מרכז רפואי העמק
שדרוג חדר צינתורים
מפרט טכני

פרק  - 05עבודות איטום
05.00

איטום חדרים רטובים:

0.50050

בחדרים רטובים :תאי שירותים ,מבואות שירותים ,חדרי ניקיון ,אשפה ,כביסה מלוכלכת,
עיקור וכד' ,יש לבצע איטום רצפה ,כולל רולקות בהיקף הקירות וחגורת הפרדה מבטון
בתחתית הדלת 5אין לבצע מילוי בחדרים רטובים ,אלא רק בטון מוחלק 5יש לבצע שתי
שכבות איטום באישור המפקח ע"ג רצפת הבטון המוחלקת:
שכבה ראשונה (מחומר ביטומני ,או צמנטי) על גבי הבטון הקונסטרוקטיבי לפני הנחת
צנרת דלוחין ועלייה על הקירות כ  00ס"מ מעל מפלס הריצוף5
שכבה שנייה (כנ"ל כמו שבוצע בשכבת הראשונה ,מחומר ביטומני ,או צמנטי) על גבי
יציקת בטון או מדה וחיבור לשכבה הראשונה מעל מפלס הריצוף 5הנ"ל מחייב ביצוע
רולקה נוספת (השנייה) בחיבור יציקת בטון/מדה להיקף הקירות5

0.50050

בחדרי מקלחת ,אשפה ,כביסה מלוכלכת ,עיקור ,יש לבצע איטום קירות בחומר מאושר
על-ידי המזמין5

0.50050

אם משתמשים בקירות גבס בחדרים רטובים יש לבצע חגורת בטון היקפית בתחתית
הקירות ,עד לגובה  00ס"מ לפחות מעל לגובה הריצוף 5הנחיה זאת אינה תקפה בחדרי
רופאים ,אחיות ומטבחונים בהם מותקן כיור בלבד5

0.50050

איטום מישקים (רובה) - :ראה פרק .00

0.5005.

כל חומרי הכנת התשתית (פריימרים) והאיטום לא יעברו את תכולת  VOCמקסימלית של
 gr/L 0.0על פי אישורים המקובלים על ה  LEEDהאמריקאי5
יש להגיש אישור ליועץ הבנייה הירוקה ו/או למנהל הפרויקט5

05.00

בידוד תרמי:
על הקבלן להגיש נספח תרמי שכולל את החישובים התרמיים לאישור ליועץ הבנייה
הירוקה ו/או למנהל הפרויקט5
חומרי בנייה לבידוד תרמי יעמדו בדרישות ת"י  900בנושא סיווג אש5

0.50050

בידוד תרמי במעטפת :תכנון קירות המעטפת יבטיח שההתנגדות התרמית בכל נקודה
לא תפחת מ5 r = 1.40 m²◦c/W :

0.5005050

באזור אקלימי ג' ו ד' (על פי מפת אזורי האקלים של ת"י  - )000.יבטיח שההתנגדות
התרמית בכל נקודה (לרבות גשרים תרמיים) לא תפחת מ5 r = 1.75 m²◦c/W :

0.5005050

חלופות אפשריות לרמות בידוד שונות:

0.500505050

מזרני צמר זכוכית  /סלעים " 60/00( 0ק"ג ל ,r=1.25 m²◦c/W ,)m³בציפוי פלא"ב,
מחוזקים בתופסני סרט ,בין חיפוי גבס פנימי למעטפת מבטון (בגמר חיפוי קשיח /שליכט
אקרילי) 5לוח הגבס יכלול מחסום אדים אינטגרלי (רדיד אלומיניום) מצידו הפונה החוצה5

0.500505050

תוספת לוחות פוליסטירן מושחל בעובי  0ס"מ מתחת לחיפוי קשיח חיצוני ( r=1.4
5)m²◦c/W

0.500505050

תוספת  75.ס"מ צמר סלעים דחוס ( 60ק"ג ל ) m³מתחת לחיפוי קשיח חיצוני ( r=1.85
5)m²◦c/W

0.500505050

בלוק איטונג  XTבעובי  0.ס"מ (5)r =0566 m²◦c/W

0.50050

בידוד תרמי בגג :תכנון הגג יבטיח שההתנגדות התרמית בכל נקודה לא תפחת מ:
5 r = 2.0 m²◦c/W

0.5005050

חלופות לרמת דרישות זאת:

0.500505050

יישום לוחות פוליסטרן מוקצף  00-Fבעובי של  8ס"מ מעל הגג הקונסטרוקטיבי5

0.500505050

יישום לוחות פוליסטרן מושחל (רונדופנד) בעובי של  6ס"מ מעל הגג הקונסטרוקטיבי5

0.50050

בידוד תרמי של גשרי קור במעטפת המבנה:

0.5005050

בגשרי הקור במעטפת המבנה יש לטפל על פי הנחיות ת"י  ,000.ההתנגדות התרמית
בכל נקודה באזור גשרי הקור לא תפחת מ 5r = 1.00 m²◦c/W :המבצע יגיש פתרונות
ופרטים לטיפול בגשרי קור לאישור מנהל הפרויקט /יועץ בניה ירוקה5

0.5005050

חלופות לרמת דרישות זאת:

0.500505050

יישום לוחות פוליסטרן מוקצף  00-Fבעובי של  0ס"מ 5

0.500505050

יישום לוחות פוליסטרן מושחל (רונדופנד) בעובי של  0ס"מ5

0.50050

בידוד תרמי בזיגוג :יש לראות בפרק ( 00עבודות אלומיניום)5

05.00

בידוד אקוסטי:

0.50050

יש להבטיח תנאי בידוד אקוסטי נאותים לפי ת"י  0000בכל חללי המרפאה ,באמצעות
מחיצות גבס דו-שכבתיות לפחות (או יותר  -ראה פירוט בפרק  ,)00חלונות פנים ,ראה
פרק  00ודלתות חדרים ,ראה פרק .06

0.50050

יש להקפיד במיוחד על פרטי מפגשים בין מחיצות לרכיבי שלד ומעטפת חיצונית ,כמו
קירות מסך וכיו"ב5

0.50050

יש לקבל התייחסות של יועץ אקוסטיקה לפתרונות ספציפיים לכל מבנה5

0.50050

הנחיות לסוג התקרות האקוסטיות ראה פרק .00

פרק  - 06נגרות ומסגרות אומן

06.00

דלתות נגרות:

0650050

כללי:
יש לקרוא מפרט זה יחדיו עם נספח גיליון הרשימות5

065005050

כל הדלתות לחדרי מטפלים/רופא/אחות יהיו בעלות בידוד אקוסטי שווה ערך לבידוד
אקוסטי של קיר גבס דו קרומי )5)00db

065005050

כל אביזרי הפרזול יהיו בסיווג  GRADE- 2לפחות עפ"י  5ANSI/BHMAאו ע"פ תקנים
אירופאים למנעולים  GRADE-0 EN-00009לפרזול  GRAD -0 EN-1906עמידים
לשימוש5
שינוי בדגמים או במפרטים יעשה רק באישור המזמין בכתב5

065005050

המנעולים ,הצירים וכל אביזרי הפרזול יהיו שקועים במשקוף ובכנף ויורכבו בהברגה ,עם
הברגים המסופקים ע"י היצרן 5לא יתקבלו חיבורי "ניטים"5

065005050

לא תתקבל דלת שהציר או המנעול שבה יהיו בולטים ממישור המשקוף או הכנף ולא
יתקבלו צירים מרותכים  -ראה תרשים מטה ובגיליון הפרטים בנספח.

06500505.

עבור לשונית המנעול וכל מערכת צירים (צילינדר) יש להתקין לוחית נגדית למנעול
מנירוסטה (בהברגה ובמישור המשקוף) 5לא יתקבלו חורים במלבן (משקוף)5
פינוי המלבן יעשה במפעל במכונה אוטומטית ולא באתר וכמוראה בתרשימים להלן:

065005056

יצרני הכנפיים והמשקופים יכינו בעת הייצור הכנות ותושבות עבור המנעולים ,הצירים
וכד'5
יש להתקין הפרזול לפי הנחיות שימסרו ע"י נציג המזמין5

065005057

דלתות מבוקרות יבוצעו בתאום עם המזמין ולבחירתו בלבד 5במקומות בהם לא
מתאפשרת תנועה חופשית של לקוחות5
דלת מבוקרת בדרך מוצא תיפתח באופן חופשי או ע"י לחצן שחרור חשמלי ,ותעמוד
בדרישות תקנות התכנון והבניה לדלת מבוקרת רק במידה והיציאה מבוקרת5
דלת מבוקרת בדרך מוצא בטוח תיפתח בכיוון המילוט באופן חופשי ,או באמצעות
מערכת עיכוב יציאה ,ותעמוד בדרישות תקנות התכנון והבניה לדלת מעוכבת יציאה ,רק
כאשר קיימת מערכת עיכוב יציאה5

065005058

דלתות מבוקרות כניסה יותקנו לפי תקנות התכנון והבניה סעיף  05050500ודלת מעוכבת
יציאה לפי סעיף 505050509
בכל הדלתות יותקן מנעול פרפר או ידית לפתיחה מהירה ,למעט דלתות עליהן יותקנו
ידיות בהלה5
על גבי דלתות המשרתות  000איש ויותר יותקנו ידיות בהלה5
על גבי דלתות דו כנפיות יותקנו מתאמי סגירה5
דלת הזזה אופקית ודלת רשת יותקנו בהתאם לסעיף  0505056בתקנות התכנון והבניה5
דלת המותקנת בדרך מוצא ,תהיה ניתנת לפתיחה מכיוון המילוט כאשר הבניין או חלקו
מאוכלס 5סורגים ותריסי גלילה יסגרו רק כשהמרפאה אינה מאוכלסת5
דלתות של חלל שתפוסתו גדולה מ  .0אנשים ,או חלל המכיל חומרים מסוכנים תפתחנה
בכיוון המילוט 5דלתות בחדרי מדרגות מוגנים וביציאה למערכת מדרגות חיצונית
תפתחנה בכוון המילוט5

בדלת אש בדרך המוצא יותקן צוהר ,למעט דלת מחסן ,חדר טכני או שרות5
בדלת הנפתחת בעזרת מנגנון חשמלי ,התקנת המנגנון תהיה כזו ,שבעת הפסקת חשמל
תתאפשר פתיחת הדלת ידנית5

0650050

מלבנים (משקופים):

065005050

המלבנים ,אם לא צוין אחרת ,יבוצעו מפח מגולוון בעובי  05.מ"מ5
בקירות גבס יותקנו המלבנים במסגרת  RHSבצורת  Hאשר תחובר לרצפה ולתקרה
קונסטרוקטיביות5

065005050

בדלתות חדרים מאוישים ,כמו רופא ,אחות ,טיפולים וכד' – המלבן יכלול אטם גומי
היקפי 5בשאר הדלתות יותקנו גומיות בלימה5

065005050

במלבן יבוצעו הכנות להתקנת כל אביזרי הפרזול בהברגה אל לוחיות שקועות בעובי 0
מ"מ לפחות ובהתאמה למשקל הכנף 5הלוחיות המיועדות לצירים יקבלו חיזוקים נוספים5
הפינוי עבור כל הלוחיות (ואביזרי הפרזול) יהיה מתועש ,לרבות עבור צירים ,לשוניות,
לוחית נגדית למנעול וכל אביזר אחר שיידרש5

065005050

פרט המלבן יועבר לתיאום עם האדריכל ,וכן רוחב המלבן יותאם לחיפויי הקיר
המתוכננים ולעובי הקיר ,לפי תכנית ופרישות אדריכליות5

06500505.

חלל המלבנים ימולא היטב :בקירות בלוקים/בטון -בדייס צמנטי ,ובקירות גבס -בצמר
זכוכית דחוס 5במקרה של משקוף מבוטן יכלול המשקף קופסת מגן ("בית") עבור אביזרי
הפרזול5

065005056

דלת הזזה לכיס (סקריניו ,או ש"ע):
חלופה לבחירת המזמין :דלתות הזזה לכיס ייעודן כדלתות משניות בין שני חדרי טיפול לפי
הצורך5

דלתות הזזה לכיס תהיינה לפי המפרט שלהלן:
משקוף :עץ גושני  +צבע בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל  /המזמין (ממניפת גוונים של
טמבור ,נירלט ,או 5)RAL
כנף :הזזה  00מ"מ ,מסגרת עץ גושני ,מילוי  FLEXBOARDאקוסטי צבועה בתנור בגוון לפי
בחירת האדריכל  /המזמין (ממניפת גוונים של טמבור ,נירלט ,או 5)RAL
מסילה עליונה :פרופיל יציקת אלומיניום בגוון טבעי5
מעטפת כיס הכנף :סגסוגת פח בעובי  0מ"מ עמידה נגד חלודה5
פירזול :גלגלי אוקולון ,מנעול תפוס פנוי בצבע כרום ואצבעון משיכה בצבע כרום5

תרשים לדוגמא של דלת הזזה לכיס ראה להלן:

0650050

כנף (אגף) לדלת:

הכנף תהיה בנויה ממסגרת עץ אורן הבנויה משני סרגלים בחתך כולל  70/00מ"מ5
מסגרת כזאת תהיה גם בהיקף פתחים בכנף ,אם יש 5בהיקף הכנף יהיה סרגל עץ
בוק/אלון גושני גלוי בעובי  00-0.מ"מ 5בתחתית הכנף הסרגל יהיה סמוי 5מילוי הכנף
יהיה פלקסבורד בעובי  00מ"מ ,עם החללים אנכיים לאורך הכנף 5חיפוי הכנף משני צדיה
יהיה ב MDF -או  0 HDFמ"מ ובלוח ( HPDLפורמייקה) בעובי מזערי של  058מ"מ ,אם
לא צוין אחרת ,ובגוון לבחירת האדריכל5
תכונות ה HPDL-יתאימו לדרישות ת"י  ,.07ובכל מקרה רמת ההתנגדות של כל הלוחות
החיצוניים לשחיקה ולשריטה ,וכן עמידות בהולם ,לא יפחתו מדרגה  0עפ"י טבלת סווג
מס'

0

(Applications

Typical

and

System

)Classification

בסעיף

0

(5)Classification System
עובייה הכולל של הכנף לא יפחת מ 00-מ"מ ובחדרים מאוישים יכלול גם אטם דינאמי -
ראה בסעיף 506.00.0.5
065005050

כל הלבידים ומוצרי העץ המשמשים בהכנת הכנפיים יהיו ללא תוספי שרפי אוריאה
פורמלדהיד ,פורמלדהיד ,או פנול-פורמלדהיד ובכל מקרה לא תעלה תכולת הפורמלדהיד
על  00מ"ג לכל  000גר' 5המבצע יגיש אישורים ליועץ בניה ירוקה ו/או מנהל הפרויקט5

065005050

כל חומרי הכנת התשתית (פריימרים) ,והדבקים לא יעברו תכולת  VOCמקסימלית של
 0.0גר' לליטר 5לכות למיניהן לעץ ומתכת לא יכילו יותר מ  07.גר' לליטר (על פי שיטת
המדידה והחישוב האמריקאית ולפי אישורים על-פי 5)LEED
חומרי הדבקה וסילרים לא יכילו יותר מ 0%-מכלל משקלם חומרים הידועים כמסרטנים
או פוגעים במערכת הרבייה ,אשר כלולים ברשימת "Chemicals Known to the State
" , to Cause Cancerשל המשרד להערכת סיכוני בריאות בקליפורניה (5)OEHHA

065005050

צוהר לדלת:
בדלת אש בדרך המוצא יותקן צוהר ,למעט דלת מחסן ,חדר טכני ,או שרות5
צוהר מזכוכית מחוסמת בלבד בסרגלי זיגוג מעץ בוק (פרט על-פי אדריכל) 5בדלתות
שירותים :יש להימנע מביצוע צוהר ,אלא אם כן אושרה נחיצותו על ידי המזמין5

065005050

פתח איוורור:
בדלתות המצריכות פתח אוורור (עפ"י דרישות מיזוג אויר) תינתן עדיפות לחריץ בתחתית
הכנף ,או רפפות מעץ בוק גושני (עפ"י דרישת מתכנן המיזוג) 5אין להתקין פתחי  /חריצי
אוורור בדלתות בחדרים המאוישים דרך קבע מטעמי אקוסטיקה5

06500505.

אטם דינאמי:
בדלתות

לחדרי ם

מאוישים

(רופאים/אחיות/מטפלים/סדנאות/ישיבות/טיפול

קבוצתי/מטפלים בבריאות הנפש) בהם נדרשת אטימה אקוסטית ,יותקן בתחתית הכנף
אטם דינאמי תוצרת  ATHMERדגם  Sound-Ex L-15 / 30או תוצרת  PEMKOדגם A
5000 -Mortice
065005056

מגיני אצבעות:
במחלקות/מרפאות ילדים יותקנו מגיני אצבעות מגומי בחלק התחתון עד גובה 05.0מ',
ובכפוף למופיע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך5

HPDL

0650050

פרזול( :ראה גם הערות כלליות בתחילת הפרק)

065005050

צירי דלתות:

06500505050

צירי ספר מפלב"מ "½ ,0או " .בעובי מזערי של  0מ"מ ומינימום  0צירים לכנף ,מותאם
לגובה הכנף ומשקלה  -ראה נספח גיליון פרטים.

065005050

מנעולים:

06500505050

אם לא צוין אחרת ,המנעול יהיה חבוי ותקני עם  BACKSETמזערי של  6.מ"מ וחורים
לחיבור הידית בברגים לכל עובי הכנף ,חזית נירוסטה5

06500505050

בשירותים יותקן מנעול תקני רגיל  BACKSETמזערי של  6.מ"מ מנגנון ה "תפוס-פנוי"
יכ לול מתאם עבור הצילינדר 5מנגנון "תפוס פנוי" יותקן על גבי הדלת באמצעות ברגים
עוברים מצד לצד ,החלק באמצעותו מבוצע החילוץ מבחוץ יהיה עשוי נירוסטה (לא
פלסטיק) ויכלול חריץ ברוחב של  0מ"מ ובעומק של  0מ"מ,

06500505050

בחדרי ציוד ובחדרים ע"פ הנחיית המזמין :מנעול נטרק  -ננעל (מרכז צילינדר  6.מ"מ)
עם פתיחה מהירה  PANICמהצד הפנימי ,חזית נירוסטה 5הפתיחה תהיה אך ורק
החוצה5

065005050

מערכת מאסטר:

06500505050

בחדרי משרדים  -צילינדר עם פרפר פנימי מותאם למערכות מסטר-קי5

06500505050

חלופה לבחירת המזמין :כל הצילינדרים והנעילות יהיו במערכת גרנד מסטר-קי5

06500505050

במנעולים עם "פתיחה מהירה" ( ,)PANICאו בהלה אסור להתקין "פרפר" בצד הפנימי5

065005050

ידיות:

06500505050

מיקום הידיות :הידיות בכנף ימוקמו במרחק  6.מ"מ (מרכז הציר) מקצה הדלת וכמוצג
בתרשים להלן

06500505050

תיאור סוגי ידיות:

06500505050

הידיות לדלתות יהיו מסוג ידית מנוף מפלב"מ  006מותאמת לאחיזה נוחה ועם קצה כפוף
כלפי מישור הכנף ,כולל חיבור בברגים מקוריים של היצרן לכל עובי הכנף מאושרת
בהתאם לתקנים המפורטים בסעיף 506.00.0.0

06500505050

בשירותי נכים תתווסף לידיות המנוף ידית אחיזה אופקית תקנית (מצידה הפנימי של
הכנף) אופן החיבור יהיה 5ANTY TYPE 12

0650050505.

בחדרי טיפול תורכבנה ידיות עם מנוף בצד הפנימי וידית משיכה קבועה בצד החיצוני
מנירוסטה ( 006חיבור בברגים מקוריים של היצרן לכל עובי הכנף) רוזטות החיבור בצד
ה"עיוור" של ידית המנוף והידית הקבועה תהיינה בקוטר  ..מ"מ ותחוברנה באמצעות
ברגים סמויים5

06500505056

ידית משיכה  +לוחית דחיפה מפלב"מ ROCKWOOD 110x73CL x 4" x 16" x
 US32Dחיבור לדלת ע"י ברגים עוברים  5TYPE 9המיקום לפי רשימת דלתות בטבלה
מרכזת בסוף סעיף 506500

06500505.

מחזירי שמן:

06500505.50

מחזירי השמן יוגדרו בהתאם לאופי הדלת ובתיאום עם המזמין5
בדלתות פנים עד  210x100ס"מ מחזירים כדוגמת  ,ASSA ABLOY DC 300או 7006
של  , LCN DORMAאו ש"ע5
בדלתות חיצוניות ,בדלתות מעל  210x100ס"מ מחזירים עם השהיית סגירה ו-
 ,BACKCHECKאו  YALE -3501DAאו  ,ASSA ABLOY DC700DAאו ,LCN 4040
או ש"ע5

06500505.50

מחזיר שמן עם עצר למצב פתוח והשהיית סגירה  ,YALE 3511DAאו ASSA ABLOY
 ,DC 700H DAאו ש"ע5

06500505.50

במבואות שירותים – יותקן מחזיר שמן עליון על דלת המבואה5

065005056

מעצור דלת:

06500505650

מעצור דלת יותקן בכל הדלתות  -קיר/רצפה כדוגמת  ROCKWOOD 000/006או ש"ע5

06500505650

חלופה לבחירת המזמין :תפס  ROCKWOOD 090/090 -או ש"ע5

06500505650

דלתות לשימושים פרטניים  -ראה גם טבלה מרכזת בסוף סעיף 06.00

065005057

פרזול לחדרי רופא /טיפולים /אחות:
-

דלת מבוקרת (לפי דרישת המזמין) נפתחת לתוך החדר;

-

נגדי למנעול :זוויתן חשמלי;

-

ידית :חיצונית משיכה ופנימית מנוף; (ראה סעיף 5)06.00.4.4.5

-

מנעול "פתיחה מהירה" ( ,)PANICלפתיחה מפנים החדר עם חיבור לבורג עובר

לידיות 60 BACKSET ,מ"מ; כדוגמת  , NEMEF 1769/36או ש"ע5
-

נגדי חשמלי למנעול V12 :דגם "( 008עם זיכרון")חזית  ,HZגימור  5USPההחלטה
לביצוע הפתיחה החשמלית הינה לפי בחירת המזמין ,במקרה שנבחרה יש לכלול
מתג הפעלה ליד שולחן הרופא וזמזם5

יש לתאם עם המזמין את בקרת דלתות ,לרבות הגדרת החלופה הרצויה5
065005058

פרזול לחדרים מוגני אש:
כל דלתות האש תהיינה בעלת אישור תקן ישראלי  0000חלק  0והתקנה בהתאם לת"י
 0000חלק 50
בחדרים ללא דרישות בטחון מיוחדות – מנעול לשונית בלבד (ללא נעילת בריח) כדוגמת
 ,TESA CF 60או שווה ערך איכותי המאושר ליצרן הדלתות5
בחדרים עם דרישות בטחון (חדרי חשמל ,חדרי תקשורת ,חדרים טכניים ,מחסנים של ציוד
רגיש וכו') מנעול נטרק  -ננעל עם "פתיחה מהירה" מהצד הפנימיBACKSET 60 ,
כדוגמת ;ABLOY EL 160
בחדרים בהם נדרשת כניסה מבוקרת כמו בסעיף קודם ,המנעולים יהיו כדוגמת ABLOY
5EL 560/520
בכל דלתות האש נדרש מחזיר שמן 5כיוון פתיחה לפי יועץ הבטיחות5

065005059

חלופה לבחירת המזמין :דלת אש מוגנת פריצה:
יעודן של דלתות האש מוגנות פריצה הינו להחליף שתי דלתות (אש  +פריצה) במחסן בית
מרקחת – ראה גם נספח חדר מוגן פריצה בבתי מרקחת
הדלת תהיה מוגנת אש  00דקות ומוגנת פריצה/חסינה ל  00דקות ותהיה בעלת תו תקן
ישראלי5

0650050500

פרזול לדלתות הזזה:
דלתות הזזה הן חלופה לבחירת המזמין המועדפת במעבר בין שני חדרים צמודים
(לדוגמה ,בין חדרי אחיות) אך לא בנתיב מילוט 5דלתות הזזה תהיינה בהזזה לכיס פנימי
מתועש תוצרת סקריניו או ש"ע ,מנעול הזזה תוצרת  ,TESA 4036או ,NEMF D167 PZ
או ש"ע ,מסילה תוצרת  , HANDERSONאו ש"ע למשקל מינימאלי של  000ק"ג על כל
האביזרים הנלווים5
:

MCK 3395 5"x6" US32D

-

-

-

RCK 555

-

-

טבלת ריכוז דלתות במרפאה טיפוסית ,לפי רוחב פתח בניה מינימלי:
פתח בנייה /
מעבר נקי
 090ס"מ פ 5בנייה
(מ 5נקי  080ס"מ)

 090ס"מ פ 5בנייה,
דו כנפית,

שם החדר

פתיחה

מנעול ונעילה

פרזול

הערות

כניסה ראשית למרפאה

החוצה

מנעול רול,
אפשרות נעילה
בכפוף לדרישות
מילוט

ידית משיכה/
דחיפה בגובה
 00.ס"מ

דלת אלומיניום דו-כנפית,
הזזה אוטומטית (קורסת אם
נדרש לפי יועץ בטיחות) 5כנף
מזערית  90ס"מ (מעבר
חופשי)

כניסה ראשית ליחידה /
מחלקה

החוצה

מנעול רול,
אפשרות נעילה

ידית משיכה/
דחיפה בגובה

דלת אלומיניום דו-כנפית,
פתיחה רגילה 5כנף מזערית

בכפוף לדרישות
מילוט

(מ 5נקי ,)080
או  000ס"מ כנף
אחת

 00.ס"מ

 90ס"מ (מעבר חופשי) ,או
 000ס"מ חד כנפית
בפתיחה רגילה (או הזזה
באישור ת 5ראשוני)

(מ 5נקי  000ס"מ)

 000ס"מ פ 5בנייה
(מ 5נקי 000ס"מ)

ידית בגובה
 00.ס"מ

דלת אקוסטית (כוללת אטם
דינאמי 5ראה סעיף אטם
דינאמי לעיל)
יש למקם לחצן לפעמון
בחלק החיצוני 5הדלת תחובר
למנעול אלקטרו מגנטי
מבוקר לפי הנחיות המזמין

חדר טיפולים

פנימה

חדר סדנאות/ישיבות  /ח5
מטפלים בבה"ן  /ח5
קבוצות

פנימה

מנעול צילינדר+
פרפר פנימי

דלת אספקה מוגנת
פריצה לבית מרקחת

החוצה

מנעול צילינדר +
פרפר פנימי

ידית בגובה
 00.ס"מ

חדר רופא  /אחות /
טיפולים  /אולטרה-סאונד
 /מוניטור  /דיאטנית /
מקדמת ביזור

פנימה

מנעול חבוי עם
פאניק פנימי; זוויתן
חשמלי  +משבת;
צילינדר  +פרפר
פנימי

זוג ידיות משיכה

בתאום מחוז

מבואה לשירותים

פנימה

מנעול רול
חצי צילינדר

ידית משיכה/
דחיפה בגובה
 00.ס"מ

כנף אחת ,פתיחה רגילה;
מחזיר שמן עם השהיית
סגירה

יח' שירותים לנכים

החוצה

רמזן תפוס/פנוי

ידית מנוף  +ידית
משיכה אופקית
מהצד הפנימי

כנף אחת פתיחה רגילה5

חדר צוות/מטבחון

פנימה

ללא אפשרות
נעילה מבפנים
(חצי צילינדר)

ידית מנוף בגובה
 00.ס"מ

כנף אחת ,פתיחה רגילה +
קודן אם ממוקם מחוץ
למרפאה

מנעול נטרק-ננעל
 +פאניק; צילינדר
 +פרפר פנימי

ידית בגובה
 00.ס"מ ,פרזול
לפי התקן; ידית
חיצונית – כפתור

דלת אש כנף אחת
(מסגרות) ,פתיחה רגילה,
מחזיר שמן  +השהיית
סגירה

מנעול נטרק-ננעל+
פאניק; צילינדר+
פרפר פנימי

ידית בגובה
 00.ס"מ; ידית
חיצונית -כפתור

כנף אחת ,פתיחה רגילה,
מחזיר שמן +השהיית סגירה

בהתאם לאישורי
היצרן צילינדר+
פאניק פנימי

ידית בגובה
 00.ס"מ ,פרזול
לפי תקן

דלת אש כנף אחת
(מסגרות) ,מחזיר שמן עם
השהיית סגירה

מנעול צילינדר
בגובה  90ס"מ+
פרפר פנימי

ידית צנור .0
ס"מ שמרכזה
בגובה הנעילה5

כנף אחת מזכוכית סיקורית
מחוסמת ,פתיחה רגילה5
ראה הגדרה בפרק 00

מנעול חבוי נטרק-
ננעל; זוויתן
חשמלי; צילינדר +

ידית משיכה
חיצונית; מנוף
פנימית

דלת פלדלת (אם לא
נדרשת דלת אש לפי יועץ
בטיחות) מבוקרת ,מנעול

פ 5בנייה  000ס"מ
(מ 5נקי  90ס"מ)

מנעול צילינדר+
פרפר קבוע
מבפנים

ידית בגובה
 00.ס"מ

כנף אחת ,פתיחה רגילה5
בקרה חשמלית -להגדרה-
ראה ח' רופא (כוללת אטם
דינאמי 5ראה סעיף אטם
דינאמי לעיל)

החוצה/

מחסן (ציוד מתכלה
משקי/רפואי)

פנימה

חדר מכשור רפואי /ציוד

החוצה

חדר כביסה מלוכלכת
חדר אשפה

החוצה

משרד שקוף לקבלת
קהל  /חדר יעוץ בבית
מרקחת

פנימה

חדר תקשורת

החוצה/
פנימה

פרפר פנימי

תא שירותים רגיל

החוצה/
פנימה

רמזן תפוס/פנוי

ידית בגובה
 00.ס"מ

כנף אחת ,פתיחה רגילה

חדרון כלי ניקוי (לעובדי
ניקיון)

החוצה/
פנימה

מנעול נטרק-ננעל
 +פאניק :צילינדר
+פרפר פנימי

ידית בגובה
 00.ס"מ

כנף אחת פתיחה רגילה

שירותי רוקחים /שירותי
אולטרה -סאונד

מלתחה

פ 5בנייה  90ס"מ
(מ 5נקי  80ס"מ)

אלקטרו-מגנטי  +קורא
ביומטרי ,או קודן (להחלטת
רפרנט התקשורת)
גובה הדלת 000 -ס"מ

רצוי החוצה,
ניתן גם
פנימה אם
לא
מתאפשר

רמזן תפוס/פנוי

ידית בגובה
 00.ס"מ

כנף אחת פתיחה רגילה5

פנימה

רמזן תפוס/פנוי

ידית בגובה
 00.ס"מ

כנף אחת עם צוהר מזכוכית
מחוסמת חלבית ,פתיחה
רגילה5

הערה:
יש להימנע משימוש בידיות מסוג "תפוח" ולהשתמש במקומן בידית משיכה (דומות לידית
מנוף ,אולם ללא אפשרות לחיצה5

06.00

מקבעים:

0650050

במרפאות בהן יש  00מקבעים (אחיות ,צוות וכד') או יותר ,הקבלן יבצע לפני תחילת
היצור דוגמה לאישור של מקבע עם כיור (כולל משטח) ושל ארון אחסון הכולל דלתות,
מדפים ומגירות5
המקבע יכלול את הארונות ,משטח הכיור ,חיפויי קיר ,אביזרים סניטריים ,שקעי חשמל
ויותקן בשלמותו5

0650050

כל המדפים יהיו ניתנים לשינוי בגובה התקנתם ,במרווחים של  0ס"מ לכל גובה הארון5

0650050

אופציה לבחירת המזמין ,מקרר נמוך מתחת למשטח ,או מקרר גבוה מתחת לארון עליון5

0650050

חיזוקים ותמיכות:
בכל חלקי המקבעים שבהם קיים חלל פתוח מתחת למשטח (כיורים בשירותים ,מקום
למקרר ,כיסא גלגלים וכיו"ב) ,יש להתקין את המשטח על לוח סנדוויץ' בעובי  08מ"מ
לפחות ,ובנוסף לחזקו אל הקיר בזוויתני פלדה ,כנגד עומסים אנכיים 5ארונות עליונים
התלויים על מחיצות גבס יש לקבע אל אלמנט חיזוק תואם בתוך המחיצה5
יש לשמור על מירווח של לפחות  .ס"מ בין דפנות הנגרות למקרר (בשל פליטת החום)5

065005.

