפאועם  טמ  וןכהתת  שיתוף    מטיהקבלן  יבטיחו  ותאום  פעואשר  ולה 

  .עמההמתואמת או שווה ערך  כדוגמת אוטוקאד,בין המתכים. תוכת העבודה תהיה  מוחלט

בפורמט דיגטלי,    העירייהלשימוש    יבלן הפאומטקהיעביר  עם השלמת התכון ואישורו,   2.5.2

  .ןותכה  ותל מקצועהתכון המאושר בכ הכוללים אתות יתכסט 

הבי 2.5.3 השלמת  וכתאי  עם  תפעצוע,  קבלי   וללהתחלת  ו/או  המתכים  יעבירו  הביין, 

 AS(   ביצוע בפועלאת האת הקבצים המתארים  העירייהלידי  הקבלן הפאומטי מטעם המערכות

MADE(  ,וחמאושר  כשהם ידםים  על  קרקעיו  .תומים  תת  ימערכות  יסומוסת  (כמיימום  :  ומו 

 . ושרו בחתימת מודדור, מיקום) ויאיצר וטק יוורט,עומק, א

או שווה ערך     WORDם  בים כגון מפרטים טכיים, יוקלדו במעבד תמלילים כתוכימסמ  2.5.4

  .חלוות, או במעבד תואם בסביבת

תה 2.5.5 הממוחשבות  התכיות  במידות  כל  רצועות  ייה  ותישאה  וסטדרטיות  מאוחדות 

ש ,  ת ווליש מפורטות  החיות  פי  על  רציההעיריל  הכול  יכלל  תווע.  לוגו  השוליים  לוגו  העירייהו   ,

של    שמות  הפיאומטילן  בקה ופקס  טלפון  ומספרי  הפאומטיהכתובות  המתכים  קבלן   ,

תפוצה רשימת  עדכון,  רשימת  התכית,    ,והיועצים,  פרוט  סטטוס  המבקרים עהק"מ,  ורכים 

  .יתהתכית ומספר התכ המהדורה, שם מס'שם הקובץ ו  והמאשרים,

המטעם    םיהמתכ  כלעל   2.5.6 לצורך    פאומטיהקבלן  קישהעלהשתמש  במערכת  ור בודה 

ולהל מעקב אחר   , VIEW@ ת תכיות במחשב כגון רמדור האיטרט, להעבר  בייהם באמצעות

ות  ת גיששאוהר  העירייהלהעמיד לרשות גורמי    ומטיאהקבלן הפעל  ועדכוים. בוסף,    מהדורות

  .משתמשים 5ערכת בלפחות מב יםהשמר םוהמסמכיהתכיות  והתייחסות אל

 .שיוות והרשאות כדיןה"ל יהיו רית לכל התוכו 2.5.7
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  תכון  דרישות לתהליך ה .2.6

, לבי ביצועלמרחב תכון מוגדר לפי ש  העירייה ובהתאם להחיות    תכון יבוצע בשלביםה 2.6.1

  ור:בע

 ה הראשיי   המבראשו של    ע וות לביצותוכיות מפורטמפורט  תכון    ,פי ווס  אשרור תכון 

הראשי  בהמ במס ואישוה  א גרת  ר  עיצוב  של  דר הליך  היתר)  העירייה יכלי  וכלל  (טרום   ,

 . ההיתרים הדרשים

   אומטיתרת הפוסופי,אהצ ותוכיות מפורטות    שרור תכון ראשוי  לביצוע תכון מפורט 

מטעם צוות התכון  יות עם  כלול תיאום תשתירט  תכון מפו  .רת הפיאומטית על מרכיביהצשל  

 י מול אגפי העירייה כדרש. ום הדסותיא עי ישראל ו/או מהל מקרק  יההעירי

הפאו 2.6.2 מפורט  ימטהקבלן  זמים  לוח  ממהליציג  שקיבל  להחיות  בהתאם  הפרויקט   , 

 . עירייהמטעם ה

 תיעוד לאחר ההקמה. בי יציג מרכי טיהקבלן הפאומ  2.6.3

 יה מגטית דמב תקים וע ) העתקים מודפסים ושלושה 2(לפחות ב שלב כל יוגשו ב יםמכמס 2.6.4

 ). 2.5.2הצגת התוצר (סעיף ועד לפי מת וזא

ימבסיו 2.6.5 כל שלב  הפאומטיר  סום  לגוף מכלל האישורים שת  אלקטרוי  העתק  הקבלן  ו 

 הפיקוח.

  שהוגש במסגרתם בהתאם לתכון יו השויהתכון לשלב איה מתחייבת לאישור העירייה 2.6.6

 במכרז זה.  הקבלן הפאומטיצעה של הה

,  ו/או מי מטעמה   העירייהפי החיות  לבתכון  התאמות  ויבצע תיקוים    יטמהפאוהקבלן   2.6.7

ופי של התוכית בכל שלב עד לאישורה הס  ומהל הפרויקט    מטעם העירייהתכון  צוות ה  ותלרב

ותשיוי  רלווטי. כעילה לתוספת    יחשבו  לאו  אומטין הפהקבל ק מהצעתו של  יהיו חליקוים  ים 

 .  יטומהפא לןהקבכספית המזכה את 

יהם את בפויציג  וציגיה    העירייהמצגת לאישור    ומטיהפא  הקבלןן  לב יכיבסיום כל ש 2.6.8

 .ביצוע  מפורט/  /  סופי  /  הראשוי  לאישור התכון  יםמתחייב  םאיו/או ציגיה    העירייה  ,התוצר

י  פ  האחריות  המלאה לעמידה על ,העירייהר שואי את  ומטיהפא הקבלן גם כאשר יקבל ש כימודג

   חלה עליו.  ןדיכל 

שהו על ידי ב כלשלב הקבלן הפאומטימבה מתוכן של  ושא/  מקטע/ לא אושרשידה מב 2.6.9

ח  י לורים על פמבים אח  מקטעים/  ביצוע של אזורים/  ון/בתכ  הקבלן הפאומטיימשיך    ,העירייה

  העבודות.   יתר ות את התקדמ עכבולא י ירייהעהעל ידי מים שאושר הז

2.6.10  ון באו םקדי ימטאוהקבלן הפפן הבאאת התכ:  

  וקבלת אישורה בכתב (לכל שלב).  עירייהל תכוןהגשת  2.6.10.1

האישור  ק  עם 2.6.10.2 הית  העירייהבלת  קבלת  לצורך  הדרש  כל  הראשי השגת  למבה  ביה  ר 

הפתיאום תשתיות למרכי ביצוע תייאומטית  בי הצרת  וקבלת י  אום מול מתכ(לרבות  התב"ע 
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המקאישורם)   האישור  ל  ירייהעה  אצלל  ובבמסלול  גור  התכון  דרישותובהתאם  ים  משל 

  .   תיאום הדסיגורמי  ות, לרבהעירייהברישוי אצל  םרלווטיי

  תואמות  אים על שיויים ו/או החיות שהתקבלו אשר יהעיריבמידת הצורך, מתן מידע ל 2.6.10.3

יד  להגשה על  שאושרה  ההעירייהי  כפי   .טשי יאושויים  הרישוי  למכון  חוזרת  הגשה  מול    רורם 

 תב.גיה בכאו צי ו/ ייהריהע

   פותכפי .2.7

הפאומטי 2.7.1 ב  הקבלן  הפרויקט  את  ויבצע  החוקיםכפיתכן  לכל    התקים,   התקות,,  וף 

  סטדרטיים ובתוך כך: ההוראות והמפרטים ה

   .ל ספחיו ותשריטיוה עה זמסגרת חוזוהחיות בהוראות  2.7.1.1

 . דהאו המצאות בתהליכי הפקיין עיר החלות ת בהוראות תכיו 2.7.1.2

 או אגף מהדס העיר.   חוזית ו/מ או ת ו/מקומי והחיות ועדה תוראהו 2.7.1.3

   .העירייהשל ת הוראות מרחביו 2.7.1.4

סטטוטוריים 2.7.1.5 גורמים  של  והחיות  הבריאות/-(כדוגמת  הוראות    העבודה/   משרד 

פיקודהתחבורה חשמל/  ף,העור  ,  מכבלי  בזק/  חברת  ישרם,  שוים,   יגורמ  אל,שטרת    ביטחון 

 וכד'). םריי עודאגעירויות,  חברות

 תקות הביה על עדכויהם השוים.  שכ"ה וביה תהכון וחוק הת 2.7.1.6

 ים ותקות רישום קבלים. ום קבלישחוק ר 2.7.1.7

 . אה (הל"ת)הוראות למתקי תברו 2.7.1.8

  כל-את המכרז  לאור המעודכן לעת הוצאה  הוצ  משהב"ט/  -המפרט הכללי לעבודות בין   2.7.1.9

 רקים.  הפ

הרלווטיי 2.7.1.10 התקים  מכון  תק (תדרם  עיהב  ,ם תקי  ישראלים)  בים  באקים  ישור י"ל 

 .העירייה ורהוראות יצרן באיש-בכתב. בהיעדרם  העירייה

  .לבטיחות וגהותהמוסד -פקודת בטיחות בעבודה (המעודכת )  2.7.1.11

 חות וגהות. המוסד לבטי-חוק החשמל  2.7.1.12

 תקות בטיחות בעבודה.   2.7.1.13

 ם. ייקי עזר עירווח 2.7.1.14

 יכלים. רדהאו םסידוהאדריכלים ותקות המה םחוק המהדסי 2.7.1.15

 הגוף המפקח.   ,הרייהעייות חת וההוראו  2.7.1.16

החוקים, 2.7.2 הסטדרטיים    ,ההוראות  ,התקים  התקות,  כל  יהיו המפרטים  והחיות 

ביותר.במהדורה   המסמכים    המעודכת  ממסכהיי  והמפרטים כל  חלק  ביו  החוזה  הם  י  אם  ן 

  . ים או לאמצורפ
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כל    ומטיהפא  ןבלהק 2.7.3 את  ומכיר  הבין  כי  כמה  טיםפרהממתחייב  לעיל,  קרצויים  א י 

ביקש להשלמת פערי מידע באם    שרכי קיבל את כל ההסברים מאשי מקצוע או  ת תכם  והבין א

 ם. עבודותיו בכפיפות לדרישות המוגדרות בה חייב לבצע אתהיו וכי מת

  

      התכון י שלב        .2.8

 י כלל 2.8.1

הת מתהליך  יבצע  כוחלק  הפאומטין  אדריכלי    הקבלן  לדסהותכון  המערכת   לכלי    מרכיבי 

והמגרהציבור  בשטח בי  ש של המבה הראשי  הפאומטי .  ח התכיתשטובכלל המגרשים    הקבלן 

השוים  יועציו  את  עם  לביצוע    יהל  הדרשים  התיאומים  מטצוכל  התכון  עיריית  עותי   ודיהם 

ובעמווסון  רשויות  בא,  תשתיות  העבודו  רוזלי  כל  וביצוע  הדרשים  האישורים  כל   ותלהשגת 

ותדה הפיאומטית.  רשות להקמה  קבלן  יבצע תיאום מלא עם    יטהפאומהקבלן  פעול המערכת 

ו  תיוהתשת לדרש,  על  יפקח  בהתאם  הביצוע  של  הדרשוהעבודות  כל  במהלך  מלא  לתפעול  ת 

בהמערכת   התכיותהפיאומטית  הצר.  שטח  לתכון  סופי  יתוואי  המפורט  ת  התכון  בשלב  אושר 

  .צ"פות להעבירו בשרשאפבמידת הצורך תיבדק הו

 העירייה  ישוי מטעםיהל את הליך הרישוי מול הוועדה המחוזית ו/או מכון הר  אומטיהקבלן הפ

  הרישוי. ים וך ההיתרי  להליאו גורם אחר רלווט ו/

 הציבורי ום צרת ומרכיביה בתח -מוקדם י ותכון ושתכון רא שלב אשרור 2.8.2

  זה:ב שללבצע ל הקבלן הפאומטיהלן פעולות שעל ל

ובד 2.8.2.1 תכיולימוד  מיקת  צוות    דידה  ת  ידי  על  יבוצעו    .העירייהשתסופק  הצורך,  במידת 

 . וספת ללא תמורה ת מדידה ע"י הקבלן ווהשלמ

 . ביצוע ביקורים משלימים בשטח התוכיות 2.8.2.2

 או ציגיה.  העירייהים עם יוהשתתפות בד 2.8.2.3

 ו. והטמעת ודוימל  ,יהוד מווסוןת  מטעם עירייכון שמצוות התדרש ע קבלת מיד 2.8.2.4

 יאומטית והמתקים הוגעים לה.  ים מצרכי המערכת הפח אילוצים הובעתוי 2.8.2.5

איל 2.8.2.6 מתשתיתוח  לוות/וצים  התשת חוצות.    וכות/מס  יות  תיאום  שעהתאמת  שה  יות 

בתיאום מלא מול    אומטיהפ  הקבלןע"י  ת  מועד תכון המערכז ו/או  את המכרד הוצלמוע  קודם

  וכל לבוא בדרישות לשיויי ת אישורם. הקבלן לא יבלוק  יהוד מווסוןת  עיריי  צוותי התכון מטעם

 .  ויתאים את התכון שלו לאילוצים הקיימים יהוד מווסוןת  עיריי צוותי התכון מטעםתכון ע"י 

אילו 2.8.2.7 תוכציתוח  מול  הפיתוח  ים  ד  –ית  שיפעומק  חפיררש,  קבלן  תכיות      ה,ועי 

   .םריאו אח התשתיות

. על  ים וספיםי קבלעל יד בוצעותשמבה לתשתיות קרב דהבעים מעבווה יתוח אילוצים 2.8.2.8

י כי  לדעת  הפאומטי  ההחה  יתכהקבלן  ועבודות  הפאומטיתן  הצרת  ך בסמווצעה  תב  של 

התשתיות    שמבצעדות  עבול מווסוןיית  ריע מטעם  קבלן  ללמוד  יהוד  הקבלן  על    האילוצים את  . 

 הגרמים כתוצאה מכך. 



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

25 
 

  .דרששבמידה  ןוחטרחקי בייתוח מ 2.8.2.9

 מתכיות ביוי מתוכות ועתידיות.  הובעים וצים אילוח ית 2.8.2.10

 חלופות לתוואי הצרת בתחום הציבורי.  2 של במידת הצורך, הכה, 2.8.2.11

בקכה 2.8.2.12 תוחה  מפת  של  ת  מידה  רקע  1:500ה  ובהתאם  ופיתוח  כבישים  תתוכי  על   ,

 .  מידע זהמות בהם יתן קובמ יהוד מווסוןצוותי התכון של עיריית  יתן ע"י ע שלמיד

ציגי   2.8.2.13 מול  מוסכם  מ  עירייההתוואי  הפיאומטית  המערכת  קווי  קווי  של  עם  תואם 

  וד יהית  כפי שהוכה ואושרה על ידי עירירכות  ם המעאות התוכית  ם אתואהת  תשתיות אחרים 

 . מווסון 

 . ור למגרשים הפרטייםחיבסימון של שוחות הבקרה ו 2.8.2.14

ש 2.8.2.15 והחה  את  תה  בקרה   שוחותל  אספקה  שצוהפרטיואמות  למכרז ם  הקבלן זה.    רפו  על 

 את הדוחה לדוגמא.  לאשר את הפסק 

חתך   2.8.2.16 וסטדרטיטה  חברוהתיאום  רלווטי  רחוב  לכל  לביצפוסי  תיאום    לעוע  ים  פי 

 י רוחב טיפוסיים בכל רחוב.תכפר חבמידת הצורך יוצגו מס .מערכות

 בורי.  ציסופיים של מתקי השלכה במרחב ה םם ומרכיבימיקו תיעקב 2.8.2.17

  מבה ראשי שצ"פ ל   כל מגרש לביוי/  התוכיות והצגת שיוך שלם בכל  ל המגרשימיפוי כל 2.8.2.18

   .דרגשהו כפי

  .הראשייעת מיקום כיסת הצרת למגרש המבה קב 2.8.2.19

 בה הראשי.  מלגת חתך ושיפוע כיסת הציור צה 2.8.2.20

   ק המתוכים כחל  למרחקיםים  תואמהה הראשי  ות המבערכשל מהצגת חישובי ספיקה   2.8.2.21

יות.  אהררת מתוואי הצשית לכל שלבי התוכ 

  . העירייהן של התכו יחלופה בחרת מול צוות /החלופות ם אתיתא הקבלן הפאומטי 2.8.2.22

הפאומטי 2.8.2.23 התאיציג    הקבלן  להמת  את  המוצע  החיות    ,יםקת  חוקים,  וראות,התכון 

  מקומית וכד'. הרשות ה

ל ומטית עאיהפ  י המערכתואתו  ות לתכוןלגבי הפתרו  ריםיציג הסב   הפאומטילן  הקב 2.8.2.24

  כיביה.כל מר

הפאומטי 2.8.2.25 דרש    לקהיגדיל    הקבלן  דרישת    מידה  לפי  בחרים  יציג    ,עירייההאזורים 

  .העירייהי קה מידה דרש על ידוספים ב ם ומקומייםיחתכים כללי

ל  ים בכל התוכיות, עהשלבל  כל  וואי הצרת הראשית,ת תו/או ציגיה יאשרו א  העירייה  רה:עה

יוכל  לאחר  ק  ור  מרכיביה  כל הפאומטימכן  הת  הקבלן  לשלב    העירייה המפורט.    כוןלהתקדם 

להגדיר   הפאומטירשאית  עומק  לקבלן  ו/או  מיקום  ו/או  הצ  תוואי  פי החת  על  הראשית  רת 

  ומטי הפא ןבלהקוזאת על פי הוכחת  רכתיפגע בתפקוד הפוקציואלי של המע לא שיקולה כל עוד

   כך.כתוצאה מם יילקשיים תפקוד

  אשירהמבה ה – מוקדם שרור תכון ראשוי ותכון שלב א 2.8.3

  את התכיות והמפרטים הבאים:  העירייהיגיש לאישור  הקבלן הפאומטי
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2.8.3.1 ל מרכיבי הפרויקט במגרשים של כהעמדה ית תכ1:250"מ  בק.    

    .1:150יקט בק"מ הפרוי כל מאפייתכיות מפלסים ל 2.8.3.2

    .1:100מ ק"פרויקט בה שלים עקרויים  וחתכ ותיתזח 2.8.3.3

    .1:10בידוד וכד' בק"מ  טום/אי-פרטים עקרויים של חלקי המעטפת  2.8.3.4

    .1:100כיסה ויציאה מהמגרש בק"מ תכית תועה  2.8.3.5

2.8.3.6 ית חיותתוכ.    

  זה. רז פחים במכאם לסתכון והביה ובהתק החו חישוב שטחים מפורט על פי 2.8.3.7

מילולי   2.8.3.8 אהמסביתיאור  שר  עקרויטת  ת  (בדת  ותהביה,  קיימא גש  כון  ברת  ביה  על 

חומרים,  ות אוויר),ואיכרעש    -  רדי סביבה ומיעת מט הפיוי,  במבה, שיטת    , תגמירים  עומסים 

ריח  למיעתת  ב המערכואופן שיל בהתא  מטרדי  לוהכל  בדרם  חוסש  זה  זה  פחים הטכיים של 

  ך.  צורפי ד על ים ותיעופקטובצירוף פרוס

  יאום (ובת  5/  4טופס  ועד לקבלת    התחלת עבודת התכוןצו  ן  ים עד ממתפירוט לוח זמ 2.8.3.9

  ).  1041בתמ"ל מבים ראשוים  והצגת תחזית אכלוס

   .ות שישולבו במבה הראשיהפיאומטירשות טכיות של המערכות פ 2.8.3.10

  גרשים. דכון לגבי סילוק מטרדים במעט ופירו 2.8.3.11

    .תמוקדמ אשוית/ח רתכית פיתו 2.8.3.12

   .5281בתקן  1כב תאמה לרמת כוה-דוח  2.8.3.13

בקרקע   2.8.3.14 הטיפול  ואופן  הליך  לגבי  והסבר  מבה  מזוהפירוט  במגרש  ותימצא  במידה  מת 

  ראשי.  

  חישובי עמידה בתקות הל"ת.   2.8.3.15

  . הייירעההחיות מרחביות של  –תברואה  דה בתקותחישובי עמי 2.8.3.16

  שכים.  ים ממביה וי ראש על קוגדב חזית וחזית חמישית הדמיות תלת מימד שמכל 2.8.3.17

ד מגרש ועלוי  פיהמרגע כיסת משאית  -י  הפיוי מהמבה הראש ךליה  תאר את ן המסרטו 2.8.3.18

  ליציאתה כולל הערכת זמן הפעילות הזו. 

סופיות/מפורטות   2.8.4 ומתק צ  -תכיות  הציבורירת  במרחב  ר  שולאייגיש  הקבלן  ,  יה 

  ים הבאים: ות והמפרטאת התכי לפחות העירייה

ם, ועמדות ימגרשים פרטילת  רובקרה, התחב כולל שוחות    צרתאי  תוות של  ה בחרופחל 2.8.4.1

   .1:250בק"מ  השלכה ציבוריות

   .תכית חיבורים למבים 2.8.4.2

בק"מ   2.8.4.3 ההתארגות  אתר  של  מפורטת  זה  וב   1:200תכית  גידור   מבים,ת  מדהעכלל 

 לא רק.  זמי לתשתיות ו רורה, חיבואת ,דרכים ארעיות

 על.   יותשתות ביצוע תבהתאמה לשלבי צועבי יותבת שלהצג –ים שלבלפי תכון  2.8.4.4

   .סכמות ואיזומטריות 2.8.4.5
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 ה לאילוצים בשטח ותיאום עם אחרים. ת התאמלרבו,  לו"ז של הפרויקט 2.8.4.6

  .צריכת חשמלחישובי  2.8.4.7

   .וכו' השלכהות עמדשוחות טיפול,  –בשטח הציבורי  י המערכתפרטים של מתק 2.8.4.8

הפא 2.8.4.9 עד    ומטיהקבלן  לאשר  שלח  4ידאג  הציבורייההשי  קמת  דגמי  לופות  מול ם  לכה 

 מיקום המדויק שלהם בתוכיות.  ים בויציג תכון מפורט כולל הדמיות של המתק הרייהעיי ציג

  .ירייהעהכון של תיאום תשתיות מפורט מול הרשות וצוות התהצגת  2.8.4.10

   .הראשיה מבלת תכיות סופיות/מפורטו 2.8.5

פ 2.8.6 הירולהלן    ורעב  העירייהלאישור  להגיש    אומטי הפלן  הקבשעל    ומסמכיםות  תכיט 

אדר,  ישארהה  מבה עיצוב  דרישות  עם  מתואמת  תהיה  ההיתרים    יכליההגשה  כל  וקבלת 

  : העירייהאצל הדרשים 

  כלות ריאד 2.8.5.1

    .1:250בק"מ רויקט הפ של תמעודכתכית העמדה  2.8.5.1.1

  . ושימושם הראשיה מבבם והמתקים מפלסיכל ה של לותאדריכ תכיות 2.8.5.1.2

     .1:50מ "בק  ל ספחיוגדר במסמכי החוזה/מכרז עשים כפי שהורבמגוספים  2.8.5.1.3

סופיים 2.8.5.1.4 וחזיתות  פריסות  עיצו  הראשיה  מבהשל    חתכים  לאישור    ב בכפוף 

  . 1:50בק"מ  העירייהל אדריכלי ש

ת 2.8.5.1.5 וחתכים  הפרכיות  של  סופיות  המוגימרחביסות  הים  וחדרי    גותמדרם 

    .1:50ליהם בק"מ ים אבילהמוהמחוזקים 

מ  יםפרט 2.8.5.1.6 יקוז של  ובידוד,  איטום  מבים,  מדרגעטפת  ירוק ות,  לימעות,  ,  גג 

  . 1:50של  "מבק הוט וציודיהעמדה של ר

  תכיות תקרות וגגות. 2.8.5.1.7

 החללים.  מפרטי גמר לכל 2.8.5.1.8

  קוסטרוקציה 2.8.5.2

    .1:50ן בק"מ ופפירה ודיתכיות ח 2.8.5.2.1

       .1:50בק"מ  יסוסות בתכי 2.8.5.2.2

     .1:50בק"מ  רצפות ותקרות יסוד,  ותתכיות קור 2.8.5.2.3

  .חתכים בכל התכיות 2.8.5.2.4

     .1:5-1:10 "מקב ורותפרטי עמודים/ק 2.8.5.2.5

    .1:50ים בק"מ מוג מרחבים, תכיות חדרי מדרגות 2.8.5.2.6

    .1:20בק"מ , קומהחתכים טיפוסיים לכל  2.8.5.2.7

  . העירייהעפ"י החית  ם טרומייםפרטי חיבור רכיבי 2.8.5.2.8
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רקכולל    סטטייםחישובים   2.8.5.2.9 אדמה  עידוור  רוחכוחות    ולא  תקים -ת  לפי 

  .  ם ייטורלו

  הראשי ה  מבבתברואה מתקי  2.8.5.3

      . 1:250חוץ בק"מ י ורחיב-טח ת שתכי 2.8.5.3.1

ו 2.8.5.3.2 מים  המב  ביובתכיות  קומות  לכיבוי    הבכל  מים  תכיות  תכיות  לרבות  אש, 

  .  1:50בק"מ  מתזים (ספריקלרים)

    .יותסכימות ואיזומטר 2.8.5.3.3

  מים.  רי מאג 2.8.5.3.4

  מיקום.   -דחסיות – פהיוי אשמתקי פ 2.8.5.3.5

   הראשי הבמב טיתמאוימתקי מערכת פ 2.8.5.4

      .ראשיה  במבהחיבורי  צרת  2.8.5.4.1

                         מתקי אצירת האשפה בתוך בודה של  וח עטו -משקלים  -גדלים  -מיקום  יות  כת 2.8.5.4.2

  המבה ראשי. 

      .ספיקה חישובי 2.8.5.4.3

   .קפרוספקטים ולא ררן /י יצמפרט כולל פרוט הציוד 2.8.5.4.4

ועד חיבורה   הראשי הבהמ יששל הצרת הפאומטית למגרכיסה  תיתכ 2.8.5.4.5

  . 1:50בק"מ  לציקלון

  הראשי הקשוב במבת תיושתחשמל ות 2.8.5.5

    .1:250בק"מ  תקשרות וטלפויה, מתח גבוה, מתח מוך –חוץ   וריחיב 2.8.5.5.1

    .1:50בק"מ  פויהוטלרת ו, תקשתאורה לרמת תקומולכל ה תכיות פריסה 2.8.5.5.2

    .1:50"מ בק סודת יותכיות הארק 2.8.5.5.3

  חשמל ולוחות חשמל. ארוות  יות, תכיםברקתכיות כליאת  2.8.5.5.4

  . 1:50בק"מ  לסכמות חשמ 2.8.5.5.5

  . 1:100בק"מ  ורןת/עגחשמל למעליו תכיות הזת  2.8.5.5.6

  . 1:100בק"מ  אווירחשמל למיזוג תכיות להזת  2.8.5.5.7

  . 1:100ה בק"מ תקשורת וטלפויוחות, לתכיות גראטורים,  2.8.5.5.8

2.8.5.5.9 גישות לטיפול כלל וב  גיהרפירוט לגבי חדרי אזה מיקום ו  .  

  הראשיה מבבון גיפיתוח ו 2.8.5.6

    .1:50בק"מ  איגון חדרהה ותכולל בור ילתכית יקוז לגר עי 2.8.5.6.1

  . 1:50בק"מ  תכית פיתוח, תאורה וגיון מפורטת 2.8.5.6.2

    .1:50בק"מ  תכית השקיה מפורטת 2.8.5.6.3

  של הפיתוח.  ים טפר 2.8.5.6.4
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  ים. ת צמחרשימו 2.8.5.6.5

  רשימת חומרי גמר בפיתוח.   2.8.5.6.6

   .ום האתרשיק יתכתו 2.8.5.6.7

    .קלושא גג ירו תוכית מפורטת 2.8.5.6.8

  . תכית חיות 2.8.5.6.9

 .עקירה/העתקה/שימורל  יםהטיפול בעצ תיאור מילולי של אופן 2.8.5.6.10

 הראשי הר ואוורור במבאווי זוגימ 2.8.5.7

קו 2.8.5.7.1 חד  בעזרת  ויותתכיות  שבחרו  אוויר  מיזוג  שיטות  מים  כמס  של  זרימת  ות 

  של כל המערכת. ר בביין רימת אוויוז

ובדגש על    ם ייוטרלושראלים  תקים יבהתאם ל  התרמי של המב  עומס   בישויח 2.8.5.7.2

 .ירווקודות קיצון במזג הא

את  פמ  תכיות 2.8.5.7.3 המציגות  המסים,  ת  תעלוורטות    ייקההמערכות  האוורור, 

  והפליטה. 

יחידו  מפורטותתכיות   2.8.5.7.4 מיקום  את  ויחידמית  המציגות  האוויר  המפוח, זוג    ות 

יתוקתוואי צ אזורים. ים ומתי קו רת, שסתומי 

  כל מערכת.עקרוית של ימה סכ לרבותרכות הבקרה עמהצגת תכון של  2.8.5.7.5

  הציוד. טיפרת ות איגמצתכיות ה 2.8.5.7.6

  שן. ע וי פיתכיות  2.8.5.7.7

  ם.  מפרט ציוד וחישוביכולל  –תת לחץ תכיות  2.8.5.7.8

2.8.5.8 ים במבהראשי המערכת בקרת מב 

  .  מים וכו' חשמל, –א מון עפ"י ושסי ות,יתכ 2.8.5.8.1

  .   מפרטים וגרפים 2.8.5.8.2

  תבטיחו 2.8.5.9

    .1:50בק"מ  תכיות בטיחות מפורטת .2.8.5.9.1

   .1:50בק"מ  שיהרא האש/עשן במבוכיבוי  כות גילוימערתכיות  .2.8.5.9.2

למעב .2.8.5.9.3 הור/חצתכיות  של  בטוחה  רגל  ייה  בטלכי  גלאים/אמצעי  מול  כולל  יחות 

  . העירייהר עבר לאישו, ה"ל יויועץ הבטיחות י המלצתעפ" הבמהמאת רכבים כיסת ויצי

 ומעליות   ןרעגו /מההר מתקי 2.8.5.10

  . 1:20בק"מ  יותלכל המתקים והמעל  תרטומפותכיות  2.8.5.10.1

  ת. וכוחדרי מו ותלישל מע מפורטות תכיות  2.8.5.10.2

  רן.ציטי קטלוג פר 2.8.5.10.3

    .שיאה  ובה הרמה , יכולתכיוון תועה , ג –תרשים עבודת העגורן  2.8.5.10.4
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 מגרשראשי ובתועה במבה ה  2.8.5.11

    .1:20בק"מ   של משאיות הפיוי בוס הסיבוהצגת רדי 2.8.5.11.1

  י.אשרלול ההפה בתוך המבה המיקום משאית הפיוי ומס הצגת 2.8.5.11.2

    1:200בק"מ   השטח המב וךבתתכיות הסדרי תועה וחיה כולל  2.8.5.11.3

  ם.  טיפר 2.8.5.11.4

  ביה בת קיימא 2.8.5.12

ה  ן התעדמי ממכושור מקדפרק תעשייה ויקבל אי   ,5281צע לפי תקן  בוי  הקבלן הפאומטי תכון  

  .  יהוד מווסוןלביה בעיריית  תרים והיים טי של קבלת אישורליך סטדרכחלק מה

  ה טלפוי 2.8.5.13

    .1:20"מ קב המבה ותומבכל ק קצהרוות וקודות ת, אלוע תעצויבתכית  2.8.5.13.1

  .העירייהת ויה והחותכיות חד קו בהתאם לרגולציסכמות  2.8.5.13.2

   רתושתק 2.8.5.14

2.8.5.14.1 מ הקומ בכלפריסת יחידות קצה  יותתכ"1:100 בק.    

 .ותכיות חד קו סכמה ורטיקלית 2.8.5.14.2

גיבוי 2.8.5.14.3 אמצעי  התוים,    הצגת  עולמאגר  השתלטות  ומיעת  מידע    ית אבטחת 

  ת. חיצוי

מילולי  יפ 2.8.5.14.4 הל  ש רוט  שתבצע  הויתוכת  הצ קודופ  אתל  זה  ובכלל  האיסוף  גת  ת 

  וכד'.   אפליקציותטרטיים/איבאמצעים אשי וה הראופן הפעלתה במב

  מתח מוך 2.8.5.15

    .1:50ק"מ  בכל קומהקצה ידות יסת יחרית פכת 2.8.5.15.1

  . 1:50בק"מ  הקומבכל  תעלותותוואי  פריסת ארוותתכית  2.8.5.15.2

  .ד קוות חותכי תקליסכמה ורטי 2.8.5.15.3

  .  וספים ופרזולפתחים  ,ותלתד בין היתר תללהכו -פרטיםתכית  2.8.5.15.4

  ספריקלרים   2.8.5.16

שטח ,  צרת  ל  ות שורטמפ  תכיות  תזים הכוללתמערכת  תוואי  שת  פרי  קומתית של  תתכי  הצגת

של   הפאומטהתפעול  חשמל/מכוהמערכת  חדרי  עפ"י    , ותית,  סיכון  בעלי  פוקציולים  חדרים 

           וכמתחייב עפ"י חוק.  יחותועץ הבטת יהחיי

 רמי ת 2.8.5.17

תקן    הראשימבה  ה  לע בדרישות  התקפים  מבי ל  1045לעמוד  עדכויו,  כל  על  בעת    משרדים 

הה הת  יתר.הוצאת  בשטח  ארגיה  בזבוז  למוע  מת  ולטובת  הממו  פעוליעל  על  זג  שמירה 

יש לבודדציי  טמפרטורות והפימית ש  עטפתהמ  את  בות  של  ל ההחיצוית    20%חלל תוך שיפור 

להוכיח, באמצעות  יתן המעטפת השוים בתקן שלעיל. לחילופין,   ביכיעבור רם שיערכים הדרמה

מ בתוכה  תרמודיאמית  הבהדמיה  של  הכוללים  התרמיים  שהביצועים  ם מביאייין  אושרת, 
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למבי    1045העומד בדרישות התקן  זהה  ה למברגיה, ביחס  האת  חות בצריכלפ  20%של  לחיסכון  

תקן  ה, יהיו תואמות להגדרות ביין הייחוס שבמיהדצורך ה ל  יןערכות בבימשרדים. הגדרת המ

5282 .  

אוויר  וח מרות לור יותקו זגוגיות כפולות (בידודית) בעמ" 1בחלוות ובפתחי אור ששטחם גדול מ 

  ל מישור החלון. אה עמל ללההמאפשרים הצ להצלואמצעי ה מ"מ לפחות 10של 

  שוות  2.8.5.18

במקצועות   וסף גםבו  פליה אחרתצימכל דיסידאג למפרטים    ן הפאומטיבלהק 2.8.5.18.1

   .ו/או לעמוד בדרישות כל דין וןלהבהרת התכ ידרשככל שי לעיל  שפורטו 

הפאומטי  2.8.5.18.2 ב  הקבלן  הגרמושקא  להכת  עלהבקש  מסגרתידאג  להיתר  פי    ה 

מרחבא/ו  העירייהת  החיו תקות  אצל    התאםוב  יותו  הרישוי  כל  ייהירעהלהליכי  זה    ובכלל 

מקומית  הות  הרש  הצהרות ולא רק על מת לקבל את אישור  /פרטים  ות/יכת  אגרות/  החתימות/

            .להיתר

הפאומטי 2.8.5.18.3 ומאושר  העירייהשור  לאי  יגיש  הקבלן  מתואמות  וע  יצלב  ותתוכיות 

ה הצרת  על  של  עש(  12ך  תו  מרכיביה,ראשית  ור  איש(מועד    הקובעמהמועד    שבועות  ) ר  שיים 

  . ןעבודה) למקטע ביצוע ראשופקודת ה

זמים כל  לכל הפחותכולל  ה  ז  לוח  הדרשיהאי  השגת  ע"י הרשותשורים  הדסיים ם    , תיאומים 

הביהא/ו ותקות  חוקים  זה    ,ו  לעיצוב אדריכאישו-ובכלל  הר  ועדותתרים, איש ילי,  לתכון    ורי 

  ק. א רוביה ול

 של כל מרכיבי המערכת  לביצוע   כתמעודיסה  ת פרתכיטי יגיש  לן הפיאומהקב 2.8.5.18.4

ידועות למבהבקרכולל מיקום שוחות  ,  1041תמ"ל    יתבתוכ עמדות השלכה    ,ים ה, התחברויות 

 .מיההביצוע כפי שתגדיר המז יות, וזאת בתיאום עם שלברחב הציבורי ולא רקבמ

 ומהלך קווי  תים בשטח כל התכמביבורים לתכיות חי  טי יגישהקבלן הפיאומ 2.8.5.18.5

 .  ם פיץ וחו

 וה.  ציוד לוות ויתכת הבקרה חושוום מיקטי יגיש הקבלן הפיאומ 2.8.5.18.6

הפיאומ 2.8.5.18.7 יגיש  הקבלן  הדסיות     מיקוםטי  ההשלכה  תוכיות  עמדות  ותצורת 

  וב אדריכלי. י אישור עיצהציבוריות, תלו

יגישאומהפי  ןבלהק 2.8.5.18.8 התכ  טי  שלבי  לגבי  לאילו  וההקמהון  פירוט  צי בהתאם 

  . ת וכל הדרשמוייקות ערכ, משיים קבלים רא

  ת. טיחויכות ובא רתבקתכית  שגיטי יאומהקבלן הפי 2.8.5.18.9

הפיאומ 2.8.5.18.10 יגיש  הקבלן  לכלטי  ביחס  לביצוע  מושלמת  תשתיות  תיאום   תכית 

מקלרבות    המפלסים  /יםהמגרש  המבים/ תומיחתכים  חציית  יותר  ים,  רחב  ופירוט  שתיות 

עם  דרו לו, ובתיאום מלא שהוגם י יימלמי קיםצועה ועומהתאם לרוזאת ב ובהסתעפויות בצמתים

 לי תשתיות. בע /יותהרשו תושירהתב"ע וד מתכי

 מפורטות. תכיות פיתוח  טי יגישהקבלן הפיאומ 2.8.5.18.11
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 וההקמה. ות רגאת לות התכון, ההים לפעיזמ לוח טי יגישהקבלן הפיאומ 2.8.5.18.12

הפיאומ 2.8.5.18.13 יגישהקבלן  הסתעפות  רטופרוט  יפ  טי  כל  הראשיים   של    ברחובות 

לרצ  ת/מעברצומכל  ויים  משוה בהתאם  ועומקים  וזאת  ול  דרווגשהימליים  מיועה  בתיאום  ו, 

 .שתיות מלא עם מתכי התב"ע ודרישות הרשויות/ בעלי ת

ין  הפיאומטית בכת  טית למערהרלוו  תקשורת  ית כת  טי יגישהקבלן הפיאומ 2.8.5.18.14

 . מבה הראשיהמבים ובין ה

הפיאומקה 2.8.5.18.15 כמויות    יגישטי  בלן  לכלטכטים  ומפררט  מפוכתב  העבודות    יים 

  .מקצועותבכל ה

הפאומבלהק 2.8.5.18.16 תאשי  טין  תכ  יאוםר  בין  של  מלא  המדידה  לבין   העירייהיות 

   או מי מטעמה. יההעיריאישור תכיות המדידה  שהוא ביצע. כל שיוי יהיה ב

  

  

  

 

 .הראשיה מבה –תכיות לביצוע  2.8.6

ות  בוע) שעשרה(  10תוך  ,  יאשהרה  מבה  של  עבודה לביצוע  יתתכ  העירייהשור  לאי  יגישהקבלן  

קבלת   ביה  מיום  עלהית   אוו/היתר  לקרקער  עליה  יבוצע  אם  בין  מטעם   ידו-,  גורם  ידי  על  או 

 . העירייהק"מ להגשה ייקבע ע"י  .המזמיה

  הבאים: את מסמכי התכוןולא רק  בין היתריכילו תכיות העבודה 

עתכי 2.8.6.1 מקות  בכל  ביחס  בודה  התכון,  המבים/הצועות  לכל    יםמתקלכל  וביחס 

 . ט פרטים מלא ם ("זומים") וסבחרי יםוראזי לגב רחב וטלסים, לרבות פרהמפ

   .תכיות אדריכליות מעודכות 2.8.6.2

אלו 2.8.6.3 מסגרות  גרות,  ציוד,  רשימות:  תגמירים,  לבימייום,  והמפלסים,  חס  המבים  כל 

 ים. יצרים וספק ספקטים/מפרטיובליווי פרו

   .המפלסים פורטת ביחס לכלומ כתתכית קוסטרוקציה ומערכות מעוד 2.8.6.4

2.8.6.5 יחס לכל שטח המגרש והמפלסיםסט פרטים מלא בבות לרת טוורמפפיתוח  תיותכ . 

   .בחומר פרסומי רשימת חומרים ומוצרים בהתאם למפרט מלווה 2.8.6.6

  .סיםלכל המפל גמר ביחס מותרשי  סט פרטים מלא, ות פים לרבותאדריכלתכיות  2.8.6.7

 רוספקטים.  ת במבה כולל פטיואומתכיות מעודכות של המערכות הפי 2.8.6.8

2.8.6.9 יםזיציה), מושלמופרפוסו(  ותרכמעתיאום    תיותכביחס לכל המב תשתיות    , ת לביצוע, 

  בהסתעפויות. ים ומתמיים ופירוט רחב יותר בצוהמפלסים, לרבות חתכים מקוהקווים 

 ת בכל המקצועות.ל העבודווחדים לכיים מי , ומפרטים טככתבי כמויות מפורטים 2.8.6.10

  . GISת תוכשילוב ב 2.8.6.11
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 .העירייהתה של ת דעלהח, ות למת ושרטוומפלאות, תהייה מהתכיות  2.8.6.12

 בהתאם למקטעי-  יה בחלק הציבוריתכיות לביצוע תשתיות צרת ומרכיב  2.8.7

 .  עירייהשתגדיר ה צועהבי

תיות ומאושרות  ת עם שאר התשאמומתות עבודה  ותכי  העירייהיגיש לאישור    אומטין הפבלהק

תכיות   טח הש  ללבכ,  ריציבו ב החמררת בכלל הסת צלפריאו מי מטעמה    ייהידי ציגי העיר  על

    .פקודת עבודה רלווטית מיום קבלת ) שבועות שיים עשר( 12תוך 

 הבאים: סמכיםאת המ הקבלן, ימסור העירייהור אישקבלת  לאחר  2.8.8

  . סופית"קט במהדורה "את כל תכיות הפרוי 2.8.8.1

  רכישה.  טרםים ם של הציוד ואביזרים הסופיהמפרטיאת כל   2.8.8.2

  .רכישההות רשימ את כל  2.8.8.3

 חשמל, מיזוג וכו'. –ות ם לפי קטגוריולקי , מחודציה תיקיאת   2.8.8.4

  

  

    הוראות תכון .3

  כללי   3.1

הפאומטי ו  הקבלן  מעריתכן  לאיסוף  יקים  (להפיאומ  האשפכת  בשטח טית  "המערכת")  לן: 

שבים למס'  התו  תיבבשתופרד    הפאשלאיסוף    ,ת") (להלן: "התוכי  1041ל  תמ"המתאר  תוכית  

הפרקצפרק כאשר  שציות,  הפיטבשו  יטופליות  התחות  ה  בשטח  מעורבת   אשפההין  אומטית 

  . המקומית בחדרי המחזור עפ"י החיות הרשות קים מעודכיםם לחובהתא ואריזות

כל   לשרת את   ןא מתוכווה , של השכוה בחלקה הדרום מערבי 3005 במגרש ייבה – מבה ראשי 

 .  וההמבים בשכ

מב המהאת  תחה  על  (להלן:  התקן  ועמל  )הראשי  הביסוף  בדרישות  להחיות    5281ד  בהתאם 

  קה בחוברת זו. ורוט בהוראות לביה ירפי   המזמיה 

ירים  פמבייי התוכית ע"י מערכת של    האספת  ה אשפכתחת מעבר של  מש  מש  הראשי  המבה

ה את  שאוספת  גרביטציו  אשפהאכיים  מהקו באופן  של  ווהש  מותי  תחתית    המביםת  אל 

צר על ידי  וה  ת לחץע"י תצרת שיוע אופקית תת קרקעית  צעות  באמ  ברתעומ  האשפההמבה.  

של המצאת    מערכת  אוויר  המעבמפוחי  פעולת  בתחת  מייהר.  וואקוםמפוחים  בצרת   צרת 

י רב  יםפה במבמורכבת מפירי אש  המכולה בתחת המעבר. המערכת  לוגורמת להולכה מהירה א

תת קרקעית של האשפה מהמבים למרכז    יועת שכרעעמדת זריקה במפלס הקרקע, מומות, או  ק

  .המבה ראשי - ריקתחת מעבר,  -האשפה  ה ומרכזהאשפ

א תוסע  הראשהאשפה  המבה  צי  ל  א בתוך  לחץ  חדיור  תת  למבה  באמצעות  בהגיעה  ראשי  ה. 

ה ותאשפה  תופרד  אל  מהאוויר  סיון  הפאשה  גסולבהתאם  דחסית  היפול  יעבור  האוויר  זרם   .

האשפה  ת מגג המבה.  בה תקיעד שייפלט החוצה על ידי ארו  פחם פעילון  יס  רכתמע  כולל דרך

  . מווסון ודיהיית  הפיוי של עיר באמצעות משאיותה לתחת מעבר ופת
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הקמת   כלהראשיה  מבהעל  יחולו  ה  ,  שבתוקף,  התב"ע  מהדהוראות  העיר,  וראות   הוראותס 

יים מוסמכים אחרים, הוראות  וטורסטט  ם יראות גופתשתית, הוראות כיבוי אש, הוי  עלב  יםפוג

הרישוי   והובוסף  מכון  החוזה  הוראות  הוראות  המבה  עיצוב  דין.  יהראשכל  בהי,  תאם יה 

  מית. וברשות המקבהליך עיצוב אדריכלי כפי שאושרו  להוראות,

תעמוד   החוקי  הסט מעל  המערכת  מתפעול הסם  יתקהות  שוהדריבכל  דרט  הובעים    ביבתיים 

כגון זייעמ  :המערכת  מטרת  מיעת  וריחות),  (חלקיקים  אוויר,  רעש,הום  בתשטיפים   די  ,  טיפול 

ם וכן מיעת מטרדים  ומרים מסוכילים, טיפול חמטופ  שפכים ל בת התרבות מזיקים, טיפומיע

  . בזמן ההקמה

בדרישות   תעמוד  בחוק  המערכת  ובפרט  דין  רישוי 1965-כ"השהת  ה,יבוה  וןהתככל  תקות   ,  

חלקיהם,  ל  ע  1004  , עמידה בתקים האקוסטיים1998-), התש"חאשפהר לבעמעסקים (תחת  

א חוק  התשס"חוויר  וש  2008-קי,  תקותיו  והוראעל  תקות  וכאלה סביות  אר  תקפות  בתיות 

  שיחולו מעת לעת. 

הערכים המותרים  מעל  ה  גותחר, לא  הב רמות מתפעולה לסביוד ברמות הרעש הגת תעמכהמער

מפגעי למיעת  התש"ןבלת  רעש(  ם בתקות  סביר),  יבטיח  1990-י  בוסף,  הפהקבל.    מטי און 

. באחריות ווסון ד מיהוים של עיריית  העזר העירו  שא רעש בהתאם לחוקיות בועמידה בדריש

הפאומטי דר   הקבלן  בכל  אפשרית  ךלמוע  מעברצת  הפ  הדסית  רעים  ת  תח  לתחום  ריחות 

על  יהא משרד סוף,  הסביבה,  להגת  המשרד  תבחיי  וריאהב  פי  דיןות  כל  פי  תמורה על  ללא   ,

  . וספת

  .המזמיהשות בהתאם לדרי -וספיםחלקי מבים  מבים/צעו יבו הראשיה מבהמגרש ב

  

 כי של  המערכת ק מחל  ראוית 3.2

השיוע זי,  רכמ   ףיסוכז אמר ל  אשפהעברת  ת לשיוע/ההיה מערכ  ,טיתאומפ  וע אשפהמערכת שי

ציוד וואקום או  או משאבות  ייקה  ע"י מפוחי  שוצר  וואקום  באמצעות  רכת אחר. המע  מבוצע 

 : קרוייםחלקים עים/ראזו 3-מחולקת ל

ראשון אשפה,  לפתחים    :חלק  (רטובה  ורותיצשי  השלכת  אשפה  סוג  לפי  , )אריזות  /אכיים 

בתחתית מהצר (מגת שסתומים  כילה  בתוך מבי מגורים, מבי    הז  קחל  ופים). מבוקרים  מצא 

 מסחר, משרדים, מבי מלואות וכד'.

שי הובחלק  צרת  ראשית:  שסהמ  , קרקעית-תת  (אופקית)  לה  מכילה  שוחותומים  ת  בוקרים, 

(קווי  בקרה, תשתי עזר  וכו')  לחשמל, תות  דחוס  זה    רכת,המע  תלצורך הפעקשורת, אוויר  חלק 

 פתחים לשליחת אשפה במרחב הציבורי. ללכו ,ףיסורכז האופים ובין משר בין המגמק

שלישי ראשי"חלק  "מבה  וו  ,:  ליצירת  ציוד  מתקובו  מאוואקום,  אשפה  להפרדת  מערכת  ר,  ין 

  שפה. מכולות אאשפה,  תלרבות טיפול בריח, דחסיווויר הפלט, יפול לאט

  םרייקיע רכת ההמעבי יתיאור מרכ  3.3

 ק הראשון יים של החלכיבים עיקרמר 3.3.1
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אכיים ראשיים לשי סוגי אשפה,    ציורותגון אטימת הפתחים, שי  ה, משפא  תשלכם להחיפת

מרסק או  הצ  מכבש  בקרה,    ,ורךבמידת  הו  אכית/  רתצשסתומי  ציור  עם  עפי,  אופקית  בלה 

  בשטח המגרש הפרטי. ור בקרהולל מכשאופקי, כ

 שי לק ההח של םעיקריי מרכיבים 3.3.2

ה רצרת  עפובלה  אופקית  תתאשית  לטיפול,   ת,עיקקר-ית,  בקרה  שוחות  מבוקרים,  שסתומים 

לצר (להתחברות  לשסתומים  לחיבור  בקרה  רשוחות  הובלה  במרחב  אשית)ת  השלכה  עמדות   ,

  כשור בקרה. כולל מ ה ראשי,מבל. צרת כיסה קרקעית)-הציבורי (כולל מעטפת הבטון התת

  

 שלישי מרכיבים עיקריים של החלק ה 3.3.3

באוויר    מערכת לטיפולי אוויר,  קום, מדחסווא  ירתציל  ודצי,  הקוצלהפרדת אוויר מאשפה מ  ודצי

 לט מהמבה החוצה, דחסן אשפה, מכולות אשפה. פה

   ייהירהעתוי תכון של המערכת אשר יסופקו ע"י  3.4

 ם ושטח ציבורי. לל שטח למגורייקט כול הפרולי שלם גאוגרפי ושטח כקומי 3.4.1

 י הקיים.  כוהת עדימל וףכפב – מביםמספר קומות ומספרי ת דיור, מספר יחידו 3.4.2

  ת "דרישות על" של המערכ 3.5

 ימים בשה.  365ימים בשבוע,  7שעות ביממה,  24לת לעבוד היה מסוגהמערכת ת 3.5.1

 לות. מכו יעל תקלות למעט פיום התראות מערכת אוטומטית מלאה ע 3.5.2

ביצ  30חיים של  כן לאורך  ומערכת תתה 3.5.3 בתאי  הוראושה,  באופן וע  ת תפעול ואחזקה 

 . טףשו

 תוספת.   30%יימום של  בתוכיות למ אשפהייה וול אוכלוסגיד של בצמן לותכ 3.5.4

 .  אפשרי אשפהתכון מפורט שיכלול חיבור של כל מבה וכל שטחי המסחר וכל יצרן  3.5.5

ל צרת  , פריסה שהראשיה  מבההקמת ל  יכלואשר  ט  ויקרפהשלבי  לכלל    בהתאמהביצוע   3.5.6

ם ) מיום  ן (מבילכל צרכר  חיבו  ותשרפאו  רחסמה  ימבים ושטחלכלל הפיצולים  ראשית,  הובלה  

 .  אכלוסו

 של צרכים עתידיים  בהדרגה.  התחברותיכולת ל 3.5.7

וטיפול 3.5.8 מוע  טיפול  המרכיבים,  בכל  תחזוקתית  מייד  מערכת  (עם  שבר  שעות    10ים 

  .בי)ה מר מהדמ

אשפה,   3.5.9 פיוי  הפאומטיבלהקכושר  ולה   ן  לחשב  את  צריך  הגשת ציג  בזמן  החישובים 

  .צעההה

מג   קןתב  הדימע 3.5.10 חובוה  איכות  דרישות  בושאיקי  ואיכו  הסביבה  ארעש  ומטרדי ת  וויר 

 ריח .

 מפרט דרישות פאומטיות.    3.5.11
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    מיקום המערכת 3.6

תמ"ל      ת פה בשטח תכיוף אשלאיס  טיומ פא  ןמתק  קמה שללתכון והמכרז זה כולל הוראות  

  :ההמבוט מיקום להלן פיר  .1041

  ויקט. ם מערבי של הפרקו הדרוחלב ,3005במגרש יוקם   –מבה ראשי  3.6.1

  שי הרא  המבהוראות תכון ל  

  ללי:כ 3.7.1

המגור  תולפסה הממבי  מוסדות  באמצעות  ים,  תיאסף  והשצ"פים  המסחריים  השטחים  ציבור, 

. על  )תחת האיסוףמבה הראשי (ח בשטח התוכית ותוביל אל  שתוית,  צרת הולכה תת קרקע

 כית אל המערכת. תכוןהמבים כאמור לעיל בתוי  וגס  כלת  חלה חובה לחבר א  בלן הפאומטיקה

    .1041תמ"ל  ראות התוכיתלהו כפוףה  היי המערכת

קשיחה   מביה  ייבה  הראשי  מתועשת,  -המבה  או  טרומית,  או  .  בןשילוו  א   קובציואלית, 

אפוקסי   בציפוי  מוחלק  מבטון  תהייה  המבה  המבה  לשחמה  ותתארצפות  גובה  גבוהה.  יקה 

מעכיר  כל  תבולר לב  (דבר  הגג  מדחסים    וגמתמפלס  על ' ווכארובה,  יהיה  הוראו  )  תב"ע הת  פי 

במבה  יש לתת דגש מיוחד  דכית לרבות ספח הביוי ולפי הוראות מהדס העיר.  הרלווטית והע

בשטח  שיתוי  אשהר מגבלות    התכיתכן  ואקוסטיקהלושא  הפי,  ריח  על  דגש  המבה  כולל  ית 

    לקידום תכון להיתר. יהיה תאי ותכון העמדה  באישור עיצו .  אלום געיבצורה שתצמצם מפ

   

יכלול את המערכות ההמב  תכון ות ההדסיות רכמעושות לתפעולו. ההדר  ות ירו מכאקטאלה 

 -צה לו או על הגג  , מחוהעירייהעל ידי    מתן תאושר הקואלה מהן ש,  מבהוך הבתלל  ככיותקו  

  תוסתרה היטב.

  ויות ו/או על משאיות פיוי העירלצורך העמסתן שיוע המכולות ל שרג מוףרכב ויי הראש במבה

  . וולרך תפעצול הראשי וך המבה להיען בת

תהיה  יותקו בחדרים בהם  מיזוג  ערכות  ץ. מרר ויהיה תחת תת לחוויאו  בכללותהראשי  המבה  

  400    -ת מתפח  לל לאל חלים הטכיים יהיה מוגן. עוצמת תאורה בכהתאורה בחלפעילות. מתקן  

 ותת רכיבים מרכזיים, לרבהחלפישה וחה לתתאפשר יכולת גהראשי  לוקס לפחות. בתוך המבה  

שא בפי  ועימצעי  ומועים,  תקרהצעאממיים  קורות  שילוב  לעומס  תאהמו  רים גוע  עם  ות  מים 

  ש. הדרו

לפריט  הראשי  המבה   אחיד  "מפרט  ב  הגדרתו  עפ"י  סגור,  מבה  ואש  א'  5.1יהיה    -פהשאפה 

ומיון  מ  תותח יואר    אשפה  –עבר  ל  ",2013מעורבת  הסבי (המשרד  מכל   )הבהגת  סגור  "חלל 

בע הפים שלו    5  %-וויר טבעי קטן מסת איכ  ח פתחישטל  צדדיו  רבע ל את אהכולמכלל שטח 

ו יקבע באופן שימע פיזור המזהמים מתוך המבה מבה, ושמיקום פתחיירות, תקרה ורצפת ההק

במיבהלסב תת  ןתותקבה  ".  ליצירת  באמצעו  -לחץ-מערכת  המופעלת  ייקה  שאיבמערכת  ה ת 

  . שיראה מבהשל האוויר משטח ה יסוףוא
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לבתירבת  קיל  בש ה"ל  ציבור,  גומ  המבה  מוסדות  יעמדו ומערכ  המבה  טפתעמרים,  ותיה 

יח מת הר, רמבה רגיש. כמו כן  –) לשימוש א'  1990בלתי סביר (  התקות למיעת רעש  בדרישות

  .  1ריח דרגת סף  ר מגורים, סף הריח המותרת עבומחוץ למבה, לא תעבור את דרגת  שמורגה

יותר   חומרלוסילא  באמצעסוכמ  יםק  ראשיה   ותים/רעילים  יוקמבה  במבה  א.  מיצה  וחד  זור 

יבה באופן המאפשר גישות  הראשי היה ויתגלו. שטח המבה  ם/מסוכים יפול בחומרים רעילי לט

  וביעילות. ול במקורותיהם בוחיות ם לצורך סילוק מפגעים וטיפיהשו קיםם למתבדיעו

באו יתוכו  וסביבתו  חש  פןהמבה  מכרסמיםבעל  רתדיימע  חיים,  מערכת  מזו  י  תותקן  יקים. 

ט  במפרידידת  ים מצותשטיפ   סוףיאל רצפת    רם העברתשומן,  העירוי.  הביוב  השפכים למערכת 

  איסוף תשטיפים.  ול  קוזים לתאימי ם מהמבה תהיה בעלת שיפועי

ריח י  רדרות מטוציויעת התת לחץ למתחת תאי    ור, וישרורהמבה יצויד במערכות מיזוג/אוור

 ה ראשי במהשאב משטח פים האוויר  בה, הלמ  ץות בריחה של אוויר מחיעמבחלליו השוים ו

יפלט דרך   ןוהסירכת  ט ממעפליועבר דרך מערכת סיון האוויר טרם פליטתו לסביבה. האוויר ה

וי  קומ  ובה תתוכן באופן שתוסתרארה  . TA – Luft 2002תקית עפ"י הגדרתה במסמך    הארוב

  .מבה ראשיה ורים הגובלים לאזהמב שלה ראי

ה הדחומהאווי  פהשאלהפרדת  ציקלון  ס  ר  לתא פן  באויותקן  חלקיקים  סיון  בדרישות  שיעמוד 

  האוויר.ת ו כת אירישודה בדעמין ול המסים בהתאם לתכון המתק

א חוק  בתקות  תעמוד  האוויר  סיון  למערכת  קי  מרכיבי  וויר  חלקכל  ובהם    ים יקהפליטה 

רי   זייםג  יםומזהמ הצורך, למיעת   במידת  קי קול שתימבדרי המסים יצוידו  ח  ח.לרבות דרגות 

    די רעש לסביבה.מטר

ודלו ובמפרטי  בגם  מותא  יהיה  פהאשהיהיה אטום למיעת זילות תשטיפים. דחסן    אשפהדחסן ה

  . ןיהוד מווסוית בעירי  אהרוות אגף התבלהוראתאם י בהלפיו ל,זוהפר

ה ראשיבמשטח  באופן  כן  וית   ה  בוויוקז,  ייוותרו  שיירי    שלא  ולא  לכו  אשפה שלוליות,  לוך, 

הקבלן    לקרקע ו/או למי תהום.  מבה ראשישמקורם מה  ם יוהממז  תשטיפים יתאפשר חלחול של  

ן חזתכי מטיאוהפי העירבמרקם ע טמישית (גג) באופן שי ית חמוכו'. וק כדוגמת גג ירו  

המבה מבמסגרת  יוקמו  מחזו,  שללר  תקי  יבשה  ביתית  יהאשפה  יתן  לא  ביחידות השלייה  כה 

שובי  חיל  יהיה בהתאם  מיםל המתח'). גודטיק וכוסשל קרטון, פל  תיות (אריזות גדולותהקצה הבי

עיר  י טהפאומהקבלן    ע"י  כושיער  אשפהה לדרישות  מווסוןית  יובהתאם  מתקןיהוד  זור המח  . 

עה למבי מת למזער את ההפר  מבה. עלה  לת שעות הפעיו תלוי בר באופן שאגיש לציבוה יהי

המבים אלי מיטגרק אכחלמבה הראשי  תוכן הי  ,מדרום  הזה ראשי  בממוכים לם הסגוריהמ

    זה.מכיוון  רחב  ופןבא ות עילהפ רכך שתוסת במגרש 

ה הטכיות  והמערכות  החללים  להפמלבד  המעדרשות   ,אשירהה  מבבית  הפיאומט  רכתעלת 

ן    טיאומהקבלן הפההמסגרת הקמת  ויקים ביתכר פומספ  ,מב הליותקציות מ  וספות עבור

  חזור וכו'. , חדר מהרוארים, תחת תב כגון, מרכז מבק  העירייה

  מרכיבי המבה הראשי    3.7.2

 מערכתהלהקמת  דרשים  הלווטיים  את המרכיבים הר  ולא רק,  היתרבין    יכלול,  אשיה הרבמה

 : איםהפיאומטית הב
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(וואקום) במערכת הצרת התת קרקעית, וה  ת ת  יםהיוצר,  יםוחמפ 3.7.2.1 עת  גורמים לתולחץ 

  ליטה על פעולת המפוחים תהיה פרדת לכל מפוח.. השפהאשה את ות אר ושא אוויר אש

דר 3.7.2.2 זרכם  ציקלוים,  האוויעובר  הם  עם  מסתחאשפהר  וגו,  הרר  לפילת  כלפי   פהאשרם 

ו האווירמטה,  סיל  שחרור  מערכת  האועבר  ה-וירון  שלא    מטיאופהקבלן  צקלויים  כמות  יציע 

    .2 -תפחת מ

יר על ידי הציקלון, האשפה מהאוו  תהרדחר הפ מותבת האשפה לא  םיהי אשפה אלסדח 3.7.2.3

ל דחיסה טרם העברתה  עוברת  יחס  האשפלת המכובדחסן  חוק    הדחיסה,  והבייה  התעפ"י  כון 

  .  וים הציקל' מסליהיה זהה מלי יות המיי, מס' הדחס1:2 היו

האשפהבהן    אשפה  ותמכול 3.7.2.4 אגירת  תהיה  מבוצעת  מכולה  כל  ותחוב,  לצאטומה  רת ר 

ת  דחסיו   2-3יספק ויתכן מיקום לעוד    הקבלן הפאומטי כמו כן  ומים.  אטו  תקיםבורים מתיבח

יוודא  גיבוי  ל הפיאומטי  להתאמת  הקבלן  הן  של  יהמכולות  השיאה  של  כולת  הפיוי  משאיות 

  ולת. מטמות הפסאתרי ההטמה העירייה והן למערך 

סיון  רכמע 3.7.2.5 הר,  אווית  את  מהציקהקולטת  ומסלאוויר  און  עשויה כערהמ  ותו.ת  ת 

אחר),    ו וזלא  יםמ  ע"יתו  בהרט  תאוויר בעזרבה (סיון השה (סיון ללא הרטבה) או רטולהיות יב

ול  ובעים מתפע למפגעי ריח הלבצע יטור ארובות ויטור סביבתי לבדיקות    הקבלן הפאומטי על  

ראשיה המבה  עם  ח  הראשוית פעלתה  ,  שת ולאחר  על    צי  הפקהעבודה.    כי א  לווד  טי אומבלן 

ע על  עולה  איו  המערכת  מארובת  הפלט  לריהאוויר  הסף  שמפרכי  כפי  איבס  ותטרוח,  ת  כופח 

 .לחוזה יא'ספח ב המצורפותאוויר 

המערכת    ות המערכת.שולטת על פעולמערכת בקרה ממוחשבת, המופעלת ע"י מחשב, ה 3.7.2.6

בזמן    תלותק  מזההרת וורך הצאת המדדים לאהמערכת קוראת    לה על פי שעות,וכת להפעתת

ל  יתת  דוחות,  ואת מיקומן, מוציאה  וקריאאמת  ובשליטה  מן בזם  המראיגים  צ  תלעה מרחוק 

ברחב  אמת פעולותיה. מערכת הבקרה תחובר לכל חלקי המערכת  גרפית את  י התוכית ובצורה 

  שית. קביל לצרת הרא שתוח במ בצרת עזר צעות כבליםבאמ

אוויר  ספהממדחסים   3.7.2.7 לרקים  צמ באכת  המערחבי  דחוס  הפעלת צעות  לצורך  עזר  רת 

  ופים. ומג יםמ ותוסוגרות שסת, הפותחות בוכות פיאומאטיו

  חשמלי, פיקוד ובקרה, לרבות מחשב. וח ד כויצ 3.7.2.8

  ציוד לשיוע מכולות.  3.7.2.9

  רת הראשית.מגובי הצ לחץ לשליטה עלמערכת ליצירת  3.7.2.10

ומיזוג    קפסאל  רכת  , מעגרציה ה, מתח מוך,מתח גבו  י חשמלל: חדרגיה הכולמרכז אר  3.7.2.11

  אוויר. 

  .ירעיות מהדס הבהתאם להח -קומות 3מעלית עד  3.7.2.12

  ה רקב  רדח 3.7.3

הפאומטיקה במבה    בלן  בקרה,  הראשי  ישלב  ויבקר  חדר  ישלוט  המערכת כלל  על  ובו    פעולת 

הצי והפרטייבוריבשטחים  הפאומטיבלהק.  םים  אתתקי  ן  ויאבזר  ה  ין  הציוד  לצוכל  רך  חוץ 
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ו  שלםמו  פעולת המערכת  בקרת  להבטיח  ת  זאשל  מת  ובעל  רציפתפעול  רכיבי  קרה  כלל  של  ה 

  המערכת. 

התפעולי,    םויקבמ  הבי  חדרה 3.7.3.1 השטח  על  והצופה  שלא  מרכזי  טו    15   -מ  יקטןבשטח 

 .  מ"ר טו

בחיתוכ 3.7.3.2 ה ו  ה  תקןעפ"י  אויר    חלפותדר  לתאים    גיהיה ממוז   החדר,  העירייהחיות  או 

על מערכות מיזוג    של מפעילי המבה  שליטהי  צעיותקו בו אמ  שים,שתמהמ  חיותלו  םטימליי אופ

  האוויר. 

חיפוי רצפה, יעמדו בדרישות עבור  ותקרה    ,קירות  כגון  פימי   מרלגם  שישמהמ  םיהחומר 3.7.3.3

ם  קישל מכון הת  רוק רלווטיט ימפרבי רלווטי או  אלשרת בתקן יהמפורטו  CO2  הרמות פליט

   .הישראלי

  ל הציוד הדרש.ממוחשב על כו א/ל גם מוקד פיות טלפוי ורה יכלוחדר הבק  3.7.3.4

  חדר מחזור  3.7.4

המיועדות    צורכילר  חד  ,במבהלב  יש  טיומהפא  הקבלן פרקציות  איסוף  עבור  אשפה  מחזור 

  מטית.  ערכת הפאועל ידי המ ותמטופל איןשלמחזור, 

פר  חד 3.7.4.1 שיספק  חלל  יהיה  שוי   חיםהמחזור  מלמחז  ,םבגדלים  כגון:  שוים  כיבים  רור 

אלקטר מוצרי  זכוכית,  יקופלסטיק,  סוללות  ה,  תרופות,  וקרטוים,  דים בג  סוףאיל  ומיכלייר 

  . ים קקלז

 כה בטיחותיליחדר המחזור יהיה בעל גישה וחה לתושבי התוכית, עם גישות, שביל ה 3.7.4.2

  ועדות.מי סוף כלל המחזור ע"י משאיותוחה לאי ובעל גישה

יהוד  ת  יהעיר בעירי  דסהוראות סופיות של אגף שפע ו/או מהף לבכפובה  י   מחזורחדר ה 3.7.4.3

 וי. פית הרוותדיף וסלא יש , לושא פרקציות המחזור שמווסון 

  חדר מבקרים  3.7.5

קבוצות    ך אירוחם, לצורקרימב  גם כחדר   ישיבות אשר ישמש  ישלב במבה חדר   הקבלן הפאומטי

דרישות עמוד ב דר זה יעל כן ח   צה.בקבו  י)פוטציאל כתת(  משתתפים  20-25ים, בהיקף של  אורח

טיחות. ת והבשוגיה    

ר יעוצב עפ"י החיות  חדה  ."רמ  30  -מ  טןיק  , בשטח טו שלאיהיה מרווח  בותשיהיחדר   3.7.5.1

   .העירייה

ייקבע 3.7.5.2 והזיגוג  החדר  יול  בהתאם  וחלוות  ההאקוסטעצי  החיות  והבידודיקה,    איטום 

  .אפלהדורי הללו סיכיכן כמו  ,ם הרלווטייים תקבכלל האה התרמי ועמידה מל

3.7.5.3 בחדיתוכ ממ  החדר,  העירייההחיות  ו  א   תקןעפ"י  אויר    פותלהחר  ו  ם  איתל  וזגיהיה 

  מיזוג  ערכותעל מ  של מפעילי המבה  יותקו בו אמצעי שליטה  ,לוחיות המשתמשים   םיי ימלפטאו

  האוויר. 
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ור ת עברישובד  דועמפוי רצפה, יי חו  תקרה  ,רותקי  כגון,  ר פימיהחומרים המשמשים לגמ 3.7.5.4

ם  קימפרט ירוק רלווטי של מכון התב  שראלי רלווטי או קן יבתת  המפורטו  CO2  הת פליטרמו

    .אלישרהי

 ומולטימדיה. מערכת הגברה כלולר יהחד  3.7.5.5

3.7.5.6 ן תר ולא רק שולחויכללו בין הי  ייהירהעטים של  רד אבזור וריהוט החדר יהיה עפ"י סט

כ   ל  כיסא  25-דיוים  ישיבאיש,  משות  כיירדה  טל  וללם  מקרן  ארוות,  לידיים,  זיה,  יוומשעת 

 מחזור. לל פח ולכ אשפה קרה ופח שתייה חמה/מחשוב, מתקן עמדת 

  

  

  מערכת שיוע אשפה פאומטית  – יטכ רטפמ 4

 המערכת:  בי י ממרכדרישות  4.1

בתקים  במערכתשיותקן    ודהצי  כל 4.1.1 ישראל,  ת  ימדב  התקפיםרלווטיות    תקות/יעמוד 

ואיכות או(ת,  ותק/תקיםעדר  בה רעידות  רעש,  יהיו התקים הקו  ר) ויבעיקר לתקי  עפ"י    בעים 

 :אותהדירקטיבות הב

 DIN .א

 NFPA .ב

 ASTM .ג

 EN .ד

  ANSI .ה

 . ISO, C/Eחידות ציוד יהיו עם תו תקן י כל 4.1.2

 . אחזקהועים לצרכי טיפול ובקטחי גישה דרשים משהמותקן  הציוד לכל 4.1.3

סוג    כל 4.1.4 מאותו  גיבוי    פק ויסציוד  בגא -ודהבעב  אחד  משלו, עם  שייםחד  שלושה  /יבוי, 

וי  יבהג  ודצי  רייההעיור  ישבאריגים ובמקרים ח  שיים בגיבוי.-עבודהבוי, ארבע בגיב   אחד-בעבודה 

מאוחסן להיות  זמיות  במחסן  יכול  ובעל  הראשי  במבה  פחולהחלפת    שלא  ש"ע    10מ  ת  ציוד 

 ה). (שעות עבוד

 רש.מהד 20% וספת של עם ת היהי הציודכושר ביצוע של  4.1.5

צורך  הדרשים ל  םייעודיים  שים וכלי  5  לף  עם סט חלקי חילו  יסופקוציוד  הת  ידויח  כל 4.1.6

 ה.חזקא ותעבודוע ביצ

קרבה למפעלים    ,קרבה לים  אוויר,המזג  תאי  וד יש לקחת בחשבון את  ציהג  סובבחירת   4.1.7

 . וכו' כיםש

  מרכיבי המערכת.בולט על כול  שילוט וסימון יותקן 4.1.8

העל    4.1.9 הארץ    /צרת/יודלצ  מותדיק  תת ל  פאומטיהקבלן  תוצרת  ספקים    וא/ואביזרים 

 . ות)לפחק ות שות ו  10(יצרים עם  מוקמים בישראל  אשר מ
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מ  4.1.10 "הוראות   ייברככל  פרק:  בדרישות  תעמוד  שהמערכת  כך  ויחוברו  יותקו  המערכת 

 ).  ISO-2372-1( ות איסוף" סטיקה בתחאקו

וב  4.1.11 בח  יש,  דציוהבחירת  בתכון  וקצב שחיקה    תצרו היוו  שבון קצב לקחת    מרביקורוזיה 

  ות הללו כיום. במערכקיימת ה קהמהסטטיסטי

 : ה קרמערכת בדרישות חשמל ו 4.2

 . תייעודימחדר בקרה בעזרת תוכה   רכת תבוצעע המל על כלה בקר 4.2.1

 .בקרהוק למערכת  תהיה אפשרות התחברות מרח 4.2.2

ושא  , בIECן  תק  -ו  ותיישראלהתקות  בו  ים חוקיעמוד באלקטרוי  ה/ליחשמהציוד  ה  כל 4.2.3

 חשמל.   

 . לפחות שעות 5יהיה למשך ת ורגיבוי למקור חשמל ותקש 4.2.4

 ה:יר מאשפציוד להפרדת אוו 4.3

   , רטובה ואריזות.פרד לכול סוג אשפהו ידעויי יהפרדה יההה ודיצ 4.3.1

הציוד 4.3.2 יה  חיבורי  גמישים  למערכת  רעידותיו  העברת  זילות    אטומיםו  למיעת  למיעת 

 .י רעשדומטר

 .םב"פליה יה דהציו מבה חומר  4.3.3

בין 4.3.4 להפריד  ועדה  הפרדה  לבי  פהשא  מערכת  אוויר,מוצקה    בכללהשתמש    יתן  ן 

זמיה ולוגטכושה ביחר). א וא וןא (ציקל 

 .ציקלון ועד לעמוד בהפרשי לחצים של המערכת המוצעת 4.3.5

 קצב שחיקה וקורוזיה. רש,בסיס חוזק דקבע על ציוד ייהן עובי דופ 4.3.6

לפתח  יותקוד  ובצי 4.3.7 יהיה    ה,ק זואח  בקרהצורך  ים  הפרדה   ותסולמ  -ב  מצוידציוד 

 . י טיפול משטחו

 .פהמי שטי סוףאי ללכושטיפה /חיטוי/אמצעים ליקוייותקו  4.3.8

להפרד  שי 4.3.9 למערכת  הקשורה  תקלה  עקב  המערכת  שהשבתת  כך  חלפי  לציוד  ת  לדאוג 

 . שעות 10א תעלה על האוויר ל

 : או ציוד שאיבה  מפוחיםמערכת  4.3.10

 .פלב"ם עשוי יהיהיוד של הצמבה החומר  4.3.11

 . תיסות ספיקווו כתבמער מצוידציוד ה"ל יהיה  4.3.12

זעזועים למיעת  לבת  קהתכולל  בה  יציה  מדשבון העצריך לקחת בחהמערכת  תכון   4.3.13 מי 

 ך.פי הצור  לעמשתיקי קול התקת כולל  ורעש, רעידות

תלת  החשמלי   המועים 4.3.14 יהיו  ישירהים  העה  עם  ל  .פאזיים  יממעל  קורות    ותקוועים 

 ה.שאיבהאו ציוד  םהמועי טיפול של /כבת עגורן להחלפתרהות לתאימהמ
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מוסמך לאיזון בטווח   קבודי  וחים ע"המפקו  בדייאשוה,  ולפי הפעלה ר  לאחר התקתם 4.3.15

 .העירייהת  מהירויות ההפעלה של המערכת, הדו"ח יועבר לבקר

  .  אשפהרם זאחד לכל   פחות שי ציקלוים,המערכת תכלול לכל ה 4.3.16

ייקבצ 4.3.17 פתותקלוים  תקלו  םיחו  לתפעול  וחה  גישה  הציקלכת  המאפשרים  חלקי  לון ל 

  הפימיים. 

הציקלון   4.3.18 בערעיעת  ילמיחוזקו  רכיבי  ולצרת יבחת  זרדות,  למבה  זעזועים  בלמי  ור 

  שחיקה. ו עמידים להרכיבים ייוצרו מפלדה ויהי. הראשית

 ים.חלק קה והחלפתה לצורך תחזוחם המאפשר גישה וותקו במיקו הציקלוים י 4.3.19

 חלד. ל א מ"מ פלדת 3ה הציקלון יהיה לפחות במ 4.3.20

 . לאהת ממוטיערך לא או שווה אשפהקום לדחסן הבווא חיבור 4.3.21

 יקוי פימי באדים או שווה ערך לאחר כל הליך קבלת אשפה.   רךמעבעל  4.3.22

 : הפלט אווירבפול מערכות טי 4.4

שרד  מהתקן דה בלצורך עמישל המפוחים,  אמת לספיקה המרביתת סיון תותותקן מערכ 4.4.1

  אוויר המצורף למסמך זה. ת ת דו"ח איכושורילהגת הסביבה בושא פליטות וד

אחריוריחות,    םיגזוצקים,  במ  טפלת  וןהסיכת  מער 4.4.2 אוויר  מערכת  ב  הטיפול  איכות 

 . יוובתקות קיחוק אוויר בסיון תעמוד ה

תה 4.4.3 האוויר  ארובה  פליטת  דרך  המב  תקיתיה  של  המגג  יבאופן  למטרא  רגרום  יח די 

  הסביבה.ת גבהתאם להחיות המשרד לה הום אוויריזו

   .לטפאוויר הל הה שיאיצבק קול במשתי  מצוידתפליטה תהיה הת רכמע 4.4.4

המערכת   4.4.5 בחשבון  בתכון  לקחת  היש  אולם  מתוך  השאב  האוויר  ספיקת   תפעול,את 

 ה של המערכת.פ שטיפה כולל איסוף מי שטי/יטוחי/לווית ליקוי כת מער

ותקו י  ,בהלמץ  ר מחוויאות  יהום אוויר כתוצאה מפליטוהיה וישם מטרדי ריח ו/או ז 4.4.6

  . לטהאוויר הפאמצעים וספים לסיון ובקרה על 

הפאומטיקה 4.4.7 לאשור  בלן  מערכת  תוכ  תא  העירייה   יעביר  חישוב ון,  הסיית  כולל 

 עמידה בתקן.  חהספקים ויוכי

  

  

  

  

 

 שפה א דחסית  4.5

מהמערכת  ןהיהאשפה    תודחסי .4.5.1 י פקו  וויס  חלק  הפאומדי  על  הקבלן ,  טיהקבלן 

   .עירייההלאישור  הדחסיותפרט של יר מעבי טיהפאומ
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במטרה לצל ככל  ,  ירההאצלת  כו למלדחיסת האשפה טרם העברתה    תשממשהדחסית   .4.5.2

המכולההי פח  את  מספר  להקט  במטרה  ,תן  את  והין  תאפיויים  וזאת  ת  ועת  הפיוי  משאיות 

  .אהרוף להחיות אגף תב כפווב  למגבלות בטיחות בתועהבכפוף 

וחיבור   יתוקת  רו, בעל אפשםתחובר לצקלון בחיבור אטוחסית, שתקן דות רםעבור כל ז .4.5.3

   וחים לתפעול.

טוי  יל אפשרות לחת כוללזילויפים  דליפות ותשט  למיעת זילת אטומה  תהיה  הדחסית   .4.5.4

   סוף מי שטיפה.אי ל כול יויקו

ומתוכוהדחסיות   .4.5.5 פלדה  עשויות  אריהיו  לתקופה  לעמידות  מבה  מבה  וכת    י מכחית 

   .אשפהות בקורוזיה מתשטיפי הועמיד

אוי  בעל .4.5.6 וימטטוהפעלה  בקרה  ת  מערכת  ע"י    ם מגוי  עלתוב  כזית,מר מבוקרת 

 בטיחותיים. 

 

   :אשפה מכולות 4.6

הא .4.6.1 מחהים    שפהמכולות  ידי  וסי  ,רכתעהמלק  על  הפאומטיפקו  מכולה  הפח  ,  הקבלן 

ת  ע"י משאיו  אשפהלפיוי    תאמווי  יהוד מווסוןית  אה של עיררותבאגף הות  בהתאם לתק  יהיה

ה עיר  הסטדרטיות  פהשא איסוף  של    מטיהפאולן  הקב  ,וןמווסיהוד  ית  ישל  מפרט  יעביר 

 . הרייהעיות לאישור המכול

דליפמלות  אטומיו  הי  ותהמכול .4.6.2 עמיד ים  פטיתש  תיעת  מחומר  עשויה  החוצה,  וריחות 

 האשפה. זיה מתשטיפי רוקוועמידות בתפעולית/  הלשחיק

ה  לדחסיתתחובר  ה  ולהמכ .4.6.3 אטום  ליתובחיבור  פיוי  לתפעול  ווח    ירמה  קיתן  בזמן 

 המכולה.

הפהקבל .4.6.4 מכולות  טיאומן  שש  הלצורך  זהות    יספק  ראשיתפעול  ה  ורזרב  בשוטף  מבה 

  . ויבפי ל תקלהה שרמקל

 : מפוחי אוויר 4.7

 . מןש יטול יהיה אווירה ימדחס .4.7.1

 ת ספיקה. לוויסות רובאפש מצוידיםיהיו  חסיםמדה מועי .4.7.2

ל החלפה ש/אפשרות הרמה  פי תקים ישראליים, כוללת לידועבון רעש וריש לקחת בחש .4.7.3

 תית ומהירה.מוע בצורה בטיחו/מדחס

 יחוברו דרך סעפת לצורך גיבוי.ש יםוחמפארבעה ת וק לכל הפחספי בלן הפאומטיקה .4.7.4

 עים. זוזעבה ע"י בלמי לרצפת המ רווביציב ויח המפוחים יותקו על בסיס .4.7.5

תים לשליטה רכת ויופעלו דרך ווסעהמכלל  ת  לעמתאים להפ  מפוחים יהיו בעלי הספקה .4.7.6

 שקטה. רציפה ו ל פעילותע



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

44 
 

4.7.7. פעלת  להם  תאמתהמפוחים וה  דלאמת את גוחישוב המ  עירייהיעביר ל  אומטיהקבלן הפ

 מערכת מלאה. 

 שים).  10(לפחות  רץבא ת ציגות ווסתי התדר יהיו מתוצרת חברה בעל .4.7.8

  מעל למועים יותקו   ,רהישי  עההצויים עם  ים יהיו תלת פאזיים חיהחשמלים  עיהמו .4.7.9

 ופאית מוכרת.של תוצרת איר להחלפת המועים בת עגורןמות להרכקורות המתאי

ע"י מאזן מוסמך לאיזון בטווח ייבדקו המפוחים    ה,וראש  לפי הפעלהוהתקתם,    חרלא .4.7.10

 .ייההעירת קרלבר "ח יועבהמערכת, והדו שלה יות ההפעלמהירו

ל .4.7.11 מערכת  תותקן  המועים  האלפחהבחדר  שתמע ת  בתדירות  של    וויר  יתר  חימום 

  סטי פים באופן שיצמצם את מפגעי הרעש.  בחדר המועים יתוכן מיגון אקו המועים.

  צרת :   4.8

קה שחי  יים,ראולובים הידעפ"י חישעובי צרת ייקבע    ,מ"מ   500היו  פימי  ת  קוטר צר 4.8.1

 מ). מ" 6"  ( 1/4 -מ  לא יפחת רה עובי דופןמק בכל ,מהדרש 20%קורוזיה עם תוספת ו

הפאומטיבאחראיות   4.8.2 של    הקבלן  מפורט  תכון   הגה,לל  וכ  ראשית,הצרת  הלבצע 

הצ  חפירות שילוט מצעים  כיסוי   ,ההטמ  ,ך)ור(במידת  לריתוכים  ומגנטי   בדיקות  ,,  ובדיקת  ת 

   צבע, ה ו/או בות בעטיפלבדיקת פגיע הולידי

 ית.ה פסיבית ואקטיבהגה גד קורוזיביצוע  4.8.3

עם  ,  בדיקות  תדירות  קביעתו  שלמותה,  לבדיקת  מצב הצרת:  לבדיקת  עים אמצה  טויפור 4.8.4

 קרקעית. -תתההצרת  רך לאו בקרה, תווחש

 . חיבורי צרת אטומים 4.8.5

 ). םומי שסתשוחות קרה וב ותתקלות (שוח /שה לתחזוקהכולל פתחי גי 4.8.6

 אשפה במרחב הציבורי.  יותשק זריקתפתחי  4.8.7

 וס.חדיר אוו /קשורתת /בקרה /ר: חשמלצרת עזר עבו 4.8.8

   .של צרת תפעולית  צבע /טשילו סימון 4.8.9

 /ר יבצעו יתור ומעקב אחרי תקיותה אשהתרא / דידהמ  רימכשימותקים    בצרת יהיו 4.8.10

 . חת סתימותל פתיולכ ופתרון תקלותיפול שוטף במערכת, לטות תקל

 . הקבלן הפאומטירת ייקבע ע"י יבורם לצוצורת ח מכשורסוגי  4.8.11

 תעמוד בתאי עבודה המתוכים.ימיים ם פפוייצי חומר מבה של צרת ושל 4.8.12

 :  יםשסתומשוחות  4.9

גי 4.9.1 ישסתומי  הצרת ליוטיה  בתוואי  הסתעפות  בכל  ו/או  מבים  קבוצת  בכל  ותקו 

 של המערכת השכותית מת להכווין את זרימת האוויר ולאפשר המשך תפקוד תקין-שית, עלהרא

   . מיהזהמ מיקום יאושר על ידיה. במקרה של תקלה קודתית

 ואביזרים לווים.  עבור השסתומים שוטפת וקהתחז צורךלת  חוושמו יוק 4.9.2
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 . צדדיהמכל  ומה לזילותטאתהיה שוחה ה 4.9.3

 .ההשוחית בתוך  עבודה בטיחותה לצורכי ן גישמתל יש לדאוג 4.9.4

 . שסתומים החלפה של  /אפשרות הרמה 4.9.5

  :שוחות בקרה 4.10

 .קרקעית-תתהבצרת בתקלות  וללטיפשוחות  יוקמו  4.10.1

 . תאטומה לזילו יההתשוחה  4.10.2

 יחותית בתוך השוחה.י עבודה בטצורכגישה ל ןמתוג ליש לדא 4.10.3

 . מכרזה ומרצורף לחתאם לפרט מתבוצע בה השוחה 4.10.4

על   4.10.5 ביקורת  שוחות  ימוקמו  חייהלא  איש  עמדות  המז  ורללא  של  יתן   –מיה  מקדים 

ש מת  על  החיה  מפרצי  בקצה  השוחות  את  גישת  למקם  תאפשר  ביקורת  שוחת  כל 

 יובית. ת/במשאי

 

 : קריםמבו שסתומים 4.11

   .ליתרת תפעולצ יםקרם מבומגופי 4.11.1

 סת את תפעולם. בקרה של המתקן אשר תוו ערכתמבוקרים יהיו מחברים למ  מיםתושס 4.11.2

מי מקוספק  ארץ או  מתוצרת הואביזרים לווים    השסתומיםעדיפות לרכישה של    תיתן 4.11.3

 ת).ערכי המכיבמר כלהערה זאת חלה על ות (לפח שים   10ל עם וותק ש

 

 :ופיםמג רתבקקוד ו תקשורת פי מפרט טכי למערך 5

 לי כל 5.1

מערכ  כולל  זהק  פר פריסת  עקרוות  מאת  פיקוד  עבור  התקשורת  מבהמגוערך  ת  בכל  י פים 

מ  הפרויקט. על  פיקוד  לביצוע  שתסופק  הבקרה  המגומערכת  תהיערך  מעפים  פקוד   רכתה 

הרדרש כי מערכת פיקמערכרן הטית של ייצאי .פרויקטים  )  3(  שלושהלה בלפחות  ופעוד זו הת

גודלב  מיםחרים דוא  ת מערכת פיקוד אשר איהמודגש כי לא תותר התק  ט זה.יקרושל פ  סדר 

  מצעי בקרה, א, אמצעי  כל רכיבי השליטה קרי מגופים, יהול מגופים  ן לעיל.סיון כמצוית יבעל

  יקט זה. על ך ורק לפרו ם אהמיוצריר שוטף ואים מוצרים ביצו בים מה הם רכי פקת זרם וכדואס

אתחים ז כימוים הרו את האישיג הצ ל אומטיהקבלן הפ.  