בחדרי אחיות ,טיפולים ,מעבדה וחדרים מיוחדים יותקנו ארונות עליונים באורך  0500מ"א
ותחתונים באורך  0500מ"א ,שיכללו יחידת מגירות אחת לפחות בכל ארון תחתון וארונות
עם מדפים ודלתיות5
למקרה והמזמין יעדיף מקרר גבוה יש להקטין את אורך הארון התחתון ל  0580מ"א5

0650056

בחדרי צוות ומטבחונים יותקנו ארונות כנ"ל רק באורכים של  0580מ"א לצד מקרר גבוה
כולל כיור כפול (מטעמי כשרות)5
הארונות העליונים יהיו באורך  0500מ"א כרגיל5

0650057

בארון מתחת לכיור יש לתאם עם המזמין דלתיות ללא ידיות  +נעילה ,או השארת חלל
לפח אשפה (ללא סוקל)5

0650058

התקנת מסכי טלוויזיה
המיקום להתקנת מסכי טלוויזיה לא יהיה מעל עמדות המתנה 5מתקני תלייה שיעמדו
בתקנים הרלוונטיים (ת"י )UL ,TUV ,ויותקנו על ידי מתקין מורשה5

ADL

06500500

מבנה:

0650050050

אם לא צוין אחרת ,בכל מקום בו מופיע המונח עץ לבוד או

סנדוויץ' ,הכוונה ללביד

סנדוויץ' מסוג ברצלונה בלבד5
0650050050

כל הלבידים ומוצרי העץ המשמשים בהכנת המקבעים יהיו ללא תוספי שרפי אוריאה
פורמלדהיד ,פורמלדהיד ,או פנול-פורמלדהיד ובכל מקרה לא תעלה תכולת הפורמלדהיד
על  00מ"ג לכל  000גר' 5המבצע יגיש אישורים ליועץ בניה ירוקה ו/או מנהל הפרויקט5

0650050050

כל חומרי הכנת התשתית (פריימרים) ,והדבקים לא יחרגו מתכולת  VOCשל  0.0גר'
לליטר 5לכות למיניהן לעץ ומתכת לא יכילו יותר מ  07.גר' לליטר( 5על פי שיטת המדידה
והחישוב האמריקאית ואישורים לפי  )LEEDולא יכללו מתכות כבדות כגון עופרת5
חומרי הדבקה וסילרים לא יכילו יותר מ 0%-מכלל משקלם חומרים הידועים כמסרטנים
או פוגעים במערכת הרבייה ,אשר כלולים ברשימת "Chemicals Known to the State
" , to Cause Cancerשל המשרד להערכת סיכוני בריאות בקליפורניה (5)OEHHA

0650050050

מרכיבי הארון:
גוף הארון :עץ לבוד (סנדוויץ')  08מ"מ5
דלתיות MDF :או  07 HDFמ"מ5
גב הארון :עץ לבוד  .מ"מ5
מדפים:

סנדוויץ'  08מ"מ ,מתכווננים במרווחים של  0ס"מ5

מגירות:

מגירות לשליפה מלאה ,עם מסלולי פח פלדה 5המגירות יהיו מדגם מטבוקס
של בלום או מקביל תוצ'  5GRASSדפנות המגירות מפח 5במרווח העולה על
 .ס"מ בין חזית המגירה לגובה הדופן ,יותקנו מוטות גלריה (כלול במחיר
המגירה)5

גב מגירות :סנדוויץ'  06מ"מ גמר מלמין יצוק בגוון תואם לדפנות המגירה5
תחתית מגירות :סנדוויץ'  06מ"מ דוחה לחות בגמר מלמין יצוק בגוון תואם
לדפנות המגירה5
חזית מגירות MDF :או  08 HDFמ"מ5
מסד:

סוקל נשלף בגמר ע"פ רשימה 5גובה  000-0.0מ"מ (בלום חברת
VOLPATO

TR00/005000500

או

מקביל

לאישור),

כולל

רגליות

מתכווננות ,או סוקל קבוע מעץ אורן מטופל נגד לחות עם פס הפרדה מניאופרן
בעובי  0מ"מ ובגמר ע"פ המופיע ברשימה (לבחירת האדריכל)5
אין להשתמש בפורמייקה לחיפוי הסוקל5
בכל מגע של גוף/רגל המקבע עם הרצפה ,יש למקם פס הפרדה כנ"ל5
משטחים( :משטחי כתיבה /ציוד ,ללא כיור) עץ לבוד או  MDFבעובי  06מ"מ 5קאנט
פוסטפורמינג בדגם לבחירת האדריכל או בגמר סרגל עץ גושני עפ"י פרט
אדריכלי5
065005005.

חיבורי הארון :בהרכבת הארון אין להשתמש בחיבורי סיכות בלבד ,אלא יש לחזק
החיבורים ע"י ברגים (לפחות בורג אחד לכל  00ס"מ עומק ארון).

06500500

גמר ( -ראה הערה לגבי הדבקים בס' )06.00.00.0

0650050050

חזית הארון ,דלתות (חוץ ופנים) וכל חלק גלוי אחר( HPDL :לוחות תרמוסטטיים
צפופים ,המכונים "פורמייקה") בעובי מזערי של  0.8מ"מ ,בגימור חלק " /טפ" ובגוון
לבחירת האדריכל5
תכונות ה HPDL-יתאימו לדרישות ת"י  ,.07ובכל מקרה רמת ההתנגדות של כל
הלוחות החיצוניים לשחיקה ושריטה ,וכן עמידות בהולם ,לא יפחתו מדרגה  0עפ"י טבלת
סווג מספר  )Classification System and Typical Applications( 0בסעיף 0
(5)ClassificationSystem
משטחים עליונים ומשטחי כתיבה בדלפקים :לוחות  HPDLכנ"ל ,אך ההתנגדות לשחיקה
ושריטה לא תפחת מדרגה  0עפ"י הטבלה הנ"ל5

0650050050

קנטים 05. PVC :מ"מ מודבקים בחום ,בגוון תואם לפורמייקה (או לבחירת האדריכל)5

0650050050

גמר פנים Cabinet Liner :או "גב לבן" כמוגדר בת"י ( .07המכונה "פורמייקה גב") ,או
 -פורמייקה סוג א' לבנה  /גוון בהיר סטנדרט5

06.00

ארונות מקבעים:

0650050

פרזול:

065005050

מסילות :ראה סעיף מגירות למעלה.

065005050

צירים:

ארונות תחתונים :קליפ-טופ ( 000 °בלום) או  SALICEקליפ סדרה  000ציר
ישר/כפוף ( 0000דומיסיל)5
ארונות עליונים :קליפ-טופ ( 070°בלום) או  SALICEקליפ סדרה  000ציר
ישר/כפוף ( 006.דומיסיל)5
(חיבור הצירים לדלת ולדופן הארון בשיטת אקספנדו – עם דיבלים)5

ידיות:

ידיות מתכת בצורת "קשת" או "ח" ברוחב מזערי של  000מ"מ ובעומק  00מ"מ
לפחות( 5אין להשתמש בידית כפתור) לבחירת האדריכל5
בהעדר הנחיה אחרת ,יש להתקין מנעולים בכל המגירות (עם מוט) וכן בזוג

065005050

נעילה:

065005050

מנגנונים נוספים :יוגדרו באופן מפורט ומלא ע"י המתכנן 5במידה ולא הוגדר הפרזול יפנה

דלתות נוסף בארון התחתון וזוג בארון עליון 5המנעולים יהיו מנעולי BMB
 08/00מ"מ מק"ט  000ומותאמים למערכת גרנד מסטר קי ,או EVERYAAD
או  EVERGOODוהמפתחות יהיו מתקפלים5

הקבלן לקבלת הנחיה לפני תמחור הפריט5
0650050

משטחים:

065005050

כללי:

06500505050

על הנגר להתאים את מבנה הארון להתקנת המשטח והכיור שהוגדר ,ובאחריותו לוודא
התאמה מלאה בינם לבין המקבע 5בפינה החופשית של המשטח יש לשמור על קו אחיד
העובר מקו המשטח דרך חיפוי הקרמיקה ועד הארון העליון (ראה נספח גיליון פרישות)5

06500505050

לקבלת הדרישות למגבלות פליטות  -5VOCיש לפנות למפקח5

06500505050

במקבעים הכוללים כיור ,ובכל משטח בחדר אחיות ,יותקנו מעל לארונות התחתונים
משטחי קוריאן או סטארון בגוון לבחירת האדריכל או חלופה ש"ע מאושרת ע"י ש5ב
כללית ,כולל סרגלי הגבהה אחוריים וצידיים בגובה של עד  0.ס"מ עם חיבור מעוגל
למשטח וכולל קנט מוגבה בכל הקצוות החופשיים מטיפוס  5WATERFALLבמשטח
ישולבו כיורי קוריאן או סטארון ,או חלופה ש"ע מאושרת ע"י ש5ב כללית בגוון לבחירת
האדריכל מתוך גווני הסטנדרט ,מטיפוס ( 800ריבועי במידות  00/00ס"מ) ,למעט
בפינת מיהול בבתי מרקחת בה גודל הכיור יהיה  60/00ס"מ5
הנ"ל כולל עיבוד חורים לברז פרח ולסבוניה עפ"י תכניות המתכנן (עפ"י המוגדר בפרק
5)7

06500505050

חלופה לבחירת המזמין :ניתן להגדיר משטחי וכיורי אורטגה כחלופה לסעיף הקודם5

065005050

משטחים בשירותים:

06500505050

בשירותים יותקנו משטחי קוריאן או סטארון ,או חלופה ש"ע מאושרת ע"י ש5ב כללית
כמתואר בסעיף הקודם עם אופציה למתאר בקווים על-פי תכניות האדריכל ,עם סרגל
קדמי יורד ובשילוב כיורי קוריאן או סטארון כנ"ל ,רק דגם אובלי 5800
בכל סוללת כיורים בשירותים יש להבטיח שלפחות כיור אחד יהיה נגיש לכיסא גלגלים
עם משטח ברוחב  90ס"מ ,עם מרווח פנוי בגובה חופשי של  70ס"מ לפחות מתחת
למשטח5
במרפאות ילדים יהיה כיור אחד לפחות נגיש לילדים לפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך5

06500505050

חלופה לבחירת המזמין :ניתן להגדיר משטחי וכיורי אורטגה כחלופה לסעיף הקודם5

06500505050

משטחים בשירותי יחידות  /בנייני משרדים :משטחי וכיורי שיש אורטגה5

06.04

ארונות קיר למערכות ואחסון:

0650050

משקוף עיוור  +דלתות נגרות בגוון הקיר מעבר לדלתות הפח (אם נדרשות) 5לאפיון
הדלתות ראה דלתות מקבעים.

0650050

חלופה לבחירת המזמין – ראה דלתות פח בגוון הקיר  -ראה גם סעיף 06.06.0.0

06.05

פריטי נגרות למרחבים מוגנים:

0650.50

כיסוי נייד למסנן/תא סינון מנגרות  -ראה גיליון מיגון 5

0650.50

כיסוי נגרות לכיור סניקה – ראה גיליון רשימות נגרות5

06.06

עבודות מסגרות:

0650650

דלתות מסגרות:

065065050

דלת אספקה לבית מרקחת  -ראה מידות בטבלת ריכוז דלתות לעיל:
פלדלת או שו"ע בגמר צביעה אלקטרוסטטית יבשה בתנור בגוונים מקטלוג Univercol
(מיקס של 5)RAL
הדלתות תהינה עם מנעול בהלה למילוט בה יותקן מנעול אלקטרו-מגנטי מחובר לרכזת
גילוי אש וללחצן ניתוק (מחובר למערכת אזעקה)5

065065050

דלת חדר תקשורת – ראה מידות בטבלת ריכוז דלתות לעיל.
אם לא הוגדרה כדלת אש ע"פ דרישות יועץ הבטיחות ,נדרשת דלת פלדלת או שו"ע
מבוקרת בגמר צביעה אלקטרוסטטית יבשה בתנור בגוונים מקטלוג ( Univercolמיקס
של  5)RALהדלת תהיה בגובה  0500מ'5
בדלת יורכב מנעול אלקטרו-מכאני מחובר לרכזת גילוי אש וללחצן ניתוק (מחובר
למערכת אזעקה) וכן ידית משיכה מבחוץ וידית מנוף מבפנים ,הדלת תיפתח החוצה,
(אלא אם כן אושר אחרת באישור התכנון הראשוני ע"י מינהל תשתיות ובינוי)5

065065050

דלת חדר חשמל:
בחדר חשמל תותקן דלת אש תקנית נפתחת החוצה תמיד ,עם מנעול נטרק-ננעל וידית
משיכה חיצונית ופתיחה מהירה מכיוון פנים החדר5

065065050

דלת מוגנת פריצה תעשה בתיאום ובאישור הקב"ט הארצי – ראה גם נספח חדר מוגן
פריצה בבתי מרקחת .0000.09.000

06506505.

בדלתות ביציאות חירום יותקן מנעול אלקטרו-מכני מחובר לרכזת גילוי אש וללחצן ניתוק
(מחובר למערכת אזעקה)5

065065056

דלתות למרחבים מוגנים (תכנון המרחבים ע"פ התקנות):

06506505650

בכניסות למרחב מוגן ייעודי יש להתקין דלת הדף רסיסים למוסדות בריאות דו כנפית
אחת או יותר (לפי התכנון) ,בעלת אישור מכון התקנים לפי ת"י  0000חלק  50יש להתקין
סף מתרומם דגם "כללית" מתוצרת פלרז או ש"ע 5יש לתכנן גומחות בנויות (נישות לכנפי
הדלתות) שתמנענה היתקלות בכנפי הדלת  -ראה גיליון המיגון בנספחים5

06506505650

במרחב מוגן מוסדי ,יש להתקין דלת הדף מוסדית דוגמת תוצרת "פלרז" ,בעלת אישור
מכון התקנים ת"י  0000חלק  50יש להתקין סף מתרומם דגם "כללית" מתוצרת פלרז או
שו"ע 5יש לתכנן גומחות (נישות לכנפי הדלתות) בנויות שתימנענה היתקלות בכנפי
הדלת5

06506505650

בממ"מ המשולב עם חדר מדרגות מוגן ,יש להתקין דלת הדף מוסדית משולבת עם דלת
אש במשקוף אחוד ,דוגמת תוצרת "פלרז" ,בעלת אישור מכון התקנים לפי ת"י 0000
חלק  ,0ות"י  0000חלק  50יש להתקין סף מתרומם דגם "כללית" מתוצרת פלרז או ש"ע5

0650650

דלתות אש:

065065050

דלתות אש יהיו דלתות בעלות אישור מכון התקנים בהתאם לתקן ישראלי  0000חלק 50
לא יותקן בדלתות כל פרט או רכיב שאינם מתיישבים עם אישורי היצרן במכון התקנים5

על כל סתירה יתריע הקבלן בפני המפקח5
חדרים בודדים המשמשים כמחסנים ,חדרי חשמל ,כביסה ,הנמצאים בתוך שטח
המרפאה ,יהיו אזורי אש מוגנים מאש למשך שעה עם דלת אש לחצי שעה 5במקרה בו
מותקנת במרפאה מערכת ספרינקלרים ,ניתן בחדר החשמל להתקין הפרדת אש למשך
שעתיים ולהימנע מהתקנת ספרינקלרים בחדר5
מוצא בטוח ויציאה מחדרי מדרגות מוגנים יופרדו ,הפרדת אש לשעתיים במבנה גבוה ולשעה
במבנה רגיל ,מכל יעוד אחר ,כולל דלת אש עמידה  00דקות5

קומת שרות או אגף בקומה המיועד לשרות כגון מחסנים ,מכונות ,משאבות ,שנאים,
גנרטור ,אשפה ,יהיה אגף אש מוגן מאש למשך שעתיים עם דלת אש עמידה 00/90
דקות5
065065050

בחדרי מדרגות ובדרך המוצא ובפרט בין המתנה למדרגות חירום  -יש להתקין בכל
דלתות האש צוהר מזוגג בזכוכית חסינת אש עפ"י ת"י ( 0000למעט דלת מחסן ,חדר
טכני או שרות)5

065065050

באם מתוכננות דלתות אש המהוות כניסות ראשיות למחלקות ,יהיו אלה דלתות אש
מזוגגות ,עפ"י אבטיפוס מאושר ע"י מכון התקנים 5פתרון זה מותנה באישור מחלקת
אדריכלות בלבד5

065065050

מבואות עשן ומעבר בין אגפי אש – דלתות אש מטיפוס פתוח תמיד ( )N.O.יהיו גבוהות
(עד  0500מ') ורחבות ככל הניתן ,עפ"י אבטיפוס מאושר מכון התקנים5

06506505.

לדלתות אש מטיפוס  N.O.יש לתכנן גומחות (נישות לכנפי הדלתות) שתמנענה היתקלות
בהן5

065065056

מחזירי שמן  -יהיו עם השהיית סגירה ,מותאמים למשקל הכנף ומאושרים לשימוש בדלת
ע"י מת"י5

065065057

ידיות בהלה יהיו מסוג  PUSHBARאמריקאי כדוגמת  ,YALE 7130\7120או VON-
 ,DUPRINבסיווג  GRADE 0עפ"י  5ANSI\ BHMAבחירת הדגם בכפוף לאישורי התקן
של היצרן5

065065058

בדלתות הפונות אל מחוץ לשטח המרפאה יותקן מנעול אלקטרו-מכאני  -ראה סעיף
.06.06.0.5

065065059

בדלתות אש המותקנות בקירות גבס ,התקנת הדלתות תבוצע עפ"י ת"י  ,0000ח' ,0
לרבות התאמת פרטי המלבנים להתקנה בקירות בניה/גבס5

0650650500

בדלתות אש דו כנפיות יכללו מתאמי סגירה (קואורדינטורים) 5על כל כנף יותקן שילוט

פוליאור לפי הנחיות יועץ הבטיחות5
0650650500

דלתות אש מוגנות פריצה – ראה סעיף .06.00.4.9

0650650500

אין לבצע אינסרט בתחתית הכנף של דלתות האש5

0650650

דלתות ומשקופים לארונות קיר בנישות (חשמל ,מערכות ,כיבוי אש ,אחסון וכו')5

065065050

 50סטנדרט לארונות קיר בשטחים ציבוריים :דלתות ,ארונות נגרות בגמר פורמייקה
 +משקוף עיוור להטמעת הארונות בקיר ככל שניתן 5בדלתות לארון חשמל
בלבד ,ניתן להרכיב מערכת של דלתות נגרות כמצוין בסעיף זה לפני דלתות פח
תקניות ,או ציפוי פורמייקה חיצוני לדלת הפח התקנית ,לפי הנחיות יועץ בטיחות
אש5
 50חלופה לבחירת המזמין ,או בשטחים שאינם באיזורים ציבוריים משניים
(תמך/שירות/מסדרון אחורי) :דלתות ומשקופי פח צבועים בתנור ובגוון הקיר.
עובי הפח במלבנים ובדלתות יהיה  05.מ"מ לפחות 5גימור צבע מגורען בתנור,
משני הצדדים5
על הדלתות והמלבנים לענות לדרישות ת"י  50076כל הדלתות יכללו מנעולים,
למעט ארונות כיבוי אש5

065065050

דלתות מסגרות לתא קבלים לשיפור כופל הספק יהיו עם רפפות לאוורור5

0650650

מעקות ומאחזי יד( :כולל מרפסות ומדרגות)5

065065050

מעקות ומאחזי יד יהיו מברזל מגולוון וצבוע לפי מפרטי הצבע ,עם מאחז יד בקוטר 00-
 00מ"מ הכול לפי ת"י  50000פרטים ע"פ תכניות האדריכל 5קצוות המאחזים יהיו כפופים
כלפי מישור הקיר 5מילואות המעקות יהיו מפרופילי פלדה עפ"י ת"י  0000ו ת"י 50000

065065050

חלופה לבחירת המזמין :בחדר מדרגות ראשי :מילואת המעקה יכולה להיות מזכוכית
רבודה 5עובי לפי ת"י 50099
כל זכוכית תהיה מהסוג שנקבע בת"י  0099חלק " 0500זיגוג בבניינים" :תכן השמשה –
קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה5
הזכוכית שתסופק תהיה ממפעל בעל תו תקן ישראלי  908חלק  – 50לוחות זכוכית
שטוחה לשימוש בבניינים :זכוכית בטיחות כולל ציון סוג וחוזק של הזכוכית5
כל המסמכים הנ"ל יש לשמור בתיק הפרויקט/מתקן5

065065050

מעקות באזורי המתנה יהיו בגובה  0.0ס"מ בכדי למנוע אפשרות של טיפוס על כיסא /

עציץ וכד'5
065065050

מעקה במדרגות חוץ יהיה בגובה  0500מ' עפ"י התקנות ,או עפ"י ת"י  0000המחמיר
מביניהם5

06506505.

הגנה על פתח אור עליון:
לפי תקנות תכנון ובנייה ,בגג או בתקרה שמצוי בהם פתח אור עליון שניתן להעביר דרכו
כדור שקוטרו  00ס"מ ,יותקן אחד מאמצעי ההגנה שלהלן:
 50קיר או מעקה שמתקיימות בהם דרישות ת"י " 0000מעקים ומסעדים" התוחם
את כל שטח פתח האור העליון5
 50קיר או מעקה שמתקיימות בהם דרישות ת"י " 0000מעקים ומסעדים" התוחם
את הגישה אל פתח האור העליון5
 50סורג שמתקיימות בו דרישות תקן ישראלי  – 060.סורגים לפתחים בבניינים,
אשר יותקן מעל או מתחת לשטח פתח האור העליון5

065065.

מגן קיר( :בהמתנות)5

065065.50

חלופה לבחירת המזמין :מגן קיר מתועש משלד פלדה או אלומיניום בציפוי  PVCקשיח
מתוצרת  IN-PROאו  PAWLINGאו ש"ע ,בגוון לבחירת האדריכל5
חלופה לבחירת המזמין :באזורי המתנה להצבת כסאות PVC :קשיח  0מ"מ ,מודבק ע"ג
גבס (אין ליישם על טיח) ,עם פרופילי סיום סטנדרטיים בגוון תואם5

0650656

סורגים:

065065650

סורגים למניעת פריצה:
בכל החלונות בהיקף המרפאה יבוצעו בקומת קרקע בלבד ובמקומות נוספים שיידרשו
לפי הנחיות הקב"ט המחוזי והארצי 5באם לא הוגדרה דרישה יותקנו סורגים מברזל
מגולוון ,לפי מפרט מאושר של משטרת ישראל ולפי ת"י  ,060.כולל צביעה עפ"י מפרט
זה5
סורג המותקן בצמוד לחלון חילוץ קומתי (ראה פרק  )00יהיה סורג נפתח ,יש לאחסן את
המפתח בקרבת מקום נגיש וגלוי5
חלופה לבחירת המזמין :רפפות סורג שקוף כנגד פריצה ,כדוגמת חב' רפפות "אל סורג",
"גשם" וכד' ,או מדבקה דוגמת "אל סורג" באישור הקב"ט הארצי והקב"ט המחוזי מטעם

המזמין ואישור מיועץ בטיחות אש5
065065650

בכל הוויטרינות ,לרבות דלתות כניסה מזוגגות בהיקף בית המרקחת ,יותקן סורג נגלל
חשמלי דוגמת אלטרון ,דגם  ,GTO-Aאו אחר באישור הקב"ט המחוזי ויועץ בטיחות אש5
הסורג יותקן מהצד הפנימי של הדלת5
הסורג יענה על דרישות התקנות לתכנון ובנייה בנוגע ל"דלת הזזה ,או סורג הזזה לפתיחה
אופקית ,או אנכית"5
בכל מקום בו סורג הגלילה נמצא בנתיב המילוט ,הסורג יהיה עם אפשרות לפתיחה עם
ידית הפעלה ידנית מהצד הפנימי ("מנואלה")5
הידית תותקן כך שלא תתאפשר הפעלתה מהצד החיצוני5

065065650

בדלפקי קבלה המשותפים ליותר ממחלקה אחת ,יש להתקין סורגים נגללים חשמליים כנ"ל
שיאפשרו לסגור את הגישה לדלפק כאשר אינו בשימוש (כחלופה לבחירת המזמין :תיחום
וסגירת האזור במחיצות ודלתות מזוגגות  +וילונות נגללים בחזית הדלפקים לטובת הגנת
מידע)5

065065650

סורג שקוף להגנה מפני נפילה:
במרפאות בריאות הנפש( ,או במרפאות ילדים לפי החלטת המזמין) בקומות שמעל קומת
הקרקע  ,נדרש סורג שקוף כדוגמת רפפות סורג שקוף להגנה מפני נפילה של חב' אל
סורג ,או ש"ע5

06506565.