שתוקם  5.1.1 המערכת  ובקרה  יכולת  שליטה  כלל  והפעלה    תאפשר  הדרשות    הפעולותשל 

 כך.מ עמתמשעל כל הות דיור יחיד  15,000עד למבה הראשי  לשיוע פסולת

הבק 5.1.2 שיסומערך  על    ויקטלפר  פקרים  התואםיבוסס  בתחום   טיםלסטדר  ציוד  בי"ל 

בהבקרה,   פתופרוטוקול  בקריומח,  קרה  סטערך  החופשי.    ןהית  טידר ם  בשוק  לא  לרכישה 

ייעוד בקרים  יתי  שרא  םיי יאושרו  ישראל  רכל  םלא  במדית  אין  ואשר  ישראל  במדית  ישה 

 הבקרים.רן ל יצסמכים שטורים מואיטגרא
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יסהקבל 5.1.3 במסן  מחירהצעתגרת  פק  אחו  לכל  יחידה  מהרכי י  ידו  המס  ביםד  על  ופקים 

  .רתשוהתקהבקרה וגרת מערכת במס

מתוק 5.1.4 שקב  כתערם  פיארה  והפעלה  ובקרה  למערכות  מק  מבה  ב  ומטית  ליטה  ושרת 

 העירייה 

רות  ההתקשקופת  לת  םתאבה  הקבלן הפאומטידי  תוקם ותופעל על ימודגש כי המערכת   5.1.5

לחוזה,  _  בסעיף  רטכמפו בסיומ__  תועבהמערכ  האשר  לרשות  ת  הפעלהמש  הרייהעיר    לה.ך 

ל  פאומטיה  ןבלהק להעביר  כשהיא    עירייהיתחייב  המערכת  בצאת  מושפועלת  ל כוללמת  ורה 

של   מלא  התוכהעדכון  הבקרים  גרסאות  מסירת  ה  התוכלגרסת    וגרסאות  לשת  המעודכת 

הדרשיי(מלארים  בק  מותכו   המערכת כלל  יבור  ח  להשלמת  ם)  של  מושלמת  המבים  והפעלה 

 אחת מתוכיות .  ל בכ הראשי המבהמול  תכיהותרים בת

מערך של ת ממוחשב הכולל  קלומן תיות, יוולל תוכמערכת תכיל תיק תיעוד ממוחשב כה 5.1.6

 תחזוקה וכיו"ב.פקודות עבודה, מערכת ליהול 

על פי צורך ובהתאם   תאומטיהפכת  המער  שללה  הפעות ה תוכא ליש לבצע עדכוי גרס 5.1.7

 אומטית.  ת הפיערכתפקוד מושלם של המלדרישה ל

  ולת המערכת פע פןאו 5.2

המבה המרכזי.   אל  ביםשפה מהמשיוע האמהלת את    מערכת פיקוד ובקרת המגופים 5.2.1

 . יםבשי אופי פעולה מרכזי תהמערכת פועל

ף אשפה  סותייצר אי  אשר  ,להית הל בשעוקר  בעי  וצעפעילות אשר תב  –  פעילות מרכזית 5.2.2

מהמבימרוכ וסדרתי  שאיבה  ז  ידי  על  תוךיכזמרם  המגופ  ת  פעילויות  בהים  פתיחת  לרצף  תאם 

תמתוכ  ,מעורבתפה אש יסוףיה אאחרול יזותראאיסוף הכוללת מראש. 

במקרה    -   On Demandות  פעיל 5.2.3 דרישה ממבה עלפעילות שאיבה  עומס    של קבלת 

מבמבאשפה   בסוים ה  תועבה  מקר,  החייהכזה  עמ  ר  על  הבקרה  מרכז  אל    אשפה, ס  ומהמבה 

במוהחלשל    במקרה לאטה  הבקרה  ואז    ף,יסוקד  הבקרה  מגוף  לשחרור  מהמרכז  הודעה  תשלח 

 .מעורבת/אריזות וג האשפהפציפי. בהתאם לסהס מבהשאיבה לפעולת ה תתבצע

 : וההזהמערך הבקרה  5.3

פקת  עות אסמצה באיהי  י המערכתיסכרטת  ולהזפים  מגומערך הזת המתח למגוי ה 5.3.1

 . Common Battery (CB)מתח מרכזית 

מתפקסא 5.3.2 הספק  סמצע  תתב  V  24  DCח  ת  האיסוף,  במרכז  יותקן  אשר  מרכזי  כח  פק 

גות ברקים,  הדרשות כגון הגות קצר, הכל ההגות  ויכיל את  י טומטאו יבויגון גי יכיל מהמרכז

 מה.עומס יתר וכדו

איכ  הספק 5.3.3 בקמצעיל  אי  ידווח  שרה  הלר  המתח  בקמערכת  באספקת  תקלות  על  רה 

 מערכת. יגות בחר רכת או על צריכותעלמ

גיבוי של    הייה  הספק 5.3.4  לופיספק חי  באמצעות  פימיות בתוך הספק או  100%בעל יכולות 

 המערכת.ר יסופק יחד עם אש
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 ס מרבי אשר יידרש מהמערכת. ול העומלפחות מ 200%יהיה  PWSהספק ה 5.3.5

די  על יבהתאם לפרוטוקול אשר יבחר    יתטור  שורתתעשה בתקקרים  מערך הב  ורתתקש 5.3.6

הפר יאוטוהיצרן,  מקול  העברת  בתצורת  ד  ידעפשר  הקצה  לעמדות  הבקרה  מרכז  בין  כיווי  ו 

POLLING  כית של המגוף. ער דת חתובפי ככל 

ל  ף אהודעה יזומה למתן התראה מיחידת מגוכל להתבצע שיחה בין מרכז הבקרה, או  ות 5.3.7

 ה.בקר כז ה מר

זרמשוחי 5.3.8 העומבי  התא  עלס  י  כולל  הבקרה  העכקווי  לר מת  כבבות  סימי  ובות  כדומה  ל 

 ק בהתאם לתצורת המערכת וכמות החיבורים אליה.ספי התתבצע על יד

 . תק או קצר בכבלוי לזיהאמצעי  תכיל רכתהמע 5.3.9

בדיקות   5.3.10 כשיגרה  תבצע  מספ  Watchdogהמערכת  תקיות  לבדיקת  הקצה  תחות  ר  אל 

 . ם ביו עמיםפ

טית אומבתוך המערכת הפ,  יסיון חבלה במערכת  אש/  שן/ע  וי שלזיהשר  ת תאפהמערכ 5.3.11

 שפה באמצעות גלאים מתאימים. האוף ו בחדרי איסוא

ראה על סגירה חלקית הת  המגופים כוללשל  יחה  או פת  / סגירה ו  המערכת תדווח על מצב 5.3.12

 ם. של מגופי

העי  ומטיהפא  הקבלן 5.3.13 השליטה  במערכת  ערויתקין  המאפשמלדה  עבומדת  ית  רת  אה 

עו  יטור המעשליטה  המתקן.  מערכות  זל  תהיה  שתותקן  למעביכולו  ההרכת  ה  יטהשלרכת  תיה 

 המוקמת במרכז השאיבה.

הפאומטי 5.3.14 חי  הקבלן  תיאפשר  של  צפ בור  (עד  חקותמרו  הייחות  עמדות   5  למערכת 

רת  שוהתקעי  ואמצשוי  הרימדות העבודה מערך  חיבור זה לרבות עפק את כל הדרש לצפייה). יס

 ים.הדרש

ת ידוהדרשים לעמכיבים  הר   כיל את כלשתסופק תהמערכת    –יפות סייבר  פי תקב  הגה 5.3.15

ים. מערך ההגה על  ם לבהתאיפותח    ה בסייברבתקיפות המערכת על ידי גורמים עוידרישות הג 

 .TS/IEC 62443-1-1:2009, 62443ת"י  תמערכות תעשייתיו

 אופן הפרישה  5.4

שרו ררוצים ראשיים אשר אליהם ישוע  )4בעה (ר בלפחות א  תבצערה תהבקבלי  ת כפריש 5.4.1

  . תיבאורך הם לחיבורי המבי

במידה וידרשו פריהיצרןיבורים תהיה בהתאם להחיות  הח  ותכמ 5.4.2 עורקי,  וספי סת  ם  ם 

 וצעו אלה בהתאם.יב

 בלןקהל  ר מקטעים מתחת לגובה מי תהום. עמודגש כי תוואי הפריסה עשוי להיות במספ 5.4.3

 ה.מלאומיועד לטבילה שהוא מוגן מים כבתשתית זו  תקןומהד יוהצאת כל לספק  אומטיהפ
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הפרעות  המותקים בכל קודות ההתקה יהיו בעלי עמידות בפי  יבים  וכל הרכ  המערכת 5.4.4

הכולמגטיות  טרו  ואלקשמליות  ח מודגל  ברקים.  ב  שפרעות  מהסביבה  חלק  הציוד  כי  מותקן  ה 

ה סביבה רועשתהי . 

בהקוד תבוהפירת  צ 5.4.5 הדרשת. פריסת הצרת לאור ריפ רת התאם לתצוצע  וואי התך  סה 

באמצע באמצעות שכבת סיליקון בהתאם לתקן ת"י  יחת חמופ  HDPEציור  ות  תהיה    1531כוך 

 . SDR 13.5עובי דופן מ"מ בהתאם לצורך,  75מ ו מ" 50 היה בקוטררת ת, הצUVלקרית  עמיד

 .ייההעירחית ם להת בהתאוצר 4ל  2 לכל אורך תוואי יפרסו בין 5.4.6

קן ות בתות אטומאבקופס  קומצעות מהדקים ויותחיבורים של המערכת יבוצעו באה  כל 5.4.7

65 IPיסת מים גם במצב של טבילה מעות כמיםקופסה בלאה של ה, אשר מו . 

  

  

           

בגוב                        וד חיבור  חיבור         גמת    אופן 

  

  

  כבל   5.5

 בל הכ  מבה 5.5.1

Two - Shielded twisted pairs for 100 . 

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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5.5.2 Detailed Construction 

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, 7x0.2 

conductors 24 mm  

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 

  

עיריית  יוהח 5.6 של  מידע  ומערכות  מחשוב  אגף  מווסוןת  התק  יהוד  ושאי  שורת לעיין 

    ומערכות המידע
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החיווי 5.6.1 כל  להעברת  ממשק  לבצע  הספק  בריאות  יבאחריות  על  היטור  חיווי  לרבות  ם 

    .המערכת הדרשים והקיימים במערכת למערכת העירוית

הפזורים בשטח למערכת היטור    תרי התקשודמציו  חיוויר  ביבאחריות הספק לדאוג להע 5.6.2

    .העירוית ספקטרום ליטור תקלות של כלל רכיבי המערכת

תכון 5.6.3 סקר  לבצע  הספק  משמעויות    -PDR  –איטגרטיבי   ראשוי באחריות  להצגת 

   .והפתרוות המוצעים

ציג  מ  ועלהצגת הפרויקט ולקבלת אישור ביצ  –  CDRבאחריות הספק לבצע סקר תכון   5.6.4

  האישור של העיריה יתבצע הממשק. רחה. רק לאיהעירי

לאחר סיום העבודה יתבצעו בדיקות קבלה ואישור בקרת איכות של הספק כולל הגשת  5.6.5

  במידת הצורך. AS MADEתכיות 

   .הספק דרש לבצע סיום הרצה, הטמעה והדרכת עובדי העיריה 5.6.6

שא  ו ידע וכל  מבטחת  יה, אריעיכל העבודה הטכית לרבות ושאי התקשורת, ממשקים ל  5.6.7

   .CDR – וה PDRיבצע הספק לפי החיות ציג העירייה כחלק מפגישות תכון ה 

בהחה ודרש להיח תשתיות תקשורת למערכת לאחר ביצוע העבודה דרש להגיש תיקי  5.6.8

 AS MADE   תשתיות וב    AS MADEתיק  מפורט    PDFבאוטוקאד  אתר  תיק  לדרישה  בהתאם 

  יכל העיר, מחשוב ועוד ..). רדמאור , א(יים  עירו יםרמואישורים של גו

ותוכה מפורט שכולל תיאור מפורט של המערכת 5.6.9  , באחריות הספק להגיש תיק מערכת 

  תרשימים, מפרטי ציוד, תוכה , הוראות תחזוקה שוטפת, חלקי חילוף דרשים וכד'.

החיווי 5.6.10 ולהעברת  הממשק  לביצוע  הדרש  יתבצעיכל  העירוית  למערכת   חשבוןל  ע  ם 

  התקשורת , אבטחת מידע , פיתוח ועוד ...   אשלרבות ו הספק

  מפרטים טכיים למערכות לוות  6

  עגורן הרמה  6.1

  תיאור העבודה  6.1.1

הפאומטי עילי    הקבלן  גשר  עגורן  לעומס  דויתקין  מסילות  כולל  של  קורתי  או    טון  20  מרבי 

בור אל  מת לחידר מותאיספק קורת ספר  אתו. יחד  שות בעת התכון המפורט  בהתאם לאישור הר

  לת פיוי אשפה. וכמ

  ראות כלליותוה 6.1.2

  דרישות מיימום.  תמהוו באפיוןיות שהדרישות הכלל 6.1.2.1

  כל שיוי או חריגה מדרישות האפיון מחייב את אישור המפקח. 6.1.2.2

תקים ותקות בטיחות המתייחסים לציוד זה והים בתוקף במדית ישראל, חלים גם על   6.1.2.3

  ציוד זה, אלא אם הוגדר אחרת. 

 חד מסעיפי האפיון. הצעתו לכל איחס ביתלה אומטיהפלן הקבעל  6.1.2.4
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  .הספק יסוד מהיצרן/דרישות  6.1.3

ולמשך  6.1.3.1 זמן סביר  מיומים תוך  בעלי מקצוע  ע"י  ותיקוים  יכולת למתן שירותי אחזקה 

  תקופה ארוכה.

  בתחום זה.  ISO 9002בעל ידע וכוות לעמוד בדרישות המפרט, מוסמך לתקן  6.1.3.2

ח 6.1.3.3 מלאי  ברשותו  לצמצא  בילפים  אחזקורך  האח  הצוע  בתקופת  ואחריה שוטפת  ריות 

  ).(במידה ויידרש

 בחירת יצרן העגורן תהיה מותית באישור המפקח. 6.1.3.4

  . שילוט 6.1.4

בטיחות   הוראות  הפעלה,  הוראות  ויכלול  ברור  יהיה  השילוט  בעברית.  שילוט  יוצמד  לעגורן 

  .ושלטים לעומס הרמה מותר

  .בדיקות ובחיות 6.1.5

  ציבות). וזק וייקות (חהציוד יעבור סדרת בד 6.1.5.1

  עותו ובוכחות המפקח. ובאמצ הקבלן הפאומטיע"י  בדיקות תבוצעהה לכ 6.1.5.2

  עגורן חייב לעמוד בבחית בטיחות שתבוצע ע"י בוחן בטיחות מוסמך. 6.1.5.3

  .יהתשלום לבוחן בטיחות ולאספקת המשקולות לצורך הבדיקה יכלל במחיר הפאושל 6.1.5.4

הפאומטי 6.1.5.5 לכושרו    הקבלן  ביחס  באחריות  של  ומהימויישא  בתו  הבדק  קתהעגורן  ופת 

  לה או ליקוי. ללא תמורה, בכל מקרה של תקויתקו 

ממה  6.1.5.6 כתוצאה  אשר  תקלה  כל  תחשב  היצרן,  אחריות  מימוש  המחייבת  בעגורן  תקלה 

  . העגורן כולו או חלק ממרכיביו לא פועלים כשורה וזאת בתאי תפעול רגילים 

  עבודות צבע   6.1.6

  : ןצע כדלקמפה יבוחדר שטיצביעת חלקי המתכת למעט צביעה ב 

 13HBבשתי שכבות של צבע יסוד    ביעהולאחר צדה  השטח במברשות פליקוי יסודי של   6.1.6.1

,  91כל אחת מהן בגוון שוה, ושתי שכבות של צבע עליון סופר עמיד בגוון צהוב "קטרפילר", גוון  

עו ה ייצבאו הרכב שטחי הצבע שייפגעו תוך הובלה    מסילות ותושבות יצבעו בצבע עליון גוון כחול.

  תאם למפורט לעיל. הבמחדש 

יהיה   6.1.6.2 צבע  שכבת  כל  שהשכבה    30עובי  לאחר  תצבע  חדשה  שכבה  לפחות.  מיקרון, 

של   ייבוש  תקופת  עברה  חלקים    48הקודמת  של  העבודה  שטחי  את  לצבוע  אין  לפחות.  שעות, 

  מכיים כגון פי גלגלי הסיעה, שיי גלגלי השייים, פי התופים וכיו"ב. 

ר צבי  כן  כמו 6.1.6.3 יועהב  בי הפלדהיכעת  בטיחות תעמוד  תאם להחיות  כיץ  בוי אש  בדרישות 

  דקות.  90להגה במשך 

  מבה ותוים גאומטריים  6.1.7
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יחידות הרמה יידות לעומס    מגשר חד קורתי,  יבההעגורן   6.1.7.1   12.5על הגשר יותקו שתי 

  טון.   20 -טון כל אחת. כאשר עומס עבודה בטוח של העגורן  יהיה ( עומס משותף )

  .לפחות רטמ 14  - כמפתח  6.1.7.2

  . מ' 16 -לולים כאורך מס 6.1.7.3

  מטר.  8.7 –כ   גובה הרמה 6.1.7.4

  .מ/ד מהירות מוכה 0.67ו  המ/ד מהירות גבוה 4מהירות הרמה  6.1.7.5

  .מ'/ד' -20 ו 5מהירות סיעת עגלות הרמה   6.1.7.6

 . מ'/ד' 20 -ו 5מהירות סיעת גשר  6.1.7.7

 פרטי המבה, העבודות המכיות והחשמליות  6.1.8

  ית) ראש(קורה   גשר העגורן 6.1.8.1

  לתאי המבה. ע, התאמת מידה זו  פי ביצולוודא ל טיהפאומ ןהקבלעל  6.1.8.1.1

ובשיטה  6.1.8.1.2 בסדר  מפחים שירותכו  התיבה  קורת  תיבה.  בצורת  בויה  הגשר  קורת 

יש לרתך   ,הכוים כדי למוע גלים ועיוותים בדפות וכדי ליצור בטן טרומית כלפי מעלה לקורות

  . לות צד)פח חיבור (מסופק עם יצרן עג

לפי דין   2Hבעומס מלא דרגת עומס    1:1000תרת שקיעה של  ומגשר  ות הבקור 6.1.8.1.3

מאמצעים    15018 דין    3B-קבוצת  תקן    37-2RSTפח    15018לפי  ריתוך   D14  1.85איכות 

AWS.ותגד קריסת דפבתוך קורת הארגז יבוצעו מחיצות וחיזוקים כ ,  

  פח.  ST 37.2פחי התיבה יהיו באיכות  6.1.8.1.4

רת צמית של קו. תדירות עFEMקן  ת  המותר של  סטיותבדיוק ההקורה תבוצע   6.1.8.1.5

 הרץ.  2.7 -ולה מ הגשר תהיה גד

  מערכת סיעת הגשר  6.1.8.2

לקורת הגשר הראשית של העגורן יחוברו שתי עגלות צד (קורות ראש) הכוללות   6.1.8.2.1

  גלגלים, מועים ותיבות הילוכים עבור הסעת הגשר.

  פי ל HVחדות, ות מיוודיסקי העגלות ה"ל מתחברות לקורות הגשר על ידי ברגים 6.1.8.2.2

  . DINתקן 

  לוגי.ד יהיו מוצר חרושתי קטת הצעגלו 6.1.8.2.3

פרש בין האלכסוים המדדים בין  היש להקפיד על דיוק מרבי בהרכבתם, כך שה 6.1.8.2.4

  מ"מ.  5כל זוג גלגלים קדמי ימי ואחורי שמאלי או קדמי שמאלי ואחורי ימי לא יעלה על  

  הזה חשמלית 6.1.8.3

של    גורן ולאפשרותהע  לש  המרביק  ר להספפס שיבחהעגורן יוזן מפסי צבירה. ה 6.1.8.3.1

  עגורים זהים על המסילה.    של שיהפעלה בו זמית 
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  עגלת הזרם תתאים לפס הצבירה. 6.1.8.3.2

מעטה   6.1.8.3.3 עם  יהיו  הצבירה  בייהם,   C.V.Pפסי  החיבור  אביזרי  כל  את  ויכללו 

  אביזרי תליה, קופסאות חיבורים ומכסי קצוות. 

המסלול 6.1.8.3.4 לקורת  יחוברו  הצבירה  הקיילאפשרובהתאם    פסי    ן בביית  ומיות 

פסי הצבירה למפסק ראשי על קיר המבה בקצה    אתחבר  י  הקבלן הפאומטיהיצרן.    תולהוראו

 המסילה.

  לוח הפיקוד 6.1.8.4

ממסרים,   6.1.8.4.1 שאי,  יכלול  הגשר  וסיעת  הסעה  עגלת  הרמה  לגלגלת  הפיקוד  לוח 

  ות בפי ים, הגאוטומטימאמ"תים חצי אוטומטיים, קוצבי זמן, ממסר זרם ראשי, מבטיחים חצי  

ליטור וחיבור למערכת בקרת המבה לוח החשמל  פאזה ועומס יתר, מגעי עזר יפוך פאזה, חוסר ה

  יהיה מפח עם דלת צירית עם עילת מעול ומפתח. 

יחו 6.1.8.4.2 החשמל  בלוח  גבי  על  יפריע,  לא  שבו  במקום  יהיו  בר  הלוחות  זעזועים.  למי 

  פול מרבית. יטר וחות ויאפש המתכן משולטים מבפים. מיקום הלוחות יקבע ע"י

ההתקהחשמ  לוחות 6.1.8.4.3 למיקום  יותאמו  אטומים,    העמידה:  ל  הסביבה,  בתאי 

  פיצוץ וכיו"ב.  ןכולל מערכות גילוי וכיבוי אש כדרש על ידי יועץ הבטיחות, מוג

  פיקוד 6.1.8.5

יהיה   6.1.8.5.1 העגורן  תועות  כל  של  הפיקוד  העבודה  V24מתח  מתח   ,V380 הפיקוד  .

דרגתלחצים    7בעלת  תיבה    ע"י ייעשה   והרמה  2.  םיידו  הגלגלת,    2,  להורדה    להסעת   2להסעת 

הגשר ואחד הפסקת חירום ללא מעול סגירה. תיבת הפיקוד תהיה תמוכה על רגל קבוע (בגובה  

המפעיל יעמוד בקודת תצפית בה יראה בצורה הטובה ביותר את    ס"מ מעל הרצפה).  100בערך  

  . ההתקה תועת המטען, המיקום יקבע בשלבי

  טים. ולהפיקוד יהיו מש תבתיבים הלחצ 6.1.8.5.2

בלוח ישולב מקלט מתאים עם משדר   ופק יהיה אלחוטי,פיקוד חלופי וסף שיס 6.1.8.5.3

החוטית. הפיקוד  ידית  של  לאלה  תואמים  הפעלה  לחצי  בעל  לפעולה   אלחוטי  יהיה  זה  פיקוד 

ם בתדרי  גורים,משותפת של שתי הכות, הפיקוד יהיה מתוצרת יצרן מתמחה במתקי הרמה, ע

  ה מגרמיה או שבדיה. בארץ, היצרן יהי םיהמתאימ

י 6.1.8.5.4 את  שתי  זמית  בו  יפעיל  אחד  לחצן  משותף,  בפיקוד  יעבדו  ההרמה  חידות 

בהרמה ובהורדה, שתי היחידות יהיו מסוכרות בייהן מערכת הפיקוד תמדוד ,  שיהם בסיעה

ה ובהורדה, מרכך גם בהיוי, יה בו שברציפות את המיקום היחסי ביין ותתקן אוטומטית אם יה

שיאפש  בתיבה תיקון  לחצי  והחזרה  ישולבו  ידי  תיקון  לצורך  יחידה  כל  על  פרדת  שליטה  רו 

  . לגאומטריה של עבודה משותפת, בורר מיוחד עם מפתח יעביר למצב זה

  גובלי התועה 6.1.8.6
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מתוצרת    2 6.1.8.6.1 כיוויים  דו  צלביים    R-2-XCטיפוס    TELEMCANIQEגובלים 

קורתיותקו   להפסהצד.    על  ג  תקאחד  במהירות  להסיעה  אחד  למוכה,  ומעבר  פסקת  בוהה 

  סיעה במהירות מוכה. גובל כ"ל יהיה מורכב גם על הכות להפסקת סיעה. 

במהירות  6.1.8.6.2 יעצרו  והעגלה  שהגשר  כך  ויכווו  ימוקמו  הגובלים  הפעלת  אצבעות 

  ל. "וש המהפג "מס 10 -מטר לפי הפגוש ובמהירות מוכה כ   1.5 -גבוהה כ 

צבמקומות    ימוקמו  םיהגובל 6.1.8.6.3 ללא  וחה  אליהם  או ורשהגישה  וסף  בסולם  ך 

  משטח, ללא סיכון בטיחותי. 

  איסטלציה חשמלית (בהתאם להחיות המפורטות בפרק החשמל) 6.1.8.7

תרמו 6.1.8.7.1 כבלים  ידי  על  תיעשה  העגורן  גשר  על  הקשיחה  פלסטיים -האיסטלציה 

N2XY . 

העגלה   6.1.8.7.2 אל  והפיקוד  הכח  החיחיבורי  לקוכן  לחצבור  היידת   יופסת  הפיקוד 

ישים שטוחים, מיוחדים למטרה זו, שיתלו על עגלות עות בתוך יעשו באמצעות כבלי חשמל גמי

  מסילה קשיחה. המסילה תהיה פח מגולוון מכופף. העגלות  יבוצעו ללא רכיבי פלסטיק. 

זרועות   6.1.8.7.3 על  ייתלו  יצרן   NPL  50המסילות  ידי  על  המומלצים  במרחקים 

  מהגשר עצמו.  תפשר טיפול בעגלואיח שום וובמק ,המסילות

  פלדת המבים 6.1.8.8

מחלודה,   חופשי  ישר,  שלם,  חדש,  יהיה  וכדומה  פחים  פרופילים,  כגון  הפלדה  למבה  החומר 

מסוג   תהיה  הפלדה  אחרים.  ופגמים  להלן  37ST-קליפה  אחרת  צוין  אם  מערב    ,פרט  מתוצרת 

להוכחות.   חומר  בתעודות  ותלווה  לאירופה  המומלץ  וספשקול  הפלדה  תגה  רכיבי  דוגמה  ל -על 

  אים. ע"י גלוון או צבע מת

  חיבורי ברגים 6.1.8.9

מכוה"   6.1.8.9.1 "ברגי  יהיו  העה  יחידות  או  קורות  של  אלמטים  לחיבור  הברגים  כל 

מיקרון, פרט אם צוין אחרת. האומים יסגרו עם    50ק"ג למ"מ, ומגולווים בעובי    80בחוזק של  

ול ת משוות או אום כפעל ידי דסקיו  טחובויוהבורג  יצרן    על ידי  מפתח מומט במומט הדרש

  בשיטה אחרת כמצוין בתכיות.או 

ביצוע   6.1.8.9.2 לפי  יסוד  בצבע  פעמיים  ייצבעו  מחוברים  אלמטים  של  מגע  שטחי 

ברגיי   באמצעות  המגע  שטחי  את  לצבוע  אין  הברגים   HVהחיבור.  לראשי  שמתחת  האזור  ואת 

  י יקוב. קידוח ולא על יד ידעשו על יגים ייורי הבר והאומים לפי החיבור. כל ח

והאומי 6.1.8.9.3 הברגים  בעובי  כל  מגולווים  יהיו  והדסקיות  בתהליך   50ם  מיקרון 

  דיפוזי.-רמות

  חיבורי ריתוך  6.1.8.10

על   6.1.8.10.1 בעלי תעודה מאושרת תקפה  בלבד,  רתכים מוסמכים  ידי  על  ייעשה  הריתוך 

  ידי מכון התקים לסוג ריתוך הדרש במתקי הרמה. 
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הר 6.1.8.10.2 ריהם  יתוכיכל  פיו  לה  טרצופים,  אחרת  צוין  של  אם  השקע  בתפרי  לן. 

על  האלמטי עולה  שעוביים  יהיו    5ם  ("פאזות"). מחברי מילאת  יש לקטם את המקצועות  מ"מ 

  מ"מ.  -4מעובי החלק הדק יותר מבין החלקים המחוברים אך לא קטן מ 0.7בעובי של 

הרית 6.1.8.10.3 תפר  ביצוע  לפי  היטב  יוקו  הריתוך  מקומות  הוסכל  ובגוך  מר  ף, 

 Z - 62או    Z 18 -מ"מ וריתוכי מילוי ב   3.25ובקוטר   44Z-או  Z -11ם. שורש ייעשו ב יכהריתו

 מ"מ.  4

 מסירת העבודה  6.1.8.11

לידי   6.1.8.11.1 ימסרו  ואביזריהם  חלקיהם  כל  על  פועלים  העירייההמתקים  כשהם   ,

רצו בודק מוסמך מטעם משרד העבודה הישראהלשביעות  בדיקה של  בצירוף תעודת  ת  זהו  .לי, 

  .העירייהשור יאק טעוה ודהב

יוד ועובדים הדרושים לביצוע הבדיקה, עומס יעמיד לרשות הבודק כל צלן  הקב 6.1.8.11.2

  מעומס העבודה הבטוח. 125%מבחן בשיעור של 

בזמן הבדיקה יידרש הקבלן לקבל מהבודק את השקיעה ולצייה בדו"ח. תועות   6.1.8.11.3

 ללא רעידות. והעגורן יהיו חלקות 

  ציוד 6.1.9

  ורן ציוד לעג 6.1.9.1

  הבאות:וצרת אחת החברות תמיע ציוד להצ תןי

דמג   6.1.9.1.1 קוה,  כל    STAAL, F.W.Sוורלד,  את  וימלא  ערך  שווה  שיהיה  בתאי 

  הקריטריוים. 

 הישן.  M.E.Fעל פי תקן  AM1רמת השימוש של הציוד תהיה  6.1.9.1.2

  גלגלת הרמה  6.1.9.2

מ', עגלת סיעה חשמלית מותאמת לסיעה על   9כת כבל חשמלית מהלך אוקל  6.1.9.2.1

  רתי. ר חד קוגש

  .והמהירות גב ED 40% רוע מעצומ 6.1.9.2.2

6.1.9.2.3 30% ED .מוכה מהירות  

  .גובל עומס יתר 6.1.9.2.4

  . ת בשעהוהתע 180 6.1.9.2.5

  . V380 HZ50הזת כח חשמל  6.1.9.2.6

 . V24פיקוד  6.1.9.2.7

 .4/1סידור כבל  6.1.9.2.8

  . גובל חשמלי פימי מתכוון לגבול עליון ותחתון  6.1.9.2.9
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 .M.E.Fלפי תקן  AM1דרגה  6.1.9.2.10

למגבלות 6.1.9.2.11 במידותיו  יתאים  הכת  של  עצמי  מתקן המתחייהמקום    גובה   בות 

FEM.  

תכלו 6.1.9.2.12 כת  שקילכל  יחידת  דל  ברמת  מטען  של  ת  יכלול    50יוק  העגורן  ק"ג, 

 ו. מטען מועמס עלי בייהן וייתן משקל איטגרציה

  מערכת הסעת עגורן קורות ראש   6.1.9.3

ע"פ דין   AM1. דרגת ציוד  ED  40%מועי סיעה, שתי מהירויות מקדם עמיסה   6.1.9.3.1

הקורה  15020 תכון   .15018  DIN  2סה  העמגת  דרHק העוב,  קור3Bמסה  צת  ראש.  מוצר    ת 

  גם (במפרים) בולמים בקצה הקורה.  תכלולשל יצרן ציוד ההרמה, סדרתי סטדרטי 

חריץ   6.1.9.3.2 עם  ברוחב    80גלגלים  למסלול  מותאם  מתאים.    50מ"מ  בקוטר  מ"מ, 

  . V42, פיקוד HZ50פאזות,  3חשמל 

  .אשרת רלקו 1/900 מרביתהתחלה רכה בסיעת גשר וכת. שקיעה  6.1.9.3.3

  ה פסי סיעו מסילות 6.1.9.4

  זוליות.  ו על גבי תמיכות קות יותקהמסילו 6.1.9.4.1

וגובה   6.1.9.4.2 ישר  (קו  המסילות  התקת  מבחית  התמיכות  את  ויתאים  ימקם  הקבלן 

  אחיד).

מטר בכל צד. כל מסילה תותקן   15המסילה תבוצע מיחידה אחת שלמה באורך   6.1.9.4.3

מפרופי  ייעשו  הסיעה  פסי  לפחות.  תמיכות  שלושה  מרובעעל    RST  52-3באיכות    80X40  ל 

ל המסלוירותכו  משי  אך    ןלסירוגיול  קורות  לתקן  וציידיבמקביל,  יתאם  מסילות  פילוס  דיוק   .

FEM  וDIN.  

זמית,  6.1.9.4.4 בו  תהיה  בהם  העגורן  שפגיעת  כך  יורכבו  המסילות  בקצוות  הפגושים 

  ע"י העגורן.  מרביותאפשר כיסוי שטח 

  ליטות. וללא ב חיבור בן פסי מסילה יהיה רציף חלק 6.1.9.4.5

עם  י  המסילות 6.1.9.4.6 מוהודקו  מבוקרת  מפתח  בצורה  על    ןהלתושבותימט  וישבו 

  התושבות במלא שטחם. 

לעמודים   6.1.9.4.7 מסילות  לחיבור  התמיכות  צבע,  תיקוי  יבוצעו  ההתקה  סיום  לאחר 

  בהחיית ובקרת יצרן העגורן. ןהבייייוצרו ויחוברו ע"י קבלן 

אוג 6.1.9.4.8 רחב  סטדרטי  מפרופיל  ייעשו  מסוהמסילות    יתרבמההשקיעה    .HEAג  ים 

  .  1:800 המותרת תהיה

עם צלעות פימיות כך שיהוו ארגז,   יוקשחות את המסילות  הקוזולות התומכו 6.1.9.4.9

למיעת פיתול. בהרכבת המסילות דרשת רמת דיוק גבוה שתאפשר סיעת גשר חופשית ושקטה,  

  .FEMללא מאמצים. דרישות הדיוק יקיימו את הוראות התקן,  
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  דיפוזיוי.   לווןגבמיקרון  50וים  וליהיו מגו יותסקודומים ברגים א 6.1.9.4.10

  ם יהיו מאובטחים מפתיחה ע"י אום וסף.כל האומי 6.1.9.4.11

החיזוקים   6.1.9.4.12 לרבות  בייהם,  שירותך  פח  ע"י  לעמודים  אופקית  יתמכו  המסילות 

 האופקיים ההכות לפסי צבירה, הפגושים. 

  ספרדר  6.1.9.5

ב ו  יהחיבור  האשפה   מכולות  שתי    -ן  של  העגורההרמה  יחידות  ווי ההרמה  ידי    ןשל  על  תעשה 

קורה   ת התחברות קלה ובטוחה אל ראש מכולת האשפה,הרמה מתאמת מיוחדת המאפשר  קורת

  . זו קראת ספרדר

ווי  ט  22היה מוצר תעשייתי קטלוגי לעומס  יהספרדר   6.1.9.5.1 ון, מתאים לחיבור לשי 

  . TWIST LOCKבצד עליון ולארבעה קודות חיבור תחתוות למכולה בשיטה של    הרמה

כה בצד הצר של יות, ידית על ידי מוט משיפשרותהיה בשתי א  הלת העיעלהפ 6.1.9.5.2

  המכולה הפוה לכיוון הפתח, או על ידי מגון חשמלי שיבצע גם הוא פעולה זו. 

כבל  6.1.9.5.3 עם  מהפתח  הרחוקה  מהכת  תקע  שקע  עם  תהיה  לספרדר  החשמל  הזת 

  שיאפשר תועה של שי מטר. 

אידיקצ 6.1.9.5.4 תשולב  חשמלבספרדר  למציה  העילהית  ל  ,ב  לוריות  ד שתחווט 

  .של העגורןמשולטות ליד לוח הפיקוד 

העגורן    6.1.9.5.5 הפעלת  לחצי  בלוח  עליו,  מותקן  שיהיה  משלו  לוח  יכלול  הספרדר 

  ישולבו לחצי עילה ושחרור.

  צביעת הספרדר תהיה ברמת הצביעה של העגורן, הספרדר יגיע צבוע מהיצרן. 6.1.9.5.6

  מפרט   פרוספקטים,  ולתכל  הגשה, הוסון מו  יהודית  יהספרדר יוגש לאישור עיר 6.1.9.5.7

  . טוטים ושר

  תכולת העגורן.הספרדר ייכלל ב 6.1.9.5.8

  מדידת משקל מטען  6.1.9.6

לוח   על  זו תוצג  משקל הספרדר, מדידה  טרול  הוא מרים תוך  ימדוד את המשקל אותו  העגורן 

בגודל   ספרות  עם  צג  ויותקן  יסופק  בוסף  קילוגרם,  של  ביחידות  ותוצג    "מ מ  100הלחצים, 

עלשיות ה  וליכל  גהצ  יר,הק  קן  ספרות,  המשולב  יחצג  חמש  הפיקוד  מלוח  העגורן,ווט  הצג    של 

  ייכלל בתכולת העגורן.

  שילוט  6.1.9.7

רייל, שלטים שיורו את עומס העבודה הבטוח  -גשר העגורן, מסילת מוו  יצידהקבלן יתקין משי  

  ס"מ לפחות.  15של העגורן. גודל הספרות בשלט יהיה 

  ת  יסיויביקורת והפעלה  6.1.10

לבי טעודיולב  קורתוסף  הרגילות  סופיקות  אישור  העגורן  חלקי  ו  ים  המפקח  ידי  , העירייהעל 

לפי הובלתם למקום ההרכבה. אין להובילם למקום ההרכבה אלא אם כן בדקו ובוצעו בהם כל  
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ומחובר להזת חשמל עגורן מושלם מורכב מחווט  יוצג  במפעל  זו.  בביקורת   , התיקוים שדרשו 

  פעלים. תוים מתובבהמס רכיביו כאשר כל

העבו  וההרכב בגמר  ומדה  סיכה  ולאחר  על  ה,  כדרש,  שמים  הפאומטיילוי  את   הקבלן  להפעיל 

כהע בו  ולבצע  יסיוית  הפעלה  בהפעלה יגורן,  שיתגלו  הליקויים  כל  שוים.  וויסותים  וווים 

  . יהיריעהשל רצוה  לשביעות , ללא תמורה וספת ו  הקבלן הפאומטייסיוית זו יתוקו ע"י 

  חומר לאישור שתהג 6.1.11

, חישובים ותוכיות לביצוע העגורים. החישובים יהיו מפורטים,  יגיש לאישור  בלן הפאומטיקה

שרטוטי   יהיו  השרטוטים  מילולית.  יתורגם  החישוב  בוסחאות  רכיב  כל  ומוסברים,  ברורים, 

בש יוגש  החומר  החישובים.  על  מבוססים  מפורטים,  העתקביצוע  בתוךי  עמסו  תיק  ים  ם דר 

י העתקים לאחר התיקוים, בפעם זו יוגשו גם  י מאושר יוגש פעם וספת בשחוצצים, עותק סופ

השרטוטים פחם  .דיגיטליבפורמט    קבצי  הבאות  –פעיל    מסן  היחידות  את  מסן הכולל  תא   :

הא וספיקת  המערכת  תוי  עפ"י  שיחושב  בפח  פעיל  פחם  מצע  הביוטריקלר,  מעל  וויר  שיוקם 

 . הפלט

בהתאם    מטיהקבלן הפאובספיקה המתאימה לתאי המערכת כפי שיפורט ע"י    –  חפומ 6.2.3.1

 גו מעלה. וצת שהבלאולמילוי ט

  תחזוקה תפעול ו 6.2.1

, הכולל את הושאים  עירייהתחזוקת המתקן יסופק בזמן מסירת המתקן לספר הוראות תפעול ו

  הבאים:

 . ורטי על המתקןהדרכה הסבר תיא ,מבוא הכולל תמיכה טכית, שירות 6.2.4.1

 .החיות בטיחות 6.2.4.2

 . כו' ול וובדיקות, תוי תפעהפעלה ובדיקות כולל הסבר לגבי הפעלה ראשוית  6.2.4.3

 . עול המתקןפת 6.2.4.4

 .מתקן ומדידותעי הביצו 6.2.4.5

 . ל המצעפרטים ע 6.2.4.6

 . תחזוקה מועת 6.2.4.7

 . איתור תקלות 6.2.4.8

  . קטלוגים של ציוד 6.2.4.9

  הראשי ה מבהשלד  6.3

שלד 6.3.1 וביצוע  לדרשההמב  יתכון  בהתאם  יבוצע  התבחו  ,  והביהק  בתקים    ,כון 

ביה קשיחה ה  הית  יהבה  ל פי כל דין. עו   על פי הספר הכחול (הבין משרדי)  בתקות ישראליים,ו

מזוין  תהכולל מבטון  ומעטפת  להחיות    שלד  הפאומטי.  העירייהובכפוף  צוות ימה    הקבלן 

  .הביצועהמוסמכים עפ"י חוק לצורך התכון ויועצים, מתכים ומפקחים 
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  מסוים של תכן, התכון יסתמך על תקי   רטים ישראליים בתחוםים ו/או מפר תקבהעד  6.3.2

ISO EUROCODES  או ת,  יסיוןמדי  קעל  בעלת  ארה"ב,  יה  כדוגמת  בתחום,  אגליה,   מוכח 

  . יהוד מווסוןית יגרמיה וצרפת. שימוש בתקים זרים דורש אישור מראש של עיר

יטה בלתי מוכרת ו/או שאין  בישראל. יישום שהביה תהיה אך ורק בשיטת ביה המוכרת   6.3.3

ית  יה ואישור של עירילחקר הב  יוקדם של המכון הלאומיסיון מוכח בארץ טעון אישור מ   אתה

  . יהוד מווסון

     אלמטים במבה 6.4

  דלתות  6.4.1

  אש העומדים בתקים ובדרישות הכבאות ועל פי כל דין. במעטפת המבה ישולבו דלתות  6.4.1.1

ישולבו   6.4.1.2 המוגן  תעמודה  ות  דלתבמרחב  של  אשר  כגון:  בהחיות  השוים  פיקוד  הגופים 

   פי כל דין. לשעות חירום ועל ת ה, תקול המזישוי ש חיות מכון הרימכון התקים, ה העורף,

המבקר 6.4.1.3 יבמסלול  רלווטיווים  הגשה  בתקות  העומדות  דלתות  בעלי    תתקו  לאשים 

 וגבלות ומאפשרות עמידה בתאי בטיחות עפ"י דין. מ

  .ובתדירות גבוההמוש מתמשך יותאמו לשיות לתהד 6.4.1.4

י  קת מרחה  לצורך  וספים  ואלמטיםחי יקוז  תפתכלול  מעטפת החיצוית של המבה  ה 6.4.1.5

ובכלל   הפתחי ותחתית הכיסה למבדירת גשם מעל  ח   למיעתתתוכן מערכת  ה,  מהמבגשמים  

  זה דלתות ושערי כיסת רכבים למבה.

    אטום. מחומר יויהת וחיצויהת תודלההחשפים של  6.4.1.6

הפאומטי 6.4.1.7 ש  העירייהלאישור    יעביר  הקבלן  והרכבה  ייצור  וכן תכיות  הדלתות,  ל 

  . 1547ת"י   וגרות עפ"י  יום ילומרות/אות מסגרשימ

א  העירייה 6.4.1.8 בק"מ  תאשר  תשריטים  ו/או  תכיות  סמך  על  והגרות  הפרזול  רשימת  ת 

  . העירייהעפ"י החיות  שידריש

מחומרדלתות  הכפי   6.4.1.9 בעלקוד  יבו  אקלים  ידועמ  ירטיבי  בתאי  לשטח    םהאופיייית 

  "ב.יוצוכ דולמבקרים ג  רחב, היקףיום יומי בשימוש , הפרויקט

  ות ולח 6.4.2

  שיורכבמחומר קשיח ואטום,    אדןולא רק    יכלול בין היתרשל החלוות  החשף התחתון   6.4.2.1

  למיעת כיסת מים למבה. מתון כלפי חוץ   בשיפוע

  .  4068י עפ"י תקן ישראל החלון יתוכן לאבטחת אטימות 6.4.2.2

 . 5281ותואם את תקן   1099ת"י עפ"י הזיגוג יהיה  6.4.2.3

מחוספס/חלבי או זיגוג  ע  יבוצלי שירותים  לחב,  5281ן  אם לתקיהיה בהתהחלוות  ג  זיגו 6.4.2.4

  . העירייה"י החיות עפ

  תשתיות חוצות/עוברות במרכיבי המבה  6.4.3
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במבה 6.4.3.1 תשתיות  שרוולים    תיעול  ו/או  פתחים  דרך  רק  לתכוים,  תואמיבוצע  ן  בהתאם 

 .   העירייהמאושר אצל 

הפאומטי 6.4.3.2 המערכת  יכין  הקבלן  של  המפורט    אפיון  תשתלמעלתכון  ויקבבר  את  ל  יות 

  . עבור פעולות עתידיות וספיםפתחים  25%, בתוספת העירייהאישור 

הפאומטי 6.4.3.3 במעבר    אטוםי  הקבלן  המרווחים  כל  את  ובידוד  אקוסטיקה  מים,  אש,  כגד 

 ם כולל הסמויים. יצוע ובכל החלליהתשתיות לאחר ב

בידוד    הזרקת  באמצעות  יעשהאיטום  ה 6.4.3.4 הפתח    חלמרווחומר  שפת  וי  יסוכה  לעתלשבין 

חומרי אטימה אלסטומריים    –  153כ  אטימה יעמד בדרישות מפמ"ה  חומרברוזטה מפח.  ח  הפת

  .המברכיביים לשימוש ב- חד ודו

ויצופו   הרייהעישו"ע באישור  אש, ימולאו בצמר סלעים, או בחומר אחר    בקירבפתחים   6.4.3.5

  . 921ו 755יחס להגדרות תקים יבהת בעירהבחומר מעכב 

.  U.Lאחד ממעבדות התקים כגון:מאושרים על ידי    יםל פי פרטתבצע עאיטום מעברים י 6.4.3.6

  (אגלי).  BS(גרמי),  DIN(אמריקאי), 

  . יההעירייבחר ויציע את אחת השיטות, ויגיש את הפרטים לאישור  הקבלן הפאומטי 6.4.3.7

דרך   6.4.3.8 ו/או  מעברים  במיוחרצפות  היטב,  יאטמו  הקרקע  עם  במגע  הבאים  מסד  ד  קירות 

  ם. יסת רמשיות וככגד חדירת רטיב

  ובעלי חיים.   חדירת רטיבותיוחד כגד  יאטמו היטב, במ מעברים דרך גגות 6.4.3.9

רולקות  6.4.3.10 עם  הגג,  מפי  מוגבה  בטון  בסיס  בתוך  לשלב  יש  גג  החוצים  צרת  שרוולי 

עם הטיה בקשת כלפי מטה ("מקל סבא"). פתחים עבור תעלות  השרוול יש לעבד  מתאימות. את  

  ידה.ות בקשת מתאימה הציש להט

     וץתגמירי ח  6.5

טעו מראשהתגמירים  אישור  הפאומטי  .העירייהשל    ים  לאישור    הקבלן  ויעביר    העירייה יכין 

צוע בטרם בי  ,ירייהעהכולל אישור השמה בשטח. ה"ל יהיה כפוף לאישור    ,תכיות ייצור והרכבה

  .מבה ראשיהגדרת חזיתות ע"פ  כלל השטחים.
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  - ט תגמירי חוץפירו 2 להטב

ה( אישור  להליך  הסטדרטיים  ולמפרט  עירייהבכפוף  מווסון בעיריית    יםהמקובלים    יהוד 

    )בשלבי העיצוב האדריכלי ו/או היתר

  חלק/חזית   ד"סמ

  

  אפיון 

ראשי 1  -  מבה 

  צפוןזית ח

בעקמרים  מחו  ויהי  ריםיהתגמ החיות),  (ראה  ועמידים  לי  שיחים 

ד תעשייתי  לא  אופי  וכד'.  מבודדים  פלים  אלומייום,  חיפוי  וגמת 

  ושר שימוש בטיח. יא

  מעיצוב החזית והמבה כולו.  איטגרליעיצוב החזית כחלק  -פתחים 

תא  לסוגיות  דגש  לתת  טבעייש  טית  אקוסאטימה    והצללה,ת  ורה 

  בה.  מה ריחות מבפיםעת ומי

אדם/מעל   כיסת  גגון  פתחי  ישולב  ב יצומע  איטגרליכחלק    רכב 

  החזית והמבה כולו.

ראש 2  -  ימבה 

  חזית מערב 

מחומרים  תגמירים  ה ועמידים יהיו  ה   קשיחים  בעלי  חי(ראה  ות), 

תעש  אלומיתי  ייאופי  חיפוי  לפ  ,יוםדוגמת  וכד'.  מבודדים  א  לים 

  טיח. יאושר שימוש ב

  ו.מעיצוב החזית והמבה כול איטגרליעיצוב החזית כחלק  -פתחים 

לסו דגש  לתת  טבעיש  תאורה  אקוסטית  גיות  אטימה  והצללה,  ית 

  ומיעת ריחות מבפים המבה.  

אדם כיסת  פתחי  יש  /מעל  כולרכב  גגון  וב יצמע  ליאיטגרחלק  ב 

  .וכולהחזית והמבה  
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  חלק/חזית   ד"סמ

  

  אפיון 

ראשי 3   -     מבה 

  דרום  חזית

החזית יותאם לאזור המבה והשימוש    של ומרי הגמרה וחקה המיד

  בו.

ק ועמתגמירים  (ראשיחים  הרכב ידים  פתחי  באזור  החיות),    ה 

פלים   אלומייום,  חיפוי  דוגמת  תעשייתי  אופי  בעלי  תגמירים 

  .  ד'ודדים וכמב

מהלתיי עירתגמם  באזורים  אופי  בעלי  בשילוב גוד  יוירים  מת טיח 

  ורה, סרגלים דמוי עץ וכד'. ן ס, קירות מסך, אבסרגלים

  מבה כולו.מעיצוב החזית וה  יאיטגרלעיצוב החזית כחלק  -פתחים 

אקוסטית   אטימה  והצללה,  טבעית  תאורה  לסוגיות  דגש  לתת  יש 

  המבה. ומיעת ריחות מבפים 

אדם/רכ פת  לעמ כיסת  כחלק  ישוב  חי  גגון  צוב עימ  רליאיטג לב 

  ו.החזית והמבה כול

מיוחד   הפקדת    ןתיידגש  אזור  שילוב   אשפהלעיצוב  תוך  למחזור 

  .דעוו איטגרלי, גגון ת עודייי, שילוט וגרפיקה פתחים בגדלים שוים

ראשי 4   -     מבה 

  חזית מזרח 

זור המבה והשימוש  לאת יותאם  של החזי קה המידה וחומרי הגמר

   .בו

החיות),  חיםקשיתגמירים    -תגמירים   (ראה  פתחי    ועמידים  באזור 

חיפוי אלומב תגהרכ  דוגמת  בעלי אופי תעשייתי  פלים  מירים  ייום, 

מהלתיים תגמירים בעלי אופי עירוי דוגמת ים וכד'. באזורים מבודד

  עץ וכד'. י גלים דמוטיח בשילוב סרגלים, קירות מסך, אבן סורה, סר

  ב החזית והמבה כולו.וצעימ יאיטגרלהחזית כחלק וב יצע -פתחים 

לסוג דגש  לתת  והצללה,יות  יש  טבעית  אקוסטית    תאורה  אטימה 

ים המביעת ריחות מבפה. ומ  

כיסת פתחי  כחלק    אדם/  מעל  גגון  ישולב  מעיצוב   איטגרלירכב 

  החזית והמבה כולו.

באיכותם,    כללי 9 חותים  יהיו  לא  במבה  לסוגיהם  החללים  תגמירי 

במ ו/או  ביחס  בתכוותיהם,  להלן  מהמפורט  חלל, ראם  סוג  לכל 

  זה. הזוחת רישוובד  העירייהדרישות ב ועמדוי

  .  העירייהכתב של בואש ישור מרוים ארים טעתגמיכל ה  כללי  10
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  חלק/חזית   ד"סמ

  

  אפיון 

גלוון יהיה בעובי מזערי של    רכיבים ממתכת יהיו מגולווים וצבועים,  כללי  11

  מיקרון.  60

  סטיים. יש להימע מיישום מערכת עם גווים קוטר

הפאומטי מפגשים  הקבלן  כי  ו/או ח  ןבי  יוודא  שוים,  ומרים 

שו  ים,ושים  מרקמ גווים  יעובדו/או   אותרלב  ל  תו תוך תשומים, 

ממדית שלהם, עם חריץ/שקע יתוק מכוון, וללא סרגלי חיפוי -התלת

  חיצויים/גלויים. 

  התגמירים יהיו תקיים, סוג א', ללא פגמים.   כללי 12

ל   כללי 13 בריאים  יהיו  ל התגמירים  עימים  בלתי  ו  המראשימוש,  למגע, 

  . י מסווריםהקים, ובלתהחלקה, בלתי בו עימו שורטים,פוצעים/

בהבדלי    לילכ 14 בשחיקה,  רוח,  בכוחות  בגיפות,  עמידים  יהיו  התגמירים 

ובפגיעות  ובשריטות  בגרפיטי,  ויום/לילה,  חורף/קיץ  טמפרטורה 

  סבירות מכווות.

קירות   יריתגמ 15

  הפוים לחוץ 

הפ קירות  לדרישותל  םויתגמירי  יתאימו  "ע, בתב  תופורט המ  חוץ 

כרך זה. הציפויים  ות  ברלו  זהולדרישות החדס העיר, ולדרישות מה

הפוים לחוץ יעובדו תוך תשומת לב מיוחדת לפרטי קצה ולמפגשים  

הגבהות  (שילוב  חלוות  אדי  כרכובים,  חיפוי  כך:  ובתוך  מיוחדים, 

רים, עיגון סבכות ימגל תתות, פרטי קצה שכיות בצדדים), סיפי דלא

(מיעת  יציבות אבי ציפחת  טבאמעקות,  ו וכיוי  בלן קה  ב.צ"ו פילה) 

הדגמת יישום, במידות    יהוד מווסוןת  ייציג לאישור עירי  הפאומטי

3X2  /חומר סוג  לכל  ביחס  באתר,  הפוה    מ'  בקיר  המיושם  תגמיר 

  של כל בטון אדריכלי.לחוץ, לרבות דוגמה 

ן, ייושמו  תק  תו  לגביהם  לם של תגמירים) שיש י גחומר(או  תגמירים    כללי 16

התתאי  עפ"י   תגמיריםתו  מחמרב  קן.  עפ"י  בים  גם  יהיו  וגים 

ייושמו גם עפ"י החיות  הוראות פיקוד העורף ובאישורו . תגמירים 

קביעת  פי  על  לצורך,  ובהתאם  יצרים,  והחיות  האיכות    בקרת 

גורמים    של מודהם הצתהמקצועית ובבקרגם בהשגחתם    -  העירייה

 רים.היצ  םעחים מטמקצועיים מ

ים  ריצופ 17

  יפויים וח

היטב יקיון  באפ  יעמדו  יקוי,  שרויות  במכוות  לרבות  ותחזוקה, 

מעל  יהיו  לא  פוגות  עביר.  וגמר  קשיח  יציב  יהיה  ריצוף  זמן.  לאורך 

  . חצי ס"מ
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  חלק/חזית   ד"סמ

  

  אפיון 

ריצופים   18

  וחיפויים 

), לאורך U.V  יה ה/קרישיר(לרבות בקריה    מדו היטב ביציבות גווןעי

  . יתת תרמכווצוו בהתפשטות ובהתעמדי םהתגמיריזמן. 

  

  פיםוריצ 19

  ים וחיפוי

  . יעמדו היטב בפי חומצות, בסיסים ,שומים ודטרגטים

תגמירים בחללים רטובים יתאימו לעמידה בתאי רטיבות וקורוזיה,   כללי 20

  .לעמידה בתאי שחיקהויתאימו 

לדהמציבאחריות    כללי 21 של  אוג ע  ולאחסה  גמיר לת  םלג חומרי    לאספקה 

קבלת ההפאישו  במועד  לצורך  ר  בשיעור    ים/קויתעלה,  השלמות, 

  מספיק. 

הפאומטי  כללי 22 חומרי   הקבלן  של  מספקת  כמות  לאספקת  אחראי  יהיה 

קי המבה גלם לתגמיר מאותה סדרת ייצור, שתספיק לביצוע כל חל

  ע תיקוים בעתיד.יצון לב, וכצור (לרבות פחת)באותה סדרת יי

עפ"י  מיתג  כללי 23 ייושמו  היצהוראורים  ובהתת   –רך  לצו  אם רים, 

  השגחתם המקצועית ובבקרתם הצמודה. ב

חומרי הגלם לתגמירים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של   כללי 24

  . יצרן החומר

 ה תון יקבע  העמדה סופית של המבהמפורט בשלב התכ  

  ) זרמכל 11(כולל אופציה כפי שהוגדרה בספח קה לחללים וחלוים תגמירי פ  6.6

  תגמיריםכלליות ל שותדרי 6.6.1

לסמיתג 6.6.1.1 החללים  של  באיכות  ,וגיהםרים  יפחתו  בםלא  במרא,  ו/או  ם תכוותיהם, 

  לכל סוג חלל.  חוזהמהדרישות המפורטות ב

  ור. יישום במבי ציבהתגמירים יהיו סוג א', ללא פגמים, ומתאימים מכל בחיה ל 6.6.1.2

פוצעים/  יריםהתגמ 6.6.1.3 בלתי  ולמגע,  למראה  עימים  מו ירטשו  יהיו  בלעם,  החלקה,  תי י 

  לתי מסוורים. וב ,םיבוהק

בתה 6.6.1.4 עמידים  יהיו  בשיפוגגמירים  בשחיקה,  רוח,  בכוחות  סבירות  ת,  ובפגיעות  ריטות 

  מכווות . 

  .  העירייהכל התגמירים טעוים אישור מראש ובכתב של  6.6.1.5

  . תקןו עפ"י תאי תו הרים) שיש לגביהם תו תקן, ייושמתגמישל  חומרי גלםם (או תגמירי 6.6.1.6

, על פי  ורךצ, ובהתאם לחיות יצריםבקרת האיכות וה  יותחהם עפ"י  ייושמו גרים  תגמי 6.6.1.7

בהשגחת  -  העירייהקביעת   מחים    הגם  מקצועיים  גורמים  של  הצמודה  ובבקרתם  המקצועית 

  מטעם היצרים. 
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  מיקרון.    60לוון יהיה בעובי מזערי של ם, גבועייו מגולווים וצרכיבים ממתכת יה 6.6.1.8

וסגורות    ת מקוריות ההרכבה, באריזו עליפמלתר, או יסופקו לא יםירלתגמם לגהחומרי  6.6.1.9

 רן החומר.יצ לש

הפאומטי 6.6.1.10 מאותה   הקבלן  לתגמיר  חומרים  של  מספקת  כמות  לאספקת  אחראי    יהיה 

המ חלקי  כל  לביצוע  שתספיק  ייצור,  סידרתסדרת  באותה  (ייצ  בה  לתיקוים,    לרבותור  פחת), 

  תפעול. קופת הך כל תאורהשלמות ולתחזוקה שוטפת ל

  חומרים לתגמיר, ביןהל  ר שתם אותה באלאחסת בייייהיה אחראי    מטיאוהפ  הקבלן  6.6.1.11

רטיבות/קלקול/כ  היתר היצרן,  ופילמיעת  להוראות  ובהתאם  הגלם  לחומר  במידה     ף/זק 

 וקיימות. 

ב"חלתגמירי 6.6.1.12 רטובים  וקורוזיתאים",  לים  רטיבות  בתאי  ביקיומו לעמידה  ן  יה, לרבות 

 . תובחומצוסיסים ים, בבדטרגטב

  ים. יטרסטערכת עם גווים קויש להימע מיישום מ 6.6.1.13

יוודא כי מפגשים בין חומרים שוים, ו/או מרקמים שוים, ו/או גווים    הקבלן הפאומטי 6.6.1.14

לראו לב  יעובדו תוך תשומת  וללא  עם חהם,  ממדית של-ת התלתשוים,  יתוק מכוון,  ריץ/שקע 

  . גלויים ם/סרגלי חיפוי חיצויי

עפ"י     ת) יהיותיוואיכ  מגשים/  ות (אריחים/תקרות תותב בולעם ו יי טות אקוסחיפויי קיר 6.6.1.15

  החיות מקצועיות של יועץ אקוסטיקה מטעם הזכיין. 

6.6.1.16 בתק כמוגדר  תרמית,  ובהתכווצות  בהתפשטות  יעמדו  הרלבטיים התגמירים  ים 

  . העירייההדסית טובה, על פי שיקול דעת יקה פרקטוב

  גרפיטי.  על ןתיה ככל יקשו עו/ימ  יפוייםוח ריצופים 6.6.1.17

וחיפריצופי 6.6.1.18 היטב  ם  יעמדו  ושומ  פיבויים  בסיסים  בתקים חומצות,  כמוגדר  ים, 

  הרלבטיים ובפרקטיקה טובה. 

(לרבות   6.6.1.19 גוון  ביציבות  היטב  יעמדו  וחיפויים  ישירריצופים  שמש  זמן,  לאורה),  בקרית  ך 

  . כמוגדר בתקים הרלבטיים ובפרקטיקה טובה

לרמתיותא  צופיםיר 6.6.1.20 בחלל  גזרה  ההחלקה  מו  מהשימוש  פי  ת  על    התקים   ויתוכו 

. על מת להקל על תחזוקה ויקיון לא תבחר רמת חספוס גבוהה ממה שדרש בתקן םייבטהרל

  גד החלקה. 

הי 6.6.1.21 יעמדו  וחיפויים  יריצופים  באפשרויות  יקוי,  ותח  קיוןטב  במכוות  לרבות  זוקה, 

 .הב וקטיקה טם ובפרלבטייים הרבתקלאורך זמן, כמוגדר  

במבים/ 6.6.1.22 לד  תגמירים  יוכפפו  מוגים  לתגמיריישורחללים  ביחס  העורף  פיקוד  ם ת 

 . במרחבים מוגים

 מבואת כיסה 6.6.2

  .גמר רצפה  בעיבוד עדין  אבן–רצפה וחיפוי קירות  6.6.2.1

 ס. ב גבבשילוה אקוסטית תקר –תקרה  6.6.2.2
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 רד, חדר מחזור, חדר בקרה וחדר מבקריםשמ 6.6.3

 .Full Body ןפורצל יטגר –רצפה 6.6.3.1

  . םסופגי  םאקוסטיי אלמטים אקרילי, בשילוב בע צ -קירות  6.6.3.2

 תקרה אקוסטית בשילוב גבס.  –רה קת 6.6.3.3

  מטבח  6.6.4

 .Full Body גריט פורצלן –רצפה 6.6.4.1

  .אריחי קרמיקה או גריט פורצלן -קירות  6.6.4.2

  . בעל תקן סיטארי ,קליםימיכלעמיד  סטתייש ש  -משטח  6.6.4.3

  ס. גב תקרה אקוסטית בשילוב –תקרה  6.6.4.4

  מהלתיים  ריםמעב 6.6.5

 .Full Body ורצלןט פיררצפה ג  6.6.5.1

  . סופגים  םאקוסטיילי, בשילוב אלמטים קריאצבע  -קירות  –קירות  6.6.5.2

  .תקרת מגשי פח מחוררת אקוסטית –תקרה  6.6.5.3

  ם טכיימעברים  6.6.6

 .Full Body פורצלןבטון מוחלק או גריט  –רצפה  6.6.6.1

 .צבע אקרילי –ה ותקר רותיק 6.6.6.2

  חדרי מדרגות מהלתיים  6.6.7

  . קה ע"פ תקןבשילוב פסי החל  Full Body צלןאו גריט פור אבן – פהרצ 6.6.7.1

  .צבע אקרילי – הקירות ותקר 6.6.7.2

  חדרי מדרגות טכיים  6.6.8

  . בשילוב פסי החלקה ע"פ תקן  Full Body בטון מוחלק או גריט פורצלן תרצפ 6.6.8.1

  .צבע אקרילי –קירות ותקרה  6.6.8.2

    .2ק חל 1918י ו משולבים באריחי אזהרה ופסי אזהרה כאמור בת"היי  - ותרגמד 6.6.8.3

  ם י תרון ושימקלחו  6.6.9

 .פ תקןע" הגד החלק  Full Body לןגריט פורצ -רצפה  6.6.9.1

 .אריחי קרמיקה או גריט פורצלן -קירות  6.6.9.2

   .תקרת מגשי פח לחדרים רטובים –תקרה  6.6.9.3

  חדרי מכוות וחלל מכולות והעמסה   6.6.10

 .ק גד שחיקהמוחלטון ב –רצפה וקירות  6.6.10.1

ותקרה   6.6.10.2 גובה    –קירות  אריחי  3עד  ל קר  מ'  מעל  ם טכיי  אזוריםמיקה  צבע   3ה  בוג,  מ' 

  .גד עובשאקרילי 
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  רי גגות: יתגמ 6.6.11

  .ירוקה ה יחולק לאזור המערכות ולאזור הגגהמבגג  6.6.11.1

  יוקפו במעקה תקי.   -כל הגגות   6.6.11.2

 ת לרבות איטום מערכבי הישבון את כלל רכיש להביא בח – גג ירוק בגיון איטסיבי  6.6.11.3

  אישורפיאומטי יובא לן הלבקל ידי הפן תחזוקתו עגג ואוט המפרומשקל האדמה.               

  .  יהמהמז             

 החיות תכון                       

החומרים בהם עשה שימוש במערכת הגג הירוק צריכים לעבור מבחים בפרוטוקולים 
   של ) והוגדרו מתאימים על ידי התאמה לקריטריויםFLLים, התקלים (כגון מכון מקוב
    ים. ע דרושביצו

   :שגגשכל אחד מה"ל על מת לרמות אותות של רש דו גג ירוק

   אור יום  
 לחות  
  יקוז  
   אוורור לבתי השורשים  
  דישון 

 שכבות הגג יכללו: 

 יריעות למיעת זקי שורשים   .1
  בת הגה  הגה מפי לחות / שכ .2
  גירה  בת אשכ /יקוז  .3
 שכבת סיון  .4
  מימד צומח  .5

  

עבו 6.6.11.4 טכיים  ביהיו    מערכותהר  גגות  לדרבגמר  פתח,  ה כ יטון  ישולבו  אוורור בגגות   י 

עש/ כןאור/סילוק  הקוסט,  כאשר  ציוד דרש,  מחלידה.  בלתי  ממתכת  תהיה  לשיאתם  רוקציה 

  כות וכיוצ"ב. , סבויםקירות מסתור, גגטכי לסוגיו יוסתר מכל כיוון אפשרי של צפייה, באמצעות 

  איטום ובידוד    6.7

  כללי 6.7.1

ההקבלבאחריות   6.7.1.1 ולב  יפאומטן  את  ודלאטום  בח  ה,במהד  לדרש  התכון בהתאם  וק 

יה, תקיה, בה תווהבים הישראליים החלים ועלופי כל דין.-התק  

  ו. ישורובא העירייהמועדי היישום של עבודות איטום ובידוד ואופיו יהיו בתאום עם  6.7.1.2

תות  ן מפחיאיישות מיימום. הוראות מסמך זה  שות במסמך זה כדרהדריאת    יש לראות 6.7.1.3

 מתקים אטומים.  עירייהלספק ל יומטאפהקבלן החריות מא

  ות האיטום בודעתכולת   6.7.2

  לפחות לרכיבים הבאים:  ,מבלי לפגוע בכלליות האמור, יתייחסו עבודות האיטום

  יסודות, קורות יסוד.  6.7.2.1
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  .פרדהזי הארג, יצוקות על רצפות תלויות 6.7.2.2

  רצפות מוחות על הקרקע. 6.7.2.3

  ה.ח עבודבמרוו קיםקירות תת קרקעיים יצו 6.7.2.4

  קרקעיים. -סאות וסלארי תתלוכ ןדיפוות קיר 6.7.2.5

  קורוזיבית.-ה אטיכהג קירות תומכים, 6.7.2.6

שירותים, מקלחות,   6.7.2.7 כגון:  רטובים  וקירות חללים  של  מטבחוןרצפות  וכן פתחים  וכד',   ,

  חללים כאלה.

  .הגג המב 6.7.2.8

6.7.2.9 יים קירות חיצו .  

  ד'.וכ תפשטות שוים לכל אורכם: רצפות, קירות, גגותי התפר 6.7.2.10

   וות הידרטים.ואר היאיסטלצות שירות לואר 6.7.2.11

  פרטי האיטום  תכון  6.7.3

שיגימכיסהמ 6.7.3.1 הפאומטי ש  ם  ת"י    הקבלן  עפ"י  הביין  פרטי  כל  את  גם  יכללו  לאישור 

צוע, עקרוות  י בילשלבהשוים, מפרטים  , ולרבות בין היתר את פרטי הקצה, המפגשים  1547/13

 א:חות את הפרוט הבלפ ולליות יכ'. התכפה וכדקות הצבדיבקרת איכות, תיקוי איטום ומפרט ל

  ועים ומפלסיהם. בות קווי המפגש של השיפ לר   , תכית כל משטח אטום    6.7.3.1.1

חתכים מפורטים של כל שכבות התשתית, מערכת האיטום, וההגה על האיטום     6.7.3.1.2

כל  ורכיביהן,   פירוט  הקצה  רים  החומ לרבות  פרטי  כל  פרוט  יישומם.  ודרכי  והאביזרים, 

  למות מערכת האיטום. רות וההפרעות לש חדי ה   ל ום של כ י האיט כל פרט יטום ו הא   של 

וה המ   ט פרו  6.7.3.1.3 הצרת  יקום  שילוב  ציוד,  בסיסי  שילוב  היקוז,  קולטי  של  מידות 

    ת יקוז, וכד'. מי גשם ומוצאים, תעלו   ציורות החודרת והתעלות למייהן,  

 מקומות אופיייים.   תכים של ח ט ה פרו  6.7.3.1.4

  :העירייהישור לא שי גלה ומטיהקבלן הפאל טום שעלאיפרטי ביין עיקריים  6.7.3.2

  ג ג 6.7.3.2.1

  דוד הגג. ובי   חתך עקרוי דרך איטום  . א 

מכוות,   . ב  בסיסי  לגג,  ביציאה  ספים  מעקות,  מרזבים,  דרך:  עקרויים  חתכים 

  חדירת צרת רגילה ומיזוג אויר. 

  . יטום ם לא הקשורי   ור שוים פרטי גימ  . ג 

  :קירות 6.7.3.2.2

  חתך טיפוסי דרך איטום קירות.  . א 

  מיים. ים טרו מט איטום אל  . ב 

  קירות, תקרה. רות מסך לרצפה,  קי   ן י ב   החיבור איטום   . ג 
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  לוות. ף ח ק איטום בהי  . ד 

    פתרוות לטיפול בגשרי קור.  . ה 

  איטום חדרים רטובים:  . ו 

    . שירותים, מקלחות, מלתחות  . ז 

  חדרי מכוות.  . ח 

  איטום תפרי התפשטות.  . ט 

הלתר  מעהואיטום:  יקוז    6.7.3.3 כך שתימחישים השוים.  יתוכו  והאיטום  חיקוז  דירת  ע 

  ת. צפוה לקיצון שבמקרי ים גם מ

 .העירייהש ובכתב של וים אישור מראטע םודות האיטוהפרטים של עבכל התכיות ו 6.7.3.4

    בידוד תרמי : 6.7.4

תי 6.7.4.1 האיטום  מערכת  הפוך",  "גג  המכוה  איטום  מערכת  תכון  הדורשים  ע"ג בגגות  ושם 

  טיבי עם שיפועי בטון ושכבות הבידוד מעליהן. טרוקקוסהבטון ה

בדריש  הבידודכת  מער 6.7.4.2 תקן  תעמוד  לא  1045  אלירשי ות  יועץ  וכפופה  של  ישור  הבידוד 

 .העירייהו טיהפאומלן בהק

ת"י   6.7.4.3 לרבות:  רלווטיים,  אחרים  ותקים  לאיטום  התקים  דרישות  בכל  יעמוד  האיטום 

  על חלקיו ועוד.  2752ים, ת"י וספ ים על חלקיו ותק 1430על חלקיו, ת"י  1752

  ם. מיימורישות ה דהאמור בתקים מהוו 6.7.4.4

צרי החומרים  של י  עצויבהתאמה מלאה גם למפרטי  וכו ויבוצעו בית  םוטהאי  כותמער 6.7.4.5

ותכלולה את כל מרכיבי העבודה (לרבות כל חומרי העזר), הדרושים לביצוע מושלם של העבודה  

 במקומה באתר. 

  ב מיוחדת לושאים הבאים: וי המבה, תוך תשומת ללת ותאםמערכת האיטום ת 6.7.4.6

(א הקוסטרו בה  ה למ אמ הת  6.7.4.6.1 קים במקום, מבחית  טרומיים או יצו   טים  מ ל קציה 

  ת סדיקה). וסכ   ה צי מ ר דפו 

פגיעה   6.7.4.6.2 לצמצם  כדי  ואשים,  ציוד  כלים,  תועת  כושא  הגג  לתפקוד  התאמה 

  אפשרית במערכת האיטום. 

  קריה. ום ב האיט ות  האזור ועמיד   התאמה לאקלים  6.7.4.6.3

  ת. ירו מיעת חדירת מים מתחת לריצוף וספיגתם בק  6.7.4.6.4

     . ן י יב לבי השטח שמסב וז  יק  6.7.4.6.5

  יתוח. תחת לפי הפ שמ   ס י, במפל ות מבה תת קרקע הרחקת המים מקיר  6.7.4.6.6

  פתרוות ליציאת מרזבים ואיסוף המים.  6.7.4.6.7

  ך זמן. איטום אלמטים תת קרקעיים בדרך וחה לביצוע, המבטיחה איטום לאור  6.7.4.6.8

  ית והגה קבועה). כל שלב (הגה זמ ום ב האיט הגה על   6.7.4.6.9
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  . ם י השלב ין  ת ב ויו והתחבר ביצוע  בי  התייחסות לשל  6.7.4.6.10

  טוםכון מערכת האיוות כלליים לתעקר 6.7.5

הבטוןןיתהככל   6.7.5.1 לאלמט  צמודות  יהיו  האיטום  מערכות  ללא   ,  הקוסטרוקטיבי, 

  .הקוסטרוקטיבי אפשרות מעבר מים בין מערכת האיטום לבטון

6.7.5.2 אלמ על  למעטאופקטים  איטום  ביריעות  יעשה  להיאט  יים  שיכול  שירותים    ם חדר 

ות  מיריע  טוםילא במריחות או במערכות  יעשה בהתזות או  ייםכאלמטים ום על א . איטריחותמב

 הדבקות מעצמן לבטון.

  אופן איטום גג המבה  6.7.6

הגג  6.7.6.1 גיא  -מבה  בד  תרמי,  בידוד  איטום,  שיפועים,  הפוך".  "גג  של  ושכבות -ומבה  טכי 

  גה.ה

  ם בגגות:ועי שיפ 6.7.6.2

  . 1752ן  התק השיפוע המזערי יהיה בהתאם לדרישות   6.7.6.2.1

השיפ  6.7.6.2.2 המ יצירת  מ   - פת ד ע ו ועים  בטון  יתן  באמצעות  בהליקופטר.  וחלק 

הש   צע ב ל  להציע  את  יתן  לחילופין,  הקוסטרוקטיבי.  בגג  ליצירת  יפוע  אחרים  פתרוות 

(ולא מב   השיפועים.   ייה). מעקות יהיו אך ורק מבטון 

  ום חומרי איט 6.7.7

  ה באמצעות יריעות ביטומיות משוכללות. ם יעשיטואה 6.7.7.1

מומלץ    כל שטחן לתשתית.ייה), מולחמות בהש  לעת (אחת  ה בשתי שכבות תושמיעוהיר 6.7.7.2

  פולימרי. ש בביטומן ימוש

מ"מ כל   4, בעובי מזערי של    S.B.Sהיריעות יהיו מביטומן משופרות בפולימרים מסוג   6.7.7.3

  אחת.

  כולל בשטחים אכיים של כרכובים.ית, לתשתה ה בהלחמה מלא היריעות תחובר 6.7.7.4

ביריעות עם גמר   וכד') יש להשתמש וד  דיבלוחות    ,ריצוף(כגון  ריעות  הי  בהעדר כיסוי על 6.7.7.5

(ולא  גרגט  אל  ש  עליון יהיו מבטון  יריעות חשופות השיפועים  במקרה של  העליוה).  (ביריעה  לבן 

  . שמים ל איזון אדים ו מבטקל). לא יותר ביצוע גגות עם יריעות ע

ף בשי המכופ  מייוםם מאלותאיאיטום בהגבהות (רולקות) באמצעות סרגל חיזוק מר  גמ 6.7.7.6

 עם בטון, יריעות ואלומייום.  חברותתלה  םסטיק איטום גמיש המתאיואטימה בתווך במיו דדצ

  יקוז הגגות 6.7.8

וכמפורט  מספר המרזבים, קוטרם ואופן פיזורם יקבעו בהתאם לשטחי היקוז הדרשים,  6.7.8.1

  לישה. ובית גגם זרבלב קזים. בכל גג תשו  בכל גג יהיו לכל הפחות שי ים.ובתקבתקות 

בעת  ים מפלדה, בעלי טשתיוטי מי גשם חרביזרים קולבאמצעות א   תבוצעוז  קימערכת ה 6.7.8.2

על   במפעל.  לגוף האביזר  ביטומית מולחמת  יריעה  עם  הידוק קשיחה או אביזרים מפוליאתילן 

  ל צרת היקוז.ג ואם הגבר היטב אל איטוהמרזבים להתח 
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בת המילוי  שכ  ךותים גם מאת המ  מקזים חדים המיולקולטי מי גשם ה"ל יהיו חורים   6.7.8.3

  לריצוף/בטון ההגה. שמתחת

ירדוזבירהמ 6.7.8.4 או    50תמיד בצורה אכית מקודה המרוחקת    ם  הגג  ס"מ לפחות ממעקה 

  מכל הפרעה אכית אחרת.

עם שוליים תחתוים אליהם  שתי  חרו  ה באמצעות אביזראיטום סביב צרת חודרת ייעש 6.7.8.5

 ום. איט קיטה ומסט ירוס "י חבקמעלה עמל יולחמו היריעות ויסגרו

  י מכוות: איטום באזור 6.7.9

יהיה   6.7.9.1 שטחופקאהאיטום  כל  פי  על  הפרעות  י,  ללא  ומתקים    ,הגג,  מכוות  באזורי 

ה   ,למייהם שכבת  גבי  (על  מזויין,  מבטון  הגה  האיטום  על  ועתעשה  התרמי)  ו  יוחליה  בידוד 

  בסיסי הציוד, מבלי לחדור את שכבת האיטום. 

  (גג הפוך).מי רתההבידוד מתחת לשכבות ימצא  טוםהאי 6.7.9.2

גבי שכבות -להתקין מדרכים על  הקבלן הפאומטי   על   גקים הקבועים על הגהמת  סביב 6.7.9.3

 הגה. המדרכים יובילו מפתח היציאה לגג אל כל מתקן ויקיפו אותו. 

  טוםחומרי האי 6.7.10

  לפי ביצוע העבודות. העירייהים אישור מראש של טעו יטוםכל חומרי הא 6.7.10.1

המיוהאי  ומריח  כל 6.7.10.2 באטום  ייהי  ץרצרים  תקן  תו  בעלי  איו  חומרי  מתאים.  ם  ו טשראלי 

יהיו אים  ש כ"ל,  תקן  תו  בהעדר  אולם  ישראלי,  תקן  תו  בעלי  כן  גם  יהיו  בארץ  מיוצרים 

ה לדרישות  מתאים  תקן  תו  בעלי  גהחומרים  בארה"ב,  חוק  על  (  בריטיה  וא  ה,רמיתקים  פי 

   מוש.לשי רתמו 1430/3וכן  1752/2ת"י  ואםרק מה שת –התכון והביה 

  ם ים לאיטוהכת שטח  6.7.11

(לרבות שטחות  רכל מרצפי ותק 6.7.11.1 יש לבצע עבודות הבטון  ובטון קל) עליהם  בטון  י מדה, 

. כמו כן  וכד'רים קעים, סדקים, חואיטום, חייבים להיות מיושרים ומוחלקים וללא כל בליטות, ש

מלכלוך,   לחלוטין  קיים  המשטחים  יוחלקעליויגגות    ואבק.  פהשאיהיו  יציקתם  עת  ב  ום 

  ליקופטר, או ש"ע. בהחלקת ה

לקבל איטום יהיו חלקים, ללא בליטות, שקעים, גרדים וכד'. יש    המיועדים  טוןבשטחי   6.7.11.2

  טום. האי וים מכשול לקבלתלסתת חלקי בטון בולטים, ושאריות "מיץ בטון" המהו

בשיפועים או שטחים אופקיים האמורים   6.7.11.3 בטון  ביריל איטולקבשטחי  בים    טומיות עות 

ים, או בהחלקת הליקופטר, או ש"ע,  הכיוו  ישללחלוטין וחלקים בסרגל  ות, יהיו יבשים  ופרמש

  לקבלת האיטום. 

ם בדופן האכית  בצדי מעקות ודומיהם, בגגות ובכל מקום שיידרש, יוכו שקעים לאיטו  6.7.11.4

 ולקות והאיטום. ת הרלקבל

  ביצוע האיטום  6.7.12
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תבו 6.7.12.1 האיטום  יצעעבודות  על  קבלה  בעדי  הישראלמכומ  ההסמכ  ליים  התקים  לפי  ן  י 

  . 1752והל מת"י ת.ת  

   ראשי צוותים באתר יהיו בעלי הסמכה ממכון התקים של "אוטם מורשה". 6.7.12.2

     ביצוע הצפות ובדיקות המטרה  6.7.13

למותם בשיטות המפורטות לעיל, אך  ו בשאטמאו מרפסות אשר  /בסיום העבודה בגגות ו 6.7.13.1

ה ביצוע  הבההללפי  או  ת,  בגה,  הציעשה  האטמים  של    הפדיקת  להחיות  השטחים  בהתאם 

מ"מ מעל קודת הגג הגבוהה    50). הגגות יוצפו ברום של  1חלקיו (לרבות חלק  ל  ע  1476שבת"י  

  ) שעות. 72ביותר למשך שבעים ושתיים (

לגבדיקות   6.7.13.2 יגות שטוחהצפה  צרבוצעים  ת האיסטלציה ו תוך סגירת פתחי היציאה של 

י  ,עקהקר  ומתבק עם  האיבתאום  היזםלציטסועץ  של  בלובעזר  ,ה  בהתאת  מיוחדים,   םים 

  רישות התקים. לד

יתוקן המקום הפגום ויש לחזור על בדיקת ההצפה    -באם יתגלו סימי רטיבות או דליפה   6.7.13.3

הגבהות מקומיות   הקבלן הפאומטים, יבצע  במי  ולאושכל קטעי הגג ימעד לקבלת גג אטום. כדי  

  . םי חמית פתאטום ז " או יטופרים"ס זמיות,

העליון של יריעות החיפוי.    מגובה הקצהום  קבשום מפי המים גבוהים  יש לוודא כי אין   6.7.13.4

ההצפה.   קיום  את  זאת  בכל  יאפשר  אשר  מקומי  טיפול  לבצע  יש  כזה,  מקום  קיים   במידת אם 

  זמית ההכרחית לביצוע ההצפה. ייהכל בהצורך יש לבצע 

ה) שע 72(  ם ושתיי  בתום שבעים  6.7.13.5 הגג  צפה מלאהות  ור  עודוב  של  ק לאחר  הגג מלא מים 

  ש התקרה, ייראה הדבר כאילו הסתיימה ההצפה בהצלחה. ויוב ברזמהשבדקו יציאות 

שהיא 6.7.13.6 הצפה  בדיקת  הפאומטייערוך    ,בכל  ה  הקבלן  פי  על  מתאים  בתדו"ח  קן  מפורט 

 . העירייהשו לאישור ויגי לי, ישרא

  איטום ערכת העבור מה, החיות לסעיפי הקוסטרוקצי  6.7.14

רכמ  אלמטים  6.7.14.1 קורוו  כלוס,  קורותאשי  ברצפה,  יורדות  וכל  לקירו  אשר  ת  דיפון  ת 

אלמטים המפריעים לרציפות האיטום, יתואמו בין הקוסטרוקטור מטעם הזכיין ליועץ האיטום  

  לם. הבטחת איטום מושמטעם הזכיין, ל

  ן, הרצפות התחתוות יהיו ללא קורות יורדות.שיתככל  6.7.14.2

  איטום, בלוח"דים.   המיועדות לקבלת ים,במות של פות תחתון רצלתכן אי 6.7.14.3

  בטון, אלא אם דרש אחרת.ג יהיו מבג םמעקי 6.7.14.4

חגורה תחתוה לכל הקירות של אזורים אטומים, לרבות: קירות קומת קרקע,   6.7.14.5 תתוכן 

 '. כוים ורים רטובים, מעקקירות חד

  החיות כלליות וספות   6.7.15

אר 6.7.15.1 וכל  הידרטים  שי שירות  ון  ארוות  באחר  בו  צש  או  שיפועים מי   תררז  יקבלו    ם 

  ט איטום סביב לקז. לל פרוכ ,ובתחתית, יאטמו ויוקז
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  ציורות כל חדירות הצרת למבה, בדגש על חדירת אלומות צרת יתוכו במרחקים בין   6.7.15.2

בתאום מלא בין יועץ האיטום ליועצים   ות וריצן הביביצוע האיטום  המאפשרים את     החודרים, 

  ין.ל הזכיחרים שהא

ם פתח צדי מוגן  טים עכש  ךר בילה אחרת יועלו לגג דל ותקשורת וכל כחשמ  תרת, צלותע 6.7.15.3

  מחדירת מים.

  בהתאם להחיית הרשויות.  -איטום גד חדירת גז ראדון  6.7.15.4

  יבוצע איטום לכל הקירות.  6.7.15.5

מ 6.7.15.6 חשקירות  לרבובטון  כדוף,  בשילו  וגמתת  יאטמו  ברוביץ'",  יציקות  "קירות  עם  ב 

  בטון. בק  דסרות וטיפול כל פגם או  יפול בחורי הקשי, טהקיפרי היצבכל ת  טיפול  לרבות  ון,הבט

  תערובת הבטון תתוכן במיוחד לסדיקה מוכה, לקבלת קירות אטומים. 