למגבילי פתיחה ראה פרק .00

0650657

מוטות אחיזה בשירותים:

065065750

מוטות אחיזה בשירותי נכים יתאימו לכל הדרישות ת"י  0908חלק  ,050ויהיו מתוצרת
 PRESSALITאו ש"ע ,בגימור פלסטי5

065065750

בשירותי הקהל יותקן מוט אחיזה כדוגמת  PRESSALITאו ש"ע ,בגימור פלסטי ,באורך
 0.ס"מ 5ההתקנה בצד האסלה ,בזווית  ,0.0גובה עליון  90ס"מ 5יש להתקין בקיר
חיזוקים למוט5

065065750
06506575050

06506575050

06506575050

פרק  - 07מתקני תברואה
07.00

כללי:

0750050

עבודות האינסטלציה יבוצעו בהתאם למפרטים שלהלן:

-

המפרט הבין-משרדי על כל חלקיו5

-

תקן ישראלי 5000.

-

תקן ישראלי ( 50.96כיבוי אש אוטומטי)5

-

הל"ת( 5הוראות למתקני תברואה)5

-

מפרט  G – 00מערכות גזים רפואיים( 5בהוצאת מנהל התכנון)5

-

נוהל  00-Hמערכות חום (משרד הבריאות)

-

נוהל  00-Wמניעת זרימה חוזרת במערכות אספקת מים במוסדות רפואה
(משרד הבריאות)5

-

נוהל  00-Wמערכות תברואה בבתי חולים – הנחיות תכנון ואחזקה (משרד
הבריאות)5

0750050

נוהל  70-Lסימון וזיהוי צנרת ומכלים (משרד הבריאות)5

העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה לקבלת מערכת מושלמת ופועלת בהתאם
לתוכנית והוראות מהנדס האינסטלציה שנקבע לתכנון מערך האינסטלציה ,בתאום
ובאישור ראש מדור סניטרי של שירותי בריאות כללית)5

07.00

הצנרת תהיה גלויה בתוך חלל התקרה עם גישה נוחה לאחזקה5
בהסתעפות לקבוצת שירותים או מספר כיורים יותקנו ברזי סגירה בחלל מעל תקרת
התותב עם שילוט מתאים מתחת ומעל לתקרת התותב ,שייראה באופן ברור ללא צורך
בפתיחת התקרה או חלקה ויצביע באופן ברור על מיקום ברז הסגירה5
בנוסף לכל כיור תבוצע סגירה נפרדת מתחת לכיור (ברז ניל)5
הצנרת המסתעפת מחלל התקרה לירידה לקבועים השונים בתוך הקיר תיעשה אך ורק
מצנרת פלסטית מהסוגים המצוינים בסעיפים 0,. ,ו  6להלן ותותקן בהתאם להנחיות
היצרן ולפי התקן הישראלי5

סוג הצנרת:
 50צינור ברזל מגולוון סקדיול  00ללא תפר בהברגה5
 50צנרת סמויה (בקירות ובמילוי) וצינורות בקרקע יהיו עטופים ציפוי חרושתי דו-שכבתי
מפוליאטילין שחור כדוגמת  APC-GALמתוצרת "אברות" 5צנרת גלויה תיצבע בצבע

יסוד מגינול אפור ועליון סינתטי5
 50צנרת נחושת יהיו דרג " ”Lלפי התקן האמריקאי  ASTM-88Bאו תקן גרמני
 5DIM0786אין להתקין צינורות לפי שני תקנים שונים 5חיבור הצנרת יעשה באינוך
כסף תוך שימוש בספחים מנחושת 5אין לבצע כיפופים בצינורות 5כאשר אין סחרור
מים בשימוש בצנרת נחושת ,יש לשים לב לכך שהזרימה תהיה תמיד מצנרת
מגולוונת לכוון צנרת נחושת עם חיוץ דיאלקטרי בחיבור בין שתי המתכות 5כאשר יש
סחרור מים ,אין לערבב צנרת נחושת עם צנרת מתכת5
 50צנרת "מצר פלסט" ,התקנה לפי הנחיות היצרן וכן לפי התקן הישראלי5
 5.צנרת מולטיגול של חב' גולן מוצרי פלסטיק (מערכת צנרת רב שכבתית)5
56

צנרת פלסטית עם מחלקים מושחלים בתוך צנרת מתעלת דגם "פקסגול" 5ההתקנה
לפי הוראות היצרן וכן לפי התקן הישראלי5

 57צנרת ראשית מפלדה לפי ת"י  .00עם ציפוי מלט פנימי ,עם אביזרים חרושתיים
מחוברים בריתוכים לפי הנחיות יצרן הצנרת 5צנרת גלויה צבועה צבע יסוד מגינול
אפור ועליון סינתטי צנרת סמויה ובקרקע צבועה שתי שכבות ביטומנית או עטופים
חרושתית בסרט פוליאטילן בעובי  0מ"מ5
07.00

בידוד צנרת:
צנרת מים חמים תבודד בשרוול בידוד אלסטורמרי בלתי דליק "ענביד" ארמפלקס5
השרוולים יהיו שרוולים שלמים ויושחלו על הצינור 5עובי בידוד לצנרת גלויה  09מ"מ או
 0.מ"מ (כמצוין בכתב הכמויות)5
לצנרת סמויה עובי הבידוד יהיה  0מ"מ5
צנרת מבודדת העוברת בחלל התקרה תיעטף בעזרת סרט פלסטי בחפיפה של 560%

07.04

אספקת מים חמים:
מים חמים יסופקו לכל הכיורים5
א 5בעזרת דוד חשמלי מרכזי קומתי בגודל מתאים עם משאבת סחרור ,או דוד
שמש ,או משאבות חום 5החלופה לבחירת המזמין כולל סחרור 5הפעלת הדוד
בעזרת שעון שבת עם תכנית יומית ושבועית5
ב 5בעזרת דוודים אזוריים לקבוצת כיורים5
בחירת השיטה לפי החלטה בלעדית של המזמין5

ג 5מיקום הדוד יהיה בחלל עם אפשרות גישה לתחזוקה (ושאינו

מעל תקרת

התותב)5
ד 5ברז ניתוק הדוד יהיה בסמוך לדוד ,על מנת לאפשר גישה לניתוקו5
ה 5ייצור המים החמים יהיה בטמפ' של  60מעלות ואספקת מים חמים לאזורים
ציבוריים ,מכוני פיזיותרפיה ,שירותים המשמשים קהל ואזורים המשמשים
לאוכלוסייה רגישה (זקנים ,ילדים ,תשושי נפש) תהיה בטמפ' שלא תעלה על 0.
מעלות5
07.05

0750.50

ברזים:
-

בקוטר עד " 0כולל יהיו ברזים כדוריים עם אטם טפלון כולל רקורד5

-

הכדור מצופה כרום5

-

ברזים מעל " 0יהיו דגם פרפר מאוגנים5

ברז חשמלי למניעת נזילות כשהמרפאה לא פעילה:
 50במרפאה יותקן ברז חשמלי לקו הצריכה שיחובר באמצעות מגע יבש ללוח
המקשים של מערכת הפריצה 5נעילת מערכת הפריצה תסגור את אספקת המים
למרפאה בזמן שלא מתנהלת פעילות במרפאה5
 50הנ"ל נועד למנוע נזילות ,ממערכת מים כשהמרפאה אינה פעילה5
 50להסרת ספק ,אין לחבר הנ"ל למערכת הספרינקלרים ,או למערכת ההידרנטים5

0750.50

סוללות:
דגם אורסט "חמת" ציפוי כרום ניקל5
חדר רופא (פיה קצרה) התקנה מהכיור ,דגם 5000800
חלופה לבחירת המזמין :ברזים אלקטרוניים בחדרי רופאים ואחיות ,דגם  EASYשל
חברת "שטרן" ,או "טכנולאב" של "גוטשטיין" כולל התקנה על-פי הגדרות היצרן וקבלת
אישור היצרן על ההתקנה וכן חיבור חשמל5
חדר ניקיון ,חדר אחות ,חדר צוות (פיה ארוכה) התקנה מהקיר ,דגם 500080.

07.06

במבואות ובתאי שירותים יותקנו ברזים אלקטרוניים אנטי-וונדאליים כדוגמת

דגם

 SWANשל חברת "שטרן" ,או "טכנולאב" ,או "גוטשטיין" 5התקנה על פי הנחיות היצרן
וקבלת אישור היצרן על ההתקנה ,וכן חיבור חשמל 5עד  6ברזים תותקן נקודת חשמל
אחת5

07.07

צנרת דלוחין ושופכין:
צנרת מפוליפרופילין כולל אביזרים לפי ת"י  9.8צנרת במילוי עם עטיפת בטון5
קופסאות ביקורת עם מכסה מרובע מפליז5
במכוני רנטגן צנרת ואביזרים כולל קופסאות ביקורת מפוליאטילין צפיפות גבוהה
 .H.D.P.Eהתקנה בהתאם למפרט מכון התקנים5
צנרת שופכין מברזל יצוקה או מפולאטילין בצפיפות גבוהה 5התקנה בהתאם למפרט מכון
התקנים5
סיפונים לכיורים " "Pמפליז בקטר ¼  0עם אביזרי תבריג וציפוי כרום-ניקל מתוצרת
"" "VIEGAאורגל" ,או של נ 5קיסנר בע"מ כולל רוזטה עם ציפוי כרום לכיסוי חיבור הקיר,
לאישור יועצים ,אדריכל ומוסד המזמין5
במידה והמזגן ינוקז לסיפון ,דגם הסיפון שיותקן יכלול פיה כרום-ניקל לניקוז מזגנים5
בכל שינוי כיוון ,כל אביזר וכל  0.מ"א לפחות (בתוואי צנרת המותקנת בקווים ישרים),
יש לאפשר גישה באמצעות תקרה פריקה ,או באמצעות פתח ביקורת5

07.08

יש להימנע ממעבר צנרת שופכין ומים בקירות ובתקרות חדרים מאוכלסים 5במקרה בו לא
ניתן להימנע מכך ,תבודד הצנרת על-ידי עטיפתה ביריעות כדוגמת "אקוסטיטייפ"
מתוצרת פלציב ועל-פי הנחיות יועץ אקוסטיקה 5פתח ביקורת יותקן במקרים הבאים:
-

בכל שינוי כיוון צנרת5

-

במקרה ולא קיים שינוי תוואי – כל  0.מטר לפחות5

במקרה של חיפוי קופסת ביקורת – יש לאפשר גישה ע"י פתח הניתן לפתיחה
ולסגירה רב פעמית או באמצעות תקרה פריקה5
07.09

צנרת מי גשם:
הצנרת תהיה מפלדה עם ציפוי מלט פנימי5
קולטי גשם כדוגמת תוצרת  SMITHאו  JOSAMקוטר יציאה "50

07.00

תאי ביקורת:
תאי בקורת יהיו מחוליות בטון טרומי לפי ת"י  6.8התקרות והמכסים יהיו טרומיים טיפוס
ב5ב 5לפי תקן  089או שוחות פלסטיק ("חופיות") מדגם מאושר על-ידי מחלקת הנדסה
ובהתאם להנחיות העומסים שלהלן:
-

במקומות ללא תנועת רכב (גינון מדרכות) 8 ,טון5

-

במקומות עם תנועת רכב (חניה כביש וכו') 0. ,טון5

האטימות בין החוליות וכן בין התקרה והחוליה העליונה באמצעות אטם אלסטי על בסיס
ביטומיני כדוגמת "איטופלסט" מתוצרת וולפמן ,לרבות טיח פנימי וחיצוני בהיקף החיבור5
חיבור הצינור לתא באמצעות מחבר שוחה מתאים כדוגמת "איטוביב" תוצרת וולפמן או
מופת חדירה מיוחדת עשויה 5PVC
07.00

מערכת כיבוי אש:
מערכת כיבוי האש תהיה בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות ודרישות מכבי אש 5והוראות
נציב כבאות 5..0
במקרה של מערכת נפרדת יש להתקין מז"חים למניעת זרימה חוזרת בהתאם לתקן
משרד הבריאות (מפרט 5)W – 00
עמדת כיבוי אש תכלול לפחות ברז כיבוי " 0עם שני זרנוקים " 0באורך  0.מטר מצמד
שטורץ מזנק דו תכליתי ,גלגלון עם צינור גומי "¾ באורך  00מטר עם מזנק ריסוס וברז
כדורי " ,0ובהתאם לתקן 50006
מספר העמדות בהתאם לדרישות כיבוי אש5
מערכת הספקת המים לכיבוי אש תהיה נפרדת ממערכת אחרת5
ציוד הכיבוי יהיה תיקני והתקנתו תאושר ע"י חברה מאושרת5
התקנה של עד  00גלגילונים לא תדרוש בדיקת מעבדה בשטח 5מעל למספר זה חובה
בדיקת מעבדה בשטח5
כל הציוד בעמדת כיבוי אש יתלה באופן יציב ומסודר5
אספקת מים למרפאה בהתאם להוראת נציב כבאות  .09בדרגת סיכון קלה 5במבנה בו
מותקנת מערכת מתזים נדרש  0000ל'/ד' למשך  00דקות בלחץ  0-7אטמ' 5במבנה ללא
מתזים נדרש  0000ל'/ד' למשך  00דקות בלחץ שאירי  050-7אטמ'5

07.00

מערכת מתזים (ספרינקלרים):
(במידה ותידרש ע"י הרשויות)
מערכת אוטומטית רטובה לכיבוי אש ע"י מתזים תתוכנן ותבוצע בכפוף לתקן ישראלי 0.96
(זהה כמעט לתקן אמריקאי  )NFPA – 00ובהתאם למופיע במפרט הכללי פרק 500
העבודה תבוצע אך ורק ע"י קבלן שהינו חברה מוכרת לביצוע מתקני כיבוי אש אוטומטיים
שעומד בתנאי הסף שהוגדרו במכרז5
תכנון וביצוע העבודה ואישורה הסופי יעשה תוך אישור ובקרה רצופה של מעבדה מוסמכת5
המערכת תחובר לרשת המים העירונית דרך מז"ח 5במידה ורשת המים אינה מאפשרת
לחץ מים דרוש יוגשו לאישור רשויות הכיבוי פתרונות חלופיים5
בחדרי חשמל המכילים לוחות חשמל ראשיים ומשניים וחדרים המשמשים למיתוג מתח
גבוה ,המיועדים לציוד חשמלי יבש בלבד ,והחדר מוגן אש לשעתיים (דלת אש לחצי שעה),
וללא אחסון חומרים דליקים  -אין חובה להתקין מתזי מים 5במקרה זה בכללית במרפאות,
תותקן בארון חשמל מ  60אמפר מערכת כיבוי אש אוטומטית בגז5
בחללים בהם מותקן ציוד יקר או קיים מידע בעל ערך שקשה לשחזר ,כגון חדרי תקשורת
ראשיים ,תותקן מערכת כיבוי אש יבשה במתזים  Pre actionאו מערכת כיבוי אש בגז5
יש להמציא אישור מעבדה מוסמכת לתכנון ולהתקנה של מערכת מתזים 5יש להמציא אישור
מעבדה מוסמכת לתכנון ולהתקנה/שינוי של  00מתזים ויותר 5במקרה של התקנה ,תוספת
או שינוי בפחות מ  00מתזים ניתן להסתפק באישור החברה המוסמכת המתקינה5
לספרינקלרים תוקצה מערכת מים הנפרדת מכל שימוש אחר5
מערכת הכיבוי תותקן גם מעל מובילי כבלי החשמל בחלל תקרה או גג 5המערכת תהיה
נגישה לצורך טיפול ואחזקה5
לאחר "גמל" המים בתחום הנכס יותקן זקף בקוטר שלא יפחת מקוטר צינור ה"גמל" עם ברז
כבוי " 0ומעבר שטורץ שישמש כברז לבדיקת ספיקות המים בתחום הנכס5
על גבי תחנת ההפעלה הראשית של מערכת המתזים ולפני השסתום "אל חוזר" יותקן ברז
כיבוי " 0שישמש לבדיקות ספיקות ולחצי מים המזינים את המערכת5
על ברז זה יותקן שלט התקנת שילוט מזהה "ברז לא לשימוש כבאים"5
יש לוודא התקנת תווית מחומר קשיח ועמיד בבליה עם כל נתוני המער' כנדרש בתקן בגודל
 00*0.ס"מ והכיתוב בחריטה ולא בהדבקה5
במקרה שלמערכת הספרינקלרים תידרש משאבה תותקן משאבת דיזל או משאבה חשמלית
בגיבוי גנרטור5
מערכת הספרינקלרים תחובר לרכזת גילוי אש באמצעות רגש זרימה5
ככל הניתן מומלץ להתקין ברז בכניסת מי הספרינקלרים לחלל המרפאה ,ולהתקין על גבי
ברז זה רגש זרימה 5אינדיקציות שיעברו לרכזת הגילוי יכללו מצב של ברז סגור וכן מצב של

זרימת מים5
07.00

כלים סניטריים ,משטחים ומראות:

0750050

כללי:
במרפאות בהן יש  00כיורים ,או יותר ,יש לבצע לפני תחילת הייצור דוגמה לאישור של
כיור כולל חיבור סיפון וברזים ,חיפוי קיר ומראה5

0750050

חדר רופא:
כיור דגם חרסה "אלפא"  .8מק"ט  ,000או "פלמה",
מראה בגודל  .0/70ס"מ לפחות שקועה בקרמיקה ,או צפה לפי החלטת האדריכל5

0750050

חלופה לבחירת המזמין :כיור חלופי ,המאושר על ידי מחלקות מינהל תשתיות ובינוי5

0750050

חדר שירותים:

075005050

בתא בודד בלבד ,ללא מבואה :כיור דגם חרסה חרצית מק"ט 5000

075005050

במבואות לתאים :משטחי קוריאן הכוללים כיורים אובליים  -ראה ס' .06.00.5

075005050

במרפאות ילדים (מרכז בריאות הילד ,טיפת חלב ,התפתחות הילד ובריאות הנפש
קטינים) ,יש להתקין כיור מונמך לפי הגדרת משרד החינוך למתקנים לילדים5

075005050

גודל המשטח ומס' הכיורים עפ"י תכנית5

07500505.

יש לספק ולהתקין מראות מעל המשטח באורך המשטח בגובה של  000ס"מ עם דפנות
מלוטשות5
במרפאות בריאות הנפש בהן תותקנה מראות (שירותים למשל) ,יש להשתמש במראות
נירוסטה אשר לא ניתנות לניפוץ5

075005056

בשירותים נגישים המראה תותקן בגובה שבין ( +0590לכל היותר) עד ( +057.לפחות)5

075005.

חדר ניקיון:

075005.50

כיור מטבח חרסה  60 X 00 X 00בגובה  00ס"מ דגם גלדור  60מק"ט  ,.00כולל מים
קרים וחמים.

0750056

חדר פסולת:

075005650

חדר הפסולת הרפואית יהיה בגודל כ  6מ"ר 5יש לבצע הפרדה פיסית בין סוגי הפסולת
הרלוונטיים לפי אופי הפעילות במרפאה (פסולת זיהומית ,פסולת מסוכנת וכד') ,לפי

"תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים) ,התשנ"ז "0997-ולפי כל תקנה
רלוונטית שבתוקף5
חדר הפסולת יהיה מוקף בקירות חסיני אש ובעל דלת חסינת אש (כמו כל חלל המשמש
כמחסן)5

יש להתקין ברז שטיפה כיור ונקודת ניקוז ברצפה ,כמו כן יכיל בין היתר את המפורט
להלן:
-

תקרת תותב ממגשי פח אטומים5

-

גופי תאורה מוגני מים5

-

חיפוי קרמיקה עד לגובה תקרת התותב5

בחדרי פסולת יתוכנן אוורור על פי נוהל  0( AC01החלפות אוויר צח בשעה לפחות ,עם
לחץ שלילי)5
דוגמא לחדר פסולת ראה בשרטוט מטה וכן בנספח גיליון פרישות.

0750057

חדר אחסון כביסה:

075005750

חדר הכביסה יהיה חדר ייעודי לכביסה בלבד ובגודל מינימאלי של כ 0 -מ"ר ויבוצע לפי
הנחיות חוזר מינהל רפואה מספר  09/0000של משרד הבריאות ל"טיפול בכביסה
במתקנים רפואיים בקהילה".

075005750

בחדר תהיה הפרדה פיסית בין כביסה מלוכלכת לכביסה נקייה5
בחדרי אחסון כביסה יתוכנן אוורור על פי נוהל  0( AC01החלפות אוויר צח בשעה ,לחץ

חיובי עבור אזור אחסון כביסה נקייה ,ולחץ שלילי עבור איזור מין ואיחסון כביסה
מלוכלכת)5

0750058

מתקן שתיית מים:
יש להכין נקודות מים ודלוחין למתקן שתיה למים צוננים  -ראה נספח גיליון פרישות
למתקן מי-קר בתוך נישה.

075005850

075005850

מתקן שתיית מים לתנאי חוץ (קולר)
-

יש להכין נקודות מים ודלוחין למתקן שתייה למים צוננים5

-

דגם הקולר יהיה בהתאם לציוד שיירכש ע"י אגף הרכש ויותאם לילדים ונכים5

מתקן שתיית מים לתנאי פנים:

5075005850505מתקן מים לאזורים ציבוריים במרפאה:
מתקן מי קר ,שאינו קולר ,שימוקם בנישה מחופה ב  0חזיתות בקרמיקה על משטח שיש
יצוק כדוגמת "קוריאן" ,או אורטגה" ,וכוללת נקודת מים קרים בלבד ,נקודת ניקוז ,נקודת
חשמל והארקה שיוסתרו בגב המכשיר בגובה המותאם לנגישות נכים וילדים5
מתקני כוסות יותקנו מימין בגובה המותאם לנכים ולילדים5
פח אשפה יותקן מתחת למשטח עליו יונח מתקן המי קר5
המתקנים באיזורים הציבוריים ינוטרלו מאפשרות של מים חמים ע"מ למנוע כוויות.
(ראה נספח גיליון פרישות)5
5075005850505מתקן מים למטבחונים ,וחדרי צוות
מתקן מי קר ,שאינו קולר ,שימוקם ע"ג משטח המקבע וכולל נקודת מים ,נקודת ניקוז,
נקודת חשמל והארקה שיוסתרו בגב המכשיר5
המתקנים יכללו מים קרים ומים חמים5
(ראה נספח גיליון פרישות)5
0750059

אסלות:
אסלות תלויות מחרס לבן כניסת מים אחורית כולל מנשא חרושתי לאסלה ולמיכל הדחה

במבנה מסיבי עם פלטה וברגי נירוסטה לאסלה ,ורגלי תמיכה עם פלטה לרצפה ,לרבות
יציקת בטון עד לגובה אמצע צינור הביוב 5מושב  +מכסה לאסלה מדגם כבד 5אין לבצע
משתנות.
07500500

מיכל הדחה:
מיכל הדחה דו כמותי סמוי מפלסטיק כולל ברז ניתוק פנימי וסידור תמיכה ,פנל הפעלה
מנירוסטה התקנה גבוהה תוצרת "פלסאון"" ,גבריט"" ,דאל"" ,גרואה" ,או מזרם לחצן סמוי
לאסלה תלויה עם ברז ניתוק ולחצן אנטי ונדל תוצרת  DALאו 5PRESTO
אין להשתמש בניאגרות חשמליות מטעמי בנייה ירוקה (מניעת ביזבוז מים)5

07500500

מיחזור מים:
להחלטה בלעדית של המזמין :אגירת מי-עיבוי מזגנים להדחת אסלות  /השקיית גינון,
בהתאמה לתקנות העדכניות ולהנחיות משרד הבריאות5

07500500

הכנות עתידיות במרפאות בריאות הנפש:
בהתייעצות עם המזמין (ובאישורו בלבד) יש לבחון הכנת תשתיות מים וניקוז לכיורים בחלק
מחדרי המטפלים ,על מנת שתתאפשר הסבתם במקרה הצורך לחדרי רופא/אחות רגילים5

07500500
0750050050

0750050050

0750050050

EN15141

ANSI Z358.1-2004 Emergency Eyewash and Shower
Equipment.
EN 15141-2: 2006 Emergency Safety Showers – Part
2: Plumbed-in Eye Wash unit.
0750050050
075005005.

0750050056

G
L

CS

מובהר בזאת כי מ.ר .העמק דורש להעסיק קבלני מערכות מוכרים ומאושרים לעבודה
במרכז הרפואי ולהלן רשימה בהם
o
o
o

karnil@karnil.co.il
david@silbermnn.com
Georgekaram2@gmail.com

08.00

כללי:

0850050

התכנון והעבודות יבוצעו עפ"י חוק החשמל ,מפרט הבין-משרדי ,פרק  - 08מתקני חשמל –
העדכני ביותר ,נוהל משרד הבריאות E-01 :וכל התקנים הרלוונטיים העדכניים5

0850050

העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה לקבלת מערכת מושלמת ופועלת בהתאם לתכנית
והוראות מהנדס החשמל שנקבע לתכנון מערכת חשמל ,בתיאום ובאישור ראש מדור חשמל
של שירותי בריאות כללית5

0850050

בחירת כל גופי התאורה תתבצע עפ"י "מפרט דרישות לגופי תאורה ואביזרים" של הכללית
המפורט בנספח 5A-08-01 -

0850050

מפרט דרישות תנאי סף לספק גופי תאורה עפ"י נספח A-08-02 -

085005.

הנחיות לתכנון חשמלי:

085005.50

מעגלים נפרדים למחשבים :לא יותר מ 0 -עמדות מחשב למעגל5

085005.50

מעגלים נפרדים לדודי מים חמים באמצעות כבל  N2XY 3X2.5ומפסק בטחון עם נורה5

085005.50

מעגלים נפרדים דרך ממסר פחת למתקני שתיה  ,מכונות כביסה ,מייבשי ידיים

085005.50

מעגל דרך ממסר פחת לשלט על קיר חיצוני של המרפאה 5

085005.5.

תכנון תשתית כוללת למערכת תקשורת מחשבים וטלפון ברשת אחודה ,על-פי מפרט
לתשתיות תקשורת מחשבים וטלפוניה 5העבודה כוללת חווט למחשוב וטלפוניה5
יש לפנות למזמין לקבלת מפרט עדכני ודרישות לגבי כבילת תקשורת מחשבים(5ראה חוברת
נספחים)5

085005.56

מערכות גילוי וכיבוי אש – עפ"י המפרט הכללי פרק  00של אגף הבינוי – משרד הביטחון
והתקנים הרלוונטיים

085005.57

מיקום התקנת מרכזיית אש בנישה או בקיר כניסה למרפאה חשוף ללא דלתות או עם מגן
שקוף ,בתיאום עם האדריכל5

085005.58

מיקום נקודות טלוויזיה בכבלים בשטחי ההמתנה בתיאום עם המזמין ואדריכל הפרויקט5

..8.18.80

מערכת כריזת חירום ותשתית צנרת למערכת מוסיקת רקע וגישור למערכת הכללית של
הבניין ,ומשולבת כחלק בלתי נפרד מגילוי אש עם קווים מבוקרים והודעות מוקלטות5

..8.18.81.

הכנות למערכת ניהול תורים :Qflowתשתית צנרת ונקודות מחשב יש לבצע עפ"י המפרט
למערכת 5Qflow

..8.18.

כל מסכי ה Qflow-יחוברו במעגל נפרד ללוח החשמל ,עם פיקוד כיבוי  /הדלקה ע"י טיימר5

811

מול ה Qflow-יש להתקין מצלמות ע"פ הנחיות הגנת מידע – ראה נספח תקשורת ומחשבים

..81.81

תשתיות תקשורת יהיו במרכזיית  IPמשותפת לטלפוניה ומחשבים תוך מגמה לשלב את
האינטרקום ומע' בטחון –בקרת דלתות (באם נדרש בתכנון)5

085005050

הדלקות  /כיבויים של תאורה ומיזוג אויר בשטחים ציבוריים לפי אזורים :מסדרונות ,מבואות
והמתנות באמצעות פנל הדלקות במשרד קבלה5
ובמקביל חיבור מיזוג אויר ותאורה בשטחים הציבוריים ללוח המקשים של מע' הפריצה
באמצעות מגע יבש  ,כך שבסוף/תחילת יום בדריכת/ניטרול האזעקה התאורה ומ"א הציבוריים
ינותקו או יופעלו5

085005050

בנוסף לנ"ל  -מעגל ניתוק מעגלי מ"א כללי של המרפאה למעט מעגל מ"א חדר תקשורת -
באמצעות פנל במשרד קבלה5

085005050

תכנון מעגל תאורה נפרד במבואת כניסה למרפאה עם הדלקה מקומית5

085005050

קופסאות שקעים מדגמים :ניסקו ,ע5ד5א פלסט ,או 5cimabox

08500505.

צנרת כבלים מסוג מריכף כבה מאליו5

085005056

סולמות ותעלות פח  /רשת לכבלים יהיו מגולוונים ונושאי תו תקן5

085005057

פנל כבאים עפ"י תקן  ULלפיקוד והפעלת מערכות שליטה בעשן5

נקודות:

טו5
5a

כללי – פרטים להתקנת תשתיות חשמל ותקשורת – נספח A-08-04

5b

כללי לחדר:
נק'5iכוח  ,כהכנה למנורת בדיקה5
נק'5iiכוח למזגן אויר מפוצל  /מפוח נחשון )5(FCU
מיקום קופסה קומפקטית למע' שקעים ( H=40 -קו תחתון)5
5iii
מיקום זוג שקעים מעל שולחן עבודה -
5iv

( H=90קו תחתון)5

חיסכון באנרגיה – בחדרי רופא ואחות יותקן גלאי נפח לניתוק התאורה והמיזוג5
5v
הדרישות עבור הזנת מ"א עפ"י שיטת המיזוג שנבחרה  /הספקים שיוגדרו ע"י יועץ מ"א5
5vi
לעמדת רופא ,אחות ,עמדת משרד קבלה ,עמדת רוקח
5vii
קופסא קומפקטית ( 8אלמנטים) למערכת שקעים הכוללת:
6
נקודת כוח
0
מחשב
0
טלפון
תוספות:
תוספת נקודה מחשב לבית מרקחת ל" -תורמט"
תוספת לחדר רופא זוג שקעים ליד מיטת הבדיקה
תוספת לחדר רופא ואחות זוג שקעים מעל השולחן
תוספת לחדר אחות זוג שקעים מעל משטח
העבודה משני קצותיו

0
0
0
0

תוספת לעמדת קבלה ובית מרקחת:
נקודת כח

0

טלפון

0

נקודות באיזור כניסה /דלפק קבלה
נקודת כח ונקודת מחשב לשעון נוכחות
נקודת טלפון כללית CALL
נקודת כח לנקודת מחשב לבדיקומט
נקודת כח ונקודת מחשב למדפסת ביטוח חו"ל

0
0
0
0

0

5c

בשירותים:
בית תקע מוגן מים עבור מייבש ידיים5

5d

בפרוזדורים והמתנות:
בית 5תקע למי קר עם נק' הארקה (כמות  -לפי תכנית)5
i
שני5iiבתי תקע בכל שטח רצפה של  00מ"ר או חלק מהם 5גובה התקנה מזערי 5H=70
מערכות כריזה למוסיקת רקע  -תשתית בלבד (צנרת עם חוט משיכה)5
5iii

5e

בכניסה למרפאה (בתיאום עם המזמין)
התקנת בתי תקע וחיבורי תקשורת למע'  Qflowשעון נוכחות בנישות ייעודיות או בחלל תקרה
5i
לקבלת מראה קיר נקי – דוגמאות למיקום עפ"י תרשים בנספח 5A-08-04
התקנת בתי תקע וחיבורי תקשורת למסך  TVבתוך תקרת ביניים והורדת צינור  Ø00בתוך
5ii
הקיר למעבר כבלי חשמל ותקשורת בתיאום עם האדריכל –

מיקום עפ"י תרשים בנספח

.A-08-04
5f

חדר תקשורת – עפ"י מפרט עדכני לתשתיות תקשורת וטלפוניה (ראה חוברת נספחים)5
תאורה:

טז5
5a

כללי:
תכנון תאורה יתבצע בהתאם לתקן ישראלי ת"י " 899.תאורה למקומות עבודה שבתוך
מבנים"  ,0007ונוהל של משרד הבריאות  E-01מתקני חשמל באתרים רפואיים (מהדורה
שניה ( )0000אם יש סתירה תקן  899.גובר) 5כמו כן ,תכנון התאורה וגופי התאורה יתאים
לדרישות הרגולציה הרלוונטית בעת התכנון בפועל ,תקנות הבניה ,חוק החשמל ותקנותיו
ומפרט הכללי הבינ-משרדי פרק 508

5b

הגדרות והנחיות כלליות לתכנון התאורה:
תכנון מתקן התאורה במרפאות המורכב משתי מערכות בלתי תלויות יתוכנן עפ"י ההגדרות
וההנחיות להלן:
"תאורה פונקציונאלית"
התאורה הראשית בכל חלל וחלל (בכללה ,PL :פראבוליים,INDIRECT ,נורות  T5וכו') ואין
לתכנן גופי תאורת לד בחללים אלו5
גוון תאורה פונקציונאלית יהיה בגוון  COOL WHITEבלבד 0000 ,קלווין (גוון הDAYLIGHT-
אינו מומלץ כלל מאחר ותחושתית סטרילי ובוהק מדי מחד ,וגוון ה WARM WHITE-מעוות את
הנראות הפונקציונאלית בחלל מאידך)5

להלן מקרא גופי וגווני תאורה לתוכנית תקרה לדוגמא:

"תאורה דקורטיבית"
התאורה המשנית באותו תא שטח או תאורת האווירה (בכללה :גופים קיריים אפ-לייט בלבד,
פסי תאורה נסתרת ,ספוטים בקוטר קטן  6-8ס"מ מעל המתנות וכו') וניתן לתכנן גופי תאורת
לד בשטחים אלו5
גוון תאורה דקורטיבית יהיה בגוון "לבן חם"  0000 WARM WHITEקלווין  ,על מנת לשבור
את הלובן הפונקציונאלי ולחמם את התחושה במרפאות 5קבוצת סיכון 50
תאורה דקורטיבית תתוכנן רק בשטחים ציבוריים הבאים ולפי תיאום עם מחלקת אדריכלות
בשרותי בריאות כללית:5
א5
ב5
ג5
ד5
ה5

5c
085005050

סלון הכניסה למרפאה – "פני המרפאה"5
נישות ייעודית \ הדגשת אלמנטים  -למכשירי תורים ,מים ,עציצים  ,מושבי המתנה,
ארון קבלה אחורי וכד'5
מסדרון  -הדגשה וקטורית או מקצבית של התנועה הקווית במסדרונות והפרדה בינה
לשפת עיצוב ההמתנות5
בהיקף הגבס מעל המתנות משניות – כדי לייצר זהות המסייעת לאוריינטציה בין כל
ההמתנות המשניות5
מעל משטחי כיורים בשירותים5

סוגי נורות:
נורות פלורסנטיות:
הנורות תוצרת "אוסרם" או "פיליפס" מסוג  T-.עם מקדם מסירת צבע  RA = 80לפחות

(יותקן לפחות משנק אלקטרוני אחד לכל זוג נורות)5
085005050

נורות לד:
התכנון והשימוש בנורות  LEDיהיה בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו בנוהל של משרד
הבריאות  E-01מתקני חשמל באתרים רפואיים ,ובהתאם למפרט דרישות גופי תאורה –
נספח  A-08-01המצורף למפרט5
א5
ב5
ג5
ד.

ה5
5d

מיקום ההתקנה ימנע מצב בו קיימת סבירות לקרבה של פחות מ 00 -ס"מ למקור האור5
גופי תאורה מבוססי לדים יתוכננו לתאורה דקורטיבית בלבד5
הגופים המאושרים שקוע מרובע או עגול עד  8X8 / Ø8ס"מ עם נורת לד (6-9)W
53000K ,
ניתן להציע דגמים שווי איכות ושווי ערך לדגמים המאושרים ע"י בדיקה ואישור מינהל
תשתיות ובינוי שהנ"ל עונים על הקריטריונים כגופים שווי איכות וערך ועפ"י מפרט דרישות
לגופי תאורה – נספח .A-08-01
שימוש בנורות וג"ת  LEDיהיה על פי הוראות היצרן5

גופי תאורה ואביזרים:
כל סוגי גופי התאורה ,נורות ,ציוד נלווה ,תאורת לד ,תאורת חירום ,שלטי הכוונה יעמדו
בדרישות "מפרט דרישות לג"ת ואביזרים" – נספח 5A-08-01
יש למלא את טבלת ריכוז דרישות לג"ת ואביזרים (צ'ק ליסט) כמופיע בנספח .A-08-01

5e

שלבי תכנון התאורה:
כל מתקן התאורה יתוכנן על פי השלבים הבאים:
א5

התאמת תקנים:
ניתוח אופי המבנה והאיזור והתאמה של תקני התאורה לפי תקן ישראלי (ת"י ,899.
ת"י  0808ות"י  5)00000יוגדרו עוצמות ההארה המומלצות (והמינימליות) ורמות סינוור
בהתאם לאופי כל חלל ואיזור במתחם 5ייבחנו דרישות הבניה הירוקה הרלוונטיות
למבנה מסוג המתוכנן (כפי שיועברו ע"י המזמין)5

ב5

תכנון ראשוני:
לכל חלל ואזור יוצעו מספר שיטות הארה אפשריות ויוצעו מקורות אור מתאימים 5לכל
אזור יוצעו שיטות הארה בהתאם לדרישות הפונקציונליות והאדריכליות שלו ,תוך
היצמדות לפרוגרמה התכנונית כפי שתוגדר ע"י המזמין והאדריכלים 5יותאמו מערכות
תאורה עם מקורות אור שונים לקבלת הדגשים בהתאם להגדרות האדריכל והמזמין5
בתכנון ישקלו פרמטרים שונים ,כגון נוחות העבודה והימצאות במקום ,דרישות העיצוב,
העברת צבעים נכונה ,מחיר ההתקנה והתחזוקה וחסכון באנרגיה 5כל זאת בהתאם
לאופי כל אזור ואזור 5יוכן דו"ח המפרט את הדברים ,לרבות השוואת עלויות וחישובי זמן
החזר השקעה לקונפיגורציות השונות5

ג5

התאמת גופי התאורה:
יוצעו גופי תאורה מתאימים לכל האזורים בהתאם לייעודם 5תיבחן אפשרות שילוב

מערכות בקרת תאורה מתקדמות תוך התחשבות בתאורה טבעית5
ד5

חישובים למתקן תאורה:
יבוצעו חישובי תאורה לכל מתקני התאורה המוצעים (לכל חלל בנפרד) ותיערך
השוואה בינהם 5חישובי תאורה חשמלית יבוצעו בעזרת תוכנות ,DIALUX ,AGI
 RELUXאו  5OXYTECHבנפרד יבוצעו חישובי תאורה לתאורת חירום5

ה5

תכנון תאורה מפורט:
יתקבל תכנון מפורט של כל מתקני התאורה (בשיטה שתבחר מבין המוצעות  -כל
ההחלטות לגבי בחירה של שיטות ההארה השונות יתקבלו יחד עם האדריכל והמזמין)5
יבוצע שרטוט של כל מתקני התאורה (בשרטוטים בקבצי האוטוקאד שיעוברו למתכנן -
עם מיקומם של הגופים המתוכננים) ,יוכנו מפרטים לגופי התאורה המתוכננים והנורות
וכתבי כמויות עם הצעות לגופי תאורה והאומדנים 5יוכן מפרט טכני (מפרט לבחירת
גופים שווי ערך ואיכות למתוכננים  -בהתאם להנחיות המנהל) 5במידת הצורך יימסרו
המלצות לחיבורי חשמל ,חלוקה למעגלים והמלצות לשילוב חיישנים ובקרת תאורה
בהתאם לאור הטבעי5

ו5

בחירת הגופים:
בעת הזמנתם ובדיקתם ובעת בחירת הגופים יושם דגש על איכות הגופים ,התאמת
הבחירה לתכנון ועל התאמה למסגרת תקציבית הרצויה 5הבחירה תתבצע בתיאום עם
האדריכל והמזמין5

ז5

ניסוי תאורה:
יימסרו שרטוטים והצעות לבצוע ניסויי תאורה ,במידה ויידרשו ויתואמו עם הספקים5
כמו כן ,על המתכנן לבצע פקוח עליון בעת הביצוע ,להכין דו"חות ליקויים  ,בדיקה
ואישור הביצוע ובדיקת תכניות  AS MADEבסיום הפרויקט5
למזמין תהיה הזכות לדרוש לבצע בדיקות הארה מדגמיות 5הבדיקות יעשו עם מכשור
מתאים ומכויל5

ח5

רשימת תיוג (צ'ק ליסט) לתכנון:
יש למלא את רשימת התיוג הכוללת את שלבי התכנון  -נספח .A-08-03

5f

מקצב ומספר גופי תאורה בחללים סטנדרטיים:

א 0:0 5מקצב ריווח תאורה בחדרים ותאורת עבודה (ע"ב פרבולי) פירושו רווח של 0
אריחי  60x60בציר  xורווח של אריח  0בציר 5y
ב 0:0 / 0:0 5מקצב ריווח תאורה בציבורי ללא איזורים מאוישים5
ג 5מספר גופי תאורה פרבוליים לחדר רופא של  00מ"ר – ( 0כמתואר בתרשים להלן)5
ד 5מספר גופי תאורה פרבוליים לחדר אחות של  00-08מ"ר – ( 6כמתואר בתרשים
להלן):

חדר רופא

5g

חדר אחות

עצמת הארה וסוגי גופי תאורה בחללים השונים לתאורה פונקציונאלית (גוון ,cool white
.)4000K

085005750

חדר רופא  /אחות  /צוות:
ג"ת מרובע  0 X 00 ,60x60ואט ,כולל לובר אלומיניום מט5
בגובה לא סטנדרטי (מעל  05.מ') ניתן לתכנן  4x14ואט5
עוצמת הארה  .00לוקס בממוצע5
מעל מיטת בדיקה/טיפול בחדר רופא  -מנורת בדיקה  0000לוקס

085005750

בפרוזדורים והמתנות:
ג"ת שקוע  0X08 PLואט ,דגם מאושר עפ"י מפרט המזמין לגופי תאורה5
עוצמת תאורה בפרוזדורים ובהמתנות  000לוקס (בגובה לא סטנדרטי של מעל  05.מ' ניתן
להשתמש ב  PLשל 5)2x26w

085005750

מעל דלפקי בית מרקחת וקבלה:

ג"ת מרובע  60x60לתאורה לא ישירה ) ,2X55W (INDIRECTאו  ,0 X 00Wאו
מלבן  30x120שקוע בתקרה 2X54W ,עם כיסוי פרספקס חלבי5
(בהמתנות לחללים אלו יהיה ג"ת שקוע  0x06 PLאו  2x18ואט לפי סעיף קודם)5
עוצמת הארה –  .00-600לוקס5
085005750

שירותים:
ג"ת  0X08 PLואט (בתחתית תקרת בטון או ע"ג קירות או שקוע)5
מעל משטחי כיורים תאורת לד בקוטר עד  6ס"מ כמפורט לעיל ובגוון "אור חם"5
עוצמת הארה  000לוקס

5h

תאורת חירום:
א5
ב5
ג5
ד5
ה5
ו5
ז5
ח5
ט5
י5

5i

תתוכנן בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות ,דרישות תקנות הבניה ות"י 0808
מסוג חד-תכליתית מבוססת  , LEDבעלת תפוקת האור בחירום  000לומן לפחות בהספק
 0ואט ולמשך זמן של  000דקות לפחות5
תתאים להתקנה שקועה או חיצונית לתקרה5
תאורת החירום תכלול נורה מסוג  LEDמתוצרת  CREEאו שווה איכות וערך5
תאורת החירום תכלול מארז סוללות אינטגראלי ,ניקל מטל ,לצורך ההארה עצמאית
בחירום5
תאורת החירום תתאים לכל דרישות תקן ישראלי  00חלק  0500בצירוף תעודת בדיקה
מלאה ממכון התקנים הישראלי ,לרבות בדיקה פוטומטרית5
תותקן במעברים המשרתים יותר מ  – 6אנשים או שאורכם עולה על  15מטרים:
בפרוזדורים ,חדרי מדרגות  ,לאורך דרך המוצא ,שינוי כיוון תנועה בנתיב המילוט וכו'5
עוצמתה המינימלית של תאורת חירום לאורך נתיב המילוט לא תפחת מ 0 -לוקס בכל
נקודה לאורך נתיב המילוט למשך שעה אחת לפחות.
מדידת עוצמת האור המינימלית תתבצע בגובה מפלס ההליכה לאורך נתיב המילוט.
היחס בין עוצמת ההארה המרבית לבין עוצמת ההארה המינימלית לא יעלה על 5 1:40

תאורת הכוונה:
תתוכנן בהתאם לתקנות התכנון והבנייה והנחיות יועץ הבטיחות:
א 5בכל מרכיבי דרך מוצא שלא נראה מהם באופן ברור כיוון היציאה מהבניין ,ומעל דלת
יציאה ,יותקנו שלטים שבהם נכתב" :יציאה" ,עם חץ הכוונה או ללא חץ הכוונה ,לפי
הצורך ,הכיתוב על השלטים יהיה בגוון לבן על גבי רקע ירוק5
ב5
ג5
ד5
ה5

בכניסה לפרוזדור ללא מוצא שניתן לסטות בו מדרך היציאה הראשית מהבניין ,יותקן שלט
"אין יציאה"; הכיתוב על השלט יהיה בגוון אדום על גבי רקע לבן5
גובה האותיות בשלטים יהיה  0.סנטימטרים לפחות ,ועוביים יהיה  0.מילימטרים
לפחות; המרווח בין האותיות יהיה לפחות  0סנטימטרים5
התקנת השלטים תהיה בניצב לכיוון המילוט5
בחניון מקורה ,יותקנו שלטים; גובה האותיות בשלטים יהיה  00סנטימטרים לפחות,
ועוביין יהיה  00מילימטרים5

ו 5סוג התאורה  -דו תכליתי ,מואר מסוג  LEDעם גיבוי ל 60 -דקות לפחות

5j

תאורת המשך עבודה:
בזמן הפסקת חשמל תאורת חירום המתוכננת תשמש כתאורת המשך עבודה לסיום טיפול
בחדרי טיפול ,רופאים ואחיות.

5k

תאורת חוץ:
תאורת חוץ פונקציונלית תתוכנן על פי דרישות ת"י 500000
תאורת חוץ דקורטיבית תתוכנן עלפי דרישות המנהל ובתיאום עם אדריכל הפרויקט5
גופי התאורה יהיו מוגני מים ,ומסוג אשר לא יגרמו לזיהום אורי5

5l

תאורת גג:
תכנון תאורה לאורך הנתיב לחדרי מכונות לרבות חדר מכונות למעלית

יז5

אביזרי חשמל ,תקשורת ותקשורת מחשבים:
מדגם ביטוצ'ינו או גוויס או כל דגם אחר מאושר ע"י המזמין 5יהיו בעלי תו  -תקן ישראלי
במלואו ויכללו מחיצות פנימיות 5בתי תקע עם תריס מגן פנימי5

יח5

פסי אספקה:
תכנון פסי אספקה רק בחדרים מיוחדים שצוינו מראש5
תכנון תקנות החשמל ונוהל משרד הבריאות E-01
דגם שקעים יהיו מסוג ביטוצ'ינו או גוויס או כל דגם אחר מאושר ע"י המזמין5

יט5

לוחות חשמל:
א 5הלוחות יעמדו בדרישות ת"י  60009חלק  0ויישאו תו תקן5
ב 5לוח חשמל ראשי יכלול רב מודד5
ג 5מפסקים ראשיים יצוידו בסליל הפסקה לניתוק המפסק5
ד 5כל מפסק בעל גודל  3X63Aומעלה יצויד בסליל הפסקת חירום5
ה 5בכל לוח מ  63Aומעלה תתוכנן ותותקן מע' אוטומטית לגילוי אש5

ו 5בכל לוח מ  100Aומעלה תתוכנן ותותקן מע' כיבוי אוטומטית בגז גם אם מותקנים גלאים
אשר בעת דליקה גורמים לניתוק אוטומטי של הזרם וכן בבניין מותקנת מערכת מתזים
אוטומטית5
ז 5מסלול אפס ופאזות יהיה מקביל למזעור שדות אלקטרומגנטיים בקרבת לוח חשמל5
ח 5תא קבלים לשיפור כופל הספק יהיה תא נפרד /מבודד ,כולל חריצי אוורור בדלתות התא5
ט 5הקבלים יהיו מיועדים למתח  000וולט ויצוידו בנגדים אינטגראליים 5מגענים למיתוג
קבלים יהיו עם סלילי קיזוז5
י 5לשדה המזין מזגנים מפוצלים ,מיני מרכזיים או מאיידים של יחידות  VRFיהיה מגען
הניתן לניתוק על ידי בקרת מבנה ו  /או על ידי מגע רכזת גילוי אש
כ 5לבית מרקחת יתוכנן לוח ייעודי בנפרד5
ל 5באם קיימת  /מתוכננת מערכת גיבוי למתקן  /מרפאה ,יש לחבר מעגלי כח מקררים בבית
מרקחת למעגל חיוני5
יא 5לוחות החשמל ימוקמו בהתאם להוראות חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו ,0006
ובהתאם להוראות העדכניות של המשרד להגנת הסביבה5
יב 5בכל מקרה לא יותקנו לוחות חשמל עם גב לקיר שמאחוריו ישנן עמדות עבודה או עמדות
אשפוז או כל מקום אחר עם שהייה ממושכת של בני אדם5
יג 5עפ"י דרישה ,תתוכנן תשתית כבילה לניטור מקררי תרופות בבתי מרקחת ובחדרי
תרופות5

כב5

דרישות מיוחדות למרפאות בריאות הנפש:
א 5לחצן מצוקה לכל חדר טיפולי סמוך לשולחן המטפל ודלפק הקבלה5
ב 5תשתית חשמל ותקשורת לשער מגלה מתכות (דרישה למרפאות בוגרים בהן מעל ל-
 00מטפלים )
ג 5תשתית למצלמות תצפית לעמדת הקבלה\שמירה ועמדה המקבלת את האינדיקציה
של לחצן המצוקה מכל חדר טיפולי5

כג5

בדיקות חשמל:
בדיקת מתקן החשמל ,הגנרטור ו UPS-בהתאם לתקנות החשמל ולרבות רצפה מוליכה
תיעשה ע"י בודק חשמל מוסמך סוג  50זהות הבודק תאושר ע"י המזמין5

כד5

תשתיות תקשורת מחשבים:
א 5תשתיות תקשורת מחשבים וטלפוניה למערכות מתח נמוך יבוצעו בהתאם ל"נוהל
לבצוע תשתיות תקשורת מחשבים וטלפוניה במרפאות הקהילה" 5יש לפנות למזמין
לקבלת הנוהל העדכני למועד התכנון5
ב 5הקצאת חדרי תקשורת :חדרי תקשורת יתוכננו עפ"י ההנחיות בנוהל הר"מ העדכני5
נכון למועד עדכון מפרט זה ,במרפאה ראשונית חדר התקשורת יהיה בממדים 0X0
מ' 5במרפאה מקצועית חדר התקשורת יהיה בממדים  6X0מ' 5חדרי תקשורת
משניים יתוכננו עפ"י הנחיות הנוהל והמזמין5

כה5

דרישות בטיחות בתכנון חשמל:
 .0בטיחות במערכות חשמל:
א 5צנרת החשמל תעבור בנפרד ממערכות התשתית האחרות למיניהן5
ב 5מובל יהיה מסוג "כבה מאליו" או "מעכב בעירה" לפחות ,ויישא כינוי וסימון מיוחד5
ג 5ארונות החשמל

יהיה מחומרים בלתי דליקים (רצוי ממתכת) 5מערכת החשמל

ומערכת הארקת הבניין יתוכננו לפי חוק החשמל ותקנותיו ולפי ת"י 50.00
ד 5מפסק זרם בלתי חיוני ,חיוני ,וחירום ומפסק גנרטור ו  UPSיותקנו בפנל חרום בסמוך
לכניסה ,בהתאם לת"י  0000ולתקנות התכנון והבניה ,באתרים רפואיים מקבוצה 0
בלבד 5כמו כן יותקן אינטרקום לאזורי מחסה5
ה 5בפנל חרום יהיו המפסקים הבאים:


לחצן ניתוק חשמל כללי – לחצן ניפוץ או לחצן פטריה מוגן למניעת לחיצה מקרית



לחצן ניתוק גנרטור – במקום שיש גיבוי גנרטור – לחצן פטריה עם מפתח בר הסרה



בורר תלת מצבי למפוחי שחרור עשן ,



מצב אוטומטי -מכוון להפעלה על ידי רכזת גילוי אש עם חיווי ירוק להפעלה



מצב ידני – להפעלה ידנית מהבורר עם חיווי ירוק להפעלה



מצב מופסק להפסקת המפוחים עם חיווי אדום וזמזם להפעלה בעת היותו במצב
מופסק



לחצן פתיחת חלונות שחרור עשן



מיקרופון כריזה



אינטרקום לאזור המחסה



לחצן ניתוק אל פסק

ו 5מפסקי זרם פחת  0500אמפ' יותקנו על מעגלי הכוח של שקעי השרות5
ז 5מעברי צנרת חשמל דרך קירות אש ותקרות יאטמו בחומרים בלתי בעירים ,בעלי
עמידות אש שוות ערך לזו של האלמנט אותו הם חודרים ,צנרת פלסטית תאטם גם
בחבקים מעכבי בערה המתכווצים באש 5כבלי חשמל יצבעו במעכב בעירה בהתאם
להוראות היצרן5
ח 5ארונות החשמל ישלטו כנדרש " -מפסק זרם ראשי"" ,מתג כוח ראשי"" ,מתג תאורה
ראשי"5
ט 5יש להשתמש בכבלי חשמל חסיני אש להזנת מערכות חירום ,ולהעבירם בתעלות נפרדות5
י5

במערכת החשמל יהיה מצב חיוני ביותר /חירום ,ע"י לוח חרום נפרד ,שיספק חשמל
בחרום למערכות החרום בלבד כגון מעלית ,משאבות מים ומפוחי שחרור עשן 5ללוח
יקבע מפסק ניתוק5

יא 5מערכות החירום במבנה יוזנו בהזנה מופרדת/מלוח נפרד שימוקם בחלל מוגן אש
ועשן באמצעות כבלים חסני אש בהתאם לתקנות התכנון והבניה5
יב 5הגנרטור יספק חשמל למערכות החרום דרך לוח חרום חיוני ביותר 5האספקה תהיה
בכבל חסין אש (כתום)5
יג 5בתי תקע של מעגלים בעלי מתחים שונים יותקנו באופן שלא יאפשרו טעות בחיבור
המכשירים החשמליים ויסומנו בצורה ברורה5
יד 5גופי תאורה יהיו מחוזקים בשתי נקודות נפרדות לתקרה הקונסטרוקטיבית5
טו 5בעת ניתוק חשמל בבניין בלחצן חירום כבאים כולל חיוני ,הזנת חשמל חירום תימשך
למערכות החרום ,כגון :משאבות כיבוי ,משאבות ניקוז מים ,מפוחים לסילוק עשן,
שליטה בעשן ,מפוחי על לחץ ,מעליות וצרכני חירום אחרים שנקבעו במבנה 5רק
מפסק מדומם גנרטור מפסיק את פעולת מערכות החרום( 5לציין בשלט)
טז 5קיים איסור להתקנת מפסקי חשמל וגנרטור ראשיים בפנל כבאים בכניסה למבנה
מרפאה ו/או אתר רפואי אחר הכולל חשמל מקבוצה  0ו 50