(קירות מבטון חשוף יקבלו טיפול מבחוץ, ע"י הספגה   6.7.15.7 ) בעל transparentבסילר שקוף 

יש המסוגל גמ  יבוע  בע רבבעו בצבע ייצבגמר צוף  שה. קירות מבטון חש  15אורך חיים של מעל  

 . על סדקיםלגשר 

  כות חשמל מער  תכון החיות 6.8

בלבד, מיימום  דרישות  הין  להלן  המתוארות  החשמל  ממערכות  את    אין  הדרישות  פוטרות 

את    פוטרות  אין   ,ם של מסמך זהאחריקים  פרות המופיעות במלעמוד בדריש  הקבלן הפאומטי

הפאומטי וישובדרוד  לעמ מ  הקבלן  הפאומטי קהפוטרות את    ואין  למש חוקי החת תקות    בלן 

תכון מערך החשמל יבוצע בתיאום    מערכת חשמל תקיה מלאה ומשביעת רצון.  הירייעמלספק ל

  . 5281עם דרישות תקן  ירוק 

  כללי 6.8.1

יוז 6.8.1.1 החשמל  בימתקן  במתח  מח"ח  גבוה  KV22יים  ן  מתח  לוח  השאה   ,ויכלול  מערכת 

בייים מולמ  ממתח  גרט, מערכV400ך  תח  לוחות חשמל  UPSת  זות חרום מערכולה  םירות   ,

  לוחות חשמל משיים. ם ויראשי

מערכת החשמל הראשית תתוכן כך שתתקבל רמת יתירות גבוהה שתאפשר המשך הזה   6.8.1.2

במקרה גם  שוים  עומסים  ה  של  אחד  השבתת  באשאישל  פסי ם  בין  מקשרים  מפסקים  מצעות 

  החליפי.  חלופית מפס שאיזן וי ש י וסף וח ראשצעות לם ובאמשייהשאים בלוחות הרא

  

  "יחהזת חשמל מח 6.8.2

הזת החשמל למתקן מחח"י תהיה הזת מתח אחת במתח בייים והתשלום עבורה לחח"י יהיה 

  . הקבלן הפאומטי באספקתכלול 

  מבה הארקת ה 6.8.3

בהתאם ת ופרק ח' הארקו  1954ק החשמל התשי"ד  לפי דרישות חווד,  ת יסהארק  תבוצע 6.8.3.1

  . 1981 אמשת  81019ל החשמלתקת 
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לולאת   6.8.3.2 תימדדעכבת  הארקת    התקלה  השוואת    ,דיסוהדרך  מפס  מותקת  כשזו 

  דרישות התקן.בהפוטציאלים ותעמוד 

ישראלי 6.8.3.3 תקן  בדרישות  העומדת  תקית  הארקה  מערכת  תבוצע    , 4חלק    1907  באתר 

  מסחריים.  ייםיבב  דרישות הארקת הבזק וההתחברות להארקהבחצרי לקוח בזק  תותרש

6.8.3.4 אומטע יבצ  למאי חשושבלהארקת היסוד של  גר"מבדיקות הארקה במודד " יהקבלן הפ

  כל לוח חשמל במבה. המבה ול

בין מוליך   6.8.3.5 על    PENאו מוליך    0ההתגדות השקולה    סף, בו  אוהם.  2לאדמה לא תעלה 

ת הכללי  ן המסהלביכוכב של מקור הזיה  התגדות השקולה בין קודת האי המש  במבה המוזן

 .על הקוב בתקותלה תע אדמה לאשל ה

  לוח חשמל מתח גבוה  6.8.4

  י:לכל 6.8.4.1

  . הלוח יותקן בחדר מ.ג. KV22המפרט הו ללוח מ.ג.   6.8.4.1.1

  הלוח מ.ג. יבה באחת משתי השיטות והן:  6.8.4.1.2

מהעמודה השכה לה רדת  מופ  כאשר כל עמודה  SF6לוח אשר המפסקים מצאים בתא   .א

  ). SF6מבודד בגז (לוח 

  ים. שלפ  םם מפסקיקומפקטי ע METAL ENCLOSEDלוח  .ב

  ים עיקריים: תוים טכי  6.8.4.1.3

    KV22מערכת פטרסון  שיטת הארקה של לילסהארקת דרך  .א

  זרם ומילי לפסים.  – A630 .ב

 זרם קצר סימטרי.  – KA16 .ג

  :בדיקות 6.8.4.2

בדי יבדקו  הלוח  חלקי  בהתאםכל  טיפוס  היצרן/ספק ה  IECי  לתק  קות  במפעל  רלווטיים 

  . ייההעירתתפות ציג בהש וית יהיקוהבד, דם הציוופקו ע יס  ותעודות מתאימות

פורט בשלושה העתקים. קבלה ואישור הדו"ח  ן ויימסר דו"ח בדיקה מיצרההלוח ייבדק במפעל  

ור  ישא  בלקין  היצר  ראש כיוג מלדא  הקבלן הפאומטיבאחריות    יהיו תאי למשלוח הלוח לשטח.

  הבדיקות במפעל יכללו: חח"י לציוד המוצע.

  ומילי. ח  מת ות ב יק ד ב  6.8.4.2.1

  דקה.   1למשך    KV50  - והלוח ב   יוד הצ   יקת כל ד ב  6.8.4.2.2

  ברת זרם ראשוי וכיול ההגות. ההגות ע"י הע   רכת ע בדיקת כל מ  6.8.4.2.3

  בדיקת כל מערכת הפיקוד.  6.8.4.2.4

  בדיקות שילוט ומספור חוטים.  6.8.4.2.5

  כת. בדיקות מכיות דל מער  6.8.4.2.6
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  המופיעים בסעיף זה.   IEC  - דרות ב המוג קות  כל יתר הבדי  6.8.4.2.7

  זה:   למפרט   ם י וטי הרלו   IEC  להלן פרוט תקי  6.8.4.2.8

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.  

יות  6.8.4.2.9 שהלוח  ו ק לאחר  על  ן  יהיה  החשמל  בחדר  הפאומטי יחובר  לבצע    הקבלן 

  תן בהמשך. י בדיקות חוזרות לפי הפרוט אשר י 

  הבדיקה תעשה על ידי מהדס או הדסאי בעל הסמכה מתאימה.  6.8.4.2.10

  להלן פרוט הבדיקות אשר יבוצעו בשטח:  6.8.4.2.11

  .KV5בדיקת בדוד מגר  א

  . ילבדיקה במתח ומי ב

  .בד)בל  75% -בדיקת מתח יתר (ב ג

  בדיקת שלמות פסי צבירה וכל החיבורים. ד

  בדיקת חווט מלאה. ה

  . TYPE TESTEDהלוח יהיה לוח  ו

  :METAL ENCLOSEDמבה לוח עבור לוח מסוג  6.8.5

 הלוח יכלול 6.8.5.1

 . תא מתק כיסה ומשה מתח 6.8.5.1.1

   .תא מפסק כיסה (מפסק שלף) 6.8.5.1.2

 ם שלף. מפסק זר ודת יציאה כוללתעמ כל תא מעבר ותאי יציאה לכל שאי בפרד, כאשר 6.8.5.1.3

  ה פימימב 6.8.5.2

  . COMPACT METAL ENCLOSEDמבה הלוח יהיה לפי סטדרט של לוחות  .א
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יהיו מודולרי .ב בתאים  יכל התאים  כל שיוי  יהיה להוסיף תאים מבלי לבצע  כך שיתן  ם 

  הקיימים. החיבור בין התאים יעשה רק ע"י הצמדת התאים וחיבור בין פסי הצבירה. 

  יות לפי הפרוט להלן: קות פימ חולקו לשלוש חלום ייאתה .ג

 תא פסי צבירה.  

 תא ציוד מ"ג.   

  .ות ופיקודתא הג 

  מבה כללי: 6.8.5.3

של   .א התחתון  בחלקו  כפולה.  מתכת  לרצפת  מעל  חופשית  לעמידה  בוי  יהיה  מ.ג.  הלוח 

  . Uהלוח יהיה בסיס העשוי מפרופיל 

  לפחות. IP31הלוח יהיה בדרגת אטימה   .ב

  מופרד לגמרי מהתא השכן.תא יהיה פח אשר כל תא ו לוחכ יהלוח יהיה בו .ג

  הלוח יהיה עם גישה מלפים בלבד. .ד

שיאפשר  .ה כך  בלחץ  המתרומם  מכסה  עם  פתח  יותקן  הברייקר  תא  של  העליון  בחלקו 

  שחרור גזים במקרה של תקלה.

  החלק התחתון של הלוח יכלול כיסוי מתפרק לכבלים.  . ו

הגה הכיסוי יהיה גומיות    ם דרכו יהיה דרךבליהכ  הכיסוי יהיה בוי משי חלקים ומעבר .ז

  טי. מחומר פרה מג

 מלא. MIMICהחלק הקדמי של הלוח יכלול  .ח

  :פסי צבירה 6.8.5.4

ל פסים  יהיו  צבירה  של    630A  -פסי  סמטרי  קצר  ל  16KVולזרם  מתכווץ  בשרוול    -מבודדים 

KV24 .  

  פרוט כללי למבה: 6.8.5.4.1

יועבר .א מ.ג.  של  ההפרדות  דרך  עוברים  הפקוד  חוטי  משו  ציורותב  וכל  רייים  גמישים 

  ארקים. ויהיו מ ציורותה

אשר יספק ויורכב    תרמוסטטלכל תא יהיה גוף חימום דגם אמבטיה אשר יופעל על ידי   .ב

  בתחתית התא.

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

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

  רט למזב"ג שלף:פמ 6.8.5.4.2

ים טכתיים עיקרו ים 

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

  זרם ומילי.  – A630 .ב
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  כושר יתוק של זרם קצר סימטרי.  – KA16 .ג

  . מספר פעולות מיימלי בזרם ומילי  10,000 .ד

  . מספר פעולות מיימלי  40 .ה

מלא . ו מבה  בתוך  מגעים  בעל  יהיה  בוואקום.    SF6ז  בג  המזב"ג  המגאו  עים מבי 

  . EEספח  IEC56על פי תקן  SEALED FOR LIFEאטומים לכל החיים הממולאים גז יהיו 

  המזב"ג יהיה מיועד להפעלה חשמלית. .ז

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

  יתוק המזב"ג יעשה ע"י סליל הפסקה.  .ט

א . י גם  תהיה  לעיל  האמור  שלות  רשפמלבד  ידית  ו  למתיחה  והפסקה הקפיץ  הפעלה  כן 

  "ג.מכית של המזב

זמן   . יא כל  ממקומו  המזב"ג  של  הוצאה  או  הכסה  ימע  אשר  מכי  חגור  יהיה  למזב"ג 

או   מחובר  לגמרי  במצב  מצאת  לא  שהעגלה  זמן  כל  המזב"ג  סגירת  ימע  כן  מחובר.  שהמזב"ג 

  .TESTבמצב 

חופשיים   .יב עזר  יהיו מגעי  הפימי  שים לפיק(בוסף לאלו שמשמ  4N.O+4N.Cלמזב"ג  וד 

יתוק מכי, לחצן חיבור מכי חיבור הארקה, מראה מצב מגעים מכי, מוה  של המפסק) לחצן  

 פעולות ואפשרות לביצוע עילה מכית עם מפתח במצב פתוח.

  מפרט למתק:  6.8.5.4.3

  תוים טכיים עיקריים:  .א

  זרם מיימלי למתק.  A600 .ב

  . 0.7הספק  ס ומילי במקדםעומב םכמות יתוקי  100מיימום   .ג

  בלחץ מוך. SF6מגעי היתוק והחיבור של המתק יהיו אטומים בגז  .ד

  וחיבור מכי וכן מראה מצב מכי. קיתולמתק יהיה סליל הפסקה מגעי עזר לחצן  .ה

  :G.I.Sמבה לוח  6.8.6

עמו כל  כאשר  בפרד,  שאי  לכל  יציאה  ותאי  מתח  משה  תא  כיסה  מפסק  תא  יכלול   תדהלוח 

  רם. אה כוללת מפסק זיצי

 ח: הלו מבה 6.8.6.1

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. 

  ה למעט פסי הצבירה הראשיים.יכל עמודה תהיה פרדת לגמרי אחת מהשי 6.8.6.1.2

  י הפרוט להלן: ימיות לפחלוקות פ 4 -אה) תתחלק ליצי ואעמודת מפסק (כיסה  6.8.6.1.3

  תא פסי צבירה. .א
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  תא מפסק ומתק הארקה. .ב

  תא חיבורים ומשי זרם.  .ג

  תא פיקוד והגות.  .ד

  עמודות משה מתח תחלק לשלוש חלוקות פימיות לפי הפרוט להלן: 6.8.6.1.4

  תא פס צבירה. .א

  תא משה מתח.  .ב

  תא פיקוד והגות.  .ג

של המפס 6.8.6.1.5 וההפסקה  ההפעלה  האט  היהי  קמגון  מהתא  במופרד  כך    SF6  -ום 

  שטיפול במגון לא ידרוש את שחרור הגז.

  יתן יהיה לטפל במגון כאשר הגז מלא בתוך קומפרטיזצית המפסק.  6.8.6.1.6

 מגעי המפסק יהיו באווירה פרדת מהאווירה של תא המפסק.  6.8.6.1.7

  פרוט כללי למבה: 6.8.6.2

  . METAL ENCLOSEDהפרוט הו זהה למפורט עבור לוח מסוג  

  ות: שימ תהגו 6.8.7

  כללי: 6.8.7.1

מגעי    ,תורכבות  ההג  מערכת .א עם  מיקרופרוססורים  מבוססי  אלקטרויים  הגה  ממסרי 

של   הפרמטרים  כל  להעברת  טורית  לתקשורת  וחיבור  ממסר  כל  של  השוות  לפוקציות  עזר 

  הממסר וכן לאפשרות שליטה וכיוון מרחוק. 

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

  ה. לושה משי זרם המותקים בכל פזיסות משפאזיים ויקבלו כלת ת והממסרים יהי .ג

  כיסות זרמי זליגה יתקבלו דרך משה זרם טבעת. .ד

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

  .לממסרים יהיה מגע עזר אחד לפחות לכל פוקציה . ו

  ). A5(מפסקים  פעולות מיתוג שלם לידעלממסר יהיו לפחות שי מגעים כללים המיו  .ז

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

  לציון פעולות בממסר. LEDלממסרים יהיו וריות  .ט

הממסרים יהיו עם בקרה עצמית לתקיות הממסרים במקרה של תקלה פימית בממסר   . י

  ת חיצוית.ערכלמ יופעל מגע "תקלה פימית" עבור חיבור

  פימית לאחסון התקלות האחרוות.ערכת זיכרון יה מר תהלממס . יא

לחצן   .יב יהיה  ההגה   RESETלממסרים  ממסר  פעולת  לביטול  המכשיר  בחזית  מכי 

  לפוקציות עם החזקה עצמית.  

  לממסרי ההגה יהיו הפוקציות הבאות: .יג
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קצר   .1 זרם  הגת  לכיוון,  יתת  טרמית  הגה  כיסה,  וזרם,  כי  עם  תמושהימפסק  זמן  וון 

  תח, מפסק יציאה.ה כיווית עם כיוון זמן זרם ומ גת זליגה

  ת מושהיהגת זרם קצר    INVERSE  -עם כיוון העקומה וכן כיוון סוג ה  INVERSEהגת   .2

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

  משי זרם ומשי מתח:  6.8.7.2

  משי זרם  6.8.7.2.1

  ה.ה ולמדידהזרם ישמשו להג ימש .א

  כל משה זרם יהיה בעל שי גרעיים.  .ב

 1  :5P10, 15VAתוי גרעין  .ג

 2  :15VA.N<5 CLASS 0.5ותי גרעין  .ד

  משי מתח:  6.8.7.2.2

 Y/Y/22/√3/    0.11/√3המערכת תורכב משלושה משי מתח עם שי סלילים משיים כ"א האחד  

  בהתאמה. VA15  -ו VA30 -כוכב למשולש פתוח, ל KV11/3. 22/0והשי 

  ים: ולת התאכת 6.8.7.3

(בלוח   6.8.7.3.1 מתק  עם  כיסה  את  METAL ENCLOSEDעמודת  תכלול  העמודה   (

  האלמטים העיקריים הבאים: 

  מתק בעומס.  .א

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

  קיום מתח בכיסה ויותקו על הפל. 

  בתחתית התא.קו יות אשר  KA10ומילי ה קירכלאי ברק לזרם פ 3 .ג

המחו .ד הארקה  את  ב מתק  לחבר  יתן  יהיה  שלא  כך  בתא  המותקן  בעומס  למתק  ר 

  המתק כאשר מתק הארקה מחובר ולהיפך. 

חי .ה גם  יהיה  הארקה  התא בלמתק  הדלת  את  לפתוח  יהיה  יתן  שלא  כך  התא  לדלת  ור 

  באם מתק הארקה לא מחובר. 

  מהירה ללא קשר לפעולת הידית. ופתיחה  מגון של סגירהעם  יומתק הארקה יהיה ב . ו

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

  אביזרי פיקוד כדרש. .ח

בלוח   6.8.7.3.2 כיסה  מפסק  את ,  METAL ENCLOSEDעמודת  תכלול  העמודה 

  האלמטים העיקריים הבאים: 

  . A630מזב"ג  .א

  גה.הגת זלימשה זרם טבעת לכן ו השלושה משי זרם להגה ומדיד .ב

  שלושה משי מתח.  .ג
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  מערכת הגות משיות אלקטרוית.  .ד

  , כולל תקשורת.290H SATECמערכת מדידה אלקטרוית  .ה

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

  מראה מצב חשמלי.  .ז

  אבזרי פיקוד כדרש. .ח

  :SF6  עמודת מפסק כיסה בלוח מבודד בגז 6.8.7.3.3

  ם העיקריים הבאים: האלמטי העמודה תכלול את

  . A630מזב"ג  .א

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

  מערכת הגות משיות אלקטרויות.  .ג

  כולל תקשורת. 290H SATECמערכת מדידה אלקטרוית  .ד

יות יסמו  ורה  יוריות סימון יאון המחוברות ישירות לכיסה דרך מחלק מתח קבול  3 .ה

  סה ויותקו על הפל. מתח בכיקיום 

  מראה מצב חשמלי.  . ו

  אבזרי פיקוד כדרש. .ז

  עמודת יציאה: 6.8.7.3.4

  ים העיקריים הבאים: העמודה תכלול את האלמט

  מזב"ג. .א

  משי זרם להגה ומדידה וכן משה זרם טבעת. 3 .ב

  מערכת הגות משיות אלקטרויות.  .ג

  ורת.תקש ללכו PM110E SATECמערכת מדידה אלקטרוית  .ד

  דית הפעלה פרדת.ציאת המזב"ג כולל ילהארקת ימתק מקצר  .ה

  שי מראי מצב חשמליים.  . ו

  אבזרי פיקוד כדרש. .ז

  : SF6עמודת משה מתח בלוח מבודד בגז  6.8.7.3.5

  העמודה תכלול את האלמטים העיקריים הבאים: 

  משי מתח.  3 .ח

  . KA10כלאי ברק לזרם פריקה ומילי  3 .ט

 אביזרי פיקוד כדרש. . י

 לוקההח יאמערכת ש 6.8.8

  כללי: 6.8.8.1
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  על כל שאי ושאי.  80%העמסה מקסימלית של   השאים יבטיחרכת ן מעתכו 6.8.8.1.1

לפחות מההספק הצרך    1/3  -סה"כ הספק ההשאה הומילי של השאים יהיה גדול ב 6.8.8.1.2

  . MVA10 -של המתקן ולא יהיה מוך מ

 .MVA2גודל השאים יהיה  6.8.8.1.3

  

  

  

  

  סוג השאים:  6.8.8.1.4

עם   .א אטומים  שמן  שאי  יהיו  יותקן,  DGPTר  ממסהשאים  שאי  פבחד  כל  בעל ר  רד 

טבעי עם מאצרה   אוורורויר החיצון לצורך  ודים לשעתיים אש, עם קיר רפפה לאקירות בטון עמי

השאים ,  רה לצורך ציון השמן במקרה פריצהלשמן מיכל איסוף לשמן ושכבת חצץ מעל למאצ

  יהיו בעלי צילות גבוהה.

וי או מסיבות  חיצ לקירת של חוסר גישה יבומס מן, במידה ואין אפשרות להתקין שאי ש .ב

יותקו   באפוקסי.בטיחות,  יצוקים  יבשים  בחדרים אטומים    שאים  יותקו  זה השאים  במקרה 

 וממוזגים. 

  

  

  מפרט לשאי שמן  6.8.8.2

  כללי: 6.8.8.2.1

ייצור   הבאים:    קוייבדהשאי  התקים   ,IEC60076-4, IEC60076-3, IEC600076-2לפי 

IEC60076-1, IEC60076-5 , תיאי העיקריים הש ו לה להלןבטב םצגימו:  

  תוי שאים עיקרים 3טבלה 

  

  סוג שאי   שאי שמן אטום 

500MVA  הספק קצר רשת  

22KV ימתח ראשו  

125KV BIL TEST ילצד ראשו  

50KV POWER FREQUENCY 

  דקה  1 -ל

DYN11 קבוצת חיבורים  

  יםיפופמתח קצר, חומר הל  ת חושן ה מותרת לפי תקיעם סטי 6%



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

82 
 

  סוג שאי   שאי שמן אטום 

עם   ויהיה  גבוה  מתח  בצד    5יותקן 

  דרגות  

OFF LOAD TAP 

CHANGER 

  חיבורים בצד מתח גבוה   אלסטימולד

Db60  מ'  3במרחק  

  

  השאי יהיה שאי דל הפסדים.  .א

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

  .DGPTהשאי יסופק עם יחידת הגה  .ג

  .קותבדי 6.8.8.2.2

  קות הבאות:הבדיאת  כל שאי יעבור

  מלא.  ROUTINE TEST .א

לשאי זהה   TYPE TESTעבור שאי אחד וזאת במידה וליצרן אין דו"ח    TYPE TEST .ב

  שהתבצע במעבדה בילאומית מוכרת.

 הזת מתח חרום מגרטורים  6.8.9

  כללי 6.8.9.1

    .םורירטמג תותקן הזת מתח חלופיתלצורך אספקת מתח חרום למתקים שיפורטו בהמשך 

גישות ותפעול גם ע"י גורמי  מיקום הגרטור שיאפשר כן ויבצע שטח לית   ן הפיאומטיהקבל

  דרש.  יתקין גרטורים על פי החוץ כגון חברת חשמל. הקבלן 

הרגילה לפסי החיויים ויתחברו להזת העומסים ומטית בהפסקות ההזה אוט  פעלוהגרטורים יו

הרגילי  החיויים. ההזה  מתחי  את  תבדוקה  ההחלפה  החיויים  מערכות  מהפסים  אחד  לכל  ם 

הגר הפעלת  וחיבורים.לצורך  הרגיל   טורים  למצב  ההזה  תוחזר  הרגיל  ההזה  מתח  חזרת  עם 

  אשר יוזו מהגרטורים המתקים  .ידוממורטורים והג אימהלאחר השהייה מת מטיוטון אבאופ

  הים:  

  . UPS -כל יחידות ה .א

  חרום.  מתקן מאור ומאור .ב

  משרדים. חדר הבקרה/ .ג

  להכסת והוצאת אויר צח. אוורורי מתק .ד

  מפוחי הוצאת עשן וציוד בטיחות דרש. .ה

 מערכת מיזוג אוויר חרום. . ו

   פיוי פסולת תקיןלמען המשך   מערך השאיבה כל המערכות הדרושות לתפעול מלא של .ז

  .בכל השכוה              

  לת המתקן. יו קריטי להפעאו הת ו/ידי יועץ הבטיחועל רש ד כל צרכן אשר תפעולו .ח
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שעות עבודה ויותקו    12  -דלק ל  מכלי  ,הגרטורים יסופקו עם מערכות השתקה ופליטה 6.8.9.2

  . םייעודייבחדרי גרטורים 

ם הדרשים ממשרדי הארגיה  מערכות הגרטורים יבדקו כדרש ויסופקו עם כל האישורי 6.8.9.3

  .'וכוי אש חברת חשמל מכבמו ר כומיתר הרשויות הוגעות בדב

 UPSות רכמע 6.8.10

  ראשיים.  UPSיחולקו לצרכים באמצעות לוחות  UPS -ת היחידומתחי 

  לוחות חשמל ראשיים מ.. ופסי צבירה 6.8.11

ג אויר יבוצעו  כל לוחות החשמל מתח מוך של הפרויקט כולל לוחות ראשיים משיים ולוחות מיזו

  קן. מותע"י אותו מפעל עם אחידות מלאה בציוד ה

  כללי: 6.8.11.1

  מלאה בין התאים ובין חלקי התא. זציה בו עם קומפרטי. ים מ.לוחות ראשיי

  .TYPE TESTEDהלוחות יהיו 

  

  בדיקות 6.8.11.2

כל חלקי הלוחות ופסי הצבירה יבוצעו בהתאם למפרט זה, המפרט הבין משרדי לעבודות חשמל  

  ק החשמל וכללים להתקת לוחות.ישראלי חו), לתקן ה08(

  וחרת ביותר. ההוצאה המא IEC תקןם לבירה יבדקו בהתאהצ פסיות וכל חלקי הלוח

 . IEC, IEC60947-2, IEC60909 60947-1התקים המתייחסים לציוד זה הים 

היצרן ע"י  ובדיקתם  הלוחות  יצור  גמר  ל  ,לאחר  היצרן  ויתאם    עירייהיודיע  הלוחות  על השלמת 

  רן.היצ פעלבמ העירייהבדיקת הלוחות תעשה ע"י  .מועד לבדיקת קבלה

השלמת   לאחר  חות  ודההעברק  בדיקה  איערך  ורק  דוחות זרת  הגשת  וכן  הזאת  הבדיקה  ישור 

  בדיקה על כל הבדיקות יהוו אישור על סיום העבודה.

  שילוט:  6.8.11.3

הפאומטיעל   שי    הקבלן  ע"י  ולהתקין  סדוויץ    מסמרים לספק  בקליט  על  שלטי  בלבן  חרוטים 

  לוח. שבים יזרהרה ולשילוט האבאז לטים לששחור לשמות כל הלוחות מספרי התאירקע 

  תקים  6.8.11.4

חשמל  ח  כל לעבודת  משרדי  הבין  למפרט  זה.  למפרט  בהתאם  ויבדקו  יבוצעו  יתוכו  הלוח  לקי 

  המפורטים מטה במהדורתם האחרוה.  IEC) לתקן ישראלי לחוק החשמל ולתקי 08(

    SURGE ARRESTORS IEC600 .א

 CURRENT TRANSFORMERS IEC 60044-1 .ב

 VOLTAGE TRANSFORMERS IEC60044-2 .ג

 ELECTRICAL RELAYS IEC 60255 .ד

 L.V SWITCHGEAR AND CONTROL GEAR ASSEMBLIES IEC 60439 .ה
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 SHORT CIRCUIT CALCULATION IN THREE PHASE A.C. SYSTEM . ו

 L.V SWITCHGEAR GENERAL RULES IEC 60947-1 .ז

 L.V SWITCHGEAR – CIRCUIT BREAKERS IEC 60947-2 .ח

   TEMPERATUR RISE IEC 60890 .ט

        

6.8.11.5 ה לוחמב .ות ראשיים מ  

או  משה  לוחות  ולהזין  גרטור  מדיזל  או  משאים  הזה  לקבל  מיועדים   ..מ ראשיים  לוחות 

גדולים. שלפים מסוג    צרכים  זרם  יכללו מפסקי  וכן תאי המקשרים  הכיסה משאים  כל תאי 

AIR CIRCUIT BREAKERאך זהה  מסוג  מפסקים  יכללו  גרטורים  מדיזל  הכיסה  תאי  כל   . 

עמודו  דרש.כרם  לז היציאה כל  מסוג   ת  קוטביים  תלת  אוטומטיים  חצי  זרם  מפסקי  יכללו 

MOLDED CASE.  .פח פלטות  גבי  על  כולם  יותקו  חיוי    המפסקים  משי  פס  יותקן  לוח  בכל 

גרטור עם מערכת החלפה מהירה בייהם. מפסקי הכיסה מכל   שיוזן מהפס הראשי או מהזת 

  פי הפרוט להלן: מספר עמודות להלוחות יבו מ ד.לבב ACBהדיזל גרטורים יהיו 

  עמודה פרדת לכל כיסה משאי.  .א

  עמודה פרדת לכל מקשר.  .ב

  עמודות פרדות ליציאות.  .ג

  גישה לכל לוח תהיה מלפים.  .ד

  .SELF LOCKING CLAMPכל החיבורים לפסים ובין הפסים יעשו ע"י ברגים עם עילה עצמית 

יהיה   הלוח  לפחות.  80עומק  יהיו דלתה  כל  ס"מ  סג  ות  בצעם  באופן  רים  המותקות  ידיות  ורת 

לדלתות. מיוחדים  במפתחות  צורך  יהיה  שלא  כך  בדלתות  ע"י    קבוע  תעשה  הדלתות  אטימת 

כיסת כבלים ללוחות תעשה מלמטה בלבד, לא יהיו כל כיסות    גומיות אטימה בכל היקף הדלת.

מלמעלה. קומפרטיזצ  כבלים  עם  יהיו  התאים  מלאהיכל  יהיכ  ומרכל  ה  תא  מבול  לגה  מרי  דד 

מהתא השכן כאשר המעבר מתא לתא יהיה ע"י פסי צבירה שיעברו דרך מבודדי מעבר כך שתהיה  

התאים. בין  מלאה  מותקן    אטימה  בהם  התאים  פתח    ACBבכל  הלוח  של  העליון  בחלק  יותקן 

ים  קמותהן  פליטה עם מכסה אשר יפתח כלפי מעלה עם היווצרות לחץ בתא. בעמודות היציאה ב

דה תהיה מחיצה עבור הפרדה מוחלטת בין המפסקים ובין פסי החיבור שלהם  בעמו  פסקיםשי מ

  וכן בין פסי היציאה. 

  פסי צבירה. 6.8.11.6

  כל הפסים הראשיים יעשו מפסי חושת קשיחים מבודדים. .א

  כל הפסים האלו יבודדו ע"י שרוולים מתכווצים.  .ב

  השרוולים יהיו תוצרת רייקם או שו"ע.  .ג

  שוה על כל אחד מפסי הפאזה.גוון עים בה ע"י צבעשם יפסיזיהוי ה .ד
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  ירידות מהפסים הראשיים יעשו ע"י פסי חושת קשיחים או גמישים מבודדים.  .ה

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

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

 .אשיהר

  אות יצי 6.8.11.7

היציאו ממפסקי  כל  הלוח.ת  בתחתית  מהדקים  או  חיבור  לפסי  יצאו  פסי    היציאה  של  סט  בכל 

  חיבור יהיו פסי הפרדה בין הפאזות וכן כיסוי פרספקס מתפרק.

  חיווט כח 6.8.11.8

חושת   .א ע"י פסי  יעשו  כבלים  חיבור  היציאות מהפסים למפסקים ומהמפסקים לפסי  כל 

כל   מבודדים.  גמישים  או  בחתך  יהים  הפסקשיחים  המפסק    לזרם  מתאיםיו  של  הומילי 

  בהתחשב בטמפ' הסביבה ובכל התקים המפורטים. 

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

  ת ויבזוכל המהדקים יותקו    כל מהדקי הפיקוד יותקו על מסילה פרדת ממהדקי הכח. .ג

 מעלות לאך.  30של 

  וט. חיו חיווט ותעלות  6.8.11.9

ממ"ר כאשר החוטים ממשי הזרם יהיו   1.5וטים גמישים  ד יעשה ע"י חחיווט הפיקו  לכ .א

  . ממ"ר. 2.5חוטים גמישים 

  מעלות.  90כל החוטים יהיו חוטים מבודדים לטמפ' של  .ב

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

  ות בתעלה.פחל 50%של כל התעלות יסופקו ע"י היצרן עם רזרבה  .ד

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

  כיסויים  6.8.11.10

כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחת/פרוק של דלת וכן פסי החיבור פסי הצבירה בתוך   .א

 ויכיסכל  הלוח וכן קודות החיבור על הדלתות יכוסו בכיסוי פרפקט שקוף מתפרק ע"י ברגים על  

  רה.ט אזהיע שלכזה יופ

יהיו   .ב בלוח  בערה    HALOGEN FREE  -ו  CFCכל חלקי הפלסטיק שיותקו   FLAMEודחוי 

RETARDENT  וכבים מעליהםSELF EXTINGUISHING  .  

  בכל דלת יהיה תא מעבר תוכיות חשמליות של כל תא.  .ג

   ACBמפסקי זרם מסוג  6.8.12

וממ 6.8.12.1 שלף  אוטומטי  חצי  זרם  מפסק  יהיה  הזרם   AIR CIRCUIT  וגמס  ועמפסק 

BREAKER .וימוקם בלוח חשמל בתאים עם קומפרטיזציה מלאה  

  רות הבאות בתאי שיעמדו בדרישות שלהלן: וצהמפסקים יהיו מאחת הת 6.8.12.2
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 MGE-MASTERPACT .א

 ABB SACE – MEGAMAX .ב

 KM-IZM .ג

 SIEMENS .ד

  תוים טכיים עיקריים:  .ה

  מעלות.  40טמפ' סביבה  . ו

 . 90%לוחות יחסית  .ז

  . ם יימכם ותוים חשמליי  .ח

יהיה 6.8.12.3 זרם    המפסק  הזרם מפסק  ויציאת  כיסה  עבור  שלף עם שליפה מלאה  תלת פאזי 

החזק וכן עבור כל מהדקי הפיקוד כלומר המפסק יהיה עם מתקן קבוע להתקה בלוח וכן עגלת  

    שליפה.

  המפסק יהיה מפסק עם מוע סליל הפעלה וסליל הפסקה.  6.8.12.4

  ור המפסק. משמש לחיב CLOSING COILהמוע משמש לדריכה בלבד וסליל ההפעלה  6.8.12.5

פ 6.8.12.6 תלת  אלקטרויות  הגות  מערכת  עם  אוטומטי  חצי  זרם  מפסק  יהיה  זיות  אהמפסק 

  ת. ויתות לכיוון בהתאם למתואר בתוכיות החד קווי

6.8.12.7 תכלול: המערכת ההג  

  הגה טרמית יתת לכיוון של זרם וקבוע זמן.  .א

  הגה מגטית מושהית יתת לכיוון של זרם וזמן.  .ב

  ן של זרם. לכיוו יתת מידיתת טימגה הג .ג

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

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

  הומילי. 

  למפסק תהיה אפשרות הפעלה והפסקה מכית ע"י לחצים שיהיו מותקים על המפסק.  6.8.12.8

  רל את ההפעלה המכית. ת לטאפשרוסופק עם י פסקהמ

מערכת   6.8.12.9 על  תהיה  העילה  מפתח  ע"י  פתוח  במצב  מכית  עילה  תוספת  תהיה  למפסק 

  ההפעלה כך שלא יתן יהיה להפעיל את המפסק לא מכית ולא חשמלית כאשר המפתח בחוץ.

מצב   6.8.12.10 יהיה  והוצאת  TESTלמפסק  הכסה  פיקוד  כל  את  לסות  יהיה  יתן   בו 

  לפסים. הכח  מגעי לא חיבורל פסקהמ

למתקן הקבוע של המפסק השלף יהיה תריסים למגעים הראשיים כלומר כאשר   6.8.12.11

שום   ואין  הראשיים  המגעים  את  מכסים  אוטומטי  באופן  התריסים  אזי  המפסק  את  שולפים 

  אפשרות לגיעה מקרית בקודות מתח כאשר המפסק שלוף.

 MOULDED CASEמפסק זרם מסוג  6.8.13
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ה ז  יויה  זרםמפסקי  חצמפסקי  אוטרם  מסוג  י  קבועים  המפסקים MOULDED CASEומטיים   .

מלאה קומפרטיזציה  עם  בתאים  יציאות.  ,יותקו  על  להגן  מיועדים  יהיו  המפסקים    המפסקים 

  תוים טכיים עיקריים: , IEC60947יעמדו בדרישות תקן 

  . זרם ומילי כדרש .א

  כושר יתוק זרם קצר סימטרי כדרש. .ב

  . ומכיים ם ליי חשמתוים  .ג

יהיו מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים עם הגה מגטית וטרמית מתכוות.  קים  המפס

  לכל מפסק המשמש כיציאה ללוח משה תהיה השהיית זמן יתת לכיוון עבור ההגה המגטית.

  הגה מגטית קבועה. – A160מפסקים עד 

זמן קצר ביציאה יות בלקטיבשיאפשר סה  כז  זרםיתן יהיה לכוון ל  ידיתיהמאת ההגה המגטית  

  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.

  

  מערכות פקודים וחגורים 6.8.14

  בלוח יותקו המערכות הבאות:

  ם לחח"י. ההחלפה תעשה בצד מתח מוך.טוריגר מטית ביןאוטוה לפחמערכת פיקוד לה

בשאי   בשאי מסוים. תקלה  בין השאים למקרה של תקלה  פיקוד להעברה אוטומטית  מערכת 

  תתק את המפסק הראשי שלו (מפסק מ..) ותחבר את פס הצבירה דרך מקשר לשאי השכן. 

יותקן לחצן    זאת  ד עםקביל. יחם במאיש  מערכת חגורים מלאה כך שתמע אפשרות חיבור שי

ביטול חיגורים שיאפשר רק בזמן לחיצה ולזמן קצר חיבור שי שאים במקביל וזאת עבור העברה  

  שקטה. 

  מתעים תרמו מגטיים  6.8.15

למועים   מותאמת  דיפרציאלית  והגה  לכיוון  יתות  תרמיות  יתרות  בעלי  יהיו  המתעים 

סלילי    המתוקים. יותקו  פאזיימתח  ר  וסחבמתעים  במצב    380ם  דו  לעילה  סידור  וכן  וולט 

  מופסק. 

  מגעים   6.8.16

רכיבי מעגל ההתעה מפסק    המגעים יהיו מתוצרת זהה לציוד המיתוג על מת להבטיח תאימות. 

לפחות בהתאם לתקן    1מגען יבחרו עבור כל מוע בפרד לפי טבלאות היצרן לדרגת תיאום מסוג  

IEC947-4  ה יההמגע  כיות.בתו  יןצומולזרם קצר מחושב  הליבה ים  על  בפי לחיצה  מוגים  יו 

בחירת המגען והתאמתו למוע   .NC+NOמגעי עזר    2וסגירת המגען באופן מכאי לכל מגען יהיו  

  . AC3תעשה לפי משטר עבודה 

  יכלול הגה תרמית היתת לכיוון והגה דיפרצילאית.  שויידרממסר יתרת זרם במידה 
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  , IEC70,831התאמה של היצרן לפי תקן  לאותפ טביבחרו ע"ים געהמ –מגעים לקבלים 

הממותג הקבל  גודל  החתה    .ולפי  גדי  עם  מקדימים  עזר  מגעי  הכוללת  יחידה  יכלול  המגען 

  דרש שימוש במשקי קו. יכך שלא י 60IN -המגבילים את הזרם בעת סגירה ל

    .V400 -ב תפעולו 3,000,000המגעים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של 

גופימגעים לה תאורה המגעים יבחרו ע"פ טבלאות התאמה של היצרן לפי כמות הגופים   פעלת 

  וסוג הורה.

  ממסרי זרם פחת לאדמה: 6.8.17

  בלבד. Aמ"א דגם  30זים ויהיו בעלי רגישות "הממסרים יהיו מתוצרת זהה לתוצרת המא

ע"פ   יבדקו  הת  IEC  60364,  61008הממסרים  ע"י מכון  או    832אלי ת"י  הישרם  י קויאושרו 

1038 .  

בין ממסר הפחת והמא"ז מעליו לזרם קצר מחושב  היצרן תאימות  יודא ע"פ קטלוג  הלוח  יצרן 

  המופיע בתוכיות. 

  . )(מפסקים אוטומטיים זעירים  מא"זים 6.8.18

  המא"זים יהיו מתוצרת זהה ליצרן המא"מתים. 

  - מ  פחותת אך לא  כיותוב  עהמא"זים יהיו בעלי כשר יתוק מותאם לזרם הקצר מחושב המופי

KA10  ע"פIEC60947  ייםאופיי C, B  .יותע"פ התוכ  

  המא"זים יהיו יתים לגישור הוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה ע"פ הדרש.

  לוחות חשמל משיים:  6.8.19

  כללי: 6.8.19.1

  לפחות לגידול עתידי.   30%הזרם הומילי לכל לוח יבחר ע"פ העומס המחושב ללוח ובתוספת  

לפחות משטח הלוח ומעגלים שמורים בכמות של    20%  ח שלשמור בשטיק ור  ום קהלוח יכלול מ

  מכל גודל מעגל. 15%לפחות 

 של ציוד המיתוג לזרם הקצר המחושב המופיע בתוכיות. ICUיצרן הלוח יתאים את כשר היתוק 

הציוד בלוחות החשמל יבחר כך שתובטח סלקטיביות מלאה בכל זרם תקלה הקבלן יהיה אחראי 

  ויכילן בהתאם לתכון.גה ת ההין יחידוות בימתאהעל 

הגדרת  כיסויי,  הארקות,  חיווט,  יציאות,  תקים  צביעה  שילוט  סביבה  תאי  טכיים  תוים 

קצר   וזרם  ומילי  זרם  הגדרת  למעט  ראשיים  חשמל  לוחות  סעיף  ראה  זרם  ומפסקי  ציודים 

  שיחושב לכל אחד מהלוחות.

  בדיקות: 6.8.19.2

בדרישות   יעמדו  ישראלי    1חלק    1419י  שראלי  קןתהלוחות  יהיו    .3חלק    1419ותקן  הלוחות 

יהיה   בכללותו  הלוח  ומקוטלג.  מתועש  לוחות    TTAמטיפוס  יאושרו  חריגים    PTTAובמקרים 

כלומר לוחות אשר בוצעה עבורם אקסטרפולציה מלוחות קיימים אשר עברו בדיקת דגם מלאה. 

  היועץ.  ישורלא ע וחישובים אלה ימסרו יחד עם תכון הלוחות לביצ
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  . 1חלק  1419של התקן  1סה יהיה בהתאם לטבלה מס' העמ מקדם

  . -C400+-C500טווח טמפרטורת הסביבה המקסימלי 

  . C350שעות  24 -טמפרטורת סביבה ממוצעת ל

  מבה לוחות: 6.8.19.3

יה על  י לוחות ראשיים יבו להעמדה על הרצפה לוחות משיים יבו להעמדה על הרצפה וגם לתל

  ס"מ. 10ובה ד בגמעמ יבו על שייםראת ולוח .הקיר

  כל תא יבה עם תא לכיסת הכבלים כך שתתאפשר כיסת כבלים מלמטה ומלמעלה באותו תא. 

  ס"מ. 230סך הכל גובה הלוח לא יעבור 

  .IP32דרגת האטימות 

במידה והלוח יגיע לשטח    . במידת הצורך בשל אילוצי שיוע יצרן הלוח יפרק את הלוח לחלקים

ה  ,יםלקלח  קורמפ  כשהוא הללאחר  כח  תקת  הפסים,  חיבורי  כל  את  יחבר  היצרן  במקומו  וח 

  אביזרי החיבור יהיו סטדרטיים אשר עברו בדיקת דגם. .ופיקוד בין חלקי הלוח

  . FORM 1הלוחות יבו דגם 

  .2FORMבין התאים תהיה הפרדה מתכתית מלאה לכל גובה העמודה מלבד פ"צ 

  פסי צבירה: 6.8.19.4

עבור    .י חלוקה משיים אכיים ומערכת של חיבוריםם פס פקייאשיים או ים רפסמ  יהלוח יהיה בו

  היציאות הפסים והמבודדים יעמדו במאמצים המכיים והטרמיים הדרשים. 

  פסי צבירה ראשיים יורכבו מפסי אלקטרוליטית קשיחים. 

  פסי הצבירה הראשיים יהיו מופרדים ומכוסים בתעלה בתוך התא.

  ת מגע מקרי.מיעים להיו מכוסים יכיא פסי צבירה משיים

  . MAINTENANCE FREEכל החיבורים יהיו מטיפוס 

תהיה    הדסקית  ,8.8איכות הבורג והאום תהיה    ,הברגים יסגרו בהתאם לטבלת מומטים בדוקה

  . DIN6796לפי 

המ עד    .C1200סימלית  קהטמפ'  לאביזרים  האכי  600החיבורים  מהפס  יעשו  אורך   ,אמפר 

  י.ימלמיה יהחיבור יה

אמפר יתחברו לפס האופקי באמצעות פס חושת קשיח אשר עבר בדיקת דגם   600על  אביזרים מ

  ). PTTA) או בדיקה חלקית (TTAמלאה (

השימוש בכבלים וחושת גמישה מותרת רק בתאי שהסידור עבר בדיקת דגם מלאה והדבר יוכח  

  באמצעות תיעוד מתאים. 

  כופל הספק 6.8.19.5

וכופל הספק של כל שאי ושאי לא    0.96של    לערךיתוכן    כולו ל  שמחכופל ההספק של מתקן ה

  . 0.92 -יהיה מוך מ
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וכן לכל לוחות משיים    יייעודלכל שאי תותקן מערכת שיפור כופל הספק פרדת מותקת בלוח  

  ומעלה.  A400לזרם של 

דיגיטלי זרם  מדי  ויכללו  שו"ע  או  סולקון  מתוצרת  אלקטרויים  בקרים  יהיו  גה והם  י הבקרים 

  ת גבוהה.ויוהרמ מפי רמת

בויים למתח של   יהיו מוגי התפוצצות  במתח של    V440הקבלים  היחסי  לפי ערכם  ומחושבים 

V400 .  

כל חיווט הכח למערכות הקבלים יחושב לפי    מערכות הקבלים יותקו בשעת עבודות הגרטורים.

  לפחות מערך הזרמים הומיליים המחושבים.  1.4מקדם של 

 רות  הימ יווסת 6.8.19.6

דרישת פי  הא  על  מהירות  המערכות  ווסת  כל  להחתת   יצוידלקטרומכיות  כיסה  במשק 

  הרמויות בכיסה במשק יציאה ובמפסק עוקף ידי.

  .שווי ערךאו או מתוצרת דפוס ACS601דגם   ABBהווסתים יהיו מתוצרת 

  כל הכבלים למועים מווסתי המהירות יהיו מסוככים. 

  

  

  מתעים רכים:  6.8.19.7

הרכעתמה יותקים  לים  בהספק  כל  ו  להתעה    KW25מוע  שיאופיין  מוע  לכל  ובוסף  ומעלה 

  רכה ע"י מתכן המערכות האלקטרומכיות.

  כל מתע רך יצויד במגען מקצר.

  המתעים הרכים יהיו מטכולוגיה דיגיטלית מתוצרת סולקון או שו"ע. 

 תאורהי מתק 6.8.20

ועומדים    LEDוגיית  ולבטכהפועלים  תאורה    י ופתהא באמצעות ג  בכל שטחי הפרויקט,התאורה  

  במפרט הטכי המפורט להן:

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

 ובהתאם למפורט במפרט זה.

  מתקי התאורה יכללו אפשרות עמעום.  .ב

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

  . 4.3.4סעיף  8995) יהיו לפי ת"י uniformityהארה (רמת ה תוידדרישות אח .ד

  לפחות.  80) של CRIייעשה שימוש בורות בעלות מקדם מסירת צבע ( .ה

( . ו גופי התאורה בכל חללי העבודה יהיו בעלי דירוג אחיד של הסוור המטריד  ),  UGRכל 

 . 8995שאיו גבוהה מהערך המופיע בתקן הישראלי ת"י 
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גופי התאורה המיוצרים ט הכלבמפר  08.09.00.03  ףיסעביגוד למצוין ב .ז לי, בחוזה זה 

    .20בישראל  יהיו בעלי תו תקן של מכון התקים ישראלי ת"י  

כל גופי התאורה    .גופי התאורה יסופקו עם ציוד שמורכב על ידי יצרן גופי התאורה בלבד .ח

תוים   עם  היצרן  של  קטלוגי  בדף  מזוהה  (דגם  קטלוגים  מוצרים  מפויטכיהיו  לכל ים    רטים 

היצרים יודהצ שלהם.  סופית  ביקורת  אישור  כולל  המקוריים,  מהיצרים  מושלמים  שיסופקו   ,(

  יהיו מהאיחוד האירופי או שוויץ, אלא אם צוין אחרת במפרט זה.

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

  לתיק המתקן. פו צוראחריות יודות העת  בהתאם, של היבואן הרשמי בארץ.

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. 

עם הכה לאטיגרון לכיסת כבל מאחד יה  יה  ם ואבק)  בפי מי  גןגוף תאורה אטום (מו . ל

מצדדיו של  גוף התאורה. ההכה תהיה מקורית של יצרן גוף התאורה. אין לקדוח בגוף התאורה  

 על ידי יצרן הגוף.   -לצורך הרכבת האטיגרון אלא במקום המצוין על גבי גוף התאורה 

  

  

 סוגי גופי תאורה:  6.8.20.1

גופי    האפיון וטכי מיימאלי    אפיוןהיו    טים להלןרה המפורוהתאלכל  גופי   –צורי  בכל מקרה 

גופי   –  08.09.05התאורה יעמדו בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי למתקי חשמל סעיף  

  תאורה עם ורות לד.  

לאישור תאורה  גופי  הגשת  הפאומטיעל    העירייה  עם  כדי    הקבלן  תאורה  חישובי  גם  להגיש 

  החישוב יתבסס על מקדמי החזרה כדלקמן: , לדרש הבל מתאימורה שתתקאת תולוודא שרמ

     .20%רצפה  50%, קירות 50%תקרה  .א

  . 0.85מקדם אחזקה  .ב

    .לפחות  0.6אחידות  מיימום/ ממוצע    .ג

 תאורה למשרד   6.8.20.2

לומן    2500ווט    28ס"מ     60*60חלוות    2טיפוסי מתבססת על  גופי תאורה לד  תאורה למשרד  

גופי    4000לומן     3750ווט     39חלוות    3או  קלוין    4000 קלוין כדוגמת געש דגם פטאלד או 

  . לוקס ממוצע 500חושבה ל רמת תאורה או שווי ערך,  BACK LIGHTתאורה פל בשיטת 
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 חללי עבודה  תאורת  6.8.20.3

ומשרדים   עבודה  במודולים  חללי  מומכות  תקרות  ייעשה    60X60בעלי  הייעודיים  במבים 

  תואם:  60X60ות משרדים י לתקרריבוע פל, בLEDת רתאושימוש בגוף 

  . IP20מ"מ, איטום  13ס"מ עובי  60X60לבן), מידות  -מבה דק וכיסוי (בהיר  .א

  קליפסים מירוסטה.  .ב

  וללא כספית.    IR, ללא UVואט, ללא  50יח' לדים  .ג

  לומן.   3400תפוקה  .ד

  ומעלה.  K4000 CRI80צבע  .ה

  מעלות כלפי מטה.  110אלומה רחבה  . ו

  מעלות.  40עד  20-טורה של  מפרבט LEDדה שעות עבו 30000 .ז

  . ללא דימיג GP-HS60P-24C1דרייבר כלול דוגמת  .ח

  וולט.   100-240מתח הזה  .ט

  הגוף יסופק עם אביזרי הצמדה לתקרה ועם אביזרים לתלייה.  . י

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

  תאורת מסדרוות 6.8.20.4

מתד במסתאורה   על  רוות  כ  וגבססת  בקוטר  עגולים  לד  תאורה    15-20מ"מ    175  -225פי 

שחושבה    וין.וקל  4000לומן    1400-1600ט  אוו תאורה  חלבי    200רמת  כיסוי  לוקס. 

  וולט. 230להתקה במעברים בתקרה מומכת. הדרייבר מובה או פרד לפי הדגם, הזה 
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 גופי תאורה לשירותים   6.8.20.5

התקה בתקרה אקוסטית חשופה יהיו  גופי תאורה  ) או למקלחותבד  (מלותים  רלשיגופי התאורה  

לד לדרגת אטימות   כ     IP  44עגולים    1400-1600ט  אוו  15-20מ"מ    175  -240בקוטר 

כ וקלו  4000לומן   של  תאורה  רמת  בתקרה    200-ין.  במעברים  להתקה  חלבי  כיסוי  לוקס. 

ירוסטה.  הדרייבר מובמכת. קליפסים מפרד לפ וה אמו ,ה זהי הדגם230 .וולט  

  

  

  גופי תאורה מוגי מים  6.8.20.6

  65IP   34מטר לדרגת אטימות    1.2-1.5גוף תאורה ארוך מוגן מים ואבק יהיה לד באורך  

ותפסים מירוסטה שחושבה    UVלומן הגוף והכסוי עשויים מפוליקרבוט עם הגה    4070ט  אוו

  לוקס. 200

  

  גופי תאורה לפטיו או מרפסת  6.8.20.7

  UVעשוי מפוליקרבוט עם הגה     65IPסות יהיה לד לדרגת אטימות  פרטיו או מתאורה לפ  גוף

גבוה   אור  החזר  בעל  לבן  צבוע  מפוליקרבוט  עשוי  אור  לומן   2600ט  אוו  34,  90%מפזר 

שוו"ע   געש או  דגם סטאר לד של  .   EXTROLEDכדוגמת  גוויס  גם להארת   של  זה ישמש  גוף 

ס"מ לפי אדריכלות, במעגלים   230-250ובה  גבעודיים,  בים הייממה  הדלתות לכיסה וליציאה

  השלטים והמאופשרים ע"י בקרת התאורה המרכזית. 

  



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

94 
 

  

 גופי תאורת חירום 6.8.20.8

גופי תאורה תקיים עם לוחית פרספקס חרוט כיתוב או חץ הכווה,    גופי תאורת חירום והכווה:

הכוללת מבדק  מ.ס" 15אות ם, גודל יתקספק ודרייבר תקיים בעלי אישור מכון ה  LEDיחידת 

תעה לדרישות המפרט   מורת החירום הדרשת במסגרת מפרט טכי,  תקיות עצמאי/אוטומטי

  כמפורט להלן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מפרט דרישות לתאורת חירום 4טבלה 

מפרט   דרישות המפרט   סמ

הקבלן 

  הפאומטי

להזמה 

  בודדת 

התאמה 

לדרישות  

  רטהמפ

  

לכם  החירו  מורת 1 ישראלי  תתאים  תקן  דרישות  חלק   20ל 

התקים    –  2.22 ממכון  מלאה  בדיקה  תעודת  להציג  יש 

  . הישראלי

    

חד 2 תהיה  החירום  מסוג   -מורת  ורה  כוללת   LEDתכליתית 

  . ומארז סוללות איטגראלי

    

      .מתאימה להתקה  על קיר/תקרה או בהתקה שקועה 3

      כפול".ד ו ביד" 2מסוג  הגה  דרגתעל ק במבה פלסטי 4

      ביצוע טעיה מבוקרת זרם לסוללות הטעות.  5

      יבצע הפסקת פריקת הסוללות בתת מתח. 6

      דקות לפחות.  180זמן הארה בחירום:  7
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      לומן לפחות.  160תפוקת האור בחירום  8

מסוג   9 אחת  מתוצרת    3בהספק     LEDורה  או   CREEואט 

LUMILED . 

    

10 230ה: מתח זיV ±10% 50Hz .      

      ורית לחיווי טעיה ותקלה.  11

      זמזם לחיווי תקלה.  12

      .C°0-35טמפרטורת עבודה:  13

תיב  14 לגיאומטריית  פיזור האור בהתאם  סט עדשות להתאמת 

  המילוט. 

    

בפורמט   15 פיזור האור,  רמת   LUMDATאו    IESעקום  ,לחישוב 

  .וטההארה בתיב המיל

    

גוף  בהיקו 16 והג התת  סף  אורה  לת"י     הסוורבלת  בהתאם 

1838 . 

    

בהתאם   17 החירום,  מערכת  לבדיקת  אוטומטי  תקיות  מבדק 

  . IEC-62034לתקן  

    

  

  דרישות כלליות לגבי מתקן המאור: 6.8.20.9

    .מעגלי תאורה יופעלו מקומית, וישולבו בשילוב עם גלאי וכחות .א

לחצן, גוף תאורה    כל מפסק,ד  או לי  מפקח, ע"גת החיויותקן שילוט מתאים, בהתאם לה .ב

  משמעי להפעלה ואחזקה.  - וכיו"ב וכן לקופסאות הסתעפות, לצורך זיהוי מהיר וחד

משורייות .ג פלסטיות  יהיו  חיבורים  ו/או  הסתעפויות  ריכוז  ו/או  הסתעפויות    , קופסאות 

. "סרל"  גוויס" אוו "" אסגירת מכסה עם ברגים כבה מאליו מרובעות ו/או מלביות "עדא פלסט

או   WAGOיכללו מעברי כבלים אטומים. בקופסאות יותקו מהדקים לדחיפה תוצרת  הקופסאות

Weidmuller .וסף עם מהדק שמור למוליך  

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

לחבור בין מפסקי   5x1.5N2XYאו     4x1.5N2XYיהיו תקיים. לצורך כך יש להשתמש בכבלים  

  זרם לקופסאות הסתעפות. 

קומבי/   .ה דגם  גוויס  תוצרת  יהיו  לתאורה  לחצים  ו/או  זרם  (עה"ט/    SYSTEMמפסקי 

  .BTICINOתה"ט בהתאמה), או מקביל מתוצרת 

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

  הפעלת התאורה  6.8.20.10
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ים ורה בת תא פעלי המשטר ואופים ובמשרדים עודיים, יימבכמתואר לעיל: יבוצע בחללים השו  

בכל  אבה .א מוגים  יהיו  הלחצים  לחצים.  בעזרת  הדלקות  גדולים,  וחללים  גרים 

    .גרים וחללי בתי המלאכהאהה

אחרים   .ב ע"י  המסופק  חיצוי  פיקוד  באמצעות  תופעל  הכיסות  מעל  פיקוד    –תאורה 

  מבה. ה ן בלוחמפעיל מגע, הורההפעלת מרכזיות תא

יתן    .ג אז  מופעל.  חוץ  תאורת  פיקוד  קיים  כאשר  רק  תתאפשר  חזיתות  הצפות  תאורת 

  פרט הדלקה בעזרת לחצן וממסר צעד בלוח.  –להדליקה באמצעות לחצן 

תאורת החצרות למזגים ולשירות בגג תתאפשר אך ורק כאשר קיים פיקוד תאורת חוץ  .ד

ממסר צעד בלוח. הלחצן ימוקם ה בעזרת  לקפרט הד  –ת לחצן  צעובאממופעל. אז יתן להדליקה  

  במעלה המדרגות לגג. 

ין  המדרגות, כמצו  של  וותצמחליף בשי הק  תאורת המדרגות לגג תופעל באמצעות מפסק  .ה

  בתכיות.

להדלקה/מבים  הבכל   . ו לחצן  הכבאים,   יהיה  פל  ליד  בכיסה,  התאורה  של  כללי  כיבוי 

 . העירייהי ע" דרשובכיסות וספות, אם יי

גוויס או שו"ע מאושר ויאפשרו הדלקה פרדת   BTCINOיהיו מתוצרת    הדלקותי  אבזר .ז

 לכל חדר ומתקן.

  

  

  בטיחות חשמל 6.8.21

דרישות המיימום מתוארות בפרק הבטיחות במסמך   –גילוי וכיבוי אש ומערכות בטיחות אחרות  

וסף מצוית גם הדרישות בסעיפים הבאים להלןזה. ב :  

ח .א חשמלוחבל  שמלהפסקות  ל,  ות  חכל  יצויוח  ללוח שמל  הזרם  להפסקת  באמצעי  ד 

ש ללוח לזרם  הזה  יציאת  כל  הלוח.  יתוק שתופעל    100שיופעל מחזית  במערכת  ומעלה תצויד 

  V220/24כך שהזרם ללוח יופסק בלוח המזין. מערכת היתוק תכלול שאי  ,ע"י רכזת גילוי האש

  .V24 -ח המת הגות וורת אזהרה על הפל לתקיות

ת הכבלים אל כל לוחות החשמל יאטמו באמצעות כיסות כבלים חדירוחי  תפ,  םאיטו .ב

  או שו"ע.  KBSאו באמצעות חומר איטום 

יהיו פרדים ומשולטים    UPSלחצי הפסקת חירום לדימום מתחי מתח חיוי ומתחי   .ג

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

בטי .ד החותימתקים  מערכות יזוים  ים  עשן,  מפוחי  מעליות  כמו  ביותר  חיוי  ממתח 

  קות. ד 180 -לתאורת התמצאות וכו' יוזו באמצעות כבלים חסיי אש עמידים   ,כיבוי

  מערכת בקרת מבה  6.8.22
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לסעיף   במקביל  יקרא  זה  למפרט3.6סעיף  הדרישות    ,.  התאמות  אי  או  יגודים  של  במקרה 

  עה. תקבתר החמורות יו

בקמערכתותקן   6.8.22.1 כל המערכות האלקטרו מכיות רת מבה  ת  על  ובקרה  יטור  שתאפשר 

  .בפרויקט

תהייה מאותה    רהאווימערכת בקרת המבה למערכות החשמל הארגיה ומערכות מיזוג   6.8.22.2

  תוצרת תבוצעה ע"י אותו קבלן משה ותיצורה מערכת איטגרלית אחת.

מ 6.8.22.3 אחת  לכל  פרדת  מערכת  תתקבל  המע  כותמערלא  מתוצתהי  רכותהמשה.  רת  יה 

 , או שו"ע.  GE, SAIAשיידר 

  . רהאווידרישות הבקרה למערכות מיזוג  6.8.22.4

מערכות   6.8.22.5 בסעיפי  המאופייות  החלש  הזרם  למערכות  בממשק  תצויד  הבקרה  מערכת 

הביטחון והבטיחות מערכות טמ"ס מערכות בקרת כיסה מערכות גילוי וכיבוי אש מערכת בקרת 

  . ''ווכהארגיה 

ה 6.8.22.6 בקרת  סטטוס  תצי  מבהמערכת  זרם ג  מפסקי  מצב  האלקטרומכיות  המערכות  של 

של   גרטורים מערכות   A250ראשיים לזרמים  ומעלה מצב מערכות שאיבה מיזוג אויר מעליות 

UPS .'וכו  

  הפעלות ציוד מ"א וסיטציה וכו'.  ,המערכת תאפשר הפעלת תאורה בשטחים ציבוריים 6.8.22.7

ה או שתשמש  וקם במבת שתכללית התקשורת השתיבת  מערכת בקרת המבה תשתמש 6.8.22.8

  ברשת ייעודית שתוקם עבורה ותאפשר חיבור אליה בקודות קצה בכל מרחב המתקן. 

שיותקו במערכות המשה רכזי   PLCאו    DDCמערכת בקרת המבה תכלול בקרים מסוג   6.8.22.9

  ושרתי תוים לרשת זו.  HMIתקשורת עמדות 

ה 6.8.22.10 בקרה  HMI  - עמדות  בחדרי  העודיי  יותקו  בשולחן  בעמדת הרא  בקרהים    שי 

כ"ל למערכות    HMIעמדות    10יהיה להתקין לפחות    הקבלן הפאומטיעל    מהל התחזוקה וכו'.

תורכב ממחשב   HMIכל עמדת    צבעוית.  4Aהאלקטרומכיות שלוש מהעמדות יצוידו במדפסת  

ממחשב   האספקה  ביום  הקיים  ביותר  החדיש  מהדגם    HMIת  וכלת  ןרישיו  LCD "19אישי 

  או שו"ע.  PCIM, WIZCONיהיו מסוג  HMI -ת הותוכ ה.קרת המבם לבעודיומסכים י

ארגיה   6.8.22.11 בקרת  גבוה  SATEC  –מערכת  מתח  לוחות  הראשיים  החשמל   , לוחות 

  .SATECומעלה יצוידו במכשירי  A400לוחות הגרטורים ולוחות משיים לזרם של 

  .SATEC 295H –לכל שאי וגרטור ועל הכיסה הראשית  6.8.22.12

  . SATEC 130Eולכל לוח מעבדה  A400זרם לכל לוח ל 6.8.22.13

  . בקרי מערכות אלקטרומכיות 6.8.22.14
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הבקר  6.8.22.15 יחובר  פימי  ממוחשב  בקר  הכוללת  אלקטרומכית  מערכת  בכל  ככלל 

וההתרעות  המידות  כל  את  לקבל  יהיה  שיתן  באופן  המבה  בקרת  למערכת  הממוחשב 

  המתקבלות בו אל מערכת בקרת המבה.

אל 6.8.22.16 מערכת  שאומכקטרבכל  חית  עצמיבהפ  ייבתיה  במשך  עלה  שעות   24ת 

  ביממה תתאפשר הפעלה והפסקה מרחוק במגוון שיטות מחזוריות ורדומליות. 

6.8.22.17 I/O :למערכות מיזוג אויר  

משאבה 6.8.22.18 כל  ה"ל  ח'  בסעיף  למפורט  אחר    ,בוסף  אלקטרומכי  ציוד  או  מפוח 

  יקושר למערכת בקרת המבה ע"י הסיגלים הבאים לפחות:

  .קוד תקלהר פיבור לא פועל מצבעל/פו :DI .א

  : הפעלה. DO .ב

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

  ווסת". 

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

  .זרימת אויר .1

  .מסן מצב תקלה .2

  . טמפ' אויר .3

  . טמפ' מים .4

  .מצב ברז מים .5

  . פי חימוםגוב צמ .6

 . DIבוהה פ' גן טממג .7

מרכז 6.8.22.19 מסכים  תכלול  חרוםיהמערכת  לזמן  בהם ה  .ים  מסכים  הים  מסכים 

כדוגמת   חרום  אירוע  בעת  לבדוק  יש  תקיותם  שאת  האלמטים  כל  קטים  בריבועים  מופיעים 

ובהם מפוחים   שריפה. בכל האלמטים  יתן לצפות  בה ארעה השריפה    , במסך המתאים לקומה 

צח עשן  איוש  אויר  ולהידרטיםהך  תוב  ,גהגל  אבת  לספריקלרים  מים  לחיצת  משאבות    , קומה 

גילוי אש ומערכות כיבוי אוט' וכדומה. יועץ הבטיחות צריך לתת תשובה האם להצביע   מערכות 

מתרחש   בה  בקומה  הרכיבים  מצב  הקומות    עהאירועל  ובשתי  שמתחתיה  בקומה  גם  או  בלבד 

  . עליהשמ

יתאפשר למפעיל  ת תקלות  יימוהם קים רכיבים בפיעמו  בכל מקרה בו על המסך  6.8.22.20

ולעבור   במסך  הרכיב  על  בה    מידיתלהצביע  המערכת  תוי  בכל  לצפות  יתן  בו  המפורט  למסך 

  מותקן הרכיב הבלתי תקין. 

  הגת ברקים והארקות   6.8.23

  הגת ברקים תתוכן ותבוצע באתר ע"פ התקן הישראלי במהדורתו האחרוה. 6.8.23.1

  הכרחית. איההיא ם ע"פ התקן בא ילוהגת הברקים תבוצע אפ 6.8.23.2
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הגות מפי מתחי יתר בפאזות וביוטרל יותקו בלוחות מתח גבוה לוחות מ.. ראשיים   6.8.23.3

  לוחות קומתיים ראשיים ולוחות מעבדות. 

  ההגות יוגו ע"י תיכים בערך המתאים.  6.8.23.4

  הארקות: 6.8.23.5

  הארקת יסוד תבוצע כחוק. .א

  ות החשמל ללוחשות  קשורת, וביהת  דרי פסים שווי פוטציאל יותקו בחדרי החשמל, בח  .ב

  בכל הקומות.

המים   .ג צרת  תוארק  רוהאוויכל  והתקשורת    ,המתכתית  החשמל  ותעלות  סולמות  כל 

  יוארקו וכן רצפות כפולות בחדרי החשמל, משקופים וכל חלקי המתכת בחדרי החשמל.

  דרישות תכון 6.8.24

  .העירייהחישובי עומס מפורטים יבוצעו ויוגשו לאישור  .א

  ולכבלי ההזה לכל הלוחות. ות החשמלולוחאים צעו לכל השיבוים החישוב .ב

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

זרמי .ד לוחות    םחישובי  לכל  יבוצעו  תאימות  וחישובי  בהגות  סלקטיביות  חישובי  צפויים 

  . העירייההחשמל ויוגשו לאישור 

ם ולמעגלי  ות הספקיארוות לת החשמל הזוחולל  חישובי מפלי מתח יבוצעו לכל ההזות .ה

  . ם אופייייתאורה 

  בעומסים השוים.  30%בחשבון גידול עתידי של  וייקחהחישובים  . ו

 לאזורים ציבוריים חיוים מדרכות וכו'.  םאופייייחישובי תאורה יבוצעו לחדרים  .ז

 

 ארון בטיחות 6.8.25

פח    ארון  יהיה  בטיחות  ע  2ארון  להתקה  מיועד  עובי  המ"מ  את  רצפל  ויכלול  רים יזהאבכל  ה 

  ם:הבאי

  .KV30 -בודק מתח ל .א

  סט של מקצרים ללוח.  .ב

  סטים של כפפות למתח גבוה. 2 .ג

  כובע מגן. .ד

  .SL40XSMדגם  STREM LIGHTיח' פס קרן או טען כולל מטעים תוצרת  2 .ה

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

  .ג.ר משלטים לבטיחות בחד .ז

  ח.ברית ללובעלה הפעשלט הוראות  .ח

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

 אקוסטיקה החיות  6.9

  (תחת איסוף) מבה ראשי תכון החיות ל 6.9.1

חלולות   כפיים  סלעים.  צמר  כגון  ואקוסטי,  תרמי  בידוד  בחומרי  ימולאו  חלולים  מלבים 

  לעים. ון צמר סכג י, וסטדוד תרמי ואקבי  מריממסגרות פלדה ימולאו בחו

הרעש  בקולטי  המותר  לרעש  בקריטריוים  יעמדו  בפרויקט  שיוטמעו  האקוסטיים  האמצעים 

(מיעת    -ו  1990בסביבה (מגורים, מבי חיוך) עפ''י התקות למיעת מפגעים (רעש בלתי סביר),  

מותר  ה  רעשא לריית ת''ל עים שוי), הקריטרי1982, חוק עזר העירוי למיעת רעש (1992רעש),  

  ישיבות במבה המתוכן. קריטריוים האקוסטיים של חדרי משרדים/ה''פ, בשצ

  מקורות רעש פוטציאליים  6.9.1.1

  : בתחום התכית צפויים ה מקורות רעש פוטציאלייםלהלן 

  באולם הראשי.  אשפהפעילות דחסי ה .א

גרטור, מדחסים, יח  .ב ול  יפת טידוירור מים, יחת קידוציוד ומכוות בחדרי מכוות, כגון 

  ר, משאבות וכו'. באווי

ו  .ג ובשטחים  ימעבים, מפוחים  גגות  על  חיצויים המותקים  אים סגורים  שחידות מיזוג 

  ואטומים אקוסטית. 

  . אשפה תועה ופעילות פריקה/טעיה של משאיות לפיוי   .ד

 מערכת כריזה.   .ה

  אמצעים אקוסטיים דרשים  6.9.1.2

  .מטרד הרעשעת מיך צורליים דרשים וסטאק בטבלה להלן מפורטים אמצעים

  

     למיעת מטרידי רעשאמצעים אקוסטיים דרשים  5טבלה 

  

  הערות   טיפול אקוסטי דרש   מקור רעש   'מס

פסולת   1 דחסי 

  באולם הראשי 

ברמה של    - במעטפת המבה   Rw = 50בידוד אקוסטי 

dB.  

בתקרה    - קול  בליעת  חומר  האולם ירוובקציפוי  של  ת 

  .NRC = 0.8 רמהב

דלתות אקוסטיות בכיסה/יציאה ברמת בידוד אקוסטי   -

Rw = 35 dB .  

בקריטריון    - לעמוד  ע''מ  האוורור  פתחי   65השתקת 

dB(A) /1 .המ' בשצ''פ מחוץ לכותלי המב  

הסמוכים   - משרדים/ישיבות  לחדרי  אקוסטיות  דלתות 

  'י  עפ'

  יתתכית האדריכלה

המפרוה של  ט  טכי 

  הדחסן 
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  .Rw = 35 dBלאולם הראשי ברמה של 

ומכוות   2 ציוד 

מכוות   בחדרי 

  כמפורט לעיל 

  בידוד אקוסטי במעטפת החדר בהתאם לסוג המכוה.  -

  השתקת פתחי האוורור. -

  בחירת ציוד שקט.  -

  עפ''י תכית החדר 

מיזוג   3 מתקי 

מחוץ   אוויר 

כמפורט   למבה 

  לעיל 

  . בחירת ציוד שקט במיוחד -

וקי  יקתימש - תאים  בהתוסאק  רותקול,  אם טיים 

  לסוג המתקן. 

  עפ''י תכית המיזוג

פעילות משאיות   4

  כמפורט לעיל 

  הגבלת שעות ההגעה לשעות היום בלבד.  -

דלתות המבה בעלי בידוד אקוסטי גבוה כמפורט   -

  לעיל עם פעילות שקטה ומהירה.

דלתות   - כאשר  פסולת  דחסי  פעילות  הפסקת 

  .הכיסה/יציאה פתוחות

עוצמה/מיעה - פמכת  ל  ותעילת  סיעה  זמזם 

  לאחור.

  עפ''י תכית הפעילות  

  התקשורת ללא מערכת כריזה.  תשיטבדיקת  -    המערכת כריז 5

תכון מערכת כריזה עם שליטה על עוצמת הרעש,   -

  כך שלא תשמע כלל בקולטים בסביבה בכל מצב הפעילות.

מערכת  תכית  עפ''י 

  כריזה 

  

בוצע כך שלא יתן יהיה להגיע תבוצע, תש  ככלף,  בתחת האיסו  ליםמקומערכת כריזה ופיזור הר

העוברות רעש  לעצמות  בביין  קודה  של    בכל  ווסתים   dB(A) 90עוצמה  יותקו  במערכת   .

  אזוריים שיאפשרו שליטה על רמות הרעש באזורים השוים במבה. 

הפאומטיבאחריות   לקראת    הקבלן  ההקמה,  גמר  בדיקות  במסגרת  הפעלת  אי   מתןלבצע  שור 

ראשי), מדידות כושר בידוד אקוסטי של מעטפת המבה ושל מפלסי הרעש  ף (המבהסוהאית  תח

יידרש  חריגה,  ותימצא  היה  באוויר.  ישא  לקול  מוסמכת  מעבדה  באמצעות  המבקרים,  בחדר 

הפאומטי של    הקבלן  דעתה  שיקול  לפי  וספות  מדידות  ותערכה  החריגות,  את    העירייה לתקן 

  ם. ת איכות התיקוידיקלב

  חדרי מגופים במבי התוכיתיקה באקוסט 6.9.2

הפאומטי .א לדיירי    הקבלן  ורטט  רעש  מטרדי  למיעת  הדרושים  האמצעים  בכל  יקוט 

    הבתים בזמן התקת המגופים. 

כוס אוויר,    הקבלן הפאומטי הראשי שבחדר המגופים יורכב ע"י    אשפהבקצה ציור ה .ב

    כולל משתיק אקוסטי מתאים. 

רטט  מ   יעתלמ ידאג    הפאומטי  ןבלהק .ג אל  עבר  המגופים  בחדר  המותקת  מהצרת 

    הקירות העוטפים, וזאת בין היתר באמצעות שימוש ברפידות גומי באזורי החיבור.
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  במרחב הציבורי  אשפהאקוסטיקה בעמדות השלכת ה 6.9.3

יקוט בכל האמצעים הדרושים למיעת כל מטרדי רעש ורטט לדיירי   הקבלן הפאומטי .א

במתקיםהגוים  הבת הפתחדלה.  אל  בלים  אטומות תות  יהיו  הציבורי  במרחב  שיותקו  ים 

    ומבודדות אקוסטית. 

ציור ה .ב ע"י    אשפהבקצה  יורכב  הפאומטיהראשי שבמתקים אלה  כוס אוויר,   הקבלן 

    כולל משתיק אקוסטי מתאים. 

  שילוט 6.10

יועץ שילוט   הקבלן הפאומטיעל   י  ושא הפיאומט ה  את  בעל התמחות מתאימה שיתכן  ,למות 

מה הסברבחן  עיצוב  יה  ע"י  ממותגת  שפה  ליצור  היועץ  על  ובטיחות.  גישות  מבחית  והן  תית 

וכמובן   אזורקליט וברור שיאפיין את מיקום   הפחים בכלל מבי התוכית, השטחים הציבוריים 

  המבה הראשי.

המציגה מפורטת  תוכית  לצרף  יש  לאישור,  המפורטת  התוכית  הצגת  השלטיםסו   את  עם    , ג 

  . העירייהיסוח, עיצוב יהיו באישור  מידות השילוט, .העירייהשל  השורומם, לאי יק, מדלםגו

של   ההתארגות  הפאומטיבאתר  של    הקבלן  הדמיה  המתאר  שלט  וכלל    הראשיה  מבהיוקם 

    .ויואר בשעות הלילה העירייה. גודל השלט ייקבע על ידי  התכיתהצרת הראשית בשטח 

השאר  ול  יכל  לטהש רקבין  הפרוי  -ולא  שם  שם  הפאומטיקט,  בגוף  הקבלן  החברות  כלל  לוגו   ,

  , שם מפקח העבודה והטלפוים שלהם   שם מהל הפרויקט,  ,העירייה, שם ולוגו  הקבלן הפאומטי

  שמות המתכים והטלפוים שלהם.  

  יוסר  העירייה ית  חיחל איסור לשלב שילוט מסחרי בשטח אתרי העבודה. שילוט שיוצב ביגוד לה

  ויסולק מאתרי העבודה.  הקבלן הפאומטי"י ע מידית

השילוט יוצב באתר לא מאוחר מחודשיים לאחר קבלת צו התחלת עבודה להקמת מקטע ראשון   

  ו/או הקמת אתר ההתארגות. 

השילוט, בגיו,  עלות  באחריות    אגרות  יהיו  הקמתו  הפאומטיהוצאות  תמורה  ו  הקבלן  ללא 

  .  וספת

  5281דה בתקן מי מה , עביה בת קיי  יותהח 6.11

  כללי 6.11.1

המב וביצוע  בת   ה תכון  ביה  לדרישות  ישראלי    אקיימ-יתאים  תקן  בהיבטי   –  5281והביה 

בת   חלק    אקיימבייה  ירוקה)  תעשיה   9.1(בייה  לבייי  במועד    ,דרישות  התקפה  במהדורתם 

קן  תצויים בתאי הסף המ  לכבדה  הגשת התכון לאישור, בדירוג של כוכב אחד לפחות, עם עמי

. את הבקשה יש להגיש למכוי התעדה 5281הקטגוריות לפי הגדרות התקן הישראלי ת"י  עפ"י  

  הקיימים והמוסמכים ע"י הרשויות.  

הפאומטיבאחריות   .א ירוקה  -יועץ/ת  ,למות  הקבלן  ביה  התכון  לצורך    ,מלווה  ליווי 

ת הסמכה בעל תעוד  ץ להיות. על היוע5281  ית"  בהתאם לדרישות  ,ההתכון והבייוהביצוע של  
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"י תשהוסמך כמלווה בייה ירוקה בידי מכון התקים. המלווה יכין דו"ח הערכה לעמידה בתקן  

  את המלצותיו של היועץ.  להטמיע בדו"חות ותוכיות לביצוע הקבלן הפאומטיובאחריות  5281

המב .ב עמידת  ה"ל  האישור  הת  ,בתקן  מכון  ידי  על  אי  ה.רשומ  עדהיהיה  על  קבלת  שור 

ע"פ  יקוד מי יתוח אקלימי  יש לבצע  היה תאי לאישור התכון.  בתקן,  פי המוגדר  על  ימאלי, 

מיקומו הגאוגרפי של הפרויקט. היתוח יציג את משטר הרוחות, טמפרטורות, לחות וקרית שמש  

בכל החללים המאוישים, קרי המשרדים באזור.  הי  ,הקיימים  ככל   תאורה ת  פקסא  תן,תובטח, 

כן אמצעי הצללה יעילים לפתחים ולכיסות להבטחת וחות המשתמשים  ה. יש לתעית אותטב

 באזור המשרדים ובהתאם להפיית החזית. 

    : זיהום אור לילי  6.11.2

הפאומטי חוץ מסוג    הקבלן  גופי תאורת  בחירת  באמצעות  לילי  זיהום אור   Fullיבטיח מיעת 

Cut Off  ומ ההארה  זווית  יאפשרול  ספה  בהבהם  א  א  כלפי  זליגת  של  ור  זווית  (מעל  השמים 

  . LEDקלווין ומבוססת על טכולוגיית  2600-3000). גוון מקור האור יהיה בתחום של °82

  צמצום תופעת "אי החום העירוי":  6.11.3

 100%משטח החזיתות) והגגות (עבור    50%יבצע את החזיתות (עבור לפחות    הקבלן הפאומטי

הקבלן את עוצמת קליטת קרית השמש.  להקטין    רים, כדיבהי  מריםחוב  שמובשימשטח הגגות)   

יבצע את שטחי הפיתוח במגרש כל מבה שיהיה מכוסה בצמחייה או/וגם מוצל על ידי    הפאומטי

קליטת   עוצמת  את  להקטין  כדי  בהירים,  בחומרים  שימוש  ייעשה  השטח  בשאר  בוגרים.  עצים 

  קרית השמש.  

  חיסכון במים 6.11.4

כלים סיטריים    הקבלן הפאומטייין, יותקו ע"י  ירים בבבמים שפ  בשימוש  כוןחיסג  השיכדי ל

  וקבועות תברואיות חסכויות בהתאמה לדרישות להלן:

  ליטר /דקה לכל היותר. 9.6יהיו בעלי ספיקה של עד  חותמקל 6.11.4.1

  ליטר לדקה לכל היותר. 6ם של יברזים בכיורי רחצה במגורים בעלי חסכ 6.11.4.2

 ליטר. 6 -וטר לי 3של  כפולה חההדג ומסיו מכלי הדחה יה 6.11.4.3

 מפגעים מיעת  6.11.5

 . במבה הראשי יותקן מפריד שומים 6.11.5.1

תשטיפים 6.11.5.2 בריחת  למיעת  מערכת  תותקן  הראשי  עם    במבה  ובאישור  צובתיאום  יגי 

  מיה המז

  עבור אזורי פיתוח במגרש   החיות 6.12

  כללי 6.12.1

  ת י ילמות אדריכל וף לפרויקט. תכויות הפיתוח יאושרו על ידי עיר  הקבלן הפאומטיבאחריות  

. חסכון במים שפירים להשקיה בגיון: יש לעשות שימוש באמצעים המפחיתים את  ון יהוד מווס
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השפירי המים  חס  .  קיהלהשם  צריכת  בצמחיה  שימוש  לרשייעשה  (בהתאם  במים  מת  כוית 

    ים.למ הצמחים החסכויים של משרד החקלאות), תוך העדפת צמחים מקומיים ומאוק

הרלווטיות, לפי הגדרת  ת כלל עבודות הפיתוח, הגיון וההשקיה  ויבצע איתכן    יהקבלן הפאומט

בות ת תתייחסה לכל שטח האתר, לרהעבודו  (המבה הראשי).  המזמיה, בשטח תפעול התחה

ממשקיו עם המתחמים העירויים הגובלים, ככל הדרוש לשילוב הפרויקט בסביבתו העירוית, על 

  כות. תכון המוסמה ותיורשו  יהוד מווסוןת יעיריות וראה פי

לתכן את הפיתוח בתיאום מול יועצי התועה של הפרויקט, אדריכל,    אומטין הפהקבליות  באחר

חשמל יועץ  האיסטלציה,  וגידור,    שותגי /יועץ  הכה  עבודות  יכללו  הפיתוח  עבודות  ובטיחות. 

ר  חיית  כיסה,  שבילי  אש,  כיבוי  שיוגמ  כבים,רחבות  ושבילים  באופדרכות  ויהיו שון  דרו  ה 

להטמיע שילוט, תאורה מותאמת פעילות, מעקות    הקבלן הפאומטייות  מש. באחרברורים למשת

  וגדרות בהתאם להוראות שיקבל. 

י התפעולי  מהשטח  מתקיכלול  להחת  פסולת  אצ  קום  )  ירת  קרקע, (צפרדעים/דחסיות  מוחי 

  במקרה של תקלה ממושכת.  ה מהירהלמען פריס

  

  עצים וצמחייה   6.12.2

עפ"י תכון האדריכל תוך שימוש בעצי צל ועמידה בדרישות הסף לחסכון מים    –יה  וצמחיעצים  

ומערכת  מ  כולל  להשקיה יהיו המרכיבלאיתור דערכת השקיה  ד  השלשל  המוביל    ליפות. העצים 

יתאם    הקבלן הפאומטי הופי ליצירת חזות מובהקת וייחודית וליצירת הצללה ומיקרו אקלים.  

מכבי   עם  הפיתוח  לשילואת  אישורה  את  ולקבל  המבה  אש  בהיקף  אש  כיבוי  רכב  מיסעות  ב 

  ורחבות התארגות.

  

  : שתילהמרווחי   6.12.3

במרו  -עצים   אשרייטעו  הולכי    וחים  תועת  בצירי  רצףיצרו  ב צלה  הרגל  להפייתם  לה  התאם 

  לשמש לעת בגרותם.  

 גידור   6.12.4

הפאומטי אתר    הקבלן  בהיקף  (יקים  הראשי  האיסוףמבה  בכפוף  דקורטגדר    )תחת  יבית, 

דס העיר. תוואי הגדר יאפשר גישה ציבורית חופשית לדופן המבוקם שער  ממה בה  להוראות מה

  מבה.ות הילפעץ לשעות למחזור מחו אשפהפשר החת כך שתתא  חדר המחזור

 חיות 6.12.5

באתר   הדרשים  החיה  סידורי  (כל  הראשי  האיסוףהמבה  האתר.  )תחת  שטח  בתוך  ,יכללו 

החי אתר  סידורי  בתוך  (ה  הראשי  האיסוףהמבה  דרישות    )תחת  עפ"י  לאחר   העירייהייתו 

  ה.ספים למבשתמשים וייעודים והמכמות החלטה סופית של 

  זיהום אור לילי:   6.12.6

הפאוהקב חוץ מסוג    ימטלן  גופי תאורת  בחירת  באמצעות  לילי  זיהום אור   Fullיבטיח מיעת 

Cut Off  לא הפס  ומבה  ההארה  זווית  (  בהם  השמים  כלפי  אור  זליגת  של  יאפשרו  זווית  מעל 
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וץ תאורת חיתקין   יהקבלן הפאומט וין.לו ק 2600-3000). גוון מקור האור יהיה בתחום של °82

בדרישות ותאורה התק  שלם  המיימו   שתעמוד  חרום  תאורת  כולל  פיתוח  לשטחי  ירוקה  ביה  ן 

  לילית לבטיחות התושבים. 

  חומרי בין  6.12.7

ותיים לסביבה בעלי תו ירוק מטעם מכון התקים הישראלי  רים ומוצרים ידידייעשה שימוש בחומ

גיעתם  פסביבתית מוכה יחסית וש  לי השפעהפרק חומרים, בע  5281  בת"י  או תו ש"ע כהגדרתו

ויר בפים המבה פחותה. חומרים בעלי תו תקן ירוק המופיעים במאגר החומרים של האו  ותיכבא

חומרים ירוקה.  לביה  הפעילות והאחזקה של המבה המועצה  יתאימו לאופן  וריצופים  גמרים   ,

  . 5098התקן הישראלי ת"י בדרישות ומרי הבייה יעמדו ח ר. כלועמידים בתאי מזג האוויר באזו

  ים בוגרם ציטיפול בע  6.12.8

פרויקט   שבשטח  הבוגרים  בעצים  התב"ע.בהתאיבוצע    1041תמ"ל  טיפול  להוראות  עצים   ם 

וקיימיםלשימור במידה  חוק,    ,  עפ"י  יטופלו  הראשי  המבה  של  המגרש  עדכון  בתחומי  בדיקת  

קבלת היתר בטרם  ו  יומטהפא  הקבלןיהיה באחריות    יםגרבוה  םיסקר העצ  שבוצע/עשה בושא

  .העירייהת ובאישור מהרשות המוסמכ

  שיקום ופי  6.12.9

הפאומטיבאחריות   דרישות    הקבלן  פי  על  ופי  שיקום  אישורי   העירייהלבצע  קבלת  ם  טרם 

  .  הראשיה מבל הפעלה  והיתרים לאישור

  

  קריה  החיות למיעת מטרדי 6.13

בדיקתצבי  אומטיהקבלן הפ הי שאים  ריה ממתקק  ע  וגם תמסורות חשמל   ולכה או/ומרכזי 

המשרד והחיות עדכיות של  הבדיקות יערכו בהתאם להוראות   ). RF+ELFאלחוטיים (  ושידורים

ה לאיתור קריה ממקורות חשמליים  הדמי  הקבלן הפאומטילהגת הסביבה. בשלב התכון יציג  

ומרכזי  כגון שאים  תשת/וא  הולכה  מתקי  ויווגם  חשמל  עפ"ית  במתם  ה  צורך,  ספות  מצאים 

אליו. והקשורים  הפאומטי  הפרויקט  מקריה  הקבלן  הצפויה  החשיפה  כי  איה    שבחה   יוכיח 

מהמ החיות  ותר  גבוהה  פי  הסביבה.  על  להגת  יפעל  המשרד  הצורך  הפאומטיבמידת   הקבלן 

רמות   של  ב הקריה  להפחתה  דו"ח  להמציא  סופוידאג  מקרה  מלצבה  לעמידה  ידיקה  בכל  ות. 

הפאבלהק הוראות    ומטין  ע"פ  הקריה  יפעל  בוגעו חוק  המותרות    ההמלצות  החשיפה  לרמות 

מה הדרושים  הסביבתיתוההיתרים  היחידה  או  להג"ס  ככל  משרד  מעודכות  יהיו  בזמן  שיהיו  , 

של    ים חדר שא  מבה  . מטיהקבלן הפאוכל התשלומים בגין אגרות, באם יחולו, יהיו על    הביצוע.