יז 5קיים איסור על ניתוק חשמל אוטומטי במרפאה ו/או אתר רפואי אחר הכולל חשמל
מקבוצה  0ו 50
יח 5במרפאה או אתר רפואי אחר הכולל חשמל מקבוצה  0ו  50יותקן אמצעי להפסקה
ידנית של הזינה לאתר במקרה של שריפה 5ליד האמצעי יותקן שלט " זהירות -סכנה
לחיי אדם -הפסקת זרם החשמל מותרת רק לאחר קבלת אישור מגורם רפואי
מוסמך"5
יט 5יש לקבוע גורם רפואי המוסמך לאשר ניתוק חשמל5
כ 5מפסק הדממת גנרטור יותקן בסמיכות לגנרטור5
כא 5במקרה של קיום אזורים עם יעודים שונים באותה קומה ,יותקן לכל אזור לוח חשמל
נפרד כך שבניתוק לוח יהיה ברור איזה אזור ואלו מערכות מנתקים5
כב 5נדרש לקבוע מפסקי חשמל אזוריים לכל השדות על פי תכנית סדורה לאתרים
רפואיים מקבוצות  0 ,0ו  0אשר תתוכנן ע"י מתכנן חשמל בתאום עם הגורם הרפואי
המוסמך באתר 5המפסקים יותקנו ליד הלוחות עצמם ,ובמתקנים שאינם מאוישים 00
שעות ביממה גם בפנל חרום ליד הכניסה למבנה5
כג 5נדרש לקבוע מפסקי ניתוק גם למערכות  5UPSתכנית מיקום המפסקים תוצג בפנל
כבאים5
כד 5לוח לזינת אתר רפואי מקבוצה  0ימוקם בקרבת האתר כך שתתאפשר ,ככל שניתן,
גישה נוחה אליו לשם תפעולו ע"י הצוות הרפואי5
כה 5לוח לזינת אתר רפואי מקבוצה  0יוזן מלוח משנה המיועד רק לאתר זה למניעת
ניתוק עקב תקלה ביעוד אחר5
כו 5בהתראה מגלאי אש בארון חשמל בגודל מעל  60אמפר יעשה ניתוק אספקת הזרם
במעגל המזין של הלוח בו הגילוי ,למעט לוח ראשי המוזן ישירות מלוח חברת חשמל
או לוח המזין מערכות תומכות חיים באתר רפואי ,במקרים אלו ניתוק החשמל יעשה
ידנית ע"י גורם רפואי מוסמך 5במקומות בהם יש נוכחות של  00שעות ביממה ,ויש
בהם אפשרות להפסקה ידנית ,אין חובה לניתוק אוטומטי של ההזנה ללוח מעל 60
אמפר בהפעלת גלאי5
כז 5מתכנן חשמל של אתר רפואי מקבוצות  0ו  0ימציא תכנית הפסקות חשמל הכוללת
המלצות פעולה בזמן שרפה 5התכנית תמצא בתיק השטח ובמוקד החרום במוסד5
כח 5באזור עם אוירה נפיצה או בחדרי מצברים שנערך בהם חישוב פליטת מימן המחייב
זאת ,יותקנו אביזרי חשמל מגני התפוצצות5
כט 5בגמר הביצוע יתקבל אישור חשמלאי בודק להתאמת מערכת החשמל לחוק החשמל,
כולל לוחות חשמל ,חיבור לגנרטור ,מפסקים בפנל חרום והארקה5
ל 5בגמר הביצוע יתקבל אישור מחשמלאי מוסמך לביצוע שילוט ותאורת חירום בהתאם

לת"י 500
לא 5באזור מחסה יותקן אינטרקום שיישמע בפנל חרום5
 .0דרישות לגילוי וכיבוי אש אוטומטי:
מערכות יותקנו בהתאם לדרישות בתכנית הבטיחות – אין חובה להתקנת כלל
המערכות בכל מרפאה.
א 5מערכת גילוי אש תותקן ע"פ ת"י  0000חלק  0במהדורתו העדכנית5
ב 5יש לשים לב דרישות תקן  0000חלק  0לגבי התקנת גלאים ברצפה צפה ובתקרה
תותבת5
ג 5לאחר התקנת המערכת יידרש אישור מעבדה מאושרת5
ד 5לחצן אזעקת אש יותקן בסמוך ליציאות5
ה 5למערכת התראה חזותית בלבד בכוון המילוט 5אין חובה להתקין צופרים אך של
קופ"ח כללית יותקנו צופרים5
ו 5אותות גלאי העשן ולחצני האזעקה ירוכזו ברכזת גילוי אש משולבת בחייגן אוטומטי5
ז 5יש לספרר את כל החדרים במרפאה ולהציג ע"י שילוט 5ספרור זהה יופיע ברכזת גילוי
אש5
ח 5במרפאה המהווה חלק ממבנה -מערכת גילוי אש במרפאה תיתן אינדיקציה למערכת
גילוי אש במבנה5
ט 5בלוחות חשמל מ 60 -אמפר ומעלה יותקנו גלאי עשן5
י 5בלוחות חשמל

מ 000 -אמפר ומעלה יותקנו  0גלאי אש ומערכת כיבוי אש

אוטומטית5
יא 5בלוח חשמל מתחת ל  60אמפר בקבוצה אתרים רפואיים  0תותקן מערכת גילוי
וכיבוי אש אוטומטית5
יב 5התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית בגז תאושר ע"י מעבדה מוסמכת 5קביעת סוג
המערכת המועדפת ,בהתאם לתנאי הפרויקט5
יג 5בעת התראה באחת הקומות יופעלו המערכות לחרום בקומה זו ובקומות מעליה
ומתחתיה או בכל קומות המבנה ,בהתאם לתכנון משטר הפעלות מערכות החרום
במרפאה5
יד 5אינטגרציה בין מערכות החרום תיבדק בגמר הבניה ע"י מעבדה מוסמכת לכך5
בשיפוצים אפשר לבצע בדיקה על ידי מהנדס בעל זיקה לתחום 5במידה והמרפאה
הוגשה להיתר הבדיקה תערך ע"י מעבדה מוכרת 5הבדיקה תתבצע על חשמל קבוע
במבנה5
טו 5משטר ההפעלות (אינטגרציה) שיתוכנן על ידי יועץ בטיחות האש בכפוף להוראות

נציבות כבאות והצלה יגרום להפעלת/ניתוק המערכות הבאות (באם הותקנו
במרפאה):


התראה בלוח הבקרה של המערכת במרפאה5



הפעלת צופרים במרפאה5



הפעלת חייגן אוטומטי5



ניתוק מערכת מיזוג האוויר5



סגירת מדפי האש5



שחרור דלתות מבוקרות5



סגירת דלתות אש 5N.O.



הפעלת מערכת שחרור עשן במפוחים5



פתיחת חלונות שחרור עשן אוטומטיים5



הורדת מעליות למפלס כניסה ופתיחת דלתותיהן5



ניתוק הזנת החשמל ללוח חשמל



הפעלת מערכת כיבוי אש בגז 5



הפעלת מערכת מתזים פריאקשן5
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פרק  -00עבודות ריצוף וחיפוי
ריצוף וחיפוי

0

אם לא צוין אחרת ,עבודות הריצוף כוללות פנלים (שיפולים) מסוג הריצוף בגובה 00-7
ס"מ5
0050050

הריצוף הכללי במרפאות יהיה ריצוף באריחי פורצלן הומוגני לא מזוגג במידות 60/60
ובעובי מזערי של  00מ"מ ,במחיר יסוד של  80ש"ח למ"ר 00% .משטח הריצוף יהיה
בעיטורים והדגשים מאריחים צבעוניים ,במחיר יסוד של  000ש"ח למ"ר5
לבחירת המזמין ניתן להשתמש באריחים בגדלים שונים מ  ,60/60אולם הנ"ל כפוף
לאישור מחלקת אדריכלות במינהל תשתיות ובינוי5
לא יותר ריצוף ב  0.מעלות מטעמי פחת ועיצוב5

0050050

בחדרי שירותים ניתן להשתמש באריחים כנ"ל במידות שצוינו ,או במידות  00/00ס"מ ,או
 00/00ס"מ 5במידות אלה עובי אריח מזערי 8 :מ"מ5

0050050

על הריצוף לעמוד בתקנים הישראליים ,לרבות ת"י ( 000אריחי קרמיקה ריצוף וחיפוי) ות"י
( 0079התנגדות להחלקה  -בהתאמה לסוג השימוש) 5טבלה א' סעיף  00עמוד 0.
שירותים רפואיים 5מעבר לדרישות התקן ,על הריצוף לעמוד בספיגות שלא תעלה על
 050%וכח שבירה ממוצע  0000 Nלפחות5

0050050

ככלל ,אין להשתמש באריחי פורצלן מזוגג5
(במרפאות ראשוניות ,הכוללות רפואת משפחה וילדים וטיפת חלב בלבד ,ניתן להשתמש

בפורצלן מזוגג ברמה  C0או  ,C.באיזורים הציבוריים בלבד)5
005005.

חלופות לבחירת המזמין:

005005.50

אריחי טראצו במידות מינימליות של  00X00ס"מ (ע"ג מילוי מיוצב) 5ובמחיר יסוד של
/₪80מ"ר 5האריחים יתאימו לת"י  56מעבר לנדרש בתקן ,נדרשת עמידות בשחיקה של
לא יותר מ 050 -מ"מ ל  000סיבובים5

005005.50

ריצוף  PVCדמוי פרקט ,בחדרים ייעודיים (התפתחות הילד ,פיזיותרפיה וכד') ,בהדבקה
על תשתית קשיחה כמתואר בסעיף  0050050לריצוף אריחי פורצלן5
לדרישות בסעיף 5005005750

הריצוף יתאים

005005.50

ריצוף אבן טבעית באורך חפשי במבואות הראשיות של הבניין ,רוחב  00ס"מ (00-80
ס"מ .0% ,מהאריחים באורך מעל  60ס"מ) בעובי מינימלי  0ס"מ 5עפ"י כל דרישות ת"י
 5..66רמת השחיקה של האבן לא תעלה על  05.מ"מ ל  000סיבובים והספיגות לא
תעלה על  505.%העבודה כוללת ליטוש אבן לדרגת  ,HONEDכולל פתיחת מישקים,
ומילוי בדבק שיש וכן יישום סילר על בסיס מים (ר' הגדרות לחומרי המליטה והגמר בסעיף
 - 0050יישום)5

0050056

יש לעמוד בדרישות להתנגדות להחלקה לפי ת"י  0079ולפחות:
כלל שטחי המרפאה  R9פרט למפורט להלן:
-

שירותים ציבוריים5R10 :
מישורים פנימיים יבשים משופעים מעל 5R10 :0%
מבואות חיצוניות ,מרפסות ,חדר פסולת ,ושטחי חוץ (כולל מדרגות) ,חדרי רחצה:
5R11
תאי מקלחת5R12 :
מדרגות פנים ,R9 :וכן פסי אזהרה ואמצעי נגד החלקה עפ"י תקן5
חדרים רפואיים ייעודיים בהתאם לטבלה א' בתקן 50079

0050057

כל ריצופי ה PVC -יתאימו לדרישות מפרט הכללית ל:PVC -

005005750

דרישות לריצוף  - P.V.C.עמידות בשחיקה  -רמת שחיקה גבוהה לפי קבוצה  5Tסיווג -
מסחרי  ,00תעשייתי  500התנגדות להחלקה  -בהתאמה לסוג השימוש 5סיווג עמידות
בבעירה  -לפי ת"י  57..אנטי סטטי – בהתאמה לסוג השימוש5
(כל סוגי ה P.V.C. -יתאימו לדרישות ת"י  VOC 5).00 ,900 ,7..מקסימאלי לאחר 08
יום לא יעלה על  000ק"ג למ"ק ,תכולת חומר ממוחזר  0.%מינימום 5האריחים יהיו ברי-
מחזור במלואם (5)000%

005005750

תשתית לריצוף:
על התשתית לקבל את אישורו בכתב של ספק הריצוף להתאמה להתקנה 5יש להעביר
אישור זה למנהל הפרויקט 5תשתית מומלצת – בטון מוחלק בהליקופטר 5יש לבצע ניקוי
יסודי של המשטח( 5במידה והתשתית היא ריצוף יש לבצע מדה מתפלסת צמנטית)5
 תכולת  VOCבדבקים לא תעלה על  60גרם לליטר על פי שיטת החישוב האמריקאית(על-פי  5)LEEDהקבלן יגיש אישורים למנהל הפרויקט או יועץ בניה ירוקה5
 -יש לבצע פאזה בין האריחים ,הלחמה תתבצע  00שעות לאחר הדבקה5

0050058

כל חומרי הריצוף וההדבקה יתאימו לת"י  7..ו 900-ח' 58

0050059

משטחי אזהרה/סימנים מובילים:
במקומות הנדרשים לפי תקנות הנגישות ות"י  ,0908יש לבצע משטחים מישושיים בגוון
ומרקם המנוגד לסביבה לפי דרישת התקן5
יש לבצע במקומות הבאים:
חדרי מדרגות – מפלסי הקומות ,פודסטים5
מבואות מעלית – מול המעלית5
בניין שתפוסתו מעל  .00בני אדם – סימן מוביל מחוץ למבנה עד הכניסה הראשית ואל
דלפק קבלה ראשי5

00500500

בחדר מדרגות ראשי:

0050050050

רום ושלח (ע"ג משולשי בטון מלאים)  -חיפוי בלוחות אבן או גרניט (שחיקה מרבית 05.
מ"מ ,ספיגות מרבית 5)05.% :מדרך  -עובי  0ס"מ ,רום -עובי  0ס"מ ,בעיבוד על-פי תכניות
האדריכל ,כולל ליטוש פאות חתוכות (שטורצים) וטיפול למניעת החלקה על-פי תקן
(במקרה של גרניט המדרך יכול להיות  0ס"מ) 5העבודה כוללת פסי אזהרה ואמצעי נגד
החלקה עפ"י תקן בכל מדרגה 5הכל עפ"י ת"י ( 0..0חיפוי מדרגות)5

0050050050

פודסטים ירוצפו בחומר כדוגמת מדרכי המדרגות וישולבו בהם פסי אזהרה ככל שנדרשים
עפ"י תקן5

0050050050

חיפוי קירות המדרגות ,גרניט פורצלן לגובה מזערי של  000ס"מ ,מחיר יסוד  ₪ 90למ"ר5
פרופיל גמר אלומיניום בגוון  RALלבחירה ,כדוגמת 5Schluter- Rondec

0050050050

חלופה לבחירת המזמין :חיפוי אבן כדוגמת הריצוף עד לגובה  000ס"מ או עד לגובה מלא

00500500

בחדר מדרגות חירום פנימי:

0050050050

רום ושלח (ע"ג משולשי בטון מלאים)  -חיפוי טראצו תקני העבודה כוללת פסי אזהרה על
פי תקן בכל מדרגה5

0050050050

חלופה לבחירת המזמין :רום ושלח מלוחות פורצלן שלמים ייעודיים לחדרי מדרגות 5
חלופה לבחירת המזמין :רום ושלח מלוחות אבן כמוגדר בסעיף 00500500500

0050050050

חיפוי קירות המדרגות ,פאנל טראצו כדוגמת המדרגות ,או פאנל פורצלן5

00500500

חדר מדרגות חיצוני

-

במדרגות חיצוניות למילוט ,הרום והשלח יכולים להיות מפלדה מגולוונת בגמר פח
מרוג לפי תכנון אדריכלי 5אין לבצע רומים פתוחים5

-

במדרגות חיצוניות מבטון ,גמר רום ושלח יהיה מחומר מונע החלקה לפי תכנון
אדריכלי ,באחת מהחלופות הבאות:
 oאריחי פורצלן מחוספסים (5)R00
 oאריחי אבן בסיתות "מוטבה" או "מסמסם" ,או בגמר צרוב )5)Flamed
 oיציקת גרנוליט5
 oכל חומר אחר ,לפי תכנון אדריכלי ,העומד בדרישות התקנות והתקנים
בנושא בטיחות ונגישות5
 oבמדרגות חוץ לסוגיהן יש לכלול סימונים ללקויי ראיה לפי ת"י 50908

00500500

מרפסות ,לרבות מרפסות גג הנמצאות במפלס שימושי של המרפאה ,ירוצפו באריחים
כמוגדר לגבי חדר מדרגות חיצוני5

00500500

ריצוף ביחידות /בנייני משרדים:

0050050050

ריצוף קשיח :עפ"י ההגדרות בסעיף  0050לעיל5

0050050050

להחלטת המחוז ,ניתן להתקין שטיחים בכפוף לנ"ל:

0050050050

השטיחים ייושמו בהדבקה על-גבי מצע קשיח (ריצוף או בטון מוחלק) 5הכנת התשתית
עפ"י דרישות הספק כלולה במחיר5

0050050050

השטיחים יהיו באריחים ,מסוג שטיחי לולאות בלבד בצפיפות  .000לפחות 5השטיח יהיה
מאושר עפ"י דרישות 5Carpet and Rug Institute (CRI) Green Label Program
מחיר יסוד ₪ 000 :למ"ר5

005005005.

השטיחים יעמדו בדרישות עמידות אש עפ"י תקן5

0050050056

דבקים בהם ישתמשו יתאימו לדרישות בפרק היישום5

0050050057

פאנלים לא יהיו משטיח ,אלא מ  ,MDFאו גרניט פורצלן (בגובה  7ס"מ אם לא צוין
אחרת)5

0050050058

במפגשים עם ריצוף מסוג אחר וכן בספי דלתות יותקן סף  /סרגל הפרדה עמיד מאלומיניום

5 עפ"י אישור האדריכל, נירוסטה או פליז/

3000N

.R11
.R12
R11

R10
R11
R11

PVC

PVC
PROJECT VINYL ETERNAL

GERFLOR TARALAY COMFORT

AC4

PVC

00.00

יישום

0050050

הדבקה על בטון מוחלק /מדה /ריצוף (קיים או סוג ב')5
תשתית לריצוף:
-

מבטון מוחלק 5מעל קומות מאוכלסות יש להניח יריעות בליעה  6מ"מ כדוגמת 6A-
 25 FRAשל "פלציב" מודבקות עם חפיפות של  00ס"מ5

-

מילוי חול  /סומסום  +אריחי טראצו סוג ב' (במידה ומשתמשים בסומסום ,יש להניח
יריעה אקוסטית כנ"ל)5

0050050

ריצוף באריחי פורצלן וחיפוי באריחי פורצלן  /קרמיקה יבוצע עפ"י ת"י  0...על חלקיו,
לרבות כל הבדיקות המצוינות בתקן ,ולרבות בדיקות שליפה צירית מדגמיות בכל המקרים,
וכן בכל המקומות בהם בדיקה בהקשה מחייבת זאת5

0050050

לא יותר שימוש באריחים פגומים ,לרבות שברים היקפיים ("צ'יפים") 5בשימוש באריחים
מנוסרים ( ,)Rectifiedיש להקפיד במיוחד על מישוריות וגובה אחיד של הריצוף במישקים5

0050050

ריצוף באריחי טראצו יבוצע עפ"י ת"י 50609

005005.

צורת היישום  -ישר5

0050056

מישקים :עפ"י הוראות היצרן ,ובהעדר הנחיה אחרת יש לבצע עפ"י התקן -
מינימום  0מ"מ בריצוף ובקירות (פנים) ,כולל מירווחנים ,עפ"י ת"י ( 0060מישקים) 5בחדרים
רטובים מישקים בריצפה ובקירות יהיו  0מ"מ5
יש לשמור על מישק רציף במפגש בין אריחי ריצפה לבין אריחי חיפוי קירות לרבות מילוי
ברובה5

0050057

מילוי מישקים :בהעדר הנחיה אחרת  -רובה צמנטית-אקרילית כדוגמת " ,MAPEIרובה
קולור" בגוון לבחירת האדריכל 5בחדרים רטובים כגון מקלחות ,חדרי אשפה וכביסה

מלוכלכת ,חדרי עיקור וכד' ,יש לבצע מילוי מישקים בריצוף ברובה אפוקסית5
0050058

כל חמרי הכנת התשתית (פריימרים) ,הדבקים וחומרי מילוי המישקים לא יעברו את תכולת
 VOCהמקסימלית תכולת  VOCבדבקים לא תעלה על  60גרם לליטר על פי שיטת
החישוב האמריקאית (על-פי  ,)LEEDללא מתכות כבדות כגון עופרת 5הקבלן יגיש אישורים
למנהל הפרויקט או יועץ בניה ירוקה5
חומרי הדבקה וסילרים לא יכילו יותר מ 0%-מכלל משקלם חומרים הידועים כמסרטנים או
פוגעים במערכת הרבייה ,אשר כלולים ברשימת "Chemicals Known to the State to
" , Cause Cancerשל המשרד להערכת סיכוני בריאות בקליפורניה (5)OEHHA

00.00

חיפוי

0050050

קרמיקה במחיר יסוד של  70ש"ח למ"ר5
פרופילי הגמר בקצוות ובפינות:
אלומיניום צבוע בתנור בגוון לבחירת האדריכל  SCHLUTER SYSTEMS -דגם
 RONDECאו  ,JOLLYספק" :אייל" ציפויים ,או שווה-איכות מאושר5
 00%משטח החיפוי יהיה בעיטורים והדגשים מאריחים צבעוניים5

0050050

חיפוי קירות יבוצע:
באזורים רטובים (שירותים ,ומבואותיהם מלתחות ,מקלחות ,חדרי ניקיון ,חדרי פסולת
רפואית) עד מעל לגובה תקרה מונמכת ,בשילוב מראות כמפורט בסעיף 50050056
מעל למשטח המקבע  -לכל אורך הארון עד תחתית ארון עליון ( 5)H=90-05.0אם אין ארון
עליון – יש לחפות בגובה  60ס"מ מעל המשטח
מסביב לכיור בודד בחדרי רופא  -על פי פרישות בשטח ועד  058מ"ר5

0050050

חיפוי קירות פנים במטבחון ,או שירותי מרחב מוגן ייעודי – יש להשתמש ,באריחי קרמיקה,
רק במקרה ואינן סותרות את הנחיות פקע"ר ,אולם אם לא ניתן להשתמש בנ"ל לפי פקע"ר,
יש להשתמש בחיפויים מסוג  ,HPLנירוסטה וכד' ע"פ אישור המזמין ,או לחילופין לחפות

בקרמיקה על גבי חיפוי גבס על קונסטרוקציה אשר מורחקת מקירות היקף המרחב המוגן
לפי הנחיות פקע"ר (ראה סעיף 5)00.00.5.0
0050050

מבואות כניסה ראשיות ומבואות מעליות 5
אבן במחיר יסוד  ₪ 0.0למ"ר עד גובה תקרה אקוסטית 5עובי האריחים והיישום עפ"י תקן5
חלופות לבחירת המזמין:
-

אריחי פורצלן במחיר יסוד  ₪ 0.0למ"ר5

-

חיפויים קשיחים נוספים באישור המזמין5

-

זכוכית צרובה מחוסמת ,עם או בלי תוספת פיגמנט ,או זכוכית צבועה (קרמית
בתנור) ,בעובי

 6מ"מ לפחות ,בהדבקה לקירות בשטח עד  6מ"ר למרפאה

ששטחה מעל  600מ"ר 5כל הזכוכית תהיה מהסוג שנקבע בתקן  0099חלק – 0500
זיגוג בבניינים :תכן השמשה  -קביעת סוג הזכוכית ועובי השמשה 5הזכוכית שתסופק
תהיה ממפעל בעל תו תקן ישראלי  908חלק  50בהתקנת זכוכיות ומראות גדולות
נדרש אישור קונסטרוקטור רשום ורישוי5
005005.

חיפוי קירות במרחבים מוגנים יבוצעו באות קריטריונים ובהדגשים שלהלן:

005005.50

חפוי המוצמד ישירות לקיר חוץ של המרחב המוגן (קיר תוחם הוא כל קיר המקיף את השטח
הממוגן ,לרבות קירות פנימיים במבנה) יהיה מאחד מהחומרים הבאים:

005005.50

-

 PVCבעובי 0מ"מ5

-

קוריאן או ש"ע5

-

פח נירוסטה5

-

לוח ( HPLפורמאיקה) קשיח בעובי  6מ"מ לפחות5

חיפוי המבוצע על מחיצת גבס המרוחקת  00ס"מ לפחות מקיר תוחם :אריחים כמפורט
בסעיף 0050050

0050056

מראות:

005005650

מראות יהיו בעובי  6מ"מ לפחות עם דפנות מלוטשות בהתקנה ישירה ,או ע"ג קיר מחופה,
ויותקנו כדלקמן:

 00500565050במבואות שירותים :המראה תהיה באורך המשטח ובגובה  000ס"מ5
 00500565050בשירותים נגישים :המראה תהיה באורך  60ס"מ לפחות ובגובה שבין  +0590מ' (לכל
היותר) ל  +057.מ' לפחות5

 00500565050בחדר רופא :המראה תהיה במידות  60/60לפחות ,וגובה עליון  +050מ' לפחות
 00500565050במרפאות בריאות הנפש :כל המראות יהיו מזכוכית רבודה ומחוסמת ,או מנירוסטה לבחירת
המזמין 5
0050057
005005750
IN PRO

PVC
PAWLING

VOC
LEED

005005750
PVC
PALOPAQUE HYG
PVC
VOC
LEED

005005750
VOC
LEED
005005750
VOC
LEED
00500575.

פרק  - 00תשתית לצבע קירות ותקרות
0050050

כל תשתיות הצבע (פרימרים) לא יחרגו מתכולת  VOCשל  000גר' לליטר לפי שיטת חישוב
אמריקאית (על-פי  )LEEDולא יכללו מתכות כבדות כגון עופרת 5יש להגיש אישורים למנהל
הפרויקט או יועץ בניה ירוקה5

0050050

תשתית לצבע ע"ג טיח שליכט חדש של טמבור 5קירות או תקרות  -שתי שכבות צבע יסוד
"יד ראשונה" או טמבורפיל או מקביל תוצרת נירלט5

0050050

תשתית לצבע ע"ג מחיצות ותקרות גבס  -ניקוי מאבן ולכלוך ,תיקון ויישור פגמים ע"י
שפכטל5

0050050

תשתית לצבע ע"ג שפכטל  /טיח גבס:
שכבת בונדרול סופר  -החלקה בדבק שפכטל  0000סטארבונד של טמבור5
שכבת בונדרול סופר או מקביל תוצרת נירלט5

005005.

תשתית לחידוש קירות צבועות בצבע פלסטי :הסרת כל צבע רופף ומתקלף ותיקון פגמים
בקלסימו  X -או מקביל תוצרת נירלט5

00.00

צבע קירות ותקרות -גמר

0050050

כל מערכות הגמר יבוצעו בשתי שכבות מינימום ועד לכיסוי מלא וחלק5

0050050

כל הצבעים לא יחרגו מתכולת  VOCשל  .0גר' לליטר (ללא מים ,בשיטה אמריקאית) ,או
 00גר' לליטר (שיטה אירופאית) ולא יכללו מתכות כבדות כגון עופרת 5יש להגיש אישורים
למנהל הפרויקט ויועץ בניה ירוקה5

0050050

בחדרים :סופרקריל מגוון בגווני טמבורמיקס (עד  0גוונים)5

0050050

בחדרים בהם נדרשים קירות רחיצים כגון מעבדות ,בית מרקחת ,חדרי תרופות ולקיחת
דמים :פוליאור על בסיס מים מגוון (טמבורמיקס עד  0גוונים)5

005005.