   .שיזין את הבייים הסמוכים 630KVA*3ול עד שמל שיכלחברת ח

  (אופציולי).  – חדר שאים פרטי שיזין את המתקן מבה 6.13.1

  שלושת העקרוות הבאיםלעמוד ב על המבה 6.13.2

  חוק הקריה.ק הקריה ותקות עמידה בדרישות חו .א

  .היתרלזמן הוצאת ה םהרלווטיי  בתקן ביה ירוקהעמידה  .ב
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 קומית לרמות חשיפה לשדות מגטייםת/רשות מידה סביבתישה של יח רי בכל ד   דהעמי .ג

 ור הרחב וכן עבור העובדים במתחם המבה וסביבתו.יבלצ

  תקן באופן הבא:ה מגטי בסביבת המולבצע חיזוי לרמות שדהביצוע  לתכן אתיש  6.13.3

  ולימודן. ליטת תכיות הדסיות של המבה ושל מערכות החשמל (העתידיות) ק 6.13.4.1

  יקט ון ראשוי שהתקבל למהלי הפרועל תכל דגשים  לצות כולהוראות והמ,  מתן משוב 6.13.4.2

ם עלויות מיגון במידת ות וצמצוה עתידייועץ חשמל לשם הפחתת בעיות קרי  אדריכל/  ובהם יזם/

  הצורך. 

ה  חובה ם  סיור מקדי 6.13.4.3 ע"י מודד מוסמך  רמת במקום    משרד להגת הסביבה לשם קביעת 

  ר. האתבת צילום סביקרית רקע + 

מתקןב 6.13.4.4 של  מודל,  ו  יית  העתיהחשמל  המצב  את  המייצג  בשטחסביבתו,   והזתו  די 

ביצוע    ,העירייהיועץ  י  תאושר ע"ות ערך שתוכה שו  או  –  EFC-400 v2008לתוכות האליזה  

  . ים "אופיייים" ומרבייםחישובים לפי זרמ

  ם גם תושיחא זה  , שהוג"סהמשרד לה  ביית המודל מבוצעת ע"י מהדס חשמל ומוסמך 6.13.4.5

  להמציא דיפלומה).  ר, (דרשעל הכת התסקי

  . "בסעיף "פירוט מתקי חשמל חסות למפרט שצויןהמודל יכלול התיי 6.13.4.6

תו 6.13.4.7 האיתוח  הפצאות  מפות/ליזה,  רמו  קת  של  ערך  שווי  קווים  מגטי  תרשימי  שדה  ת 

דו" והכת  החשמחזויות  מתקן  בסביבת  הקריה  עוצמות  חיזוי  הכולל  (ירידה  ח,  לרמת ל  עד 

2mG(חדרי בקרה, חדרי  מאוישים  ), בדגש על אזורים חדר הדרכה, מרכז  ,  ם מאוישיםברציפות 

טי בסביבת מתקי החשמל (במידת  השדה המגתת רמות  וכו'), מסקות והמלצות להפחמבקרים  

  להגת הסביבה.  כל זאת, בהתאם לדרישות ולמתכות המשרד הצורך).

פיקוח   רת קבלן+יכמויות+ סיוע בבח  בתכהכת    –הקריה  ת  רמוהכת מפרט להפחתת   6.13.4.8

 ים. עד הגעה ליעדים דרוש –עליון 

  הגת  רשות מקומית/ ה ירוקה/בי   –הכת כל המסמכים הדרושים לצורך קבלת היתרים   6.13.4.9

   .הסביבה וכו'

חשמל, תבוצע בדיקת מעשית של סביבת מערכות פעלת מערכת הלאחר הקמת וה 6.13.4.10

על מוס-החשמל  מודד  המשרד  ידי  הס מך  ביבלהגת  וסיכום  תיאור  זו  בה.  בדו"ח  דיקה  יימסרו 

  ד להגת הסביבה. ל המשרבמתכות בדיקת הפעלה ש

  יים. ריכה מרבתוצאות הבדיקה יורמלו למצבי צ 6.13.4.11

היתרי 6.13.4.12 קבלת  לצורך  הדרושים  המסמכים  כל  תעודת    םהכת  לצורך 

 בה וכו'. הגת הסבי רשות מקומית/  ביה ירוקה/ – וכדומה אכלוס/תעודת גמר

  

 

  גישות   החיות 6.14
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  כללי 6.14.1

והב  חוקדרישות  היו על פי  ישות יגה  החיות - תר, תאיו ואגרות), תש"ליה (בקשה להיהתכון 

שייה,  1970 ח'  תוספת  זכ  1חלק  שוויון  ותקות  חדש.  ציבורי  ביין  א':  עם  פרק  לאשים  ויות 

לשירו גישות  התאמות  (התשע"ג   מוגבלות,  שישתמש2013ת   הציבור  בל  במבה:  ).    י תקהל 

בעו להתחשב  יש  אמסוים.  למרכבדים,  שיגיעו  שוים  בגילאים  השים  הציבור  מבקז  וכלל  רים, 

  עודיים להדרכה.  רובה וייסביבה הקלרבות תלמידים הלומדים בבתי הספר ב

יים לטיפול באשפה בשרשרת התפעול לסימפ  מספר  כולל  ההמבים טכם, והשימושים בו: מתק

לחיה עברי חציה. אין  תכון  דרכות, מרכב תפעולי, מ יאה לציכיסה ו,  םז מבקריהקבועה, מרכ

  . ציבורית

ממ"ד,  ,בוסף מעלית,  המבה:  בחללי  המשתמשים  שימושים  ציבוריי  שירותים  לשרות  ם. 

יעמד במבה  שייקבעו  לשימושציבוריים  בהתאם  השרות  גישות  בדרישות  מרכז   .ו  למשל, 

  ת. ושות הגיתקב 64יף המבקרים יעמוד בדרישות סע

 מטרת ההגשה  6.14.2

המטר לדאוגהוראות  היא  בל  ת  המבקר  מוגבלות  עם  לחוותאדם  אפשרות  תהיה  חוויה    מקום 

בטיב היתן,  ככל  ובאיכודומה,  לזו  ה  אפתה,  שתהיה  מוגבלות.  עם  אדם  שאיו  מבקר  שרות  של 

יעבדו    המיתקן)צה. במידה ובמבה (בתפעול הטכי של  שימוש לציבור בלתי מסוים במתקי הק

קב  6-מ  תפחו באורח  זמאשים  בו  אותםע  המשרתים  החללים  פטורים  ית,  מהתאמות    יהיו 

ההוראות כאן    י'.-ם ג', ז', ח' וש: סימייבורי חדפרק א': ביין צ  1ישות המפורטות בחלק ח'הג

שיוטמ  מכווות עקרוי  סביבתכון  למבה,  הביה  להיתר  וביצוע.  להיתר  התכיות  בזמן  תו  עו 

הציבוהמר ומפ  וריחב  תשתיות  שויםלסי הכולל  גישות   - ם  מורשה  ואישור  דעת  חוות    דרשת 

  שה גישות השרות.  רמתו"ס ומו

6.14.3  יים בתכושאים עקרו :ית  

  ישה גישה לכל חלקי המבה ,מפלסיו וחדריו.  ן גתתוכ 6.14.3.1

להורדת/ 6.14.3.2 מקום  דרכים,  מדרכות,  למבה,  רכב  כיסות  חציה,  וסעים,    מעברי  העלאת 

גוחיות   ת"י    –    םישייהיו  אויכ   2ק  חל  1918לפי  אריחי ללו  מדרכה,  להמכות  הרכיבים    ת 

  אזהרה והכווה. 

  . יהוד מווסון עיריית  להוראותבכפוף  תמתחות האוטובוס הסמוכו תתואם גישה 6.14.3.3

הב,  ואבזורםם  הכי  מספר שירותי   6.14.3.4 ראשישטח  בדרישות ת"י  ,  מבה  חלק    1918יעמוד 

  . סוןיהוד מוו תיית עירובכפוף להוראו 3.1

ות.  המעלית  עלילמ  70חלק    2481ותקן    3.1חלק    1918י  רישות ת"המעלית תעמוד בד  6.14.3.5

הגג גישה לכל מפלסי המבה לרבות  (תא מיימלי של    2מטיפוס  מעלית  תותקן    .תאפשר  לפחות 

. פתח הכיסה  3ס"מ)  140*200(תא מיימלי של    3תוך עדיפות למעלית מטיפוס    מ) ס"110*140

  . למעלית ללא מכשולים לפי דלת הכיסהח תפקוד ס"מ קי, ויהיה משט  90 חותהיה לפעלית ילמ
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וגבלות  שים עם משיבה לא בחדרי ההדרכה בהם ריכוז קהל: תתוכן הקצאת מקומות י 6.14.3.6

כו פרטי בין בקרים. במקום התצפית לתהליך הטכי, יתויחד עם מקומות הישיבה לציבור המ

  ו כולם. כמ ם לראות את התהליךגלגליבכיסא היושב כך שתהיה אפשרות לאדם 

  .  ןובבייהחשיכה לכל מקום במגרש  פיזור האור יהיה אחיד בשעות תאורה: 6.14.3.7

  .  1חלק  1918"י עה לפי תבטווח הגאמצעי הפעלה יהיו  6.14.3.8

ת"י     -שילוט   6.14.3.9 זיהוי    4חלק    1918לפי  הכווה,  לתפעול,  המבה,  לזיהוי  בוגע   החדש  

  חללים וכיוצ"ב. 

בהתאם  לתקות גישות  יתוכו  דרכה  וציוד לטובת הה  ת הפעלהכווט, מהורי 6.14.3.10

  הרלווטי.   1918השירות ולת"י 

באופן    אשפהרכיבי קצה להשלכת   6.14.3.11 יהווימוקמו  ב  שלא  ויהיו מכשול  גישה  דרך 

המוגב כל  לבעלי  להשלכת  גישים  הקצה  רכיבי  (לכח    אשפהלויות.  להפעלה  וקלים  גישים  יהיו 

בה או בשטח ציבורי פתוח). רדים, בממסחר, מש  ים (מגורים,) בכל המופע5בגיל  וגובה של ילד  

פתח ממכשולים  התפעול  לפי  קי  הערכות  אזור  יהיה  האשפה  מתקן  ה  של  יהוגובה  יה ידיות 

  מ'.  1.5וקוטר של   ס"מ 70-140בטווח הגעה 

ידית  6.14.3.12 בהם  דגמים  לבחור  יש  הקצה,  מתקי  של  דגמים  במבה  ויוצבו  במידה 

זרחה למתהפתי יהיו מס  -אשפה  יקת הקי  ס  וג  לא  גכפתור  הידית  ובב אלא מוף/ משיכה.   וון 

ף כולה, לא יהיו אמצעי הפעלה ברגל בל יגודית לגוובד. ן הכ 

  תכון קוסטרוקציה  ותהחי 6.15

  כללי 6.15.1

שלד מבטון מזוין    -ו/או טרומית או שילוב בייהםלית  ובציהקובשיטה    המבה יתוכן לביצוע

גב, מח  רומייםיבים טו/או רכ ורך הצבת המערכות (עגורן,  פלדה לצואלמטי  ס   יצות בלוק ו/או 

הממפ יסודות  תכון  וכ"ו).  בכפוף  וחים  יעשה  קרקבה  שיבוצעלדו"ח  ידי    ע  מטעם  על  מתכן 

ותקים רלווטיים    466ו    940לפי דרישות ת"י    מטעמו  הקרקע  עץיוהוראות  הקבלן הפיאומטי ו

בחש  אחרים. ייקח  אהתכון  ביוי  התחבון  מעל  מבה  של  הראשיפשרי  ו/או  ת,  ה  ייקבע  אשר 

יעשה בכפוף לדרישות כל דין    סטרוקציהתכון הקון המפורט ע"י המזמיה.  יאושר בשלב התכו

לכל הרלווטיים  ישראלים  תקים  ולא    ולדרישות  במידה  בכלל.  ולמבה  בפרט  אלמט  של  סוג 

תאמות  ביצוע ה  תוך ן בילאומי מוכר,  ף לתקה בכפוכן יעשסוים, התלושא מ  קיים תקן ישראלי

ולהוראות מהדס המחוז.  ם לדרש בתקות הג"א  ם יעשה בהתאדרשות. תכון המרחבים המוגי

המוגים, המרחבים  של  אלמטים  מהלכי  עובי  מדרגות,  מעל    חדרי  תקרות  מוגן  מדרגות  מעבר 

ותקות   לדרישות  בהתאם  ומיתוכו  יפחידותיהם  פקע"ר  מהלא  בתו  הביין דרש  שלד    תקות. 

לעמית שתוכן  כפי  הדרשת,  העמידות  לפי  אש  ספידות  על  הבטיחותצוין  הקבלן   ח    מטעם 

ים שיפעלו  וכפי שתאושר ע"י רשות הכבאות. מתכן הקוסטרוקציה יגדיר את העומסהפיאומטי  

בו, מהשימוש  כתוצאה  המבה  המער  על  מפעולת  בו,וכתוצאה  בכל  כות  רוח.  מקרה    עומסי 

העומסים תעשה למבה מסוג זה. הגדרת    412עים בת"י  סים הקבום אלו לא יפחתו מהעמועומסי
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. רצפת השטח התפעולי והמסעה יתוכו מבטון עמיד בשחיקה, אם על  412ישות ת"י  בכפוף לדר

עילי למשטחי הבטון או על ידי שילובוספים  תידי הוספת     ם. למבה של שיה  ואם על ידי ציפוי 

ים גגמתוכון יבטי  רוקים" .ות "יובעים  ח קבלת ההתכל ע"י תקרועומסים ה"ת ושלד  מגגות כ

צמחיה, רטיבות, חומרים כימיים וכ"ו. שלד אותה לרכיבי השלד מ, בוסף תובטח הגה  המבה

    .שה לפחות 50של  ם וילקהמבה יתוכן 

לחיפוי    2378"י  גמא תם (לדוווטייקים הרלרישות התמערכת החיפוי לביין תתוכן בהתאם לד

ן לא  רגת החשיפה של הבטוד   - אי הסביבה  כיבי השלד בתהמתכן יבטיח עמידות ר טבעית).  באבן  

מדרגה   ת"י    -  5תפחת  מספי118כדרישת  זו  חשיפה  דרגת  כי  לוודא  המתכן  על  מבחית  .  קה 

ימי רכב כהום, הת מי תע, המצאודו"ח קרקכגון    -וי התכון  דרישת התקן, לאחר קבלת מלוא ת

כמו הקרקע.  ה  כן  של  הרכיבי  בתאי  מרבית  לעמידות  יתוכו  ולחות פלדה  ורטיבות    סביבה 

מתפ בת"י  הובעים  לדרש  בהתאם  יתוכן  המבה  המתקן.  לעמידות  413עול  הוגע  בכל   ,

  יסמיים. בעומסים ס

  בקרת תכן  6.15.2

הרשויות    ל ידיקבעו עפי שיימועדים כשלבים ובעל המתכן להיערך למסירת התכן שלו לבקרה ב

    .הרייהעיו/או ות הרלווטי

  מסמכי תכן 6.15.3

, בגרסא לא יותר BIMאו     CADבשיטת  עדכית וחוקית  ע"י המתכן בתכה  מסמכי התכן יוכו  

יותר.    2015מ  ישה חדשה  באו  יוגשו  מההמסמכים  להחיות  הרישוי  כפוף  ותהליכי  העיר  דס 

   . ההעירייגים אצל והה

  לכל הפחות:התכן יכללו כי מסמ

ויסודות   .א מתווה  ר  –תכית  יסכולל  סישימת  זיון,  פרטי  עומסים,  מתווה,  ודות,  מון 

 . יסודות ועמודי יסודות   שימתמפלסי היסודות, ר

עליון, זיון     Xתחתון, זיון בכיוון   Y תחתון, זיון בכיוון     Xזיון בכיוון    –תכית רצפה   .ב

 .ת יסודקורו  מודים,שימת עחתכים, רמידות,  פרטים, ,עליון Y בכיוון 

תחתון, זיון בכיוון   Yוון  תחתון, זיון בכי  Xזיון בכיוון     -יםזור משרדתכית תקרת א .ג

X ון בכיוון ן, זיעליוY  .עליון, פרטים , מידות ,חתכים, רשימת עמודים  

  X  ן בכיווןתחתון, זיו  Yתחתון, זיון בכיוון    Xיון בכיוון  ז   -ור תפעוליתכית תקרת אז .ד

  ,חתכים. ון, פרטים , מידות  לי ע Yבכיוון  עליון, זיון

   .תכית קוסטרוקטיבית לחיבור העגורן .ה

חתכים (אורך ורוחב), כולל פריסות   2כלול לפחות  כל חדר מדרגות י- תכיות מדרגות . ו

  הזיון. 

  . תכית מרחבים מוגים .ז
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  ם. תכית עיגון ו/או חיבור ו/או העמדה של המתקים האלקטרומכיי .ח

  ודות שלד.מיוחד לעבטכי מפרט  .ט

  חגורות , פרטי זיון. ודוים וית מחיצות ,כולל עמכת . י

  רשימת תכיות.  . יא

  פיקוח  6.15.4

הפאומטי פיקו  הקבלן  לד יבצע  בהתאם  העליון.ח  הפיקוח  תקות  לפחות ה  רישות  יעשה  פיקוח 

  בשלבים הבאים: 

  . קת יסודותיצי לפי .א

  . לפי יציקת קורות יסוד .ב

  . ת קרקעלפי יציקת רצפת קומ .ג

  .המרחב המוגןדים וקירות לפי יציקת עמו .ד

  . ק. קרקע קת תקרתלפי יצ .ה

  . עגורן והמתקיםלפי שתילת קוסטרוקציית ה . ו

  .ת תמך/גדרותלפי יציקת קירו .ז

העליון   הפיקוח  הפאומטיבמהלך  עקב  הקבלן  הדרשים  שיויים  כ"ל    יתכן  שיוי  כל  הביצוע, 

  ועד ויעודכן בתכיות.ית

בי גמר  השלדלאחר  היעביר    צוע  השלד    AS MADEתכיות    יהריעיל  פאומטיהקבלן  כפי  של   ,

  .PDFו  DWGפורמט צע בשטח. התכיות יועברו בשבו

יצי הביה  הפאומטיג  בגמר  חוזק    עירייהל  הקבלן  בדיקת  ודו"חות  תעודת משלוח של הבטוים 

לתכוהבטוי החשיפה  ודרגת  החוזק  התאמת  לוודא  ע"מ  וזאת  המקורי  ם,  לתן  אי בהתאם 

  בה. הסבי

  

  

  תכון תועה  החיות 6.16

    הןת ההוראומטרות   6.16.1

גילווד 6.16.1.1 עה  תוות  בדרכים הקצרות ביותר וללא הפרע  ,תוכןמבה המלשת רכב תפעולי  א 

ודיירי הת זא  ,תכילמשתמשי הדרך  בהתאכל  פילהחיות להסדרי תום  ת  על  משרד תקות    עה 

ל  התחבורה ועפ"י  התקפות  ההיתר,  הוצאת  עיריזמן  מת  יהחיות  למועד   ותקפהת  ווסוןיהוד 

 המכרז. 

התכות   6.16.1.2 לילוודא  המטתמרון  לתפעוישום  הדרשות  האשלות  ופיוי  אצירת  ה  פל  מחדר 

    .טיתיאומת הפהמערכהאשפה המרכזית של 

  מפרטים תקים ו תקות, הוראות,  6.16.2
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החיבור בי  אופי  הפיאומאטיתהתועתי  המערכת  ומבה  הדרכים  מערכת  התפעולי  ן  ההסדר   ,

  :ביותרדכיות דורות העמפרטים במההתקים וה הפירוט של יעל פיה יה והסדרי החיה

  . יהוד מווסוןת תקות עיריי .א

מים  מתים, עצכב מועי, אופיים, הולכי רגל, צהוראות לתכון רחובות בערים (הרחוב, ר .ב

  יה).  וצמח

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

  חיה).  ותומתקת מקתקות התכון והביה (ה .ד

  .ורההתחברד מש ם ע"ים" הרשמי שפורסתמרורי"לוח ה .ה

 . יות להצבת תמרוריםחוהתקות  . ו

 י.החיות לתכון שילוט הדרכה עירו .ז

 ת. רויודרכים עיעבודה ו החיות להגת עוברי דרך באתרי .ח

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

 ם. בעיון דרכים: צימלסחומרים : 1חלק  – 935ת"י  . י

  יות זכוכית.ן דרכים: כדורם לסימו: חומרי4חלק              

 ושאים פרטיים   6.16.3

במגרשהתכון   6.16.3.1 לשימושי   ,העירייההחית    "פע  יהיה  חיה  שיקבעובהתאם  ועפ"י    ם 

  מ"ח במפרץ  2עם זאת יוסדרו    וים של משרד התחבורה,יון חייה, פרק ד', תכון חלתכ  חיותה

  .  םיעודיייההמחזור אשפה ביתית למתקי  תקת הדרכים לפרירכמעלאורך 

  –יפחתו מ    ן שלאתמרו  רדיוסי  ומהמבה באמצעות   / בתוך /עולי אלשת רכב תפתתוכן גי 6.16.3.2

  החיצוי. מ' לרדיוס  014.

  הפיאומטים יהיו בשטח המבה.  מהמכליםת האשפה פעוליות לטעיכל העמדות הת 6.16.3.3

  . מ' 3.5 –פחת מ רוחב עמדה תפעולית לא י 6.16.3.4

  מ'.  10 -לא יפחת מ תפעולית  אורך עמדה 6.16.3.5

  . דה ותהיהמיב  רמפהלהסדרת תוים   6.16.3.6

מעבר מ', שיפוע ה  5.0  -מעבר לא יקטן מ, אורך שיפוע ה12%  –שיפוע מרבי לא יפחת מ   6.16.3.7

  . 6% –יקטן מ לא 

  מ' מדוד מתחתית המשקוף/ תקרה/ מתקי ההרמה.  5 -גובה ראש מזערי לא יפחת מ 6.16.3.8

דלת 6.16.3.9 בהיאיצ  /הכיסה  רוחב  יקבע  הרכלר  תאםה  של  התמרון  התפעולוחב  בכיסב  ה/ י 

ברצועת מדרכה ברוח   , משקוף הדלת ימוגן באמצעות מ'   6.0  -חת  מה ואולם לא יפיציאה למב  

  . ס"מ לפחות 30

תפעולים באמצעות הפעלת דלת הכיסה בשלט  רכבים הכיסת הלאפשר  מומלץ   6.16.3.10

  מרחוק ע"מ למוע הפרעות לתועה. 
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דלץ  מומ 6.16.3.11 "פתכיסה  ה   לתכי  מהיר תפתח  ע"מיחה  ושקטה  ה  ה"  פרעות למוע 

  ביבתיות.ס

חתתידר 6.16.3.12 של  ש  התועה  יועץ  הפאומטי ימת  הת  הקבלן  תוכיות  ועה  על 

 .ץ למבהאל/בתוך/מחו

 ה:ספח תועלעריכת הוראות  6.16.4

  . יהוד מווסון ת ספח התועה תהיה בהתאם להחיות העדכיות של עיריית יכער

  

  יר יזוג אוומת דולעבוטכי מפרט  6.17

  דור כללייוס תכית 6.17.1

ליחיהתחברוי 6.17.1.1 מידות  וכדומה  שלות  ועדות  כללי  לתיאור  החיבור    בעיקרן  המחבר. 

ת, מעבר אשים  יצטרך להיעשות בצורה מתאימה לכל מקרה, על מת לאפשר התפשטוהמציאותי 

 ותדמפי התקע להציוד צריך להיקב  המקום המדויק וסידור  מקום הדרש למיימום.והפחתת ה

ו שתהעבודה  הגורמים  בצורה  למבה.  התוכיות  הקובעים  תאים  הביין שיוהמעהם  של  ת 

 ) והמציאות בביין (תוספת 

6.17.1.2 הפ ידיו    אומטיהקבלן  על  ע"י  יבצע את העבודה עפ"י תוכיות לביצוע שהוכו  ויאושרו 

  . העירייה

  בחירת הציוד  6.17.2

  .יבט דרגת ויןצי הוגי של ציוד, בציון שמות יצרים או מספר קטל 6.17.2.1

ים בעלי אותה  אחרים  ציוד של יצרם או  מריחו  לאישוררשאי להגיש    פאומטיהקבלן ה 6.17.2.2

  ת מתחייב  איה    העירייה,  ישות המפרטתואמים את דר, בתאי שהם  והתאמה תפקודיתת  איכו

  פאומטיהקבלן העל    ,שור על הציוד בין אם הוגדר במפרט או אחרילשם קבלת א  לאשר אותם.

אי מלהגיש  הציוד  קתספפורמציה  כגון:  על  כלל,  מידות  קטלוגי,  תודף  פריות,  פעולה,  טי י 

    ציוד לפי אישור. קןותיולא  שיירכרים וכל איפורמציה אחרת דרושה. לא חומ

 :תמיכות 6.17.3

הפאומטי 6.17.3.1 וירכי  הקבלן  התמיספק  כל  את  לשם  ב  הדרושים  והתליות  החיזוקים  יכות, 

דות.שית מרעיפחוה מערכת תהירת, וכד' בצורה שהתמיכת הציוד, הצ  

  טמפ'.  ימשיויאה התפשטות כתוצשתאפשר  הצרת תבוצעה כך כותתמי 6.17.3.2

  שקל הציור. גל, אשר יוכלו לשאת את כל מהעולים יתמכו ע"י תמיכות ר ציורותה 6.17.3.3

  שלא יועברו כוחות ורעידות לציוד. וד יהיו גמישים, כךחיבורי צרת על הצי 6.17.3.4

  

  :ודרת, בסיסי צירי צ, מעבחיצוב 6.17.4

ם בריהמעים,  שכל הפתח, יוודא  יןיבבות העבודה  תקדמחר הוב איעק  ומטיאפה  הקבלן 6.17.4.1

ם והשרוולים  בודתו העדכיות. במידה והפתחימתוכות ובוצעו לפי דרישות ע  ותוההכות האחר
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  י הקבלן הפאומט, ייזקף הדבר לחובת  הקבלן הפאומטי השגחת  תוצאה מאי  לא בוצעו כיאות כ

  . ת פוס ללא תמורהוהתיקוים יעשו 

וצי עיגון לביטון ועם  ק  עם  ן הפאומטיבלהקל ידי  יסופקו ערי צרת  מעב  עבורלים  שרוו 6.17.4.2

  ידו. על  יותקוו ותפקקים מתאימים למיעת סתימ

  :היקף העבודה 6.17.5

כ 6.17.5.1 זה  במפרט  הכלולה  חומרהעבודה  החומרים,  כל  את  העזר  וללת  למסירת   והעבודהי 

  מתקן מושלם. 

תהמער 6.17.5.2 מקכת  בצורה  טובותקן  ליפכ  ה,צועית  שבא  ביטויי  אוור  די  לקירור,  ור במדריך 

  הוצאה אחרוה. ,ASHRAEג אוויר ומיזו

רעידו 6.17.5.3 ללא  שקטה,  בצורה  יעבוד  לעיל  הציוד  לאמור  בכפיפות  יתר,  רעש  או  בסעיפי  ת 

 המפרט.

מים או   רקירויתכן ויבצע את מערכות המיזוג והאוורור. השיטה תהיה יחידות      הזכיין  6.17.5.4

VRF. 

 פרט הכללי המצורף.ר לפי המוהאוורו גזומירכת הן מעתכו 6.17.5.5

  רק להם:  ם אך איה מוגבלתבאים הפילת את הסעידה כולבוהע 6.17.5.6

 אויר.בוי בעי רור מיםית קויחיד .א

  משאבות.  .ב

 . ון, אויר צח ומפוחי חשיחידות פיזור אוויר .ג

 . VRFמערכות  .ד

   .מערכות אוורור וייקה .ה

 צרת מים ואביזרים.  . ו

  . אוירזוג למי פח מגולווןות תעל .ז

 י אוויר. זרפמ .ח

  . חידותיקוז י .ט

 בידוד.  . י

  .הובקרקוד יפ . יא

 ודות חשמל.בע .יב

 .חשמל לכל הציודות הז .יג

 . עבודות יקוז .יד

  . ייקת עשןשיויים בתעלות  . טו

  הפעלה ראשוה. .טז

  הוראות אחזקה והפעלה. . יז
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 . תיים יות לשרות ואחריש .יח

 . 1001בדיקת מכון התקים להתאמה לתקן ישראלי  . יט

  

  

  : דההעבואור ית 6.17.6

מערויבמבה   6.17.6.1 אווירמיזת  כותקו  ואולמות  עבור  ורואוור  וג  ב  משרדים  אשפה.  טיפול 

הייקות לפי פליטה לחוץ   לכ  למיעת ריחות לסביבה.  תיודע שישה התחייבו  טיאומפההקבלן  

   .פחםפילטר ו פילטר יבש. הסיון יעשה על ידי הקבלן הפאומטי  יעברו סיון לפי החיות מתכן

אוכאמו 6.17.6.2 ישפהאלמות  ר  לה  בפחואווררו  בשעה    20  ת  אוויר  בהחלפות  מקומות  וייקה 

 לחץ כלפי החוץ. ות יהיו בתתהאולמ אוויר ללא סיון. ים. לא תהיה פליטתהדרוש

 . VRFרור מים או ימערכת המיזוג תהיה על ידי יחידות ק 6.17.6.3

 ערכות חשמל ובקרה מרכזית לכל הציוד. ו מיותק 6.17.6.4

  :הם לתכוןצוית רטורה החיתאי הטמפ 6.17.6.5

  שיב 36c    - קיץטמפ' 

      26.5c לח  

  יבש 5.5c  -   רף טמפ' חו

      3.5c  לח  

  יזוג אוויר הם: לתכון מ תאי פים 6.17.6.6

  מעלות צלסיוס.     123  טמפ' קיץ   

  מעלות צלזיוס.    121טמפ' חורף  

  לחות. ללא פקוד  50% -מ  לחות יחסית לא יותר

6.17.6.7 איזם ו ם, חיבורויסות ,  ת והפעלתםת כל חלקי המערכמפרט זה כולל אספקת והתק ם,  ו

 . מפרטשדרש בתקין, כפי ופן סדיר ובאפועלים  על מת למסרם כשהם

  שרטוטי יצור 6.17.7

יהי 6.17.7.1 היצור  הצישרטוטי  על  מבוססים  ע"י  ו  שאושר  התוכיות  העירייהוד  על  וכן   ,

  בביין. והמציאות  יןהביהאחרוות של 

על   6.17.7.2 העבודה,  התחלת  יצש  ייהירהע  לאישורלהגיש    טיהפאומהקבלן  לפי  ור רטוטי 

  ה עותקים, כדלקמן: ושבשל

הרכטושר .א כללית,  טי  במ העבה  וצרת  ציוד  ומדת  שאושר גגב בה  ציוד  על  המבוססות   ,

  יסופק הלכה למעשה. ו

  באוויר.  ת טיפולויחידו או שווה ערך שרטוטי הרכבה של יחידות מפוח חשון .ב

  . ו'משאבות וכרור מים, יקידת , יחשרטוטי הרכבה של צרת ומשאבות .ג
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וקטלופרט .ד הציוד,  אימל  גיםים  כל  של  מגדלים,  ים מ  רקירו  יחידתם  וכו',  ,  משאבות 

  .ששיידרר הציוד אל חוזרים, מסים, מגופים, ויתמים  שסתו

וחיבורי פים. הסכמות   , סכמות חווט1:10לוחות חשמל, מבטים על הלוחות בקה מידה   .ה

את הציוד.  סוגי  כל  את  י   יכללו  החשמל  להעביר  שרטוטי  כולקיםעות  4-ב ש  ש,  בלוחות  יו יל  ים 

  קיימים. 

 . שיםות הדרצרת במקומליה ומהלך ת מיכה,י תפרט . ו

  VRFמערכות  .ז

סכמות פקוד עבור כל היחידות, בהתאם לציוד   העירייהישור  ן לאיכי  הקבלן הפאומטי 6.17.7.3

  .הסכמות יהיו לפי הדרישות בסעיף פקוד עליו.הפקוד שיסוכם 

ע  מהדסשור  יא 6.17.7.4 ו/אולשרטוטי  הפאומטים את  רישחרם מיוד, איי צרטפ   בודה   הקבלן 

  מפורט בסעיפי המפרט. דו כו/או התאמתו לתפקיוד לטיב הצי מאחריותו

  :צביעה 6.17.8

בחלקכל   6.17.8.1 ייצבעו  רכה,  הציוד מפח שחור או פלדה  ו  2-י  חלודה  גד  יסוד   2-שכבות צבע 

 י צביעת לפ  ת.חרלא אמר אר פלדה, במידה ושכבות צבע סיטטי עליון. הגוון העליון יהיה אפו

מיס  ים ע"י טיר או מרו יקוי הסרת שומים קיים יעבסודי. פחראשוה, יעשה יקוי יה   כבההש

ם עם חלודה יוקו ע"י מקה כימי מתאים, שאותו יש לשטוף בסוף התהליך,  קיחל  אים אחר.מת

לחלוטין.  או החלודה  ממה  שתעלם  עד  מסתובבת  מברשת  תיקו  ע"י  בצוע  הצבע,  לפי   ריאחי 

למשלרי יתוך  ל,  סקש  מלכלוך  המקום  את  ושות  שרו ייגים  צבע  פלדהרידי  מברשת  ע"י    ף, 

 מסתובבת.

כ"  ציורות 6.17.8.2 יוקו  בשחורים  בלבד.  2-ל  יסוד  צבע  הח  שכבות  בצוע  תוכים ילאחר 

גם    ים ייצבעו לא מבודד  ציורות  .ות היטב את המקום ואחר כך לצבועוהריתוכים, יש לחזור ולק

    י.תקון בגוע עליון צב ותפחשכבות ל 2-ב

רגה של דעברו יקוי בחול למפוחים ביחידות, ישחור, כולל היהם מפח  כל המפוחים וחלק 6.17.8.3

ר זמן מיד לאחר היקוי ולא יותר משעה אחריו יעברו צביעה בצבע אפוקסי יסוד. לאח  כמעט לבן,

.  יון ו צבע עלעליו  "לוספת כ  בשכבת צבע יסוד  ם, לפי הוראות היצרן, ייצבע הציודייבוש מתאי

  . 4.13.1לפי סעיף תעשה יעה צבה

את כל הציוד  או מצופי קדמיום, על הקבלן לספק  ים  ווקיות יהיו מגולאומים והדסה  כל 6.17.8.4

  הקוי עם ברגים, אומים ודסקיות מגולווים. 

היסוד יהיה    זגים ושל לוחות החשמל יהיה אפוי בתור. צבעשל המ  העליוןהפלים  צבע   6.17.8.5

יסוד ועליו  ר ועליו צבע  וש פריימו בתחילה בצבע מקשר ובעיצ  יםם מגולווליפ  ה.גד חלוד   צבע

  2שכבות צבע יסוד,    2  צבעו בצבע אפוקסי כדלקמן:יחידות העומדות באוויר החיצון יי  ר.צבע גמ 

 מיקרון.  240גמר, סה"כ עובי הצבע   ת צבעשכבו 2-ושכבות צבע בייים 

  : הפעולכה לים והקות, יסוישטיפה, בדי 6.17.9
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הצרת,שטיפ 6.17.9.1 המותדיקהב  ת  והכסת  היסויים  לפע,  ע"ערכת  ייעשו  הקבלן  י  ולה 

כוותו לבצע פעולות אלו,  עה ימים מראש על  להודיע לפחות שב  הקבלן הפאומטיעל    .הפאומטי

  . והוא ימצא זאת לכוןידה מפקח יוכל להיות וכח במשהבכדי 

 שה תע   יפהולה. השט לפען  תקהמ  הכסת  ם לפי צרת המי  ישטוף את   הקבלן הפאומטי 6.17.9.2

לא והלכלוך  שהמים  ד   כך  הציוד.  יעברו  הפאומטיבלהק רך  מסיתקי  ן  בן  זמיים    ציורות ים 

בת השטיפה.ויסירם  מה  ום  היוצאים  המים  יהיו  השטיפות,  סיום  חול   ציורותעם  ללא  קיים 

הק וכד'.  יכין  סייגים  וספת  בלן  תמורה  ה   ללא  כל  ואת   פקת אסל  הדרושים  תציורוהמחברים 

ול על  המוז  יק המים  השטיפה.  בזמן  הפ קהים  א  אומטיבלן  המלקבל  שמערכתישור   פקח 

בוכחות מהדס הבצוע פעולת השטיפה.  ואפשר להפסיק    הקייאמם    ציורותה יעשה  זה  סעיף 

  עם כימיקלים כל השטיפה תעשה על ידי חברה לטיפול במים    פה. השטי  בתום   עירייהלויוגש דו"ח  

  שקיעה.  ם ל לייקוכימ קיוןלי

לרייבצע    טיהפאומלן  הקב 6.17.9.3 מגטית  הולבדיקה  ובדיקת  פגתוכים  לבדיקת  יעות ידי 

אשר יאשר בכתב ביצוע ,  הקבלן הפאומטימהדס  עשה בוכחות  יקה זו תבד  .או בצבע/בעטיפה ו

מקטע ראשון יאושר מפרט הבדיקות על ידי המזמיה ובהתאם   יקת יסויבמסגרת בד.  הבדיקה

  .  ת וספוסיף בדיקות ולהם שיקולה באל

זו  וע רצוף. במשך תקופה אופן יסיוי במשך שבת הציוד בלהפעיל א הקבלן הפאומטיעל  6.17.9.4

הפהקבלעל   ה  אומטין  כל  את  ולקות  גמרמסים.  לעבור  יוצי  אחרי  היקוי,   הקבלןא  פעולות 

 תות למסי מים זמיים במערכת, לפי הוראת המפקח.הרשאת  טיהפאומ

ויווסת  ימטאובלן הפקה 6.17.9.5 במערכת  ספ  יבדוק    ת הוויסו   ים.המ  בסכמתכרשום  יקות מים 

אוויר יווסת כמויות    הקבלן הפאומטי   ך.ותו לצורך כפרטורות בכיסים שייעשה ע"י בדיקת טמ

מומטר.דרש בתוככיות בעזרת א  

  :והוראות אחזקה והפעלהמות ימון, סכסשילוט,  6.17.10

  : סימון 6.17.10.1

  , ביזר פוקציולי מצערת וא  רז,לכל ב  ה וספת  ורתמללא  חבר  ייספק ו   הקבלן הפאומטי .א

מוטבע  מ"  50בקוטר    'סדוויץפלסטיק    תדסקי ובה  ותפקידמ  האביזר  שמופיע  מספר  כפי  ו, 

  .העירייההקוד של  לפי צבעיה צבועה תהי הדסקית. בסכמה

  שלוקציולי  פלמט  א  כל .ב מפוח  יחידות  ערך  חשוןהמערכת,  שווה  מים,  או  מקרר   ,

יצ שלט    ומסויודים,  של    'ויץסדוע"י  ועל  X 20     10בגדלים  מוטבע  ס"מ  החלק יהם  מספר 

  ותפקידו. 

ה .ג הפאומטיסמן    ציורותעל  הזרימה.  יהקבלן  כיוון  את  המראים  הח  חיצים  יצים  גודל 

100X20  יהם  מ"מ לפחות, המרחקרת תצבע בהתאם לצבעי הקוד. בידוד  מקסימום מ'    2  ביהצ .

  צרת.ך הלסימון לכל אור יועבסרט צב ילופף ארמפלקס

  סכמות 6.17.10.2
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יתק .א העבודה,  גמר  הפאומטיין  עם  ה  הקבלן  הסכמות  סכמות  את  מים באות:  הבקרה, 

  ז קירור.קרים, ג

  סוי פלסטיק ומסגרת עץ.עם כי מ"מ 100X60הסכמות תהייה בגודל  .ב

  פריהם. רטים המשתייכים על מסל הפראו את כיהסכמות  .ג

  הוראות הפעלה ואחזקה  6.17.10.3

הפלהקב הפע  טיאומן  הוראות  בלה  יספק  צרי  4-ואחזקה  ההוראות  חוברת    רלהימסכות  עותקים.  בצורת 

טיפול   ה מועת,שה לאחזקות יכללו את כל האיפורמציה הדרובוצע. ההוראתיק שרטוטי עבודה כמציוד ו

ת וזא  הריייהעידריך במשך חודש ימים את ציגי    הקבלן הפאומטים.  ולים תקופתייפים וטישוטף וכן תיקו

  .  העירייהול כפי שתיקבע על ידי תפעום שלב תקופת הבת

  קבלה סופית של המתקן  6.17.10.4

הס .א של  לקבלה  יכין  ופית  הפאוהמתקן  זר   מטיהקבלן  אוויר,  ספיקות  מדידת  ם  דו"ח 

  ות המים. יסות כמויחידות, טמפ' מים ווים, מפל בבמועי

לאישור    7יגיש    הפאומטילן  הקב .ב המתקן  קבלת  לפי  את  ייהרהעיימים  ת  וראהו, 

  . וכן סכמות סופיות של המתקן  זקהההפעלה והאח

הפאומטיס  דמה .ג באופ  הקבלן  כיבדוק  את  אישי  המון  הגות  כיווי  והמדחסים  ל  עים 

 . העירייה לכך לידיויעביר אישור בכתב 

  : טיפול  אוויריחידת  6.17.11

א  האווירטיפול    יחידת 6.17.11.1 אזוריות  כתהייה  חד  ("יויק",  ית,  הארץ,  מתוצרת 

רן. הבדיקה תכלול בין חידה תיבדק בבית המלאכה של היצ יה  .או שווה ערך)  ".מ.ק ריס", "מו"א

 פיקות אויר ורעש.לתוכיות ולמפרט, בדיקה של ס מההיתר התא

ב 6.17.11.2 תכלול  היתר  היחידה  ושלדין  חשון  בית  גופי  רקירו,  ח,  מליים,  שחימום 

ותמסורת, מסים, תרמפוחי ל  ם, מוע  והפעלה   בקרהת  פספיקה, קוסמה  100%  -יס, אויר צח 

 ש לפעולה תקיה.ווכל שאר ציוד העזר והפקוד הדר חוקמר

יה 6.17.11.3 היחידה  מפחיםבית  עשוי  בעובי    יה  הפרופילים    1.5מגולווים  לפחות,  מ"מ 

מבומאלומי וק  דד.יום  מחוזק  יהיה  היחידה  במיבית  ובצודשיח  מספקת  מפי ה  שתבטיח  רה 

 רעידות בעת הפעולה.

הפימ 6.17.11.4 החלקים  תהיה  ילכל  פלי  ע"י  שהגיים  ש פרוק  לא  ם  על  מידותיהם  יעלו 

100X60  מס"מ כל  ב.  מבודד  יהיה  היחידה  מסיביבה  פימי  אקוסטי  "  זכוכית  ידוד  , 2בעובי 

היה  היחידה ייעת  ב. צDouble Skinעם כיסוי פח מחורר    ותדוד התעלמאותה דרגת טיב של בי

 . 4.13.5לפי סעיף 

יעברו חים  פומה  מגולוון.מפח  ה  ויקדימה עש  המפוחים יהיו מטיפוס כף טויה 6.17.11.5

ת ים או חביתיים מתוצראליהם כדורימתייצבים מ  המסביםאיזון סטטי ודימי ובדיקת תפוקה.  

SKF  חיי אורך  בעלי  ערך  שווה  של  או  מחושב  המ  50,000ם  שישעות.  כך  יורכבו  אפשר תתסבים 
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טרהתפשטו רצועות  ע"י  הממסרת  צירית.  גת  רצועה.  וגלגלי  הרצועליזיות  ביהה  גל  קוטר  יה  על 

 מאזן. הגלגלים יהיו מאוזים. יש להמציא אישור בכתב של הן. ווכתמ

6.17.11.6 טיפוסחשה חושת  מטיפוס  יהיו  אלומייום  M  וים  לאימי  וצלעות  שרו יאו   . 

מכית, כך שהמגע בין הציור   הרחבהע"י    ציורותל. הצלעות יחוזקו  עם דופן דקה מזו  ציורות

ו לפחות  ולא מחלקים. הקשתות יהי  החשון  הת לכל גובחידוא  ותתר. הצלעולצלע יהיה הדוק בי

אומטי. 10%ור ועיוות הקוטר לא יעלה על באותו עובי דופן כמו הצילחמת יקפיד על ה הקבלן הפ  

ולקש  ציורותה וה  תות. ההלחמה תהיהאל תוך המחלק  כסף  חדירה של החומר מסביב  הלחמת 

לפחות   של  בעומק  אחידה  צי  חציתהיה  עשויות    מסגרות  ת.חושה  ורקוטר  תהייה  החשוים 

בלחץ חקן   קייבדלשמור על קשיחות המבה. החשון  מ"מ. יש    1.5מפח מגולוון בעובי של לפחות  

  ים. וחלוקתם למעגלשרטוט החשוים  וט היצור של היחידה יכלול גםשרט אטמ'. 30של 

וות  ולות מגרוסגמטיפוס מ  בתוכיות. הם יהיו  כמצוין מסים יהיו בשטח כולל   6.17.11.7

יהיה    םע שלא  כך  למבה  תתאמה  המסים  מסגרות  לשטיפה.  סיון  סביב    PASS  BYאלמט 

  יתות לפתיחה. מ וס" 60X60ולות על דות שאין עהמסגרות במי המסן.

החשמל 6.17.11.8 ש  ייםהמועים  פאזיים  במיוחד  תלת  שריקה ס  1450קטים  ללא  ל"ד 

  . מוכרת ת, תוצרת אירופאימגטית

  שון: חר ורות מאוידחי 6.17.12

ע"י    אומטיפההקבלן   6.17.12.1 כמיוצר  קירור  חשון  עם  מאוורר  יחידות  וירכיב  יספק 

   .) Lבמיוחד (כים דגמים מו ,)S.Q(◌ׂ  דגמים שקטים במיוחדך או שווה ער לקטרה", "א

יובאו   6.17.12.2 מוגמרלאתהיחידות  כמוצר  החרוש   ר  בית  החימום  של  גופי  כולל  ת 

היתוק החשמליי שסתומי  כל  הה  רשכא  ,ם,  הש  התקצורת  מעל  שוסתומים  של  הפיקוד  סתומי 

ה את  כולל  היחידה  מחיר  היחידה.  של  היקוז  ללאגן  הרקורדים  ושסתומי  מיאביזרים,  יהם 

גוף חימ צרת, כמתואר ד כל אביזרי הידווב  ,שמלי, לוחית הפעלה מרחוקום חהיתוק והויסות, 

  בסעיף הפיקוד.

דה יחחלפת היוח. הק  רו שיאפשרו פ  חיבור הצרת והחשמל ליחידה יהיו כאלה 6.17.12.3

ה הוצאת  הצרת,  בחיבורי  האקורדים  ופתיחת  התקרה  פרוק  ע"י  החשמליים  תעשה  תקעים 

 היחידה החוצה. פתושלי

מטיפ 6.17.12.4 יהיה  האוויר  ישראלי  מוס  מסן  תקן  לפי  מ"מ   15י  עובב  ,1001אושר 

ליחידה ויהיה לשליפה לפיםת. המסן יותק לפחו   וק ירשיידרש פ  ת . במקומו, לא מהצדן מתחת 

 ן במחזיר אוויר.סמיותקן התקרה 

 FC  ירויות ליחידות מסוגמה  3היחידות יצוידו בתרמוסטט חדר בעל מפסק עם   6.17.12.5

ן מגע עזר ללחצ  לולחימום החשמליים. התרמוסטט יכפי הועל גו  On/Offשיפקד על ברזי הפיקוד  

ג  םמהירויות וקוטקטורי  2, יותקו מפסק  AWליח' מטיפוס  הפסק.  -הפעל   החימום י  ופלהפעלת 

  לבקרת המבה. ברז פרופורציואלי דוגמת אירי ובקר. בתקשורת כל היחידות ישורשרו םובקר ע
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  או שווי ערך  "מיטב"  וגמתט יהיה מטיפוס חדר. התרמוסטטים יהיו דסטהתרמו 6.17.12.6

ו תרמוסטטים אחרים. מחירי היחידות מאוורר חשון ביס, לא יתקבלקיר בקופסת גים במושקעי 

גופי חימום,    ,םהאביזריעם כל  ה  ידם את היחילכול שסתומים, מוע, בית חשוים, כבל חשמל, 

ק מהאביזרים  ם חל, הדרושים למסירת יחידה עובדת אפילו אלהד, פיקוד, לוחית הפעחיבור פיקו

במפרט. זכרו  סוגיכא  לא  בכל  עבודות    מור,  היחידה.  היח'  במחיר  כלולות  והבקרה  החשמל 

והתריסי כל  פרביתומחרו    םהמפזרים  היחידהזישאר האבד,  במחיר  כלולים  היתוק   .רים  ברזי 

  ).קהתקבלו ברזי הארי(לא של היחידות יהיו כדוריים 

 '. לאיץצלעות  10 -ו 1/2כל החשוים ייוצרו מציור בקוטר " 6.17.12.7

פיקת אויר, מפלס רעש וכן להתאמה אצל היצרן לס  מכל סוג תיבדקחת  יחידה א 6.17.12.8

המפקח ו/או ציג ידות לפי קבלת אשור חיאת שאר ה יתקין   לא הפאומטי  הקבלן כללית למפרט. 

 על היחידות ה"ל. העירייה

ין היתר  ת ובמפורטות של מבה היחידו  תכויותאישור  ל  יגיש  הקבלן הפאומטי 6.17.12.9

 גם סכמת חיווט. 

 ד.יף בקרה ופיקוהפיקוד ראה סעוט לפיר 6.17.12.10

  , תליות ובידודמים קרים, אביזרים ציורות 6.17.13

קריםימרת  צ 6.17.13.1 המקוצ  כל:  ם  המים  עשויה  רר רת  תהיה  ליקוז,  פרט  ים, 

סקדיול    ציורותמ החיבור  .40פלדה  בכל  יעשו  הקשים  יבוצעו  תוריתוך.  וההסתעפויות  ת 

אפשר יהיה לכופף   3/4"עד    ציורות.  וטרהק  1-  1/2ת ברדיוס של לפחות  וכובאמצעות קשתות מ

ע"י   יאושרו  והדגם  הביצוע  שדרך  ציג  /והמפקח  בתאי  הכ  ייהירהעאו  ההבדלים  פיושלאחר  וף 

י וטבעות מגע ורח מגע כדהיו בעלי שטמתוברגים י  ציורותהרקורדים ב  .5%בקטרים לא יעלו על  

ד להגיש  יש  מסביב.  המפקח.  וגמהמפליז  ורקור  לאישור  במספר  דיםאוגים  על    יותקו  מספיק 

  ם יתעפויות שוצרהסו  , חדירותיםלאפשר פרוק והרכבה של שסתומים. ביצוע העבודה ריתוכ  מת

  וכו', יבוצעו בהתאם לדרש בתוכיות פרטים המצורפות למפרט זה.

 צביעה. ף רת תצבע בהתאם לסעיצ 6.17.13.2
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 : ההבא גים והצרת יהיו לפי הטבלההאו 6.17.13.3

  שחורים)  ציורותמים מקוררים ( ציורותאוגים ו 6טבלה   

  

  אוגים   (מתאים לסקדיול)   ופן מיימליד  מ) מ"עובי (  ץ) קוטר (אי

1/4  2.23  40  40  

1/2  2.77  40  40  

3/4  3.87  40    

1  3.37  40  40  

1 1/4 3.55  40    

1 1/2 3.68  40    

2  3.91  40    

2 1/2 5.16  40  16.5-19.57  

 125PSIללחץ 

אט בעובי  ם  יאופרן 

  מ"מ

3  5.16  40    

4  5.48  40    

6  7.11  40    

8  8.18  40    

10  8.18  40    

12  8.18  30    

20  8.18  30    

24  8.18  30    

  

ושסתומים 6.17.13.4 מקורר:  מגופים  עבלמים  יהיו  עבודה  ים  לחץ  אטמ'    -16  שלור 

לטמפ'  מוו צלסיוס.  100עד  של  תאמים  "קוט  מעלות  הבו  -  1/4"  -  2ר  יש    .42  דגםים  כדוגמת 

צורך ללא  לפרוק  יתן  אחריו  שהקו  כך  השסתום  את  שסת  להרכיב  תוספת וזא  וםבפרוק  ע"י    ת 
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חלזוית וחיבורים בין    שסתום פרפר בעל תו תקן עם תמסורת  -(כולל)    3על "מ  רקורדים כדרש.

  .B - 7ל דגם פאאוגים תוצרת ר

כיוויים 6.17.13.5 חד  השסתומימים  ל:  שסתומים  יהיו  ללחץ  ים  מידעם  מקוררים/חמים 

 סיוס. מעלות צל 100אטמ' ומותאמים לטמפ' של עד  16עבודה של 

וקפיץ  עם    S 2411דגם    "ם"קי  -  1/4"  -  2"ר  קוט  6.17.13.6 דיסקה  גוף  מפלב"מתושבת   ,

  הברגה. ברוזה עם חיבורי

6.17.13.7 " דגם    -  3קוטר  דיסקם  ע   S2421"קים"  חיבורי תושבת  עם  מפלב"מ  וקפיץ  ה 

יםאוג . 

ד"רפאל  -(כולל)    4" מעל 6.17.13.8 בקפיץ    V  -  51גם  "  חיבורי אוגים ושסתום עמוס  עם 

  דה.מתאים לטמפ' העבו

של  ו  יתכוררים/חמים  מקמים  :  צרת  קווי ל  מסים  6.17.13.9 עבודה  אטמ'    16ללחץ 

עבודה   לטמפ'  צלסיוס.  120של  ומותאמים  של     מעלות  כדוגמת   -1/4"  -  2"בקוטר  מסן  יותקן 

  3/8. במקום הפקק שסתום "מפלב"מון  סיסל  ף מיציקת פלדה עם הברגות,  גו  4114"קים" דגם  

 . 1/2ם "ושסתו 3/4למסן בגודל עד "

למסן    1/2ם. בתוך הפקק שסתום "גיעם או  4123ם" דגם  "קי   -כולל)  (  3"ל  מע 6.17.13.10

  . 6למסן מעל " 1"ושסתום   4עד "

שסת  6.17.13.11 ביטחון:  שלומשסתומי  עבודה  ללחץ  מותאמים  יהיו  ביטחון  אטמ'.    10  י 

לתי מחלידה. אופן החיבור בהתאם לקטרי הצרת. בחיבור חושת  ץ בקפיהקפיצים יהיו מפלדת  

  .טריקיד דיאלמפר יןרז יש להתקלב

  מיכל התפשטות  6.17.14

המקורריםמערב 6.17.14.1 המים  סגור  ימיכל  ויותק  ,כת  ובגודל   ים,התפשטות    בצורה 

  שיאושר על ידי המפקח 

  חון. כיסה למיכל ההתפשטות יותקן שסתום בטב 6.17.14.2

שפך יקוז פתוח שאפשר יהיה לראות בו  למ  וברתח  ןהביטחוהיציאה משסתום   6.17.14.3

  את יציאת המים. 

  רת בידוד הצ 6.17.15

כמתואר   ארמפלקסיבודדו ע"י  ל,  כול  1"-3בקטרים "  קרים וחמים  מים  ותציור 6.17.15.1

הביד הכללי.  בעובי  יהיהוד  במפרט  ארמסטרוג  תוצרת  "  כדוגמת  של  תחבושת    1ומילי  עם 

לסיליפס יש  בלבד, במקהתקי.  בהשחלה  הבידוד  את  הבידוד  ומון  את  להשחיל  אפשרות  שאין  ת 

הוא   לאורכו,  אותו  לחתוך  ע"י  ויש  מגדביודבק  לק  דליק  לא  בע  וילופף  אורכו  פלסטי    סרטכל 

י הבידוד  שאר  הקוד.  לצבעי  בהתאם  כדרדביק,  לסימון,  רגיל  פלסטי  סרט  ע"י  בסעיף ש  לופף 

  סימון. 
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לב 6.17.15.2 מחוץ  גלויה  מים  פו   ייןצרת  ע"י  תבודד  שיידרש,  יצוק  ליאובמקום  וריטן 

. הגוון  13.5לסעיף צבע    התאםב  . הפח יצבעמ"מ   0.6בעובי  צבוע  עם כיסוי פח מגולוון    3בעובי "

  פי בחירת האדריכל או צבע קוד הדרש.ן להעליו

בתו 6.17.15.3 "צרת  מעל  בקטרים  המבה  כמתואר    Dual Tempעם  תבודד  כולל    3ך 

 . תחבושת סיליפסעם  "1עובי עם גולוון צבוע כמתואר למעלה רק פח מוכיסוי   4.22.2בסעיף 

תחיל 6.17.15.4 יבודדו  צרת  ואביזרי  מילושסתומים  ע"י  והחריציםהשקעי  ה  בחומר   ים 

חוזקים ומודבקים כ"ל. לאחר  ע"י קטעי בידוד גזורים, בהתאם לצורך מ  ואח"כ  ורתבידוד בתפז

  קיות דס  הציור לבידוד האביזר, יותקודוד  ת את הבידוד הגמור בעטיפת פח. בין ביפומכן יש לצ

  ם. ים והאביזריסתומהשהגוף של  יולבורגפח שיאפשר פרוק. בכל מקרה, יש להשאיר גישה לידית 

ה 6.17.15.5 לקווי  סצרמסים  את  האוטם  הפקק  לתושבת  מעל  אך  כ"ל  יבודדו  ל  ת 

העזר תום  ם תואמים היתים להוצאה לשם פרוק שסקי ון יעוצב פקק מבודד עשוי שי חלהסי

  דבקו באמצעות סרט מדביק פלסטי בצבע הקוד.יו ופקק המסן. פקקי הבידוד

  : ראוורור ומיזוג אווי 6.17.16

  יר ומיזוג אוו ורוראותעלות  6.17.16.1

התאמה  פק וירכיב את כל התעלות המצויות בשרטוטים וביס  הקבלן הפאומטי 6.17.16.1.1

התעלות, התמיכות, את    ולמציאות בביין. העבודה כולל  על ידוו  שיוכ  לתוכיות הביין העדכיות

  ים והאטימות כדרש.זוקהתליות, החי

כפוף   6.17.16.1.2 באיכות  מגולוון  מפח  תבוצעה  יגיש    אומטיהפ  לןהקבגבוהה.  התעלות 

בלא  רצועות פח מגולוון יכופף  הייצור. הפח  לפי התחלת  ולא וא  180  -ישור  חזרה  יכופף  כך  חר 

  ן הגלוון לפח. ביתורשה כל הפרדה 

והמבה   6.17.16.1.3 מדריך    יפותבכפ  יהיההעובי  התעלוSMACNAלהוראות  ת,  הייה ת 

  קשיחות ואטומות ותהייה תעלות בחיבורי אוגים. 

במבתעלת  והתחברויו  הצרויות 6.17.16.1.4 יעשו,  אחרתות  צוין  ולא  של בש  ידה  ביחס  יפוע 

  . 1:3ביחס של  ובמקרה שהמקום לא מאפשר זאת 1:5

צ 6.17.16.1.5 ולא  במידה  יעשו  התעויקשתות  למידת  השווה  מרכזי  ברדיוס  אחרת  לה  ן 

דות בתעלות. במידה ואין מקום לרדיוס רגיל ובהתאם למצוין  ת חבמישור הרדיוס. לא יהיו זוויוש

תעשהבתוכ מק  יות,  ברדשת  של  יימלית  אחיד  עס"  10יוס  כמצוין  מ  פימיות  כוון  כפי  ם 

 בתוכיות.

  י מסמור מתאים. ע"גב אל מודבקות גב קשתות  וצרו משתי יי מכסים 6.17.16.1.6

אחד מהם הוא ם שקטעי תעלה בגדלים שוי   3ודתו  ת עבעל הקבלן להכין בתחיל 6.17.16.1.7

איש קבלת  לאחר  מעבר.  עם  קטע  מהם  ואחד  מכסים  עקטע  מהדס  יבצע קטעי ל  ור  אלה,    ם 

  חיצוי בהם.י והקבלן בידוד פימ

ע  להתחיל בביצו הקבלן הפאומטיוד, יוכל רק לאחר אישור המהדס גם על הביד 6.17.16.1.8

  ות לאישור. גמאאתר, יש צורך לחזור ולהגיש דוות בהעבודה. במידה ויוחלף קבלן משה לפחח
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  . םוגיא "מ בחיבורימ 1.25 תהייה מפח מגולוון בעוביתעלות פיוי עשן  6.17.16.1.9

  :לותבידוד תע 6.17.16.2

  או חיצוי. מי פיהבידוד יהיה  6.17.16.2.1

סיהפימי    הבידוד  6.17.16.2.2 ממזרוי  כדוגמת  יהיה  אקוסטי  קרום  עם  זכוכית  בי 

יהיו מס  .1ב בעובי "ארה"קס דקט לייר תוצרת "אואס קוריג"  פלאירו זכוכית    יביהמזרוים 

ופגמים פיצוצים  והקרום אחיד ללא  ולא מתפוררים  חידובי  אחרים.  ארוכים  זכד  וכית  צוי צמר 

  יום. מיעם עטיפת אלו

ח 6.17.16.2.3 חיצויאחרי  בידוד  מבודדת  בתעלה  פתח  הפיות תוך  את  להדביק  יש  י, 

ייר אלומייום מזרהחתוכות של מ ע"י פסי  הבידוד  ע"י פח מגולו  ודבקוי  יציבה או   -ון  בצורה 

  לפי בחירת המהדס. 

דדות י תעלות מבוקטע  3  להכין  ומטיהקבלן הפאעל      6.17.16.2.1כזכר בסעיף   6.17.16.2.4

  המהדס על ביצוע העבודה. ור ולקבל את איש

  משאבות 6.17.16.3

  . יספק משאבות מים ויתקין טיהקבלן הפאומ 6.17.16.3.1

דרושה, כאשר היא  קה הלוודא שהמשאבה ותת את הספי  פאומטיה  הקבלןעל   6.17.16.3.2

במערכ משאבהל  תמורכבת  היצרן  כל  במפעל  תפוקה  ובדיקת  לחץ  בדיקת  בשטח   תעשה    או 

  . קודות אפיון  4 ותשתכלול לפח

  ציוד.ודות העבודה לא תהיה פחותה מהמצוין בטבלאות הבקצילות המשאבות  6.17.16.3.3

אטמ' בטמפ' עד   12מו ללחץ עבודה של  איהאטמים במשאבות יהיו מכיים וית 6.17.16.3.4

  עלות צלסיוס. מ 100

יהיו עשויים מברזל יציקה. הגל יהיה עשוי מפלדה בלתי  יץ  גוף המשאבה והמא 6.17.16.3.5

  מחלידה.

המשא 6.17.16.3.6 יהבומועי  סת  מטיפוס  תלתיו  לחלוטין  תוצרת   אזי פ-גור  במיוחד   שקט 

  .IP 54 יצרן אירופאי מוכר

צבועים שתי שכב 6.17.16.3.7 יהיו  ומועיהן  עליון.   ותמשאבות  יסוד ושתי שכבות צבע  צבע 

הצגוו הן  הוזל  לסוג  יתאים  העליון  המשאבות  זורבע  את  להזמין  יש  הצבעים.  לקוד  בהתאם  ם 

  ים. המתאן היצרן בגווצבועות מראש אצל 

להגיש לאשור תכית   הקבלן הפאומטיטון. על  ס בבות יורכבו על בסיכל המשא 6.17.16.3.8

  יסי הבטון שתבוצע על ידו. בס

  . PSI 150 ASAיהיו קדוחים לפי  ותאוגי המשאב 6.17.16.3.9

המשאבהצ  מחברי 6.17.16.3.10 של  וביציאות  בכיסות  לגוף ות  רת  כוחות  יעבירו  לא 

יהיה   שיתן  כך  תורכב  משאבה  כל  ע"י  המשאבה.  המירת  סגלפרקה  ללא  השסתומים  תאימים, 

  רת המקשרת ובבידוד.בצ פגיעה
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  גל.לכל משאבה תותקן תמיכת ר 6.17.16.3.11

מחיר   6.17.16.3.12 גמיש.  חיבור  תכלול  משאבה  ממחיר החכל  חלק  יהווה  הגמיש  יבור 

 המשאבה.

  פיצים. ל ק ע –בות יוחו על בסיס אירטי המשא 6.17.16.3.13

  מכוה ליצור מים קרים  6.17.16.4

הפאומטי 6.17.16.4.1 מכו  הקבלן  ויתקין  מושלמת  יספק  יחידה  ירורלקה  עם    מים. 

  , מדגם שקט ביותר. ”TRANE“דוגמת ם כיימדחסים בורג

תותא 6.17.16.4.2 גבוהה  המכוה  חוץ  טמפרטורת  בתאי  לפעולה  ובתאי    בקיץ  C50ם 

  .C5חורף: 

  לות פרהייט. מע 40-42גלת לספק מים בטמפ' של: מסו המכוה תהיה 6.17.16.4.3

  יריים. ים צוחטגרלי ומפקירור עם מעבה אוויר אי ימעגל 2-בה ב יהמכוה ת 6.17.16.4.4

הההיחי 6.17.16.4.5 כל  את  תכלול  מוכה,גודה  טמפ'   גבוה,  לחץ  מוך,  לחץ  הדרושות.    ת 

וכו', מוע  ליפופי  טמפ'  גבוהה,  מוכו  טמפ'   ותהיה  וכד'  שמן  קירור,  גז  להתכלול  עם ה  פעלה 

  הראשוה של המכוה תעשה ע"י טכאים מורשים של היצרן. תה השלמת החיבורים. הפעל

רר יתאים ללחץ המקמבה    בורי אוגיםבחי  צרת.  יחבורב  יהיה מצוידהמאייד   6.17.16.4.6

  מ' מים.  5רך המקרר לא יעלה על אטמ' כשמפל הלחץ ד 20עבודה של 

  מ"מ לפחות.  1.5דה יהיה עשוי מפחים מגולווים בעובי חיבית הי 6.17.16.4.7

 מ עובי לפחות. מ" 2.0הפרופילים מפח  6.17.16.4.8

  ם פרדים. עם מועי AIR FOILהמפוחים יהיו ציריים מטיפוס  6.17.16.4.9

  ם של יצרן היחידה.ליאורגי ים אקוסטייםבתאיותקו  חסיםמד 6.17.16.4.10

גדה 6.17.16.4.11 הגה  בצבע  תצבע  כ  סוללה  היחידה  יצרן  ידי  על  המומלץ  ק  חלקורוזיה 

 ותכלול הגה ע"י רשת. ממחיר היחידה

עםהיח 6.17.16.4.12 רעידות  מבודדי  על  תוצב  "שק  ידה  של   סטטית  במחיר    1יעה  שיכללו 

  היחידה. 

ב 6.17.16.4.13 מערכת  תכלול  אהיחידה  כחלק  (טגרליקרה  מהיחידה  פיקוד)  י  סעיף  ראה 

  ה מסוגלת לעבוד בקירור בחורף. תהיו

 אם תקשורת לחיבור המערכת לבקר המרכזי.ליחידה יהיה מת 6.17.16.4.14

 . IP-20בסטדרט  יבהיחידה תכלול מפסק מקומי. לוח החשמל יה 6.17.16.4.15

 .כרטיס תקשורת 6.17.16.4.16

 .שה מהירות לשמירה על לחץ ראש אם אפשרות להורדת מהירות בלילהמ 6.17.16.4.17

 . B מלית בדרוגיית מיעילות ארגטה ביהיהיחידה ת 6.17.16.4.18
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גבי בסיסים בהתאם להחיות 6.17.16.4.19 היחידות  –יועץ אקוסטיקה    היחידות תותקה על 

גב על  " י  תוחה  של  שקיעה סטטית  בעלי  הפאומטיי  ע"  –  2קפיצי פלדה,  במחיר   הקבלן   (כלול 

  חידה).הי

  חיבורים גמישים ומבודדי רעידות 6.17.16.5

שבחי 6.17.16.5.1 הגמישים  יחידתהחיבורים  יהיו  יזוגמ  בורי  מ  אוויר  מאו עשויים  שר גמיש 

ח,  תויר שום משקל וצריך להיות מורכב בלתי מ. החיבור הגמיש לא ישא או יעב1001תקן ישראלי  

  גה.כאשר על החיבור הגמיש יותקן פח לה

  V-Mזוג האוויר יהיו מטיפוס קפיצי כדוגמת מי דדי הרעידות מתחת ליחידותומב 6.17.16.5.2

כל קפיץ בהתאם ים  להתא  בלן הפאומטיהק. על  100CPMת  רובתדי   98%ל  לצילות ש   Cטיפוס  

דות וגם על רגל עי דד הרוהקפיץ המתאים יופיע גם על מב  לוסימלמשקל במקום בו הוא מותקן.  

  ל במחיר היחידה.כלו מחיר הקפיצים היחידה.

  ווירי אמפזרי ומחזיר 6.17.16.6

אוויר   6.17.16.6.1 תוצרת    תקרתייםמפזרי  כדוגמת  מלביים  לפי  יעד""מפזרי  יהיו  גם הד, 

 תלוויסו  במצערת  יצוידעשויים אלומייום משוך, כל מפזר  יו  המפזרים יהכל  ות.  רשום בתוכיה

 . כמויות אוויר

מעט המפזרים  מ (לס"60X60רתיים, יהיו מסוג מחליף אריח  תקמפזרי האויר ה 6.17.16.6.2

    .הקווים) 

להבים הא  מחזירי 6.17.16.6.3 עם  הארץ  מתוצרת  משוך  מאלומייום  עשויים  יהיו  וויר 

  כשהדבר מסומן על גבי התוכיות.רק ידו במצערת ויסות האוויר יצו זירימח. 45-ים בקבוע

הפאעל   6.17.16.6.4 שלתו  ומטיהקבלן  העץ  מסגרות  את  ולהרכיב  מפזרי    כןלספק  יורכבו 

  מחיר.  וספתומחזירי האוויר ללא ת

אוויר   6.17.16.6.5 ומחזירי  לסוג בתקמפזרים  בהתאם  יקבע  ההרכבה  פרט  כפולה.  רה 

של מדויק  מיקום  האו  התקרה.  יעוימפזרי  בתר  עישה  בבאום  האחראי  הגורם  עם    ןיים  ויהיה 

 . 75x75מחליף פלטה 

 מים. סוקווים, לפי הדגמים הרשומים במקומות המיותקו מפזרים  6.17.16.6.6

בגווים שיי 6.17.16.6.7 ייצבעו  דרישת האדריכל. מחיר הצב  קבעוכל המפזרים  כלול  ע,  לפי 

  במחיר המפזר.

 צרת גז ואביזריה, תליות ובידוד  6.17.16.7

הפא 6.17.16.7.1 וירכיב    ומטיהקבלן  בין  צריספק  האביזרים  כל  כולל  מחושת,  ת 

צרת ואביזרים מדויקת   סכמתהגיש  ל  הקבלן הפאומטיבים ויחידת המאייד. על  המדחסים, המע

עלמת  ומוש ידו  על  המסופק  לציוד  צ שתתאים  האלקטרו  ם  הברזים  וכו'.  הצרת  קוטרי  יון 

צ ך אחר מאושר. ער  "ספורלן" או שווה  כדוגמת חברתהיו  י  רת החושתמגטיים ושאר אביזרי 

  .או שווה ערך דוגמת תוצרת "דפוס"שסתום ההתפשטות יהיה אלקטרוי כ
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מטיפות  צר 6.17.16.7.2 קשתות  חיבורים,  מעברים,  ארחושת,  בלבדס   LONG(  וך 

RADIUSח יהיו  בתוכיות דשי)  כמסומן  מתאים  ובקוטר  ומוסמך  מוכר  מייצור  וקיים,  ם 

לא במכהיו  י  וכמפורט  חכיפופים  צרת.  בקווי  ובזמן  יבווה  כסף  בהלחמת  יהיו  הצרת  רי 

  טברות פיח.הצק גז חקן או ארגון למיעת התחמצות וההלחמות יוזר

יהיו 6.17.16.7.3 בהברגות  צרת  "רק    חיבורי  לקוטר  או  1/2עד  מכוות  קרים  במ  בחדר 

תקן   לפי  יהיו  ההברגות  חיבורי  בלבד.  רק  (ארה"ב)    SAEחריגים  מכשירים יבורלחוישמשו  י 

  אביזרים. ו

צ 6.17.16.7.4 למדחס  רתחיבורי  בחיבורים  יותקו  זעזועים  בולמי  של  גמישים  בקוטר  ים 

  ר תותקן "לולאה" למיעת רעידות.ות. בקטרים קטים י3/8מעל "

שלבמקו 6.17.16.7.5 כפו  ם  זקף  יותקן  גז  צרת  כעליית  מהיחידה  ל  גז  זרימת  להבטיח  די 

חלקי תפוקה  של  במקרים  שמן  יוהחזרת  בצרת  עית,  יותקו  קה  בכל  ולה  שמן  מ'    3לולאות 

  בצורה אופקית.

במרחקים   6.17.16.7.6 הצרת  תחוזק  מקרה  וישקע  בכל  יתכופף  לא  כלשהו  שציור  כאלו 

עם הפרדת ם ו מ'. החיזוקים שווי  1.5עלו על  לא ימשקלו העצמי. המרחקים בין החיזוקים    ללבג

  רעידות מהמבה באמצעות תושבות גומי. 

דוד או הביאים למיעת כיווץ  ים בקוטר מתמהדקת  עשו באמצעוחיזוקי הצרת י 6.17.16.7.7

  מעיכת הציור.

קירות, 6.17.16.7.8 דרך  הצרת  יבצע    מעברי  ותקרות  הפאומטירצפות  בין  טואי  הקבלן  ם 

  יש שאיו מתקשה.ק גמצרת הגז והשרוולים באמצעות מר

יושארו בלחץ עד   ציורותאטמ' וה  20לאחר התקה בלחץ של  דק  צרת הגז תיב 6.17.16.7.9

ה עבודולאחר  במהריצת  שלמת  וביה  תהיוף  לא  שבהם  גקומות  השלמת  ה  לאחר  לבדיקה  ישה 

  מילוי גז. למקומות שבהם לא תהיה גישה עבודות הריצוף וביה ב

באמצעות  בי 6.17.16.7.10 יהיה  הייקה  בקווי  צרת  ואיטום "ארמדוד  הדבקות  עם  פלקס" 

ף תלופת ת, כל הצראלא אם צוין אחר 3/4החיבור. עובי מיימלי לבידוד "ארמפלקס" "ות במקומ

  י דביק.בסרט פלסט

ח 6.17.16.7.11 גז  לקווי  צם  קוטר  של  במרווחים  יותקו  (למעבים)  בידוד  לפחות  לא  יור 

 העברת חום. עהסמוכים ובכך תמ ציורותמה

 : VRFמערכת  6.17.17

  ", או "סמסוג". LGטאצ'י" , " "היצרת: "דייקין" , "מיצובישי", מתו המערכת תהיה

  עבודה ומפרטי ציוד: תכיות 6.17.18

  דה כדלקמן:עבו תכיות יספק ילן הפאומטהקב

  ן. צור והרכבה של כל התעלות במידה וישוו מהתכויי שרטוטי 6.17.18.1
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של   6.17.18.2 ומלאים  מפורטים  וקטלוגים  ע"י    כלפרטים  המסופק  חדש  הקבלן  ציוד 

 ים השייכים לדגם המוצע. פרטהקטלוגים יש לציין את כל ה וך. בתהפאומטי

הציוד   6.17.18.3 רכישת  הפאומטילפי  הטכייםתו   אתלהעביר    יבמחו  הקבלן   / יו 

  . רהאוויץ  מיזוג יועקטלוגים לאישור 

הפאומטי 6.17.18.4 לעבו  הקבלן  ובפיקוחו. מתחייב  הציוד  ספק  להוראות   בהתאם    ד 

טעם ספק  ח מוידרשו בהתאם להוראות הפיקו   מידהמתחייב לבצע תיקוים ב  קבלן הפאומטיה

  הציוד.

  ה.התקה דיקת איכותבאחריות הקבלן המבצע לתאם ליווי ספק הציוד לב 6.17.18.5

הציוד עלבס  בצע מתחייב להמציאהקבלן המ 6.17.18.6 עמידה    יום ההתקה אישור ספק 

 וד.ציספק הציוד + תעודת אחריות מטעם ספק ה בדרישות

 יחידות המאייד: 6.17.19

  מבה היחידה  6.17.19.1

 מכופפים עם חיזוקים.  קיםהיה בויה מפחים מגולווים חלדה תהיחי .א

 לה. לסולר  ידחוף אוי סדר מפוח הסוללה יהיה כזה שמפוח היחידה .ב

למט אש  לחץ ביחס לסביבה כך שלא יידר-כה תהיה ב עלהבר    - קוז מי העיבוי  רכת יב .ג

 לפחות.  1בקוטר "היה  י עיבוי (סיפון), קוטר פיית היקוז ימ  איזון לתת לחץ בחיבור צרת יקוז

 ודדת בכל חלקיה החיצויים למיעת עיבוי מים. מב הברכה תהיה 

קופסת פלדה          וס מוגן אש בתוך  ה יהיה מטיפיחידה  החשמל של    לוח  –לוח החשמל   .ד

 .למיעת התפשטות אש בעת קצר בלוח

 ולימרי שאיו סופח מים. פ היחידה תבודד באמצעות בידוד –בידוד  .ה

אויר   . ו סי  מסן  –מסן  מסיבים  בוי  יהיה  לרחיצה טטיהאוויר  היתים  ארוגים  לא  ים 

 ובעלי אורך חיים גדול.

מאי .ז קדימה  סוג  מ  מפוח   –יד  מפוח  כיסכפות  ישירה.  הלהעה  תבוצע ת  למפוח  אוויר 

 באמצעות מעבר פעמון.

עד      –מוע   .ח ביחידות  יאפשר  הפע  5המוע  בין    להט"ק  באמצעות   4ל    2של  מהיריות 

מעבו  השלט. המפתחות  ביחידות  תתאפשר  לבחור    5ל  סף  חיצוי  לחץ  מפל  מהירויות    3פסקל 

 ות בפועל.תעלהמפוח להתגדות ה הלחץ שמפתח מפל מתמישות בהתאבסיס שוות שיאפשרו ג

    בידוד חיבורים ליחידה 6.17.19.2

 היקוז יהיה מבודד. ת המחבר בין פיית היקוז לבין איסטלצייציור גמיש  .א

  דו באמצעות רוטטות גומיוצמיחידה או מלוח החשמל ביחידה ים מהחרירי יציאת כבלי .ב

 או פלסטיק למיעת פגיעה בכבלים.

    תפוקה בקרת 6.17.19.3



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

128 
 

רציואלי לייארי מסוג מחט בעל יכולת  ופושסתום התפשטות פר  סוללה יחוברסה ליבכ .א

  ומטר.קרמי  1 –מהלך בין פסיעה לפסיעה  –דויקת ויסות מ

ת .ב הסוללה  באמי יעילות  קבועה  וטמפרט  צעותשמר  כיסה  טמפרטורת  יציאה   ורתיטור 

  מ"צ.  5ממוצע של  SHמהסוללה לשמירת 

 ד. בלבמ"צ  1אלית בתחום תודה מקסימ –ג וז' בחלל הממדרישה ליציבות טמפ .ג

    הזות חשמל 6.17.19.4

היח  5עד  בעלות תפוקה של    יחידות מאייד .א חד פאזיות. מעל לכך  יהיו  ות תהיה  ידט"ק 

  תלת פאזיות. 

רע .ב רמות  לפגבולות  יחידה:ש  גודל  מתועלות  י  הרעש    לא  יחידות  רמות  את  יעברו 

ה תעלה ישרה  כאשר באספק  חידהלימ' מתחת    1.5המפורטות בטבלה בעת מדידת הרעש ממרחק  

  המפוח במהירות הגבוהה:מ' כאשר    1מ' ובאוויר חוזר תעלה ישרה באורך  2 באורך

  תועלות רמות רעש מיח' מ 7טבלה  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

יתהערה* לאחד:   חשמל  הזת  של  מה  וק  התקיה  בפעולתם  לפגיעה  תגרום  לא  מאיידים 

האחריםה התק  מאיידים  בפעולתו  תפגע  המעבה.יולא  של  מב  ה  בתוך  תותקן  יחידה  יחכל   'ה 

  .2ר אויר מבידוד "ופיז

  

  

  עיבוי:דת יחי 6.17.20

  סוג היחידה:   6.17.20.1

ן. היחידה תספק  רציף לחלוטי  ופןבאמום משתה  חי  בתפוקת קירור/  DXהיחידה תהיה מטיפוס  

  המאיידים.ספיקה משתה ורציפה אל ר בקר

  מבה היחידה  6.17.20.2

עם צביעה אלקטרו סט יהיה סגור הרמט  תא   ת.טייהיה מפח מגלוון  ביחידה  ל כית מהמדחסים 

מתכת פלי  באמצעות  אקוסטית.מב  הכיווים  קרית    ודדים  בפי  עמידים  יהיו  הפלסטיק  חלקי 

  ימית.  בה ביפי תאי סהשמש וב

    סוללה 6.17.20.3

  תפוקת יחידה

 ] "ק[ט

  רמת רעש מכסימאלית

]dB(A)[  

 36 1עד 

 40 2.4עד  1 מ

 45 6.5עד  2.4מ 

 52 6.5מעל 



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

129 
 

ת הסוללה  על    .Vתצורת    היה תצורת  תעלה  לא  קירור  צלעות  ל  14צפיפות  מספר 1"-צלעות   .

ביחי העיבוי  מדחס.  דהסוללות  לכל  סוללות  זוג  יהי  יהיה  להיתן  ב פה  העיבוי  סוללת  את  עיל 

  משטחה לצורך התאמת העיבוי. 50%ה או ב שטחמ 100%

  מדחסים  6.17.20.4

עם    D.Cים יהיו מדחסי  דחסהמ  מעטפת אקוסטית.רול  ויכללו  סק  -  מסוג הרמטימדחסים יהיו  ה

מברשות. ללא  משתתפו  מועים  תפוקה  יאפשרו  האיוורטר  מדחסי  המדחסים    ורציפה.  הקת 

  פי זרם גבוה.ה מ, הגה מפי התחממות יתר, הגהגבו יכללו הגת לחץ ראש

  משה מהירות למוע מדחסים   6.17.20.5

  ורת יתר. פרטזרם גבוה והגת טמיכלול הגות ס ודחלפעולת המ משה המהירות יתאים

  

  

  

  מפוח יחידה חיצוית 6.17.20.6

סל"ד. כוס    600סיבוב מירבית של  ת  פוח אוזן פיל צירי שקט במיוחד בעל מהירוהמפוח יהיה מ

פעמון.י  ירהאוו בתצורת  המפוח    היה  לדרישת  יהימוע  פרופורציואלית  משתה  מהירות  בעל  ה 

  יחידה.המדחסים בכמספר ה מפוחים יהיהעיבוי. מספר ה

  לוח חשמל 6.17.20.7

ך מעטפת מתכתית מפי התפשטות שרפה  חשמל של היחידה יהיה מוגן מפי גשם ומוגן בתולוח  

ק בלוח.  צרבעת  מיקרו    חשמלי  יכלול  החשמל  את   בדמעלוח  דיגיטאלית  תצוגה  ע"ג    שיוצג 

ויתרחשו מעין אלסט במידה  וידווח על תקלות  הגה    יכלול  מללוח החש  ו.אטוס פעולת המעבה, 

גד התחממותאיייתר. טגראלית כ  

  מעגל הגז   6.17.20.8

ב קול  משתיק  יכלול  הגז  מפמעגל  חום,  משאבת  חם,  גז  מעקף  המדחס,  בקו ריייקת  שמן  ד 

  ף.וד הדחיסה, אקומולאטור לקרר ע

  . flesh gasיפור ביצועי המערכת ולמיעת לש sub coolingהמעגל יכלול מעגל 

  ד  ת האיוורה של טמפרטודת העבודשיוי ק 6.17.20.9

ת טמפ' האיוד ב  יחידת העיבוי שיוי בטמפ' האיוד באופן שהעלא  גז יאפשר באמצעות בקרמעגל ה

  למקרים הבאים :  0.84ל     S.H.Fמ"צ ותגדיל את  4

 . 0.84סביב   S.H.Fדרש ם בהטיפול בחללים  .א

וח  בהםמקרים   .ב את  לשפר  בכדי  וזאת  גבוהה  אויר  אספקת  בטמפ'  ות מעוייים 

  המשתמש. 

   DX VRFס מערכת מיזוג מטיפו – ידות הקצהקרת יחב 6.17.21

 תתבצע כלהלן :בקרת יחידות הקצה  6.17.21.1

  : מצב קירור 6.17.21.1.1
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המפוח   בחדרתשמהירות  הפיקוד  מלוחית  דרישה  באמצעות   שלט.  /חדר  וסטט  רמט  לט 

אספק הטמפרטורת  שביןת  להפרש  בהתייחס  פרופורציואלי  באופן  תשלט  טורה  הטמפר  אוויר 

לסוללת מאייד וביציאה, תימדד טמפרטורת בכיסה    המדדת בחדר.טמפרטורה  לבין הת  הדרש

  של   super heatלקטרוי תשמור על  האשפתיחת השסתום    אמצעות רגשי טמפרטורה כךהקרר ב

–C  °  5.  ה ברציפות באופן שיבטיח טמפרטורת    וקהבהתאם לכך יפוקד המדחס בעל התפהמשת

 לקטרוי ייסגר. ורה הרצויה השסתום האוה לטמפרטר משתוחד טמפרטורת ה קבועה. כאשר    איוד

ב מחדש  יפתח  האלקטרוי  הטמפרטורוהשסתום  הפרש  כאשר  פרופורציואלי  הרצוי ת  אופן  בין 

  ה. ומעל C °1 -למדד ישתווה ל

  : צב חימוםמ 6.17.21.1.2

בחדר (טרמוסטט)/שלט.באממהירות המפוח תשלט   הפיקוד  דרישה מלוחית  לאחר קבלת   צעות 

השתב,  ONפקודת   של  וצע  מהירות  2הייה  שבמהלכן  תהיה    דקות  בסיומן,  המפוח  ורק  מוכה 

ה מהירות  הדרשת.תעלה  למהירות  הא  מפוח  אספקת  באופן  ווטמפרטורת  תשלט  יר 

בהתייחס הטמפרטורההפל  פרופורציואלי  שבין  הטמפרט  רש  בחדר.  ורהלבין  כאשר    המדדת 

הרצוי לטמפרטורה  משתווה  החדר  הטמפרטורת  השסתום  שסתום  ה  ייסגר.  קטרויאלה 

יפתח הטמפרטו  האלקטרוי  הפרש  כאשר  פרופורציואלי  באופן  למדד  מחדש  הרצוי  בין  רות 

  . להומע C   °1ישתווה ל 

  :מצב ייבוש  6.17.21.1.3

טמפרט כאשר  רק  מ  ת  וררלווטי  גדולה  פתיחת  .C  °18החדר  תלך הש  משך  האלקטרוי  סתום 

קה ככל שהפרש הטמפ'  דקות הפס  3לה ו  עו פ  דקות  3ל  דקות הפסקה    3דקות פעולה ו    9ותפחת מ  

  ילך ויקטן.  C °18ין טמפ' החדר ל ב

 גז, בדיקות והוספת גז בהתאם : התקת צרת  6.17.21.2

  של   שלבים של בדיקה ע"י ציג מאושרה  ושחייבות לעבור של  VRFוג אוויר מטיפוס  יזמערכות מ

 : םהשלבי  לןלהאחריות, שות  3-היצרן. השלמת שלושת השלבים היה מזכה את הלקוח ב

אם את לפי התקתו כדי לוודא שהוא תו  קבלן הפאומטיהכל הציוד שרכש ע"י  בדיקת   .א

  רשימת הרכש החתומה ע"י המתכן. 

בלחציקפיו .ב לעבודה  המתאימה  בצרת  להשתמש  לקרר  ,  600psi  שלם  ד  המתאימים 

R410A רהאוויאם לאישור ספק ציוד מיזוג בהת .  

  ספק והיועץ במקביל.  /היצרןשל מאושר ג יה ע"י ציבדיקת הצרת לפי כיסוי .ג

של  6.17.21.3 מאושר  ציג  ע"י  וויסות  הרצה  המערכת,  והיועץ    /היצרן  הפעלת  ספק 

  במקביל.

צרת   6.17.21.4 הממשר  –אגד  בחלל  המאיידים  של  ופשוט  יעיל  באמצעות ג  וזשור  יעשה 

  דבוקה של :

  מבודד.  גז ציור .א
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  ציור וזל מבודד. .ב

 בהמשך.המפורט   כך לפיסודו גידי מ ציור מריכף ובתוכו כבל תקשורת .ג

   עבודת צרת החיות לביצוע 6.17.21.5

מו .א במקום  תוח  לאתר  שהובאה  וקצותיהצרת  פגיעות  מפי  בפק  גן  אטומים  ם    קייהיו 

  בכל מהלך האחסון לקראת שימוש. 

ישריםה  ויקו .ב בקווים  יותוו  ש צרת  הצרת  ית ככל  מהתווית  שיתן  ככל  להימע  יש  ן. 

מתח או  קירות  יבתוך   לרצפה.  שתוואי  השתדל  ש  ת  פירל  בתוך  יעבור  או   הצרת   תקרותים 

 סירים.  מומכות/

  

  ל צרת בתוואי :תליה והגה ע 6.17.21.6

בתליה צ להיח  יתן  לריצוףא  רת  (מתחת  רצפה  או  גג  ע"ג  בהחה  מהמקרים  ב.  )ו  אחד  כל 

                                       ן שוה:אופלהתייחס ב דרש

  : צרת תלויה 6.17.22.6.1

באמצעות פטות מוטות הברגה   ם ליה מקובלים המעוגי ות אמצעי תבאמצעה הצרת תתל .א

למחוץ את   . יש  להקפיד לא יהיתן להשתמש בחבקי  תל  7/8תחת לקוטר  "התקרה. בצרת מ אל

  רת החבק. יסג הבידוד בעת

הצ .ב תמכת  בו  מקום  בקודת    רתבכל  הבידוד  לחיצת  מפי  לשמור  בכדי  אוכף  יותקן 

  תלייה. 

קיעה מעין זו עלולה להעמיס  ש  עו שקיעה של הצרת.תליה שימ  מרחקיל  ש להקפיד עי .ג

 ם לדליפות גז בעת הפעלה. רושיג ואת החיבורים אל יחידות הקצה באופןאת קודות החיבור 

  ה מתחת לריצוף: פברצצרת מוחת  6.17.22.6.2

בעובי  הביהצרת תוח עם   .א בתוך תעלת פח מגלוון  הגה מפ  1 - 0.8דוד  י  מ"מ לצורך 

 חיצויים. געים מפדריכה ו

 חת הצרתתעלת הפח תהיה צבועה לבן ותיתמך התעלה בה מו גמקרה של החה על הגב .ב

  אל הגג כל מטר אורך. 

  ורך צרת בעת התקת מערכת: לאמגבלות  6.17.22.6.3

צ ה  וזל/רת  לתשתית  יצרן  מגבלות  קיימים  הצרת.וגעגז  של  המותר  לאורך  לחרוג   ות  אין 

  .סוג המערכתדגם ול צרת בהתאםמרחקי  ממגבלות אורכי/

   מחברים מסעפים/ אופן הצבת מפצלים/ 6.17.22.6.4

 longה מסוג  כוצעו ע"י מכופפת תקית, או  ע"י קשת מוכל חיבורי הלחמות הזוויות יב .א

radius .בלבד 

ע"י אביזרי  רבצהסתעפויות   .ב יהיו  הגז  (עם  בהלתקי    Tת  צרת  ובהתאמה לקטרי  חמה 

 ודרש).   מעברים במידה
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ההסתעפוי .ג בצרת  ע"וות  התואם    T יזל  "חלק" ליש    .ציורות לקטרי  פיצול  על   הקפיד 

 (ללא  מפלי לחץ). 

הפ .ד אופקייםכל  יהיו  הכיסות ,יצולים  כל  "ו  כלומר  מה  במישור     "Tהיציאות  יהיו  

 . האופקי

 "T " ;חל איסור להכס מאמצע ה , א מהאמצעך ל" תמיד מאחד מהקצוות אTיסה ל "כ .ה

 ר .ישיד מהקטע ה" תמTכיסה ל "  -

  יותר.  חלק של המערכת בעלת התפוקה  המוכהה" תמיד יציאה אל T" האמצע של המ . ו

  

 קת הצרת הת 6.17.22.6.5

ב לוודא  יש  הצרת  התקת  מלכלוך.אמלפי  קייה  שהצרת  העין  ובמיד צעות  לכלוךיה  קה  ש 

מת  ד המושחל בסטלבד. חל איסור להתקין צרת מלוכלכת מחשש לסתית באותו באמצעות יריע

מקרה של חיבור פלייר יש למרוח    בכל ס.חים או מסן שמן במדאלקטרו מיםשסתו  אומסים  

  חסים על שפתי פלייר. שמן מד

 N2הלחמות בחקן יבש  6.17.22.6.6

. הזרמת  חמההציור בעת  ההל   בתוךN2 ן יבש  קח  כל הלחמה שתבוצע בצרת תלווה בהזרמת

י למוע  הציור בכדן אל  קציורית הח  החקן תבוצע מקצה ציור סמוך תוך סגירת פתח כיסת 

אויר הציור.   סחיפת  תוך  בלחץ    אל  החקן  להזרים  בבלון   –  psi  5עד    3יש  לחץ  בווסת  העזר 

  על  ל צרת ''¼ על מת לאפשר שליטהעקה עם ברז מחט ומד ספי התקין מפחית לחץ,ב החקן. חיי

בין קצה הצרת לפקק  כמות החקן. יעילה  ול   יש להקפיד על אטימה  רקה של  ט ההזמחהגומי 

רת היטב עם תום הביצוע.   את  םד לאטו יהקפיש ל   קן.החרת  אין להו  קצוות הצתיר קצוות צ

פימה.ח  תשהורכבה חשופים בגלל סכ גופים זרים  ווצרות  יעדה למוע הון הזרמת החק  דירת 

פיח    בצרת.("ששכבת  ליקוי יש  לאקה")  יתן  לא  זה  שפיח  לב  ל   ,לשים  הזריפהקיש  על   מתד 

 .הבעת הלחמ  חקן

   ESTTבדיקת לחץ לצרת  6.17.22.6.7

הלחץ .א כל   בדיקת  ביית  בתום  לביצוע  התקתה  יתת  שלבי  במהלך  הצרת  תשתית 

  מתחת לרצפה. קירות או ךבתו הם מבוצעת סגירה קבועה, כדוגמת צרת ב במקומות

  .את אזורי ההלחמות כל עוד לא בוצע ועברה בהצלחה בדיקת  הלחץדד אין לבו .ב

ש לחבר אל הצרת את היחידות  יערכת הצרת בשלמותה  לחץ לכל מ  בדיקתע  בעת ביצו .ג

  ת החיצויות. פימיות והיחידוה

  ה דגשים בחיבור הצרת למעב 6.17.22.6.8

עוגי  ח .א חיבור  הוא  הייקה  קו  הקייקלה  יש  –יבור  העיוור  האטם  את  להסיר  בפיד    ין ם 

שקופה  יילון   יתשקב  זרוחדש הא   טםהיחידה לעוגן קצה הציור המחובר אליו ולהחליפו בא עוגן

  חידה. יומחובר לתוך ה
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הדחיסה   .ב קו  פל  –חיבור  חיבור  הוא  על   –ייר  החיבור  מדחסים  שמן  למרוח  להקפיד  יש 

יתוק רק זי  חיבור במעבה בשלב זה. פתיחת ברהזי  הפלייר. בכל מקרה אין לפתוח את בר  יפתש

  ע"י ציגי ספק הציוד או באישורו. 

בצרת   .ג חקן  היימלא  קו  הדחיסה  ועל    קהעל  מהמקו  היוצאת  הצרת  לכווןעשל   בה 

של   ללחץ  קרר  אטמ'  psi   )30 430המאיידים  במערכות   (R22\R407C  של וללחץ   ,600 psi  

  . R410Aערכות קרר מ

  למשך כל הבדיקה. אים לקוויםתץ מהצמד שעון לח .ד

  שעות ושוב ובדוק מהו הלחץ שמראה השעון.  24תן המ .ה

  בלחץ החקן בצרת. ידה כלשהיאלה ירח בדיקה שלא בדיקה תקיה היא . ו

מי  .ז באמצעות  בדיקה  בצע  לדליפה  חשש  וקיים  אלקטרוי  במידה  גלאי   תקן   ,סבון/ 

  ל בדיקת הלחץ בשית. ע בהתאם וחזור

  ביצוע ואקום:  6.17.22.6.9

בצרת   ילפ .א הלחץ  והורדת  ואקום  לי,  ביצוע  לחץ  ש  את  לחץ  שעוי  באמצעות  בדוק 

ה  רהקירו של  הגז  באמצעבמערכת  המשי    ותמעבה  העליון וטילים  בחלקו  פתח    מוקמים  של 

  .  psi 140ל  100השרות החזיתי. לחץ תקין יהיה בין 

 בדיקת הלחץ עברה בהצלחה.ש ביצוע ואקום לצרת רק לאחר .ב

להתחבר .ג היתו  טילולו  יתן  לברזי  שבסמוך  שהשרות  לקו  ק  ואקום  ולבצע  המעבה  ל 

  השוואת מפלס שמן.  קום גם לקוצע ואלביש  ט"  20 הדחיסה ולקו הייקה. ביחידות שמעל

מכמ .ד מידי  גדולים  להיות  יכולים  הצרת  שאורכי  דרגתי    ומלץוון  דו  משאבה  להשתמש 

 ומעלה בכדי לקצר את הזמן. cfm 10ל ש בעלת ספיקה

לי .ה של    צעבש  וודא     10. המתן    TORR 5ואקום ללחץ אבסולוטי   לא  שהווקום דקות 

 ו טור.א מיליברת מדיד שרואקום המאפ שבר. יש להשתמש בשעון 

 באמצעות חקן יבש ללחץ אטמוספרי. ווקום האת  יש לשבור . ו

ו .ז ל  בצע  ו  TORR 2 אקום  ואקום  צרת  ברזי  אסור   1תן  המסגור  שעה  בתום  שעה. 

פוי שיש דליפה ממקום מסוים בצרת או ת צעליו להישאר באותו הערך, אחר  –  שברלהי   קוםאלוו

 בחיבורים. 

את   להוסיף  שישוב. יחמצעות תוספת גז ע"פ  בא  הווקום  ור אתשבתקין,    קוםוהוובמידה   .ח

  ך). הגז במצב וזלי (בלון הפו

  

  דרישות מחומרים ואבזרי חיבור   6.17.22

  . CPEVSאו    CVVSממ"ר מסוג  1.25לי דו גידי מסוכך בעל חתך מיימ קשורת: ת כבל .א

   1220T-OLן עשויה מחושת זרחתית דלת חמצן תואמת לתק ומר: צרת ללא תפרח .ב
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המו  מידות .ג ובהוהצרת  בשרטוטים  הקוטררגדרות  למידת  מתייחסים  הטכיות   אות 

  . הציור החיצוי של

  . long radiusקשתות יהיו אך ורק מטיפוס   .ד

  ופלקס בעוביים המוגדרים בטבלה. דווי הבידוד יהיה מסוג ארמופלקס/ .ה

 1  ה מס' בלם בצרת. טרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או ש"ע וכך גם זוויות ומחבריתפ . ו

 . R410Aר עבור קר 

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

  מ"מ). 

  .ומעלה תהיה קשיחה 7/8צרת " R410A במערכת קרר .ח

  .לפס לכל הפחותסי 5%הלחמה להלחמת חושת המכילים  מריחו .ט

 : דרישות מבידוד צרת . י

    12 ס'רט בטבלה מיהיה כמפו בידוד הצרת .כ

  

  בידוד צרת  8טבלה 

   צרת תדגשים בהתק 6.17.23

  באמצעות תעלת פח מגלוון.  ןברת מתחת לריצוף תוגצרת העו .א

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

  .long radiusל הקשתות יהיו רדיוס ארוך  כ .ג

באמצעות   .ד ברוחב  מתלתלייה של הצרת תבוצע  לפיזור משקל    10ה אגס עם פחית  ס"מ 

  יה. הצרת בקודת התלי

ת הפתוחים באמצעות פקקים יעודים  רטום את כל קצוות הצ יש לא  –דה  ם עבויובסיום   .ה

  ימת הקצוות. או הלחמה ואט

  דוד ביתליות ו ,צרת גז ואביזריה 6.17.24

הפאומטי 6.17.24.1 צ  הקבלן  וירכיב  מיספק  בין  רת  האביזרים  כל  כולל  חושת, 

ויחידת  מדחה המעבים  על  המאיידסים,  הפאומטי.  סכימת  הקבלן  ואבי  להגיש  ים  זרצרת 

האלקטרו  הברזים  פק על ידו עם ציון קוטרי הצרת וכו'.ומת שתתאים לציוד המסויקת ומושלמד

צרת החו כדוגמת חברת "ספורלן" או שווה    שתמגטיים ושאר אביזרי   אחר מאושר. ערך  יהיו 

  או שווה ערך. לקטרוי כדוגמת תוצרת "דפוס"ה אשסתום ההתפשטות יהי

 ה וספתהג חומר בידוד תרמי  מיקום הצרת

 לא דרש ס ארמופלקס/וידופלק פים המבה

 תעלת פח מגלוון  ידופלקס קס/וארמופל על רצפה בתוך המבה 

 פח מגולוון צבוע לבן ארמופלקס/וידופלקס + סילפס גאזה בהלמ מחוץ
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  LONG RADIUSארוך בלבד (  תות מטיפוסם, קשריברים, חיבוצרת חושת, מע 6.17.24.2

א יהיו  ל  ובקוטר מתאים כמסומן בתוכיות וכמפורט  ) יהיו חדשים וקיים, מייצור מוכר ומוסמך

גז חקן הה  י הצרת יהיו בהלחמת כסף ובזמןיבורח  כיפופים במכוה בקווי צרת. לחמות יוזרק 

  ח.או ארגון למיעת התחמצות והצטברות פי

בה צחיבורי   6.17.24.3 יהיורת  "  ברגות  לקוטר  עד  במקרים  חב  1/2רק  או  מכוות  דר 

בלבד חיבורי(?)  חריגים  תקן    .  לפי  יהיו  ויש  SAEההברגות  מכשירים מש(ארה"ב)  לחיבורי  רק  ו 

  ואביזרים. 

צחיבו 6.17.24.4 יותקרי  זעזועים  בולמי  גמישים  של  ו  רת  בקוטר  למדחסים  בחיבורים 

  ת רעידות.למיע" תקן "לולאה. בקטרים קטים יותר תו3/8מעל "

צרת 6.17.24.5 עליית  של  מהיחי  במקום  גז  זרימת  להבטיח  כדי  כפול  זקף  יותקן  דה  גז 

חלקית,   תפוקה  של  במקרים  שמן  בכבצוהחזרת  שמן  לולאות  יותקו  עולה  ייקה  מ'    3ל  רת 

  בצורה אופקית.

תחו 6.17.24.6 מקרה  וישקע  זק  בכל  יתכופף  לא  כלשהו  שציור  כאלו  במרחקים  הצרת 

החיזוקים שווים ועם הפרדת   '.מ  1.5קים לא יעלו על  בין החיזו  רחקיםהמלו העצמי.  בגלל משק

  אמצעות תושבות גומי. רעידות מהמבה ב

הבידוד או ווץ  אמצעות מהדקים בקוטר מתאים למיעת כיב  חיזוקי הצרת יעשו 6.17.24.7

  מעיכת הציור.

ין  איטום ב  הקבלן הפאומטי צרת דרך קירות, רצפות ותקרות יבצע  י המעברב 6.17.24.8

  קשה.תות מרק גמיש שאיו מולים באמצעוהשרוז צרת הג

יושארו בלחץ עד   ציורותטמ' והא  20צרת הגז תיבדק לאחר התקה בלחץ של   6.17.24.9

השל ל  מתלאחר  שבהם  במקומות  וביה  הריצוף  תהעבודות  השלמת  א  לאחר  לבדיקה  גישה  יה 

  מילוי גז. להריצוף וביה במקומות שבהם לא תהיה גישה  דותעבו

בקוו  בידוד 6.17.24.10 באמהייקי  צרת  יהיה  הה  עם  "ארמפלקס"  ואיטום דצעות  בקות 

ל הצרת תלופף כ אלא אם צוין אחרת, 3/4ידוד "ארמפלקס" "במקומות החיבור. עובי מיימלי לב

  בסרט פלסטי דביק.

יותקו  גז    קווי 6.17.24.11 (למעבים)  בידוד  ללא  לפחות  במרחם  ציור  קוטר  של  ווחים 

  ברת חום.הסמוכים ובכך תמע הע ציורותמה

העצמי   VRF-הת  יחידול  כ 6.17.24.12 הבקרה  תחת  להפעלת   ת.יעבדו  מרכזי  בקר  יותקן 

 קלות. היחידות וליתור ת

  

 כשירי מדידה מ 6.17.25

הפאומטי ב  פקיס  הקבלן  המצויים  המדידה  מכשירי  את  בסכמות  מקומוירכיב  המצויים  ות 

 ובתכיות

 : וגעות למיזוג אוויר ות חשמלבודע 6.17.26
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  אויר. החות מיזוג  יחידות ולושמל להחכל הזות    יבצע גם את  הקבלן הפאומטי 6.17.26.1

  ין. יהראשי של הב יתקין מאמתים מתאימים בלוח החשמל לן הפאומטיבהק

ל 6.17.26.2 מהלוחות  הכוח  בכבלי  מקווי  יהיו  בתעלות  N.Y.Yועים  או בטו  שיעברו  ן 

הציוד. החיב  רותציומגולווים.    ציורותב ליד  בזקף מתאים  ויצאו  במילוי הרצפה  יוחו  ור אלו 

שהמוע מצא בגובה, יהיה החיבור עליון ואז    הר השקאה פלסטי. במקרן ע"י ציוה מוגהילמוע י

  . ת זות. יש לקבל אישור המפקח אל תוואי צררווח כבל במגש מתאים על התקרה או על הקיי

  מריכף.  ציורותהמושחלים ב P.V.Cקווי הפקוד יעשו במוליכי  6.17.26.3

ידוד על כל  וולט עם ב    1000יפי תקן גרמל   XLPEהכבלים יהיו תרמופלסטיים   6.17.26.4

  . P.V.Cי ביטומי ומעטפת ומיל ,גיד

ישרים, אופקיים    מריכף  ציורותהתקת   6.17.26.5 בקווים  אכיים    אותחת הטיח תעשה 

יהיו   אלכסויים  קווים  שיאושרו  אסורבלבד.  במקרים  אלא  בהחלט,  גובה   ע"יים  המפקח. 

  רצפה.מ' מעל ה 1.80-יהיה בשום אופן קטן מ ציורותה

מריכף ביציקות וכבלים   יורותצמשורייים,    ציורותות במתקי  הסתעפת  תיבו 6.17.26.6

ותקרות קירות  תיבה    על  כל  משורייות.  מוליכי   גבבור   תצוידתהייה  לחיבור  ישמש  אשר  פליז 

תחים המיועדים לכך. המרחק בין התיבות לא  ך פיוכסו לתיבה רק דר  ציורות. המתקןהארקה ל

אם יאושר אחרת ע"י   אם כוללים תפיות, אלמ' כשהקווי  9-ו  ם,קווים ישרימ' כשה  12יעלה על  

  המפקח.

יה 6.17.26.7 המוליכים  ובכפיפבידוד  לתפקידם  בהתאם  שוים,  בצבעים  לדרישות   ותיה 

י, על מיהם. מוליכית לאהתקן הישראלי העדכוחה בי העלי שטח חתך קטן מם בפשר הבח-

קצוות המוליכים    ל תקי. אל בגוד  היט או חרסיממ"ר יחוברו באמצעות מהדק תותב מבקל  2.5

  סי פליז אל פ יבורגבל מתאימות ולחברן ע"י ממ"ר, יש להלחים עלי כ 2.5-ן שווה או גדול מכשחת

  תיבות ואביזרים. ץ לרים בין מוליכים לא יבוצעו מחוחיבושום  צבירה שישבו על מבודדי חרסיה.

  : לוחות חשמל 6.17.27

ל בהתאם  יבה  אויר  מיזוג  בהמשלוח  סתירהבמקר   ך.מתואר  של  בפרק    ה  הכתוב  בין  לזה  בין 

 יכריע המפקח בלבד. החשמלהכתוב בפרק 

 ותהסמכ 6.17.28

במפעלה 6.17.28.1 ייבה  תקן  ב  לוח  לתו  הסמכה  חש  22על  לוחות  ש לייצור  מכון  ל  מל 

  . תקן לכיבוי אשפי ויבה ל התקים הישראלי

זה 6.17.28.2 בהיקף  לעבודות  ומורשה  רשום  יהיה  הלוח  גדול  יצרן  או  משוא  תר  יוה 

  .עבודתו

הפאומטי 6.17.28.3 את  יגי   הקבלן  לאישורש  הלוחות  לייצור  ,  ההעיריישל    ההמועמד 

אושר   לאאו שקבלן משה שלא עומד בדרישות דלעיל ו/ל  באמצעות המפקח. אין לבצע לוחות אצ

  מתח המוך יבוצעו אצל אותו מפעל מאושר כאמור. ת העל ידי המפקח. כל לוחו
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..(יצוין שם  ...צר על ידי מפעל ..ון: "הלוח יוהלשו  ע מדבקה בזעל כל לוח תוטב 6.17.28.4

  .....". מספר .  ...המפעל) בעל הסמכה לת"ת

  עמידה בזרמי קצר  6.17.29

  ק.א. עמידה  25  - אך לא פחות מה  התקבזרם קצר התואם את מקום ה   עמיד יהיה    דולוח על ציו

  לן. הקבת ידה של הצערישה זו תהיה ללא תשלום מיוחד או וסף מעבר לקוב במחירי היחבד

  לוח בדיקת ה 6.17.30

מפקח על מועד תחילת ייצור של המפרט הבין משרדי, יודיע הקבלן ל  08052יף  בסעבוסף לאמור  

ועדות של מבה הלוח. המפקח מייה הלקבל את אישורו של המפקח לשיטות הב  תהלוח, על מ

  לבקר במפעל לצורך זה.   שאיר

  מבה לוח פח וצורתו  6.17.31

הלוח איו   צרןלמפעל י ISOאישור . 1419שראלי ן יתקה כמתואר במבה לוח יהי 6.17.31.1

אישור, לדרישתו  ל  גיש למפקחי  הקבלן הפאומטיתר אותה).  עוה על דרישה זו (וכמובן איו סו

 ים. פויח ופסי הצבירה בזרמי הקצר הצלוות ההראשוה, חישובי עמיד

בעובי  ה 6.17.31.2 דקופירט  מפח  יהיה  אח  2לוח  יצוין  לא  אם  לפחות  ויבה מ"מ  רת, 

דלתות  תואכמ עם  למוראר,  בהתאם  בוגישה  ייעשה  ה  לוח  למבה  הדלת  הידוק/עילת  תוכיות. 

עד  ב בגובה  בדלתות  לפחות,  מקומות  י  80שי  גדולות  בדלתות  מקומות  ובשלושה   ותר.ס"מ, 

באמצעב העילה  תהיה  בהם  כשהוא  ות  מקרים  לוח,  לכל  מתאים  מפתח  יסופק  שלף,  מפתח 

גון ואורך התיל יאפשרו העימבה הלוח. קודת  ופה יילון למצ  ישיל פלדה גממחובר באמצעות ת

  ביותר מקודת העיגון. שירות לעילה המרוחקת 

  חר של הלוח.  א ביזרה ללא פירוק ידית מפסק או פירוק כל אעשפתיחת דלת תי  6.17.31.3

בית 6.17.31.4 תהיה  הכוללת לו  ככלל  תעשייתית  הרכבה  בשיטת  מודולריים  מחלקים  ח 

  דרטיים כפלים.  לוחות פח סטת ורווררים למסגפרופילים מח

קה והכבלים הקיימים  ם כיסות ויציאות בלוח ייקבע בהתאם לתאי ההתיקומ 6.17.31.5

  באתר.

סים פימיים, יתים  מכושה  של תא לוח (גג לוח) יכיל שיים או שלן  מכסה עליו 6.17.31.6

של  באמלפירוק   בגודל  ברגים,  עשן    10*10צעות  גלאי  התקת  לשם  אחד,  כל  חירי ס"מ   ו/או 

  מטי. ת כיבוי אוטוערכמ

במערכ 6.17.31.7 גטיפול  יתוקו  ת  ללא  יתאפשר  חשמל  בלוח  אש  וכיבוי  הלוח ילוי  של 

הלוח   של  הפימי  החלל  מוחלטיהמהמתח.  חשמל  בטיחות  שתישמר  כך  בוי  לגיה  אשי   בית 

וכ גילוי  מערכת  או יבותחזוקת  כיבוי  חיר  לכל  מתחת  מתח.  תחת  המצא  בלוח  העובדים  אש  י 

חפצים או כלים מתקרת הלוח לתוכו,  לת  שתמע אפשרות פי   רשת מגולוותסל  ן  אי אש יותק גל

  ציוד הגילוי והכיבוי. בעת טיפול ב

לוח המיו 6.17.31.8 בר  עדמבה  של  כזה שימע אפשרות  יהיה  בעת   גזיחת  לכיבוי  הכיבוי 

ל הכיבוי.  יציאת  אחרפעולת  כגד  המעברים  כל  לאטום  יש  וממו  הלוח  אל  הכבלים  גז    התקת 

  ור. כאמ, הכיבוי
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סי 6.17.31.9 הלאחר  התקת  עבודות  יאטום  מולום  ללוח,  והמובילים  הקבלן  יכים 

באופן שיבטיח  א  הפאומטי ה"ל  הכיסה של    3עמידות האיטום לאש לתקופה של    אתת פתחי 

ייעויט. האשעות למטרה זו, ובאופן שיאפשר גריעה או תוספת של  די  ום יהיה בחומר או אמצעי 

יכרי לבלוח בעתיד ממעגלים וספים לל מום ההכרחי להולכת יילאיטום זה אלא במ  הסב זק 

  התוספת החדשה ללוח. 

  .  U-100פיל פלדה מגולוון רוהיה להעמדה על הרצפה, על גבי בסיס מפלוח י 6.17.31.10

לו 6.17.31.11 חלקי  יהכל  (ר  יוח  מקרית  גיעה  מפי  הבין   080532אה  מוגים  המפרט  של 

בחום ("פרטיקס"  , עמיד באש וחוסד  חומר פלסטימשרדי). ההגה תהיה גם באמצעות לוחות מ

  ומה).  ו דא

יצוידו בקודות חיבור מוגות מגיעה  כל האביזרים (מא"זים, מאמ"תים ודומה)   6.17.31.12

  רית גם לאחר הסרת לוח המגן ה"ל. מק

התה 6.17.31.13 השוים.  פריה  השדות  בין  ברורה  פלים  ההפדה  באמצעות  תהיה  רדה 

  :  י הפסים יהיוווג ת הגבולות.פרדים ופסי הפרדה צבעויים שיסמו א

  רגיל.   -שחור 

  חיוי.   -ם אדו

  פסק. -אל -כחול 

  מאד.  מתח מוך -ירוק 

  

  רדים יופרדו ע"י מחיצות.  פמתחים שוים או מקורות הזה  6.17.31.14

  מוש יסתמו.  בשייה זהות, כאשר פתחים שאים הי ים תשורות מא"ז 6.17.31.15

רים,  גושמ  ים ומהדקיםהסתעפויות למא"זים תהייה באמצעות מוליכים מבודד 6.17.31.16

  א"זים.  פירוק מא"ז בודד ללא יתוק או הפסקה בשאר המ  ריםעות גישורים המאפשאו באמצ

יהיו מחושת   6.17.31.17 על   אלפסי צבירה בלוח  בגובה העולה    70קטרוליטית, ממוקמים 

  . R,S,T,N  טיםמהרצפה, וישולטו בשלטים חרו "מס

בי 6.17.31.18 שרוולי  באמצעות  מבודדים  יהיו  ראשיים  צבירה  מתכווצפסי  ום.  בח  יםדוד 

  ג. ת מפסי הצבירה ה"ל ועד החיבורים לציוד המיתוויויותקו גם בהסתעפ השרוולים

של   6.17.31.19 לזרם  למפסקים  ו  63הזות  ולא  מעאמפר  למפסקים,  ישירות  יחוברו  לה 

  קים. הדות מבאמצע

ומילי   6.17.31.20 לזרם  או    250של  למפסקים  חיבור  לשויות  תותקה  ויותר  אמפר 

  . "Ilscoמחברים מסוג "

ר, אלא אם המהדק תוכן  ביזבכל מהדק כיסה לאממוליך אחד    ותרי  לא יחובר 6.17.31.21

  השתמש במהדקים מגושרים.  לכך. במידת הצורך יש ל

שייעשה בהתאם ,  לוח  מופית באופן מיוחד לחווט   ן הפאומטיבלהקתשומת לב   6.17.31.22

הד החשמל.  המוליכים  גש  לחוק  לכמות  בהתאם  בלוח,  המוליכים  של  ההולכה  כושר  על  הוא 
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ב בד,  יח המאוגדים  המותר  ולחומרלזרם  זה  במצב  או הב  הם  הכבלים  עשויים  מהם  ידוד 

  המוליכים.  

הפאומטיהקבעל   6.17.31.23 הגומח  לן  בחשבון מידות  עוד ה  לקחת  ללוח  באתר המיועדת 

  מפורט של ביית הלוח.  ה כוןלפי תחילת הת

בסעיף    הפאומטי   בלןהקעל   6.17.31.24 כמתואר  תוכיות  המפקח  לאישור  ,  08051להגיש 

  ויידרש.  תאימים במידהם מגיבצרוף קטלוו

 וע לוח.  לגשת לביצ הקבלן הפאומטילת אישור בכתב רשאי קב רק אחרי 6.17.31.25

  ציוד בלוח  6.17.32

יה 6.17.32.1 הלוח  של  יואביזרי  בטמפרטורה  לעבודה  על  שמתוך  ,  65c  מיועדים  ירה 

  הדרש בתוכיות. לה תכוותיהם ותחום הפעו

 אה: לראשי התיבות שבכתב הכמויות תהיה המשמעות הב 6.17.32.2

הספ  )(ACB  -  מזב"א .א אוטומטי  מתק  חצי  ומגטיות  רויבאוק  תרמיות  הגות  עם   ,

יתו גם סלילי הפסאלקטרויות  כולל  לוויסות. המזב"א  חוסר מתח, מגעי   קהת  מרחוק, סלילי 

פ לעזר,  תקשומגלג  כרטיס  והפיקוד,  העזר  בקרה  רת  עי  מערכת  מבה,  בקרת  למערכת  תוים 

ה זרם  ייםוגערכים האלאלקטרוית עצמאית לכל  כופל הספקשל מתח,  ד, הספק,  כל סוגי  ,  ווח 

ק.א. אם לא מצוין    100של ההגות וכיו"ב. זרם הקצר יהיה    התקלות, שליטה על אופייי העבודה

   אחרת בכתב הכמויות.

אוט  )CCB(  -ת  מ"מא .ב חצי  הספק  ומגטיות  ומטמתק  תרמיות  הגות  עם  קומפקטי,  י 

  מויות. הכ א מצוין אחרת בכתבק.א. אם ל 25  -מ ר לא יקטן יתות לוויסות. זרם קצ

ק.א.    10, זרם קצר  Kאו    Cאו    Bזעיר, טיפוס   מפסק זרם חצי אוטומטי    )MCB(  -מא"ז    .ג

הכמויות. בכתב  אחרת  מצוין  לא  אה  מב  אם  גיעת  שימע  כך  יהיה  חיים   צבעהמא"ז  בחלקים 

  שלו.  

ם, בחזיתם.  מדיעותקן בו הם  כל המאמ"תים והמא"זים יהיו עם הטבעה של ה 6.17.32.3

אם לא צוין    745  או הישראלי    VDE 0641או הגרמי    IEC 898פאי   ירותקן המחייב הוא האה

  אחרת. 

6.17.32.4  ות עורפיות,דרזרמי הקצר הה  א  אלא  שים יושגו ללא שימוש בהגדרשה הג ם

  דס.  מהכזו בתוכיות ה

 י הפאזה. מהדקים יהיו מטיפוס מהדקי תותב עם שילוט על גבי כל מהדק 6.17.32.5

    .אין לחצן בדיקה)ה שה גדים (רק במקרסימון תכלול רותו 6.17.32.6

  בכל הלוחות באותו פרויקט.  סוג ציוד מסוים יישאר אחיד 6.17.32.7

סיבובי. (אין להרשות    אוטה,  ת ידיות הציוד יהיה תמיד כלפי מעלה/מעלכיוון הפ 6.17.32.8

  קית!).  אופהפעלה 

 ים:  ציוד מורכב בלוח יהיה לבחירת הקבלן מבין היצרים הבא 6.17.32.9
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  ת), מרלאן ג'ראן. בדובלוח חשמל ראשי מעימס, מולר (ס -ם מא"זי .א

  ברטר. סימס, מולר,  -מפסקי פקט  .ב

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

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

  ").  ACמסימון " ויתו (להבדילבת "Aעם סימון "שאים סיוסואידליים, דהייו 

ל  -ים  געמ .ה מי  3  -טלמכיק, מיועדים  פעולות  הקוב שבכתב  מיליון  בזרם  חשמליות  תוג 

  .  AC3במישטר  ת,הכמויו

פיקוד   6.17.32.10 ארבע   -ממסרי  מגעם  סימון  עיה  ורית  מחליפים,  מתח  לסי  LEDם  מון 

צרת לעילה, מתו  גיםברטדרטי עם  הסליל, מפסק פיקוד ידי בחזית הממסר ובסיס "שליפה" ס

"ABBאיזומ" הי"  ",  מפסק  "אומרון".  או  "סימס"  או  "טלמכיק"  בעל או  יהיה  הידי  פיקוד 

  שלושה מצבים:  

  .  טומטי (הממסר שלט על ידי הסליל שלו) או .א

  תק.  ומ .ב

  פיקוד לסליל).   מתחמחובר (ללא תלות בקיום  .ג

סימון   6.17.32.11 עדש  22.5בקוטר    MultiLEDמטיפוס    -מורות  עם  עויות,  צב  ותמ"מ 

  י", "אלן ברדלי". זומ רת "טלמכיק", "אימתוצ

וצרת מתמ"מ, עם סקלה מורחבת,    96*96דות של   מרובעים, במי  -ציוד מדידה   6.17.32.12

 ". Ganzאו " IME" או  Saci"ארדו" או  "

  היו עם מחוג וסף לשיא ביקוש. ר יכל מדי הזרם בלוח מיזוג אוי 6.17.32.13

  לות מתואמות: העה עם סקא  ויגילו שי מקוש" יכימדי זרם לתצוגת "שיא ב 6.17.32.14

שיא הביקוש, שיהיה גם עם מחוג גרר,  השי תרמי, לתצוגת    טי, לתצוגת הזרם הרגעי.  מג  האחד

  הווה "זיכרון" לשיא הביקוש.  יש

ה או בקר כופל הספק) יהיה  רגיד זרם (שאיו מחובר למוה אמ  ם שלמשה זר 6.17.32.15

דהייו עם אחוזClass 5(  5מדרגה   בזר  ),  בין  שע ם  שגיאה  ם הזר(בחמישה אחוז של    אחוז  3ה 

שא  יימהזרם הומילי. משה הזרם    120%של    שגיאת קריאת זרם בזרם מדידה  %5הקוב) לבין  

  חון שלו.  ביטומקדם ה Classות הספק, דרגה רבים ללוחית עם ציון כל הערכים הומילי

 מק. , מולר, סוקוABBסטרומברג  -מפסקים מחליפים (הספק)  6.17.32.16

אן" או "פיקס", חד קוטביים.  "דהקים) יהיו מתוצרת  תר (פורקי ברח ימתמגיי   6.17.32.17

 ת "דהאן". צר" מתוPowerTrabק.א. יהיו כדוגמת  " 100 -פורקי ברק ל
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י 6.17.32.18 הספק  כופל  לשיפור  (בעהיו  קבלים  מוכים  הפסדים  ו.א.ר.)  לק.ואט    0.25לי 

של    MKPמטיפוס   ומילי  היותר  %10של    הבסטייוולט    440ולמתח  יהיו מוגהקב.  לכל  ים  לים 

  .  4 חלק DIN VDE 0650טמפרטורה בהתאם למפורט בתקן ח ות מתימפי עלי

מ 6.17.32.19 מסילה,  על  להרכבה  יהיו  או תומהדקים  "ווידמילר"  או  "פיקס"  צרת 

ח"לגרד לחיז".  באמצעות  יהיה  המוליכים  שוק  לעיל  ץ  האמור  בורג).  ראש  של  לחץ  (ולא  טח 

המתחים. אין   וגיהיה שוה בהתאם לסי המהדקים י גוו.  ממ"ר  35עד  מתייחס למוליכים בחתך  

בעלי שתי קומות   במהדקים  באלהשתמש  יהיה  בין מהדקים  גישורים  יותר.  עות מוליכים  מצאו 

 גמישים ולא פסי צבירה. 

 לול במחיר הלוח.כ  Cos Ф = 0.92-יכללו קבלים ל ותהלוח 6.17.32.20

 . מ"מ 2.5רוחב המוליכים לא יהיה קטן מ  6.17.32.21

 שור לפי ביצוע. רו למפקח לאיימסי החשמל יותתככל  6.17.32.22

  בי הגות בציוד אוטומטי ישוח 6.17.33

באמצעות הקבלן)  (  יצור ללוחות חלוקה, יגיש יצרן הלוח  תתכיובצמוד להגשת   6.17.33.1

י על הקווים להו  כולתחישובים המאמתים את  הציוד  להגן  ייעשו  ם השל  וא מיועד. החישובים 

יצ של  ייעודית,  מחשב  תוכת  הבאמצעות  הציוד  יו  צע.מורן  אובחישובים  בציוד  שימוש  תו  צג 

  מתכוון הקבלן להתקין בלוח המוצג לאישור. 

(לרבוהחי 6.17.33.2 במאמ"תים  לשימוש  יתייחסו  ו/או  ת  שובים  אויר  בידוד  עם 

    זים.קומפקטיים) ובמא"

ההתק 6.17.33.3 לצורת  יתייחסו  מגן  ה  החישובים  עליהם  החלוקה  כבלי  של  המיועדת 

  הציוד. 

 הציוד המוצע.  ם התואמים אתפאי רול תקים איהחישובים יתבססו ע 6.17.33.4

  בים יאמתו:  ישוהח 6.17.33.5

  לכבלים עליהם מגן הציוד. התאמת ההגות התרמיות והמגטיות 

  בזרמי קצר הצפויים במקומות ההתקה. ה יכולת עמיד

  ולה. ה כיות בין העפים של רשת החלוקיבסלקט

  . יצרן הלוח החישובים יהיו חתומים על ידי מהדס חשמל של הקבלן ו/או 6.17.33.6

החישוביםבי 6.17.33.7 חל  צוע  מהווים  בוהצגתם  הוגע  ק  בכל  הקבלן  מעבודת  פרד  לתי 

 במיוחד.  אוה ולא ישולם עבור המתואר לעיל בפרד ללוחות חלוק

  שילוט לוח  6.17.34

וסף למספר המעגל גם  ו בי סדוויץ' פלסטי חרוט ויכלללטה מששילוט לוח יעש 6.17.34.1

שילוט   וסוג המעגל.  הייעוד  יעודכן  תיאור קצר של  שוא השילוט  לעדכון הסופ  תאםבהזה  של  י 

  ר. באת
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את    איישה הלוח, כאשר השילוט  אביזרי לוח ישולטו גם בחלקו הפימי של מב 6.17.34.2

  ח.  יזר כפי שמופיע בתוכית היצרן של הלואבמספר ה

  ע הבא:  מידלוט מפסקים ראשיים יכיל את השי 6.17.34.3

  . שם המפסק (הפוקציה)

  מוזן מלוח......  

  ........  גודל ומילי

  אמפר.  יתרת זרם....דל גו

  ר....אמפר.  מות מרביכוון 

  פוס............  חתך הכבל המחובר.......ממ"ר, מטי 

להקלה   י,פציפכיל גם את הזרם הומילי של התיך הסי  חי תיכיםשילוט מבט 6.17.34.4

  יך.  התעל תחזוקה עתידית של 

  . שילוט יוצמד למבה או דלת הלוח באמצעות ברגים או מסמרות 6.17.34.5

  יהיו:  לוטשיגווי ה 6.17.34.6

  מעגלים רגילים.   -שחור 

  מעגלים חיויים.   -ום אד

  פסק.  -ם מאלמעגלים היזוי -כחול 

ר מספ  למהדקים יסומן ע"י ציורית סימון עם   יםכל אחד מהמוליכים המתחבר 6.17.34.7

  בי מוליכי הפאזות של היציאות, הכיסות ומוליכי פיקוד.  לג המעגל המתאים. הדברים אמורים

פלסטי  יה  יהלוח    כיותתכיס   6.17.34.8 מעוצבמחומר  פח  (או  של בח  קשיח  הפימי  לקה 

הלוח באמצע למבה  ויחובר  להשתמשהדלת)  אין  דומה.  או  יטים  ברגים,  זו. ב  ות  למטרה  דבק 

 של כיס התוכיות.   מומיקושילוט מתאים יצביע על 

  

  

  בקרת מבה  6.17.35

המפסקי 6.17.35.1 כל  וכן  הראשיים,  הלוחות  של  המיתוג  ציוד  הראשיים  כל  כל    שלם 

עזר במגעי עזר לבקרה, וזאת בוסף לכל שימוש אחר.    וחות החלוקה, יצוידושדות בכל לה מגעי 

י מיוחדים,יאלה  למהדקים  הממ  חווטו  מבה.  בקרת  מערכת  להתחברות  יותקו  הדקייועדים  ם 

  בהתאם.  טו בתא פרד בלוח, וישול

וד  ר הציחייה כלול בממגעי עזר אלה וכל המתואר לא יהיו למדידה ומחירם יה 6.17.35.2

 המתאים. 

ותצוגה   6.17.35.3 בקרה  להספקממערכת  ומערכת המ:  תקדמת  תצוגה  פל  תכיל  ערכת 

שה שת המדדת, וכן לשלוהראפס והארקה של ה  חובר לשלושת הפאזות,ת קרה. מערכת הבקרה  ב

מתאימים.  מ זרם  תאפשרשי  דיגיטלי,  תצ  המערכת  באופן  זמית,  בו  פרמטרים  שלושה  של  וגה 

פרופ הלאורציולית  תצוגה  תצוגחוז  ותצוגת  LEDת  עמסה,  תצויד    להתראה  המערכת  תקשורת. 
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) תעשייתי  תקשורת  בפרוטוקול  RS485בפורט   (MODBUS+ASCIIיסותכ של ה  .  והזרם  מתח 

ערכים רגעיים, מקסימליים  דת  ערכים חריגים. המערכת תבצע מדי פי  המערכת תהייה מוגות מ

  .  הספק והספקומיימליים למתח, זרם, תדר, מקדם 

  ת: דות הדרשוהמדי

  ש הפאזות.  ומתח בכל אחת משל

  זרם בכל אחת משלוש הפאזות.  

  תדר. 

  מקדם הספק כללי.  

   מקדם הספק לכל פאזה.

  .   KWהספק אקטיבי 

  . KVARהספק ריאקטיבי 

  . KVAהספק מדומה 

  האפס.   בקוזרם (מחושב) 

  בדיקת סדר פאזות. 

  זרמים.  במתחים וב , %)Total harmonic distortionעוות הרמוי כללי (

  זות. אתצוגת סדר פ

  ממסר חוסר פאזות. 

  קוו"טש מדומה.  , ולכל פאזה של קוו"טש, קוו"טש ריאקטיבי מדידות ארגיה כללית

  ת.  יציאות ממסר לתיכו 8

כרון חיצויסה דיגיטלית לסיי.  כ  

  . PM190EHדגם   SATECהמערכת תהיה מתוצרת 

ז שגיאה בזרם שעה בין ו) , דהייו עם אחClass 0,2(  0.2רגה  מדערכת יהיה  משה הזרם של המ

אחו  0.75 (בחמישה  %  אחוז  לבין  הקוב)  הזרם  של  קרי  0.2ז  של    אתשגיאת  מדידה  בזרם  זרם 

  יישא דקות. משה הזרם    30ה על  תעלהסחת הפאזה בין הזרם למתח לא    לי.מהזרם הומי  120%

שלו. משה    ) ומקדם הביטחוןClassק, דרגה (ת הספבומיליים לרלוחית עם ציון כל הערכים הו

ה הגבוהים  התדרים  העברת  יבטיח  למכשירהזרם  העליוות)  ההרמויות  (של  מדידה.  ה  צפויים 

  די יצרן מערכת המדידה.  על ימשה הזרם יהיה מטיפוס מאושר 

  לכיבוי שריפות  תטומטיאו מערכת  6.17.36

  לי כל 6.17.36.1

אספהמ כוללת  לעיל  המתוארת  הובלה,ערכת  והפ  תקה,ה  קה,  לכיבוי חיבור  מערכת  של    עלה 

  טומטי בגז ללוח חלוקה. או

הוגעמר הציוד  מכלי  כיבי  כגון:  הכיבוי  למערכת  גהאחסוןים  וחירי ז  ,  ההפצה  צורת  הכיבוי, 

יעהפ ליזור  בו  המפורטות  האחרוות המ  72E  ,ןוכ  12A  'מס N.F.P.A - דרישות  הדורות 

  והעדכיות. 
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  הבאים:   םהראשיי ת המרכיביםכיל את טומטי ללוחרכת כיבוי אומע

גילזרכ .א רכזת  את  המהווה  אוטומטית,  והפעלה  גילוי  הפרויקטת  של  הראשית  העשן    , וי 

  י קבלן החשמל. ידותסופק על 

יורכבו גלאים בכמות  ים  ליון של לוח. בלוח בעל מספר תאו העגלאים מורכבים מעל חלק .ב

   הלוח.ל מכל חלק ש המתאימה, באופן שיובטח גילוי עשן מוקדם

  זו.  קו העליון של לוח, מעל פתחים המיועדים למטרה להכיבוי, מותקים בח חירי גז .ג

  י ממיכל האחסון ועד חירי הפיזור. ואצרת הפצת גז הכיבוי, מותקת בתו  .ד

המופעל על ידי הרכזת ה"ל. חיזוק המכל ייעשה לי  אחסון וגז כיבוי, עם ברז חשמ   מיכל  .ה

או   ישה  חשמל,  לקיר  מתכת  מצעותבאחדר  מהחבקיחבקי  המכל  שחרור  באמצעות    ם.  ייעשה 

  צורך לפירוק חיבור החבקים לקיר.  י פרפר בחבקים עצמם, ללא יברג

הלות  המערכ . ו (ויצרן  הלוח  עם  מלא  בתיאום  אתותקן  הפתחים  ח)  כל  מיועדת.  היא  ליו 

  אתר.  ב הלוח, ולא יים המיועדים לגלאים ולחירי הכיבוי יבוצעו במקום יצורו שליסווהכ

  ערכת:  מיבי האור מרכית 6.17.36.2

  תחובר לקודות הקצה הבאות:    -רכזת  .א

  גלאים בלוח.   .ב

  ז חשמלי בבלון הגז. בר .ג

  ראשי בלוח חלוקה שוא הכיבוי.  סקסליל הפסקה של מפ  .ד

  צצים.   זעקה/רי אצופ  .ה

  להפעלת הכיבוי.   ים/לחצן/ים ידי  . ו

  פעולת המערכת:  6.17.36.3

עם  וקה,  להח  ל כל אחד מלוחות י אזורים ש ו בש א  זורי גילויגילוי אש/עשן באחד משי א 6.17.36.3.1

  שלה האזעקהתפעיל המערכת את אמצעי ן גילוי אש/עש

  רכזת (כמתואר במפרט ובתקות). ב צופר פימי וורית/ות סימון .א

  צצים חיצויים לרכזת.   קה/האזעצופרי  .ב

  :כזתי של המערכת גם יחד, תבצע הר עשן בשי אזורי הגילו ילוי אש/ם גע 6.17.36.3.2

ראשי/ים  פסק/ימ  יתוק .א הכיבוי,ם  שוא  לוח  ההפסקה    של  לסליל/י  פקודה  מתן  ידי  על 

  שלו.  

  י של מכל אחסון גז הכיבוי. מלגז הכיבוי, על ידי מתן פקודה לברז החש הזרמת .ב

העל 6.17.36.3.3 לחצמות  לאחר  על  ולחיצה  מהגלאים  "ההתראות  הצופרים  ן  פעולת  תיפסק  ריסט" 

  .  להמוכה לפעווהמערכת תחזור למצב הקודם שלה, 

  צן כיבוילח 6.17.36.4

מערכת  ווים פרדים לרכזת. לחיצה על הלחצן תפעיל את  קחצי כיבוי יחוברו בל 6.17.36.4.1

  הפעלת הכיבוי. ם הכיבוי ותיתן חווי ברכזת על מיקו
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חלק  1220 לי  מהדורה אחרוה או תקן ישראANSI/UL 38 הלחצן יהיה מאושר  6.17.36.4.2

  שא תו תקן תואם.  יוי 6

  הכיבוי:   גז 6.17.36.5

ת הגז  אאשר יכלול  FIKE או  KIDDE וצרת  מתFM-200 יה מסוג  גז הכיבוי יה 6.17.36.5.1

דיח כולל  המכלים  ומילוי  אספקה  וכן  תעועצמו  יספק  הקבלן  באתר.  שייעשה  בחקן,  ת  דווס 

  ל. מיכ בדיקות משקל ולחץ עבור הגז בתוך כל

  .  A-1 2, 9סעיף ,N.F.P.A. 12A  -דרישות הם לאיכות גז הכיבוי תהיה בהתא 6.17.36.5.2

 אחסוןכל מי 6.17.36.6

ב  יהיה בהתאםיבוי  הכלגז    אחסוןמיכל   6.17.36.6.1  N.F.P.A. 12A  -לדרישות המפורטות 

   FM . -וUL אישור  ויישא

רכזת, או בהפעלה ידית מהשחרור הגז מהמכל יופעל בהפעלה חשמלית    שסתום 6.17.36.6.2

  במקרה הצורך.  

ברז  ההפ 6.17.36.6.3 ידי  על  והישר של חשמעלה החשמלית תיעשה  המוך  במתח  לי, מופעל 

  הרכזת.  

פח   6.17.36.6.4 בעל  יהיה  הכיבוי  כמות  וןלאחסמתאים  מיכל  ההודף.   גז  הגז  לחץ    תחת 

  ליברות לרגל מעוקב.  70ולא יעלה על   ליברות לרגל מעוקב 40  -לא ירד מ האחסוןתחום 

  ז הדוחף יהיה חקן יבש.  הג 6.17.36.6.5

  במקומו הקבוע.  רך  המאפשר מילוי וחידוש במידת הצוסוג מיכל יהיה מ 6.17.36.6.6

טבע עם לט מוש  במיכל, וכןבחזית כל שסתום יהיה מד לחץ המראה את הלחץ   6.17.36.6.7

  ל המיכל והגז. משק

  יותקן ויחוזק לקיר בהתאם להוראות היצרן להמיכ 6.17.36.6.8

6.17.36.7  ת ומחברים:רצ   

    יה מחושת.תהצרת ההפצה על כל מרכיביה  6.17.36.4.3

יחו  6.17.36.4.4 והמחברים  שברו  האביזרים  ללחץ  המיועדים  אביזרים   2000  ל  בעזרת 

  ליברות. 

האביזרים 6.17.36.4.5 יהיו  קוי  בתבריג  אביזרים  של  ל  במקרה  ויצמתאימים  חוברו רת 

  טר מתאים לקטרי הצרת.  ות אומים מתאימים ובקבעזר

חיר 6.17.36.4.6 לחיבור  מסוג  האביזרים  חיצוי  תבריג  לפי  יהיו  הפיזור  בקוטר  .N.P.T י 

  .  מתאים בהתאם לחישוב ממוחשב

חע 6.17.36.4.7 ולוח  קירות  לתקרה,  צרת  את   שמליגון  בחשבון  ויביא  יציבה  בצורה  יעשה 

   שחרור הגז. בעת  רתעלו על הצהעומסים הדיאמיים שיופ 

    ס"מ. 180בין העוגים המחזקים על  המרביהמרחק  בכל מקרה, לא יעלה 6.17.36.4.8
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  תכולת מחירי לוח וציוד 6.17.37

  קום המיועד באתר. ה במובלה, פריקה העברה התקה חיבור והפעלה מחיר לוח כולל .א

ת זרם עת הקבלן ייתן עבור ציוד מורכב מחווט ומחובר בלוח, תואם אבהצמחיר ציוד ש .ב

   דרוש.ה  הקצר

כל .ג פרק    מחירי  בסעיפי  ו"המתואר  אביזריו  או  לוח  במחיר  כלול  דלעיל  חשמל"  לא לוח 

 ישולם עבורם בפרד או במיוחד. 

  מערכת הפעלתה ובקרה אוטומטיתה פעולת 6.17.38

כל   .רהאוויעל כל מערכת מיזוג  קד  הממוחשבת שתסופק ע"י הקבלן תפ  בקרהמערכת ה .א

הפיקוד ציוד  של  היצרן  ית  הוראות  לורוהבקרה  וימסגמו  בעברית  מתורגמת  בחוברת  ברית  ע רו 

  בוסף להוראות באגלית.

שאבות או מפוחים,  מ  , מותאם לעבודתABBאו    יה תוצרת "דפוס"משה המהירות יה .ב

להורדת משקים  הרמויותרעש  כולל  ימדוד  הקבלן  מהקו.  משקים  וב  ים  יוסיף  הצורך  מידת 

  וספים. 

( . ג כיסות  ויצחווים ריכוז  (הפעל)  במעותיאות  יחידות   : ת. מתקי מיזוג אויררכות השוו) 

  טיפול אויר, מע' חשמל וכד'. 

ים ותכלול את כל הדרש, הן  המותאם לחסכון בארגיה בהפעלת יח' קירור  המערכת ת .ד

את בהדרגההמע  להפעיל  להוסיף  והן  השוות  פעולת  פו  רכות  את  להפריע  בלא  וספות  קציות 

  המערכת. 

ומותהמערכת המוצעת   . ה לבקאממוכחת  עםת  מבה  קיימו  רת  תוכה  ייעודיות   תחבילות 

  למיזוג אויר, חשמל ותברואה. 

  ושליטה ויכולת חישוב כפי שיפורט בהמשך.תצוגה  .ו

יל  הפעכות שיסופקו על ידו באחריותו להמערידאג לתאום מלא של כל    קבלן הפאומטיה .ז

  את כל המערכות בכל תקופת הרצת המערכת. 

ה ואחזקה  ליספק הוראות הפע  מטיקבלן הפאוה  ,זרע  זקה וספרותהוראות הפעלה ואח . ח

בפרק ורט  מפכל המפורט במרכיבי החומרה העיקריים, כ וכן ספרות עזר לתפעול המערכת (לרבות

צרההוראו  עותקים.  6  -ב  התפעול ציוד,ת  חוברת  בצורת  להימסר  כל וי  יכות  את  כללו 

  ופתיות. האיפורמציה הדרושה לאחזקה מועת וכן בדיקות תק

הפאומטיבון  על חש בוצע  י"ל  ה  כל .ט ה"ל   הקבלן הפאומטיעל    ,הקבלן  העלות  להכליל 

 הצעתו.במסגרת  

  ת קירור מיםומערכת בקרה יחיד 6.17.39

העצמידיח הבקרה  תחת  תעבודה  מים  קירור  שות  יותקן  ית  כאשר  יח  ΔPרגשי  לו.  ת  ידועל 

  . הירותמ ה דרך משההקירור ישמרו על לחץ קבוע במאייד ע"י שיוי מהירות המשאב

  ליחידות קרה מערכת ב 6.17.40

שה חשון  לבקרה  מאוורר  ויח'  צח  אוויר  פיזור  כדלקמן:  )AW(  יחידת  טמפרטורה    תהיה  רגש 
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 ON -OFFור יפתח ולהיפך. כל הברזים  קיר   יפקד על ברז דו דרכי, בדרישת  חזרהיר  וובחדר או א

   .דרישת חימום יופעלו גופי חימום בדרגותב ."איריתוצרת "

    בקרים 6.17.41

יורריהבק .א בלוחותם  מ"א   כבו  של  להפעלה  פרדים  ם בתאי  הפיקוד  עצמאיים  יהיו   ,

  של ציוד מיזוג האוויר.  מושלמת ועצמאית

  יתר הפרמטרים.וכל תצוגה מקומית של כל הערכים המדדים  ליהבקרים יהיו בע .ב

  , אתראות, לו"ז וכו'. O/Iלתצוגה מוכתבת של כל המידע   LCDך הבקרים יכללו מס .ג

   .ה המקומי (מחשב)ר הבקרים ואל מוקד הבקת אל יתרת תקשורב  רים יחוברוהבק .ד

  קלות. ת מגע להפעלת היחידות ולאיתור סמטיפוכזי יותקן בקר מר  VRFליחידות  .ה

  ציוד קצה  6.17.42

המת .א מסוג  יהיה  הפאים  הציוד  לחות,  (טמפ',  המתקן  וכו')   רשילדרישות  וכן    לחצים 

  ם. תמרי בייימתאים לעבודה מול הבקר ללא צורך בתוספת מ

 ן. גרת יסופקו עם כיסי מהטמפ' לצ רגשי .ב

  מכשירי מדידה  6.17.43

  : את מכשירי המדידה המצויים להלן  יספק וירכיב הקבלן הפאומטי

"מגוחומדי   6.17.43.1 תוצרת  כדוגמת  יהיו  שו-ם  או  עאפק"  המהדסוה  ע"י  מאושר   רך 

ההקבלמטעם   תרמפאומטין  כל  בפרהייט.  וגם  בצלסיוס  גם  יהיה  השתות  לוח  יותקן .    ומטר 

לא מסומן תרמומטר אלא מקום עבורו יותקן כיסן    מפלב"מ. במקומות בהםיסן מתאים  תוך כב

ה בעת  שמן  להכיס  יש  הכיסן  בתוך  התרמומטר.כמפלדה.  של  המדידה  גולת  התקת   סת 

התחומים  תרמוה לפרט.  בהתאם  תהיה  כדלקמן:וחלמטר  יהיו  השתות  מים    וקת  בצרת 

  . 0-50cמקוררים 

הל 6.17.43.2 כדמדי  יהיו  "מוגחץ  ל-גומת  "½אפק",  בקוטר  השתות  המומטר    , 3וח  בין 

יורכב שסתום   כמ-תלתלציור  בפרט.מצבי  מדי לחץ    . מ'אט  0-10למערכת מים מקוררים    תואר 

יהיו   האוויר  מיזוג  גבמערכת  המערעם  של  ללחצים  ויתאימו  מגטיים    ימד  כת.ליצרין   -זרימה 

דפוס. מהירות    תוצרת  ד  -משה  לחץ  .  PT MA  20–4  –  100  -ם  רגשי   פוס.מתוצרת    - רגש 

 ". סו"דפ

  איסטלציה  6.16

   איסטלציה  -תיאור העבודה  6.18.1

  :מןכדלק  את העבודות  תוחוזה זה כוללות ב ודהעב

  טבחוים. ם ומאספקת והתקת מתקי תברואה בשירותי 6.18.1.1

  מבה.ה וחצרות ילוק מי גשם מגגותת סאספקה והתקה של מערכ 6.18.1.2

  ם. יטרייסלוק שפכים אספקה והתקה של מערכת סי 6.18.1.3

  רכת ביוב. עהפרדת שמן אורגי ממטיפול ב 6.18.1.4
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  אספקה והתקה של  מערכת מי צריכה.  6.18.1.5

  טים. ראספקה והתקה של מערכת מי כבוי אש להיד 6.18.1.6

  י אש במים (ספריקלרים). כיבוהספקה והתקת מערכת אוטומטית ל  6.18.1.7

 תהגדרו 6.18.2

  מפרט הכללי ה 6.18.2.1

בה בין  לעבודות  הכללי  המפרט  של  הפרקים  הועדהפירושו,  חדת  המיו  תשרדימ-ביןה  וצאת 

  ה. , משרד העבודה, משרד השיכון בהוצאה אחרוןיטחובהבהשתתפות משרד 

  המפרט המיוחד  6.18.2.2

  ם המתייחסים לעבודה זו.דיפירושו, התאים המיוח

  יםמסמכעדיפות בין ה 6.18.3

המסמכים בין  מקר  עדיפות  שבכל  פירוש ה  ו/או  משמעות  דו  ו/או  התאמה  אי  ו/או  סתירה  ל 

  :כדלהלןדיפויות ע השוים, ייחשב סדר הת במסמכים דרישווההתיאורים  שוה בין

 דלעיל מהווים ם  כל המסמכי  ים (המוקדם עדיף על המאוחר).מפרט מיוחד, מפרט כללי, תק

  .בזהם מצורפים ובין שאים מצורפים ן שה, ביהמכרזיחד את מסמכי 

  טיב החומרים 6.18.4

ויתאי  ומשובחים  חדשים  יהיו  והמוצרים  לדרישותהחומרים    הישראליים   תקיםה  מו 

תק בהעדר  הת  ןהעדכיים.  לדרישות  והמוצרים  החומרים  יתאימו  הבריטיים  ישראלי,  קים 

ומרים ומוצרים  פק חסל  הקבלן הפאומטיכלל הוא שעל    יצור.היהמתאימים, או לתקי ארץ  

  המבחר שמתיר התקן, אלא אם כן קבע סוג אחר במסמכי החוזה. וך מהטיב המעולה מת

 שארת חללים או ה יםביעת אביזרק 6.18.5

הפאומטי על   בבל  הקבלן   יקבוע  תשלום  ללא  העבודה,  התקדמות  עם  שרוולים,  ין,  וסף, 

ו טריזים  עוגים,  גומחכדברגים,  חורים,  להשאיר  וכן  שיידרש  כפי  פתחים,  ות,  '  שרוולים, 

  , כבלים, תעלות וכיו"ב.ציורותלמעבר  עיםחריצים, או שק

  

  

 יות תקות עבודה ממשלת 6.18.6

למ  אומטיהפהקבלן   תקאחראי  כל  של  מדויק  ידי וילוי  על  שקבעו  הממשלתיות  העבודה  ת 

לההשלטוות   המבה.קבקשר  תביעות    מת  תאושרה  טעותיו    הפאומטי  לןהקבלא  סמך  על 

ידע את לו הארכתקה  שלא  וכן לא תיתן  ה"ל  זות  ידו ת  על  כלשהיא עקב איחור שגרם  מן 

  קות ה"ל. מפאת אי מילויים של הת

 קצועיותבודות מע 6.18.7

ים מקצועיים בעלי  , פועלהעירייהמאושר ע"י    קבלן איסטלציהסיק  עלה  הקבלן הפאומטי על  

  שעליהם להוציא לפועל. ת יסיון ומתאימים לעבודו

  ביצוע העבודה  6.18.8
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  מקצועיח ורא 6.18.8.1

  . ת הושאות חותמת "מאושר לביצוע"רט ובהתאם לתכיולמפכל העבודה תבוצע בהתאם 

בצו  העבודה  אותה,מקצועי  רה תבוצע  בי  ת  את  מצאה  לא  אם  במפרט טגם  או  בתכיות    וייה 

ים הסיטריים בהתאם  קלבצע את המת  הקבלן הפאומטיעל    .הפאומטי הקבלן  שהוכו על ידי  

עית או ביגוד להוראות הל"ת, או  קצועבודות שלא תבוצעה בצורה מ  ה.ואברלהוראות למתקי ת

 ים, יפובשיפועים או בקטרים לאויורכרקכו ללא תמורה ו  יהקבלן הפאומטעל ידי  בו מחדש  ו 

  . וספת 

  כלי עבודה  6.18.8.2

בודה מעולים, שיבטיחו ביצוע  ע  יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי  טיהקבלן הפאומ

  הדרושה ובמועד הדרוש.ה רמ העבודה ב

  י ורום יחסי (מפלסים) לוטרום אבסו 6.18.8.3

ו  אאת הרום האבסולוטי (  ותיעול,  ות ביובודהם יבצע עביסמן בכל המקומות ב   הקבלן הפאומטי

ן  בלהקם) תעשה על ידי מודדים שיוזמו על ידי  העברת הרומים (מפלסי   .היחסי) מקודות הקבע

פה הגמורה בכל  הרצאת רום פי    הקבלן הפאומטימן  יסן  . כמו כללא תמורה וספת  ו  הפאומטי

  ת. חדר ובכל קומה בהם יורכבו קבועות תברואתיו

  יעת קורוזיה ולות למיעה ופעצבעבודות  6.18.9

  כללי: 6.18.9.1

יוצא מן הכלל יצבעו ע"פ המפרט הטכי   ללא  הקבלן הפאומטימוצרי המתכת שיותקו ע"י    כל

למיעת   לותכל עבודות הצביעה והפעו  מיוחד.ה  רטאחרת במפ  צויןלעבודות בין, אלא אם    ליהכל

ומ בפרד  מדדות  שאין  עזר  עבודות  הין  כלול  קורוזיה,  היחבמחירן  בכתב    גשושיוידות  חיר 

  . הקבלן הפאומטישו על ידי גשיו הכמויות

  ה צוות עובדי הצביע 6.18.9.2

בדרג    חדא  עיים. הצוות המקצועי יכלול לפחות אישצועבודות הצביעה תבוצעה על ידי צבעים מק

א על  -מקצועי  הפא.  לרשות   מטיאוהקבלן  יעמוד  הצבעים  יצרן  של  מוסמך  ציג  כי  לכך    לדאוג 

הפ שייד  בכל  מטיאוהקבלן  וסיועת  הדרכה  למטרות  דרישת  ערש  לפי  הקבלן  יזמין    העירייה. 

רכש חומרי ייצור הצבעים, שממו י ל  , מפעם לפעם, מדריך ממפעללא תמורה וספת  ,  הפאומטי

העבודות שבוצעו. סוגי הצבעים יבחרו על ידי    את  ידריך את הצבעים ביישום הצבעיםש  עההצבי

  .עירייההל ידי ע ויאושרו טיהקבלן הפאומ

  גווי הצבעים:  6.18.9.3

. לעבודות העירייהאחרת, יקבעו על ידי  צבעים ובמיוחד שכבת הצבע הסופית, אם לא פורטהגווי 

  גווים שוים. ב השכבות של צבע יסוד, הן תהיי 2שו בהן דרשי

  זיה: ורופעולות למיעת ק 6.18.9.4

  .תציורוהת  ים או הרכבשכבת צבע יסוד ראשוה, יש לבצע מיד לאחר הכת המוצר .א

בבתי מל  מוצרי .ב הפאומטיכה של  אפלדה שיוכו  יסופקו  הקבלן  יצרים,  עם    או אצל 

  צבע יסוד שיבוצע כמתואר לעיל. 
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  ברואיות ואביזריהןת קבועות 6.18.10

שיסופ 6.18.10.1 החרס  ידי  ע  קוקבועות  הפאומטיל  תהייה  הקבלן  פגם,  מסו,  ללא  א',  ג 

  . העירייהבגוון שיקבע על ידי 

רחצה   6.18.10.2 בגבכיורי  ה ם אחידיהייורכבו  כלפי  בתוך הח ם  על ררצפה הגמורה,  סיה, 

המשטח    .3  /16הכיור יחוזק לזיז על ידי וו מכופף "  ר.קבועים בקי  30/30/3זיזים מזויתים  

  לבן לשם יצירת מגע מלא.ט מלבין הכיור והזיז ימרח בטיט 

כמותי  תלואסלות   6.18.10.3 דו  הדחה  מיכל  עם  חרושתי  תליה  במתקן  תצוידה  יות 

ראשי הקזים יורכבו כך   .טון מזוין בהמתקן יותקן ביציקת    תחתון של חלקו ה  ה.גליים מפלדור

  מהקיר לכלים עם מוצא "פי".  לאמפי הרצפה הגמורה לכלים עם מוצא "אס" ו  שלא יבלטו

מ 6.18.10.4 ידי  חדיוקבועות  על  שיסופקו  ההרכבה    כבויור  העירייהות  להוראות  בהתאם 

  יל. לעהמפורטות  של היצרים ולפי ההוראות המתאימות

  ציורותהות לכל סוגי יות כלליהח 6.18.11

  קטרים ומיליים  6.18.11.1

קטרים ומיליים    יויה  הקבלן הפאומטיהכמויות שיוגשו על ידי  כל הקטרים בתכיות וברשימת  

  ל הציור. י שים) תואמים בקירוב לקוטר הפימטש יומידותיהם בקוטר (א

  ציורות הושלמות  ןיקיו 6.18.11.2

  : על ד ש להקפיי ,ללא פגמיםכל הצרת חייבת להיות 

כל  אח 6.18.11.2.1 של  אות  יחד  ותרציוהסון  ולא  פיזי  באופן  יפגעו  שלא  בצורה  ור  באתר 

  .ציורותהלכלוך לתוך 

  התקה.ל שהפגום לא יור רציולפי הרכבתו.  ריוצ בדיקת ויקוי כל 6.18.11.2.2

  יום אחרי גמר העבודה. די מי ציורותהאיטום קצות  6.18.11.2.3

ים או  ם או שפכגש  ורותיצלר מאושר  סתימה בפקקי עץ או אמצעי חרושתי אח 6.18.11.2.4

  ות או עמודים. דירת בטון בזמן יציקת תקרחמחסומים למוע 

. בכל מקום בו מסומן  מהורשה שימוש בשקי מלט משומשים או אלתור דולא י 6.18.11.2.5

ביצוע"   הפאומטיה  יןיתק"גמר  מתוצ  קבלן  חרושתי  דהייו  רת  פקק  הצרת,  ואוגן    -יצרן  אוגן 

הקבלן . יתקין  H.D.P.E  -שפכים מ  ורותצילטר.  תאם לקובהפקק מוברג  מים, או    ציורותלעוור  

  .ציורותהיצרן  אביזר סוף קו מתוצרת הפאומטי

 שיפועים   6.18.11.3

כוים,  ם  אופקיי   ציורות בשיפועים  יורכבו  הסוגים  ויקוזם,  י  כדמכל  אוורורם  להבטיח 

  . הקבלן הפאומטישיוגשו על ידי  סומן בתכיותלמ בהתאם

 יציםבחר ציורות 6.18.11.4

יקבעו  בחריצי  ותציור לפים  הכיסוי  שיהיה  לפחות    כך  מבודדים    ציורותלמ"מ.    12הטיח 

  .תוומגולהחריצים ברשת מתוחה יכוסו 
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 לויה ג תבת צררכ ה 6.18.11.5

לפה מבלי לפרק  הח  תהיה גישה לצרכי תיקוים או  רויצ  הרכבת צרת גלויה תבוצע כך שלכל

   האחרים.ת של המקצועו ציורותאחרים של המתקים וגם לא  ציורות

 ציורות ותמיכת תליית  6.18.11.6

וחובקים מתוצר  ורותיצהכל   על תמיכות מתלים  "יורכבו  דגם  UNISTRUTת   "P-1000    או

לה. תמיכת צרת קזים מיציקת  א  ותהאביזרים האורגיליים הלווים לתמיכ  כלשווה ערך עם  

 תציורוה.  מחבר הצרתור או האביזר על  יתהיה כך, שבשום מקרה לא יעיק משקל הצ  רזלב

או שווה  רט"  מתוצרת "יויסט  P-1000פרופילי הפלדה דגם    י.מחובקים ע"י פסי גומה  יבודדו

הלווים  לל  לכ  .ערך וכיוכגהאביזרים  חובקים  חיזוקים,  שלות  ברגים,  בפרד  ל  "בון  ימדדו  א 

שחירבמ  לייכלומחירם   הכמויותיצייו  ים  ידי    בכתב  על  הפאומטי שיוגש  הקבלן     .הקבלן 

וביצוע   פרטי תליתאת    העירייהלאישור    יגיש  טיומהפא בכל מקרה  הצרת שבדעתו להתקין 

  . העירייהת "מאושר לביצוע" ע"י מו והחיזוקים יהיה אך ורק ע"פ תוכיות מוחת התליות

 ים רקורד 6.18.11.7

בפרד, ומחירו  דיימדה, יש להרכיב רקורד. הרקורד לא רימחרי כל שסתום הברגה ובכיוון הזא

  .היהעירישיוגש על ידי  תב הכמויוום שבכתסתבמחיר הש לייכל

 שרוולים  6.18.11.8

יסודרו שרוולים בקוטר    העוברים דרך מחיצות,  ציורותהכל   ול לפחות  גדקירות, או תקרות, 

החיצ מהקוטר  מ"מ  עשר  בשרוול.  רהציושל  י  ובחמישה  כדי    לים השרוו  העובר  תוך  יותקו 

אם לצורך או שלא בהת  שרוול  ימטקבלן הפאוהמהלך יציקת הקירות. בכל מקרה בו יתקין  

קידוח    ללא תמורה וספת    אומטיהקבלן הפיו כון או שלא יותקן שרוול יקדח  אבמיקום ש

תורשה חציבה מכל סוג שהוא.  א  ל  אמצעות מקדח יהלום ויתקין שרוול חדש.ב  בקוטר תואם

ת  אחר התקל חב הקירות.פלדה דרג ב', צבועים ובאורך תואם את רו  ציורותמים יהיו וולהשר

אושר ויכסה ור והשרוול במסטיק מסוג מיאת הרווח בין הצ  יהקבלן הפאומטיסתום    הצרת

רו ע"י  מהקיר  היציאה  קודת  "זטאת  תוצרת  כדוגמת  מפלסטיק  משFLAMCOה  די  יצי  " 

ימדד  הקיר. לא  הצרת  בשרוולי  אם  ו  (אלא  כולל    צויןפרד  ומחירם,  בכתב הכמויות)  אחרת 

ואמצעיהרוז במחיאיטום  ה  טות  הכמוייכלל  שבכתב  הצרת  ידי    יוגשש  תויר  הקבלן על 

  . הפאומטי

  ושסתומים במבה מים ציורות 6.18.12

 וי אשיבמערכת מי צריכה ומערכת כ 6.18.12.1

 -ללא תפר סקים וולמגופלדה  ציורותאש תבוצע מ-ויכבת כל הצרת במערכת מים קרים וצר

"   ציורציורות.  40 עד  בה   2בקוטר  "בקוט  ותורצי   ברגה.  יורכבו  עם יור  3ר  בריתוך  כבו 

"ויקטאוליק".דאלקטרו מחברי  באמצעות  או  אבץ  עשירת  בשתי    ציורותה  ה  יצבעו  הגלויים 

ות  בקירים  וומגול  ציורות    מפקח.ה  ותד "מגיול" ושכבת צבע עליון ע"פ הוראסושכבות צבע י

ה כלול  ירן יהימח, ובפרד התימדדעבודות הצביעה לא    .APC-GALיהיה עם עטיפה חרושתית  
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הצרת.ב בקר  מחיר  מקצרת  תהיה  ת"י    ציורותע  שחורים  ציפ  530פלדה  פימי  עם  בטון  וי 

מערכת המים ב  יםהשסתומ  .APC-3שכבות, לדוגמא    3הגה    טיועטיפה חיצוית חרושתית סר

וה או שו   200מים כדוריים מתברגים מפליז מתוצרת "שגיב" סדרה  סתויהיו ש  2בקוטר עד "

  אוגים. מיהיו שסתומי פרפר  2"וטר מעל ומים בקסתהש ערך.

  חיטוי ושטיפת המערכת  6.18.13

מ ושטיפת  כיבויחיטוי  מי  מערכת  והחמים,  הקרים  המים  תבוצעאש-ערכת  מי   ע"י  ,  תמיסת 

היא אחרא  של הל"ת.  2.11ף  עיכלור, בהתאם לס בהתייעצות ית  העבודה  ולכן תבוצע  ביותר 

הא בהשגחתו  הבריאות,  משרד  מעם  של  אמצעי  ומומחה    העבודה  הלישית  כל  לו  שמוכרים 

  , לפי אכלוס המבה ומסירתו לשימוש. העבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים בטיחות.ה

יכ  דההעבו כזאת שבכיסת המערכת  בצורה  הל"  סויתבוצע  בכמות הדרושה ע"פ  כלור  ת. מי 

יוקזו   מכן  לאחר  למערכת,  המים  את  ילחצו  מיון  משאבת  היע"י  ברזי  המורציכל  כבים אה 

היוצאיםבמע שלמים  עד  תמיסה  רכת  ע"י  ייבדקו  שהמים  או  כלור  של  ריח  -אורטו  יהיה 

זל יוצא  ברל ה צורה את כל המערכת במים קיים, שמכותאחרי החיטוי יש לשטוף בא טולידול.

יזרמ יקוז  שסתום  במשך  מים  הו  ומכל  מלאה  השטיפה    דקות.  5בפתיחה  בגמר  הכלור  רמת 

לרמת תהי זהה  במה  ה  המיכלור  הכללית.ערכת  והש  ם  במחיר  טהחיטוי  כלולים  יהיו  יפה 

  הצרת.

  יטרים מערכת שפכים ס 6.18.14

מ בצ  ציורותתבוצע  קשיח  (פיפוליאטילן  גבוהה  ".H.D.P.Eפות  תוצרת  כדוגמת  או  ט"  ריגב) 

ערך   מכשווה  למפרט  היצרן.ון  בהתאם  החיות  וע"פ  והאוורור   התקים  הקזים  מערכת  כל 

לדתהי בהתאם  הל"ריה  להספחי  ת.שות  מתוצ  ציורותם  הריהיו  יצרן  לב    .ציורותת  תשומת 

רי הצרת איו תחליף חבקלות פתיחת מ  התקת ביקורות בהתאם להל"ת.ל  הקבלן הפאומטי

  .רשלעין ביקורת כד

  צרת תת קרקעית  6.18.15

מ  ס" 10 -: 4" - 8בקוטר " כדלקמן: -200עית תותקן בעטיפת בטון מזוין בקרקכל הצרת התת 

  מ"מ לאורך הצרת וחישוקים מרובעים   10ת ברזל  ועם ארבע מוט  ציורב לטון מסביעטיפת ב

כל    8מברזל   הציור.  20ס"מ  סביב  של  חקבמר   ס"מ  ה  1.0ים  לאורך  קוצ  ציור מ'   ים יוצאו 

חפירה לצורך התקת הצרת התת קרקעית תחל אך  ה  .מ"מ ליציקת הרצפה  6ברזל בקוטר  מ

כל החומר החפור    זה.  ואישור המפקח לסימון  בתכיות  דותיהמ  "פון הקוים עורק לאחר סימ

ש חוזר באדמה  מו, ולא יורשה שיהקבלן הפאומטימהאתר ע"י    לצורך התקת הצרת יסולק

מילוי לצורך  מצע  החפירה/חציבה    ירות.חפה  ושרידי  עבודות  הצרת  יהיכל  במחיר  כלולות  ו 

ויקוז מז"א הגלויה  הדלוחין  . צרת  דהקשיים בעבוקרקעית, ולא תשולם תוספת עבור  -התת

  ..H.D.P.E -יה מהת

  ) HDPEת גבוהה לשפכים (צרת פוליאטילן קשיח בצפיפו 6.18.16
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ע"י   תבוצע  ובפיקוחואהעבודה  הצרת  יצרן  ע"י  שהוסמכו  על  בס  .שים  העבודה  הקבלן יום 

  רת ל יצרן הצל אישור בכתב על טיב העבודה שעשתה בשטח כן כתב אחריות שלקב הפאומטי

 רת.שור הביצוע ואחריות היצרן כלולים במחירי הצי הפיקוח באתר, א  ים.  ש   10של    לתקופה

הזעירייהל באתר  ולמפקח  היצרן  לציג  וצכו,  מכשור  מתאימים,  לא  עובדים  לפסול  לא ד  יות 

יהיו עם   2החיבורים בצרת בקוטר עד "  לפי ההוראות.  שלאמתאים וכל התקה אשר עשתה  

ום חשמלי), מופות חשמליות או  מים יבוצעו בריתוך (חיהחיבור  2ר מעל "וט בק  תבריג.  מחברי

התפשטות בשטח.  ,חיבורי  היצרן  מטעם  המפקח  החיות  לפי  לא  ב  הכל  טרומיים  קטעים  ין 

ברי חיבור  לחץ    ך.תויורשה  בדיקת  תבוצע  העבודה  פוליאטילן    הל"ת.  ע"פבסוף  צרת  תליות 

הצרת  יצרן  החיות  ע"פ  חרו  יהיו  כדו שתויהיו  תוצריות  "רוקו".גמת  לב    ת  קבלן  הלתשומת 

  -  הפאומטי התפשטות,  מחברי  להתקין  סומו  יש  לא  אם  גם  ביקורת  ופתחי  קבע  קודות 

  יות.תכב

  יקוז מי גשם  6.18.17

מי  ציורות בצפיפות    שםג  יקוז  קשיח  פוליאטילן  (גבויהיו  תוצרת  .H.D.P.Eהה  כדוגמת   (

עם טבעת   גשם יהיו מברזל יציקהלטי מי הקו  דים.מואו בתוך ע  גלויים  או שווה ערך    "גבריט"

, או  ט" ילים מתוצרת יצרן הקולט מתוצרת "פאסאווהידוק ליריעות איטום ומאריכים אוריג

  ש"ע מאושר.

  רת געבודות מס 6.18.18

יסודרו שרוולים בקוטר גדול לפחות  או  העוברים דרך מחיצות, קירות,    תרווציכל ה תקרות, 

מ"מ   עשר  החיבחמישה  הצומהקוטר  של  בשרוול.הע  ציורי  תוך  השרוולים   ובר      כדי   יותקו 

לצורך או   אםשרוול שלא בהת  הקבלן הפאומטיה בו יתקין  מהלך יציקת הקירות. בכל מקר

קידוח    תמורה וספת  לא  ל  הקבלן הפאומטין שרוול יקדח  תקיובמיקום שאיו כון או שלא  

מכל סוג שהוא.    שה חציבהלא תור  ש.ן שרוול חדבקוטר תואם באמצעות מקדח יהלום ויתקי

לאחר התקת   .ך תואם את רוחב הקירותפלדה דרג ב', צבועים ובאור  ציורותים יהיו מלהשרוו

 כסה והשרוול במסטיק מסוג מאושר וי  וריצאת הרווח בין ה  הקבלן הפאומטיסתום  י  הצרת

תוצרת   כדוגמת  מפלסטיק  רוזטה  ע"י  מהקיר  היציאה  קודת  מFLAMCO"את   "צידי  ש י 

מפורשר  הקיר. אים  הצרת  האיטוטוולי  ואמצעי  הרוזטות  כולל  ומחירם,  בפרד  יכללו  ם  ים 

  . שיוגש בכתב הכמויותהצרת  בסעיפי

  הקבלן הפאומטיאחריות  6.18.19

הפאעל   גמ  טיומהקבלן  לאחר  קצר  שזמן  בחשבון  עלקחת  המצע  ר  משטחי  יושלמו  בודתו 

אחראי יהיה  והוא  באספלט  במשך  הקיימים  לגבייש  2,  הא  ם,  בוצעו אותם  בהם  זורים 

יופיעו סדקים  והתעל או  יחולו שקיעות  באם  יהיה   ,מעל לתעלות ת לצרת.  כל תיקון שיבוצע 

  . ה וספת ורללא תמ

  קרה לפי כבישיםב ותהתאמת תקרות ומכסים של שוח 6.18.20

מתחת  ס"מ    15ע שוחת בקרה בכביש או כשתקרת השוחה מותקת בגובה  בוצבכל מקום בו ת

יכסה את תקרת השוחה  הקבלן הפאומטי ,יות הכבישים והמרצפותומן בתכביש המסהכלפי 
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פי הכביש יבוצע באמצעות התקת  ם  גמר השוחה ע  בין לתוך השוחה.  אשפהכיסת  למיעת  

י ת"י ועבודה זו תבוצע יחד עם עבודות גמר  לפ  מזוין חרושתית עם המכסה התואם  וןבטטבעת  

והמדרכ ופיצולהכבישים  לה  ות,  אעבודה  יזכה  הפאומטית  א  שכר   םבשו   הקבלן  תוספת 

  כלשהיא.

  מערכת ביוב ותיעול 6.18.21

להחת  לפי   החפירות  על  יקווהתחלת  ותיעול  הפאומטיה  ביוב  את    קבלן  הקו    יתוואלסמן 

אתעזי  ותא החפירה  מקום  לקרבת  להעביר  הקבעק  ר  ההתחברות,   ,ודת  קודת  את  לבדוק 

  הקו. יתוואך ורהוכחי לא למדוד את רומי הקרקע

  ציורותהגי סו 6.18.22

לפי ת"י    ציורות הביוב והיקוז    ציורותין אחרת יהיו  יאם לא צו   884פי.וי.סי. לביוב ותיעול 

ייעשום(כת והחיבורים  ההחה  עבודות  "עבה"  יצרי  בה ו  )  של  ההדרכה  לפרסומי  תאם 

  .או בחתכים/אחרים יבוצעו בהתאם למפורט בתכיות ו ציורות. סוגי ורותציה

  יורותצההחת  6.18.23

בין  בבתעלה    ציורותההחת  ב שהחפירה  לאחר  יתחילו  בקרה  שוחות  שתי  השוחות  ין  שתי 

  י המפקח. ע" קותיבדתושלם והקרקעית תיושר 

  ותושבות מצעים 6.18.24

והתוש בהתת  בוהמצעים  יבוצעו  והיקוז  ביוב  הכמויותאם  לצרת  ובכתב  בתכיות   למפורט 

מים, כ"ל   תוצעו כמפורט לגבי צרהצרת יבעטיפות  ל  מילוי, הטיהקבלן הפאומשיוגש על ידי  

  לגבי סילוק האדמה החפורה. 

 בקרה שוחות  6.18.25

מכסה  והה  במערכת הביוב יהיו בהתאם לת"י, התקר  ות. השוחציורותיבו בד בבד עם החת ה

בכל  טון בגיון ובמדרכות. החוליה העליוה    12.5  -ון  בכביש וט  40  –יתאימו לתכיות ולתקן  

א  1.00בקוטר  ש  השוחות ב  1.25ו  מ'  קוית.  בקוטר  ש תהיה  השוחה   80וחות  תכוסה  ס"מ 

ים במדרכות יבה הצווארון בזמן  ישבכב    זוין והמכסה יורכב על צווארון בטון.בתקרת בטון מ

ם כך שהסטיה בין פי הכביש ופי המכסה לא  ותאיש או המדרכה וגובה הצווארון יכבה  סלילת

 ס"מ.   50ה בקוטר  יס"מ יה  80ת בקוטר עד  סה לשוחותח הכיפ  ס"מ.  0.5+  יהיה גדול מאשר

  ס"מ.  60מ' יותקן פתח כיסה בקוטר  1.25מ' עד  1.00לשוחות בקוטר 

 י שומן ידמפר 6.18.26

יהיו השומן  ומפריד  השיקוע  מזוין  תומ  בור  מבטון  "וולפמן"  שצרת  ע"פ    ויותקוערך    וויאו 

היצרן. והוראות  בקרה  חויותקו שו   מעל תקרת המפרידים  הל"ת  עד   לכל פתחית  המפרידים 

הכב כמפ  ש.יפי  והמכסים,  הל"ת  ע"פ  בקוטר  יהיו  זה.השוחות  בושא  כסעיף  במידה    ורט 

  ח. קומפ עירייהאום עם בת" ה במדרכה, מותר שימוש במוצרי "רומולדהיומפריד שומן י

  להתקה בכביש  וותהערות ל 6.18.27

  ציור מ', מעל    1.5עומק עד  רכב, ב  לייש תועת כבאזור בו    שיוטמוומיכל שיקוע    שומןמפריד  

חושבו  יט כולל מצעים ומכסים, אשר  . חובה לצקת משטח בטון או משטח אספל .I.Lיסה  הכ
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הפאומטימטעם    עירייהע"י  ו  תוכיו מותהקבלן  מוטמן    יםאמ,  בו  למשטח  ומשולבים 

המותק  יד.המפר מ   ןלמפריד  הגדול  בט  –מ'    1.5  -בעומק  תקרת  לצקת  בעובי  יש  ס"מ,   15ון 

  -פריד ב ס"מ ואורך הגדול מהמ  140ן של המפריד, ברוחב  וס"מ מעל לחלקו העלי  25-20ובה  בג

  המשך ההתקה רגיל. –ס"מ  60

6.18.28 תא הדגימה ת התק  

את תא הדגימה יש   רש.קצר בקוטר הד  ציורדגימה ע"י  ה  תאיש לחבר את יציאת המפריד ל

הדרש. הכיסה  ם לקוטר  וך בהתאחתשל התא ול  לחבר למערכת הביוב, ע"י היציאה המדורגת

היטור יגיע ליריעת    ציורלהקפיד ש  –יטור    ציור  והה מהיציאה ויוצרת מפל פימי. בתמיד ג

  י השטח. פד טילן יש להתאים את גובה תא הדגימה לעיאהפול

  שלבים ועיבוד הקרקעיות 6.18.29

מ  ס"   30ל  ש  במרחקים  316מ' עומק יסודרו שלבים מיציקת ברזל ת"י    1.15ל שוחה מעל  בכ

תעולסירוג השוחה  קרקעית  הב ין.  לקוטרי  תואמים  זרימה  אפיקי  עם  כסים ה  ציורותד 

  והיוצאים. 