בחללים ציבוריים 70% :סופרקריל מגוון לפי גווני טמבורמיקס  00% +משטח הקירות
הדגשה לבחירה:
א 5זולוטון  /סימפוניה5
ב 5טיח דקורטיבי כדוגמת "שליכט מינרלי" בגימור לבחירת אדריכל5
היישום ע"פ מפרט היצרן5

0050056

תקרות וקרניזי גבס :סופרקריל מגוון בגווני טמבורמיקס5

0050057

תקרות טיח  -פוליסיד (גוון לבן מט בלבד)5
מינימום  0שכבות ועד לכיסוי מלא וחלק5

0050058

חדרים רטובים או חדרים בהם עלולים להתפתח אדים:
צבע סופרקריל אנטי בקטריאלי( ,כולל קירות ותקרה מעל לתקרה תלויה גוון לבן או גווני
פסטל מקטלוג טמבורמיקס או מקביל תוצרת נירלט)5

מינימום  0שכבות ,ועד לכיסוי מלא וחלק5
0050059

מע' גמר לקירות חוץ  -במידה ויידרש יש לקבל מפרט מיוחד5

VOC
LEED

00.00

צבע לעבודות מסגרות

0050050

כל תשתיות הצבע (פריימרים) לא יחרגו מתכולת  VOCשל  000גר' לליטר (ללא מים) 5כל
הצבעים (למעט צבע נגד חלודה) לא יחרגו מתכולת  VOCשל  .0גר' לליטר (ללא מים
בשיטה אמריקאית) ,או  00גר' לליטר (שיטה אירופאית) ולא יכללו מתכות כבדת כגון
עופרת 5יש להגיש אישורים למנהל הפרויקט או יועץ בניה ירוקה5

0050050

צביעת מלבני פח:
כל המלבנים יהיו מגולוונים בשלמות וייצבעו באחת משתי הדרכים:
א 5יסוד גלווקוט  0שכבות  +עליון פוליאור  0שכבות (מינימום) ועד לכיסוי מלא וחלק5
גוון לבחירה5
ב 5יסוד "צביעה אחת ודי"  +עליון "צביעה אחת ודי" 5גוון לבחירה5

0050050

צביעת דלתות פח (דלתות וארונות):
דלתות פח בארונות תיצבענה משני צידיהן (חוץ ופנים)5
הצביעה תעשה בתנור באבקות אלקטרוסטטיות ,בגמר מגורען בגוון הקיר ,או לפי בחירת
האדריכל5

0050050

למשקופים או דלתות מתכת:
פוליאור "טמבור" ,מקטלוג המיקס5
כל חלקי המסגרות יגולוונו בשלמות וייצבעו בצבע יסוד בזק ולאחר מכן ב"פוליאור"5
(ביצוע כנדרש ע"י מפרט "טמבור" וקטלוג צבעים "טמבור מיקס")5

00.00

כללי:

0050050

הגובה הנקי בדלתות הכניסה למרפאה לא יפחת מ 000-ס"מ5

0050050

על היזם לתאם עם המזמין מראש את כל דרישות בקרת הדלתות ,דרישות הביטחון
והבטיחות5
יש לעמוד בדרישות תקנות התכנון והבנייה לעניין ניקוי חלונות וקירות מסך בבניין (סעיף
5)0508

00.00

הגדרת פתחים מזוגגים במרפאות( :חלונות ,דלתות ,ויטרינות ,מחיצות)

0050050

דלת ראשונה:
בכניסה הראשית למרפאה תותקן ויטרינה בשטח  6מ"ר לפחות ,עם דלת הזזה דו-כנפית
קורסת לפתיחה חשמלית ,מותאמת לעבודה מאומצת ולתנאי המקום ,במידות של 080-
 000ס"מ ובגובה  000ס"מ 5אם הדלת הינה חיצונית ,יותקן המנגנון בצד הפנימי של
הזיגוג ,ויותקנו אגפי צד קורסים5

0050050

חלופה לבחירת המזמין :דלת הכניסה תהיה דו-כנפית לפתיחה צירית ידנית5

0050050

דלת שנייה:
בכניסה לכל יחידה רפואית תותקן ויטרינה בשטח עד  6מ"ר ,כולל דלת דו-כנפית במידות
 080/000ס"מ לפחות (כנף אחת לפחות  90ס"מ פתח נקי) ,או דלת חד-כנפית במידות
 000/000ס"מ5

005005050

חלופה לבחירת המזמין :דלת הכניסה ליחידה תהיה דלת הזזה חד כנפית קורסת לפתיחה
חשמלית (כנף 5)000/000

0050050

חלונות:
בכל חלל מאויש יותקנו חלונות בשטח של  0.%-0.%משטח הרצפה 5לפחות 00%
משטח החלון יהיה ניתן לפתיחה ,ויאפשר אוורור וניקוי החזית 5מנגנון פתיחת החלון יהיה
"קיפ" אמריקאי משתפע פנימה על ציר תחתון ,עם "מספריים" בטיחותיות המגבילות
הפתיחה ופתיחה בעזרת מפתח לניקוי5

005005050

חלופה לבחירת המזמין :חלון "קיפ" עם פתיחה החוצה (צירים עליונים) ,רק במקומות
שישנה נגישות לניקיון ולתחזוקה חיצונית5

005005050

חלופה לבחירת המזמין :חלון כנ"ל ,רק עם מנגנון פתיחה מסוג דריי"-קיפ" הכולל נעילת
החלון לפתיחה צירית ומגביל פתיחה עם מפתח לניקוי5

005005050

חלופה לבחירת המזמין :חלון כנ"ל ,אך "קיפ" אמריקאי משתפע החוצה על ציר עליון (עם
מגביל פתיחה) וזאת בתנאי שהחלון משולב בקיר מסך וקיים מנגנון של ניקוי חיצוני בעזרת
פיגום תלוי תיקני5

005005050

חלופה לבחירת המזמין :חלון כנ"ל ,אך חלון הזזה עם מגביל פתיחה כמוגדר בסעיף

500506
00500505.

בכל מצב בו אין אפשרות לניקוי בטיחותי ונוח ,היזם מחויב לספק מתקן תלוי  /פיגום תיקני5

005005056

על התכנון והביצוע לעמוד בדרישות תקנות התכנון והבנייה לעניין ניקוי חלונות וקירות מסך
בבניין (סעיף  0508בתקנות הנ"ל)5

005005.

חלונות פנים:
בחדרים פנימיים ,בהם לא מתאפשר חלון חיצוני ,יש להתקין חלון פנימי קבוע בתאום עם
המזמין (עילי עם זיגוג שקוף מעל גובה דלת מטעמי פרטיות) 5הזיגוג בחלונות אלה יהיה
בזכוכית רבודה ולפחות  0+0576+0המבטיחה בידוד אקוסטי ש"ע לקיר גבס דו קרומי
 db 00לפחות  -ראה פרק 500

0050056

באזורי המתנה שאינם צמודים לחזית חיצוניות יותקנו חלונות פנימיים עם גימורים כדוגמת
המפורטים בסעיף  005005.בשטח שישלים את סה"כ הפתחים המזוגגים ל  .%משטח
הרצפה של חלל ההמתנה5

0050057

במעברים ובהמתנות יהיו פתחים מזוגגים בשטח של לפחות  .%משטח הרצפה הכולל5
באזורי המתנה רצוי פתחים מגובה נמוך ,עם מבט החוצה5

0050058

חלונות לשחרור עשן:
חלונות לפתיחה צירית "קיפ" לשחרור עשן ,כולל כל האביזרים הדרושים לפתיחה
אוטומטית במקרים של אתרעה ולפתיחה לצרכי אוורור ,לרבות רכזת וכל החיבורים לרכזת
גילוי אש ולחשמל יותקנו עפ"י אפיוני כיבוי אש ,או יועץ הבטיחות5

0050059

חלונות חילוץ:
יתוכננו עפ"י דרישות כיבוי אש5
מימדי המעבר החופשי (נטו) בפתח חלון החילוץ יהיו בהתאם לדרישות החוק ,ולא פחות
מרוחב  80ס"מ וגובה  000ס"מ נטו5
הקבלן ייקבע לצד חלונות אלה קופסת ניפוץ ובתוכה מפתח לפתיחת המנעול 5בהתאם
לדרישות רשות כיבוי האש ,פתחי החילוץ יהיו ניתנים לזיהוי בנקל ,מצדו החיצוני של
המבנה5
הקבלן יקבע בגב שמשת החלון דיבקית המתריעה מפני שימוש אקראי בחלון ,זולת לצרכי
המילוט5

הדיבקית תדריך את המשתמש כיצד לשלוף מקופסת הניפוץ את המפתח

לפתיחת צילינדר החלון הנעול ,במקרה חירום 5אין להשתמש בחלונות מרחב מוגן למטרה
זו ,אלא אם מובטחות בהם מידות מינימום של  80ס"מ רוחב ו 000-ס"מ גובה ,או לפי
דרישות שירותי הכבאות והתקנות המחייבות5
00500500

חלונות במרחב מוגן:
יהיו בגודל המרבי המותר עפ"י תקן ,לרבות במידות  8.x000ס"מ ,ולפחות אחד בכל חלל
מאויש ,ואם ניתן גם בהמתנה 5החלון יהיו מדגם "דרי-קיפ" (נוטה וסב) עם נעילה ומגביל
פתיחה לפתיחה צירית5

00500500

ויטרינות פנים:
סטנדרט לחדרי משרד פנימיים שלא נחוצה להם אקוסטיקה יתרה באזורים מקבלי קהל
כגון :חדר מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת ,משרד קבלה ראשי ,חדרי יעוץ בבית מרקחת וכדו',
יהיה מחיצות מזוגגות בשטח כ 6 -מ"ר (כולל דלת מזוגגת) 5מחיצות ודלתות אלו תהיינה
מזכוכית מחוסמת ללא מסגרות ובעובי ע"פ התקן ,הניתנות לשליפה והחלפה ע"פ הצורך
(זכוכית "סיקורית" או ש"ע עפ"י תקן) 5בזכוכית ישולבו קטעים שקופים ,מדבקות פילם
חלביות ואטומות לפי תכנון אדריכלי 5פרזול ע"ב מערכת מדגם  ARCOSשל חברת
 DORMAאו ש"ע ושווה איכות5

0050050050

חלופה לבחירת המזמין :פרופיל קליל ( 0900למתחמים המועדים לתחזוקה גבוהה)5

0050050050

חלופה לבחירת המזמין :מחיצות ודלתות אלומיניום מטיפוס "קליל בלגי" ,או ש"ע5

0050050050

חלופה לבחירת המזמין :מחיצות מטיפוס  floor to ceilingכדוגמת תוצרת ,CITTERIO
הכוללות דלת  +שני שדות של זכוכית כפולה ,או לחילופין מחיצות כנ"ל מדגם InterVision
מתוצרת חברת  Interwandאו ש"ע עם מערכת זיגוג כפול ()00+00מ"מ ללא ניצבים
ובכפוף להמלצת מחלקת אדריכלות בש.ב.כללית (תלוי תכנון בלבד).

00500500

בדלפקי קבלה משותפים ליותר ממחלקה אחת ,ניתן לתחום את אזור הקבלה במחיצות
זכוכית מחוסמת ודלתות מזוגגות הפתוחות בשעות הקבלה( 5זאת כחלופה לסגירה
בסורגים נגללים חשמליים)5

00500500

תוספת של הגנה על פתח אור עליון

0050050050

הנ"ל יבוצע לפי תקנות תכנון ובנייה סעיף 50596

0050050050

בגג או בתקרה שמצוי בהן פתח אור עליון שניתן להעביר דרכו כדור שקוטרו  00ס"מ,
יותקן אחד מאמצעי ההגנה שלהלן:
 50קיר או מעקה שמתקיימות בהם דרישות ת"י  0000מעקים ומסעדים (להלן – ת"י
 ,)0000התוחם את כל שטח הפתח האור העליון:
 50קיר או מעקה שמתקיימות בהם דרישות ת"י  ,0000התוחם את הגישה אל פתח האור
העליון
סורג שמתקיימת בו דרישת ת"י  – 060.סורגים לפתחים בבניינים ,אשר יותקנו מעל או
מתחת לשטח פתח האור העליון5

00500500
0050050050
0050050050
KONE

WALDOOR WM1A-PB

0050050050

0050050050
HPL

005005005.

DITEC

PAM-35F-ASME

0050050056

0050050057

00.00

סוגי פרופילים

0050050

חלונות הזזה (אם נדרש)  -קליל  7000או קליל  ,9000אם נדרש5

0050050

ויטרינות  /דלתות ציר  -קליל  0900או ש"ע5

0050050

חלונות קבועים וחלונות ציר -קליל  07.0או  0.00או  ..00בהתאם לגודל היחידה5

0050050

קירות מסך  -קליל  8000או ש"ע5

005005.

באם נדרשות רפפות אלומיניום קבועות ,הן יהיו כדוגמת פרופיל קליל  ,00807המרותק
בפרופיל קליל  500806לצרכי אוורור יש לאשר הרפפות מול יועץ מיזוג האוויר 5הרפפות
תכלולנה רשת נגד ציפורים5

00.04

זיגוג

0050050

כל הזכוכית תהיה מהסוג שנקבע בתקן הישראלי  0099חלק  - 0500זיגוג בבניינים ,תכן
השמשה ,קביעת סוג הזכוכית ועובי השמשה5

0050050

הזכוכית שתסופק תהיה ממפעל בעל תו תקן ישראלי  908חלק ( 0לוחות זכוכית שטוחה
לשימוש בבניינים :זכוכית בטיחות) ,כולל ציון סוג וחוזק של הזכוכית5
(המסמכים הללו יש לשמור בתיק המתקן של הפרויקט)5

0050050

בכל מערכות הזיגוג במעטפת יותקן זיגוג כפול עם מרווח אוויר (בידודית) שלא יפחת מ00-
 5U= 058 W/m²Cהשכבה
מ"מ 5ערך המוליכות התרמית של מערכות הזיגוג לא יעלה על ۫
הפנימית של הזיגוג תהיה זכוכית רבודה בעובי עפ"י תקן  0099ולפחות 50+0576+0
שכבת הזיגוג החיצונית תהיה זכוכית מחוסמת בעובי עפ"י תקן ,ובעובי מזערי של  .מ"מ
ותכלול ציפוי  E-LOWעל 5#0

0050050

תכונות הזיגוג במעטפת:
בכל הזיגוג:
מקדם החזרת האור הפנימי  ROלא יעלה על 500%
מקדם החזרת האור הפנימי  RIלא יעלה על 500%

005005050

זיגוג בחזית צפונית (עד  08מעלות  -/+ביחס לצפון)5
מקדם מעבר אור  LTמינימום 5)70%( 057

005005050

זיגוג בחזית דרומית (עד  08מעלות  -/+ביחס לדרום)5
מקדם הצללה  SCעל פי  AAMA NF-RCמקסימאלי 50500
מקדם קרינה  SFעל פי  EN 000מקסימום 50500
מקדם מעבר אור  LTמינימום 5).0%( 05.0

005005050

זיגוג בחזית מערבית ומזרחית (כל הכיוונים השונים מחזיתות צפונית ודרומית)
מקדם הצללה  SCעל פי  AAMA NF-RCמקסימאלי 50500
מקדם קרינה  SFעל פי  EN 000מקסימום 50500
מקדם מעבר אור  LTמינימום 5).0%( 05.0

005005050

במקרה שמיושמת הצללה חיצונית עליונה קבועה אפקטיבית על-פי הדמיית הצללה
ממוחשבת:
מקדם הצללה  SCעל פי  AAMA NF-RCמקסימאלי 5050.
מקדם קרינה  SFעל פי  EN 000מקסימום 505.0
מקדם מעבר אור  LTמינימום 5)70%( 0570

00500505.

במקרה שלא מיושמת הצללה חיצונית :
יש להתייחס לדרישות הזיגוג על פי דרישות חזית מערבית/מזרחית5
במקרה של יישום הצללה קבועה או דינאמית בתוך הזיגוג ההתייחסות לדרישות הזיגוג
הוא כמו חזית דרומית מוצללת5

005005056

בנוסף לאמור לעיל ,הזכוכית הבידודית תמלא אחר הדרישות הנקובות להלן:
א 5הזכוכית הבידודית תהיה עשוייה שני לוחות זכוכית ואיטום של פולאוריתן,

פוליסולפיד או איטום סיליקוני כדוגמת  DC0790משוך בהיקיפם ,לאורך הפיאות
שלהם ,בתווך שבין שני הלוחות 5האיטום יהיה משוך כנגד סרגל אלומיניום5
ב 5היו פיאות ה IGU-חשופות לקרינת שמש ישירה ,ו/או במגע ישיר עם עיסת איטום
סיליקונית ,האיטום בהיקף הזכוכית יהיה סיליקוני וכדוגמת  ,DC0790בלבד5
ג 5גוון הסרגל יהיה טבעי או שחור ,לפי בחירת האדריכל5
ד 5יצרן הזכוכית הבידודית יעניק אחריות של  00שנים ,כנגד אי חדיר ת לחות לתווך
שבין מרווח האוויר בשמשות5
ה 5השמשות הבידודיות ,המותקנות בהיקף המעטפת החיצונית של הבניין ,יהיו של
זכוכית בה הרובד החיצוני הוא של זכוכית מונוליטית כמוגדר לעיל (עוצרת קרינה
לפי הגדרות רמת שכבת  Low – Eמיועץ בנייה ירוקה ו\או יועץ מיזוג אוויר בשביל
חזית דרומית מזרחית ומערבית) ושקופה (בשביל החזית הצפונית ) וזכוכית רבדים
פנימית (בהתאם להנחיות פיקוד העורף)5
12.04.5

במקרה של קירות מסך ,השימוש במערכת זיגוג כפול עם שכבת זכוכית רבודה פנימית
יהיה בשדות זיגוג  VISIONבלבד 5בשדות זיגוג ספנדריל תותקן זכוכית מחוסמת בלבד5
השכבה הפנימית תהא פח אלומיניום בגמר  5PVDFערכי ההתנגדות התרמית בשדות
ספנדריל יתאימו לדרישות המוגדרות בפרק  .ובסעיפים  0050050ו 50050050

005005.50

כאשר קירות המסך החיצוניים מזוגגים בזכוכית שקופה גם בגובה שמתחת ל  +0500מ'
ואליהם סמוכים חדרי טיפול (רופא ,אחות וכדו') ,יותקנו בצמוד לעמודי המסך ובחלקם
הפנימי ,מסתורים אטומים נמוכים מגבס (ראה קירות גבס נמוכים בפרק  ,)00סנדוויץ +
פורמאיקה ,או כל פתרון אחר באישור המזמין ,לשמירה על פרטיות המטופלים5
במבנים גבוהים על פי דרישת המזמין תבוצע בדיקת  HEAT SHOCKלמניעת שבר
ספונטני בזכוכית מחוסמת5

12.04.6

זיגוג דלתות כניסה וויטרינות פנימיות :זכוכית בטחון רבודה לפחות  0+0576+0מ"מ
ובהתאם לת"י 50099

12.04.7

זיגוג בבתי המרקחת :זכוכית בטחון רבודה רב-שכבתית ,לפחות 0+0576+0+0576+0
מ"מ ,או  6+05.0+6מ"מ ולפי הנחיות הקב"ט המחוזי והארצי ולפי ת"י 50099

12.04.8

בכל דלת/ויטרינה שקופה יש לשלב סימני אזהרה נגד התנגשות ,עפ"י המוגדר בתקנות
ובת"י 50908

12.04.8.1

סורגים נגד פריצה :בנוסף לאמור בנדון בסעיף  06500ולבחירת המזמין ,יבוצעו סורגים
שקופים מפוליקרבונט כדוגמת "אלסורג" או ש"ע בקומת קרקע כחלופה לסורגי פלדה
בתאום עם הקב"ט המחוזי ובאישור הקב"ט הארצי בשלב התכנון המפורט5

12.04.8.2

בכפוף לאמור לעיל ,לבחירת המזמין יבוצעו סורגים שקופים כנ"ל  +ביטחוניים גם בקומת
הקרקע ,שיחליפו את סורגי הפלדה ,כמו במרפאות רגילות5

0050059

דגשים מיוחדים למרפאות בריאות הנפש:
(ראה גם נספח חוברת תכנון בינוי מרפאות בריאות הנפש).

005005950

כל הזיגוג לרבות חלונות פנימיים ,ויטרינות ודלתות ,יבוצע בהתאם לכל האמור בפרק זה
לעיל ,אך יהיה מזכוכית רבודה מחוסמת למניעת שבירה ופיזור רסיסים5

005005950

בחלונות ופתחים שספם התחתון גבוה מפני הקרקע הגובלים ב 0500-מ' או יותר :,לבחירת
המזמין יבוצעו סורגים שקופים למניעת נפילה ,או לפריצה ונפילה מפוליקרבונט כדוגמת
"אל סורג" ,או ש"ע  -ראה סעיף סורגים בפרק 506

00500500

דגשים מיוחדים למרפאות בריאות ילדים:
 )0תכנון מרפאות ילדים (מרכז בריאות הילד ,טיפת חלב ,התפתחות הילד ובריאות הנפש
קטינים) יתוכנן לפי דרישות הבטיחות המופיעות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לסידורי
בטיחות במבני מוסדות החינוך (הגירסה המעודכנת ביותר)5
 )0במרפאות חדשות – סף החלק התחתון של החלון יהיה בגובה  05.מ' – ראה סעיף
סורגים בפרק 506

00500500

באזורי סכנה או כמחסום תבוצע זכוכית בטיחות רבודה בסיווג 5A

00.05

גימורים

0050.50

אטמים בגוון שחור מ EPDM -או ניאופרן 5אין להשתמש באטמי  PVCמכל סוג שהוא5

0050.50

גימור שטח פני רכיבי האלומיניום:
גימור פני השטח של רכיבי האלומיניום ייעשה בצבע משופר ,כמוגדר להלן 5גימור פני
השטח של הפחים ,ייעשה בצבע משודרג וכמוגדר להלן:
הגימור בצבע משופר
 )0הצביעה תיעשה בצבע אבקתי כדוגמת  ,Interpon D0000על פי תנאי ההסמכה של
חברת  ,Akzo-Nobelלמצבעה שתיבחר ע"י הקבלן5
 )0חותמת זיהוי תוטבע על הפרופיל הצבוע5

ההחתמה תיעשה אחת ל .00-מ"מ

בקירוב 5החותמת תזהה הן את שם המצבעה ,והן את סוג הצבע 5לא יסיר הקבלן את
חותמות זיהוי הצבע עד למעמד קבלת עבודות האלומיניום על ידי המזמין5
 )0גון הצבע יהיה מתכתי ,יבחר על ידי האדריכל ויהיה טעון אישורו5
 )0תהליך וטיב הצביעה יהיו תקניים ומבוקרים ,ויקיימו את דרישות ת"י  0000מחד ,ואחר
דרישות  AAMA 0600-0.לחמש שנות מבחן פלורידה מאידך5
 ).הצביעה תכלול טיפול מכין כדי למנוע קורוזיה בפני השטח של הפרופיל5
הגימור בצבע משודרג
 )0הצביעה תיעשה בצבע דוראנר ( 5)PVDF0תהליך הצביעה ייעשה בהתאם לתנאי

ההסמכה של חברת  PPGלמצבעה שתיבחר ע"י הקבלן 5גימור פני השטח של אריחי
האלומיניום יאפשרו ניקוי קל של פני השטח5
 )0גון הצבע יהיה מתכתי ,ייבחר ע"י האדריכל ויהיה טעון אישורו 5הצביעה תיעשה
בשלוש שכבות ותהיה מתכתית5
 )0חותמת זיהוי תוטבע על גבי הפרופיל הצבוע 5ההחתמה תיעשה אחת ל .00-מ"מ
בקירוב 5החותמת תזהה הן את שם המצבעה ,והן את סוג הצבע 5לא יסיר הקבלן את
חותמות זיהוי הצבע עד למעמד קבלת עבודות האלומיניום על ידי המזמין5
 )0תהליך וטיב הצביעה יהיה תקניים ומבוקרים ,ויקיים את דרישות ת"י  0000מחד ,ואחר
דרישות  AAMA 060.-0.לעשר שנות מבחן פלורידה מאידך5
 ).הצבע יכלול טיפול מכין בפריימר למנוע קורוזיה בפני השטח של הפרופיל5
גימור פני השטח של רכיבי הפלדה
 )0כל רכיבי הפלדה שייעשו על ידי הקבלן ויותקנו כתמיכות ועזרי הרכבה בשביל רכיבי
האלומיניום ,יהיו מצופים אבץ על ידי טבילה באמבט חם ,פסיבציה קרה ,או צבועים
בתנור ,בגמר של  80מיקרון לפחות ותלוי במרחק ממישור החוף5
 )0כל פעולות העיבוד במסגרות הפלדה ובעוגנים כגון הריתוך ,הכיפוף ,והחיתוך יושלמו
קודם גימור פני השטח של רכיבי הפלדה ,וכמפורט בסעיף זה5
 )0ציפוי שייפגם בגין ריתוך המסגרת בפינותיה ועיבודים אחרים בהן ,יתוקן על ידי צביעה,
בצבע עתיר אבץ ,בצד פנים ובצד חוץ של המסגרת 5הקבלן יסיר את כל שרידי
הריתוך (גרדים) מפני פרופיל הפלדה ,ישחיז ויחליק כל חריגה שנותרה עליה5
 )0גימור רכיבי הפלדה הנחשפים לעיני הצופה ,ואשר יהיו משמשים כתמיכות לרכיבי
האלומיניום יהיה של צבע בתנור ,וכמפורט להלן:
א 5צביעה בצבע יסוד פנולי 00 ,מיקרון עוביו ,כדוגמת  .00של חברת ניר-לט5
ב 5צביעה בצבע גמר 00 ,מיקרון עוביו כדוגמת  Metal Rustשל חברת ניר-לט5
ג 5גגון הצבע יהיה לפי בחירת האדריכל5
ד 5יישום שכבות צבע היסוד וצבע הגמר יהיה בהתאם להוראות היצרן 5גימור רכיבי
הפלדה יעשה לכל המאוחר  0שעות לאחר ניקוי מסגרות הפלדה ,בגרגרי פלדה
("התזת חול") ייעשה למסגרת השלמה5

הניקוי ייעשה עד לדרגה ,SA05.

וכמפורט בתקן השוודי 5SIS 0..900
לא תיעשה כל פעולת עיבוד חיתוך ,קידוח ,ריתוך וכדומה ברכיבי הפלדה לאחר השלמת
הצביעה 5לא יהיה מגע בין רכיב אלומיניום לרכיב פלדה ללא מעבר דיאלקטרי5
00.06

פרזול

0050650

כל רכיבי הפרזול יהיו ברמה של  GRADE 0לפחות עפ"י 5ANSI/BHMA

0050650

בכל החלונות שספם התחתון מעל  000ס"מ מפני הקרקע הגובלים (אלא אם כן מדובר
בחלון מעל גובה דלת שאין אליו גישה בכל מפלס ומפלס) יותקן מגביל פתיחה לצורך
בטיחות ,עפ"י הנחיות הכללית ,ופתיחה ע"י מפתח לניקוי 5במקרה של חלונות הזזה יותקן
מגביל פתיחה ,שיידרך אוטומטית בעת טריקת האגף 5מרווח הפתיחה לא יעלה על 00
ס"מ5

0050650

שני בלמים של גומי ,או חומר פלסטי ,יקבעו בשקע שבמזוזה ,כדי לבלום את הגפת האגף5
בלמים נוספים של גומי ייקבעו בפאות האופקיות של האגפים הנגררים5
הבלמים יפשקו בין הפאות הצדדיות של האגפים הנגררים לבין המנעולים שבפאות
הצדדיות מחד ,וירחיקו את סנפירי ההקשחה של האגפים הנגררים זה מזה מאידך5

0050650

התנשא האגף הנגרר לגובה של  0590מ' ו/או יותר ,יהיה הסגר של ידית אלומיניום
סיבובית ,המתפעלת שלוש נקודות נעילה 5גימורה ייעשה באילגון ,או צביעה ולפי בחירת
האדריכל 5פני הידית יהיו חלקים ופאותיה מוקהות לנוחיות הלפיתה בכף היד5
מיקום נקודות הנעילה ייקבע כך שהאיטום לאורך מזוזת האגף הנגרר יהיה מושלם5
הפרזול יהיה מוצנע מעיני הצופה שעה שהאגף נמצא בעמדת החניה שלו5
הפרזול ואופן חיבורו יהיו יציבים ואיתנים5
סנפיר ההקשחה של פרופיל הפאה הצדדית ,יופנה פנימה אל תוך המרפאה5
עיטור של פלב"מ ייקבע בהיקף מנעול הצלינדר בצד חוץ ,גימורו יהיה 5Satin Finish

005065.

הידיות בדלתות כניסה ראשיות ,בכניסה למחלקות ומעברים ציבוריים פנימיים יהיו מסוג
דחיפה  /משיכה מצינור נירוסטה ,או אלומיניום לפי בחירת האדריכל ,גם אם נדרשת ידית
בהלה 5הידיות בדלתות לחדרים יהיו מסוג דחיפה/משיכה כנ"ל ,או ידיות מנוף מנירוסטה
או מאלומיניום לפי בחירת האדריכל 5פני הידית יהיו חלקים ופאותיה מוקהות לנוחיות
הלפיתה בכף היד5

0050656

ידיות בהלה ,אם נדרשות ,יהיו עם בריחים חבויים ומטיפוס ( TOUCHBARפס צמוד
לאגף)5

0050657

בכל דלתות שבהן יותקנו מחזירי שמן הם יהיו עם השהיית סגירה וBACK CHECK -
כדוגמת  YALE 5130או  DORMA TS-93עם זרוע מקבילה5
חלופה לבחירת המזמין:
מטעמים אסטטיים/אדריכליים יותקן מחזיר שמן סמוי בדלתות5

0050658

בכל הדלתות המבוקרות:

 הפתיחה מבחוץ תהיה ע"י מקודד או כרטיס מגנטי - ,לפי הגדרת המזמין5 הפתיחה מבפנים תהיה ידנית ,אלא אם הוגדר אחרת ע"י המזמין (קודן ,כרטיס גלאיקירבה וכד')5
 פתיחה בחירום עפ"י סעיף  05050500בתקנות התכנון והבנייה5 בכל הדלתות יותקן מנעול פרפר או ידית לפתיחה מהירה למעט דלתות עליהן יותקנוידיות בהלה5
 כל מנגנון בקרת כניסה או עיכוב יציאה או נעילה כלשהי עבור דלתות במסלול מילוטודרכי מוצא מחייב את אישור יועץ הבטיחות ומענה במסגרת משטר ההפעלות ובדיקות
האינטגרציה5
0050659

מנעולים :אם לא נאמר אחרת ,בכל דלת אלומיניום יותקן מנעול רול צילינדר עם פרפר
פנימי כדוגמת "פלד  "000או ש"ע ,מותאם למערכות גראנד מסטר-קי של המרפאה5
בדלתות כניסה ראשית למרפאה יותקנו שני מנעולים כנ"ל בגבהים שיוגדרו ע"י האדריכל5
אם יותקנו ידיות בהלה ,פתיחתן תנטרל את הנעילה 5במקומות שיוגדרו ע"י שירותי
הכבאות או יועץ הבטיחות יותקן מנגנון נטרק-ננעל עם פאניק מהצד הפנימי5

00506500

בחזיתות עד גובה  000ס"מ יהיה ציפוי אנטי ונדלי ,נגד גרפיטי5

חדר צינטורים  - Aחדש
בנין אישפוז מערבי -קומה 5
מ.ר .העמק
עפולה
פרק 0.