  מבחים 6.18.30

לא תורשה ירידת    עות.ש  24ק"ג/סמ"ר למשך    12בלחץ הידראולי של    המערכת המים תיבדק

שה כל  ת"י    יא.לחץ  הל"ת,  דרישות  לפי  תיבדקה  הביוב/תיעול  הטכי ו  1205מערכת    מפרט 

יחד   וי הביוב והיקוזוצילום וידיאו של כל ק  ומטיאהקבלן הפבודות יספק  בסיום הע  כללי.  ה

  .AS MADEעם תוכית 

  וי וכיבוי אשילג-הוראות תכון  6.18.31

אש וביצוע העבודות -מכבי ע"יקלרים, אישור התכון והביצוע ריספפרק זה כולל את מערכת ה

מושלמת,   לפעולה  בהמשך  הפעלההמפורטות  הדיסוי,  ו   כולל  לרבות הרצה,  ואחריות,  רכה 

במהדורת    NFPA 13(    1חלק    1596ת"י  כל העבודות יבוצעו בהתאם ל  שור מכון התקים.יא

שבהוצל  ),2010 בין  לעבודות  הכללי  הטכי  הביה  אתמפרט  המשותפת -ןועדה  משרדית 

   בהוצאתם האחרוה. ממשלהדי למשר

  מוקדמות.  - 00פרק 

  י תברואה.מתק - 07פרק 

  שמל. מתקי ח - 08רק פ

  ש. אכיבוי  - 34פרק 

ו  פורטיתשולם תוספת עבור ספחי צרת אשר לא  ה"ל לא  גוד לאמור בסעיף אופי מדידה  בי

  ת.צרכלל במחיר היומחירם י הפאומטין בלהקשיוגש על ידי במפורש בכתב הכמויות 

  תקים  6.18.32

תקן   ע"פ  תבוצע  הספריקלרים  מבמהדו  NFPA-13מערכת  שאיה  ממהוקרה     דורת דמת 

והאביזר2010 הציוד  כל  את  י.  ישמשו  אשר  הפאומטים  העבוד  הקבלן  כגון  לביצוע  ה 
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זר מפסקי  אזעקה,  ברזי  מאושריםימספריקלרים,  יהיו  צרת  ומחברי  שסתומים    "י ע  ה, 

.F.M/U.L.   רת תישא תו תקןאלי. ישרהצ  

  מסמכים ותכיות  6.18.33

הפאומטי עבודה      הקבלן  שרטוטי  מידה  יכין  כ  1:50בקה  המערכתשל  וחישובים   ל 

לאישור  הקבלן הפאומטי גיש . יחד עם השרטוטים יNFPAמפורטים ע"פ דרישות   הידראוליים

שתמש לצורך ביצוע העבודה להו  את רשימת הציוד המלא אשר בדעתהתקים  ן  ומכו    העירייה

 הקבלן י  ע"יים יוגשו  התכיות והחישובים ההידראול   ספקט יצרן לכל מוצר ואביזר. פרוכולל  

לפי    יהפאומט התקים  הבדיקה  תלמכון  עלות  הביצוע.  על    –חילת  התחול   פאומטיהקבלן 

העבודה. במחירי  כלולה  ל  ותהיה  אישור  אח רק  מו  העירייהר  לכל  התקים  תכית ,  צרומכון 

דחיית חלק מהמוצרים והאביזרים   להתחיל בביצוע העבודה.  יומטהקבלן הפאואביזר יורשה  

יגיש שוב לאישור   הקבלן הפאומטי עור.רסופית ואיה יתת לעהיה   העירייל וריוגשו לאישש

בתאום עם    מוצרים ביצוע העבודה מותהעירייהאלה  זה.    ה.  באישור  יגיש גם  בגמר העבודה 

    " לעבודה שביצע.AS MADEשרטוטי עדות " עירייהל פאומטיה לןהקב

  דרישות טכיות 6.18.34

  . 10תפר סק.    ם פלדה מגולבים ע  ורותציוצע ממעלה תבו  1  1/2וטר "כל הצרת במערכת בק

" באמצעות מחברי  "  ".VICTAULICהצרת תחובר  בקוטר  במערכת    1  1/4"  -ו  1כל הצרת 

צופים  חרושתית   ו מיהי  ציורותה  .40ללא תפר סק.    יםבפלדה מגול   ציורותמתבוצע בהברגה  

של   מיימלי  בעובי  מותך  פוליאסטר  מפרטע  מיקרון,  120באבקת  "אברות". ש  APC-P  "פ   ל 

י צבע והשלמות בלבדיצביעה ידרת תצ  -ת תורשה לתיקוול"בע בשכבת צבע יסוד  הצמגי "  

  ע עליון אדום. צבובשתי שכבות 

ב יהיו  עפיNFPA  -ב  13-14לפרק    אםהתכל תליות הצרת  בכל  רת תותקן תליה אחת  הצ  , 

ספריקלרים. שי  בין  הפ  לפחות  הל  איבי  אומטיהקבלן  אתאישור  התליות.  מתכן   דגמי 

  16והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של    יותקו ברזי יסוי ליסוי המערכת. כל הברזים  במערכת 

  . F.M/U.Lהיו מאושרים .ויאטמ' 

  ספריקלרים 6.18.35

יהיו  אשר  כל במבה  המותקים  ההמטרה  וימסוי  תיך  .יג  אישור  ואת    F.M./U.Lשאו 

הפתיחה. בהספ  טמפרטורת  התקמע ריקלרים  האקורכת  ברות  משולבים  יהיו  בה מסטיות 

ויהיו   הדקורטיבית  מוכה.  QUICK RESPONSEהתקרה  סיכון  יספק    לרמת  הקבלן בוסף 

  ומפתח להתקתם.  NFPAפ הוראות ע"ה ארון עם ספריקלרים מכל סוג להחלפ טיומהפא

  יותאחר 6.18.36

ה בהתאם בוי תהייכמערכת ה  ה.למערכת השלמ  העירייהיהיה אחראי כלפי    הקבלן הפאומטי

וההחיות הדרישות  ב  לכל  אחרוה.  NFPA  -כמפורט  הסופ  מהדורה  והבלעדית האחריות  ית 
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בהת ולפעולתה  המערכת  על    NFPAלדרישות    אםלתקיות  הפאומטתהיה  משך ב  .יהקבלן 

יטפל   במצב תקין   אומטי הפהקבלן  תקופת האחריות  ויחזיקה תמיד  כל חלקיה  על  במערכת 

הצורוקי.   חלקים,  ומטי בלן הפאהקיספק  ך  במידת  זו  אביזרים, מערכות, התקים,    תקופה 

חומרי ותר לביצוע השירות  בים הדרושים, כשהם חדשים ומהטיפוס המשוכלל  מכשירים, או 

יהיו תמיד מת כל ההפרעומיאיואלו  ולתקים. את  בתקופת האחריות,  ת שם למפרט  תחולה 

 . שעות אחרי ההודעה  24  -יאוחר מוא ולא  ה  ורה וספת  ללא תממיד ו   הקבלן הפאומטי יסלק  

פיגר   הפאומטי אם  רשאי  הקבלן  חשבון  ייההעיר  ת בתיקון,  על  מיומן  מקצוע  בעל  להזמין   ,

  לתיקון התקלה.  ן הפאומטיבלהק

תכי ע"י  ה  ותבדיקת  המתקן  וקבלת  את /ו  ההעיריי"עדות"  משחררים  אים  כוחו,  בא  או 

ומה  תתקופת האחריות ו/או בפגימתו בלף עקב  וחלכל חלק שה  מאחריותו.  הקבלן הפאומטי

הפאומטייתן   לאותו    הקבלן  וספת  החלפתו.אחריות  מיום  לשה  האחריות   חלק  בתקופת 

אומטיחייב    "לההפ יהא  ל  ש  לבצע את השירות  הקבלן  כן  הפאומטיהמערכת.  וץ (ח  הקבלן 

  ות ולבצע ים, לק דשחו  6וק כל  מתקלות וקלקולים אשר עליו לסלקם כאמור לעיל) חייב לבד

בו יירשמו דו"חות  יותקן ספר "שירות"    העירייהבמשרד    ת בשירות.ואת כל העבודות הקשור

וזמן בעבודה  קלקולים  וכו'.ב  על  ממסמכי    יצועה  חלק  יהיה  זה  תקופת סיהמספר  בתום  רה 

  האחריות.

  

  

  

  ון במרחב הציבורי  תכ החיות 6.19

  כללי 6.19.1

התע התוואי,  לחפירת  העפר  והשוחועבודות  ביחוד  הריפ  ועבודותת  לות  התעלות  ס ומילוי 

ידי  למ על  תבוצעה  השכוה  התשתיוקרקעי  הפיתוח  תקבלן  עבודות  באחריו  ,של   תו אולם, 

התאמת כל    את  ת את העבודות ה"ל ולוודאללוו  ז זההמקצועית המלאה של הקבלן הזוכה במכר

עבודות   התשתיותמרכיבי  ההל  קבלן  הדרישות  והתמפרט  החת עבשל  עוליות  פדסיות  ודות 

ידי הקבלן הזוכה    ושוחות) של המערכת  הפיאומטית, אשר תבוצע על (צרת, אביזרים    תשתיהת

  . ללא תמורה וספת ה וז  במכרז

הפיא  תיותהתש  קבלן הקבלן  מול  מוכן    את  ומטייתאם  יהיה  הזוכה  הקבלן  עבודותיו.  תחילת 

ו/ או   שתיותהת קבלןי ה כלפטעתהיה שום  לא לן הזוכהותיו. לקבבמועד המתוכן להתקת עבוד

במק  יהוד מווסון  ירייתעכלפי   כלפי מי מטעמה  כלשהי  ו/ או  דחיה  הזמים של  בלרה של  וחות 

  ן הפיאומטי. בלקפי שהוגדרו בתיאום ביו ובין הכ ותקבלן התשתי

  . קבלן התשתיותמול ם התחייב לעמידה בלוחות הזמים לה מחויבהקבלן הפיאומטי יהיה 

הפה אאומטי  יקבלן  המגרשהת  יבצע  והתאמת  הראשי  כשרת  המבה  לטובת  במידה   ,שהוקצה 

  .  ד כעצמאי, וזאת על פי החיות המזמיהוהמבה עומ
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באמצעות פקקים מותאמי    יורותצות  ת של קצמות זמיוסתיבמידת הצורך גם   ל  העבודה תכלו

ן היתר יב  מוסמך וכולל  דדידי מו  על  ותיעוד לאחר ביצוע  וללת ביצוע מדידותוואקום. העבודה כ

  קצוות הזמיים וסימום על ידי מודד מוסמך.  גם מדידת ה

אספקתמ תהא  הזוכה  הקבלן  של  הבלעדית  באחריותו  כי  האביו  ובהר  הצרת,  ם זריהחת 

המע  והשוחות והשורכת  של  האביזרים  הצרת,  בחירת  לרבות  המתאימים  הפיאומטית,  חות 

 דיקות; וכדומה.ב; ריתוך הצרת ה;ז חוזה שואין ביצוע העבודות לעי

היו  ברוחב ובעומק   קבלן התשתיותמאת    מובהר לקבלן הזוכה, כי חתך החפירה אותו יקבל  כן

קבלן  ן הזוכה (במכרז זה) ואשר תאושר על ידי  להקבביצוע, אשר יכין  ת לי התוכית המפורטפ  על

כל על פי  וה  ועים מתאימיםיפה בשהחפיר  לאפשר ביצוע של  יהעירי. בכוות העירייההו  התשתיות

י ההחיות  של  והבטיחות  הקרקע  שיאפשרעירייהועץ  באופן  צורך    ,  ללא  העבודות  ביצוע  את 

   ון, ככל היתן.יפבד

הפיאבאח הקבלן  מ  ומטיריות  וחיבלתיאום  החה  לביצוע  הזמים  לוח  של  המערכת  פורט  ור 

 .  ת בכל התכיו קבלן התשתיותטית אל מול הפיאומ

שהקבל (במכרז ן  ככל  בלוחותזה  הזוכה  יעמוד  לא  הצרת    )  החת  לביצוע  הדרשים  הזמים 

בביצוהפיאומטי יחל  ו/או לא  לאחשתיהעבודות להחת התע  ת  הפיאומטית  בית  צוע עבודות ר 

של התשתיות  תשתית  יהי,  קבלן  יתן  שלא  בשיפועיו/או  חפירות  לבצע  מחשש    ה  מתאימים  צד 

תשתיו  לפגיעה בוצבמרכיבי  שכבר  ה  עות  מיצירת  קבלפרעאו  עבודת  למהלך  ו/או    הראשין  ה 

קבלן  ידי אחרים, יבצע  על  שעתידות להתבצע    אובוצעו ו/  מחשש לפגיעה בתשתיות קיימות אשר

רטת לביצוע,   רש על פי התוכית המפומטר ובעומק הד 1.5של  חפירה של תעלה ברוחב  התשתיות

  אומטי הפיאחריות הקבלן  ע מ, מבלי לגרוהייעירל ידי הואשר תאושר עפיאומטי  הן  שיכין הקבל

ככל   ה"ל,  במקרה  כאמור.  לתכית  יקים  ידרשיש בקשר  התשתיות,  קלה   ערכתמ  קבלן  תמיכה 

כלוב ו/או  דיפון  לעבודות  כבדה  דיפו/או  שוחוי  ו/או  הון  מערכת  ו/או  זמיות  יציבות  ת  על  גה 

מ הפהחפירות  הקבלן  החיות  לפי  שיידרש  סוג  באכל  הישיאומטי,  ן:"עבודות להל(  עירייהור 

 ). הדיפון"

 .ייהעירהאש ובכתב על ידי מר יאושרו מור לעיל,כאעבודות הדיפון,  ככל שיידרשו, 

 מקצועי.  ון על פי שיקול דעתו הלעבודות הדיפפיים  סוברי לאשר אמצעים חלו עירייהיובהר כי ה

תשתיי  הפיאומטהקבלן   החת  של  וביצוע  לאספקה  האחראי  המערכת  בחפיפת   רותיאומטית 

ים  יווקים, במתאם עם הששו  תבוצעה  בשלבים  לן. העבודות כולן התשתיותקבמוכות שיחפור  

ב אזורים  במספר  רציפים,  לא  במקטעים  ובהדרגה,השוים,  המערכת,  ע   מקביל,  השלמת  ד 

גמר   מסירת עד  והפעלתה  לרבותוסיםהאיכלה  הדרשות,  הבדיקות  כל  ביצוע  כולל   בדיקות   .  

בדיקות  תורי וכ  לחץכים,  פעולה מלובדיקות מעבדה  הדרש לצורך  כת  ומושלמת של המער  אהל 

  ובחלוות   קבלן התשתיותערכת התשתית חייב להשתלב בביצוע עבודות  וע מבקיים הדרש. ביצ

הפיאומטית בהתאם לתכית העבודה ולוחות הזמים  ו לביצוע עבודות התשתית  הזמים שיוקצ

של  התשת  לביצוע  התשת  תיוקבלן  המע).יות(קבלן  במבירכתרכיבי  המשולבים  י,  אל  ם,  חוברו 

) באמצעות  )תחת האיסוףהמבה הראשי  כפי ש,  הולכה,     אומטי הפהקבלן  מפורט להלן.  צרת 

צ את  ויקים  ועד  יתכן  מהמגופים  ובקרה,  ההולכה  (רת  הראשי  האיסוףהמבה  לל  כו    -)תחת 
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וה למכחיבורים  לכיסה  ועמדות  ות  מלוא  משרדים/  י/וריב צ  מסחר/  מגורים/  יגרשות  וכד' 

  .  , כוללקרקעית)-(כולל מעטפת הבטון התת יבוריותה הצהשלכ

  

  

  

  מערכת צרת בתחום הציבורי     6.19.2

הצר  -ההולכה    ורותצי הולכת  מ  אשפהת  של  תבוצע  פימי  בקוטר  אורכו,   500ציור  לכל  מ"מ 

לן שחול על  כבות של פוליאתיש  3  –ת טריו  ה עטוף בעטיפהציור יהי  מ"מ,   6  בעובי מיימאלי של 

בהיסוד האפוקסי תהבת  שווה ערך. שכ  או  דהפלצרת    מקרון או שווה    55עובי מיימלי של  יה 

ליאתילן עליוה ון או שווה ערך. שכבת פומיקר 150י מיימלי של  לק קופולימרי בעובדשכבת  ערך.

יאו שוו   H.D.P.Eאו     M.D.P.Eתהיה מסוג   הציו  לתגדציבות להה ערך לתמן  חיי  כל  אורך  ר. 

שיו אחר  המכרז  בע  צגפתרון  הגשת  הפוקיעמת  בדרישות  ויוצג  ציווד  המערכת  של  ליות 

  הראשי. (על הקו עצמו). כסים לביקורות על הקו  ם כוללים פתחים ומיהקוובחישובים הדרשים.  

  :רת דרשות התכוות הבאותמעטפת הצל

6.19.2.1 ור הפלדה  בידוד חשמלי של צי  

  ת מים וחמצןחשמלי מפי חדירה  ורדוד הציבי 6.19.2.2

  ות משופרת וזיריהגה קו 6.19.2.3

  יפה לציור העט חזקה ורציפה בין בקההד 6.19.2.4

  הגה מפי חדירת עצמים.  6.19.2.5

    .ים בציפוי תלת שכבתיפלדה מצופ ציורותן תקיור תיוצר על פי צעטיפת ה

באמצעות  וריבאו ע"י חתקע -בור שקעקטעי הצרת יהיו מחוברים אחד לשי ע"י ריתוך או ע"י חי

בכחבקים   לציור.  אט מקרל  חיצויים  לוודא  יש  למיעת  ימו ה  החיבור  וגזים.  דליפת  וזלים  ת 

הא חומר  וכמויות  העבודה  יצישיטת  הוראות  לפי  והחיתטום  הריתוכים  כל  פי  רן.  על  יהיו  וכים 

ר אתב שלמים ותציורב אומטיהקבלן הפעל ידי  הצרת ירוכזמלאי מפעל הייצור בלבד.  הוראות 

בא  ציורותוך  . חיתהתארגות עיריית  זכ  .העירייהציג  ור  ישיבוצע  לבדוק   יהוד מווסוןותה של 

ותקו יהיו  פריקה. כל האביזרים שיייצורם במפעל ו/או טרם    בעת  ציורותאת אמיות ותקיות ה

תקן   תו  /אובעלי  התקים  מכון  ידי  על  מאושר  ערך  שווה  או  מוסמכת  ישראלי  במידה רשות   .

הידות יהיו  צביעה  סגורים  צבעים,רש  צביעה,  לכלוךמ  טרם  מים,  אכיסת  אחר,  זר  חומר  כל  . ו 

  ם.   ילול הצבעים והטיפול בהדוכן יש להקפיד על כל הוראות היצרן בדבר כמ

מובהר  זאת,  עם  הפיאומ  אך  המערכת  כי  והיקוז  בזאת  הביוב  מתשתיות  עמוקה  תהיה  טית 

החפי בהתאועומק  יהיה  לתאוםרה  התש  רטפומ  מה  מכלול  בתוכיתיותעם  שהוגדר  וכפי  ות  , 

  . רפות למסמכי מכרז זהמצוהמערכות ה וםתיא

גורמי הצרת, שלבי הביצוע ולו  לתאם את תוואי    הקבלן הפאומטיות  אחריב   חות הזמים, מול 

מווסוןית  יעיר לביצויהוד  ובכפוף  עיר,  גורמי  שהכיו  מערכות  תיאום  מווסוןיית  יע  לגבי   הוד 
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הקבלן  .יתכהתו במערכ  באחריות  אישור  לקבל  ההדסי  הזוכה,  התיאום  יהוד  עיריית    שלת 

  . ובכלל יהוד מווסון  מתכי עירייתמול כל שיוי שערך (ואושר) ל מווסון

הפאומטיבאחריות   י לצרת,  חפירת התווא  בושאי    ן התשתיותקבלתואם עם  להיות מ  הקבלן 

הצרת,   פיוהטמת  על  עיררמגו הוראות    ריפודה  מית  יי  האישוריווסוןיהוד  כל  וקבלת  ו/או  ,  ם 

הרישיוות ו/או  לשםה  ההיתרים  דין.  כך  חוצים  כל  פי  תכלוהמערכת    על  מגופי  והגל  ה יתוק 

עיר לאישור  בכפוף  מווסוןית  יקטודית,  כי    .יהוד  מודגש  לחץ  הפיאומטית מבחי  צרת  בכל 

מאושרים של בדיקות   םבכפוף לסטדרטית  כובקרת אי  בדיקות  אומטי הקבלן הפבצע  שתיושם  י

  . יהמוך על פי החיות המזריתות פגמים ברמ ,וזלים חודרים ,בדיקה ויזואלית -סאל הר

חודיקב וזל  יבוות  סדוק  תפר  .כל  הסביבה  בטמפרטורת  ייעשו  ויודר  מחדש  ששכקצע  עד  בת  ה 

  המתכת תהיה קייה לגמרי.  

  

ים של יגי העירייה וצוות המתכציות מפורט עם שתם תלך תיאורת ייקבע במהעומק החת הצ

הכיסוי    התבע"ות. ות  "מ.ס  100יהיה  י  המיימלעומק  תהודק  החפירה  וחלק ות  יושרתחתית 

י   בהתאם זרים  וגופים  וכל האבים  רה שהחפירה  בכל מק  סולקו מהחפירה.לשיפועים הדרושים 

על  המיוחדת    ההחפירכי תושלם  א  וודל  אומטיהקבלן הפי  ת  באחריוהדרש  תבוצע לעומק גדול מ

יורשה    . לא עירייהההוראות  ו/או    יהיריע תן ע"י הייפרט מילוי שבהתאם לו  שתיותקבלן התידי  

תהיה הוראה אחרת. פרט למקרים בהם  ופן מילוי החפירה בחומר המכיל אבים וצמחיה  בשום א

ו  אכל תעלה ו/  מטיאוהפהקבלן    ימלא  יאומטי  על ידי הקבלן הפ  חפירה  במקרה ובוצעהאחרת,  

אישור   לאחר  מיד  הצ חפירה  החת  תקיות  על  וכיסוי  יבורלצורך    ת.רהעירייה  להשתמש  ד  יש 

  . יהוד מווסון על עיריית  ס"מ מעליהם או אחר כפי שייקבע    50ועד    ורותצימסביב לחול  לוי  במי

פוד. החת  ריר המה לחומאו מי מטע  סוןיהוד מוו ישור עיריית  לקבל את א  הקבלן הפאומטיעל  

היה מחוץ  ן ייור המוטמהצריתוך    ,ים מוגים מפגיעות הקרקעהפלדה תהיה על גבי משטח  תצרו

ו/או  הצרהחת    ,לחפירה עיריית  ת  ידי  על  שיאושר  מיקום  מווסוןלפי  מטע  יהוד  מי  מה.  או 

הפאומטי הצרתיו  הקבלן  החת  בעבודות  להתחיל  קב  רשה  לאחר  בכתברק  אישור   מציגי  לת 

  רתך מוסמך עם תעודה בלבד.   . הריתוכים יבוצעו על ידן יהוד מווסוית ריעי

ולבצע את  דוקלב  יאומטיהפהקבלן  באחריות   וביסוס הצרתהד  מפלס מי תהום  ליציבות  , רש 

והבקרה, במסגרת הגשתשוחות הטי  מערכות החשמל  וכד'.  יציג המציע את     פול  מסמכי המכרז 

  .  צועיטת הביגית התכון ושתודולומ

ובתיאום ,  1041תמ"ל  תכית  ב  יםראשיה  יםקבלהמול   בוצע  ת ת הצרת  חתיאום החובת   6.19.3

    .ויקטיםהפריהול ת מקביל עם חבר

 משרד מלמן הדסה. –1041תמ"ל  6.19.3.1

  סויים. כי פיוידאו/אחר, את קטעי צרת לצעי  יצלם, באמ הקבלן הפאומטי 6.19.4

   . וסון מו יהוד  ת  יריים של עיוצע בתיאום לוחות הזמהצרת בתחום המרחב הציבורי, תב 6.19.5

ת אתהצרת  ה  כלול  לחיבורכל  הפרטיה  דרוש  ואיטומה   םימגרשים  הכה  כיסת  הצרת כולל   .

או    הפאומטי בלן  הקה זמית תואמת אשר תפתח על ידי  המבה תאטם בסגירהמיועדת לחיבור  

 כת.במועד חיבור המבה למער   העירייהול שיקגורם אחר לפי 
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 שוחות בקרה  6.19.6

 חת הו בד בבד  יברצעם הטים טרומיו מאליבוצע  .ב הציבורית במרחאו מבטון מזויין ב  ים מ- 

לעומס  קרה והמכסה יתאימו  התרזה בהתאמה.    ן, יצוק באתר ויוחו ע"ג מצע מהודק או בטו30

ים למעבר השוחה תכלול רצפת בטון ופתח  כות.מדרוב  טון בגיון  12.5  -בכביש ו  טון    40  –  של

והצרת.מערכות הבקר  והחיות התשת  לתיאום  בהתאםהיה  יוה ת עלה  ההחוליי  ה  יות המפורט 

ה הצווארון  ש או המדרכה וגובצווארון בזמן סלילת הכביה  . בכבישים ובמדרכות יבהמיההמז

יהיה   לא  המכסה  ופי  הכביש  פי  בין  שהסטייה  כך  מאשרגדויותאם  באחריות   ס"מ.  0.5+  ל 

יסה    יותקן פתח  פיים.סוההכביש    סיסופי למפלהתאמת הגובה הל  אומטיהקבלן הפ60  בקוטרכ 

מול צוות    אשית בעומקים שייקבעו אל הרהשוחה תאפשר גישה גישה לצרת    .D-400ממין    ס"מ

טיתהמתכועו בין    .ים של התב"ע הרלווול  ום מ' בתיאמ  50-70המרחקים בין שוחות הבקרה י

רים  ימושים אחדים לשועת שאים מים ובמקומוחיות, שצ"פי  ת הדרך/ העירייה. ימוקמו ברצוע

שיאת רכבים יעודים מעמכסה תא הבקרה יתאים ל  ועים, התקהלות ציבורית וכו'.י שעשכג מס

ויתואם  כ אש  הפרויקט.כיבוי  של  הפיתוח  יועץ  באחריות    עם  השוחות  הפאומטיהחת  .  הקבלן 

שומ הכסה  כיתוב  בחת  עם  יהיה  הפאה.  וסמל  יההעיריקרה  הזמיעבי  ומטיהקבלן  טרם  ה  ר 

 פקח  מטעמה.או מ/ו ירייההעלאישור דוגמא 

כל המשטח יטויחו  באתר  יצוקים  בקרה  קי  יםבתאי  בטייח צמט    0.8שכבות    2ב  1:2  הפימים 

ו   מראש   0.4  –ס"מ  מותאמים  פתחים  עם  יובאו  הטרומיים  התאים  מיקעפ  ס"מ.  ו "י  קטרי ום 

צביעה  שכבות    2  יסוד וע  צבועים בצבות ירידה  מדרגות/ סולמ  ם יכללוהצרת המתחברת. התאי

  טומית.  לה ביק

ויבוצעו עם אטימ הן בתת  ו השקיה  אמים ו/ת מושלמת לחדירת מי גשושוחות הבקרה יתוכו 

  כה  עמדות ההשל  ת עומדוהבטון עליו  ע בקודות כיסת הצרת והמערכות והן במשטח הקרק
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 תיאום מדידות  6.19.7

דכות  מעו  העירייה  או ציגי   וכית מדידה מחברות היהול ו/ת  לקבל  הקבלן הפאומטיבאחריות  

ים  או אי התאמה מחייב  י ו/שיו . כל  תמטיהמערכת הפיאו  יום לפי התחלת ביצוע החת  14עד  

  ח מטעמה. או מפק /ו העירייה הול ו/או ישל חברת האישור 

6.20  הגד קורוזיה  הג  

  כללי:  6.20.1

מס עבודות  כגון:  הגלויים  המתכת  חלקי  בבגרכל  או  בקרקע  טמוה  שאיה  צרת פלדה  טון, ות, 

וזיה באחד  ד קורה גל בהגיפוקת ברזל וכד', יעברו טישלבי ירידה מיצ  ,למכסים, מכסים מסגרות 

  יעה. באו צלווון גיופים: משי הא

  ון  גילו 6.20.2

  יהיה הגלווון  באמבט אבץ חם. עובי  יגולווו  ,  גלוווןידרשו  למים שי אלמטים שכת או  מתחלקי ה

יותר שימוש באלמטים    75 פרופילים,    ציורותיך יצורם כגון:  בתהלולווים  המגמיקרון לפחות. 

מכל  או    חה ו/ייסור, קד  ות ריתוך,, אם כתוצאה מעבודלווון בגה  ל פגימה שפחים וכו'. בכל מקר

  יר באבץ. בצבע עשצע תיקון ת, יבוחרסיבה א

 היישום יבוצע באופן הבא: 

 לכלוך באמצעות מברשת פלדה.ו הכת השטח: יקוי משמים .א

 בריסוס. : במברשת או אופן היישום .ב

 ות.לפחמיקרון כ"א  30מספר השכבות: שתי שכבות בעובי  .ג

  לשכבה.  שעות בין שכבה  24 יבוש:ן היזמ .ד

  ת ירת פאומטצ 6.21

 צרת עבודות  6.21.1
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קבלן ע"י  הפיאומטית    צרתהשל  מתאים  כיסוי  דא  וול  טי  ן הפיאומהקבל    ותבאחרי 6.21.1.1

מידה וייווצר חשש בי העבודה. בלהבטחת שלמותה בכל שלו  בכל השלבים    יותשתהת

ת עטיפת בטון תאים לצרת לרבוון מצע מיגלב  הקבלן הפיאומטילפגיעה בצרת יחויב 

פי מפרט  ול (על  ת תוח על מצע חרהצ  להצעתו.כל שהיא    וספתתמורה ללא    ורותציל

ה ידי  על  יפח)    עירייהמאושר  לא  של  .    20-מת  בעובי  יוודא ס"מ  הפיאומטי  הקבלן 

  ישות החוק/המזמיה בתאי הימצאות מי תהום.  ת החפירה לדרהתאמ

  ת הפאומטית מערכמגרש לור הכה לחיב 6.21.2

ליחי 6.21.2.1 המידה  למגר  ילחיבור  תציורודת  תהיה  המערכת  השים    תכלול  הידיחיחידה. 

ו צאספקה  דרשים,  רת  החת  לווים  כואביזרים  בתו  1-2  -מתוכם    המגרשך  מ' 

הקבלן באחריות    הציור כציור רגיל.ר לכך יימדד  , מעבעירייהלותו איה חלה על העש

יבצע מיגון    מגרשים הפרטים. מי המול יזסה  לתאם כי  הפאומטי הקבלן הפיאומטי 

ל המדרש  המערכת  לשטח  רכיבי  וכדומה כסים  שילוט  סימון  זה  ובכלל  המגרש 

 . באישור המזמיה

בותכהיחידה   6.21.2.2 הציוף את סתימסלול  גב ת קצה  בפקק  ע"י  ערה  ס או שוור  וסימוו  ך 

 ס"מ.  180ית בגובה של רזל זווב

  יים מקטע החת המערכתאו מי מטעמה  יסת היעיריבמידה ועל פי החיית ה 6.21.2.3

קודת ן בסיגה מקו מגרש פרטי ,באחריות הקבלן הפיאומטי לסימוהפיאומטית 

ה ור בין קצלתיאום החיבי ובהמשך רשל המערכת הפיאומטית בשטח הציבו קצה ה

המערכת במגרש הפרטי  ובמידת הצורך ועל פי  ן תוואיואי הציבורי לביתוב  המערכת

דרשות לחיבור  ת האזרחיות המה לבצע את כל העבודוהמזמיה או מי מטעת החיו

  .  פרטימגרש ה ח התקין בין קצה המערכת במרחב הציבורי לשט

 יחידות מידה 6.21.3

לאס 6.21.3.1 המידה  הובלהפיחידת  הצר  קה,  מטוהחת  תהיה  ות  אורך  בהתאם וומסר  גת 

הקרקע  החיצו  לקוטרו מפי  יימדד  הציור  עומק  הטמתו.  ולעומק  (לאחר בפי  ועל 

ע ויישוביצוע  החפירה  ציר  לכבישים/מדרכ  רבודות  לאורך  הציור  תחתית  ועד  ות), 

יקבע   העומק  ממוכעוהציור,  במק  סמוכות.  שתי  ין  צע  שוחות  או  יחידה הקודות 

ואחסום באתר פריקתם  , הובלתם,  ורותציה  ך באספקתיפול הכרו גם את הט  ולתכל

ש האוויר,  מזג  תאי  מפי  הגה  ופיזומיכולל  הצרת  על  מחירה  התוואי.  לאורך  ר רם 

פחת  ולתכלהיחידה   אשפה    ,גם  לשיוע  הדרשים  המרכיבים  כל  ה  בשיט ואת 

 '.בקרה וכו תכלל זה מערכות שליטה ובקרה, שוחות ביפאומטה

 .  ASMADE –חלק מ  י מודד מוסמך וכידל עיימדד  ווי הצרתהאורך בק 6.21.3.2

  

 

 י לו הידוק המי 6.21.4
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לפחות וזאת ס"מ    20על עובי של  ות  בשכב  התשתיותקבלן  על ידי  הידוק מבוקר של המילוי יעשה  

  יועץ הקרקע של המזמיה.  בהתאם להחיותב

  

 ותאים  ציורותירה ל חפ 6.21.5

  והשיפועים   יםהתאם למידות המפלסב   ן התשתיותקבלל ידי  עיחפרו    ציורותה  התעלות להחת

ב המפורט  ה  עת שיאושרו  הקבלתכון  ההפיאומטי  ן  של  ידי  התעלה  עירייהעל  דפות  יהיו  . 

מטעם    ויקטהל הפרמ  להחיותו  יהוד מווסוןל עיריית  דוח הקרקע ש  הגדרותמדופות על פי  

תאי הבטיחות   אחר כלחריותו וימלאו  עם הקבלן הפיאומטי ובאיועץ גיאוטכי מטו  עירייהה

ועבודותיו של קבלן הצרת   עבודות  שךהמוכן ל  התשתיות ן  בלקעבודה של  להמשך הים  הדרש

  יאומטי.  מו של הקבלן הפוהשוחות מטע

ם המתוכים,  בהתאם לקיים ולשיפועי  לן התשתיות קב  על ידיצעו  ותאי הביקורת יבהחפירה ל

מ  ס"  5בי של  מצע בטון רזה בעו  עלהתביות. התאים יבו  להקמת  כולל יצירת מרווח עבודה  

שלב  מטי בגובה סופי יתואם באחריות הקבלן הפיאויר היחידה).ול במחכלהרזה  ן  טו(מחיר הב

  .  המפורט )  תיאום התשתיות

הח ביצוע  לפירבעת  הקבלן    תורוציות  האמהפיאומטי  יקוט  התמוטטות  בכל  למוע  צעים 

הל הפרויקטחיית מהחפירה בהתאם לה.  

  יבורי במרחב הצ   אשפההשלכת עמדות   6.22

על    םל ולרווחת התושבים ותפע  אשפהבורי עמדות השלכת  חב הצימרב בישל  טיבלן הפאומהק

יכללו שי פירי   שפהאת הת השלכמדותכית שמצורפת למכרז זה. ע ובהתאם להמלצות ה  דם,י

  השלכת אשפה. 

ה 6.22.1 השלכת  עמדות  ק  אשפהמיקום  פי  על  עיריהיה  מווסוןיית  ביעת  בתיהוד  יאום  , 

עם   הפובהתייעצות  הפבלהק.  אומטי הקבלן  העמדות    עציי   אומטי ן  כמות  את  במכרז  בהצעתו 

  ז זה.  ם התוכיות שצורפו במכרם עעל ידו ובתיאו במערכת

6.22.2 גישות, ויאושרו ע"ימדו  קצה יעי העמדות ההשלכה כמתקגישות    בכל דרישות ה מורשה

  .  יומטהקבלן הפאהשירות מטעם 

  פהשא  ציורות  צאיםמצב אשר בו  מתקן מעו  על כל הפחות:  תכלול  אשפהעמדת השלכת   6.22.3

העמדות    , תיאום עיצובאשפהסת הלהכפתחים תואמים    ,רטובה  אשפהיבשה ועבור    אשפהעבור  

המקומית הרשות  העיבש  מול  החלטת  צוב  לב  עפ"י  או  בטון  ,  העירייההאדריכלי  בתת  מעטפת 

לפי מפרט והדמיות אשר הוצגו  בגודל מיימלי התקים הרלווטיים, והכוללת עמידה בכל  הקרקע

  זמיה בשלב המכרז. למ

עמדת 6.22.4 תואם:  ה  שילוט  ע"י    הציבורי במרחב    אשפה השלכת  הפתתוכן  ,  אומטיהקבלן 

יד על בטיחות, אופן הפעלה ברור, גישות לכלל  פהקתוכית. יש לל  אות העיצובחלק מהורותהווה  

  ביות. יצועול יעיל ווח ועלויות, תפם בעלי מוגבה כולל אשיהאוכלוסיי

  4  - ובשטח שלא יפחת מ  מ"ר  6  - שטח של עד  מרוצפת וגישה, ב  תמוקם על רחבה  עמדה 6.22.5

 מ"ר.
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ספק   6.22.6 הסר  הצדדים,  -בתתהמערכת    –למען  מכל  מלאה,  בטון  במעטפת  תמוקם  הקרקע 

 כולל ברצפה. 

עמידות   6.22.7 ויהיו  מקום,  הגבלת  עם  ערסל  מסוג  יהיו  החיצויות  ההשלכה  עמדות  דלתות 

 ובאישור המזמיה.   תאי חוץל

בדגש על   השקיהלכיסת מי גשמים או  מושלמת  הביוי והמערכות יהיו עם אטימות  כלל   6.22.8

 וחיבורי העמדות ההשלכה החיצויות ומעטפת הבטון.  רחבי כיסת הצרת ומערכות הבקרה מ

 .יהפאומט לןהקבבאחריות  תיאום תשתיות טרם הקמה 6.22.9

 קבלן מטעם  ידי   ח עמדת ההשלכה הציבורית ייעשה עלטבשירה והמילוי חפביצוע ה6.22.10

  רייהעיה            

  

  

  ות תכון במגרשי המבים  הורא 6.23

איהור( אילאות  עיריית  ו  מול  ישיר  לביצוע  מווסוןן  חל  יהוד  העבודה  ואין  מתכולת  של  ק 

  )  1041תמ"ל ית כבתהמבים  לי/יזמיקבים מול במכרז זה אלא מחייב הפאומטי הקבלן

6.23.1 המב מס  בתוכית  יםכלל  מבה  ציבור,  מבי  מגורים,  ומוסדות  (מבי  יחוברו  חר  ציבור) 

    הלן.מפורט לי שפהפאומטית, כ אשפהאיסוף הלמערכת 

  מרכיבים הבאיםו את הבמבים יכלל אשפהמתקי איסוף ה 6.23.2

  .אשפהלמערך ה  טיוים, במפלסים בהם יש שימוש רלוקומתי אשפהרי חד .א

  . פהאשהכולל מצחות , פייר .ב

    .השלכהת דלתו .ג

    .מעטפת-חדר מגופים .ד

  . לשטח הציבורי שפהארך איסוף הצרת הובלה למע .ה

6.23.3 ון וביצוע מרכיבים אלה היתכיםצד שאחריות  ו בים/ המתכשל   לישי (היזמים/ הקבל

ממב למעט  אלה),  המערכת  ים  המבה    אשפהלאיסוף  רכיבי  ממבה  לחאשרה החל  ועד  דרי  י 

תפעול  שור והציוד המצאים בחדרי המגופים הקשורים למככל שאר הכולל המגופים ו  ם,המגופי

    .מטיאופהקבלן הריותו הבלעדית של ת הפאומטית, יהיו באחהמערכ

הפיאומטית    הקמת 6.23.4 בשיטה  הפיוי  המערכת  על  בחדר  המבי  מרכיביה מגופים    כל 

שלה ומלאה  תקיה  לפעילות  היש   דרשים  למ  אשפהוע  באבמהמבה  תהיה  הראשי  חריות  ה 

מערכו  קבלן/זםהי הבקרה,  מערכות  הצרת,  מערך  מעכולל  החשמל,  הידראוליות ת  רכות 

ה,חיבו ומערכות  הפיר  לצרת  ולאלפי  ואמצעי  תקהשרים  תקלות,  בעת  ובתיאום  רק  וי  עם , 

הפאומטיהקב ג  לן  שייבחר או  אחר  במב  וף  הפאומטית  המערכת   ובמגרשיםם  ילהתקת 

   .ריםבוהפרטים/צי

ר  הכיסה לחד  אשפה יופרדו הפרדת אש משאר חלקי המבה, דלת  ריבים: חדבטיחות במ  6.23.5

בחדר    תהיה   גלאי ותאורת חרדלת אש,  זה(  םויותקן מתז  כל תחת   רך להיבדקיצט  ושא  מול 
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הצרת   ש.א  . דלת הכיסה לשוט תהיה דלת)תהחיות כלליו  ה פרטית, אלו רקה בצורסילוק אשפ

ם  וכל זאת בכפוף לכל האישורים הדרשי  ומגורים  חריבור, מסהפרטים, מבי צ  יםתחום המגרשב

   .כד'יתר כאישור כיבוי אש ובתהליך הה

 דרש על  בהם תיורים ומסחר , ציבורי ומסחר וכד'  א מגלדוגמ- שיםו במבים משולבי שימ 6.23.6

המזמ בתיאיה  ידי  ,  ו/או  הפרטי  המגרש  יזם  עם  הפסופית  הפרדום  (בהגדרתוי  ה  לת 

או   עודפת  המפופסולת  הפסולת  כמות  שקילת  המחייבת  אחרת  הההגדרה  יתקין  קבלן  ) 

טכאמטי  הפיאו מדוא   ולוגי  מצעי  תוים  קבלת  יאפשר  הפסולת  שר  כמות  של  יקים 

משימ על וש  המפוה  ה  במגרש  המזמיהיד    דרש  יויוכח    יההמשולב.  הקבלן על  די 

יאומטי כי אין בולוגי שכזאמצעי טכא  מצהפ  קצועי הפרדת מגופים  מ  ויתבקש מהיבט  ה

מהמגרש   אחת  ביציאה  שוים  יצלשימושים  במספר  הקבלן יאות  או  כך  על   יקבל 

יאומטי אישור מהמזמיציגיההפ י ציבור המשה אוי מגורים/אחר י. במבציג ולבים במב

הפיאו להש הקבלן  תכון  אחדמטי  במגוף  אחר    ,לכה  פתרון  המזמיה באישור    יהיהכל 

     . בדבל

 

  מגרשים הפרטיםרים לבו חי 6.24

   ,עהביצו ועדיזמיהם עד למיה על ידי יתר בלה במגרשים שטרם הוגשה לגביהם בקשה 6.24.1

הפאומהקבל  יציע            חדירא  טין  קודת  בת  המגרש,  אל  הצרת  ובאת                   עיריית   רישותיאום 

  .  יהוד מווסון

 יטמיע    זה,  חוזהוע , טרם תחילת ביצרשידי יזם המג יה עלב מגרש שאושר היתרב 6.24.2

  שלו.  תיושקבע על ידי יזם המגרש בתכ ראת קודת החיבו אומטיהפהקבלן             

  באחריות יזמי יהיו  גרש,רת במגרש, ותיאומו מול יתר התשתיות באותו מתוואי הצ 6.24.3

  המגרש.            

 הגשת יות למערכת טרם טוכיות הרלוואת הת שרן הפיאומטי לאהקבלת אחריוב 6.24.4

  ם לוח הזמים של יזם המגרש. אויובת ליך הרישויהמסמכים הדרשים לה            

קן  לת  ללא תמורה וספת  ו  אומטית במגרש הפרטי,הפכת  מבצע הקמת המערות  באחרי 6.24.5

זק למב רת, לכבילה, לפיתוח  ל  ה,כלגרם    ב במגרש, אשרוכיו"  צמודצ–  בעקיפין    אוישרין ו/במ

  ו/או מי מטעמו.   הקבלן הפאומטי אה ממעשיו ו/או ממחדליו שלכתוצ –

להקמת   רותקשושלמת כל העבודות הבור המבה למערכת הכללית מותה בהחילאישור   6.24.6

 . הפעלה ראשוית  הפיאומטי ובדיקת אשפהמערך פיוי ה

. לא תותר  רת הראשיתבל חיבור פרד לצמבה אשר יחובר למערכת הפיאומטית יקכל   6.24.7

מקדים של המזמיה  שור  אלא באי  חיבור מספר מבים לאותה קודת התחברות (שיטת השרשור)

גן ויסומן באופן שימע פגיעה בו במהלך  הפרטי ימותוואי הציור הכס למגרש  או מי מטעמה.  

  עבודות החפירה במגרש הפרטי.  



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

167 
 

איכות  ישות  דר 6.25 הרכשכל    -בקרת  הביצ  מפרטי  של  ומפרטי  כוע  על  ל הפרויקט 

יכ הביצועאיכות  בקרת  ללו פרק  הדיסציפליות  יוכן תיקפרט/לכל    .בכל שלבי  ים  תקעה  2,  ציוד 

  שיכלול: בעברית, 

 .מפרט טכי 6.25.1

 .יודרטוטי הצש 6.25.2

  .הפעלה בעבריתות וראה 6.25.3

 הוראות אחזקה בעברית. 6.25.4

 . לקי חילוףרשימת ח 6.25.5

 יל. ובת, שם, ומי טלפון, כת ושם הסוכן בארץ, כולל רןיצשם  6.25.6

 .CDס, ובוסף גם בדפל זה מוגש מוכו 6.25.7

 טופס בדיקת קבלה. 6.25.8

6.25.9  

  הוראות ביצוע   7

  כללי   7.1

במהל    יםמיוחד  םטכיימפרטים   השוות  המחלקות  ובשל  מווסון יהוית  יעירב  יתתתשיוי    , ד 

פרט הכללי או פרקים  ם במשויאו לשות פרקים    ים מיוחדים אלה באים להשלים, להוסיףפרטמ

אומ  ו.רים שלטיים אחרלוולא    ,האמור במפרטים המיוחדים  כלאת  חייב לבצע  מת  טיהקבלן הפ

לא   ראשעבודות הדרשות במפרטים המיוחדים  ע  ן ביצובגי  הקבלן הפאומטיתוכר כל תביעה של  

  . הוד מווסוןי ת ילהלן המפרטים של עירי, הכמויות כתבבאומדן  ויוצ

- ת תתכוצוע עבודות במערבי  לאחרוע שיקום המסעות ומדרכות  לביצט טכי מיוחד  מפר 7.1.1

  . ד מווסוןיהו ירייתוחוברת סטדרטים של ע יהוד מווסוןית ימחלקת דרכים בעיר קרקעיות של

  . יהוד מווסון  תיבעירי אווו/או תאגיד מי תיעול ה' יחהמפרט לביצוע צרת המים של  7.1.2

7.1.3 הכ ת והל  ביכית  לאחר  (ות  עבור  AS-MADEצוע  מית  יעיר  -התיעול  יח'  )    ווסון יהוד 

  ב, תיעול ומים. ומערכות ביו תאורה, ם,לכבישי  גם יהוד מווסון ירייתשל ע GIS -ה ותדרישפ"י ע

עירי  וסח 7.1.4 של  עבודה  רישיון  מווסון ת  ילקבלת  המ  ומכתב  יהוד  של  הדסי  רכז תאום 

  ד מחוזה זה . הווה חלק בלתי יפרהמ יהוד מווסון ירייתהדסי בעום יאהעירוי לת

הדתי  מסמך 7.1.5 ובתוקף  אום  מאושר  עבולר סי  רישיון  קבלת  המת  של  הערכבודה  ירוי  ז 

הקבלן ובקרת איכות מטעם    הפאומטי  הקבלן ת הצורך באחריות  תו במידהדסי והארכ  לתיאום 

 .  ומטיהפא

  מסמכי מסירת מבה. 7.1.6

  :יהוד מווסון רייתי בעעבודות פיתוח  לם עמידה ומילוי הדרישות והתאי 7.2

הפאומטי לעמו  הקבלן  בכלמתחייב  והדה   ד  פיתוחאית רישות  לעבודות  והיתות   ם  ההוגות 

סט מווסון   ירייתעע"י    דרטיבאופן  הפאומטיהקבעל    ,מקומית  וועדה  /  יהוד  אחר   לן  למלא 
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ב  דרישות הדסי  ,מלואןאלה  תיאום  מסמך  עפ"י  לפעול  עליו  פהמ  ,בוסף  בלתי  חלק  רד  הווה 

ולות  וכל  פאומטי ן הלקבה  ו מחייבות אתות בחוזה וכל התאים וההחיות הכלול/רזמתאי המכ

  דוגמא:ים לבמחירי הסעיפים השוים, כולל הדברים הבא

  העבודה.  גידור אתר .1

  משרד הבריאות ומהל משק המים. ורות, בה, מקכיבוי אש , איכות סבי דרישות .2

  הל על פרוגרמתמידי המפקח / הבודק שיאושר על חתימה חוזה עם המכון  .3

הדרשת עפ" .4 הישראליי התבדיקות  דריש  וקףתשבם  קים  וספות שתידרשה לרבות    ות 

כ לפעם  מפעם  המפקח  ידי  לבדיקות    גון:על  הדרישות  גגואיטום,    צבע,,  מסגרותהמבה,    תצפת 

  ות לכלוסאות, פיתוח חצר עפר מצעים וכו'. ת סויבדיקו

  ה.ות העבודה עפ"י חוק התכון והבידמאם לשלבי התקרשימי מדידות בהתמדידות ות .5

יות וחיבורן מפעם לפעם בהתאם לאישור אגף  ה והזזת דחסתאמהת  בוכולת אשפה לרמ .6

  ם מסביב.ומתן מעה לעסקי רואההתב

  זמי לחח"י, לתקשורת, לכבלים וכו'. חשמל  ירייה,עבור שעון מים ומים לעתשלום  .7

הקבלן לרבות מחויבות ושיפוי    , וב  אים הכתוביםבהיתר הביה והת  דרישות כל האמור .8

  .הקבלן הפאומטיש יהיה הביה/המבק זמיו י מריכן שאה מטיפאוה

ע"י .9 האמצעים  כל  הפאומטי הקב  יקטו  רעש  למי  לן  העבבעת  בגוף    ודות, זמן  כדרש 

  ד גידור וכד' לכל זמן ביצוע העבודות.ת ציור והתקההית

הקבלן  באחריות    ,ת ואישורם כדיןיובתאום הרשוה  תעשלשטח הפרויקט  סיעת משאיות   .10

  ל הדרישות והאמצעים לכך כולל עמידה בתקן עפ"י כלבצע את      ספתו  רהללא תמוו  מטיפאוה

  הסביבה.  שות ההיתר ואיכותדרי

רבות מילוי אחר דרישות פיוי אשפה בזמן ביה להיתר ה דרישות איכות הסביבה ומילוי   .11

 ויקט והסביבה הסמוכה לו.פרמן העבודות בידורים לכך בכל זהעבודות והס

עב  יקטפרוהת  וביעמיד לט  מטיפאוהקבלן ה .12 על    ודה מוסה,מהל  ביצוע ואחראי  מהל 

   ים. בטבלת דרישות מתכורט  כמפ הביקורת

  

  

  דה: תר, סביבתו ותאי העבוהכרת הא 7.3

קומם של  , דרכי הגישה, מימצהיר בזה, כי סייר באתר והכיר את תאי השטח  הפאומטיבלן  הק

תאי הקרקעיהמתק תו  ,'וכו  , טיבהם הטכיים,  הכיר את  וכלעבוהי  אכן  באתר  המשתמע   דה 

  מכך, לגבי ביצוע עבודותיו. 

הפ בח  יאומטהקבלן  לקחת  את  מתחייב  תאי שבון  כל    כל  תוכרה  ולא  אשתביעותהשטח,  ר , 

  וי אים לידי ביטימים ואשר אים בתומקה באי הכרת התאים באתר, לרבות תאי השטח הקי

  בתוכיות או במפרטים. 

  ע זיהום קרק 7.4
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ובמקומבא פוטציא  הןב  ותזורים  קרקע, ישו  לזיהום  החיות  ל  פי  הקבלן  יבצע  המזמיה    ועל 

קקידו  הפיאומטי   שתאוש  רקע,חי  הקידוחים  תכית  פי  יד  רעל  המעל  הסביבה,  י  להגת  שרד 

" למסמך  בהתאם  יבוצעו  הקרקע  מקצועיות  קידוחי  קרקהחיות  סקר  שפכי  לביצוע  אגף  של  ע" 

לתאם מול הרפרט המחוזי את   ת הסביבה. ישהגל  רדמזוהמות במש  קעות, דלקים וקריהתעש

לפועל הקידוחים  לתוצאות    ביצוע  והחקי.בהתאם  הסביבה רה  להגת  המשרד  יפעל   התייחסות 

  קע לביה. הפיאומטי ויקבל את כלל האישורים הדרשים לשחרור הקר קבלןה

  למקום העבודה גישה  7.5

מחוה 7.5.1 גישה  דרכי  הבתאותהיה    ,לאתרץ  כשרת  הרשות  עם  ישראל יתמומקם  משטרת   ,  ,

  פי דרישת הרשויות. לעאו כל גורם אחר ו/

הקבלן  יות  אך באחר    התשתיות  קבלןות, יחולו על  עבודוע הדרכים זמיות לביצ  הכשרת 7.5.2

וב בהטמת הצרת עיכ  ת הפיאומטית וכלהפיאומטי לוודא את כל הדרש לטובת ביצוע המערכ

 יאומטי.  חול על הקבלן הפי דההעבוום גישות למקחוסר אומטית כתוצאה מיהפ

הפאומטיירטיב    מטרדי אבק,  למיעת 7.5.3 וע  העפררכי  דאת    הקבלן  צורך  דרישת   לע"פ  פי 

 .חהמפק

הפאומטי 7.5.4 עלידא  הקבלן  משתמש  הוא  בהם  קיימים  כבישים  ליקוי  דרישת   פי-ג 

   .גוף הפיקוח/ירייההע

  :) יאומטיארגות (קבלן פהתואתר  דרכים ארעיות 7.6

כל    את  ע מטעם המזמיה  ו/או קבלן ביצו  התשתיותקבלן  יתאם מול    י  מטיאוהפ  הקבלן 7.6.1

עבור  הדר  הארעיותהדרכים   השוהמ  הקמתשות  בשלבים  הפיאומטית  משטחי    ,םי ערכת 

    מסודר.מצב תקין ולהחזיקם בבאחריתו לדאוג  .האחסה הדרושים וכו'

הפיאומטי   7.6.2 עליו  ,  תוודעבלשטח  הגובלים    , תוכדרמהו  הכבישים  לשלמות  ידאגהקבלן 

  כות, כולל רשויות המוסמפי החוק או דרישות ה  לעאת התמרורים והשלטים הדרושים    להתקין

ת אישור משרד העבודה לכל עבודות החפירה, ההגה  בלק  מקומות החפירה ביום ובלילה,ון  סימ

  וכו'. עליהן 

  , רשות המקומיתוה  הטרעם המשתועה  את הסדרי הלתאם  בלן הפיאומטי  הק יות  באחר 7.6.3

ועה ופרסום  להכוות ת  משטרהרישיון ואישורים למייהם לרבות הזמת  ך קבלת היתרים,  ורלצ

  .  ת הצורך מידאת בוז בעיתון

על   7.6.4 העבודה  הפיאומטי   בלהקבתום  הדרכיםן  את  לפרק  לקדמותו,  את המצב    להחזיר 

 ע העבודה.ודות אשר עשו על ידו לשם ביצוכל העבהארעיות ו

הקבלןתאההר  את 7.6.5 של  על  פה  רגות  יוקם  התשתיותידי  יאומטי  ,במיקום    קבלן 

 י.  ומטאם ובאחריות הקבלן הפיובפרוגראמה שתתוא

הח 7.6.6 לכל  ידאג  הפיאומטי  והקבלן  באתר האישיבורים  פעילותו  הגין  הדרשים  ורים 

 ההתארגות . 
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הפ 7.6.7 לאשיאומטי  הקבלן  ההתאידאג  אתר  תכית  את  כר  מול  מים גורהל  רגות  

ה  םוטייהרלו חיצויים  ו  יהעיריאצל  וזאת  גופים  החת   3אחרים  עבודות  תחילת  טרם    חודשים 

  מטית בתוואי.  יאוהפ הצרת ומרכיבי המערכת

    הפיאומטי  קבלןהודה של צוות יהול העב  7.7

  פי המכרז .בסעייהיה כמפורט  הקבלן הפיאומטי צוות  7.7.1

על    ןסוויהוד מו  ירייתם ע מטעיקוח  ו פאו/  הבטחת איכותן במהלך ההקמה תהיה  כמו כ 7.7.2

  . הקבלן הפיאומטית והפיקוח של בקרת האיכו

  כות מטעמה. אי בקרת תבצע  יהוד מווסוןעיריית  7.7.3

רשיור המתחייב להגיש לאש  טיאומהקבלן הפ 7.7.4 של האתר  מפקח  ויהולי  צוות טכי  מת 

 דההל עבומך ומצוע עבודות מסוג זה, מודד מוסיח ביהול בכס בעל יסיון מואשר יכלול מהד

היסיוןרופיאם לבהת בטבלת  וידאג  ט  וקבוע  וכח באתר העבודה באופן מתמיד  יהיה  זה  צוות   .

אשים הרשאים לחתום  אדם או    ומטיהקבלן הפאימה    ות,הצו  ותאום העבודות. מתוךל  ליהו

  בשמו. תייב ולקבל החיובשמו ביומי העבודה, להתח

מיד    ן הפאומטיבלהקליף  יח  היי עירם המטעקח  איכות ו/או המפ  בקרת  בהוראת מהל   7.7.1

וכל עובד אחר,    ,עם קבלת הודעה על כך את על פי שקול דעתו  וזכל אחד מצוות העובדים ה"ל 

  של המפקח.די הבלע

  לקבלים אחרים ת פעולה פשרומתן א 7.8

הפאומטיעל   7.8.1 בחשבון  הקבלן  יכסו  כתוך  שיתכן  יכי    לקחת  בשטח,  עבודותיו  ביצוע  די 

וסלשטח קבל ויפת  דועבו  בצעלי  פים כדים יקוספות כגון: מערכות מים,  תוח ותשתיתביוב,  ז ,

גם וכן  וכו'  במגרשים    דותובע  חשמל, טלפוים  הפאומטי  ים.השוביה   יב לאפשר מתחי  הקבלן 

לכל מגרש ומגרש, שבתחום    עות רצון המפקח,ולשבי  םפי דרישת  לע לקבלים אלו תועה אותה  

  .להם עהכל הפרימע מו ,גבולות העבודה

ו/או מהלת הבטחת איכות לא יהא צד בכל מקרה של   הוד מווסוןי ירייתקרי ע ,הייירהע 7.8.2

ק  תביעות בין  יזמיםהדדיות  ו/או  את    ומטיאהפבלן  הק  , בלים,  לשפות  בכל    ההעיריימתחייב 

 . ודתוכתוצאה מעבלישי, תיתבע ע"י צד שבו  מקרה

וע תשתיות ולא  יצלבשייבחר    התשתיות  לן בקתחת  יעבוד    הקבלן הפאומטי  -  התשתיות 7.8.3

  , מטי און הפהקבלשל  שטח ההתארגותובכלל זה תיאום וארגון   העירייהעל ידי  1041תמ"ל בק ר

   וכל הדרש לביצוע עבודות מתואם ושוטף. ות י תשת םזמים, תיאו לוחות 

ות עפר עבור  צע עבודיבהם  בם  ו כולל תוואיימסור את עבודותי    תקבלן התשתיו,  ת  עבודוהבסיום  

  וריות. קבלן הפיאומטי ובמיקום עמדות ההשלכה הציבת ושוחות עבור הרצ החת

איש קבלת  הסופי,מסיה  ורלאחר  החשבון  השלמת  ולאחר  התש  רה  מה  תיות קבלן    עירייה יקבל 

  תעודת גמר העבודה. 

ובתוושקיעויתגלו  שבמידה   בכבישים  האת  החת  והעבודות וה  תטיהפיאומצרת  י  שוחות 

לבדיקת תקיות ו  ולפי החיות המפקחתיקון  אום הלתיאומטי אחראי  יהפותן, יהיה הקבלן  בכלל

    .השיקוע.  ה תחתותימערכהצרת ו
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    הקבלן הפאומטיי מעבודות תלו בוצעה באופן בלתיהעבודות שת 7.9

גורמים אחרים    ידי  עלים או לבצוע  לים אחרבבודות וספות לקלמסור ביצוע ע  תרשאי  העירייה

של    בתחום ראות  ,אומטיפה  הקבלןעבודתו  שתהיה    לפי  מבלי  הפאומעייה  זכות    טילקבלן 

א תשלום  הטלתבוע  האמורות,    היכלשבה  ו  לעבודות  מבצעיהן.בקשר  עם  כולל, האמ  ותאום  ור 

  . כו'ו  ספקיות שוות רות, חבמווסון  יהוד ירייתכיסת חב' חשמל, בזק, כבלים, אגפי ע

  ה עבודות מדיד מפרט 7.10

צוות מודדים, כשבראשו עומד מודד ך ביצוע העבודה  משל  יעסיק בכ  פאומטילן ההקב  7.10.1

   .ועילווה את העבודה באופן קבדד, המובות לר  . צוות המדידה"מודדה"מוסמך, להלן 

הפאומטימסור    ,העירייהבאמצעות מודד מטעם    ,המפקח  7.10.2 ה  ילקבלן  קודות  וס יחיאת 

)B.M  טות שלרשימת הקו) ואתלכ אורדי חוצות לדעתו קודוהודה. וע מושלם של העביצלבת ה  

הקבלן  כך    על  ודיע, יתוי קודה כלשהי  אם במהלך העבודה, מתעורר ספק לגבי כוות  7.10.3

  . קחמידית למפ הפאומטי

מטעם  ה  7.10.4 הפאומטימודד  ב  הקבלן  לביצוע  גובה  או  קודה  לאחר  יציין  רק  שטח, 

כי תתכע מעבר לכל  שהש זה איו עספק  תון אחר    תירהבס  דומון  בפי    טחבשעם אף  ויתריע 

  פקח מידית, במידת הצורך, על סתירות.  המ

הפ  7.10.5 האחראי  אומטיהקבלן  הביצוע  על  לעדיהב  יהיה  הובע  .כוות  סר מחו  ותטעויות 

ר  ין לראות באישוצוע ע"י המפקח. אגם אם אושר לבי  הקבלן הפאומטידיוק יתוקו על חשבון  

 .  הולשמיקום או גובה כ וותלכ ורכל ושא כאישהמפקח ל

  , ורק על סמך אימותוע תאושר בתום העבודות על סמך תכיות עדות בלבדכוות הביצ  7.10.6

יההעירייה"י מודד מטעם ם עתו .  

שר  7.10.7 מטוכל  ע"י  ט,  המוגשים  כמויות  חישוב  לצורך  הפאומטיסמך    M.P.C'  לחב  הקבלן 

  ך.וסממה ידו של המודדו בחתימת קח יבדקו ויחתמלמפו/או 

יידרש לכך ע"י המפקח, ויגיש תרשימים ותוים  אמת כל תון לכשויד המודד יסמן, ימדו  7.10.8

 י שיקול דעתו של המפקח.ל פתו עביבשהם בתחום האתר וס כל

הפאומטיהק ל  ע  חובה  7.10.9 של    בלן  המדידה  צוות  מול  ומפלסים  מדידות  בלן  קלתאם 

  ה.עמו/או המפקח מט יההעיריא לאישור יוב מהשיוי/אי התא. כל רייההעי מטעם התשתיות

  

  

  בגמר העבודה:דור השטח  יס 7.11

ולפי      העירייהביצוע שיוגדרו על ידי    שלבילפי    כי עם גמר העבודה,  מתחייב,  הקבלן הפאומטי

ע"קבלת מטעם  י  ה  וכל  העירייההפיקוח  שיירים  ערמות,  יפה  יורה    המפקח  שרת  אח   אשפה, 
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כשהוא   ,מפקחל  תויבמסור את האתר וסבי  ן הפאומטיקבלה.  דה ובסמוך לוה מאתר העבולסלק

.קי ומסודר  

  לוחות זמים 7.12

קבלן  העל    ים והיסודיים לקיום החוזה.יבסיסהזמים היא אחד התאים העמידה בלוח    7.12.1

הב  להגיש  מטיהפאו ו/או  התכון  שלבי  לכל  מפורטת  זמים  לוח   היוםמ  י"ע      15  יצוע  תוכית 

זה יהיה  לו  . העירייה  טעםמח  על ידי המפק  שיידרש לכך ה של  שב באמצעות תוכוחממח זמים 

Winproject  שלMicrosoft  ית ביותר,גירסאפקחלאישור המ עדכ.  

ו  7.12.2 הפאומטיהיה  ללא    הקבלן  לוהכין  יוכל  הזאת  לוח ח  יוכן  לעיל,  שצוין  במועד  מים 

 .הפאומטיבלן הקז זה יחייב את הזמים ע"י המפקח ולו"

ם גיבוש לוח  . ע בלן הפאומטילקו ויעיר את הערותי הזמים ה"ל  לוח אתהמפקח יבדוק   7.12.3

הזמים   לוח  יהא  המחייבהזמים,  זמים  לוח  הפאומטיהאת    המאושר  ביצוע   קבלן  לצורך 

  דה. העבו

במישרין ו/או    תתבע,  העירייהו  ,לא ישלים העבודה במועד שקבע  הפאומטיבלן  הקאם    7.12.4

פיגור  יפיןבעק עבוד  בגין  יזמיםהב  ותבהתחלת  ע"י  העסקי  יה  בעלי  הקבלן שפה  י   ם,ו/או 

  לשלם. יההעיריבע תבכל סכום שת העירייהאת  מטיהפאו

יחשב כפיגור   ה"לא) מהלו"ז  בשלב כל שהוא (פעילות כל שהי  טימפאוהקבלן האיחור    7.12.5

  מכלל החוזה.

להפעיל    עירייהל  7.12.6 הזכות  ובקרשמורה  ליהול  הזמע  ,החברה  לוחות  מעבל  וזאת  ר ים 

, קביעתה והמלצתה תהיה עירייההטעם למפקח מבר מעו הקבלן הפאומטים ה ופיקוח מטעבקרל

והצגה    וכחהקון כולל הלמלא באופן מידי לתי  ן הפאומטילהקב  סופית לגבי כל פיגור, על קובעת ו

וצמצום הפיגור בפיצוי  ב את הקבלן  לחייא רשאית העירייה  . בגין כל איחור, תהשל אופן תיקון 

    .ב הכמויות לחוזהכת  – 1הקוב בספח ב/בהתאם לסכום כם סמוכספי 

הפאומטיידוע    7.12.7 תכ  לקבלן  המתכשתסופקה  ע"י  לפעם  מפעם  באמצעות   יםיות    רק 

או  /בכל מקרה אספקת תכיות ותזמום ו.  העירייהו ציגי  ו/א  ברת היהולהמפקח ו/או ציגי ח

עיע ודכום לא תהיה  לפיגורלה  וצו התחלתכית ת  מיד עם קבל  . סיבה  ם  מי י  14תוך    ,עבודה  ות 

 עמיד  הערות ובקשות במידה וחסר  תבאמצעות המפקח להעביר רשימ  פאומטיהקבלן החובה על  

חסר/ים   כלשה ו/או  בתוכיות  אילוצים  ית  .יות /תוכיתוא  עקב  העבודה  שבמהלך  מקרים  כו 

   .פת תשלום תביעה ותוס לכל ילו לא יהיו בסיסיעודכו תכיות וא

שרו מעת לעת ובתיאום עם  לבי הביצוע שיאוש  פי על    העירייהידי    ים ייקבע עלהזמ  וחל 7.12.8

 קט. יהפרוו/או יהול   לן התשתיותקב

לתשתיות על    חיבורים  הקמה,ה  ן,ותהליכי השלמת התכו  יכיל את כל שלבימים  זלוח ה 7.12.9

  הבאים:  ים אושרק ל גם ולאורטת סות מפכלול התייחהרצה ותפעול ובתוך זה י וחוץ,

 . שוים תכון לשלביו ה .1

 ם. ן למקטעיו השוי ותכאישורים ל .2
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 .לתולהיתר וקב הבקש ת לוח הזמים למועד הגשתמסלול הרישוי לרבות הצג .3

 . מועדי עליה לשטח .4

 ר ההתארגות.באת מועד הקמת והתמקמות .5

 .הראשיהמבה ומרכיביה   מועדי הזמות ציוד לצרת ראשית על מרכיביה .6

לבד .7 שויקמועדים  מגורמת  אישורים  וקבלת  (כדוגדה  מוסמכים  להגת  ה  מתים  משרד 

  .בה)הסבי

 .  קבלן התשתיותובתיאום עם  עירייהעים לכל שלבי הביצוע הידו .8

  ל ספקי/קבלי משה.  פעילויות ש .9

                   

  עבודות אחזקה ויקיון שוטפים באתר: 7.13

ים עם כלים זחליים. כמו כן, ידאג יימק ם  ל כבישילות עלא יורשה לע  הקבלן הפאומטי  7.13.1

הכבישים את  מקיה  לקות  יום  מידי  שייגימים  ובוץ  בשטח.  לכלוך  עבודותיו  עקב   ם זקירמו 

הכלים של  מים, או תששייגרמו לכבישים קיי ידי  על  על    הפאומטיבלן  הקתיות אחרות,  יתוקו 

  . ללא תמורה וספת ידו ו

הסעי  7.13.2 השוים  מחירי  הפאומטיהת  וריאחאת    םכוללי פים  שוטף   קבלן  באופן  להחזיק 

על ידי   ו יפוטון כל אחת. המכולות   30שיאה של לפחות ה לשיוע בכושר שפא  מכולות 2מיימום  

הפאומ אימת  טיהקבלן  יהא    שיתמלאו.  כל  הפאבוסף  ויקיון    ומטיהקבלן  לשמירה  אחראי 

ת השטחים הציבוריים. רבול ר  של האת  עבודה כל תחומי ה  האתר כולו, כבישים ושוליהם לרבות

הפאומטיהקבלבאחריות   הדרושי  כלב  לקוט   ן  זריקת  האמצעים  למיעת  אחרים    אשפהם  ע"י 

  וכדומה.ות גידור האתר שילוט עבאמצבאתר אם 

  ע"י אחרים.   שזרקה  אשפהידי פעם לפות האי מיהיה אחר  הקבלן הפאומטיל אופן  בכ 7.13.3

הפ עם  סיור  יייערך  מידי  א'קוח  מ  לע  בבוקר,  ום  באופן  מתוחזק  האתר  כי  לוודא  וכי אות  ת 

  .וימתחזק האתר כרא טיומהקבלן הפא

  

  למעט המבה הראשי  -ע שלבי ביצו  7.14

לוח  ת א ,יהול הרלווטית למקטע הביצועהלקבל מכל חברת  ן הפאומטיהקבלבאחריות  7.14.1

המאהזמי עם  מווסון.עיריית  די  יל  ושר  מ  יהוד  שובע  מה  ההדסיכל  זו  זמית  והת  פעילות 

אמות כלולים  דיפון גישות והתת אחסון צרת,  זמיעבר, חיה  תיות, תמיכות, גשרי ממבחית תש

הפאומטיהצעתו של  ב כל הקבלן  ביצוע של    .  בתכון  כרוכים  ה"ל  הפאומטי הפתרוות    הקבלן 

 . ללא תמורה וספת ו ו יעציות ע"י יולמפרט הגשת תכם בהתא

ר לו ע"י את העבודה בקטע שמס  כל עוד לא ישליםם  קדלהת  בלן הפאומטילקלא ייתן   7.14.2

פ  מפקחה לקבלת  עבודה  בכפוף  הולשקודות  רצוו  מלוא  ביעות  לרבות  המפקח,  של  מלאה 

זה.ה מחוזה  הובעות  המשיות  הביא    כאילו  הפאומטין  הקבלאת  רואה    העירייה  התחייבויות 

 ין ה"ל.בגה לא תוכר שום תביעוים דלעיל, בעת הכת הצעתו, והת וןבחשב
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    אשפה  פיוי 7.15

הפהצעת   פ כולל  אומטיהקבלן  חפים  עודפי  המבהיוי  ממגרש  מק  ירה  (לכל  שיורה הראשי  ום 

ולכל מרחק ש פי  הפסולתפיוי     ,יידרשהמפקח  חפירה שפסלו למילוי לרבות    אשפה   וי מעודפי 

(פ הקיימת מהאתר  ובס  העבודה,י  פל  סולת  הביצוע  תקופת  לאתרבכל  העבודה)  לת  סופ  יום 

  , מכים ורים דרשים ומסויב להציג אישמח  יבלן הפאומטהק  הסביבה.  להגתשרד  מאושר ע"י המ

פיוי הפסולת ייעשה   שוי עסק כדין לקבלן פיוי הפסולת.מאושר, כולל רי קליטהמאתר  חשבויות

התשתיוקעם  ם  בתיאו כ  בלןק.  ת בלן  לתשלום  אחראי  יהיה  הפיאומטית  האגרות, המערכת  ל 

  תר.מהא פיוי פסולתדרשו בגין תשלומים ככל שייוהם ההיטלי

  ום תכיות ומפרטים:לימוד ותא 7.16

ילמד  ת העעם קבל 7.16.1 במכרז,  זכייתו  וביסודיות את    הפאומטיהקבלן  בודה, לאחר  מחדש 

המפר  ,האתר פהתוכיות,  וכל  בביצוע  הקש  רטטים,  יתאם    דה.ועבהור  מכן  הקבלן  לאחר 

ודא ת לו וושא על מבכל ושא    היועצים השוים   עםם  המפקח פגישות תאו באמצעות    הפאומטי

  . וטיןהעבודה באתר ברורים לו לחלשכל פרטי 

התוכי 7.16.2 הבת  אי  של  טעוים  יתקבלו  או  לא  העבודה  ביצוע  במהלך  לעיכוב  כסיבות  ות 

 . ם ות והמפרטיוכיהתא תואם את ביצוע של

  ם בשטחלמבים ומתקים קיימי הקבלן הפאומטיות חריא 7.17

ל 7.17.1 המבירשמהאחריות  שלמות  על  והמתקיה  בים  הקיימים  על    שטחם    הקבלן תחול 

וכבלים   ציורות  בכל האמצעים הדרושים להבטחת שלמותם של קוט  . כמו כן עליו להפאומטי

רם. אלה יובטחו על  לשמ  יש שם ושיחים,  עצי  ן,אורה וטלפותת קרקעיים, עמודי חשמל, עמודי ת

  ע פגיעתם. ים הדרושים למוצעאמימים וקיטת כל הידי גידור ודיפון מתא

הפעל   7.17.2 ז  טיאומהקבלן  כל  תלתקן  קווי  למבים,  יגרם  אשר  וצמחיה  שתית ק  מתקים   ,

פ כתוצאה מעבודת  הקיימים בשטח ואשר  הפאומטיגעו  הת.  בשטח  הקבלן    יקון תאושר איכות 

 . הקבלן הפאומטי היה על חשבון ן יויקתי המפקח. הל ידע

  ח בוי ומאוכלסעבודה בשט 7.18

בבוי ומאוכ  בסמוך לשטחשהעבודה תתבצע    רהמקב 7.18.1   בלן הפאומטי הקתושבים, על  לס 

בחשבון תקופת  כי    להביא  כל  ש   ,ביצועה במשך  הל  העבודה  וסביבתו  כל  האתר  בשטח  מערכות 

ל  ולתפקד  כל הפרעחייבות להמשיך  יוםלחי  ותלא  היום  ביצוע  האו  של   י  כולל  בשכוה,  כלוסייה 

יות במידת טיבהגישה אלטר  כוה, דרכיועה של תושבי השתל  , מעברים חופשייםגישות לבתים

  רך וכד'.הצו

הפאומטי 7.18.2 התתחיימ  הקבלן  ותאורת  תאורה  גידור,  שילוט,  לבצע  מתאימים ב  רעה 

שים. למרות דרוה ת  וכללי הבטיחדה ו בוות משרד הע במקומות העבודה המסוכים בהתאם לדריש

וי היה  לעיל,  האמור  כל  יש  ביצוע  כי  המפקח  ולהתקין  רךצוראה  וסף  להוסיף  מהאמור   פריט 

  דה וספת על פי הוראתו של המפקח. עבו כל ללא תמורה וספת  אומטיהקבלן הפעשה ל, ילעי
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פת בגין תוס  כל  הפאומטי  לקבלןדרישות ה"ל כלולות במחיר העבודה ולא תשולם  כל ה 7.18.3

   .כך

  ות לאחר ביצוע כית 7.19

הפאומטיעל    7.19.1 וספת  להכין  הקבלן  תמורה  ביצועתכ    ללא  לאחר  ל,  יות  והל  בהתאם 

ב  ות  מחלקבהקיים   מווסון ת  ייריעהשוות  שכיהוד  כך  וושא  ,  ושא  מהמערכות ל  אחת  וכל 

לל ובפועל באתר (כע  צעל גבי התוכית כפי שבו  ,ביותר  הברורה   בצורה  או לידי ביטויהשוות יבו

יות המקוריות). ם ל יויכל השיתוכ  

ויהתוכיות    7.19.2 ממוחשבות  עלברועיהיו  המפקח  לידי  ו  ו  אורגיאל  סמי  דיסקטים  גבי 

  ח.אושר ע"י המפקך. מפרט המחשוב יע"י מודד מוסממות חתו

שום   7.19.3 ישמשו  כספיות של    תכיות אלו לא  הפאומטי בסיס לתביעות  על שיויים    הקבלן 

  .תבעבודו

  של ור החשבון הסופי  וקדם והכרחי לדיון, בדיקה ואישי מאתה"ל היה  הכת התכיות  7.19.4

 . יהוד מווסוןית יירלקבלת העבודות ע"י עו קבלן הפאומטיה

    ןיהבי  לביצוע שלד ותיאחר  7.20

יתר הביה לחתום על הצהרת אחראי לביצוע שלד  טלת החובה במסגרת המו  הקבלן הפאומטיעל  

ד  ן והביההתכו  וקהביין בהתאם לח ל שלב  ית ע"י מודד מסומך לכקוממה  לוועדהיווח  וחובת 

  . בהתאמה למיקום המבה M.P.C-ה בהעתק לודעבבהתקדמות ה

  

  

  ראשית/משית חת צרת ה ו ראשיהקמת המבה ה לשלבסביבתיות  תהחיו 7.21

הפאואחריות  ב התארגות  מטיהקבלן  אתר  ציוד  להקים  אחסון  לצורך  התכית,  ם כלי  ,בשטח 

  כתהקשורות למער קמת  ת הת עבודוושבו מבוצעטח  של  רגות וכהתאטח אתר הבודה, בשוכלי ע

לשמ ה יש  מיעת  פאומטית  ועל  בטיחות  כללי  על  סביבור  דין   תייםמטרדים  כל  הקבלן    .עפ"י 

    מטעם המזמיה.  עם צוות המתכים  תר התארגות בתיאוםיתכן מיקום א הפאומטי

הפאומטי ככ  הקבלן  היתן  יצמצם  לא    התארגותה  אתראת  ל  מקרה  מאתר ן  כיתובכל  יותר 

   ע.צות אחד לכל שלב ביהתארגו

ויקט. רשו בפרהעפר, שיידדות  ודות את כל עבויתאם/יתכן/יבצע במסגרת העב  יהקבלן הפאומט

הר  וזאת לאחר תיאום מלא הגורמים  כבלים,  מול  כגון חברת חשמל, טלפון, תקשורת,  לווטיים 

    .יהוד מווסון ת ריייע ובכפוף להחייתתשתיות   ה וגורמימי העירי, גורןלווי

תבוצ העפר  והה  עעבודות  לב  תשומת  אחריתוך  קבלים  בעבודות  מיוחדת  בתוכית תחשבות  ם 

לבמקב ביהפאומטין  הקבלעבודת  יל  ופסולת  עפר  עודפי  ירוכזו  .  שטחי  יה  בגבולות  ורק  אך 

ע שיתואם  כפי  והמורשים,  מתואמים  הרשויוהעבודה  המוסמכם  לת  ויסולקו  שפך ות,  מקום 

לקוט   הקבלן הפאומטי. על  פגעי אבק לסביבהמ  וםדקו ויורטבו לצמצם זמיות יהורכיד.  מאושר

האמ לבכל  הדרושים  שאמיעצעים  פיזור  וכרית  בוץ,  סחף,  ממיקסרים,  בטון  מחוץ ות    יוצ"ב 

    לגבולות האתר, על גבי תשתיות ציבוריות ו/או פרטיות קיימות.
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המ הפישטח  (המבה  בה  יימסר  אומטי  במ  לצורך  אומטיהפ  ןבללקראשי)  עבודתו  ו  צבביצוע 

ימים  קי, האם  ספת  ה וללא תמורעצמו ולברר, ב  הקבלן הפאומטי). באחריות  "AS-ISהוכחי ("

ע וכו' שיהיה עליו לטפל בסילוקם/בהחלפתם, ולטפל  זיהומי קרקבו מתקים/מערכות/תשתיות/  

  דין.  פידרש על בהם בהתאם כ

  כללי  7.21.1

הקבלן  מחסביב   7.21.1.1 אתרוי  טומהפיאה  הראשי  המ  יסביב  תחום ר  גדתוקם    בה  בגבול 

בה הגדר לא תפחת גוהעבודות,    לגמרשאר במקומה עד  ע העבודות, לפי תחילת העבודות ותיביצו

  יסה בלתי מבוקרת לשטח ותתרום למיעת פיזור אבק. תימע כל כמטר. הגדר  3מ 

  . בועשל ולכל הפחות אחתוצע ע"פ צורך צטבר, יבר מאבק מיקוי הגד 7.21.1.2

העו 7.21.1.3 לרשתשירותי  יחוברו  ו/אביה  בדים  העירוית  פתרון  וב  כל  ו/או  כימיים,  שירותים  ו 

  סביבה בעירייה.  ה אגף לאיכותדי החר שיאושר על יא

לקוט בכל האמצעים הדרשים למיעת מפגעים ומטרדים  את העבודה על הקבלן המבצע 7.21.1.4

  הפרויקט.ך ביצוע לכל אור סביבתיים

דרש וחומר וסף שיי  מךמסת ו/או להציג כל  ל דרישה וספע כצלב  קבלן הפאומטי העל   7.21.1.5

  . יהוד מווסון על ידי עיריית 

מבהמשקבלי    לכל  יעביר  הפאומטיהקבלן   7.21.1.6 האתר  של  אופיו  אודות  הסברים  חיה ה 

 מסמך זה.סביבתית וקבלי המשה יידרשו לעמוד בכלל ההחיות המופיעות ב

  במהלך הביה  מפגעי רעש ורעידות מיעת   7.21.2

הספלמ 7.21.2.1 מציי  יעלרעש  לא  הבייה  של80DB  עלה  וד  במרחק  כדרש   15  )  מהמכוה  מ' 

  . 1979 –ציוד ביה), התשל"ט ר מלתי סביעש ביעת מפגעים (רבהוראות התקות למ

  1992  –ת יעמוד בהוראות התקות למיעת מפגעים (מיעת רעש), התש"ג  עבודורעש ה 7.21.2.2

  . 2011-ע"א תיקון תש ו

פי ח 7.21.2.3 באתרעל  בימי  ייבי  וק עבודות  באזורי מגוריה  בין השעות  הים  חול  עד   07:00ם 

לפי כיסת יום המוחה    שעה(או כ  17:00ק העבודה בשעה  בלבד. בערב יום מוחה תופס  19:00

עת  ות למילמחרת יום המוחה. העבודה תבוצע בכפוף לתק 07:00תחודש בשעה רף) ובעות החו

למפגעי המשרד  במגבלות  וב ם,  הסביבה  לאהתהגת  הסביבתית  הוראות  ם  ייה  ירבעהיחידה 

  ובאישורה.

ביימ 7.21.2.4 בסביבה מעבודות  בבתים  בקריטרפלסי הרעידות  יעמדו  בתקן  דרים, המוגיויה  ם 

  מתייחסים להשפעת הרעידות על ביין וגם על אדם.  , ה3-ו 2בפרקים  DIN 4150גרמי 

  ק מטרדי אבומיעת  איכות אוויר 7.21.3

מצעים  יקוט הקבלן בא  קי  בתקות חוק אווירועמידה  יר  ואודי אבק, זיהום  לצורך מיעת מטר

  הבאים: 
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יצירה 7.21.3.1 למיעת  צעדים  א  יקטו  של  פיזור  הרבק   או  לא   טבתכגון  ודרכים  עפר  ערימות 

  סלולות.  

 שר יתתפעילות יוצרת אבק באתר בימים בהם מתקיימים התאים הבאים: כאימע  ת 7.21.3.2

ב רמותחזית  של  התקשורת  זיכלי  של  גבוהות  חלקאו  םהות  צויר  בהם  ובימים  רוחות יופויקי  ת 

  מ'/ לשייה בקירוב). 6שמהירותן עולה על  חזקות (

אבק בדגש  פגעי  קיטת האמצעים המתאימים לצמצום מ  תוךיבוצעו  אות  קידוחי הכלוס 7.21.3.3

  ם. על שעות הבוקר והערב בהם מתקיימים תאי פיזור קשיי 

)  דוח (מיקרופייליםוות קיבמכ  ושעשה על ידי שימבק מפעולות קידוח יפליטת א  צמצום 7.21.3.4

אבמצ בקולטי  בוידות  אבק  פליטת  ימע  אשר  אחר  אמצעי  כל  או  (כגק  הקידוח  המשך  רטבה  ון 

בגודל  יפהרצ בציור  ובתוך הקידוח  עם  ל  2"  מסביב  החומר  פליטת  פתח  של  מלא  וכיסוי  פחות 

  חומר קשיח). 

לח כל  ל חומר  ר עושמוההעמסה בכדי לעפר באזורי הפריקה  ערימות הרטבה על  תבוצע ה 7.21.3.5

  הזמן.

ה 7.21.3.6 למיעדיצעכל  הדרושים  לידים  יובאו  מהאתר  ואבק  חלקיקים  פליטות  כלל  ת  עת 

  באתר העבודות.  יודעילי הצומפ העובדים

7.21.3.7 ים. דסי, כלי הרכב, ציוד הסיעה המתוכיתן במסלולי הועו באתר עד כמה שי  

במהירות   7.21.3.8 תהסיעה  לא  על  אתר  יו  25עלה  בכיסקמ"ש,  שילוט  האתבתחוה  צב  ר  ומי 

  קמ"ש.  25הסיעה ל  בילים את מהירותמגה במקומות בולטים

יותקן   7.21.3.9 מהאתר  צמביציאה  ליקוי  הרכיגי  מתקן  מ כלי  פיזור ב  למוע  בכדי  בוץ  שאריות 

  כבישים סמוכים.  ם על גושי

ת הסיעה  לת מהירואשר להגביבוצע תדרוך של הגי משאיות הכסות לאתר ב 7.21.3.10

  אבק.  יעתבמודות וחשיבותה בתחום העב

המשא י 7.21.3.11 את  לכסות  חומרים ת  יוש  (גם   המובילות  באוויר  להתפזר  העלולים 

  . אית לא מכוסה לא תצא מאתר העבודותמש צדדיהן.שי יקות) בברזט מבמידה והן ר

ככל    כת חומרים מהמחפר או מדלי המוף על המשאית תיעשה בגובה מוךשפי 7.21.3.12

  שר.האפ

שייהשלכ 7.21.3.13 מקומה  פסולת  בת  תעשה  ומעלה  בלבד, שרוול    עותצאמה  ייעודי 

יעת התרוממות אבק.למכולה מכוסה ביב ותשיריעה למ  

  ת ה"ל בזמן ביצוע העבודות.לצוות וההמהוראידאג לביצוע ה מהל העבודה, 7.21.3.14

  צעים למיעת זיהום קרקע       ת ואמהוראו 7.21.4

לעבודתו או    חומרים שהשתמש בהם  ור בתוכםדים ולאצ על הקבלן להציב כלי קיבול יעו 7.21.4.1

מעכת  וארש כ וצאה  המסווגים  כדוגמרחובודתו  מסוכים  מוכתמת ים  קרקע  שמן,  פחיות  מת 

  וכיו"ב.  ים ם, מסכתמים, סמרטוטים מובשמים ודלקי
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  התאם לוהל פיוי חומרים מסוכים.  עשה בסילוקם של חומרים אלה יי 7.21.4.2

  בו.  או החומרים שהוחו/ח המכל ומפ 110%פח המאצרות יהיה לפחות  7.21.4.3

ומן העבודה בהתאם מורשה ורישום בית  וללת רעילה לאתר פסוי פסולפי  איהקבלן אחר 7.21.4.4

  לוהל רישום ותיעוד. 

לקוט  ע 7.21.4.5 הקבלן  ושמיםהפ  האמצעיםבכל  ל  דלקים  אחסון  (כדוגמת  רות במאצ  יזיים 

ס  מפח החומר המאוחסן, מלאי זמין של  110%תקיות בגודל של   ') הדרשים  פיחה וכוחומרי 

        זיהום. של הקרו /או טיפול במלמיעה 

  שמים ו יםטיפול בדלק 7.21.5

  וראות כדלקמן:לק/שמן באתר יוח בתוך מאצרה  ויעמוד בהכל מיכל ד

  מפח המכל שבתוכו. 110%ה לפחות יהיהמאצרה פח  7.21.5.1

  תהיה עמידה בפי חלחול שמן ודלק. מאצרהה 7.21.5.2

  וף. יותקן מגבקודת היציאה של המאצרה  7.21.5.3

  בלבד. מי גשם וז קיי סגור ויפתח לף יישאר במצב ורמלהמגו 7.21.5.4

במאצרה 7.21.5.5 זמן  טוי  שפך  פרק  תוך  על  פל  יעלה  גילו  24שלא  מרגע  הקבלןיושעות  יפעל   , 

  אצרה.וץ למקוי המאצרה, כך שלא תהיה דליפה מחויהחומר  פיגתמידית לס

  ר.יטה מאושלאתר קל פיוי שמן משומש מהאתר, יעשה על ידי קבלן פיוי מאושר 7.21.5.6

 ל גורם מוסמך. ש שההצורך על פי דרי , במידתצגווויל פיוי ישמרו קבלות המעידות ע 7.21.5.7

  יעת יתושים מ 7.21.6

  תר.הא ב בתחוםביו מים עומדים או על היווצרות מקווי איסורחל 

  ו שפכים בשטח האתר. ם ו/איש למוע ו/או לחסל היקוות מי  7.21.6.1

  האפשר. ון במידתל זמן תיש לשמור על אתר מסודר, מאורגן וקי בכ 7.21.6.2

  .  גובל באתר הבייההשטח ה של  וותל יקיוו ושלמיש לשמור ע 7.21.6.3

יקיוה 7.21.6.4 צוות  במהלךעמדת  הבייה  אתר  את  לקות  תפקידו  אשר  ימ  ן  ואשר  ע  היום 

 יים. יבתגעים סבמפ

  פסולת ושפכים   7.21.7

שייווצר 7.21.7.1 ומישפכים  עמידה   ו  לצורך  מקדים  טיפול  הצורך  במידת  יטופלו  בטון,  שטיפת 

  ב העירוית. שפכים למערכת הביו ר להזרמתתקן המותב

ר. הפסולת תפוה לאתרים  ג שהוא בשטח האתסול שריפת פסולת מכ /ה הטמהורשתא ל 7.21.7.2

  ד.מורשים כדין בלב

  יון ומחזור באתר. , מ ת פסולתאציריוקצה שטח ל 7.21.7.3

 מתקי אצירה ייעודיים  בהתאם להוראות היחידה הסביבתית.אצר בפסולת מוצקה תי 7.21.7.4

  ות  בודה ובאתר ההתארגבשטח הע  שילוטר וגידו  7.22
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 הראשיה  מבהמתאר הדמיה של  ה  לטיוקם ש  הפאומטי  הקבלןל  ת שוגבאתר ההתאר 7.22.1

ה בשטח  הראשית  הצרת  הגו  .1041תמ"ל  ת  תכיוכלל  ידל  ידי  יקבע  שלט  ויואר   העירייהעל 

הלילה רקה,  בשעות  ולא  בין השאר  יכלול  שם  את    -שלט  הפרויקט,  הפאומשם  וגו  , לטי הקבלן 

קח העבודה מפשם    ,מהל הפרויקט  שם  ,הריייהע, שם ולוגו  מטיהקבלן הפאורות בגוף  כלל החב 

    שמות המתכים והטלפוים שלהם.  וים שלהם,והטלפ

לשל 7.22.2 איסור  שיחל  מב  בסחרי  לוט  שיוצב  שילוט  העבודה.  אתרי  להחיית יגובשטח  ד 

  עבודה.  תרי הויסולק מא הקבלן הפאומטייוסר מידית ע"י  העירייה

מאוהשי 7.22.3 לא  באתר  יוצב  מ לוט  ל-חר  צוקב   ראחחודשיים  עבודה    לת   להקמתהתחלת 

  הקמת אתר ההתארגות.  קטע ראשון  ו/אומ

השילוט, 7.22.4 יההקמ  הוצאות  בגיו,   אגרות  עלות  באתו  הפאומטיחריות  יו  ללא  ו  הקבלן 

  .  פת וסתמורה 

בודתו, ולות תחום עם בגבלהקי  הקבלן הפאומטילפי התחלת פעולות הביה באתר על   7.22.5

  קשו.  משה במידה ויתבי אזור  ר משי להפרדתגידו  וכן ית, גדר ארעירייההעלפי החיית 

ים יהיו באישור  והשערדרות  ם הגון מפרט ומיקו בגדרות ישולבו שערים על פי צורך. תכ 7.22.6

 .עמהמט ו/או ציג העירייה

  

  

  

    העירייהתיאומים מול  7.23

  ת המבוססות ביןג לפעול בהתאם להחיוידא  פאומטיבלן הקה  בוסף לכתוב בחוזה על ספחיו,

 הקבלן הפאומטיבמקום הביה" ובמידה ו  חלק טז' "בקורת  יהן ובתכוה  חוק  ותעל תקאר  שה

  יחולו גם עליו.  אילו ראות ע הו גם הקבלן המבצ הוא

הפאומטי הם  מהל הפרויקט מטע 7.23.1 ל  קבלן  בכתב  או מי מטעמה    עירייהמחויב להמציא 

  העבודה ילת  לפי תח הצהרות הבאות ם/אסמכתאות/ישוריהא את

  עבודה.  תחילתעל  עההוד 7.23.1.1

מבהע  שמבצ  אישור 7.23.1.2 הן  עומ  העבודה,  מרכיביה  על  ראשית  צרת  הצבת  והן  ד  ראשי 

    .ן רשוםה קבלכלל זז וב בדרישות המכר

הפרויקט/מ 7.23.1.3 מהל  כי  מטעם  הדאישור  הביצוע  הפאומטי ס  על    הקבלן  האחראי  הוא 

  ה. ביקרות הבי

 . יין לסימון קו בבקשה  7.23.1.4

  ידרש.ביבה במידה וית הסלהג רדרקע על ידי המשאישור שחרור הק 7.23.1.5

7.23.1.6 העירייהדסי/תשתיות מטעם אישורי תיאום ה .    

  כדרש.  אחר, המצאת כל מסמך 7.23.1.7
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או מי מטעמה בכתב   ירייהעל  מחויב להמציא  הקבלן הפאומטי מטעם  ויקט  ל הפרמה  7.23.2

 ועביצאת   המסמכים הבאים עם התקדמות ה

יסלפ 7.23.2.1 יציקת  הראשי  י  המבה  מוסמךאי-ודות  מודד  היסודות קומם  מי  לע  שור  של 

  .אי ההיתרתתאם לבה

תומכים    לפי 7.23.2.2 קירות  יסודות/ביצוע  על  אישור  -יציקת  מוסמך  של  מיקומודד  ם 

   .תרות/קירות תומכים בהתאם לתאים בהיהיסוד

גמר שלד קומת מסד   7.23.2.3 לגבי מיקומה    –עם    ל קומת המסדבהה שוגואישור מודד מוסמך 

  .בהתאם לתאי ההיתר

גמר השלד 7.23.2.4 גמ וח  ודי  -עם  עעל  ביצוע שלד  הקבלן ויקט של  י מטעם מהל הפררא"י אחר 

 .  הפאומטי

 י מהל הפרויקט. תב ע"די בכמיי דיווח –ההיתר  בכל סטייה מתאי 7.23.2.5

דרישת   7.23.2.6 פי  של  -  הרייהעיעל  הפרויקט  מהל  ידי  על  שוים  בשלבים  הקבלן  דיווחים 

   .ומטיפאה

עבו 7.23.2.7 של  הפסקת  במקרה  ה  דעהווהארכיאולוגיים    שרידים   דות  לרשות על    ימצאותם 

   .תקוהעתי

עצים   7.23.2.8 הדרשים    –העתקת  העצים  למיקום  מוסמך  מודד  האישור  פי  על    חיות העתקה 

 ר. ההית

  מצאת כל מסמך אחר כדרש. ה 7.23.2.9

הפאומטימטעם    טקרוימהל הפ 7.23.3 ל  הקבלן  בכתב  המ  עירייהמחויב להמציא  ים סמכאת 

   .ממוקם  ו הואש ברמגב  יואשי ומרכיברה מבה העבודת הקמת  אים עם סיום הב

  .העירייהאי מטעם מהל הפרויקט של דיווח של אחר- יהבגמר העם  7.23.3.1

   .) 4 טופס גמר (טופסבקשה ל 7.23.3.2

   .5וטופס  4ס ת טופהשג 7.23.3.3

 רש. כד המצאת כל מסמך אחר  7.23.3.4

  

  מערכת פיאומטית  ביצוע  החיות 7.24

 ם. תית אחרת בכל הכיוויס"מ מכל תש 50 ת פחויש לדאוג למרחק של ל 7.24.1

בח ס"מ    50של   ק  יש לדאוג שהמרח 7.24.2 ע  של ציות  ישמר  צרת האשפה תשתיות אחרות  ם 

  הפיאומטית. 

 ס"מ   400מצאת בעומק של צרת פיאומטית  7.24.3

ה    7.24.3.1 מעל  עצים  לטוע  ורוצים  השורשים  במידה  שמערכת  וידוע  הפיאומטית  צרת 

 20של  הגת בטון בשכבה    ביצועטית , יש לוודא  רת הפיאומשל הצים  עלולה להגיע לעומק

 . ומטיתמעל הצרת הפיאמ ס" 50 ובגובה של  מס"
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אין    - אומטית  ירת הפס"מ מעל הצ  100גובה של  במידה ועומק שורשי העצים רדוד עד ל 7.24.4

 בעיה לטעת את העצים 

 להתחייב לביצוע הטיעות עפ"י הרשום .  על הרשות  7.24.5

  

  דות העבו צועופן ביא 8

 שירותים ביצוע ה 8.1

דרישת    חרא  לאן ובדרך שתמופדו באי-ם יבוצעו עלשירותיי המתחייב בזאת כ  הפאומטיהקבלן  

  ברמות התחזוקה הגבוהות ביותר. וכי המערכת תתוחזק העירייה

  השירותים טיב  8.2

  וברמה גבוהה. ותי האחזקה במיומות, במקצועיות, ביעילותשיראת  יבצע הקבלן הפאומטי

 יסה למתקן רי כישוא 8.3

למכ אדם  כל  של  יסת  ולה  כפופה  העירייהתקים  קצתרים  של  הבאישורים  ויטין   הלמאו  /חון 

,  עירייהעובדים לוי היוודא כאמור לעיל את העברת ת    הקבלן הפאומטי. העירייהזוקה של  תחה

פי   מעל  וספהעירייהל  ש    קובלוהל  שירות  אשי  יהיו  כי  ידאג  רמתם  ,  מבחית    צועית המקים 

  ה.קרה הצורך יוכלו לתת מעם המתקן כך שבמוהיכרותם ע

 הוראות  מילוי 8.4

ל  טיומהפא  הקבלן העאחא  מלמתחייב  חוקי  כל  כולל  דין,  כל  הוראות  הרשויות ר  והוראות  זר 

  המוסמכות.

 ת וביקורותבדיקו 8.5

הפאומטי וקיומן    רייהעילפשר  יא  הקבלן  פעולתו  דרך  בכל עת את  חוזה  לבדוק  הוראות  זה של 

ההסיד-על וקיום  ע" ו  שקבעו  ל  העירייהי  דרים  והבי  בביצוע  יהעיריויסייע  קורת הבדיקות 

ומי ידרש לרבות עיון בספרים, בייש  כל מידע  עירייהל  הקבלן הפאומטיר סוימך  רושה. לשם כהד

  עבודה, בחשבוות וכיו"ב.

  העירייה ו בלן הפאומטיהק בין שת"פ 8.6

הפאומטי השמת  הקבלן  את  לבצע  בירוחייב  ובשיתתים  עם  תיאום  פעולה  מת   ירייההעוף  על 

הת  ועללהוציא לפ ח  חייבויותיו עלאת  במלואןוזפי  זה  רצובילשו  ה  . העירייההמלאה של    העות 

  תים. ירוע השלביצו  הקבלן הפאומטידית של הבלע  באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותואין 

  

 ביצוע השירותים עפ"י הוראות החוזה 8.7

חירותיהש  כי  העירייה  הקבע או  כולם  מבוצם  אים  זלקם,  חוזה  הוראות  עפ"י  תהא ה,  עים 

ועקב סופית  שימ  ובלש    הפאומטי   לןהקבל  יעתו  כפי  השירותים  את  ולבצע  ידי  -עלדרש  ייד 

העבודותהעירייה ביצוע  הפאומטיע"י    .  התראת    הקבלן  לפגוע ל  הירייהעלאחר  כדי  בו  יהיה  א 

  ת הזק.פי מיד  מטיהפאולן הקבמחשבוו של  לכות העירייהבזכות 

 רותים השימטיב  העירייהעות רצון אי שבי 8.8
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 העירייה היר  תז    ,האיו לשביעות רצו  בלן הפאומטיהקי  ע"ע השירותים  צוכי בי  העירייה  הקבע

ל, ואם לא שופר המצב תוך חמישה  לעימור  בכתב, בוסף לביצוע היכוי כא  ומטי הקבלן הפאאת  

  לים עצמאיים שיבצעו את ק עובדים או קבלהעסי  ירייההע  ת ירשאמתן אזהרה זו,    ימים לאחר

מכל  וזאת מבלי לגרוע לקבלן הפאומטים  עיגיהמתוך הכספים מ בודתםולשלם עבור ע ירותיםהש

זה לרבו זכות היכוי או כל קס אחרת מימהוראה אחרת בחוזה  בכל  שדרשיי  וש  לפגוע  ומבלי   ,

  לפי כל דין.  עירייהסעד אחר העומד ל

 פאומטיהקבלן הרדי ת במששורתק 8.9

ד, ובו  וקמ  יורשותו במשרדל  יעמודתקופת החוזה    משך כלי במתחייב בזאת כ  הפאומטיהקבלן  

האיטרט לרשת  המחובר  שי  מחשב  מייל,  הודעות  לקבלת  וכי מכשי  כדרש  לפחות  טלפון  רי 

לא יאוחר יין,  העיבוי, הכול לפי  או עובדי הג/במשרדו תגעה לידיעת ציגו וה  ימסרהודעות שת

ם  שיהתגובה הדרי  ולזמבהתאם לדרישה  מלואן  ו ביד-מסירתן ותבוצעה על  דקות ממועד  60  -מ

  .  יום הכיפורים)למעט שעות ביממה בכל ימות השה ( 24בלה בסעיף לעיל. המוקד יפעל במשך בט

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ת תקלוטבלת  3טבלה 

      

 התקלהרמת דחיפות  תיאור התקלה   דוגמה לתקלה

מתפעל כת את העובד הגורן אשר מסזת העתקלה של תזו

  .  לתפסוו/או הג משאית ה

    ש/מדרכה. ביבכ ר ב ומשאיר חוגרה שיסוי לשוחת בקכ

ת חיי תקלה בטיחותית או המסכ

המעו/אדם   את  משביתה  רכת או 

מעל  ה ו/או    מבים  3פיאומטית 

רך בקרת וסיון אוויר במעקלה  ת

  .הראשיה מבב

  קלה דחופה ת

פיוי הפסולת עים לפעולת  דות שאים מפריורעשים או ת

  ת  הפיאומטי

  רגילה  להתק  דחופה חרת שאיה ה אכל תקל

  

  

  היקף תקלות  - 4 טבלה

  

פיוי מע  תקלות/מערכת  ראשית צמערכות אלקטרו רך  עמדות רת 
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בודד   במבה 

מ /(מגורים/משרד

  סחר)

מבה    -יותמכ

  ראשי

  –שלכה  ה  מרחב ציבורי 

  רי מרחב ציבו

תקלו מאושר ת  מס' 

  ריט בודד פ  -לשה

1  2  5  5  

מאושר תקלות   מס' 

  ת ערכמ -ה לש

1  1  1  1  

תגו יקון לת  בהזמן 

  עות) שתקלה (

2  2  2  2  

לתיקון   מוקצב  זמן 

  תקלה (שעות) 

24  12  6  24  

תגוב לתיקון ה  זמן 

  ות) תקלה דחופה (שע

1  2  2  2  

לתיקון  זמן   מוקצב 

  ) תקלה דחופה (שעות

4  4  12  4  

  

 הוראותות או הפרת אי עמידה במשימל ויים במקרה שפיצ 8.10

ע ולא  על  הפאומטיהקבלן  מד  היה  מסמך  במשימות  הפהז  פי  או  הוראה,  תהא מהוראותיו,    ר 

כתב    -1ב/  ספח י מוסכם בסך הקוב בספחייב את הקבלן הפיאומטי בפיצוי כרשאית ל  העירייה

ע לפרק הזמן שקבם  זו ימו בהתאדים האמורים בטבלה  כל המועות לחוזה, לכל מקרה.  הכמוי

ו/או לביצוע  לתיקון הת או  לכות    רשאי  יהיריהעיהיה    ען הסר ספקלמ(  .ועתזקה המהאחקלה 

המ הפיצוי  סכום  את  לאלתר  התגבשות  לקזז  עם  זו,  בטבלה  כאמור  עמידה  ההוסכם  פרה/אי 

תיקן    וגם  במשימה הקבלן  שיתה  אם  התראה  לאחר  ההפרה  פיצויאת  כי  מודגש  קבע    לו.  זה 

  מות. עמידה במשיה או אי הב ההפרעק  העירייה זקיו של  הצדדים את    הערכה זהירה שלר  לאח

על הוראות האחזקה ולוח זימון   תתבססה תוכית אחזקה מועת שתית  יבה    יהפאומט  ןלהקב

עת השתית תוכית האחזקה המו.  העירייהר אושרו על ידי  , אשה כמפורט בתיק המתקןזקהאח

יחידת התימסר לא ה  מבללה  ור הפעאישדרים לפי מועד  כחודשיים קל   , קוח מידי שהפיישור 

    .)פי שקבעכ הראשי

זקה חודשים, דוח המפרט את יישום תכית האח  6, מידי  העירייהעביר לציג  י  הפאומטיקבלן  ה

השתית   של    למולהמועת  המקורי  פיגוריהתכון  יפרט  הדוח  ככל  התכית.  התכית,  ביישום  ם 

ביישוושיהיו, השלכ הפיגורים  פעילות המתחם  ם התכיתת  ועל  יפר,  הפעולותכן  ת שבכוו  ט את 

ה לרבול  מטיאופהקבלן  להשלמתקוט,  לביצוען,  הזמים  לוח  המועת   ת  האחזקה  עבודות 

  הפיגורים.  שותהמקורית ולמיעת הי בהתאם לתכית

 ובעות מהם, לרבות המשמעויות ההמועת השתית, על כל  ם שיבוצעו בתכית האחזקה  העדכוי

שי  עדכוים בעקבות  ביוזמת  בפעיל  וישעשו  ",  ירייההעות  יהוו  כהושילא  בחוז י"  ה  גדרתו 

  שלום. תללא תוספת  ללא תמורה וספת  ים אלה יבצע עדכו הקבלן הפאומטיו
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 הפאומטיבלן הק אתר תפעול  8.11

  וב עירוית. בר למערכת מים ולמערכת ביהמבה יחו 8.11.1

  ממסר פחת. ויצויד בקת יסודות תקית רו יחובר להאהמתקן כול 8.11.2

ההוצאו 8.11.3 והחז  תקתו, ת  של  הפעלתו  החשמקתו  בגירבות  ל  ל,מתקן  החלפת  הוצאות  ן 

    .טימהקבלן הפאוחלות על  -החשמל והמים  מורות שרופות, צריכת

יו 8.11.4 כולו  ומסודר,  חזק  המבה  קי  ויסופבאופן  יחודש  המתכלה  ע"י  הציוד  הקבלן  ק 

הפאומטיובאופן שוטף    הפאומטי להיה אחראי  הקבלן    י של המבה. יומ -וםהי  קיון השוטף,יי 

   .תיםשירוי רחד 2 הבמבישולבו 

ים תא, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מספת  ללא תמורה ויבה    הפאומטי  הקבלן 8.11.5

  צורך ביצוע העבודות. ם ומכשירים אחרים, לכלי לאחסת חומרים,

, ורך תקופת הביצוע, לכל אלהולכי רגל ולרכבת גישה חופשילאפשר  הקבלן הפאומטי  על 8.11.6

  . "ל ה והמשרדים מחסיםיועד לביית השטח המל

 או מפקח  העירייההביצוע לפי החיות    או במהלך  ע העבודה לפי החוזההשלמת ביצו  עם 8.11.7

ללא   בלן הפאומטיהקיפה, יפרק או יהרוס    את כל הבורות,  אומטיהפ  הקבלן, יסתום  טעמהמ

אוספת    תמורה הפרויקת  ,  מהל  (באם  מבה  מ ט  ואת  לכך)  על   הפאומטי  הקבלן  בייורשה 

המחסן  ציודם, המהשירת  א,  את  ואת  לעובדיםותים  אוכל  כחדר  שהוכן  ממקום    בה  ויסלקם 

   חה.דמותו טרם הקמת המ לקעד החזרת המצב  המבה

או 8.11.8 שרכש  הציוד  הפרויקט  כל  מהל  עבור  י  סופק  הפרויקט  ביצוע    לקבלן וחזר  לצורך 

  . פאומטיה

ן תתוכ  .הייהעיררישת  לפי ד  מעוצבת  לפחות,. מ'  2.2  בגובה  ר בגדר פח,לו יגודהשטח כו 8.11.9

    .ורת חוץותוקם תא

ו  ם אליכלול פריטי  אומטיפהקבלן הריטים המפורטים לעיל בפרד.  לא ישולם על כל הפ 8.11.10

ה היחידה  מחירי  עם על  הכמויות.  שבכתב  המח  שוים  יוחזרו  העבודה  המדפסתתום  כל  ו  שב, 

ב האמור  זה  הציוד  הפאולידי  פרק  הפאומטיהקבל.  מטיהקבלן  לכאח  ן  ושאי  ראי  ת  חויבטלל 

 ר ההתארגות ושטחי הביצוע.  באת העירייהתקן ו/או החיית פ חוק ו/או ע"

  . ייההעיראישורים שיתו ע"י  על סמך החיות ו/או ופייבצע שיקום   אומטיפהקבלן ה 8.11.11

  משרדי פיקוח באתר   9

ורה ה, במקום בו יהעבוד אתר, בתמורה וספת  ללאמו ו להקים בעצ אומטיהפהקבלן על  9.1

י דרישות מפורטות והוראות  , לפ ללא תמורה וספת  ולתחזק  )  העירייהם  (מטע   טקויהפרמהל    לו

מבטיקהפרומהל   המתכ   איכות,  בקרת  מהל    הפרויקט,הל  ממוש  י לש  ים ,   םיהמפקחים, 

  לעבודה משרדית.ר ים בין היתושיהיה מתא והיועצים

היתר  9.2 רכל  תשלוי,  או  בשיון  ום  דמידה  עפ"י  לצויידרשו  הין  הקמת   הים ה  מברך 

 .הקבלן הפאומטיל חשבון באחריות וע

   .וד יהיה חדשהצי 9.3
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, בתאי יקטהפרוכות למבה מהל  בסמיימוקם    ן הפאומטיבלהק אין התגדות שמשרד   9.4

  טין. חידה משרדית פרדת לחלושהוא יהווה י

עבור חיה מאספלט    משטח  טויקהפרד למבה מהל  יר בצמולהכש  לן הפאומטי קבהעל   9.5

  חיו. ואור הפרויקטהבלעדי של מהל כב לשימושם לי רכ 10 -א פחות מל

  ים דרשים.  וריבוצע קירוי בתחום כל השטח באז 9.6

  -מ  תוך לא יאוחר  הפרויקטל  יוקמו וימסרו לשימוש מהל וחיותיו הצמודות  ה"  המבה 9.7

  צו התחלת העבודה.מסירת  ריים, ממועדאקלדם ימי 14

  כלול:מבה יה 9.8

   דלקמן:חדרים כ  9.8.1

  ר. מ" 20.0 -, בשטח טו לא קטן מיקטהפרול מהל דו ששרמר חדר עבו 9.8.1.1

  ר.מ" 20.0 -מ בשטח טו לא קטן חדר ישיבות, 9.8.1.2

  ר.מ" 15.0-טח טו לא קטן ממהל הבטחת איכות בשבור חדר ע  9.8.1.3

  "ר כל אחד מהם.מ 12גודל של שי חדרים למפקחים ב 9.8.1.4

    .יותכמו שבחו הל איכותמ קרה,מהל שליטה וביחות, הבטלאיש מ"ר  12ודל בגדרים ח 9.8.1.5

ואורחיו.    ט הפרויקכיור לשימושם הבלעדי של מהל  רותים על, שיכלול אסלות וידר שח 9.8.1.6

  מים והחשמל.ה ,ברו למערכת הביוביחו השירותים

בר    גל-רר, מיקרומק  צוייד בדברים הבאים:חדר אוכל המ 9.8.1.7 שווה    4{תמי  ,כיור, מיי  או 

חשמל מקוקו  ערך}, כים   + שולחן  מי,  ול סאות  הבאופד  יציתאימים  את  שותף  בשתייה  ן  משרד 

  חמה קפה/תה. 

   .םוסורגי עילה אמיה ות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עםחלו 9.8.1.8

  . שלט המתאר את יעוד החדר על דלת המשרדים יקבע 9.8.1.9

בידוד ס של מבה יביל יוכבמקרה  וי דקורטיבי אחר.יפו יצופה בצכל חדר יטויח ויצבע א 9.8.1.10

הציפ בין  לקיתרמי  ולתקר וי  במר  דריםהח   ה.רות  טרצו  ירוצפו  בש  20/20צפות  יחופו  טיחי או 

C.V.P .  

  כ"ס לפחות. 2לכל חדר בהספק של מום יוורור, קירור וחיא  מתקן מיזוג אויר לפעולת 9.8.1.11

וציוד   9.8.2 מהל  ריהוט  של  באישורו  ותקין,  אשרלשהפרוייקט  רצוו,  ידי יירכש    ביעות  על 

וספלו  טיאומהקבלן הפ ריתלול בין הויכ ת לא תמורה:  

  , בכל משרד. חד, כולל מגירותס"מ כל א 180/70דיים במידות שולחות משרשי  9.8.2.1

  .עבור מהל ה"איים וש פ מה"משרדי לשימוש ת כסאו 14 9.8.2.2

  .אעוד אחד למהל ה"ו מצעי עילהלה, לשמירת תיקים, עם אארוות פח עם אמצעי עי 9.8.2.3

  .ותת התכיייים לתלבי קירות החדרם על גועי ת עץ מוקצעים, קבלוחו 9.8.2.4
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, שדכן עם סיכות, מחורר, מספריים,  : סרגל קה מידה, מחשבון כיסמשרדי הכולליוד  צ 9.8.2.5

דרש ע"י ימות שתסרים ותיקי קרטון, בכל כ, עטים, עפרוות, קלדבקהים, מתקן עם סרט הטבא

  .רויקטהפמהל 

  שרדים. אחד מהמלכל טלפון קבוע  תהתק 9.8.2.6

    .צילום ופלוטרמכות  ,עמדפסת צב 9.8.2.7

וכסאושולח 9.8.2.8 להתבת  ות  האשיםאם  ר  כמות  לשביעות  מהמשרדים  אחד  של בכל  צוו 

  מהל הפרויקט.

 מהל הפרויקט. ה לשביעות רצוו של הקרבות הכולל ווילון ישמקרן לחדר הי 9.8.2.9

עבו 9.8.3 (מיימום  תחות  מחש  5דה  תוכוכולל   + כדרש)ת  וב  רישיון    היקפי וציוד    עם 

  כדלקמן:  תהייה יותת טכשוידרהואשיו. רויקט די של מהל הפש הבלעימו ים לשלמשרד

  מפרט  טכי  כדלקמן: תחת עבודה (מחשב)  9.8.3.1

  ) 10030/7222 ( Dell Latitud E5580ייד 

 7th Generation Intel Core i7-7600U Processor  

8GB (1x8GB) 2133MHz DDR4  

256GB M.2 SATA Solid State Drive 

 )15.6 ("FHD (1920x1080) Non-Touch Anti-Glare  

NVIDA GF 940MX 

Windows 10 Professional (64Bit 

  ש שים אחריות יצרן באתר הלקוח שלו

  : ה ודעב

  בעברית  ולעדכוי מערכת הפעלה ואתח –עבודה במעבדה 

WIN10 

  תחת עגיה :

  Dell Dock WD-15 with 130W USB-C ACתחת עגיה 

  וק.בשגרסה אחרוה קורי בד, מודישיון בצ"ל  רות :  עבור כל התוכתוכה

לא 9.8.3.2 גישה  אלחוטקוי  איטרט   + מהיר  של  יטרט  פס  רוחב  דוא"ל.  תיבת   +  גהמ  100י 

  . טפחות + חיבור לקו טלפון וספק שירותי איטרל

 הביצוע. שירות ואחריות לחומרה ותוכה במשך כל תקופת 9.8.3.3

  ה עממפקח מטו/או  ייההעירעל פי דרישת תאושר  לת הציוד הסופית כות 9.8.3.4

במפרט  יגוד  ב 9.8.3.5 סליללי  הכלאמור  סעלעבודות  עבור  ישולם  לא  וגישור,  בפרד  לה  זה  יף 

  .אומטיהפהקבלן ידה השוים.  הציוד ה"ל יהיה רכוש יחה והוא יהיה חלק ממחירי
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צילום 9.9 מכות  והתקת  סמשול  אספקת  בפקס,  ומייל,ריבת  ,  4A    ,3Aייר  לגודל    קה 

לד החברישובהתאם  עבוות  לא  סעיףר  רה.  בפרד  זה  ממהוא  ו  ישולם  חלק  היחידה  יהיה  חירי 

ה הציוד  רכוש  השוים.  יהיה  הפאומטי"ל  יוציא  ם  יובס  .הקבלן  הפאומטיהחוזה  את   הקבלן 

  עבודה.  ה הציוד מאתר

  ביטוח הציוד  9.10

הפאומטיעל   הלבטח    הקבלן  הציוד  כלמסאת  למשך  לאתר  הקבלן    .הפרויקטתקופת    ופק 

ובדן של הציוד המפורט לעיל  גיבה או א ה שלקריפי לאלתר במיוד חלפק צ לסהתחייב   ומטיפאה

  יוד שגב או אבד. לצה ו חלקו. על הציוד המסופק להיות זהא

אל הפריטים  על  ישולם  הפאומטי בפרד,  ו  לא  הפריטי   הקבלן  של  תקורת  על  יכלול  ה"ל  ם 

  רויקט כולו.הפ

  ר לרבות הציוד באת ת המשרדהשאר 9.11

הה באתר  בות  לריר את המשרד  ב להשאתחייי  פאומטיקבלן  ואישור הציוד  בדיקה  עד  העבודה 

  . ת באישור מהל הפרויקט וציג יחידת המחשוביותן סופי, כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מחשבו

המ  9.12 של  הסדירה  לעבודה  הדרושה  חשמל  מערכת  שתכתותקן  מאור לושרדים,  קודות  ל 

  אות ויעיל. וש מיפק שיאפשרו ש ת ובהסבכמו, ורי קירת וחיבטיום ורות פלואורסורות עומ
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  פרק תפעול  

  כללי  

  - הראשיה מבההפעלת של  10

  הקבלן הפאומטי   ייערך,  הפאומטית  כולל חלקי המערכת  הראשיה  מבה  עם סיום שלב הקמת

   .אשיהרה מבלר הפעלה אישו -הראשי המבהלקראת קבלת ההרשאה לתפעול 

המבה    חלקי המערכת שלל  ש  פי תחילת התפעולל  חודשים  3  העירייל  ימסור  מטיהקבלן הפאו

עוהראשי שלושה  בסיו,  למצב  ומעודכים  מושלמים  המתקן,    ,יצועהבם  תקים  ספרי  למבה  של 

הפאומט המבש,  יתולמערכת  חלקי  התכסית,  התשתיות,  מרכיבי  כל  את   המערכות,   ,היכללו 

למערכו  תכיותהמתקים,   אהתממשקות  ות  המתק  ם.האביזריחרות  למהל    ןספרי  ימסרו 

המ תכל,  היערכותה.  קטיהפרו כל  ביצוע  השלמת  הכלולים  ול  הוכחירכיבים  פ  לשלב  ת  דוקולפי 

מבה  ההעבוד לרבות  התתהראשי,  הצרת  הראשי  מגרשב עית  קרק  -,  הפיתוח    המבה  והשלמת 

וים  יקקות, התל הבדית כיהיה לבצע א  ומטיהקבלן הפאחריות  בא  עבודה.ת הלפי פקודהצמוד  

     . העירייהמלאה של ה הות, לשביעות רצורכמע וה הת של כל המבווההרצ

הפאומטי ל    הקבלן  בקשה  תקיות שואייגיש  להפעלה    ר  אישור  ולקבלת  ההקמה  לא  עבודות 

 אומטי הקבלן הפאחריות  . בוסף, בלההצפוי לאישור ההפע לפי המועדחודשים    3חר מאשר  יאו

   .ון עסקלפתוח תיק לרישיו . זיה על פי הליההמכל הדרש מו הראשיה למב 4פס להוציא טו

  

  - בכללותה מטית  הפיאו ת רכמע לראשויים ם לקבלת אישורי ההפעלה תאי 10.1

  ך קבלת ההרשאה לתפעולם לצורהתאילהלן ההחיות ו

ההפעלה . א אישור  לקבלת  בתחה  תאים  ההדסיראשוי  הפאומטי להקב  :  ום    3  ביצע  ן 

שסבבים   פרדים,  בשלושה מגרשאחר  ם/דיהמבה מגורים/משרמ  פיוי אשפה ל  לפחות  בפח ים 

אמצעית ועליוה  -תחתוה-ות פרדות  קומ  3-מ  אתוזשקל המקסימאלי אליו התחייב במפרט  ובמ

ק במכולת האשפה  תוצא ותיבדה  הפעילות תתועד באמצעים דיגיטליים והפסולת המפו.מבה  ב

ותתאב מהמב המהפסולת  להיקף  ים  מבה הראשי  /  הפוה   במשקל  טרם  .  פח  וו/א:  השקילה 

קבלתהפיו ולאחר  האשפה  ועם    י  בצילומים  תתועד    יצויד משקל  התקי.    קלמשבמבה הראשי 

ולי עפפרט מתקן השקילה בשטח התמ  ים ישירות לעירייה. , ויאפשר העברת תוLPRבמצלמת  

יתואם סופית בה אושל התחה  כתאם לדרישות המזמיה אך יאפשר בכל  ל סוג של  פן לשקול 

 פסולת היוצא משטח התחה.  

הפאומטי האארובות      בדיקתיבצע    הקבלן  איכות  מהמבוועל  הפלטת  הראשי  יר  במהלך  ה 

ים למבה  סמוכה  במבים  קלטותת הרמוויציג את ה    העיריית ההחיום הראשויים על פי  הסבבי

הסביבה ו/או היחידה    משרד להגתכמוגדר על ידי הסף לושא מטרדי ריח    רכיהראשי. עמידה בע

  . יהראשה מבל ר הפעלהשותהווה תאי לקבלת אי העירייהית של ביבתהס

  

  

  ומטי פאקבלן הה  י בתחום התפעול והתחזוקהשור ההפעלה הראשותאים לקבלת אי . ב

  : הלןים לרטים המפול התאר כחימלא א
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ות ת המערכות השוא  הקבלן הפאומטייציג  ,  הראשיה  מבלה  הפעלת אישור  טרם קבל -

  .המבה הראשי באתרלתפעול המצאות 

לפחו - המערכת  את  לבייחבר  ויבצין  ת  אחד  המערכותע  מגורים  של  השוות   הרצה 

      העירייהציג  בוכחות

יאוחר  יצ  ומטיהקבלן הפא - ההפעלה הראשוי את    אישור  לתטרם קב  יום   30  -מיג, לא 

   יפעיל את המערכת.האדם ש כוח

יום טרם    30  -, לא יאוחר מ  ערכתות המידע לתפעול המיציג את מערכ  יהקבלן הפאומט -

  ה הראשוי. פעלשור ההקבלת אי

יום    30  -ר מ  לתפעול המבה הראשי  לא יאוחאת הציוד מתאים  יציג    הפאומטי  לןהקב -

  שוי.ראהפעלה הישור הא תטרם קבל

  תקן בהתאם להוראות המפורטות  ספר המ יציג את הקבלן הפאומטי -

  פי כל דין.-דרשים עלם היציג את כל האישורי  בלן הפאומטיהק -

  

  מבה ראשי  – עולתפ לקראת השלמת מתקים 11

  שי למבה הראהפעלה מר הקמה ואישור ג 11.1

בדיק לתחילת  הכרחי  הכתאי  ההקקבלות  לעבודות  הולמתן  ה  מה  קבלן העלה,  הפאישור 

כגון: אישורי    ת תקיות הביהכי הרשויות הרלווטיות המאשרים אכל מסמ  יציג את    הפאומטי

החבר   אש,  מכבי בזק  בע"מ,  לישראל  החשמל  הישרחברת  בע"מ,אליה  לתקשורת  שרד מ   ת 

ם למרחביף  רשור פיקוד העוואיים,  כות הסביבה, יועץ גישות לכידה האזורית לאיהעבודה, היח

ה  שיכללו., ככל יםהמוגחובר בחיבור קבוע לחשמל ולתקשורתלהיות מהראשי על מב .  

לפי    90 והקבהמועד  יום    יעביר   טיהפאומהקבלן    ,ראשוי  לאישור ההפעלהלו"ז  וע בהמתוכן 

  ק.ועפ"י כל דין ובכלל זה ולא רפ"י מפרט הדסי המחויבים עורים ישהאכלל את 

חיות  על פי ה  העירייהעומדת בדרישות  ,  ידו  עלתוכה  ערכת שהמ  ת כל מתכן כיצהרה 11.1.1

קף וכל אמת מידה מקצועית  שבתוכל דין, תקה ותקן כרך זה ועל פי כאמור ב העירייההתכון של 

ב ב  -אותה   פידיווצעה  על  ובשלמות  התכת  ק  ההיתר,  ע"אי  המאושרות  כי  העירייהי  יות  וכן   ,

  קיה.מצאה ת שפעולתהדקה, ובול ידו הופעלה ה עוכהמערכת שת

פקת ומסבמפרט זה  ו  י המערכת מתפקדת כפי שדרש בחוזהועצים כהצהרת המתכים/י 11.1.2

על תפקודה  רשכד  תפוקות מתאימות  יד  ושאין השפעות שליליות  ת, רוערכות טכיות אחי מעל 

ו  כוספר מערכות שתן מו בייש אפשרות להשפעה הדדית כז  ההעירייבהם לדעת  באותם מקרים  

  רד. בפ

  בפרויקט.הראשי סטרוקציה של מבה וס וקוים סטטיים ותוכיות ביסחישוב רתמסי 11.1.3

חישובים 11.1.4 בשיט  מסירת  הפסולת  הפלהסעת  בשלב  ה  ביותר  הרחוק  מהמבה  יאומטית 

 דה  בואו לפי פקודת העו/ הוכחי
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בדיק 11.1.5 כגותוצאות  סביבתיות  רעילות  גזים  בדיקת  רדון,  גז  בן:  בדיחללים  שוים,  ת  קים 

לרבות   הראשי  ות רעש מחוץ למבה  ל, בדיקותרות בסמוך ללוחות חשמריה מק  בעוצמותעמידה  

פרט  י מד', לפוכהראשי  מבה  האיכות אוויר פלט מ  יקותץ אויר ומגופים, בדרעש ממערכות לח

  .העירייה לאישור הקבלן הפאומטיש בדיקות שיגי

והחייש 11.1.6 הגלאים  תפקוד  מעלסוים  בדיקות  לרבות  תאם בהמבים,  בקרת    כתרגיהם 

  יים. הרלבט רישות התקים הישראלייםלד

  מבה ראשי ת וספות לגבי דרישו -מיזוג אוויר ואוורור 11.1.7

  טיים. לוו קיו הר . על כל פר 1001התקים לעמידה בת"י  כון  אישור מ  . א 

קב  . ב  על    לן אישור  אויר  מי מיזוג  יחידות  למשך  הפעלת  אויר  לפחות   72זוג    שעות 

  תקין. פן  באו 

  צח. אויר    ות ס דו"ח וי  . ג 

  ם. ייקת מטבחוים ושירותי ויסות  ח  דו"  . ד 

  ויסות ייקת עשן.   דו"ח  . ה 

  הראשי .    יר פלט מהמבה דו"ח איכות או  . ו 

ה  . ז  חתומים    פעלה דו"חות  חשון,  מפוח  יחידות  כל     הפאומטי   בלן הק ע"י  של 

  הפרויקט מטעמו. ל  ומה 

  רצה. וה   ירור על הפעלה הק   ידות ות לרבות אישור ציג יצרן יח דו"ח הפעלת יט"א  . ח 

  דפי האש. ת כל מ ו ו"ח תקי ד  . ט 

  לכל הצרת במערכת. תקיים  דו"חות טסטים   . י 

  וספות  דרישות -חשמל  11.1.8

ב  . א    י פאומט הקבלן ה א כל הסתייגויות, חתום ע"י  ן לל ודק מוסמך מלא ותקי דו"ח 

  רקות, תקיות תאורה וכד'. בדיקת שקעים, הא בפרויקט, לרבות  ם  לגבי כל המתקי   , 

  ם. ראטורי מלא לג ס  מ צוע בדיקה בעו לבי שור  אי  . ב 

  גיה. רד האר לרישום הגראטורים במש   אישור  . ג 

רמ  . ד  התאמת  בדיקת  ואישור  לדריש דו"ח  תאורה  ע" ות  והתקן,  החוזה  יו ות  עצי  י 

  חשמל ובטיחות. 

  ל שתיכלל. ככ ות מערכת הדלק,  קי פקח לת אישורי מתכן ומ  . ה 

של   אישור  . ו  התאמה  הח   בדיקת  לדרישות  חרום  תאורת  יועץ  והת וזה  רמות  ע"י  קן 

  ל. שמ ח ה 

  קיה ללוחות החשמל. רפית ת ג - קה תרמו בדי  . ז 

בדיקת דו"  . ח  יוע   ח  ואישור  מגטית  אלקטרו  המ קריה  ע"י  מאושר  להגת  ץ  שרד 

  הסביבה. 

  תקים לכל ג"ת שהותקן בפרויקט. תיק   . ט 
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  החשמל הזמי.   ק ופרוק כל מתקן תו על י     הפאומטי לן  הקב ור  איש  . י 

  ברק).   ליא ן (כ ישור הגה בפי ברקים ע"פ תק א  . יא 

ת מערכת  ל וכיס ראטור לרבות הפסקת חשמ רכות ג מע ובות  ל ים ותג קר מ בדיקת   . יב 

  גראטורים לפעולה. 

  

  

  ת ת וספודרישו -ת מבה  בקר 11.1.9

בצו ן הב אישור קבל  . א  , כולל הופעת  ית רה פרט קרה על בדיקת כל קודות המערכת 

  ות במסכים. קל הת 

  כת בקרת תאורת חירום.  ר על תקיות מער אישו  . ב 

  ציוד מדידה. ל ל כיו   תעודת  . ג 

  הראשי המבה שות וספות לגבי דרי - גזכיבוי בי אש ולויג 11.1.10

  יבוי בגז. ת  גילוי אש וכ אישור מכון התקים לתקיות מערכו  . א 

  על השלמת העבודה.   כיין אישור הז  . ב 

 י.  יבו כ   מכלי אישור על חימוש   . ג 

  ראשי המבה הות לגבי דרישות וספ -י ללאדריכלות וכ 11.1.11

על   . א  ותקיה  מלאה  ת בדיקה  ת   5103"י  פי  ציפו תב ו לתקרות  אקו ,  יים  סט יים 

  גשים. ומ 

  ות טיח. בדיקת חוזק הידבק  . ב 

  בדיקת חוזק הדבקות ריצוף.  . ג 

  יפויים. חוזק הדבקות ח   בדיקת  . ד 

  קיות אביזרי כים. ת ות בדיקת שלמו  . ה 

  קסי.  אפו משטחי  בדיקות תקיות   . ו 

  יקה על פי ת"י. ת רצפה ברמות שח דו בדיקת עמי  . ז 

  : טיורלבדרישות וספות , היה  -איטום 11.1.12

    שלמת העבודות בגגות. לאחר ה ת  ת עדכי ת תקי גו ג בדיקת הצפת   . א 

  דרישות וספות:  -בטיחות  11.1.13

  ל שטח הפרויקט. ש בכ על השלמת איטומי א   והמפקח     אומטי הקבלן הפ אישור   . א 

    . )חת האיסוףת (הראשי ום במבה  החר לחצי  אישור על בדיקת כל   . ב 

  חות. יטגרציה ע"פ טבלת יועץ הבטי ישור על ביצוע א א  . ג 

  שור קוסטרוקטור. או אי   ש, חוק דור ככל שה ת  ו יקת העמסת מעק בד  . ד 

  מבה ראשי דרשות עבור הת ת וספודרישו 11.1.14
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  מעליות. מכון התקים ל   אישור  . א 

 ולמתקי הרמה.   רים אישור לעגו  . ב 

  ערכת בכללותה: המ ת לגבידרישות וספות שוו 11.1.15

  מכולות ודחסים. ור לגבי תקיות  יש א  . א 

  תקיות ואיטום צרת.  . ב 

  שוחות.   ות ותקי שלמות   . ג 

  . מגופים ה   ת תקיו  . ד 

  בר קיימא -וספותת דרישו 11.1.16

  .   5281ן התעדה לתקן ב' ממכואישור שלב  

  ציוד תיק המתקים וה

  ומטי פאהקבלן ה  ימסור  ,העד הקבוע בחוזה לקבלת אישור הפעליום לפי המו  90  -מוחר  א יאל

ערכת, חזקת כל חלקי המוד הרלבטיים לתפעול ולאל תיקי המתקים והציעותקים ש  3    ייהעירל

כיות עדות  מתקן ותו  ספרימגרש,  ובחצר ה  הוהמערכות במביות  תשתאת ה  היתר  אשר יכללו בין

  בפרד את הפרטים המפורטים להלן: אמה לצרכים בכל מקצוע יכללו בהת יוגשו

ון וצרת השקיה,  שבילים וכבישים, גיחיוים,    ללכו  חבות, רתיויקפהגדרות  כולל    חצר 11.2.1

  ים לוי וכדומה. ריכות מצר, פרגולות, במתקי ח

  וכדומה.ת למייה שמל, תקשורעיות לרבות מים וביוב, חקרק תתתשתיות  11.2.2

גגות, חדרי מדרגות,ות קוסטרוקציה, חיפוירכיביו לרבמבה על   11.2.3 פויים  חי  ים חיצויים, 

חפימיים  אביזריםכוות  ודלתלוות  ,  תקרלל  מקובע,  ריהוט  פריט,  של  חתכים  בייים,  ים  ות 

  מה.דויים , חישובים סטטיים וכים טכחריגים, תו

  ה. ולטי ברקים וכדומ, מערכת קערכת הארקהמתקי חשמל כולל מסדר, מ 11.2.4

חצרמערכות   11.2.5 תאורת  לרבות  לתאורה  למייהן  פימית  תאורה  מערכות  תאוררבו,  ת ת 

  ה מוארים.  הרואזלוט לטי מי וש חירום

  עשן. מערכות גילוי אש ו 11.2.6

  ז. מטיות במים ובגערכות כיבוי אש אוטו 11.2.7

  ת גלוי פריצה. מערכ 11.2.8

  יר ומערכת אוורור. אוו וגמערכת מיז 11.2.9

  .איסטלציה מערכת 11.2.10

 ריזה מערכת כ  11.2.11

י  ם למערכות אחרות בהן כללים מתק ם לגבי החשמל כוים גרים (הכלליחשמל וגרטו 11.2.12

  ר) אחים/משרדגורים/המ לל מבישמל כוח

  ך קיטת ו שיש לבצען תודגשו פעולות שאין לבצען אהחיות הבטיחות, יובוסף ל 11.2.12.1

    במתח גבוה ובגרטורים.  יוחדבמאמצעי בטיחות מיוחדים ו
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  י אש בלוחות.ערכות כיבוכות עזר כדוגמת מרט של מעראור מפוית 11.2.12.2

לן.  פן כיוואוי מיה  ואמצע  קרהורט של מערכות החשמל, הפיקוד, הבאור מפית 11.2.12.3

הכיסבות סימון מספול   פרטי פריסת הכבלים לרכ  יצויוחות החשמל  כמות של לוהסעל   ות ר 

הסכמות יסומו   גידים. עלים ומספר הל על הגידים,  חתכי הכבלבפועת  והיציאות כפי שמסומו

הכ קודות  הרצוייםל  והערכים  וויסות,    מדידה  לכיול  לבדיקה,  מהדמספהמשמשים  קים  ור 

  חד קווים של הלוח   סכמהכים ומפסקים, , גודל תיים ליכך מוים, חתליכומו

  גרטורים.  לסכרוןשות ות הדרמפורט של הפעולאור ית 11.2.12.4

מי  הוראות לכיוון ז  בה, כוללת החשמל במלטיפול ואחזקה לכל מערכואות  ורה 11.2.12.5

  .ןמייהלה שים בהוראות לוויסות יחידות הבקרוהגות על מא"תים הרא השהייה

  ח אצל היצרן.תית של הלודרהס דיקהודת הבתע צילום 11.2.12.6

ליום    תתכיו 11.2.12.7 ו/מושלמות, עדכיות  העבודות, המאוחר    או סיוםמסירת המתקן 

היקף עהתוכ.  מביהם כל  יכילו את  רשימה של      הפאומטי  הקבלןבודת  יות    תכיות שעל להלן 

  חר ם/אם/משרדיהמגוריי במבה הראשי וכולל בחדרים של מב-להכין הקבלן הפאומטי

החשמלי,  ווהח  יותתכ 11.2.12.7.1 מהלוחות  ט  ופקוד  מפורטות  כוח  סכמות  הציוד.  של אל 

חשמל, שלסימון    לוחות  בצוע  ותכיות  חדרי  רטוטש המעגלים  של  כלליים  הרכבה  החשמל, י 

  בסיסים והגבהות.  ם, תכיות תעלות הולכת כבליכי ציוד, מער

11.2.12.7.2 שמליות עבודה וייצור של כל לוחות החתכ .  

רטבלא 11.2.12.7.3 עם  פריסשימות  השת  הם  קעי ת  ווהמפסקים  מעגל  לכל  פי  מחוברים  על 

  סימום בפועל. 

ובקרהמולי 11.2.12.7.4 פיקוד  שלהם,    יצויו  כי  הזיהוי  סימי  גוכמעם  אותיות,  ו  וים, 

  ו'. מספרים וכ

  אוויר מיזוג  11.2.13

מערית 11.2.13.1 של  מפורט  כדאור  עזר  לפעוכות  בקרה  מערכות  ווגמת  הפסקה  /לה  או 

 בזמן אש. 

11.2.13.2 מ ואלמועירשימת  חשם  עם  מליטים  הסימו ים  אשתן  כל  כל  ייכות  ועם  למט 

סוג,   הפרטים תוצרת,  כמו  זרמים,    הוגעים  בשלט,  מתחים,  מודל,  כמופיע  וכו'  ון  כובדוד 

  וברלואד וכו' כדרש.א

ש  ורתיא 11.2.13.3 מערכות  מפורט  מערכול  כדוגמת  לפעעזר  בקרה  ות  הפסקה  /ולה  או 

  ש. בזמן א

  . תעודות כיול של המכשור והבקרה 11.2.13.4

  כין: לה פאומטיה בלןהקל יות שעתכימה של הלן רשל 11.2.13.5

עבודה   11.2.13.5.1 וכל  תכיות  הצרת  כל  של  תכיותמאושרות  יכ  התעלות.  את  אלה  ללו 

  למבה.וההדוקים ודרכי חיזוקם  ליותהתסדור התעלות, את 

 רכי ציוד.  מכוות ומעכלליים של חדרי  וטי הרכבהשרט 11.2.13.5.2
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ציון,טבלת סימו 11.2.13.5.3 במתקן, עם  כל המועים  זרל מועלכ  ן של  ע, של  זרם  בודה,  ם 

 ליתרת זרם של המוע. ומס, כוון בטחוות לי, זרם בעיומ

  ר.אביזל חון עם ציון הכיוון של כרי הביטסימון של אביז טבלת 11.2.13.5.4

 ון של כל אביזר.ציון הכיומדידה עם  טבלת סימון של אביזרי 11.2.13.5.5

 ן ואישור בודק מוסמך.חברת חשמל לקבלת המתק העתק אישור 11.2.13.5.6

 .צרתלות וההתעלבידוד בי אש מכ העתק אישור 11.2.13.5.7

דוד לתעלות  ים לעמידה בפי אש של הביבדיקה של מכון התקקי תעודות  עתה 11.2.13.5.8

טי חימום חשמליים ולרת ושל וצבדיקה. ב או חומר אחר להם תידרשרכי כלאלמ 

 בחדרי המכוות.    מזוג אויר ים והגבהות לציודיות בסיסתכ 11.2.13.5.9

   החוזה.ות בי תכיוי לגשי  יות פתחים בקירות ותקרות, אם ישתכ  11.2.13.5.10

 ויר והתקתן.   יחידות הטיפול באו ות בצוע שליתכ   11.2.13.5.11

   יםבאספקת הקבלן, כולל תופוחים שייצור של כל המתכיות    11.2.13.5.12

 ים. פורטים על הרעש שהם יוצרה  11.2.13.5.13

 ים ובתי מסים. התקת מס ותכיות בצוע של , קטלוגיםפרטים  11.2.13.5.14

 יהם.ובתם משי פי חמוגו המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, יוד  11.2.13.5.15

וסכמות  בצות  תכי  11.2.13.5.16 הוע  לוחות  של  מרמפורטות  את  היתר  בין  כולל  אה  חשמל 

 הלוחות.

 אל הציוד.  וחותהלווט החשמלי, כוח ופקוד מיות החתכ  11.2.13.5.17

ביצו  11.2.13.5.18 הצרתתכיות  של  ה  ע  ה האכית  גובה  לכל  מהגגעוברת  לקומת    ביין  ועד 

 ות. תפשטשובי הוחיתמיכות פרטי  יה,ללו חישובי משקל, חוזק קוסטרוקצהקרקע, שיכ

  פסק -לפריצה, טמ"ס וכן מערכות אבקרה,  –מוך מאוד ערכות מתח מ 11.2.14

התכיות   11.2.14.1 המערכותהתקה  פריסת  את  לכל   מתחםב  כוללות  בתוכיות,  כולו. 

ריים וקודות הקצה חות ראשיים, לוחות אזומרכזי, לו בירור מיקום ציודיסומו ב רכת בפרד,מע

ה פריסת  בתכבללרבות  המיופוכיות  ים.  הערכורדו  צבשו ת  ע"י  הדגשות  תוך  שוים  של  עים  ה 

מע המוסתרים  ביייםאביזרים  תקרות  מספריובפירי  ל  יכללו  התוכיות  כפי צות  ק  ם.  החוטים 

  ליו.המחוברים אאל אביזרי הקצה  ד מהלוחותאים מכל אחשכסים ויוצ

פ 11.2.14.2 של  טבלאי  ורישום  השקעים  הקצה שי/ריסת  קודות  לגביכלואו  קו  ל  דת  כל 

  ם לסוג המערכת:באים, מותאה טיםהפר קצה את

  ר סידורי מערכתי (כללי)מספ 11.2.14.3

  , קומה, חדר, קודה)ה (מבהיהוי קודת הקצז 11.2.14.4

  ר הקצה)ודה (זהה לסימון על אביזהק ולסימ 11.2.14.5

  ל) , השקע בפ(המסד, הפל במסדקום במסד מי 11.2.14.6
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המעית 11.2.14.7 של  מפורט  התיאור  אור  והתוכות.  המחשבים  סכמיכלרכות,  ות ול 

כמות  קישוריות בין המערכות. הסולו והמבהירות את הות במבה כרכהמעיסת  את פר  טותהמפר

ידה  בדיקה, המדכמות יסומו כל קודות הל הסע גרמת סולם עד רמת המחשב.של דיא יהיו ברמה

  כת המשולבת. לכיול וויסות של המער ים לבדיקה,ים הרצויים המשמשוהערכ

מפורט 11.2.14.8 תמוות  כל  ות  תצלום  כבמעהמסכים  של  תמרכת.  בהסברת  והל   לווה 

  .צגים בהפי הממצאים המוה ואופן הפעלת המערכת על מילולי לגבי תכולת

ש  11.2.14.9 לגבי  מפורטות  פיהחיות  לשיוי  כדרש  במערכת  תוי  רמטרים  התפעול,  וי 

  קת דוחות. קבלת תוים ולהפל

ובדיקות   11.2.14.10 מדידות  הסופיתיעוד  המסירה  לפי  שהתבצעו  בהקבלה    ושאים ת 

לאכ  השוים  בדי  כתמערותה  דרש  החתולרבות  ביצועים,  מערכת קות  של  התגדות  מתח,  ת 

  ולו.ההארקה במתחם כ

לחצאח 11.2.14.11 אחת  תתבצע  מועת  א  שה. י  זקה  ביצוע  בין  הזמן  מועת מרווח    חזקה 

יותר מ    4  –הווה אומר לא פחות מ    חודשים  6  –  4יה באתר  תהיה  אחת לשי   6  –חודשים ולא 

  . יהשי חת לועת אה מוע אחזקין ביצם בחודשי

הדר 11.2.14.12 של  ככל  תקיה  לפעולה  הפאומטיהמערכת,  ש  ויתקין      הקבלן  ימסור 

במרסאות תג יוצאו  או  פת האחריות לצורך הפעלת  תקו  שךוכה חדשות אשר  שיפורה המערכת 

  האחזקה.סגרת חוזה א תמורה וספת במלל

 הלחץ. מכלישל תעודות בדיקה  11.2.14.13

 מערכת גילוי אש  11.2.15

  ות: כית  11.2.15.1

  אש ויגילרכת וית מעקו כית חדתו 11.2.15.1.1

    ישים האפשריים)ערכת גילוי האש (לכל התרחלוגיקת הפעלה של מ מטריצת 11.2.15.1.2

  דרי החשמל ובח "בת העמדת ציודים במבי שותכיו 11.2.15.1.3

  ויים חתכים עקר-ת במהרותתוכית תשתיו 11.2.15.1.4

  העירייהתאם לדרישות בה-המציגים את התשתיותמות שוים חתכים במקו 11.2.15.1.5

  יודת צתוכית העמד 11.2.15.1.6

 גז ב בוית כימערכו יסתכית פרתו 11.2.15.1.7

  חישובים  11.2.15.2

  רותדרש ומגבלות אחעל כל קו למציאת הקוטר החישוב עומסי ציוד  11.5.15.2.1

  וב מפלי מתח לכל הכבליםחיש 11.5.15.2.2

 דרשיםלי כיבוי כמות גז כיבוי ותוי מכשוב חי 11.5.15.2.3

 בקרה ובי זרם בלוחות החיש 11.5.15.2.4

  תרשימו 11.2.15.3
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  רשימת שרטוטים  11.2.15.3.1

  כבלים רשימת 11.2.15.3.2

  רשימת רכזות 11.2.15.3.3

  3צד של מערכת   יבהרכפור בות מסלר ת הרכיבות ברמורטמפ I/Oרשימת  11.2.15.3.4

  מפרטים 11.2.15.4

 כוןבסיס ת 11.2.15.4.1

 לוגיקת פעולה  11.2.15.4.2

 פרמטרים של הציוד) לל כל הציוד: (סופי כומפרטי  11.2.15.4.3

יתוחזגילות  מערכו 11.2.15.4.4 בגז  והכיבוי  האש  לי  בהתאם  והמקו  הבאים תקים  סמכים 

  ית ביותר: ורתם העדכבמהד

 וקהמערכות גילוי אש: תחז – 11חלק  1220תקן ת"י  11.2.15.4.5

 NFPA 2001  -   Standard on Clean Agent Fire Extinguishingתקן   11.2.15.4.6

Systems 

 הוראות היצרן  11.2.15.4.7

  יקלרים יה וספרמערכות איסטלצ 11.2.16

  מן אש. לפעולה בז עזר כדוגמת מערכות בקרה רכותמעאור מפורט של ית 11.2.16.1

  ריות ושירות. א יפחת מהאמור בפרק אחוד חשמל שליפול בכל לוח וציהט 11.2.16.2

המו 11.2.16.3 של  סימון  במתקןהשוי   עיםטבלת  ע ם  ציון,  כעבו  ם  הסל  ר  של  פק מוע 

  ם של המתע. יתרת זרוכן בטחוות ל ז' ומילי ואמפרז' בעומסהספק מוע, אמפר

סימון   11.2.16.4 עם  אבי  של טבלת  והביטחון  הפיקוד  הכיווזרי  אחציון  שלכל  ד ן 

  .מהאביזרים ה"ל

  ם.ם ציון הוראה של כל אחד מהאביזריון של אביזרי המדידה עטבלת סימ 11.2.16.5

  להכין: ן קבלעל היות ש תכ שימה שללהלן ר 11.2.16.6

11.2.16.7 מעתכ כל  של  עבודה  המשאבות יות  המים,  אגירת  תכיו  רכות  אלה  והצרת.  ת 

המש י האביזרים  כל  את  למשכללו  חים  צרת,  של  וסגירה  זרימפתיחה  וכדומה  יישי  כדרש  ה 

  הטיפול בה.ת המערכת ולהבת פעול

  וד.  צי בה כלליים של חדרי מכוות ומערכישרטוטי הרכ 11.2.16.8

 המים והביוב.  וד מערכות צית לגבהוסים והבסיתכיות  11.2.16.9

עתכי 11.2.16.10 שיבוצעו  תשתיות  עדות  מוסמך  ות  מודד  של  ויכללו  "י  מדויק  מיקום 

 .I.L  -חות ושו  .T.L  –לוטיים  לסים אבסושוחות), מפהשרוולים, קטרים (צרת ו ים,  תאהצרת, ה

  כיסת/יציאת צרת. 
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ל 11.2.16.11 של  מפורטות  וסכמות  בצוע  החשמוחותכיות  כולל  ת  מהיתר    ביןל    ראה את 

 לוחות.ה

11.2.16.12 וד. כוח ופקוד מהלוחות אל הצייות החווט החשמלי, תכ 

    ותשתיות בתחות הראשיות בתחות שטח פיתוח   11.2.17

והתת המערכות העיליות  כסית ושל  כבות של התהעדות יכללו את כל הש  ותתכי 11.2.17.1

ים על ביעכים המצבות חתלר  עם חתכי גובה מתאימים  יצויוכות  ות העוברות בחצר. המער קרקעי

מצטלבותרכמע  מעבר כיות  שיפועים,  ציון   ,מתוכ והספקים  זרימה  גם  ווי  האמור  לגבי  ים. 

  רכות יקוז עיליות. מע

11.2.17.2 דר, מיקום מצלמותם, סוג הג ציון גבהי  רטת של הגדר ההיקפית תוךמפו  יתתוכ 

   ראשי מבה הח הוקיימים בשט קירות תומכים במידה תכיות לאחרים. כולשה ואמצעי חי

ים המכיים הממועים יטופלו  פעולתם. השערל השערים ואופן  שט  ור מפוראית 11.2.17.3

יזוג כמפורט לגבי ציוד איסטלציה ומ ות ומכיות אחר-ת אלקטרוממערכו  ת פירוט הדרשתברמ

  . אוויר

ית קוסטרוקציה הבסיסים, תוכ תכיות  טות לרבותא י תריאור מפורט של ית 11.2.17.4

  . וכדומה מטוסיםה לררת אזהתאושל התורן, סימון 

  , שבילים וכדומה. בישים, רחבותחתכים של מבה כ 11.2.17.5

שית 11.2.17.6 מפורט  ההשקיהאור  מערכת  ת  ל  מכולל  צרת,  פריסת  ברזים    יקוםוכית 

  קה. תפעול ואחזומחשבי הפעלה והחיות ל

שי 11.2.17.7 תשתיות  עדות  ע"י  תכיות  מיקבוצעו  ויכללו  מוסמך  של  מודד  מדויק  ום 

 .I.L  -ו  שוחות   .T.L  –סים אבסולוטיים  ל מפוחות),  רת וש(צ  ם, קטריליםהצרת, התאים, השרוו

 כיסת/יציאת צרת. 

  ים מב 11.2.18

תכיות   11.2.18.1 דלתהארכיטקכל  שכבות  כולל  וטורה  פתיחה,  ות  כיווי  עם  חלוות 

פימיות,מחיצו לרבות  חת  ת  בייים  תקרות  גבהיםכי  וכדומה.ציון  מידות  שכבות  תכיות    , 

תיחום יכללו  שי וליגובפ  הארכיטקטורה  הם  כל  מספהפיחידות  ל  לרבות  החדרים ימיות  ור 

הארכיטקטווח בתוכיות  אחרים.  אזורללים  יסומו  רגישרה  אסור    ןבבייים  ים  ח  לקדובהם 

  חורים.

ים ורים מחוזקהקוסטרוקציה יודגשו אזות  יה. בתוכיהקוסטרוקצ  תכיותכל   11.2.18.2

  כל שטח רצפה וגג.והעומסים המותרים ב

ש  תכיות 11.2.18.3 כעבודה  סוגיל  ההדל  ל  לרבחהמחלוות  תות,  וכדומה  פרוט יצות  ות 

  זרים והפרזול. האבי

גון החיפוי  טת אפרטי האלומייום, שילרבות מחיפויי המבה    עבודה של  תכיות 11.2.18.4

  ומה. כושר ספיגת וזלים וכד אה,ות מהן הובלמבה, האבן והמחצב

    תקים.של בסיסי מערכות ומ ותתכי 11.2.18.5
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  שלד הביין  11.2.19

  מים בתוכיות כדומה, כפי שקייות  ם, קורועמודי  של  תת מידוימומיקום לאחר א 11.2.19.1

 ועל.הקוסטרוקציה, אך לפי מדידה בפ

 י מתכת.עמודן ברזל ובין קורות וייה ביטפסות למ 11.2.19.2

 ביין רגיל) רזלחדים (לא באישורים של חומרים מיו 11.2.19.3

  : צילומים  11.2.19.4

  ). יציקות (ככל שתועדו לפי היציקותלס בלבד של ברזל לפי צילומי סטי 11.2.19.4.1

 ם. ר מערכות דרכן עם או בלי מעבובטפתחים בלס של סטי צילומי 11.2.19.4.2

על   11.2.19.4.3 כיתוב  באמצעות  לציין  ביש  הצילומים  הצילום.  תחתיתם  גבי  מיקום  את 

ה  יקוםהמ וכיוון  החדר  מספור  לפי  המצוליקבע  כמקום  עלם  לזיהוי  יהיה  שיתן    תכיות פי    ך 

 הארכיטקטורה.

    ןיות ייעודיות פיאומטיות ומערכות סמערכו   11.2.20

  ים/ציקלון וכד' סמפוחים/מכדוגמת  ל מערכות שט ור מפוראית 11.2.20.1

  ותהסכמ   על לן. ואופן כיו  , הפיקוד, הבקרהחשמלאור מפורט של מערכות הית 11.2.20.2

 המערכות  כיול ת לרשואור מפורט של הפעולות הדית 11.2.20.3

לכלהורא 11.2.20.4 ואחזקה  לטיפול  ה  ות  המעמרכיבי   הראשי  במבהפיאומטיות  רכות 

  שרדים/מסחר/אחר  גורים/מוכד' ומבי המ פחמי/בשי-יון הס כותמערזה גם  כללוב

ליתכיות מושלמות, עדכי 11.2.20.5 ו/או סות  העבודות, המאוחר  יום  ום מסירת המתקן 

יות יכילו מבאומטיהקבלן הפף עבודת כל היקאת יהם. התוכ   .  

  פורמט ההגשה 11.2

  ים והקטלוג  AUTOCAD  ת שרטוטוכיה מגטית כאשר השרטוטים הים בתמדפורמט ב 11.3.1

במדיה סרוק הוכל החומר המודפס  במדיה מגטיתם  ה, אף  הפאומטי .  יוגשו  את  יספק    הקבלן 

  לפי ושאים. מפוצלות יות החומר הממוחשב בספר

ה  םליואוריגיפורמט מודפס   11.3.2 כריכה  יצרים כשהם ערוכשל  בעלי  בתיקים מתאימים  ים 

  ה, כמפורט להלן: קש

קשיחים,  11.3.2.1 בגוויה  הקלסרים  שיו  לכן  מעוה  תת  ע" תרכל  יוגשו  המדויקים  הגווים  י  . 

  . העירייהלאישור  הפאומטי הקבלן

הקלסר 11.3.2.2 גב  המשרד  יודפ  על  סמל  ההכתוו  העירייהס  ושם  המערכת  שם  אתר, בת, 

  .גדולות ככל היתןותיות בא הכתוביות יודפסו

  הפרטים הבאים:ת העמוד הראשון בתיעוד יכלול א 11.3.2.3

  שם הלקוח  11.3.2.3.1

  שם אתר   11.3.2.3.2

  ולל מספרי טלפון. כ, י משה י לקבלראשהקבלן השם  11.3.2.3.3
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  אחריות.ת/סיום תאריך תחיל 11.3.2.3.4

  יד. ותפק איש קשר באתר: לציין טלפון, שם 11.3.2.3.5

  ). 1.0 -מ (יחלמספור גרסת תיעוד  11.3.2.3.6

  קט. וספים הקשורים לפרויאשי קשר  11.3.2.3.7

  לאחר העמוד הראשון) ויכלול:    העייים (יופיע תוכן  11.3.3

  לי. כל ריבועיםים תיאור הפרויקט במלל ובתרש - 1רק פ 11.3.3.1

  .  AS MADE –ות, תרשימים ושרטוטים אבלט - 2ק פר 11.3.3.2

  הוראות בטיחות  - 3רק פ 11.3.3.3

  מערכות הפיקוד והבקרה  רט שלתאור מפו - 4פרק  11.3.3.4

  תקן. וד שהולצי דרש, ומפרטים טכיים אישורי יצרן כ - 5 פרק 11.3.3.5

מפורכרט   -6פרק   11.3.3.6 קטלוגים  ופריטים,  ציוד  חלקי  טיסת  רשימת  אביזרים,  רשימת  ם, 

רשימתלוףחי עבוד כל  ,  ייחודי  אשוריםםייה  היצרים,  של  אשורים  הקב  ,  בדיקת של  על  לן 

  המערכות לאחר התקון.

  תאום מערכות כיותת - 7פרק  11.3.3.7

ד  . לכל מערכת בפרבמבה  תקןל התוכן שבכל ספרי המ סרים יהווה מסטר לכלהקל  אחד 11.3.4

לסרים  הק  תוכן כלוט  פרי המתקן באותה מערכת ויכלול פרס  יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל

יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת אך בגוון מערכת  ותה המערכת. קלסרי המסטר בכלאב הכלולים

  ותר. כהה י

ב 11.3.5 קלסר  כל  תוכן הקודד  בתחילת  ובו  דף  הימצא  תוכן  פרוט  רמת  תעילסר.  אפשר  יים 

  וסף.ש חומר אחר המתויק בקלסר ללא חיפו כלא תכית או קטלוג או הוראה או למשתמש למצו

ערכת. הדף יהיה תמיד  יחות למה הפימי יודבק דף הוראות בטד ציקלסר ב  יכת כלכר  על 11.3.6

  ירוקבגוון 

ד  ות. בכל שקית פריט אחך שקיות יילון שקופלתו ים שיתויק בקלסר יוכסר הדפכל חומ 11.3.7

כב תוכית,  לבד,  אחזדוגמת:   הוראת  הפעלה,  הוראת  שקית  קהקטלוג,  כל  על  חלפים.  רשימת   ,

תאמו את תוכן  דבקות יהמצוי בתוכה ותאור הושא. המ  יטמס' הפרמודפס  יה  בקה ועלמד   תודבק

  העייים. 

יהי 11.3.8 הקלסרים  בעלכל  והשקיותו  שייים  ארבע  למבעל  י  חורים,  ארבעה  קריעת  ות  יעת 

  השקיות.    

  אוכסן במכלים קשיחים מתאימים. במדיה המגטית י  החומר כל 11.3.9

הפאומטיהק 11.3.10 מסגרות    בלן  בתוך  פרסמכויקבע,  דרישת   ילפ במקום    שקוף,  פקססות 

ת לוחות חשמל, כדוגמזרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות    וסכמות  , סכמות הפעלההעירייה

פ מתקייקודלוחות  בקרה,  לוחות  מערכ,  באותה  עיקריים  כ ם  הגבוהדוגמת  ת  המתח    מערכת 
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במע ההזות  של  ורטיקלית  ורכוסכמה  קרים  מים  אספקת  מערכת  חשמל,  לרספות   בות חיהם 

  ת מיזוג אוויר וכו'. ת במערכיבוי אוטומטי במים, סכמת צרכת ת, מערכמשאבו

ם בשיטה אחזקה, יהיו ממוספריול ו האביזרים החשובים לתפעים וכל המערכות, המתק 11.3.11

  רים במבה בפועל.יזבתוכיות ובסכמות והן ע"ג האב , הן העירייהידי סר על תימאחידה, כפי ש

  ות כיתכולת מערכת הת 11.3

והחיות  בה  החיות-בטיחות ות  הורא 11.4.1 אזהרות  יכללו  וחומרים  לשימוש  טיחות  בכלים 

ל במתקן המקצוע המורשים לפעועלי  מרים המותרים, הגדרת בי החומתאימים לרבות אופן זיהו

  תכיות  ל ודלק.שמגישות להפעלת מערכות משולבות חו בין היתר את הרידגיש אותוכדומה. ההור

למצ מתאימות  בעדות  לאב  החר  פועל  לכת ה  עבודות.סיום  מיקום  מידות  יכללו  מרכיבוכיות   ל 

יתייחסו לרכיבים קשיחי כם קבובמערכת. המידות  ובמבים,  בחצרות  פיות  דוגמעים  ת שערים, 

ר פורי הציוד המותאמים לדרישות המסיות יכללו את מספהתוכ  מה.ם, עמודים במבה וכדומבי

של   שהציוד    העירייההאחיד  בפועמסווכפי  יהיו  התכיול.  מן  מפורט  עצבת  מקרא  ויכללו  ויות 

סות יוגשו  מודפעים שוים. התוכיות הם וצבהפריטים והשימוש בקווים מסוגים, עוביי ון סוגילצי

ר יתאת פרטיו ובין וה  בלן הפאומטיהקשעליהן יוסיף    (ת"י)  קיליוות שרטוט בגודל תעל גבי גי

טי ציוד קצה יוגשו בקה  רפ  הכוללות  כיותת.  התכיותאת  שגם יאשר    הפרויקטאת שם מהדס  

ב1:50של    מידה מהתכון  הסטיות  כל  יודגשו  בתכיות   .ש אין  בביצוע  דיוק  מאי  שהבעו  יו  ו 

(על    הפרויקטלבקש ממהל    הקבלן הפאומטי ה יוכלאל  . לצורך ביצוע תכיותמותרות לפי החוזה

הפאומטיהקחשבון   תכיו  בלן  של  דיסקטים  ה)  שת  הפאהקבהן  עלימתכן  יכיס    יטומלן 

י חוהשיויים הדרושים,  כדרש. אין פיסקוסיף  ויעביר לאישור  זו  תמת שלו  מהווה התחייבות  ה 

ב  לספקהמהל   כהקלה  הימהלבד אם הדבר יתאפשר לתכיות אלא  יחליט של.   והמהל  אין  ה 

כ דיסקטים  להעמיד  הפאומטילרשות    "לביכולתו  הדבר    הקבלן  את  מש  אין  לן הקבחרר 

יות העייבותו להכין ולספק את כל תכחהתמ אומטיהפ.דרשבודה כ  

(סופר  תכיות 11.4.2 מערכות  בב  יה)פוזיצ-תאום  המערכות  כלל  בתכולת   ייןשל  הכלולות 

את ם  שהותקו. התוכיות יפרטו בחתכיו את כל המערכות  ת יכלליוודה של הפרויקט. התוכהעב

ה הדגשת  תוך  המערכות  רכיבי  הסמרכיכל  בתווייבים  ים.  ומסוכיות  החצר  קווי   ןהבייאו  /ו 

  שוות. ות המקרא לציון צבעי המערכופיע  וי המערכות בצבעים שוים. בכל תוכית יחור וקובש

זרימה 11.4.3 מערך    תרשימי  כל  של  לאהאסמפושטים  מעפקה  ותת  מערכת  כדוגמת  ותה  רכת 

  , חלוקת חירום  זמןאספקה בה להחשמל תוך הפרדה בין אספקה רגיל  קת של חלו  סכמתיתרשים  

  רשימי עזר, חלוקת מערך בקרת המבה וכדומה. ת  מערכות  ים המקוררים והמחוממים לרבותמה

להבת   ישמשו   חד תפקוהזרימה  יהיו  המערכת  לרבוקו-ד  צבעויים,  הויים,  צ ת  בין פרדת  בעים 

ה  הבדרשים לה  ללו את סימון המכלולים והאביזריםיכשי, לקווי הולכה ולציוד קצה, וציוד רא

פעו  מלאה והאחזקה.  תלושל  הכיול  הזרתרש  ההפעלה,  אביזרים  ימי  של  סימון  יכללו  ימה 

ל והפעלה  סגירההמיועדים  הפסקה  ומתקים של    ופתיחה,  מערכות  מספור   חלקי  לרבות 

עהאביזרי הם  פי  בפועל  הקיים  כיווי  מספור  לסימון  חיצים  במבה,  אזורים  הזל  וסימון  רימה 

ת בכל וספיקו  הזרימה יכללו מידע על הספקים   מי ת. תרשית מערכל תם ע"י כרתיוגבולות המשו

סיום   לאחר  שמדדו  ערכים  ויסות,  ת יסוהווקטע,  באמצעי  לחצים  בהג  בקווים,  בצרות,  ות, 
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קו בין  וכדומה.    שוות  דותוהפרשי לחצים  זרמים, לחצים, טמ  במערכת  יכלול  טורות  פרהמידע 

בעת הפעלת   המדדים  בתפהמעוכדומה  בין ום  ת. צבעית שוווקורכת  יפרידו  סימוים מפורטים 

לעומ  אביזרים אביהאמורים להיות מופעלים או פתוחים  או  פסקי זרים האמורים להיות מות  ם 

ת השוטפת ואשר הפיכתם רים במהלך הפעילואו סגוים  ם שחשיבות היותם פתוחסגורים. אביזרי

ישולטו בהתאם    האלביזרים  גשה. אבהד   יצויום,  או תפעוליי /ם לזקים בטיחותיים ורועלולה לג

מתאי אזהרה  האמעם  עוהמה.  ולכל  המערכת  של  תפעולי  מצב  לכל  ציוד    בשה  ור  ליד  בפרד. 

כרהמוצ לב  במפורש  יצוין  ציודזרבה  לאיזה  ציון  הוחל  רבות  משמש.יפי    סכמתיים שרטוטים    א 

)SCHEMATIC DIAGRAMS  (ו  המערכות.  של סתרות  מערכות  הגלותוואי   . יסותוויות  מן  אי 

בייחוס לעצמים קבועים בשטח.  תיובתכ 

  

ואופן    מפורט  אורית 11.4.4 והבקרה  הפיקוד  מערכות  ו  כיולןשל  בפרד  מתקן  כל    לגבי לגבי 

ימיות המהוות חלק הפיקוד והבקרה הפערכות ת מת. התיאור יכלול הן אהמערכות ותת המערכו

והן את התוכיות של מערכת הבקרמתאיטגרלי מה בה  מבכללית לה הן  רכת.  עהממשולבת  ה, 

ובמערכות המתאימוהירות איכלול סכמות המב  רהתיאו הפיקוד בציוד  הסכמות    ת. עלת שילוב 

  כות. פרטים מלאים ת המעריסויים המשמשים לכיול ווהמדידה והערכים הרצודות  יסומו כל קו

מפורטות סכמות  הבקרה,  ציוד  לביצוע  ש  על  ותכון  האוטומטי  הפקוד  מער  מלאל   -ה  כותשל 

DDC יות לכל בקר ווה (חומרה) עם התוכמחשב תכMMI.  

יצרן וספקים  וי  ים לכל סוג ציוד עם תף מתאופריטים מרוכזת שתכלול ד  כרטסת ציוד 11.4.5

כ תולרבות  וטלפוים,  ותפעוליטכייםים  תובות  פיזיים  יכ,  התוים  דף  לו.  המתאימים  ל לוים 

הומיליי  התוים  את  הן  הבטבלה  היצרע"  מצוייםם  אי  והן  כויל  ת  ן  אליהם  העבודה  תוי 

עבודה  רמת  יוד יצורף אפיון ודיאגידת צלכל יח  שמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.ד וכפי  הציו

כמ של  ציון  שעם  כפי  עבודה  קודת  בפועמדדה  ובתפוו  בעומסים  יהיו  ל,  התוים  שוים.  קות 

על  ם  תואמי שמסומות  כפי  העבודה  ההמדידי  גבילקודות  הצמותקים  על  הקבלן   .דיום 

להגיי    הפאומטי לאיש דרש  השוים    העירייהור  יש  הפורמטים  טבלאות  צאת  מתקן  לכל  יוד, 

בהם   התוהוא  ומערכת  את  למלא  את  העירייהים.  מתכוון  יספק    ורמטיםהפ  יאשר  ולחילופין 

  ם. וייאחידים הקיימים בידיו לצורך מיל יםדוגמאות פורמט  לקבלן הפאומטי

המה  ברמה  יםמפורט  גיםקטלו 11.4.6 בידי  הקיימת  המרבית  לכקצועית  ציוד יצרן  פריט  ל 

לר במערכות  הכללים  אומרכיב  הקטבות  וחשמל.  צרת  מודגשלוגיביזרי  סימון  יכללו  של    ם 

ת לשיפוץ  יופעול ואחזקה, איתור תקלות, החהתקה, הוראות ת  הוראותג,  הפריט בתוך הקטלו

השוים,    ו  ות תכיהמכלולים  כוללפרוהרכבה  הביצוע,מה  איורים  ק  בתהליך  שלב  כל   תארים 

ם לרבות  ותייוחדים וכלי עבודה בטיחדה מיחלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבו  רשימות

 יים. חותות תקיות הכלים הבטיהוראות בדיק

אביזריםר 11.4.7 ובכל מערכת, מתקן  המו  שימת  במבה  והורכבו    אותקים  בחרו  ציוד, אשר 

ים, אביזרי מת מחברם חלק איטגרלי מהמערכת כדוגיוואים מהואשר      טיהפאומ  בלןהקע"י  

  גמר, פרזול וכדומה.כיבי תמיכה, אביזרי חיוץ, סוגי ר
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חילוףימת  רש 11.4.8 כמויות. הרשימומומלצים    חלקי  ילרבות  וג פיה מפורטת לקטל כללו הת 

ופרטיהם ותאי אספקה. הרשימות,  המתאים, שמות ספקים  חשבות הת  כו תוךיו  זמי אספקה 

ו בה ובמערכות.  רשימת חלקי החילוף יכללקים במיוד והרכיבים מאותו סוג המותצה  בכמויות

  . טלוגים קים כל תוי החלפים ומספראת 

ע  11.4.9 קן בפרד כולל שם  לכל מערכת ומתית  יאומטהפ  למערכת  םייחודיי  בודהרשימת כלי 

  המומלץ. הודכלי העבולספק רן ייה ליצהפן ודגם. רשימת כלי העבודה תכלול צרהכלי, מספר י

יקות על בדקת המוצרים לפי אספקתם לרבות אישורים  על בדי  אישורים של היצרים 11.4.10

 .  ודקי המערכות הכוללותם יתר ואישורים של בי זרבעומס, כיול מפסק

של  אישורי 11.4.11 הפאום  התק  מטיהקבלן  לאחר  המערכות  בדיקת  בהתאם תעל  והפעלתן  ן 

  בפרד. מערכת לכליוחדים המ לדרישות המפרטים

וים והחיות הפעלה מפורטות ומותאמות  מצבים שאור מפורט של פעולת המערכת בית 11.4.12

המערכת  מצביםל של  היתאומטהפי  שוים  יכללו  ההחיות  ש.  במצבים  לתפעול  ם וידרכה 

המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון    את. ההחיות יהיו מפורטות ויחו  ריים באותה מערכתהאפש

ומאבי במעספוזרים  המשרם  ההימשרכת  החיות  הפעולות.  לביצוע  יצם  שלבי  פעלה  כל  את  ייו 

 יים לרבות ערכיםו תה. במהלך ההפעלה או ההשב  מדדיםהביחיות ההפעלה יפאת המשתמש  ה

  ללו בין היתר את ההפעלות: ימים. ההחיות יכה המתארימלתרשימי הז

  פרד. ד בידת ציוויחראשוה של  המערכת וכל תת מערכת ה הפעל 11.4.12.1

  רכות.ות חליפיות בעת כשל חלק מהמעכערהפעלת מ 11.4.12.2

11.4.12.3 דרש ב/יתוק חלק מהמערכות וים כחירום.מצבי או המב  

  ירום.מערכת והפסקה במצב חשל ההפסקה מתוכת  11.4.12.4

ו 11.4.12.5 המערכת  חירום,  המערכ  תתיהפעלת  במצבי  הפסקת  ות  ולאחר  בעת  לרבות 

  ולאחר שריפה. עתחשמל וב

 לבים.  ומש מתקים מספר  לותות הכולערכסיכרויזציה של מ 11.4.12.6

הוראות  ללי.  להפעלה יומיומית על ידי עובד מקצועי כ  מותאמותתהייה    הוראות הפעלה 11.4.13

בע יהיו  ת  בריתההפעלה  היוםאור סדרי  יויכללו  ורשימ ידי מפעל  יומיות  -הפעולות  הציוד  ת  עילי 

לפי   י סיכהומרמים וחת שאות סיכה ושימון שוטף כולל רשימוורקודות בקורת ובדיקה לרבות ה

  ת אספקה ומקומם. וורמק

האחז 11.4.14 למערכתהמו  קההוראות  מותאמות  תהייה  מספרי  רבות  להפיאומטית    עת  ציון 

האבי ת  זריםושמות  ההוראה  יומיות,המטופלים.  לפעולות  תלת    ועיות,שב  פורט  חודשיות, 

  לקיום   שותות הדרדידתיות. כל הוראה תכלול החיות למש  דשיות, חצי שתיות, שתיות ורבחו

התל,  ההוראה של  בסוגריים,  ציון,  הרבות  או  חומרים ון  פרוט  תכלול  ההוראה  הרצוי.  טווח 

פוחלקי כל  לביצוע  הדרשים  עלעולהם  יסתמכו  ההוראות  יח  .  לגבי  יצרן  הציוידוהוראות  ד ת 

הו ועל  המהבודדות  לגבי  הקבלן  של  מפורטות  יטופלערראות  המערכות  בכל  כמכלולים.  ו כות 

גרפי וביצוע -רמותום  ולל צילמערכת, לא פחות מאחת לשה, כ  תהכים לאו, השיישמלתקי החמ
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ד בעומס של לפחות ע בעת שהלוחות והציויתבצגרפי  -רמותו. הצילום הצאותיכל הדרש על פי תו

  מרבי.הספק המה 70%

11.4.15  וה ופתרון.הוראות  תקלות  לאיתור  המערכתחהה  חיות  ברמת  הן  מפורטות  יהיו  , יות 

ערכות הכוללות יוכו ע"י  לגבי המטגרציה בין מערכות. החיות  יא  ברמה שלד והן  ציומתקן והה

הפאומט י ה    יהקבלן  בודד  ציוד  לגבי  הי  כללוחיות  החיות  את  מתורגמות  לפחות  כשהן  צרן 

  עיל.ל בים שוים בהפעלת המערכת כאמורחיות יתייחסו למצת. ההברילע

המוסמכו 11.4.16 הרשויות  של  ואישורים  ולכ  מכיםמוסבודקים  ת  אש, ורבדרש  מכבי  ת 

התק מכון  משרמשטרה,  הסביבה,ים,  איכות  הבריאות,  משרד  העבודה,  התקשורת,    משרד  ד 

  וכדומה.וקטור סטרמל, בודק מעליות, קוות המקומית, בודק חשהרש חברת החשמל,

א 11.4.17 וביטוחתעודות  ערבות  בתחילתו  חריות,  כ  של.  העתקי  את  הקבלן  יתייק  קלסר  ל כל 

  מערכת. או/טוח השייכות לאותו מתקן ויהבערבות ויות, האחרעודות הת

היצרים וותי  ם, הס. פרטים מלאים של הקבליתוים כלליים 11.4.18 ות של כל  השירפקים, 

תובת, ת"ד, כתובת אלקטרוית, (שם איש הקשר, כ  ופרזולזר  דה, מערכת, מתקן, אבימכלול, יחי

  ון, פקס' טל' ייד). לפט

11.4.19 לאי ביןטגרהחיות  מפאה  החיות  –  רכותמע  ציה  יהיו  מערכות  בין  ורטות  יטגרציה 

חת בפרד וכולן  כל אה הצפויה של המערכות,  התגוביחו את המתחזק לגבי התרחישים השוים וו

וההחיות  ביחד התרחישים  אייגד.  מתבצעוירו  פעולות  פעולות  לו  אילו  אוטומטי,  באופן    יש ת 

המלצות לכוח אדם  ות ידית.לעיעבור לפטית ול טומעולה אול פלבצע ידית ובאילו מצבים יש לבט

אומטהקבלן הפ   זקת המערכת/מתקן כולל הדרכות.דרש לאחיות  ותוכיגיש את תיקי המתקן    י

"החומר הטכי")   -להלן  (, ואת תיק השטח  ט לעילפורעל פי קצב הביצוע וכמהעדות, בשלבים  

הסימון על גבי    ה.על במבים בפוהקיולציוד  צב  כשהם מעודכים ומתאימים למ  ירייההעלאישור  

י בפועל. תאם את  החומר הטכי  כפי שקיים  הציוד  גבי  על  והמתכים מטעמו    יההעירי  השילוט 

החצעו  יב של  ראשוית  לאישבדיקה  המוגש  הטכי  העקרוויעיר  ורםומר  הערותיהם  לגבי  ו  יות 

החומ של  התאמתו  בפועל.ר  מידת  למצב  הפאומט  הטכי  אתי  יהקבלן  הטכי    החומר  כל  בדוק 

יחזיר וים  ויתקן כל הדרש. בתום ביצוע התיק  ירייההעת של  יש, על בסיס ההערות העקרויוגשה

  , על החומר שהוגש חוזרותות  יהיו הער  עירייהיה ולה  לבדיקה חוזרת.  ייהעירלהקבלן את החומר  

ת ות להכיפיבות ספצהרחהחיות ו  הקבלן הפאומטירות על וזלבדיקה, תוטל עלות הבדיקות הח

  קן למערכות ומתקים תמ ספרי

  ה  וג אחידשיטת קטל 11.4

טה תבוא לידי ביטוי השי  פי שיטת קטלוג אחידה.  ו עלחלקי מבה, מערכות וציוד במבה יסומ

בשילוט העדות  ה  על  בתכיות  המגבי  והרכיבים  לציוד  ובדו"חות  הציוד,  בתוך  גיהם.  סושולטים 

  אוגרפי במערך. יהגמיקומו  וגו, ו, סד הפריטיעוהשיטה תביא לידי ביטוי את 

  ו/או בא כוחה.  רייההעיד על ידי ודשים טרם הגשת תיקי התיעוח 3כתב השיטה תאושר ב

  בת ליהול אחזקה  מוחש מערכת מ 11.5

הפאומטי   על ולרכו  הקבלן  וספת  להתקין ש  תמורה  הראשי      ללא  המבה  תוכה בתחת 

ה  טראייהול ותחזוקה. התוכטית לאלקבלן השר  אפ תלהתחבר  ו בא כוחה  א   העיריילו,  ומטיפ
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התוכה   פאל  בסטאטלצורך  צפייה  ולצורך  תקלה  על  הודעה  התתיחת  תקבלו  וס  עליהן  קלות 

  אות: הב צוע של לפחות הפעולותעל התוכה לאפשר בי עות.הוד

       .העירייהציגי  ו/או הקבלן הפאומטיידו עובדי ליטת הודעות שהקלק 11.6.1

  ות. אחזקה מועת ועבודות תקופתי ךערהפעלת מרכות והמעהציוד וטי רישום כל פרי 11.6.2

  ב אחר סטאטוס העבודות. מעק 11.6.3

  ות מלאי.ר) לרבות ביצוע ספירווטערך האחסה ומצאי (איכל מ יהול ממוחשב של 11.6.4

  ם ושדרוגים. ות התקה, שיפוציל עבודב שיהול ממוחש 11.6.5

טכי 11.6.6 תוים  כרט  ים יהול  והמערכות.  הציוד  יחידות  פרייכלהציוד    סותלכל  ציוד לו    טי 

וכד',    פוחיםג אויר, משאבות, מחליפי חום, מועים, מ סי מיזוובים כדוגמת לוחות חשמל, מדחשח

יכת  ו ציוד כדוגמת צרם לאות יירטיס יכלול תוים טכוכו לציוד האב. כל כ ת שיכ"א בפרד לרבו

  טמפרטורת עבודה, לחצים וכד'., זרם פעולה, הספקים, זרימות

 תכיות עדות.  ון יקי מתקכי, תהט הארכיוןול יה 11.6.7

  והסברה  הדרכה 11.6

  רי התוכיות לדייו  העירייהשיות לציגי  ת ומע ומי מטעמו יערוך הדרכות עיויו  פאומטיהקבלן ה

ב יהולו/או   חברות  ו/או  לאתיאום  (ב  תים  הזמים  לוח  יעיל   כלוס)עם  בתפעול  הכרוך  בכל 

  משרדים /מגורים  הי  י ובמב ה הראשמבומטית ביא והמערכת הפ  כוי, בתחזוקת המביםחסו

כות התוכה המשמשות  ל מערבאבחון תקלות ודרכי פתרון, בתפעו  יים.הציבור  אחר ובשטחים/

המיהולל של  ופיקוח  בקרה  עב,  כל  לגבי  וכן  הפשביצע    וספת  ודהתקים   .  אומטיהקבלן 

מטעם   ההמדריכים  הדי    אומטי פהקבלן  בכל  מקצוע  בעלי  .  בטיות הרלפליות  סצייכללו 

עובדי    ותהאחרי פי  העירייהלפעולות  הפאומטיהדרכת    על  על    הקבלן  ן הקבלומי מטעמו תהיה 

וספו אומטיהפ לבד.ב ת ללא תמורה  

יעביר     הקבלן הפאומטי,  העירייהדי ציגי  וטף ליהש  העברת התפעולים לפי  ) חודש 6שישה (

ה  יהעיריל בכל  המפורטים  ההדרכה  מערכי  לצוושאת  רשאי    יההעירי.  אישורםרך  אים  יהיה 

ה את  להרחיב  ושא. ושאים  לדרוש  בכל  ההדרכה  שעות  מספר  ואת  ההדרכה  תכי  להדרכה  ת 

  ם.  מאוכלסים ראשוי ומביםשי ילת פעילות המבה הראיום לפי תח 30אושר יה תלעובדי העירי

גרשים  במ  ובמביםרי  מעשית בתפעול תקלות במרחב הציבו   כהתכית ההדרכה תכלול גם הדר 

ה הראשי, סקירת בעלי המקצוע הדרשים ול במבלימוד תכת הבקרה שליטה ותפע , הפרטיים

י  ספקל. קבלת פרטי קשר של  יאומטית בארץ ובחו"ת הפואחזקה שוטפת של המערכפעול  לת

  של המערכת,.   ציוד

ההק לעובדי  יאפשר  הפיאומטי  ה  ייהיר ע בלן  של  מלא  לתפעול  פעולות  תחת  מער לבצע  כת 

רציף של פיוי האשפה בכלל    לתפקוד  ת בלעדית של הקבלן הפיאומטיורידה ובאח חה צמוהשג

  התוכיות.  