מערכות איורור ומיזוג אויר
מפרט טכני וכתב הכמויות
מתכנן:
עדיף הנדסה בע"מ
רח' בית הלל  , 7תל אביב
טל 00-6000.80 :פקס00-6000000:
06.6-00
מאי 0006

תוכן עניינים
עבודות איורור ומיזוג אויר
סעיף
0.5050

מסמכי המכרז  /חוזה

רשימת התקנים למכרז זה5
הצהרת הקבלן5

סעיף
05.00

תאור הפרויקט .

0.50050
0.50050
15.00.3
0.50050

תיאור הפרויקט 5
היקף העבודה 5
שלבי ביצוע הפרויקט .
תנאי תכנון 5

סעיף
05.0

הוראות כלליות למזוג אוויר – מסמך

פרק א -
0.50500
0.50500
0.50500
0.50500
0.5050.
0.50506
0.50507
0.50508
0.50509
0.50500
0.50500
0.50500
0.50500

כללי
ביקור באתר 5
שעות העבודה5
היקף העבודה5
תכניות עבודה5
ציוד וחומרים5
דוגמאות וביקורת העבודה5
דרישות מהקבלן5
רשיונות5
נזקים ביטוח ואחריות5
תיאום עבודות בין קבלנים5
אחריות למבנים ומתקנים קיימים5
מניעת הפרעות5
ציות להוראות בטחון5

פרק ב –
0.50500
0.50500
0.50500
0.50500
0.5050.
0.50506
0.50507

מסירת עבודות .
הגנה על הציוד 5
גישה וניקוי השטח 5
מסירת עבודה 5
סימונים ותוכניות 5
וויסות והפעלה 5
תיק המתקן 5
הדרכה 5

פרק ג –
0.50500
0.50500

שירות ואחריות
שירות ואחריות 5
חלקי חילוף 5

פרק 05

מפרט טכני מיוחד למיזוג אוויר – מסמך

ג'. 1

ג'. 2

סעיף
05.0

תשתיות אנרגיה וחיבור למערכות קיימות .

0.5050

חיבור למערכות קיימות 5

סעיף
05.0

יח' מזגנים  -יטאו"ת ומפוח נחשון

0.5050
0.5050

יט"א –יחידות טיפול באויר AHU
FCR
מפוח נחשון לחדר

סעיף
05.0

צנרת מים ואביזריה .

0.5050
0.5050
0.5050
0.5050

התקנת צנרת מים  -כללי 5
שסתומים ואביזרי צנרת מים5
בדיקות לחץ ושטיפת צנרת מים5
בידוד צנרת מים והגנת הבידוד5

סעיף
05.4

תעלות מיזוג אויר ואביזרים .

0.5050
0.5050
0.5050
0.5050
0.505.

תעלות אויר מפח מגולבן 5
תעלות אויר לסילוק עשן 5
מפזרי אויר ואביזרי תעלות5
דמפרי וויסות ודמפר אש 5
בידוד תעלות אויר 5

סעיף
05.5

לוחות חשמל וחיווט חשמלי.

0.5.50
0.5.50
0.5.50
0.5.50

לוחות חשמל  -דרישות כלליות5
תיאור לוח חשמל ליט"א5
תיאור לוח חשמל ליח' מפוח נחשון 5
אינסטלציה חשמלית 5

סעיף
05.6

פיקוד ובקרה ממוחשבת.

0.5650
0.5650
0.5650
0.5650
0.565.
0.5656

מערכות פיקוד ובקרה  -כללי 5
דרישות ממערכת הבקרה 5
מסכי הבקרה 5
לוחית הפעלה 5
ציוד ואביזרי בקרה 5
תפ"מ – תפקוד מערכת יט"א 5

סעיף
05.7

מערכות שונות ועבודות עזר .

0.5750
0.5750
0.5750
0.5750
0.575.

שרוולים ומעבר בקירות5
רעש ורעידות 5
מדי לחץ וטרמומטרים 5
צביעה 5
שילוט וזהוי5

.

סעיף
05.00

כתב כמויות ואופני מדידה.

0.5950

אופני מדידה ותשלום5

רשימת תוכניות .

רשימת מסמכים לחוזה/מכרז זה
המסמך
מסמך א'
מסמך ב'

מסמך שאינו מצורף

מסמך מצורף
הצעת הקבלן

החוזה בין המזמין לקבלן לביצוע עבודות ע"י הקבלן,
המפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הבינמשרדית
המיוחדת (האוגדן הכחול ) במהדורה האחרונה והמעודכנת
ליום הוצאת המכרז .

ג'

מסמך
והמפרטים
הבאים:

 - 00מוקדמות
 - 01עבודות עפר
 - 02עבודות בטון יצוק באתר
 - 04עבודות בניה
 - 05עבודות איטום
 - 06נגרות אומן ומסגרות פלדה
 - 07מתקני תברואה
 - 08מתקני חשמל
 - 09עבודות טיח
 - 10עבודות רצוף וחיפוי
 - 11עבודות צביעה
 - 15מתקני מיזוג אויר
 - 16מתקני הסקה
 - 19מסגרות חרש
 - 50משטחי בטון
 - 58מקלטים
 - 59מרחבים מוגנים
אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים
 AC-01משרד הבריאות -נוהל דרישות למערכות מיזוג אויר

מסמך ג'1-

תנאים כללים
מיוחדים

מסמך ג'2-

מפרט מיוחד
לפרויקט
כתב הכמויות

מסמך ד'
מסמך ה'
מסמך ו'

.

לוח זמנים
רשימת התוכניות

רשימת התקנים למכרז/חוזה זה.
כל התקנים הישראליים (ת"י) במהדורה העדכנית.

א.

ובהקפדה מיוחדת -

ב.

ת"י  - 994יצור והתקנת מזגני אויר .
ת"י  - 755סיווג חמרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה.
ת"י  - 1001הוראות בטיחות במערכות מובילי אויר .
חוק החשמל התשי"ד –  1954ותקנותיו .
תקנות החשמל התש"ל 1970 -
פקודות הבטיחות בעבודה (נוסח חדש ) והתקנות הנלוות.

תקנים זרים:
1

מדריך האגודה האמריקנית למהנדסי חימום ואיוורור.
ASHRAE GUIDE AND DATA BOOK - EQUIPMENT

2

הוראות SMACNA
'SHEET, METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS
NATIONAL ASSOCIATION

3

הוראות

N.F.P.A
ASSOCIATION

4

הוראות

A.S.M.E

NATIONAL FIRE PROTECTECTION

ASME - BOILER AND PRESSURE VESSELS CODE.
UNFIRED PRESSURE VESSELS, SECTION VIII

5

A.F.I. - DUST SPOT TEST CODE

6

A.R.I. 480 - REFRIGERANT COOLED LIQUID COOLERS REMOTE TYPE

7

A.R.I. 495 - REFRIGERANT LIQUID RECIEVERS

8

PIPE, STEEL, BLACK AND HOT DIPPED
ZINC COATED, WELDED AND SEAMLESS

ג.

במקרה של סתירה בין דרישות התקנים ו/או המפרטים תקבע הדרישה המחמירה.

הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים והתקנים הנ"ל  ,קראם והבין את
תוכנם5
קיבל את כל ההסברים אשר ביקש  ,ומתחיב לבצע את עבודתו בהתאם בכפיפות לנדרש
בהם5
הצהרה זו מהווה נספח להצעה והינה חלק בלתי נפרד ממנה5

תשומת לב הקבלן
מופנית באופן מיוחד למפרט הכללי הבינמשרדי במהדורה האחרונה 5
לא תתקבל כל טענה ביחס לאי הבנת מסמכי החוזה עקב אי התאמה לדרישות המפרטים
הנ"ל 5המפרטים הכלליים המצוינים לעיל ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט ,
הקריה ,תל אביב5
בכל מקרה של סתירה ביו האמור במסמכים ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים  ,לבין האמור
במפרט המיוחד הזה ולמתואר בתוכניות ,על הקבלן לברר לפני תחילת הביצוע ורק לאחר
קבלת הסבר או החלטה של המזמין ימשיך בביצוע בהתאם לכך 5
ביצע הקבלן לפני שברר ונימצא ע"י המזמין שיש לעשות אחרת  ,יתקן הקבלן לא דיחוי את
הנדרש וללא כל תשלום נוסף5
מחירי הצעת הקבלן כוללים כל העבודות הנלוות הנדרשות להשלמה ,הפעלה  ,הרצה
ומסירת העבודות הכל באופן מושלם ,כולל כל הבדיקות הנדרשות ,בדיקת בודק מוסמך
לחשמל ,
בדיקות מכון התקנים ,בדיקות אינטגרציה ו /או כל בדיקה אחרת שתידרש ,וכן ביצוע שירות
ואחריות במשך תקופת הבדק למשך שנתיים מיום קבלת סופית – הכל כלול במחיר 5

תאריך

חתימת הקבלן

15.00.1

תאור הפרוייקט

הפרויקט מיועד לקבלני מיזוג אויר הרשומים בענף מס  070בעלי סיווג ב 0-ברשם הקבלנים.

א.

תאור כללי לפרויקט :

*-
אחד

מותקנת בגג הבניין יח' טיפול באוויר ישנה יט"א מס  AHU .50 Aהמשרתת את
משני חדרי הצינטורים בקומה  .בבניין אשפוז מערבי

*-
במצב

יט"א זו הותקנה לפני יותר מ  08שנה ואינה בנויה לשמירת לחות  ,הציוד ישן ונמצא
בלאי ,במסגרת מכרז זה יוחלף הציוד הישן ביט'א חדשה לפי הדרישות הטכניות

כמפורט
בטבלאות הציוד ובמפרט הטכני5
הותקנה לפני מספר שנים יט"א נוספת  AHU .50 Bעבור חדר צינטור שעבר
*-
שידרוג ,
במצב הנתון לכל חדר צינטור יש מערכת יט'א נפרד עם אפשרות שליטה על טמפ'
ולחות
בכל חדר בנפרד 5
במסגרת הפרויקט תיוצר יט"א חדשה להתקנה בגג במקום היט'א הישנה עבור חדר
*-
הצינטור
העובר שדרוג לציוד צנטור חדש  ,היט'א החדשה תוצב על גבי בסיס בטון הקיים בגג
ותחובר
אל מערכת תעלות אוויר אספקה ואוויר חוזר המותקנות בפיר 5
התעלות הקיימות חוצות דרך הקומה העליונה אל קומה  .ונכנסות לאיזור חדרי
הצינטור ,
מנקודה המסומנת בתכנית יפורקו התעלות הישנות שבתוך החדר ותותקן מערכת
תעלות
חדשה כמסומן בתוכניות ובהתאמה לתכנית תקרה אקוסטית חדשה5
צנרת מים קרים ומים חמים בשיטת  0צינורות קיימת בגג  -במסגרת פרויקט זה
*-
יפורק חלק

מהצנרת הישנה ותותקן צנרת חדשה בהתאמה לחיבור את סוללות הקירור והחימום
שביט'א
החדשה כולל אביזרי צנרת חדשים  ,ברזי ניתוק ברזי פיקוד וכו' 5
*-
בקרה

יותקן לוח חשמל כוח ופיקוד חדש המיועד למערכת היט'א החדשה כולל מערכת
ממוחשבת זהה לציוד הקיים בבניין 5

*-

מערכת בקרה ממוחשבת החדשה תחובר אל מחשב מח' האחזקה כולל מסכי HMI
כמפורט בדרישות המפרט הטכני לעייל 5

בחדרי המכונות של ציוד הצינטור יותקנו יח' מפוח נחשון לקירור בלבד שיחוברו
*-
לצנרת המים
במידה וציוד יח' מפוח נחשון הקיימים הינו תקין יותאם רק מיקום הציוד לפי המצב
החדש5

ב.

תאור כללי למערכות :

יח' טיפול באוויר :
אלומניום

יצור והספקה של יט"א מסוג דופן כפולה " DS 2במבנה פרופילי
מסוג  TTC2עם מסנני אוויר כמפורט בטבלאות הציוד ,
כולל מסנן MERV-17 99597%
יט"א לפעולה בשיטת  0צינורות לקירור וחימום ,סוללת נחשון לקירור

8RD
וסוללת נחשון לחימום , 0RDלכל סוללה ברז פיקוד הדרגתי
פרופורציונלי
לוויסות הטמפ' ,Tempוכן לחימום חוזר לשמירת לחות ֵRH %
בנוסף יותקנו גופי חימום חשמליים למקרה שאין מספיק מים חמים
וכן
חיבור פיקוד למערכת בקרה ממוחשבת 5DDC
יח' מפוח נחשון מסחרי :יותקנו יחידות מזגנים מסוג מפוח נחשון  FCRלחדר הבקרה ולחדר
ציוד
כל מזגן עם סוללה לקירור וסוללה לחימום ,לכל סוללה ברז פיקוד
הדרגתי
פרופורציונלי לוויסות הטמפ'  ,גישה לטיפול ואחזקה גם מהצדדים 5

קיימת הזנת מים מחדר מכונות הקיים בגג הבניין  ,צנרת בשיטת 0

צנרת המים :
צינורות

לקירור וחימום כל השנה  ,מים קרים  7cאספקה  00cחזרה ,
מהקווים הראשיים הקיימים תותקן צנרת מים חדשה כמתואר
בתוכניות 5
תעלות פיזור אויר:

אספקת אויר דרך תעלות אוויר ומפזרי  SDMLבחדר5
יניקת אויר חוזר מתריס בחדר  ,באופן שזרימת האוויר תהיה מכל

החדר
ובכיוון אחיד5
רענון אויר טרי :

אוויר טרי מסופר מתעלה קיימת בגג המחוברת למזגן מיוחד לטיפול
באוויר טרי מטופל5

וויסות טמפ':

טרמוסטט מקומי באזור אותו הוא ממזג עם אפשרות כיול מקומי ,
וויסות טמפ' ככול שניתן לנוחות המשתמשים וכן בקרת לחות %

5ֵRH
מערכת בקרה ממוחשבת  :יותקנו בקרים ממוחשבים ליטאו"ת כולל חיבור למסכי  HMIבמח'
האחזקה של ביה"ח 5

ג.

תאור עבודות קבלן מזו"א בפרויקט :
*

אספקה והתקנת יחידת טיפול באויר יט"א בשיטת  0צינורות5

*

אספקה והתקנת יחידות מפוח נחשון בחדר בקרה וחדרי עזר 5

*

אספקה התקנת צנרת מים קרים/חמים חדשה ליט'א שתחובר לצנרת קיימת

בגג5
*
*
חיצוני "0

אספקה התקנת צנרת ניקוז מי יט'א שתחובר לצנרת ניקוז הקיימת בגג5
אספקה והתקנת מערכת תעלות אספקה וחזרה בגג הבניין עם בידוד טרמי
וחיבור אל תעלות קיימות בפיר 5

*
חיצוני "5 0

אספקה והתקנת מערכת תעלות אספקה בחללי תקרות עם בידוד טרמי

*

אספקה והתקנת דמפרי וויסות 5

*

אספקה והתקנת מפזרי אויר ותריסי אויר חוזר מסוגים שונים5

*

אספקה והתקנת לוח חשמל חדש כוח ופיקוד להזנה והפעלה מקרוב של

היט"א
*

אספקה והתקנה לוחית הפעלה מרחוק בתוך החדר עם כיול טמפ' מקומי

*

אספקה והתקנת מערכת בקרה ממוחשבת לשליטה על טמפ' ולחות5
כולל התקנת מסכי מחשב ליט"א ותוכנת הפעלה עם כל הפונקציות

הנדרשות5
*

אספקה והתקנת לוחיות הפעלה וטרמוסטט חדר ליח' מפוח נחשון לוויסות

מקומי 5
*

הרצה כיוול וויסות מכלול המערכות ומסירה למח' האחזקה של המזמין5

*

ביצוע כל הבדיקות הנדרשות כולל בודק חשמל  ,מכון תקנים וכו'

*

ביצוע שירות ואחריות במשך שנתיים של תקופת הבדק5

 15.00.2היקף העבודה :
על הקבלן לספק ,לביצוע העבודה בשלמותה ,את כל החומרים  ,הציוד,
א-
מכשירי עבודה וכלי העבודה ,רשיונות ואגרות ,הובלה ימית ו/או
האביזרים,
אוירית  ,מיסי נמל
לציוד מיובא ,הובלה יבשתית לאתר  ,מנופים ומתקני הרמה בכל גובה
הנדרש ,
פיגומים ו/או במת הרמה  ,ביצוע עבודות סבלות לרבות פריקה והעמסה ,
הנפה לגג הבניין בכל גובה שידרש והצבת הציוד במיקומו 5
וכן ביצוע עבודות ההתחברות לצנרת מים ולתעלות אוויר למערכות החשמל
והפיקוד
הפעלה וויסות והרצה וביצוע כל הבדיקות הנדרשות לרבות בדיקות מכון
התקנים ,
בדיקת בודק מוסמך לחשמל  ,בדיקות אינטגרציה ובטיחות אש  ,וכל הנדרש
ע"י
אגף הבינוי – הכל כלול במחיר הצעת הקבלן 5
על הקבלן להכין שרטוטי עבודה ותוכניות יצור ולקבל את אישור המתכנן
ב-
והמפקח ,
לספק ולהתקין את כל הנדרש במפרט הטכני ובתוכניות לרבות בדיקות
הפעלה,
ויסותים ,ולבצע כל עבודה אחרת במידה שתידרש להשלמה של מערכות
הקרור
וצינורות המים ,הברזים  ,המגופים,חיבורי צנרת לציוד ,חיווט חשמלי,
מערכות
פיקוד ובקרה ,והשלמת כל העבודות להפעלה הרצה וויסות מלא של
המתקנים,
לרבות ביצוע בדיקות מסירה ,מתן הדרכה למחלקת האחזקה של המזמין ,

וכן
ג-

ד-

לתת שירות ואחריות בתקופת הבדק 5
המזמין יהיה רשאי להוציא חלק או חלקים מהיקף מכלול העבודות נשוא
מכרז זה,
למסרן לביצוע לאחרים ,ו/או שלא לבצעם ,וזאת מבלי שהדבר ישנה את
מחירי
היחידה כפי שניתנו ע"י הקבלן בכתב הכמויות5
המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן על ביצוע בשלבים של קטעי עבודות ,
חלק או
חלקים מהיקף מכלול העבודות מכרז זה ,בכפוף לסדר התקדמות העבודות
באתר ,
וזאת מבלי שהדבר ישנה את מחירי היחידה כפי שניתנו ע"י הקבלן בכתב
הכמויות5

 15.00.3שלבי ביצוע הפרויקט :
עבודות נשוא פרויקט זה יבוצעו בשלבים בכפוף להנחיות מנהל הפרויקט והמפקח
באתר
מטעמו  ,הקבלן חייב להתאים את עבודותיו לשלביות העבודה ולהתריע מראש על
פערים בביצוע העשויים להתעורר בגלל שלביות העבודות5
בעיות ו/או
לוח זמני הביצוע בקטעים השונים יקבע ע"י מנהל הפרוייקט ועל קבלן מזוג האוויר
להתאים
את התכנות אספקת הציוד וביצוע המערכות ,צנרת ,תעלות ומפזרים  ,לוחות חשמל
ופיקוד וכו'  ,בהתאם ללו"ז זה5
למען הסר כל ספק הקבלן לא יקבל כל תוספת כספית בגין ביצוע העבודות בשלבים 5

15.00.4

תנאי תכנון

תנאי חוץ :

תנאי פנים:

קיץ:

105ºFDB

חורף:

40ºFDB

קיץ:

72ºFDB

חורף:

72ºFDB

78ºFWB

22 c

50%RH

תחום טמפ'  + 08 c / + 00 cניתן לכיוון מקומי בחדר5
תחום לחות יחסית  .0 %סטיה מותרת 5 . %

על לחץ לא מדוד :

בחדר הצינטור 5

סינון אוויר:

פליטות חום מהציוד :

אספקת מים קרים :

MERV 17 - HEPA 99.97 %

כ

12Kw

אספקה45ºF :

7ºC

חזרה55ºF :

12ºC

מסמך ג'1

 -הוראות כלליות .

05.0

פרק א

05.0.00

ביקור באתר

א-
להכיר

הקבלן או נציג מטעמו חייב לבקר במקום העבודה בזמן סיור הקבלנים ,על מנת
את תנאי העבודה ,הגישה למקום ודרך העברת החומרים  ,וכל יתר התנאים שיש

בהם
ב-
ותיאור
ג-

חשיבות לביצוע העבודה 5
הצעת הקבלן תתבסס במלואה על תנאי השטח,התוכניות ,המפרטים הטכניים
הדרישות לביצוע העבודות בכפוף להנחיות שימסרו לקבלן בעת סיור הקבלנים5
בין אם השתתף הקבלן בסיור הקבלנים ובין אם שלח נציג מטעמו ,רואים את הקבלן
כמי שבדק את האתר ותנאי העבודה  ,והמזמין לא יכיר כל טענה מצד הקבלן

בקשר
ד-
לא

לאי הבנת תנאי האתר5
מנהל הפרויקט יפסול את הצעת הקבלן אשר לא השתתף בסיור הקבלנים  ,ולקבלן

תהיה כל זכות או עילה לכל טענה או תביעה מכל סוג שהוא5
מחירי הקבלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכספיות הישירות והעקיפות
ה-
הנובעות
מביצוע העבודות בתנאים הנתונים במקום 5

05.0.00

שעות העבודה .

יש לבצע את כל העבודות בשעות העבודה המקובלות באתר  ,ללא הפרעה לפעילות
א-
השוטפת של האתר  ,עבודות מעבר לשעות המקובלות תתאפשר רק לאחר אישור
מפורש מהמזמין5
העבודות הקשורות להפסקה זמנית של מערכות פועלות באתר ,יש לבצע בתיאום
ב-
מראש עם הממונה במקום ו/או עם מנהל מח' האחזקה 5
לעבודות בלתי מקובלת לרבות עבודה באש גלויה  ,חייב הקבלן לקבל אישור מראש
ג-
ובכתב מהמפקח לפרויקט5
באם יהיה צורך לעבוד בשעות בלתי מקובלות  ,בכפוף להנחיות המפקח ,על הקבלן
ד-
לקבל אישור מפורש ומראש מהמזמין ,וזאת על מנת לא לגרום להפרעות כל שהן
במקום ,עבודות מעבר לשעות המקובלות ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום מיוחד
וללא כל תוספת מחיר5
המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את העבודה בזמן שעות העבודה
ה-
המקובלות ,
וגם תוך כדי העבודה  ,ללא התראה מראש  ,במידה ועבודות הקבלן עשויות להפריע
לעבודות אחרים באתר ו/או לפעילות השוטפת הנדרשת באתר5

05.0.00
א-

היקף העבודה

על הקבלן לספק ,לביצוע העבודה בשלמותה ,את כל החומרים  ,הציוד ,האביזרים,
מכשירי עבודה וכלי העבודה ,רשיונות ואגרות ,מנופים ומתקני הרמה  ,פיגומים,
הובלה ימית ואוירית ,מיסי נמל  ,הובלה יבשתית  ,סבלות  ,לרבות פריקה והעמסה
ומנוף באתר ,חומרי עזר ,שלטים וסימון ,בדיקות מכל סוג שידרש לרבות בודק
מוסמך לחשמל ,בדיקות מכון התקנים (מת"י) ,בדיקות כיבוי אש  ,וכל הנדרש

ב-
בדיקות

להשלמת מכלול העבודות ומסירה למזמין – הכל באופן מושלם 5
על הקבלן להכין שרטוטי עבודה ותוכניות יצור,לספק ולהתקין את המערכות  ,לבצע

הפעלה ,ויסותים ,וכן לתת שירות ואחריות ,ולבצע כל עבודה אחרת במידה
שתידרש
להשלמה של המערכות  ,לרבות מסירה והדרכה למחלקת האחזקה של המזמין –
הכל באופן מושלם5
המזמין יהיה רשאי להוציא חלק או חלקים מהיקף מכלול עבודות נשוא מכרז זה,
ג-
למסרן לביצוע לאחרים ,ו/או שלא לבצעם ,וזאת מבלי שהדבר ישנה את מחירי
היחידה
כפי שניתנו ע"י הקבלן בכתב הכמויות5
המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן על ביצוע בשלבים של קטעי עבודות  ,חלק או
ד-
חלקים
מהיקף מכלול העבודות מכרז זה ,בכפוף לסדר התקדמות העבודות באתר  ,וזאת
מבלי
שהדבר ישנה את מחירי היחידה כפי שניתנו ע"י הקבלן בכתב הכמויות5

05.0.04

תוכניות עבודה

תוכניות המכרז הינן כלליות ודיאגרמטיות ,ואינן בהכרח מציינות כל פרט ופרט
א-
הדרושים
להפעלה תקינה ומושלמת של מערכות האוורור  ,מערכות הטיפול באויר ,צנרות
המים  ,מערכות החשמל ,ומערכות הפיקוד והבקרה5
הקבלן יכין תוכניות עבודה מפורטות של העבודה לביצוע  ,וזאת לאחר שיוודא את
המצב הקיים באתר בהקשר לעבודה זו 5
לא תיעשה כל עבודה ,ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד ,שאינם מתאימים בדיוק
ב-
לתוכניות העבודה ולמפרט הציוד המאושר5

לא יחל הקבלן בעבודתו עד אשר יאושרו תוכניות העבודה.
ג-

הקבלן יכין מפרטי ציוד (לרבות נתונים קטלוגיים) ותוכניות עבודה,
בארבעה עותקים ויגישם לאישור 5לאחר אישור המסמכים ,יוחזר לקבלן עותק

מאושר,
על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה5
בכל מקרה תכלולנה תוכניות העבודה שיכין הקבלן את השרטוטים
והמפרטים הטכניים הבאים:
 קטלוגים ומפרטים טכניים לאישור מראש של הציוד , תכניות יצור ליחידות טיפול באוויר –יטאו"ת לסוגיהם השונים 5 שרטוטי היצור של חלקי הציוד ,לרבות נחשוני קרור /חימום5 מפרטי יצור למנועים חשמליים ומפוחי אויר  ,לסוגיהם השונים5 מפרטי יצור ופרטי אביזרי צנרת מים  ,שסתומים ,מסננים וכו' שרטוטי התקנת הציוד באתר כולל בסיסים לציוד5 תכניות יצור להתקנת מהלכי צנרת ,תליות וחיזוקים5 תכניות מראה פני לוחות החשמל והפיקוד וסידור האביזרים5 תוכניות חשמל  ,חיווט וסימון כל חיבורי הכוח ,הפיקוד והבקרים 5 פרטים וקטלוגים מפורטים ומלאים של כל חלקי חילוף לציודלסוגיהם השונים ,עם סימון כל הפרטים השייכים לדגם הנדרש5
 השלמה של כל תוכניות העזר  ,חתכים  ,פרטי הרכבה וכל הנדרשלביצוע העבודות5
 -תיעוד מושלם ומלא של המערכות והציוד המותקןAS MADE 5

05.0.05
א-
ובעלת

ציוד וחומרים

הציוד והחומרים ושאר האביזרים ,שיסופקו על ידי הקבלן ,יהיו מתוצרת מוכרת
מוניטין ,והקבלן יספק את הנ"ל לאתר רק לאחר קבלת אישור המתכנן והמפקח

בכתב5
הציוד יתאים בפרטיו לאמור בדפי התאור הטכני ,שמולאו על ידי המתכנן,והמהווים
חלק
ב-
ג-
ד-

מהמפרט המיוחד או התוכניות5
בכל מקרה בו יחידות ציוד חוזרות מאותו סוג ,פעמיים או יותר ,הן תהיינה מאותו
סוג ומאותה התוצרת ,וזאת גם בהעדר הוראה אחרת בכתב5
למפקח תהיה בכל עת גישה לציוד בבתי המלאכה לשם בקרה ומעקב אחר הייצור,
בסיום היצור יבדק ע"י המתכנן והמפקח לפני העברה לאתר 5
הציוד יפעל ללא יצירת רעש ורעידות מיותרים ויתאים להפעלה בפעולה רצופה
בפרקי
זמן ארוכים ללא הפסקות 5באם ימצאו רעידות ורעשים הגבוהים מהרצוי בעיני
המפקח,
יתקן הקבלן פגמים אלה על חשבונו לשביעות רצונו של המפקח5

05.0.06
א-

ב-
ג-
ד-

דוגמאות וביקורת העבודה.