ירום מצבי חל בהיומיומי לבין התפעו  ת האבחה בין התפעולכה אקרה, יכללו מערכי ההדרבכל מ

 שוים. 



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

205 
 

ית  ולתוכ  שטחיות העדות לגבי התאמתם למציאות בכך ההדרכה יבחו ספרי המתקן ותומהלב

  .ההדרכה

הלה  ההדרכ  ושא  עירייהעובדי  גם  כלליתכלול  חיסכון ים  בטיחות,  הסביבה,  הגת  כדוגמת    ים 

  גיה ומשאבים וכדומה. באר

הקבלן קור לעובדי וספות שיועדו במרכות הבהדכי ציגיו ישתתפו גם יהא רשאי לדרוש,  יהעיריה

  מטעמו.  מיול  הפאומטי

לעובדים   פעילצע את  לב  עירייההעם  מטההדרכה תאפשר  הדרשות ווי כל  ת התפעול והתחזוקה 

שוב עבודות  אופן  למעט  תיקוים  ולבצע  ותקופתי  מיוחשעבורטף  רישיון  דרש  שן  דרש    איוד 

היומי  הה  ומית. לפעילות  פעילויות  כאמודרכ כל  הין  ה  זה  בסעיף  חשבון  ר  הפאומטי על    הקבלן 

ת פרדת.  יולא  תמורה  עבורן  הפתן  כי  בכ  יאשר  טיאומהקבלן  ההדרכה  יסיציגיו  תב  את  מו 

  שוטף של המערכת על כל מרכיביה. לתפעול  והים בכשירות 

  

  

  

  לגורמי חוץ רכות הד  11.7

      קצה במערכת תמשיומש םתושבי 11.8.1

ר אכלוס המבה  לאח ד חודש  עוהסבר כשבועיים  הדרכה  ות  יבצע פעול  ן הפאומטיהקבל 11.8.1.1

  מבה.  ת במיחידות הרלווטיו 75%לאכלוס של  ףובכפו

במכוי    1041תמ"ל    םוטייים ורלוור על מסמכי דפי המידע הקיימביע  אומטיבלן הפהק 11.8.1.2

  . העירייהגי ויעביר לאישור  צי   שלו בהתאם להחיות יעדכן ,רייההעיהרישוי של 

ה  מבלפעלה  החודשים טרם מועד אישור    6  - רכהביר את מערכי ההדיע  ומטיאהקבלן הפ 11.8.1.3

  ימי עבודה.  14תוך  ותיהעררך על הדת הצובמיויתקן  ייההעיר לאישור הראשי

 . העירייהעל ידי  יבצע את ההדרכות במקום ובזמן שייקבע ן הפאומטיהקבל 11.8.1.4

  

  

  

    וע הדרכותיצלבתאים  11.8.2

פרד  ב  יעבור הדרכה  . כל מבה בתוכית  היהול    ותאם מול ועד הבית/חברתתוההדרכה   11.8.2.1

  ). העירייהלהחיות ם (או בהתא

  .  ההעירייבתיאום והחיית  21:00 עדו 16:00החל מ רב שעות העע בההדרכה תתבצ 11.8.2.2

  תמשי המבה. או מש/מדיירי ו 80%המיימלי לקיום ההדרכה הפורום  11.8.2.3

למולטימדיה    ומטיאהפהקבלן   11.8.2.4 הכוללת  ידאג  רמתאימה  ה-ק  ולא  כלי אמצעי   , קרה 

ומצגות  כתיבה, ,סרטוים  מידע  עלו  חוברות  הדרשים  בטיחות  לאמצעי  וב  פי  ידאג  ת מידחוק 

  ך.  הצור
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הדרכה    הקבלן הפאומטייבצע   בעת ההדרכה  ירים/משתמשים אים במצאיוהד  רהבמק 11.8.2.5

  רה.  לא תמול וספת

לא    יל זהמתחת לג  יר. די16רים ומעל גיל  בעלי הדירות ו/או שוכ  יויהמשתתפי ההדרכה   11.8.2.6

דרכות.בההדיירים החייבים להשתתף  ייןייחשב במ  

ה 11.8.2.7 יחתמו  ההדרכה  סיום  לסמשתעם  השו וגימשים  על  הם  ממסים  של  רמך  הקבלן  וכז 

י(  הפאומטי על  מהעירייהדי  ושאושר  וכי  בהדרכה  השתתפו  כי  תפעולביים  )  המערכת   את 

 משתמש הקצהמבטו של  ת ודמק

  כים  ת 11.8.3

 ה מביאומטית מעמדות ההשלכה ועד לפעילות המערכת הפ  יתאר את  טיהקבלן הפאומ 11.8.3.1

  הראשי.

הפאומטי 11.8.3.2 ויתא  הקבלן  ער  ייסביר  יבש   טית.מיאוהפהמערכת  כולות  ל  לזרם  חלוקה 

  וב. ורט

ב  הפאומטיהקבלן   11.8.3.3 האפשריות  התקלות  את  לפתיתאר  והדרך  המערכת  תפעול    ור עת 

  ותם. א

  יו למקרה הצורך. לת מידע אברין דפי התקשרות והעיכ הקבלן הפאומטי 11.8.3.4

  תם.  פעלואופן הכת ך במבה ויסביר על מרכיבי המער דריבצע סיור מו הקבלן הפאומטי 11.8.3.5

  חצי שעה לפחות.  היהי כהשך ההדרמ 11.8.3.6

    חיוך  מוסדות 11.8.4

הפאומטיהק 11.8.4.1 ילדי  בלן  לגי  הדרכות  יסיבצע  ועל  יסודיים  ספר  בתי  ם  יי ודם, 

  ותיכויים. 

  . העירייה לחיוך אצף  כה יאושר על ידי אגתוכן ההדר 11.8.4.2

  טימדיה וסיור .  ולתימשך כ שעה ותכלול מערכות מהדרכה  11.8.4.3

  . ים קת עלוחלוההדרכה תכלול  11.8.4.4

תבוצעההדרכ  11.8.4.5 פיע  ה  על  ל  הדרשים  הבטיחות  ועל  כללי  חוק  החיות   פי  פי 

  . העירייה

 לימודים מקובלות.   ותשעוב העירייהת תיקבע על ידי תדירות ההדרכו 11.8.4.6

    וט והסברהשיל 11.8.5

לפי אישור ם  חודשי  6עד    העירייהה לאישור  ן הצעה לשלטי הסברייכ  אומטיפהקבלן ה 11.8.5.1

א  הראשיה  מבלהפעלה   הויתקן  מסירתם    יםמי  14וך  ת  העירייההערות  ת  ן  לקבלממועד 

  .      עירייההדל השלטים ייקבע ויאושר על ידי גו .הפאומטי

הפאו 11.8.5.2 עםי  מטיהקבלן  בתיאום  השלטים  את  התוכיות    תקין  וקבמיזמי  גיש   יארקום 

   באכלוס המבה.  חודש טרם  הוחל

  .  ת פסולתת השלכקומ) ובכל ביו בחדר האשפה במבה (מגוף מ ימוקמהשלטים  11.8.5.3
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לתחזוקת  פאומטיההקבלן   11.8.5.4 ה  ידאג  ו/או  ובהתאם השלטים  הצורך  במידת  חלפתם 

  . העירייהת להחיי

    ייהרהעי  לעובדיהדרכות  11.8.6

  ל כל מרכיביה . עעלת המערכת  הפחוברות הדרכה ל יכין הקבלן הפאומטי 11.8.6.1

עחו 11.8.6.2 הסבר  יכללו  ההדרכה  תפקברות  ,ל  בתקלות  טיפול   , המערכת  פרימס  וד  ,    טיםפור 

הפעהור הורא  להאות  בטיחוו,  ,הוראות  יצרן  ילוו  ת  ההסבר  ,איורים  ת.  טבלאות  בדיאגרמות 

  . בהמרכימטית על כל הפיאו ול ותחזוקת המערכתעל תפים וכל הדרש להבה מלאה ש,תצלומ

ה  מבלאישור הפעלה  טרם    םחודשי  12פרוטליות החל    יבצע הדרכות  אומטיהקבלן הפ 11.8.6.3

הפהק.  יהיריהע  ציגיל  הראשי ת  מטי אובלן  לאישור  ייציע  הדרכות  ים  חודש  18עד    עירייההק 

דרכות תוך חודש ממתן תיק הה   ן אתיתק  הקבלן הפאומטי.  הראשיה  מבלטרם אישור הפעלה  

    .ההעירייות ההער

יכל 11.8.6.4 ,-ל  ותיק ההדרכות  וסרטים  הרכש   וים לבחיתחוברות הדרכה. שאל  מצגות  הידע 

 ידי  בטיחות  ה  עבודה,  הלי,    יה העיריי  ציגעל  לביצתוראות  תרגיל  וכל   ועיקי  ומעשי    תיאורטי 

  ל כל מרכיביה. ומטית עפיאהמערכת ה לתפעול מושלם של להעברת המידע הדרוש הדרש

11.8.6.5 י מועד תחילת ההלחודשים   3  עירייהלג  יצי  אומטיהקבלן הפכה  דרכות את צוות ההדר פ

  אישורה.  המיועד ל

  . ייההעירם להחיית אעדים יהיו בהתמויקום והוהמ 12 -מא יפחת ם להיקף המפגשי 11.8.6.6

יכללו   11.8.6.7 הראשי  ההדרכות  במבה  מעשית  בפעילות  משרדים/  ,  המגורים/    / מסחרמבי 

 י.ציבור

  הטיפול בהם.   פןשריות ואוההדרכות ידמו תקלות אפ 11.8.6.8

  בהם. אופן הטיפולקלות מסכות חיים וכות ידמו טיפול בתרההד  11.8.6.9

וי במשך הזמן ומערכת כולל ליה  ליטה עלול והשיהתוכת האת  ההדרכות יכללו   11.8.6.10

  מוחשבת. רייה שיתפעלו את המערכת המיידרש  את עובדי  העיש

    ם.פן תחזוקת ים השוים במבה הראשי ואהמרכיב ר עלההדרכה תכלול מעב 11.8.6.11

הפאומטי 11.8.6.12 לי  הקבלן  (  עירייהציע  שיבטאמדד  צימו  מבחן/אחר)  של  גי כות 

    כל מרכיביה  .ל ומטית ע הפיא רכתשל המע שלםמו לתפעול העירייה

הפאומט 11.8.6.13 פרוטלי  יהקבלן  הדרכה  ויבצע  מעשי  ת  התקת  סיור  הצרת  לושא 

  ם. למביהראשית וחיבור 

ה 11.8.6.14 הדרכות  פאומטיהקבלן  סדרת  מח  3חוזרות    יבצע  מועד  לפי  ירת  סודשים 

 . העירייה המערכת לציגי

  .  ייהעיר ם המטעמסירה  והלובהתאם ל מבה ראשי למערכות בלהבדיקות ק  11.8

  ור כללייאת 11.9.1
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לפי מסירתם  , יעמדו  הקבלן הפאומטידי  על ייסופקו ויותקו    טי המערכת, אשריכל פר 11.9.1.1

  רות.מסוד לבדיקות קבלה 

    מה.עצוות פיקוח מטו יהיהעירבוכחות  ומטיאהקבלן הפ יקות הקבלה יבוצעו על ידיבד 11.9.1.2

ת  מ ות, על  ות מלא דימיקות מקבד  ביצע  הקבלן הפאומטישעו רק לאחר  הבדיקות יתבצ 11.9.1.3

    ם:את המסמכים הבאי עירייהר לש על פי מסמך זה, ומסדרמת העבודה לאלוודא את הת

ממכשיר דו 11.9.1.3.1 מודפס  פלט  המיקההבד  "ח  הבדיקה  ,  תוצאות  כל  את    לכלציג 

  שקבעו במסמך זה.   על פי הקריטריוים והסיבים האופטיים,ם הכבלי

שייך  ה  , ע מסרם למקטאקוימות וואט-שדה    ה מסומכת לבדיקתדו"ח ממעבד  11.9.1.3.2

  ה הראשי.במלמגרש ה

  ת התיעוד כאמור לעיל. טיוט 11.9.1.3.3

 ליקויים רשימת  11.9.1.3.4

ליקוי,   11.9.1.3.5 הקבלה,  כל  בדיקות  בעת  ידי בדו"ח    ירשםשיתגלה  על  שיופק  מסכם, 

  תום הבדיקות.ב הפאומטי הקבלן

ם הרשומים בדו"ח כל הליקויי  את  לא תמורה וספת  ליתקן      הפאומטי  ןהקבל 11.9.1.3.6

שבום,  המסכ לתוך  מיוהיו  כלע  מסר  ם  תר,  התי  ו לשהדו"ח  על  לוידווח  יאוחר   עירייהקון   לא 

  וים.משבוע ימים לאחר גמר התיק

  

  

  

  

  

  

  

  

   - רטייםפים הלמב אישורי הפעלה  12

הפעלה   12.1 הפיאומטיתלמעאישור  הבי  רכת  ראשן    (מגורים   קצההומבי    ימבה 

  ב ציבורי)  שרדים/אחר כולל מרח מ/

הפיאומ  הפעלת ק רק  תבוצע    טיתהמערכת  אישולאחר  לאחר    תתקבל  תוזא  העירייהמר  בלת 

ול  לותכ ,מקדמי אישור הפעלה  לקבלת המקדימיםעמד בכל התאים  יהקבלן הפאומטכחה כי הו

  לן: לה רישות המופיעותולא רק את הד בין היתר 

וכות המערכת לביצוע ל כוותו ומ) חודשים ע6שישה (  בזמן שלא יאוחר מ  ירייהעדיווח ל 12.1.1

 . יםילמבים הפרט להישור הפעקבלת ארך קות לצובדי
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ל 12.1.2 מ  ייהעירדיווח  יאוחר  שלא  (  בזמן  חודשים3שלושה  פרטים  )  בדיקות ,  ביצוע  לגבי 

ה עמדות ההשלכהימקדמההפעלה  מהן  כגון:  הציבורי  ת  שבו/  במרחב  הפרטי    העירייה וות  כאו 

 ו'.יומן לביצוע המטלה וכת כוח אדם מדקותיו עליהם, הכשרלבצע את ב

וה 12.1.3 ה  אושמלזיה  המ  העשתכהיה  התאים  והתפעולהכל  לקבלת  הדרשים  יים  דסיים 

 .בכתב הפעלה הראשויהשור אי לקבלן הפאומטי העירייה תעבירשור ההפעלה הראשוי, אי

כלל התאים ההדסיימכי אכן    ייהעירה  הולא השתכע  היה  12.1.4 והתפעולים  לאו  לקבלת  ם 

ההפעל הראשויאישור  את  אומטיהפ   לקבלן  הרייעיהתעביר    ,ה   ת והוספ  דרישותה  בכתב 

 .  לן הפאומטיהקברצוה שיתקו ע"י שבהליקויים  ו

בליק 12.1.5 ובדרישות  הטיפול  עיבוצ  העירייהויים  הפאומטיי  "עו  כ  הקבלן  היתן  מוקדם  כל 

יו (אוחלא  משלושים  יום  30ר  הה)  הוצאת  ממתאריך  הפאומטילקבל  העירייהודעה  על   ן 

כ יובהר  הפלי  הליקויים,  כל  לא  מטיאוקבלן  תיקט  תהיה  לגבי  והועה  הליקויים  יבוצעו  ן  "ל 

 . עירייהל טיהקבלן הפאומזה שחתם בין במסגרת החו

הלי 12.1.6 תיקון  הוספות    םקויילאחר  הדרישות  הפאע"י  ומילוי  ה,  יומטהקבלן  ך יליבוצע 

 .ככל שיידרש העירייהידי -, עלוסף הבדיקה

ומסי  12.1.7 כלשהיא  היה  עיכובבה  הזבל  צפוי  המתומיוחות  לקם  ההפעבלכים  אישור  ה לת 

הפעולות סיבת העיכוב,    ל אתאשר תכלו  ,בכתבהודעה    רייהעיל  הקבלן הפאומטיר  יעביהראשוי  

 .כוב המשועריהע זמן , ומוצמצת העיכוב ו/או למיע הקבלן הפאומטיוקט בהן 

הסר    12.1.8 אישולמען  כי  מובהר,  גול  העירייהר  ספק  איו  המערכת  ו מאחריותרע  הפעלת 

האישו  ללקב  הפאומטי ן  הקבלשל    מחובתוו מלוא  ואת  הרישיוות  ו/או  ההיתרים /רים  או 

לן הקבדין ותקן, ולהפעלת המערכת על פי כל    םחוצי ין וסוג, מכל רשות וגוף, ההחוצים מכל מ

ישורים החוצים על  שם כך כל האערכת בטרם תקבלו ליהיה רשאי להפעיל את המ לא הפאומטי

 . היהעיריעל ידי ה שור הפעליתן אי ם ן, גם אדי פי

 

 14מערכת לא יאוחר מ  חל בעבודות לחיבור המבה לי  הקבלן הפאומטיכי   מובהר בזאת 12.1.9

יסיים     בלן הפאומטיקהמים וכד'.  מל/יות כדוגמת חשלמערכות העירויבור המבה  חועד  יום ממ

ויחבר את    את מ  14למערכת תוך    המבה הוסףהעבודות    הפאומטי הקבלן  ן.  ד תחילתמועיום 

המועדי את  המערכת    קבע  ויודיע  להפעלת  א  עירייהלבמבה  לקבלת  המתוכן  המועד  ישור על 

ף  סן המבה הובי  בחיבורהמערכת    מועד הפעלתימים קודם ל  7  .מבההפעלה לחיבור המערכת ל

  ה הוסףמבבויבצע בדיקה למערכת  ערכת במבה  את המ  בלן הפאומטיהקיפעיל  למבה הראשי  

מילא אחר כל התאים    הקבלן הפאומטיכי    יההעיריקבעה    מה.עו/או מי מט  הייהעירציג  יווי בל

העלהפעל לו  תמסור  במבה  המערכת  המב  היריית  לחיבור  הפעלה    .למערכתהוסף  ה  אישור 

הפאומטיכי    העירייהבעה  ק מ  הקבלן  התאים  לא  כל  אחר  אישורילא  לחיבור    לקבלת  הפעלה 

תפלמעהמבה   א  ההעיריירט  רכת   ו/את  בכתב  שי  והליקויים  ההתאמות  בבדיקה. אי    ימצאו 

התיק  הפאומטי  הקבלן כל  את  שקבעה  יבצע  וההשלמות  ו/או קבע  ההעירייוים  בדיקתה,  בות 
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תו של  שבהם  המסירה  בהקדם  האי תה  משבעה  השור   יאוחר  ולא  מתאריך 7(אפשרי  ימים   (

 כל שיידרש.כ  העירייהידי -לע על, יבוצלעיהליך הבדיקה, כאמור  דיקה כאמור.הב

הראשוים לאכלוס    החודשים  1-6-שיטת הפיוי ביתאם מול המזמיה את  הפיאומטי  בלן  קה

על וזאת  את  המבה,  היתן  ככל  להקטין  בתפקוד  מת  המער   הפגיעה  של  כתוצאה  כהשוטף  ת 

ויי דיירים.משיפוצים ושי    

    י המגורים/משרדים/אחרלמב תפעול  החיות 12.2

לפי המוע  45  -מ  חריאו  , לאערכתמהמתחבר ליספק לכל מבה      ומטיפאהקבלן ה ד הצפוי  יום 

  מערכות הכללות בו המכיל את הוראות התפעול של כל ה  , לוחאישור הפעלהל

יש לספק תכלהוראות המילול  בוסף ומציגות איות  והאבי  תיות המפרטות  זרים  כל המכלולים 

צרתלרבות   קוטר  צרת,  זרוכ  מהלך  מיקוימהווי  יתר,  כל  וכן  האביזרים,  הק  ם  שור  הציוד 

  .ערכות הדוותלמ

  :מיה במידה ותחליט המז

יתקין    עירייהגדרות האשפה עודפת לפי ה  עםבעלי פעילות  דרים  ואחרים המוגם מסחרים  מביב

הפיאומטי   וספת  ל ,הקבלן  תמורה  ה  ח  פ/משקללמדידת  מערכות  ,  לא  החיות  פי    עירייה על 

על ידקביר את המידע באופן שיילו להעיוכבמבה ש)    פים (או בצרת הצמודהבמגו ה  זיי המבע 

   משתמשי המבה./בעלי את   עירייהפרד של הואשר יאפשרו חיוב 

   

  הפאומטית למערכת וסף לחיבור מבה  - אישור הפעלה  12.3

להפעיל  הפאומטי  הקבלן אישור  המערכ  יקבל  מבהפיאומטית    תאת  עלהה  בכל  אלו   וסף 

ולגביהם   אישוריתשחוברו  שקיבוזאת    קדמימה  פעלהה  ן  לאחר    להפעלת  יהעיריהאישור    לרק 

  ומטית בכללותה. הפיא המערכת

ת  למערכהראשי  מבה  מבה בשטח פרטי /ציבורי להפעלה לחיבור    מת לקבל אישור  עלום  בהתא

  כדלקמן:  הקבלן הפאומטייפעל 

הע  אומטיפההקבלן   12.3.1 ב למערכ  וסף  ר כל מבהבודות לחיבויתאם את  ד  מועהתאמה לת 

  . ש בשכוהרצו התחלת עבודה בכל מג  בלתק

הפיקוח וף גת והפעלתה מול למערכעבודות לחיבור המבה  יתאם את ה  מטין הפאובלהק 12.3.2

 עבודה). על פי פקודתת לוח הזמים לביצוע העבודות (לרבו

הפאומטי 12.3.3 ת אישור הפעלה לן, טרם קבלתאים המפורטים להה  ימלא אחר כל   הקבלן 

  : רכתבה למעהמ  לחיבור

הפאומטיקבלה 12.3.3.1 הת  ן  בכל  הדרשאעמד  לים  הצחיים  בבור  והמגופים  התאם  רת 

   .ןהתכוהוראות לדרישות 

בוכחות    מבה למערכת ויבצע הרצה של המערכות השוותיחבר את ה   מטיהקבלן הפאו 12.3.3.2

    העירייהציג 

  . פי כל דין-על רים הדרשיםיציג את כל האישו יטהקבלן הפאומ 12.3.3.3

  ושרות   יותאחר   13
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 לי כל 13.1

הפאומטיהקב 13.1.1 באחרי  לן  לויישא  מלאה  והתקיהפריטי  ותתקית  שסיפק  בהתאם   ןם 

  ריות. להלן תקופת האח - ל 13לטבלה מספר 

תחל ביום שבו  רחב הציבורי  למבה הראשי והמערכת הפיאומטית במאחריות  תקופת ה 13.1.2

ת  וערכהמ  פעלת כלר הולאח   של אישור מקדמי    להפעלה   ייההעיראישור    אומטיפהלקבלן  מסר  

  . יההעיריון צ,לשביעות רהראשי  במבה

יהווה כתובת     קבלן הפאומטיה ות,  וכן גם מהלך חוזה השרופת האחריות,  סגרת תקבמ 13.1.3

  קה על ידו. ת לאחריות כוללת על כל המערכת שסופקה והותאח

שים    10  תכולל    מטיהקבלן הפאוריות ושרות, הצעת  חאם לא צוין במפרט תקופת  בא 13.1.4

  .ירייההעידי המערכת ל גם לאחר מסירת תפעול ה תהיזו פה , תקוותחריא

 ת למערכת הפאומטית תקופת האחריו 13.2

המאחריוה מרכיבי  לכל  הפאומטיתת  על    ערכת  הצרת  הראשי,  המבה  מערכת  זה,  ובכלל 

   והציבורים  רשים הפרטיםאומטית במבים במגפביה בשטח הציבורי ומרכיבי המערכת הירכמ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פירוט  9טבלה 

  

 ת  יואחר  תקופת ר  ותיא      

מקומית  רשות  וואקום ולדרישות מ"ק מותאמת למערכת 30/20 כולה בפח של מ 1

 (היכולות להשתות מעת לעת).  

 שים  10 

 ם שי  10  טון להחלפת מכולות   20וף גשר מ 2

3 ים  10  ת  י זרמי פסולמגוף מפלג לשש 

 שים  10   יאשמבה ר -רדה הפ מגופי 4
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 שים  10  האו שווה ערך צמדה ועותוואקום עם זר דחסן מותאם 5

 שים  10  יקים וחיבור למערכות שטיפה.  ק/וחלקמפריד פימי לאב ציקלון כולל 6

תלת 7 לדרג/מסן  אבק  סיון  יחידת  הכולל  שלבי  פקסה מארבע  ומסן  חם  ימלית 

 תיק קול  פעיל ומש

 שים   10 

 ם שי  10  תדר   "א על אביזריו ובקרק"ו ע  110פוח וואקום מ 8

 ם  שי  10  חשמל וח ל 9

 שים   10    בקרי מהירות וטורי 10

 שים   10  וויר כולל מערכות ייבוש מדחס א 11

 שים  5  מתקן  לוח בקרה ל 12

  עירייהלעד למסירה     פההחל-תוכת בקרה למערכת  13

  עירייהל למסירה עד  כון גרסא  עד -תוכת בקרה למערכת  14

   יםש 10  קטודיות  תהגו 15

  שים    10  רט הדרוש לתפעול המערכת בשטח הציבורי  /פ טכל פרי  18

פיאומט   19 במגרשמערכות  אי  -ציבורי  / פרטיה  יות  קבלת  פעלה  ה  שורמיום 

   עירייהמה

  שים   10

  

  

  

  ריות האח תקופת ב ריםחומהספקת ציוד חלקים ו 13.3

  אספקת הציוד  13.3.1

ציוד החלקים, ל הכלספק את    חלק בלתי פרד מעבודתוכבמסגרת ו  יבה חייהי  אומטיהקבלן הפ

המתכלים העזר  וחומרי  ההד   החומרים  העבודות  לביצוע  זה.  רשים  במסמך  ומוגדרות  דרשות 

והחומרים תלקהח  אספקת הציוד,   אוי י לא רליט כהח  הקבלן הפאומטיכלול החלפת ציוד שים 

  לו לשפצו.    תלםאו מש

 ה חב ו הראו שדרוג אהחלפה  13.3.2

לא תכלוחהספקת ה והחומרים  ידי  שד  ול החלפה אלקים  על    העירייה רוג או הרחבה שתתבקש 

שלא במסגרת ת  קואו בהתאם לעדכון חוקים ותיויים במתקן  ור או עדכון או ביצוע ששיפ  לצורך

ו באם  זקה מועת). עבודות אלות ואחתקלויים ון ליק יקולאחזקתו (ת  הקבלן הפאומטי   ויבותמח

ישידרש בפרד  ולו  בתקעמו  היחידה  פי מחירי  בהתאם להליך מכרזי המקובל  או    ופת ההקמהל 

  אז, לעיל ש  4תקלות מעבר לכפל המותר בטבלה    איו כולל מצב של ריבוימור  הא,  העירייהאצל  
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של המערכת או  שדרוג  או  החלפה      מטיאו הקבלן הפמיהיה רשאי לדרוש    ירייההעאמור לעיל,  כ

  ה.גועים בתוכרכיבים פ

 לפה חהציוד וה יבט 13.3.3

החלקים,  הציוד,  ע"י  הח  ,האביזרים  כל  שיסופקו  העזר  וחומרי  הפאומרים  יהיו      ומטי הקבלן 

חדשים, ו  מקוריים,  לשימוש  לטיפול,  ומתאימים  משובח  המערכות  לפלהחממין  של  עבורם ה 

לדר יתאים  הרכש  כל  התקישוועדו.  הית  השרא ים  לתקליים  ובהעדרם  ים מתאימים, 

אהאמריקא שלו  ים  יאו   לתקים  אם  פרט  מוצאם.  עארץ  אחרת  זהים  עירייההי  "שר  יהיו  הם   ,

לא ודגם  יצרן  אמבחית  מותקים,  לה  הם  במקומם  באפשרות  שר  אין  הפאומטיובאם    הקבלן 

הבבמגם  להשי מועדי  ססגרת  כל  בגין  או  התיישות  עקב  הוא  שהיא  יבהיצוע,  לאישיגי,  ור  ש 

.  ירייההע לור בכתב שברכיב חלופי תהיה באיש חלפת רכיבה ידו.-המוצע על ערך"-"שווה העירייה

ל אשר  חומר  או  אביזר  חלק,  ציוד,  יתכל  ללא  א  יוחלפו  ל"ל,  ההתאמה אימו  עבודות  דיחוי. 

 המקורי ציוד  ל ההערך למיקום ולתפקוד ש-ציוד שווהרשות להתאמת הדת ההמכיות והחשמליו

הצדדים    . מוסכם ביןורה וספת  מללא תו    י מטפאוהקבלן הדי  י-וא מותקן, יבוצעו עלקומו הבמ

יבקש  בכ  יכ בו  מקרה  וספו  העירייהל  התקות  אולבצע  במ  ת  שדרוגים  או  ערכות  שיויים 

כולל ע יתבצעו העבודות,  וההתקהה  לות הקיימות,  בסיס מחירוי  חלקים  על    ובהחה של דקל  , 

25%.  

  ול  ה ותפעחזקא ראות הו 14

  כללי   14.1

תקופת הק  במהלך  תפעולחמיאומטי  הפבלן  ההפעלה  שירותי  ליתן  למע  ויב  כת רביחס 

הציבורי   בשטח  הן  חלקיה,  כל  על  כי  והן  הפיאומטית  יודגש,  הפרטי.  התפעול  בשטח  שירותי 

יית ההפעלה  תקופת  גם   על ו  במהלך  הקבלן  חל  ידי  אשר  הפרטי,  בשטח  למבים  קי  ביחס 

קו על ידי הקבלן  תאו לא הו/ו  טעמוו/או מי מ  לא סופקו על ידי הקבלןבהם,    קות שהותהמערכ

מטעמו  ו/או לפיו  אל  ,מי  חריג,  למעט  זאת,  אחר.  גורם  ידי  על  חלקי  במקרא  התקת  שבו  ה 

עמו הביאה לתקלה, לאורה לן ו/או מי מטקבו הת בשטח הפרטי, כאמור, על ידי גורם שאיהמערכ

, רקלה, כאמוהתקון  "ל. עם תיול למבה בשטח הפרטי התי תפעירוליתן שקבלן  ר ללא מתאפש

ור ו/או  כאמ בה ה"ל. ההחלטה אודות התקיימותו של חריגלמ לרותי תפעויחויב הקבלן למתן שי

התק תיקון  הבלבדבר  להחלטתו  תוה  תהא  לעיל,  כמפורט  המהל.ת  עדילה  תידרש    של  ככלל, 

  כל תקופת התפעול.  מעורבות הגורם הטכולוגי לאורך

 םהרלווטייבהתאם לחוקי רישוי עסקים  קבלן הפיאומטי יתכן ויתפעל את המבה הראשי  ה

על   ובדגש  ומכרסמילפסולת  יוים  כיסת  השל   .םמיעת  התפעול  לדרישות  יותאם  המבה 

 משרד הבריאות.   כדוגמתרשויות מדיה רלווטיות 

    וראות כלליות ה 14.2

וף יס ולא במבה הראשיפיאומטית ל המערכת הציפה שה רפעלאחראי להיה יה לן הפאומטיהקב

ורי וכד') ומעמדות ההשלכה במרחב הציבורי  ציב/ים/מסחר/משרדיםכלל המבים (מגורמפסולת  

התוכיתבכל   הפאומטי  1041תמ"ל    שטחי  עו  הקבלן  להדרכות  אחראי  הרשותב יהיה   די 
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הה בכל  תפמקומית  לאופן  הפיוגע  המערכת  של  הומרכיבי  טיתאומקודה  זה    ובכללשוים  ה 

  מחשוב וכד'.  תרכומע זמות חלפים,ות מול תושבים, הין בערום פתהיבטים טכיים, תפעוליי 

בצע את כל הפעולות ליאומטית והמערכת הפמושלם של  פקוד  להביא לת  הקבלן הפאומטיחובת  

התפליהול,    הדרשות ותחזוקת  הפיאועול  איכ,ה  כותמער  ציוד,כולל  מטית  מערכת  ות יבטי 

הבתפעוסביבה   ראשיל  הצרת  ,מבה  לשימורית  בו הצי  המערכת  התב"ע  השוה.  במבי  ושם 

   השהכל ימות ל  ברצף ות המקומיתלציגי הרש  24/7 יעמידו כון וצוותו   אומטיפן ההקבל

 במקרה שיידרש ע"י הרשות או חוקי המדיה  חובת העסקת גוי של שבתהקבלן הפיאומטי ידאג 

  

הפא 14.2.1 להפעלה    ומטיהקבלן  אחראי  ויהיה  המער  תחזוקהאחזקה  והמבים  כושל  ת 

  ם:הבאי

   .שח המגרושט בוות ת הכלולרכוהמעהתבע"ות) על (בשתי  מבה ראשי 14.2.1.1

בשט 14.2.1.2 הציבורי  הצרת  המגו  הרכיבימ  כלל  ועח  מחיבור  המגוף  החל  בחדר  י המבפים 

  הפסולת במבה הראשי.    והחיבור לדחסית

  ציבורי בשכוה.עמדות השלכת הפסולת במרחב ה 14.2.1.3

    .1041תמ"ל  ב םמגוף במביה ית בחדרטמרכיבי המערכת הפיאומ 14.2.1.4

הפאומטי 14.2.2 לפה  את   יפעיל  הקבלן  המערכת  ובהתאם    הבאיםכללים  י 

  : ל הרשות המקומית שיות חבת מרים/תקות/הוראולחוק

ואיסוף 14.2.2.1 המבים  לת  ופס  שיוע  מכל  הפיאומטית   פעם    יומית  חדבתדירות  בשיטה  של 

גוף שחובר מכל מ  המשתמשיםת  פ"י דרישעאו  /ו  ו/או ולפי החיית הרשות המקומית  אחת לפחות

  מערכת. ל

עי אקוסטיקה  מפגע  יימום למ  ן שיצמצם ופבא  יבוצעשיוע  ה 14.2.2.2 ת  שו ם הרבשעות שייקבעו 

  ומית קהמ

כללי וחוקי תברואה ואיכות  וף במבים ושמירה על  גהמ  רות פסולת בחדרימיעת הצטב 14.2.2.3

  יח ) . (מיעת מטרדי רסביבה 

במרח  14.2.2.4 פסולת   של  הצטברות  כללי  ו  הציבורי  במיעת  על  תברואשמירה  ואיכות  וחוקי  ה 

  .די ריח )טרת מסביבה (מיע

ת המערכת  להפעלכבים וכד')  ר(  ם  יי פעולהיבטים ת חזק את  יספק וית  טיפאומקבלן הה 14.2.2.5

  .   תמטיהפיאו

הפאומטי 14.2.2.6 לרשות    הקבלן  לת  עירייההיעמיד  הדרש  המיומן  האדם  כח  מלא  את  פעול 

    וכל הדרש להפעלהם עבור מקצועיציוד  דרשים , םולל רכביכותקין של המערכת הפיאומטית 

  .יןבטוח על פי כל דערכת באופן את המיפעיל   יהפאומט לןהקב 14.2.2.7

לפ  הפאומטי  קבלןה 14.2.2.8 שאיידאג  פסולת  עיוי  לפות  וה  החייה  ושקיבל  במערכת  ברת 

 . עירייהמה
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הפאומטי 14.2.2.9 לרצ  הקבלן  תפקודית  ידאג  בצ   24/7יפות  הפסולת  מעבר  וישחררשל  ר  ת  

  מפורט בלוח הקסות. ל פי מפתח הסתימות/תקלות ע

  ת שוטפ ה  הפעלערכות הדרשים לת הציוד והמתקיולחראי  א  יהפאומט  לןהקב 14.2.2.10

החלפה   זה  ו/אוובכלל  תיקון  תקופת  רשד  ו/או  מגמר  כתוצאה    ( מחשב  תוכות  (כדוגמת  וג 

פי יחסות וזאת על  תיהמחייב ה  , תפקוד חלקי ו/או כל ליקוי אחרי, בלאעירייהאחריות ,החיות  

 מה. עמט י ו מא העירייהגדר על ידי הזמן שהו

הפהק 14.2.2.11 בקרה  יאומטבלן  באמצעות    יהל  פסולת והרצ/ותבדיקרציפה  ת/איסוף 

    רק על מת למוע תקלות ולהבטיח רציפות תפקודית של המערכת.  ולאום/פתיחת שוחות יז

ל  הפאומטיהקבלן   14.2.2.12 רציף  דיווח  מערך  ידי  ש  בתדירות  העיריייהל  על  תיקבע 

 ציגיה .  ו/או עירייהה

14.2.2.13 הפ ל  טיאומהקבלן  מת  רייההעיגי  צייאפשר  לכל  קן/ציוד/תיק  גישה 

וזאת גם באמצעים    למבה הראשי    י שוהפעלה רא האישור  חשוב ולא רק החל  מכות  ערוד/מתיע

   איטרטיים.

הפאומטי 14.2.2.14 את  הקבלן  ה  יהל  בפרויקט  המידע  עצבר  שיוגדר  ידי    לבפורמט 

 ליין .  ה וגישות און יהמז

פעולה/מוב 14.2.2.15 כל  כי  בזאת  הכשרה/אח ד/ ציוהר  ה ר  לוסף  רציפודרש  ת שמירת 

 .  ן הפאומטילהקביה הוא באחריות מרכיבמטית על כל ופיאה ערכתדית של המתפקו

א שהוכשר על ידו לעבוד במקביל לכ"  העירייהיאפשר לציגי    הקבלן הפאומטי 14.2.2.16

 ף תקופת התפעול שלו. ערכת עד לסולתפעול המ רייהעיהציגי  תוזאת על מת להכשיר א

מוי  יהפאומט  לןהקב 14.2.2.17 המותאם  העירויל  הדיווח  קד  שיטות  ת  או  יהריעיל  את 

 .  עירייהיטרט ו/או אמצעים שייקבעו על ידי הא -קמצעות גישה מרחושיתוף המידע בא

  

 חוזה קבוע במסמכי התקופת התפעול בהתאם ל 14.3

לות  עווהפבה יפרט את כוח האדם ול המערכת וודה שתית לתפע עבתוכית   ןיכי הקבלן הפאומטי

וכד'חלפים ,בדיקחלפת  ה-רשו  יידאשר   . ת ועודך רחובום זמי שיוע בחתיזמ  ות ,לוח  ות, יקוי 

  אישורה. ל עירייהל ותוגש חודש לפי תחילת התקופהית תכלול גם הערכה תקציבית כהתו

בים שיטופלו באותו  את המ ת ובה  ת לתפעול המערכשיבודה חודעתוכית  יכין    הקבלן הפאומטי

הפ  ,ודשח ותויו מועדי  י  שים  כפי  ידי  וספים  על  מתוציגיה.    וו/א  יהעיריהיידרשו  כית  החל 

 קלות שאירעו בחודש הקלדרייועבר כספח דוח תקלות שיכלול את כלל הת  2  ודשעבודה של ח

שבוע  תוגש    כית חודשיתאטוס וכחי. תוסטהטיפול ו  , משךהקודם, מהות התקלה, אופן הטיפול

  יגיה ו/או מצ  העירייהישור לא דש העוקבחות הלפי תחיל

הפ העבודה  יספק  יאומטהקבלן  תכיות  בתוכ  את  וקיימות  ,אושרות  מות  ממוחשבות  חוקיות 

ון אהממשקים והאמצעים הדרשים לה לחיבורי  את    לקבלן הפאומטיתגדיר    עירייהה.    עירייהב

  אשי. ערכות במבה הרלמליין 
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שי העבודה  כל  בתוכיות  הפאהקשל  וי  אישמחיי  יומטבלן  של  ב  בכתב    הקבלן.    עירייההור 

התיי  מטיאוהפ תיקי  את  במקאחסן  וההדרכה  ציגי  ום  עוד  של  גישה  המאפשר  וברור  גיש 

זמן.      עירייהה הפאומטי בכל  לציגי  י  הקבלן  ר  עירייההספק  לכיסה  הדרוש    24/7יפה  צאת 

  מבה הראשי. ל

מיכה וסיוע, פשר בקרה, ת, המאובקרה  טה  הול, שלייך ליתחזק ויפעיל  מער  טיקבלן הפאומה

יואלי כלפו  והפיות    ו  דריההודעות  בקשר עם    ,שותבדבר צרכים,  ומידע אחר  אירועים, תקלות 

  . עירייההה ותועברה לידיעת ציגי המערכת הפיאומטית. הפיות תתועד

  

  

  

  

  

  הלים 14.4

 י ללכ 14.4.1

ויגדרו  בודה  אות הע הורהיתר את  ן  בי  ב הלים שיפרטוולכת  יבלן הפאומטהק באחריות   14.4.1.1

ש והתחזואת  ההפעלה  שיטת  המקה  הפאעל  עלורכת  הפאידי    מטית  גורמים  ו  י ומטהקבלן 

אות חוזה ההקמה. ההלים  מטעמיו, ההלים יכתבו בהתאם להוראות כל דין בהתאם לכלל הור

ת  ולוך שכל פעלכיב  מתחי  הקבלן הפאומטי  רמים מטעמו,רסמו לכל הגויפיאוגדו, ו   , יוכו, יעדכו

 ה. דרה במהלי העבודסו תומטעמו/או כל גורם אחר בלי המשה יו וקעובד

ת קבועה המפורטת בפרק זה ויתבססו על דרישות בקרת האיכות  תכובמ  ההלים יכתבו 14.4.1.2

)Q.Cספח יא' לחוזהברט ומפ), כ  .  

המפרט  רמסמך    –והל   14.4.1.3 הסד  אתאשי  לעשעקרוות  הכון  של  ר  פעולות  הקבלן  יית 

טעמו. רמים מגו ו/או מטיאוהפ  

עבו 14.4.1.4 ל  –דה  הוראות  והל  עהוראפירוט  ייחודיובות  טיפול  על    ת ודה  שואי  ים  יפיספצפי 

  . הקבלן הפאומטיו/או בעלי תפקידים, גורם מטעם 

דה באמצעות בווהוראות הע  פירוט ההלים  –לים ו/או הוראות עבודה  פירוט ה  –מוסף   14.4.1.5

 .הלים  

מטעם    םטייורמים הרלווכל הגם בין  פרסת לעת ותמעסם  ההלים תעודכן ותפור  חוברת 14.4.1.6

  או הפיקוח./ו הרייהעיעל ידי  שידרולכל גורם אשר י .ומטיהפאהקבלן 

וספת 14.4.1.7 ובשפה  העברית,  בשפה  יכתבו  העבודה  בהתאם   ההלים/הוראות  צורך  עפ"י 

 לעקרוות הבאים: 

ברו ביכת 14.4.1.7.1 בשפה  יקב  רהו  עומובת,  תהליכי  מוחים  עו  ויבהירו    ם יי ועמקצבודה 

 . בוהל סמושפור
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צד עליו לפעול  , וכילן הפאומטיבהקם  מטע  רורות לכל הגורמיםעו החיות ביקב 14.4.1.7.2

 ם ובמצבים שוים. ישיתרחב

הג 14.4.1.7.3 ומי  הוהל  ושא  הוהל,  מטרת  את  ויגדירו  ביצוע יפרטו  על  האחראי  ורם 

 מערכת.רציפה של ה לצורך פעילותל גדרות בוהוהמטלות השוות המ

 ע פעולות דרשות. סמכים לביצום המוהגורמיאו קידים ו/תפי היגדירו את בעל 14.4.1.7.4

 מפורט להלןם כשאיעפ"י תחומים ווי העבודה תאורגן לת/החובר 14.4.2

  כל והל ו/או הוראות עבודה תכתב במס' מזהה. 14.4.2.1

  אים:הבאת הפרטים  או הוראת עבודה יישאו דף כותרת שיכלולכל והל ו/ 14.4.2.2

  עבודה.ל או הוראת שם הוה 14.4.2.2.1

  . מס' מהדורה 14.4.2.2.2

  .רוןעדכון אח ך ארית 14.4.2.2.3

  .ות הוהלך תקפתארי 14.4.2.2.4

  . ודהוהל /הוראות העבהשל  ודיםס' העמוד מכלל העממ 14.4.2.2.5

  צוע הוהל ו/או הוראת העבודה.לביאי הגורם האחר 14.4.2.2.6

 מתכות כתיבת ההלים/הוראות עבודה  14.4.3

מ  –ללי  כ 14.4.3.1 פעולה אותה  ושא/  יציג  זה  , את המדייותראת העבודה,  הודיר הוהל/ ס חלק 

  אות העבודה. ל הורם בוהוליחים הכלמות והבסיס החוקי, הגדרו

  .והלות ההגדרת מטר –מטרה  14.4.3.2

עקר  –שיטה   14.4.3.3 הפעולהצגת  שיטת  ווות  במצבים פירה  פעולה  דרך  על  ברורות  החיות  וט 

ול עפ"י  פעהאחראים ל  םם לביצוע הפעולה ודרישות מבעלי תפקידישוים, פירוט ההלכים הדרשי

  . רךהצוהוראות וספות במידת ל והפייה להוה

האחראבעל    הגדרת  –ת  אחריו 14.4.3.4 התפקיד  הוהל/  לביצוע  העוראוי  במערכת  בת  ודה 

  מטית. הפאו

  רישום תאריך התחולה ותוקף הוהל ו/ או תאריך עדכון הוהל.  –קף תו כוןתחולה, עד 14.4.3.5

  הכת חוברת הלים ועד מ  14.4.4

- טי  אל מול מבה במגרש פרמבה הראשי  להפעלת הבוע  הקים מהמועד  ש) חוד6(  שישה   14.4.4.1

הפעא לאישור  יוג  - מקדמי  לה  ישור  ההלי  ירייההעש  והמיפוי  ותחזוקה    תוראום  של להפעלה 

  ל: המערכת, הכול

  . הוהלשם  14.4.4.1.1

  . מס' הוהל כפי שיופיע בחוברת ההלים 14.4.4.1.2

  . בוהל ושאים עיקרים שיכללו 14.4.4.1.3

הפאומטתעביר      עירייהה 14.4.4.2 (ה  את הערותי  ילקבלן  יום מקב30תוך שלושים  חוברת  )  לת 

  ההלים. 
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יעביר  הקבו  מהמועד  ם  יו)  30(     שיםשלו 14.4.4.3 הפאומטיהקבע  את    הירייהער  לאישו  לן 

  .העירייהר תיקון ועדכון הוראות לאחה, ם והוראות העבודחוברת ההלי

הפאומטיתעביר    העירייה 14.4.4.4 (את    לקבלן  שלושים  תוך  חו30הערותיה  מקבלת  יום  רת ב) 

  . וראות העבודהוהההלים 

ת חוברת א   העירייה  אישורל  ומטיפאהקבלן ה  יריעב) יום מהמועד הקבוע  30שלושים ( 14.4.4.5

  .ייהעירה ועדכון הוראות ודה, לאחר תיקון בת העוראוההלים וה

 של עבודהה הוראות/ההלים חוברת באישור אין כי ,בזאת מובהר ,ספק הסר למען 14.4.4.6

 ואף ,מטעמה מי או/ו עירייהל יכלשה אחריות ירלהעב כדי היהעיריידי   על הקבלן הפאומטי

הפמי  כלשה  אחריות ירלהס כדי כךב ןאי מהתחי  אומטיהקבלן  חוזה    ותיויבויו/או  פי  על 

המפורטות בחוזה    הקבלן הפאומטיהתחייבויות    בלעדית לביצועת ה ריו. מובהר, כי האחההקמה

ההקמה קופת  ד, למשך כל תלבב  הפאומטי  הקבלןכל הכרוך והובע מהן, מוטלות על  , וההקמה

  והתפעול. 

ההלי 14.4.4.7 ידיוגת  םחוברת  על  הפהק  ש  ובעו  עותק  ב  עירייהל  י אומטבלן    ים תקממוחשב 

  . יההעיריעפ"י בקשת במספר עותקים  םיחקשי

  

 דכון הלים ע 14.4.5

יקה, בהלכה הפסוקה ו/או  כמתחייב משיויים בחקיבצע עדכון הלים    הקבלן הפאומטי 14.4.5.1

חוז שיוי  ו  העקב  טכוו  א/ההקמה  )שאושיויים  ידי  לוגיים  על  שיויים  ו  ו/א(  המקימה  שרו 

כדי  הפעלהה  ראותבהו והפקת  פע  תוך  מתקת  ידי  אש  ם)לקחיילות  על  בכל   ייההעירושרו  ו/או 

בלת אישור לכון, לאחר ק  הקבלן הפאומטי ו/או בכל עת שימצא    העירייהתורה לו    שבורה  מק

  התיקון.  בכתב ומראש, לביצוע העירייה

 ,ודכואו שע/ם וודה חדשיעבאת  כל והל/הור  העירייה  מסור לאישורי  ן הפאומטיבלהק 14.4.5.2

חוד אחד  לפחות  ה  טרםש  לתוקף,  אהור/והלכיסת  העבודה  ששות  הוראות  בות בעקו  למעט 

  לתוקף.  מידית, עם כיסת השיוי הקבלן הפאומטיחוק עליהם יתריע  שיוי

  . עירייההתב על ידי חר אישורם בכלאקף אך ורק והלי/הוראות העבודה ייכסו לת 14.4.5.3

מ  14.4.5.4 לגרוע  האמור  יוכללמבלי  לעיבסעת  הפאומטהקל,  יף  ההלים  יבלן  את   כפי  יפרסם 

  . הםיחייבם לעמוד ולפעול על פי, ומועהגורמים מט ן כלדכו מעת לעת, ביושיע

לעיל,   14.4.5.5 לאמור  רשא   העירייהבוסף  לדרוש  תהיה  הפאומטי מית  להוסיף    הקבלן 

דה  עבוהוראות  /יםהלמצאה לדעתה כי חסרים  לים במקרה והה  ה לחוברתודהוראות עב/םהלי

ותחזושים  הדר שללהפעלה  הפ  וקה  פת  העירייהבהתאם,    טית.יאומהמערכת  על  רשאית,  י היה 

אם מצאה לכון,  לתקן והל/הוראת עבודה    לעדכן ו/או  הקבלן הפאומטימל דעתה, לדרוש  יקוש

  רכת הפיאומטית. המע על צרכיה כדי לעות ודהוראת העב/לבין היתר, כי אין בוה

 פאומטיהבלן  הק ן  הוראת עבודה יעדכ/עדכון לוהל  ומטין הפאקבלהו ביצע  ב  עת  בכל  14.4.5.6

  עבודה אשר יצורף לכל והל/הוראת עבודה כמוסף.  אתהורהל/ן העדכון של הואת גיליו
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    עירייההבקרת  14.5

מטעמה    ירייהעה מפקחים  ו/או  יועצים  ,מעת  ו/או  בכלל  רשאים  לבקר  המער  עת,  כת  מתקי 

ת עם הגאו ע וד  במועד שייקבע מערכות והציכלל הגישה לשר יאפ  ומטיאהפ הקבלןהפיאומטית ו

  הציגים לאתר.  

י  העירייה לעת,ים  ועצו/או  ,מעת  רשאים  מטעמה  מפקחים  קבלת  ו/או  תי  לדרוש  ד,  עודיווחים, 

הפיאומטוים  ת המערכת  לפעילות  ויהקשורים  הת  אותםאחראי    אומטיפהקבלן   להעביר 

  ה.  י מטעמו מו/א  ייהירעה במועד שייקבע על ידי

  הפאומטי לן  הקבלזמן את ציגי    מעת לעת,  ,רשאים   המטעמחים  יועצים ו/או מפק  וו/א    עירייהה

בו חוות דעת מקצועית הרלווטית   , בתי משפט וכל הדרשתכון וביהלישיבות ועדות    לפגישות,

  הפעילות.   לשוא

  ואחזקה   קהוחזת חיות ה 14.6

השי כתחזוקה  רותי  היכללו  לשמירדל  ררש  השת  התפוקוירות  מות  הספקים ו/או  ו/או  ת 

לוכהמת יחיאים  או  מערכת  ולרבות  ותה  ציוד  אחזקה    ויתיקדת  עבודות  וביצוע  תקלות 

ולמתקים  ותחזוקה   למערכת  לסו,כולל  מועת  במבים  הפיאומטית  המערכת  חלקי  יהם  גכל 

במשך ת וערכלמ  הקשורות  מלוחשומתיות, מערכות בקרה  ת ההשלכה הקדלתוכדוגמת    (  השוים

כמפ חילורוג שיידרש עקב מד ות שלרב  במסמכי המכרז  ורט  התקופות  יים, קורף מחסור בחלקי 

ו מהתיישות  שירותי/הובעים  לאחזקתם.  כדרש  אחרת,  סיבה  כל  כל    או  את  יכללו  האחזקה 

  קה ולרבות:זהדרוש לביצוע האח

  וע המשימות.  הדרשת לביצת כל העבודה  א

ה כל  הוהחומרי  יםחלקאת  העבודות  לביצ  דרושיםם  כבלוע  מועים,  חלקי  רמעצוים,  לרבות  ים, 

הפיאומטיות  זר איטום  י עומרחומרה, תוכה, חדלתות,   כל החלקים ,חלקי המערכות  וכדומה. 

  היו חדשים ומקוריים. והחומרים י

יים, אמצעי הרמה וכדמלאכה חיצו עבודות בבתי ה,רשים, הובלד כל כלי העבודה הומה.    

גם,   ככל שיידרש לרבות  ערכתג המהמערכת לרבות שדרומירת תפוקת  ות לשהדרש  לותכל הפעו

  ות וכדומה וכדרש לשמור על תפקוד מלא ותקין של המערכת או המתקן.  תוכה והחלפת חומר

קלות יתבצע  ת  תיקון   ות.פרוקים והרכב,  בות הובלותראת כל כלי העבודה והאמצעים הדרשים ל

  . כאמורבטבלה ות ן המפורטזמת התוך תקופו

הפ א    אומטיהקבלן  כי  והמתקי  תהתקופן  יוודא  תבטיח  המערכות  ידו  על       לתם פעו את  ם 

י המערכות והמתקים יאפשרו תאפשר מתן שירותי אחזקה בגישות גבוהה וכ התקיה והרצופה,

חלקי שתמ  תהפעלה  והפס  עבאופן  השהשבתתם  העקת  הפיא  ירותים קת  ם  יי ומט למגופים 

  .  וכיותהת בתחומי

האכ פעולות  הדמל  המצריכות  מחזקה  וב  םתקימת  בימים  ציתבצעו  אין  שבהן  ת ריכשעות 

   ירותים או שצריכת השירותים מוכה ויתן להשבית חלק מהמתקים בלבד.ש

עלת המערכת. ור לאופן הפבכל הקש    ייהירעהת עובדי  אידריך, ככל הדרש,      הקבלן הפאומטי

מהמו הפהקב.  הרייעיהיקבע  שתעד  החל  הלא      אומטי לן  כגד  לטעון  של  א  ל  פעלהיוכל  כוה 
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יתכן      עירייה שהולמרות      חוזה פת ההפעלה הקובה במסמכי התקולך  במה   עירייהה"י המערכת ע

    .בלן הפאומטיהקח צמוד של ועול המערכת ייעשה על ידי ציגיה ובפיקתחייב שתפו

ותחזוקת  א   בהגדרת הללכ  המערכת  חזקה  בין  הר   יתרים  חשמליים,  מכיים,    –  כיביםכל 

ואמצעי עזר כדוגמת צרת הולכה,    יוד, צחיישים וכדומה  ותוכות, בקרים,  החומרים,  אלקטרוי

ות  גשירותי  ת.כלק עיקרי או משי במכלול המערהמהווה חכל הכבלים, החיווט וכל אביזר אחר 

ה הראשבמגרשי  באחריות  מביים  יהיו  הוגלא  א  אומטיהפלן  הקביים  אח אם  ידי דר  על  רת 

לבצע עדכוי   יםדרשה  כהותוולל רכיבי בקרה  הבקרה, וציוד הכ  יכלול למ    או ציגיה.   עירייהה

אה ציוודא כי ביצועי המערכת לא יפגעו כתו  הקבלן הפאומטי.  שה/שתיים  גרסה לפחות אחת  

  עדכון הגרסה.ו מהשדרוג

 אחזקה מועת -כת שימור המער 14.6.1

על  ל  מת על   ופעהמערכ  ערךשמור  התקיהת  יבצע  ולתה  הפא,  עבודות    את     ומטי הקבלן  כל 

ה  האחזקה פי  על  בדרהמועת  הוגעים  ש  והתקים  התקות  החוקים,  פי  על  היצרים,  הוראות 

ספר ידי ביטוי בו כפי שבא ל יועל פי יס  ן ת ועל פי ההוראות למערכת הכוללת, שיכילאותה מערכ

שיאוש לאחר  עהמתקן  בהעירייה  "יר  מקר.  בו  כל  סה  יאושרו  יפעל  לא  המתקן,    קבלן הפרי 

י    ומטיאהפזמ הוראות אחזקה מועת המקובלות אצל   תקןהמ  ועד לאישור ספריבאופן  פי  על 

  למערכת דומה.   העירייה

  

עובדי  כ הפאומטיל  במתן    הקבלן  י  שיועסקו  מקצועהיהשירותים  בעלי  וב  ו  עלי  מוסמכים 

יבואןן  יצרהרשאות מתאימות מ יסהמערכמי של  רש  או  ובעלי  בשים לפח  3יון של  ת    ן תיקוות 

 העירייה ידי -בדיקת הטיפול המוע תיעשה עלמטית. יאוהפ ועת של המערכתתקלות ובאחזקה מ

לעת.    מעת  העירייה  "יפי שיקבע עכהבדיקה תתבצע אחת לתקופה    ם.  יד-שר עלותאו  ו/או ציגיה  

כשרשומים בו     מטי הקבלן הפאות של  ת שירועודבמסירת תק  ב ריצוע אחזקה מועת יחשגמר ב

  . בלן הפאומטיהק טעםאחראי האחזקה מ הדרשים, בחתימת םפרטיכל ה

 וספות לאחזקה מועת החיות  14.6.2

התח יתר  מכל  לגרוע  הפאומטיייבויות  מבלי  א  ,לבצע  ובאחריות  הקבלן  יתר  הפעולות ת  בין 

ת מצא אחזקה המועצוע הכדי ביוך  . היה ותעתמוחלק מתוכית האחזקה הרטות להלן כהמפו

הפאו הליקים,  יליקו  מטיהקבלן  את  תמורה  ויים  יתקן  האחזקה    פת  וסללא  מתוכית  כחלק 

    המועת:

  במגרשים הפרטיים.   חדרי מגופים בביייםאחזקה מועת ב 14.6.2.1

הפאומטי 14.6.2.2 תקיות    -ת  תקופתיוק,  דיב  הקבלן  האווראת  המגופיםמערכת  חדר  של  -ור 

  פרטי ה גרשבמ

לי  מטיהפאו  בלןהק 14.6.2.3 אחת  הרעבדוק,  מפלסי  את  והחודש  מפעולת  ואטימש  שמקורם  ת 

 במגרש הפרטי   רוראווהמגופים ווסתי ה

  גמי בקומות במבה יבדוק תקיות דלתות ההשלכה באופן מד הקבלן הפאומטי 14.6.2.4

  ה (כדוגמת חיוים )  ה והיא חשופת במבה במיד רפגיעות בצ קיבדו הקבלן הפאומטי 14.6.2.5
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 זוקה ותפעולתח – אשפהה סוףאי ראשי המב 14.6.3

הפאומטי 14.6.3.1 אחבדוקי  הקבלן  עמידת  לחודש    ת,  ומערכותי  את  בהמבה  הרעש רמוו  ת 

  לסביבה. 

הפאומטי 14.6.3.2 אחת    הקבלן  המבה  לחודש  יבדוק,  עמידת  המסים   את  ומערכת 

  בה.ם אל מחוץ למעיאת ריחות ריוהמאווררים במיעת יצ

בתוהפיבשטח  יטפל      הפאומטיהקבלן   14.6.3.3 פ  יראשמבה  ח  הועל  אצל  הקבועי  םהלי י  ם 

  אגף שפ"ע   ום עםבתיאו  עירייהה

לל  כי     ידאג  הפאומטי  הקבלן  14.6.3.4 אחת  הפסולת  2(  חודשיים  פחות  תישאב  חודשים   (

  ממפרידי שומן.  

אחת    ידאג    הפאומטי  הקבלן 14.6.3.5 לפחות  (כי  מערכות תטחודשים    )  6לשישה    ופלה 

  ר ומערכות המסים.מיזוג/אוורו

ההקבל  –  לוןציק 14.6.3.6 לחציבד    יפאומטן  אחת  הצקלוןוק,  את  שה,  יסבאו  י  ויטופל פן  ודי 

  ן.היצרבהתאם להוראות כדרש 

הפאומטי 14.6.3.7 בכל    הקבלן  הפסולת  יומיים  יבדוק  ודחסן  המכולה  אטימות  למיעת    את 

  זילות תשטיפים.  

 ולית של הדחסן.מערכת ההידראת לשבוע את האחיבדוק  מטיהקבלן הפאו  14.6.3.8

יטפל לפחות אחת לאומפיההקבלן   14.6.3.9 במערכתטי  י  חודש  זמין העגורים ואחת לחצי שה 

 בודק מוסמך 

הפה 14.6.3.10 יטפקבלן  ביקויאומטי  לשבוע  אחת  לפחות  לחודש  ל  אחת  ולפחות  מים  ז 

 במערכת דחיסת האוויר ואחת לחצי שה יזמין בודק מוסמך.

הפהקבל 14.6.3.11 לשבוע  ן  אחת  יבדוק  שלמיאומטי  הביין   ותאת  מתחם  סביב  הגדר 

 מיל.יון בחצרות מבה הטריקוה

 וחים. יים את האיזון במפהפיאומטי יבדוק אחת לשת הקבלן 14.6.3.12

מערכות החשמל לסוגיהן מטי יבדוק אחת לחודשיים את אמיות  קבלן הפיאוה 14.6.3.13

 בודה ) מוסמך (משרד הע חשמלאיוות על ידי הש

ק הקריאה של משי הזרם של יבדוק אחת לחצי שה את דיו  יאומטיהפ  הקבלן 14.6.3.14

המדידהציו המערכ  ד  ות  בכלל  במידה  של  תגלה  ת.  הב  5%ירידה  יידרש  דיוק  ן  הקבלמדידה, 

 ולהעביר דיווח למזמיה על תיקון האי התאמה .   הרכיב התקול להחלפת ומטיהפיא

גיל  הקבלן הפיאומטי 14.6.3.15   . במבה הראשי    אשוי היבדוק אחת לחודש את מערכות 

ב . תקלה תתוקמבים הפרואחת לחודשיים  די.דית  יין מטיים  התאמה   ם תיקון האיוח סיוועם 

   למזמיה בכתב. 

צי שה, בצורה לחאחת  שוים  וגיה הרת לסצבות  זילוק  יבד  בלן הפיאומטיהק 14.6.3.16

זוויותמסבמדגמית,   או  הסתעפויות  ו/או  סגירה  אביזרי  והמה.  דווכוחיבורים    פר  במקטע  יה 

 .  על מערכותיו  טי הרלוו ת יוחלף קטע הציורזילו 4ם התגלו מעבר ל מסוי
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הפיאומטהקב 14.6.3.17 אחת    ילן  היבדוק  את  שה  ההגלחצי  של  ה אלקטרודות 

 מהאלקטרודה אכלה.  70%-ו במידה החלפתה פעל לית, ויהקטוד

חת  , את האטמים בין המציבדוק אחת לחודש, באופן מדגמי  הקבלן הפיאומטי 14.6.3.18

 כל אטם שמצא תקול. יף ף במבים הפרטיים, ויפעל להחללמגו

  

  קון תקלותתי 14.7

  יבצעו את כל תיקוי   הקבלן הפאומטיי  עובדלספח א' לחוזה,    13.8סעיף  אמור במבלי לגרוע ב

    .(כהגדרתם בספח א' לחוזה) לותהתק

קה אחזלרבות ה  טיאומהקבלן הפפי שאר משימות  -פות עלתהייה בעדי  ותתיקון תקל  עבודות

מהם,  תוכן  ולת המתקים לספק את המביכפוגע  ות הירוע חריג לרבתקלה יחשב כל את. כעהמו

קבלת  כ בעת  ואושר  שמדד  הראשי המתקן  פי  הפיא  במבה  במערכת  במגרשים ומטיו/או  ת 

  ק ישיר או עקיף לסביבה. לול לגרום ז העאו אירוע  אירוע בטיחותי הפרטיים ו/או 

מוק תקללתיצב  זמן  תת  ה קון  דחייקון  פי  על  יתבצע,  תוקלה  התקלה,  תקפות  ן  הזמופות  ך 

  סי .ט ההדבמסמכי המפרהמצויות 

  לתפקוד מלא   מטיתהפיאור את המערכת אומטי מחויב להחזיל תקלה תתוקן והקבלן הפיכ

  . פרטייםבמרחב הציבורי ובמגרשים ה

  מתקן טכי וספרי  מרחו 14.8

מת 14.8.1 וספרי  טכי  לחומר  החומ  מטיהפאו  בלןהקריות  באח  קןאחריות  כל  על  ר  לשמור 

שיקבל לירייההעמ  הטכי  בא,  עבודותיו  ביצוע  להצורך  ולהחזירו  עודיע  תר,  בעדכון  הצורך  ל 

ודכן או לא יע/כת על פי חוזה זה. באם יחסר ומוארתום תקופת האחזקה הב  עירייהבשלמותו ל

ומר הטכי.  למת החהש  בעלויות     יומטהקבלן הפאסיום חוזה זה, יחויב    י כלשהו בעתטכחומר  

ציגו בפיו ולתקן כל  הויב ליח  טיהקבלן הפאומוי בכל עת טכומר הן בחהיה רשאי לעייי העירייה

  עדכון החומר.ש על ידו להשלמת והדר

- בשווהחלק או ציוד ף מחלי  ומטיהקבלן הפאבכל מקרה בו  ר טכי והשלמתוחומ עדכון 14.8.2

לוג יהיה מלא  ק המיתקן המתאים. הקטדש לתי הח של החלקוג קטלערך מאושר, עליו לצרף את ה

פרויכל והוראו  טיםול  החלק  של  יצרןטכיים  ילהתק  ת  בוסף  ואחזקה.  הפעלה  הקבלן עדכן  ה, 

  ומטיאהקבלן הפו  קים על פי השיויים שביצע. בכל מקרה בהמת  את התוכיות של    טיהפאומ

ש אלקטרומבצע  במתקן  שי-יוי  בין  מחשמוי  מכי,  או  עליוכילי  סקיצות    ,  מראש  למסור 

לאישורמ הפאומטיהק  .רייההעי  פורטות  את    בלן  ת  יעדכן  הכל  במדיה ש וי  גם  שביצע  יויים 

  טית. מג

  ם המשותפים תכולת השטחי 14.9

  להלן:  לות המפורטיםעוהפא רק את זוקה של המבה הראשי יכללו בין היתר ולוהתחההפעלה 

ור 14.9.1 מתקי  לרבות  המבה  חיהוחצר  שטחט  קצר,  כי  שבילירקע,  מדרכות,  ם,  בישים, 

  כו'.ודרות פים, גטחי ביטון ומשטחים מרוצמש ולים,ה סלמשטחי חיי

14.9.2 ון לסוגיו, רב שתי לרבגיות מערכת השקייה.תי ו/או עו  



                                            סון       וד מוועיריית יה                                        
עבודות תכון, הקמה,  לביצוע   22/2022 'מכרז מסגרת פומבי מס                                               

  1041 תמ"לבתחומי  - יסוף פסולתותחזוקת מערכת פיאומטית לא תפעול 
  

  

223 
 

  המבה בפאן החיצוי ויקיון ת חזוקת 14.9.3

 וקירות למיעת רטיבות. גגות, ריצפותם ערכות איטוטיפול במ 14.9.4

 רות ות וקיתקררצפות, ים יפוטיפול בח 14.9.5

 המבה. טיפול ויקיון גג 14.9.6

   וים.לוציי ילוות , ו ות וחלוות, מעוליםדלתקיון וי טיפול 14.9.7

 וט המבה.טיפול ויקיון ריה 14.9.8

 יות. אחזקה מערכות סיטרטיפול ו 14.9.9

רספורמציה,  ועד תחות ט  מלור חב' החשהחל מחיב  ה,חשמל בכללותה  תמערכטיפול ב 14.9.10

ומשיי ראשיים  בקרהלוחם,  לוחות  כביערכות  ומ  ות  איטגרליות,  ומוליכים,בקרה  דות  קו  לים 

 ומערכת ארקת המבה. צה ק

 ה וורות.לל כול סוגי התאוררכות תאורה פים וחוץ, כועמקון ול ויטיפ 14.9.11

ות  מצברים ומערכת  , לרבוUPS ה במערכות רציפות החשמל כגון: גרטור ואחזקטיפולי    14.9.12

 דלק לגרטור. 

ה, רגירכיבי יצור האזית או מקומית לרבות  מרכ   רווימיזוג אות  ערכטיפול ואחזקה במ 14.9.13

 . ןואביזריהרת צלות, וי, תע ערבוב אוויר, מפוחי או בותתי

 אביזרים ומפריד השומן. רת, מים וביוב כולל צ זקה של מערכת צרתטיפול ואח 14.9.14

  לפי ם ואביזריהם, הצרת ואביזריה, מחלרבות דוודי  טףלשימוש שו  כת חימום מיםרמע 14.9.15

 ים וכו'. טיוב מות ם, מערכחו

 ריהן. ביזואות מעלי ל ואחזקה של היקיון טיפו 14.9.16

כלל 14.9.17 ואחזקה  מתךמערכו  טיפול  אש  ת  גילוי  לרבות  מאוד  מצו  מוך  מערכות  קה, ועשן, 

אלקטרו ממשק  יות,מערכות  לרבות  מבה  בקרת  איטרקום,  התקשרות  מערכת  מערכות ביי  ן 

 רה השוות. הבק

במערכות 14.9.18 ואחזקה  לרב  בויכי   טיפול  מות  אש  ו חומר  למטפים  תקופתי  לכיבוי ילוי 

 לרים ומערכת פיוי עשן. קספר ברזים ם על כלל אביזרי הצרת,במיז או י בגאוטומט

מערכוט 14.9.19 ואחזקה  וטלפויה  יפול  תקשורת  ולוחות  לרבות  קצה  ק'  תקשורת,  ארוות  ת 

 . מתגים

 ט המבה  קה לכלל ריהוחזקיון וא 14.9.20

 צבע זוהר.מערכת ות בה לרבובמצר תחזוקת שילוט ותמרור בח 14.9.21

 בה.וד משקי אחר במטבחון המ צי וכל יחשמל , קומקום מים מקרר, מקרר 14.9.22

יורשה לבצע שי  פאומטיהקבלן  ה 14.9.23 בחצרות,לא  כלשהו  וב  וי  במבה  ות מערכבתשתיות, 

  . העירייההציוד ללא אישור בכתב מ

  אחרים  מתוחזקות ע"יה ול במערכותטיפ 14.10
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ציוד/מ ויותקן  יתכן  שערכבמבה  סופקת  עלא  הפאומטיהקב "י  ו  מט  לן  ידו, ואים  על    ופלים 

לוודא כי אין   ראשוית של התקלה על מת   הלבדיקאחראי יהיה  הקבלן הפאומטיו אילרכות במע

מממדו הובעת  בתקלה  זו  ערכובר  בדיקה  ולאחר  אחריותו  תחת  המצאות  פת  על  י יחליט 

האם   טיפהממצאים  לצורך  השירות  ותן  את  על  ייוד  טיהפאומלן  הקבלה.  בתקול  להזמין  ע 

ל ויהתקלה  השירות  ה  רשוםותן  האחזקה  תקלאת  יהול  במערכת  לצהממוחשה  מעקב, ו בת  רך 

ות ולאשר את גמר הביצוע הטיב  השיריב עבודתו של ותן  לפקח על ט  פאומטיהקבלן הבאחריות  

  והכמות.

  דין ו/תקה   פייקורת על ב 14.11

על פי דין  קצוע מוסמכים ומורשים  בעלי מות  באמצע  ,ת  וספללא תמורה יבצע    הקבלן הפאומטי

הדו  לאותו  תקן  או הביקורות  כל  את  עשא,  פי  רשות  בדיקהל  כגון  תקה,  ו/או  תקופתית    דין 

  וכל מה שדרש על פי דין.  י אשעגורן, מערכות גילולמעלית, 

    ומטית במרחב הציבורי הפיאוהמערכת י מבה הראשל אישור קבלה 15

  אישור ש ללהגי יאומטהקבלן הפות ל המתקן/המערכת, באחריופית שהס המסירהי לפ יום 60 -כ

דוג הפרויקט  של  מהל  ממה  עדות  ספר  ותוכיות  יחם  מעודכיתקן  כל  את  ידות  שיכללו 

  קט.ויעבודה בפרהתממשקות למערכות אחרות בהתאם לתכולת הולל המתקן/מערכת כ

  ם מסירה   טרבדיקות  15.1

הפאומטבאחריות   מסיטת  בדיקו  בצעל  יהקבלן  המבה  רהרם  כל  ,של  המתקים   לרבות 

הבדערכווהמ ביצויקות.  כבדיקות  תיערכה  (ת  אישור  PERFORMANCEעים  לקראת    המסירה) 

או לאחר  רה עם קבלת אישור הפעלה למבה הראשי ו/מסי  תגדיר האם תבוצע  יה עיריה  .    עירייהל

בכללותה לידי מערכת  ת הם מסירו עו/אהמבה הראשי למבה מאוכלס ראשון  ור הפעלה בין  ישא

  .  יהעיריהמטעם  ה תהיה לפי והל המסירהסירל . המתפעובתום תקופת ההמזמיה 

אלה   בדיקות  הפאומטיעל  באמצעות  עמידתו    הקבלן  את  התכון,  בדרילהוכיח  הוראות  שות 

  זה.  רזהדסי במכוהתפעול של המפרט ה

תביקורת   מהווה  לא  ביצוע  ורמת  התקות  לחלישל  ומתקים  צועים  הביבדיקת  ף  מערכות  של 

  סמך תוי התכון. ועל   קבועיםלפי מתכון של פרמטרים  ערךתי רה המסילמים. בדיקת מוש

ב ע"י  יוכ  המסירה  דיקת  מפרטי  הפאומו  במסגרתו ב  טיהקבלן  ויוגשו  המפורט  התכון  שלב 

הבדיקו  .ההעירייור  לאיש באחריות  ביצוע  יהיה  הפאומטית  יורשו    יהעיריה  יגיוצ,  הקבלן 

הפאומטלהילוות   ביצוע    ילקבלן  הפאומטיקבלה  קות.הבדיבעת  למסור    ן  בי  יוכל  צוע את 

  יצוי. בדיקות לידי גורם מקצועי חה

, עם  הצואת תקיות המערכת לשביעות ר  החר שווידא, לאאת קבלת המערכתאשר  ת    עירייהה

אישור   ימסרי  המתקן  קי  תיפרק  ש בדררת, ולאחר מסירת התיעוד הסופי, כם הבדיקה החוזתו

  .  המערכת הפיאומטית י מתקלת ך קבלצור  אומטילקבלן הפ

מלאה ות  על מת לאשר תקי  ותהבאהבדיקות  בוצעו  , י  עירייהורי מסירה מאת הת אישרם קבלט

  : עירייהעל ידי ה

  ד . ציום לפגמים , שברים ,זקימון ושילוט,  סי כללייבדק  זובבדיקה  -בדיקה ויזואלית  15.1.1
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הכ  -  מכית  יקהבד 15.1.2 של  וייצוב  המסדים קשירה  בהוהצ  בלים,  של  ם,  יוד  יציבה  והתקה 

 . במבה הראשי  ים ושקעי קצהמחבר צרת, תעלות,

 כיות במבה הראשי רו מכלל המערכות האלקט בדיקות תקיות  15.1.3

   במבה הראשי  יתערכת הפיאומטמ המחשוב שלבדיקת תקיות מערך  15.1.4

 הפעלה מבה אשר קיבל אישור  ות בכלויהאלקטרות ערכבדיקת תקיות מ 15.1.5

  י ציבוררחב  ה שלכה במות כלל עמדות ההלימות ושתקי בדיקת 15.1.6

וכ 15.1.7 כבל  לכל  בדיקה  תוצאותתבוצע  במערכת,  במכ  בל  תשמרה       עירייה ה  שיר,הבדיקה 

  תוך המכשיר.מ פס ישירותפלט בדיקה מפורט שיודתקבל 

  בות.תחשך הבדיקת כמויות לצור -פירה ומדידה  ס 15.1.8

הותקה בפועל, כולל  י שכת, כפהמערהתאמתו למצב  על מת לוודא את    -וד  קת תיעבדי 15.1.9

 וט. שיל

אבד 15.1.10 אוויריקת  הפאומ  –  יכות  ארובו  טיהקבלן  סקר  מתקת  יבצע  למסירת  י  סמוך 

הפיאומטית להמ גוסבהיחידה ה  בכפוף להחיות  עירייהערכת  ו/או  היבתית  .    עירייהרם מטעם 

די ל יוגדר עח כמיר ומטרדי ריי סף לושא איכות האווה בערכמידהוא ע  רה  מסיהתאי לאישור  

הסביבה   להגת  ההמשרד  של    יחידהו/או  היא  עמי    עירייהה הסביבתית  הסף  בתאי  תאי  דה 

הראשי.  המב  מסירת  לאישור   מ  עירייההה  החלפת  לדרוש  סירשאית    האוויר המבה   וןערכות 

 .  העירייהראשי טרם מסירת המתקים ל

ות המבה קילת  ייהעירהמטעם    ררוקטושי וקבלת אישור הקוסטבה ראד מיקת שלבד 15.1.11

 על חוק.  

 ל המבה . חוק לתפעול תקין ש ל האישורים הדרשים על פי ות כלת תקיבדיק 15.1.12

  ת מערכות התקשורת קיובדיקת ת 15.1.13

טעוות   הבדיקות  בכתכלל  הב  אישור  על  ו/  עירייהשל  להורות  רשאית  והיא  ציגיה   קותבדיאו 

לוספו תקת  הפיאאשר  המערכת  כלל  במבה  יות  ובמרהראשומטית  . חב  י    הציבורי 

ת תכית  לכלל הבדיקואו ציגו,      ירייהעה להגיש לאישור  האחריות    תמוטל  אומטיהקבלן הפעל  

יאהת  וזא עירייהת הלוומטי לפעידרשות לצורך העברת אחריות מהקבלן הפ  

  .   בלת המערכת הפיאומטיתלק  ייהעירידי ה על קבע) חודשים טרם המועד ש6שישה (

  בלן הפיאומטי .  ית הקה לתכ) יום את הערותי 30ים (לושתוך ש תגיש עירייהה

    עירייהית המתוקת לאישור ההתכ ) יום את30שלושים (יאומטי יגיש תוך הקבלן הפ

  . בוצעו הבדיקותי ישור בכתברק לאחר א

  

ופת התפעול מרכיבי המערכת הפיאומטית במבה הראשי לידי המזמיה בתום תק  עברת כללה

המזמישתיקבע  כפי   ידי  הבאים  על  בכללים  תעמוד  המערכת  ולא  ה  של  מושלם  לתפעול  רק 

  : מיה. הפיאומטית על ידי המז

  קיבל המסירה וחודשים לפי  6 -זמיה כבדי המ.דאג הקבלן הפיאומטי להכשרות מקיפות לעו1

  לכשירות הצוות. בכתב את אישורה    
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  התקלות ופריטי המערכות לשביעות רצון המזמיה עד ל מועד המסירה . כל תקלה   .טופלו כלל2

/תפעול   /אחזקה  בלאי  בשכוה    ובעיית  המערכת  מרכיבי  טרם  שהת  בכל  המסירה גלתה  מועד 

  מיה בכתב. הפיאומטי לשביעות רצון המזתופעל על ידי הקבלן תתוקן ות

  ערכת הפיאומטית עובדת בשלימות מול כלל המבים המאוכלסים .  .המ3

  האחרון שיצא. היה ודרשת שדרוג  רסא י. מערכות המחשוב עובדות ופועלות בהתאם לעדכון ג4

  .  יבצע זאת הקבלן הפיאומטי על חשבוו     

  מבי  ו הדיור תפעול יחידות.הקבלן הפיאומטי ישאיר מלאי פקדים הדרש במידת הצורך ל5

  אוכלסו או /בו ו  שעדין לא  ציבור    

  ו יועברהראשי  טיות וכאלו שלא קשורות למערכת הפיאומטית במבה.כלל המערכות הפיאומ6

    10מזמיה עם אישור מגורם מקצועי רלווטי בכתב על המשך אורך חיי מוצר/מערכת של ל    

  ממועד המסירה. שים     

  יבצע זאת הקבלן הפיאומטי על    שים 10היה ודרשת החלפת לפריט מערכת שבלאי צפוי עד     

  חשבוו.      

  ים של פריטי המערכת הפיאומטית ומערכות רטי הספקים השו.הועברו למזמיה שמות ופ7

  חשמל ומים במבה הראשי.     

  המזמיה.   טופלו זקי בלאי במעטפת המבה הראשי לשביעות רצוה של.8 

  צבירת  ה בשטח הציבורי לפי אורך שייקבע לצרת ומרכיביהקבלן הפיאומטי יספק למזמיה .9

  לושא השלמות ותקלות .   מלאים   

  מזמיה. מערכות באופן שיהיה ברור ומובן לציגי ההפיאומטי יעביר תיקי מבה ו.הקבלן 10
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