הקבלן יספק דוגמאות של חומרים ,לרבות קטע דוגמא של צנרת מים ואביזרי
הצנרת ,ברז מגוף ,בידוד לצנרת ,וכן ציוד פיקוד ובקרה ואביזרים נוספים שידרוש
המפקח בטרם יוזמנו מספקים ,עבור דוגמאות אלו לא ישולם 5הדוגמאות המאושרות
תשמשנה כדגם לביצוע העבודות5
אם מערך הרכבה של פריט ציוד חוזר במבנה בצורה זהה או דומה ,מספר פעמים,
יתקין הקבלן ,לדרישת המפקח ,מערך לדוגמא במבנה ,או מחוצה לו (למשל :הרכבה
של מגוף טיפוסי ) זאת ללא תוספת מחיר5
אישור של פריט ציוד על ידי המתכנן או המפקח לא יגרע במאומה ובכל צורה שהיא
מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן להספקה והתקנה נאותה של הציוד
ולאחריותו לנ"ל עד לסיום תקופת הבדק על פי החוזה 5
הקבלן חייב להעמיד על חשבונו את כל הכלים והמכשירים הנחוצים בשביל ביקורת
הציוד והעבודות  ,בכל עת שיתבקש ,ובמידה וידרש גם בעלי מקצוע לצורך כך ,
ולתקן כל פגם על פי הוראות המפקח במידה ולא בוצע בהתאם לתוכניות או
להוראות המפקח 5כל עבודות הבדיקה לרבות בדיקות ע"י מכון התקנים מת"י ,
בדיקות כיבוי אש  ,בודק מוסמך לחשמל ,
וכל התיקונים ככל שידרשו  ,יעשו על חשבון הקבלן וללא כל תוספת מחיר למחירי
המכרז5

05.0.07

דרישות מקבלן מיזוג אוויר

בנוסף לדרישות בתנאי החוזה ,בתכניות וביתר מסמכי החוזה,להלן דרישות נוספות
ו/או משלימות:
א-

על הקבלן להודיע למפקח בכתב ,תוך שבוע מיום מתן צו התחלת עבודה את
הפרטים הבאים:
שם מנהל העבודה האחראי על הביצוע 5
50
רשימת קבלני המשנה למקצועותיהם5
50
רשימת יצרני הציוד המוצעים על ידי הקבלן5
50

לוח זמנים להספקת הציוד5
50
על הקבלן לקבל את אישור המזמין בכתב לפרטים הנ"ל5
5.
על הקבלן להודיע למפקח לפני התחלת כל עבודה או הזמנת ציוד על סתירות בין
תכניות האוורור ומזוג אויר לבין תכניות אדריכלות(,אם יש) קונסטרוקציה וכו',
לרבות מידות הפתחים ,אפשרויות גישה וכו' ,ולקבל את הנחיות המפקח בנדון5
לא הודיע הקבלן למפקח במועד הנ"ל  -תחול עליו כל האחריות לגבי כל פרטי

ב-

הביצוע,
ג-

ד-
הקבלן

לרבות לגבי שינויים שעלולים לנבוע בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה
למידות הפתחים או לאפשרות גישה5
על הקבלן לדאוג לתיאום הביצוע של הפתחים והמעברים בקירות ו/או בתקרות
הדרושים לגישה ולמעברי צנרת ,תעלות אויר ,כבלי חשמל והכנסת ציוד והרכבתו5
במקרה והפתחים והמעברים מחייבים שינוי בתוכניות האדריכלות או קונסטרוקציה,
על הקבלן להודיע למפקח בכתב ולקבל הוראותיו5
ביצוע העבודות הכרוכות בהפעלת אש גלויה ,כגון עבודות עם ברנר הלחמה,על
לקבל מראש אישור בכפוף לנהלי הבטיחות לעבודה באש גלויה של המזמין
הקבלן מתחיב לפעול אך ורק לפי נוהלים אילו5
הקבלן אחראי להעביר לכל עובדיו את הוראות הבטיחות בעבודה של אש גלויה5
ביצוע הנ"ל כחלק ממחיר העבודות  ,לא תשולם כל תוספת מחיר למילוי דרישה

זאת5
ה-

מנהל העבודה באתר מטעם הקבלן ידאג להודיע למפקח על הפרויקט
 00שעות מראש על המועד הצפוי לביצוע עבודות באש גלויה ,לא יחל איש בביצוע
עבודות באש ללא אישור בכתב של המפקח וללא נוכחותו הפיזית של המפקח

במקום5
ו-

כל עובדי הקבלן ,ללא יוצא מהכלל  ,חיבים להיות מודעים לאיסור החל בהפעלת
אש גלויה ללא תיאום מוקדם כאמור5
כל עבודה בגובה העולה על  0מטר מחייבת נקיטה באמצעי הזהירות הבאים :
 שימוש בסולמות תקניים ותקינים או בפיגומים תקניים העונים לדרישות החוק 15במקרה של שימוש בסולם יש לוודא שהמרחק בין רגלי הסולם לאנך יהיה רבע
מגובה האנך עד לנקודת משענת הסולם 5כמו כן יש להקפיד שרגלי הסולם
יוצבו
במקום שימנע החלקת הסולם  ,ומאותה הסיבה יהיה חלקו העליון של
הסולם קשור
בעבודה במקום גבוה בו קיימת סכנת נפילה  ,יש להשתמש בחגורות ורתמות
בטיחות תקניות ותקינות5
-0
-0

אין להשאיר סולמות עומדים בזמן הפסקות העבודה אלה להבטיחם במצב
שכיבה5

הקבלן מתחייב להקפיד על שמירת הוראות בטיחות בעבודה בגובה ולהורות לכל
העובדים מטעמו לקיים הוראות אילו כנדרש 5
-0

האחריות הבלעדית לקיום הוראות הבטיחות בעבודה חלות על הקבלן ועל

כל העובדים מטעמו  ,לא תתקבל כל טענה לאי קיום האמור לעייל בגלל
"קוצר זמן "
או טענה אחרת מכל סוג שהוא5
ז-

הקבלן לא יהיה רשאי להשאיר באתר העבודה או בסביבתו כל אביזר  ,כלי עזר ,
כלי עבודה ו/או חומרים וציוד עבודה ,עם סיום יום העבודה יבדוק מנהל העבודה

באתר
ויודא כי לא נשאר ציוד ו/או חומרים מכל סוג שהוא5
הקבלן אחראי לתאום הביצוע ופיקוח על התאמת כל העבודות והדרישות הטכניות
ח-
הנדרשות,
לביצוע מושלם ותקין של מתקני הקירור ומיזוג האוויר ,החיווט החשמלי ,הפיקוד
והבקרה,
הפעלה וויסות והרצת המתקנים ,לרבות ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ,בדיקת בודק
מוסמך
לחשמל ,בדיקות מכון התקנים (מת"י) ,בדיקות אינטגרציה ו /או כל בדיקה אחרת
שתידרש ,
וכן ביצוע שירות ואחריות במשך תקופת הבדק למשך שנתיים מיום קבלת סופית –
הכל כלול במחיר הצעת הקבלן 5
בגמר העבודה ,על הקבלן למסור סט תוכניות מעודכנות כפי שבוצע בפועל AS
ט-
וכן סט תיעוד כנ"ל על -גבי דיסקט מחשב מותאם לתוכנת השרטוט
MADE
"אוטוקאד"
המקובלת במרכז המחשוב של המזמין5

05.0.08
א-
ב-
לבצע
ג-

רשיונות

הקבלן חייב להיות רשום בענף מס  070ובעל סיווג ב 0-ברשם הקבלנים.
הקבלן ידאג לקבלת כל הרשיונות הדרושים לביצוע העבודה וישלם עבורם ועליו
את עבודתו בהתאם לכל החוקים בעלי הסמכות בקשר לביצוע העבודה5
הקבלן יקבל את כל האישורים הנדרשים לגמר עבודות ההתקנה ,לרבות אישור
בודק מוסמך לעבודות החשמל ,אישור בדיקות מכון התקנים  ,אישור תאימות לציוד

פיקוד
ובקרה  ,וכל אישור שידרש מטעם מנהל הפרוייקט – הנ"ל כלול במחירי הצעת
הקבלן5
הקבלן ישלם על חשבונו עבור כל הבקשות ,הרשיונות והאישורים וימציא העתקים
ד-
מהם למזמין5

05.0.09

נזקים בטוח ואחריות

הקבלן יבטח על חשבונו ,את עצמו ואת המזמין  ,את כל החומרים והציוד ,ביטוח
נזק,
אבדן רכוש או פגיעה בגוף ,העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין לכל אדם הנמצא
בשרותו
וכן חבות מעבידים ובטוח צד ג'  ,וכל דבר אחר הקשור בביצוע העבודה ,עד לקבלתה

הסופית על ידי המזמין  ,הכל כמפורט ובהתאם לדרישות הביטוח המופיעות בחוזה
5
הקבלן אחראי באופן מלא ומושלם גם ובנוסף לכל עבודות קבלני המשנה ויצרני
המשנה
מטעמו  ,לרבות קיום אחריותו לנזקים ולביטוח מלא של עבודות קבלני המשנה
ויצרני
המשנה מטעמו5
הכל בכפוף ובהתאם לדרישות הביטוח של המזמין  ,וכמפורט בחוזה ובהזמנת
העבודה .

05.0.00
א-
חשמל
ב-
ג-

המזמין יספק באתר :
קו הזנת חשמל עד למיקום לוח החשמל הראשי למתקני מיזוג האויר ,ונקודת
לצרכי ביצוע העבודות עבור הפעלת כלי העבודה בלבד5
בסיסי בטון עבור התקנת הציוד בהתאם לתוכניות הביצוע שיגיש הקבלן 5
הערה :בסיסי אינרציה למשאבות מבוצע ע"י קבלן מזוג אוויר 5
קו אספקת מי רשת בקרבת המבנה ,ונקודת חיבור לקו מים במידה ונדרש5

05.0.00
א-
הספקה

אספקת חשמל ,מים ,על ידי המזמין .

תיאום עבודות בין קבלנים.

באתר יבוצעו בו זמנית עבודות על ידי קבלנים אחרים בתחומים שונים  ,לרבות
והתקנה של אביזרים ומתקנים אחרים  ,שאינם בתחום הביצוע של קבלן מיזוג האויר

5
הקבלן מתחייב בזה לתאם מראש את ביצוע העבודותיו עם כל הגורמים האחרים
ב-
העובדים
באתר  ,ולאחוז בכל האמצעים על מנת לא לגרום להפרעות לפעילות של קבלנים
אחרים
העובדים באתר ו/או באתרים סמוכים  ,לרבות אי סגירת מעברים ומתן גישה
חופשית5
עבודות בנייה יבוצעו בתיאום עם העבודות למיזוג האויר ויכללו בין היתר הכנת
ג-
בסיסי בטון
או קונסטרוקצית פלדה עבור הציוד ,הכנת פתחים ומעברים בבטון  ,ביצוע איטומי
בנין נגד
חדירת גשם וכל עבודה אחרת שתידרש בכפוף להוראות המפקח באתר5

05.0.00
א-

אחריות למבנים ומתקנים קיימים .

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים קיימים באתר עבודותו ו/או בקרבתו וכן לציוד ,
לקוי חשמל  ,לקווי מים  ,לתקשורת טלפונים ,למבני עזר ,מדרכות ,כבישים וכל מתקן

אחר
מכל סוג שהוא הקיים באתר 5
הקבלן יתקן כל נזק שיגרם לנ"ל כתוצאה מביצוע עבודתו  ,או כתוצאה מפגיעה בנ"ל
ב-
במהלך העבודה בדרך כל שהיא  ,ניתוק  ,מכה ,התנגשות וכו' כולל תיקון פגיעות
באיטום גג
לרבות בדיקת הצפת מים 5
על הקבלן חלה האחריות לוודא לפני תחילת העבודה שיש בידו כל הנתונים לגבי
ג-

ד-
ה-

מתקנים הקיימים באתר והעשויים להפגע כאמור 5
עם גילוי מתקן המפריע למהלך העבודה התקין  ,על הקבלן להודיע מיד למפקח
ולקבל את הוראותיו לאופן הטיפול 5
הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין ו/או בא כוחו  ,מכל אחריות לנזק
שיגרם לאותם מבנים ו/או ציוד הקיימים  ,ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון
המפקח והמזמין  ,וכן לשאת בכל ההוצאות  ,הן הישירות והן העקיפות שייגרמו
כתוצאה מהנזק הנ"ל5

05.0.00

מניעת הפרעות .

הקבלן יבצע את עבודתו באתר מאוייש ופעיל  ,לכן הקבלן מתחייב לבצע את
העבודה תוך התחשבות מירבית בצרכי הפעילות השגרתית של האתר ,
במשך כל זמן העבודה  ,ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג
שהוא ,וכן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד שיש
בהם כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב או אנשים 5

05.0.04
א-
ב-
באתר5
ג-
ד-
ה-

ציות להוראות בטחון .

הקבלן ועובדיו יהיו כפופים לתנאי בטחון שוטף של המזמין באתר 5
כל העלויות הכספיות הנובעות מדרישות הביטחון יכללו במחירי הצעת הקבלן ,
לא תאושר תוספת כלשהיא למחיר הצעת הקבלן בגין דרישות הביטחון כאמור5
לפני תחילת העבודה  ,על הקבלן להעביר רשימה שמית כולל מספרי זהות של כל
עובדיו וקבלני המשנה שיעבדו בפרויקט זה ולקבל את אשור כניסתם מהממונה
בכל מקרה של אובדן אישור כניסה יש להודיע מיידית למפקח ו/או לממונה באתר 5
הקבלן ידווח למפקח על כל תקלה ביטחונית  ,אובדן מסמכים וכניסה בלתי מורשית
לאתר העבודה 5
בכל מקרה של הפרה כלשהי מהנחיות הבטחון הנ"ל  ,תופסק עבודת הקבלן באתר ,
ולקבלן לא תהיה טענה או תביעה כנגד המזמין 5

05.0

פרק ב

05.0.00

הגנה על הציוד.

א-

 -מסירת עבודות .

הגנה על הציוד
הקבלן יגן על ציוד המתקן ואביזריו ממועד התקנתו ועד למסירתו למזמין,
לרבות כיסוי מלא ביריעות פוליאתילן עבות כהגנה מפני טיח ,אבק ו/או כל לכלוך אחר
כתוצאה מעבודות הבנייה ותנאי המקום5
פתחים בתעלות וצנרת יאטמו עד גמר עבודות ההרכבה 5כל נזק ,שיגרם לציוד

במהלך
ב-

ג-

העבודה עד לקבלה הסופית ,יותקן על-ידי קבלן מזו"א ללא תוספת תשלום5
העברת חומרים וציוד
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם עליו להעביר את הציוד למקומו5
במידה ותנאי המקום ידרשו זאת ,הציוד יובא מפורק ויורכב לאחר הכנסתו למקומו5
מכשירי הרמה כלשהם ,הדרושים לשם העברת הציוד למקומו ,יובאו על-ידי הקבלן
ובאחריותו ,ללא כל תוספת מחיר5
הציוד יועבר למקום רק לאחר בדיקתו ואישורו על-ידי המפקח 5
הגנה מפני קורוזיה
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  0.076במפרט הכללי ,הקבלן יספק ציוד לאתר כשהוא
מוגן מפני חלודה וקורוזיה 5בדרך כלל ההגנה תהיה על ידי ניקוי חול וצביעה בצבע
אפוקסי  ,לפי המלצות חברת "טמבור" ואישור המפקח5
לציוד מיוחד שידרשו עבורו הגנות מיוחדות הן תתוארנה במפרט המיוחד ו/או בכתב

כמויות5
ד-

כל הברגים  ,האומים  ,הדסקיות והקפיצים יהיו מגולבנים5
טיב חומרים ,ציוד ועבודה
מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי ובחוזה ,החומרים ,האביזרים והציוד שיכללו
במתקן יהיו חדשים ומטיב שאושר מראש ע"י המתכנן והמפקח5
הציוד יתאים בפרטיו לאמור בדפי התיאור הטכני ,שמולאו על-ידי המתכנן,
והמהווים חלק מהמפרט המיוחד או התוכניות5
העבודה במבנה תבוצע בנוכחות מנהל העבודה ובפיקוח של האחראי מטעם הקבלן 5
למפקח הזכות להורות לקבלן לפרק ציוד או אביזר או כל חלק או חומר אחר במתקן ,
שאינו מתאים לדרישות החוזה ולהחליפו באחר5

05.0.00
א-
ב-
50
50
50

גישה וניקוי השטח .

גישה ושינוע ציוד
מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי הקבלן יבטיח גישה נוחה לאחזקה,
טיפול בציוד והוצאתו בעתיד ממקומו לצורך תיקון או החלפה5
סילוק שיירים וליכלוך
הקבלן יהיה אחראי לסילוק שיירים ,ליכלוך ונפל ממקום העבודה ,תוך מהלך עבודתו,
וידאג בכל עת לניקוי המקום ולמניעת הפרעות למעבר אנשים או ציוד של אחרים5
הקבלן ישאיר את המקום נקי לחלוטין עם סיום עבודתו,לשביעות רצונו של המפקח5
המזמין יהיה רשאי לקחת לצרכי ניקיון אנשים אחרים על חשבון הקבלן,
אם לא ימלא אחר חובתו זו תוך זמן סביר עד תום עבודתו באתר5

05.0.00
א-

ב-

ג-
ד-

05.0.04
א-
ב-
ג-
ד-

-0
-0
-0
-0
-.

סימונים ותוכניות

על גבי הציוד יספק ויתקין הקבלן דיסקיות זיהוי בקוטר לא פחות מ . -ס"מ
עשויים פלסטיק לבן עם חרוט שחור ממוספרות לכל שסתום ,מסנן ,אל חוזר וכו'
ולכל אביזר פיקוד ובקרה5
מספרי הזיהוי יתאימו לתוכניות הצנרת ולאביזרים ,אשר יסופקו בתוך תיק המתקן 5
תוכנית הצנרת תראה את כל האביזרים המופיעים בתוכניות הצנרת והפיקוד5
על-גבי הצנרת יסמן הקבלן את ייעוד הצנרת בכתב ברור עם שבלונה ,ועם חצים את
כווני הזרימה5
הקבלן יספק תוכניות המראות את מיקום פתחי ומקומות גישה לטיפול וביקורת,
כגון מיקום רגשים וכו' ,וכל הנדרש לתחזוקת המתקנים 5

05.0.05

א-

מסירת עבודה.

עם סיום העבודה ,על הקבלן להריץ את המערכות השונות לתקופה של חדש ימים,
ובתקופה זו יבצע הקבלן את כל התיקונים ,וויסותים הדרושים לפעולה תקינה של
המערכות המותקנות 5לפני מסירת המתקן יורה וידריך הקבלן את המשתמשים 5
תקופת ההדרכה תארך שבועיים בעונת הפעלת המערכת5
לאחר ביצוע ההפעלה יכין הקבלן תיק מתקן לבדיקת המתכנן  ,מסמכי תיק המתקן
כמפורט לעייל ,יבדקו ע"י המתכנן והמפקח ,כאשר לאחר הבדיקה יתקן הקבלן את
הנדרש עפ"י הערות המתכנן והמפקח וימסור חמישה תיקי מתקן מלאים ומסודרים
לידי המזמין 5
מסירת תיק המתקן יהיה תנאי מוקדם לקביעת מועד למסירת המתקנים למזמין ,
ללא מסירת תיק המתקן כאמור לא תתחיל תקופת הבדק גם אם המתקנים
הופעלו במלואם5
בעת ביצוע תהליך המסירה למזמין  ,יבדקו נתוני הרישום בתיק המתקן לרבות
כיולים  ,וויסותים ומדידות כפי שרשם הקבלן במועד ההפעלה ,וכן מסמכי בדיקות
בודק מוסמך לתקינות מערכות החשמל ,בדיקות מכון התקנים (מת"י) ,
בדיקות אינטגרציה לגילוי אש  ,וכל הנדרש 5

וויסות והפעלה

כללי
עם סיום העבודה ולפני מסירתה על הקבלן לבצע את כל הוויסותים הנדרשים,
ולהפעיל את כל המערכות בהתאם לנדרש בשרטוטים ובמפרט5
הקבלן יספק את כל המכשירים הדרושים לביצוע הוויסותים5
הקבלן יערוך רישום מסודר של כל הפעולות  ,הכיולים והוויסותים ,
וימסור למפקח רשימת הבדיקות שבוצעו עם דו"חות ותוצאות5
המפקח רשאי לדרוש מספר בדיקות לפי עונות השנה 5
רשימת הבדיקות והוויסותים הרשומים להלן אינה בהכרח מלוא הנדרש
לויסות כל המערכות ואינה מציינת את כל הבדיקות והוויסותים שיש לבצע5
הקבלן ישלים בנוסף את ביצוע כל הנידרש באופן מושלם ובכפיפות
להוראות המתכנן והמפקח 5

ב-

למשאבות מים ייבדקו וירשמו:
ספיקת מים 5
צריכת זרם מנוע משאבה5
כיוון מגן יתרת זרם5
לחץ בכניסה למשאבת המים 5
לחץ ביציאה ממשאבת המים 5
כיוון מגן זרימת מים5
בדיקת רמת הרעש5

ג-

ליחידות טיפול באויר ייבדקו וירשמו:
ספיקת האוויר של מפוח היחידה5
צריכת זרם המנוע של המפוחים5
כיוון יתרת הזרם של המנועים5
לחץ סטטי ודינמי של המפוח5
בדיקת רמת הרעש 5
טמפרטורת מים בכניסה לסוללת הקירור
טמפרטורת מים ביציאה מסוללת הקירור
טמפרטורת מים בכניסה לסוללת החימום
טמפרטורת מים ביציאה מסוללת החימום
טמפרטורת אויר בכניסה ליט"א
טמפרטורת אויר ביציאה מיט"א

ד-

ליחידות מסנני אויר ייבדקו וירשמו:
ספיקת האוויר של המסנן5
מפל הלחץ על גבי המסנן  -כניסה ויציאה5
כיוול בקרת סתימת מסנן 5

ה-

ליחידות מפוחי פליטה ייבדקו וירשמו:
ספיקת האוויר של מפוח היחידה5
צריכת זרם המנוע של המפוחים5
כיוון יתרת הזרם של המנועים5
לחץ סטטי ודינמי של המפוח5
בדיקת רמת הרעש 5

ו-

למערכת החשמל והפיקוד ייבדקו וירשמו:
צריכת זרם מכסימלי בעומס מלא5
כיוון מגן טמפ' גבוהה5
כיוון טימרים  ,שעוני הפעלה והשהיה5
תקלה למצב חוסר זרימת אוויר (מפסק דגל)5
צריכת זרם גופי חימום חשמליים (אם יש )
תקלה למערכת גילוי אש/עשן5
וויסות בקרת מהירות למפוחי מעבה 5
חיבור הכנות למערכת בקרה ממוחשבת למרכז הבקרה5
רישום פעולה לכל מממסר לחץ5
רישום פעולה לכל ממסר טמפרטורה5

ז-

למערכת בקרה ממוחשבת ייבדקו וירשמו:
כל הפרמטרים הנדרשים לעייל כולל סימון במסכי המחשב5
כל התוכנות והאפליקציות הנדרשות ממערכת הבקרה הממוחשבת5

05.0.06

תיק המתקן .
על תיק המתקן לכלול:
תיאור המתקנים 5
רשימת הציוד המותקן עם ציון מספר הפריט5
מפרטים טכניים ועקומות פעולה של הציוד5
דו"ח הפעלה וטבלאות כיול וויסות5
אישור בודק מוסמך לתקינות מתקני החשמל5
אישור ממונה הבטיחות ו/או יועץ הבטיחות לתקינות המערכות5
תוכניות עבודה כפי שבוצעו בשטח as made
סכמות זרימה ותרשימי ההפעלה 5
קטלוגים של הציוד ופירוט טכני מלא של המנועים ,המדחסים ,המפוחים
מחליפי החם יחידות טיפול באויר וכו'5
תפוקות מחליפי החום לסוגיהם השונים5
ספיקות וטמפרטורות של אספקת אוויר והחזרת אוויר לכל יחידה 5
רשימת כל הרצועות מיסבים ,גלגלי הינע כולל מידותיהם
מספרי הקטלוג של כל ציוד 5
רשימה של חלקי חילוף מומלצים לרכישה ע"י המזמין5
רשימת ספקים לחלקי הציוד כולל טלפון 5
הוראות הפעלה מפורטות וכן רשימת תקלות אפשריות והטיפול בהן5
הוראות אחזקה וטיפול שוטף ,יומיומי ,שבועי ,חודשי ושנתי5

05.0.07

הדרכה .

עם סיום העבודה ,ולאחר שהקבלן יריץ את המערכות השונות לתקופה של חודש
ימים,
ובתקופה זו יבצע הקבלן את כל התיקונים ,וויסותים הדרושים לפעולה תקינה של
המערכות המותקנות ,יורה וידריך הקבלן את המשתמשים בכל הקשור למתקנים
השונים
כולל איתור תקלות ואיפיוני וויסות שונים ,וכן ידריך וימסור הנחיות לפעולות
הנדרשות
לצרכי אחזקה שוטפת 5
תקופת ההדרכה תארך לפחות שבועיים לאחר הפעלת המערכת5

05.0

פרק ג -

05.0.00

שירות ואחריות

א-

שירות ואחריות.

עם קבלה סופית של המתקן ,תחל תקופת הבדק והאחריות ,שתהיה שנתיים מיום
קבלה סופית ועפ"י המפורט בחוזה 5במשך כל תקופת הבדק והאחריות  ,יעניק
הקבלן שירות ותחזוקה מלא למתקן כולל החלפת כל חלק פגום לרבות מדחסי

קירור
ב-

מנועי חשמל  ,שסתומים וכו' 5
מחיר ביצוע שירות ואחריות כלול במחירי הצעת הקבלן5
בגילוי תקלה במתקן 5הקבלן מתחייב לענות לקריאת שירות מיידית ושלא תעלה על
 6שעות לציוד חיוני ו 00 -שעות למכלול המתקנים  ,וזאת ממועד קבלת קריאת

השירות
ג-
תוארך
ד-
לפעולה

במשרד הקבלן או במכשיר הקשר של טכנאי השירות מטעם הקבלן5
במקרה של קלקול ,פגם ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או חלק ממנו,
תקופת הבדק והאחריות ,על כל המתקן או על חלק ממנו 5
הקבלן מתחייב לטפל באופן רצוף לתיקון התקלה  ,עד להחזרת כל המתקנים
מלאה ותקינה וכן למלא אחר כל הוראות יצרני הציוד לסוגיהם השונים להבטחת

אחזקתו
התקינה של הציוד 5
הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ,ויספק ויתקין
ה-
חלק חדש
ותקין במקומן 5חלקי ציוד פגומים שניטלים לתיקון ,יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים,
שיאפשרו הפעלת המתקן במשך תקופת התיקון5
כמו כן ידריך הקבלן במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן הפעלתו
ו-
ואחזקתו התקינה5
במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות השירות  ,וינהל לגביהן רישום בספר
ז-
מתקן
שינוהל על-ידו  ,ספר המתקן ישמר בצמוד למתקן5
רישום פעולות תחזוקה שוטפת כנדרש בהוראות האחזקה5
()0
בדיקה של כל אביזרי הפיקוד הכיוול והבקרה והטיפול בהם5
()0
בדיקת מנועי החשמל וכיול יתרת זרם 5
()0
בדיקה וניקוי של לוחות החשמל ואביזרי הפיקוד ,
()0
בדיקה וחיזוק של כל האטמים ,הברגים ,האומים וכו' ,
().
בדיקה ,גרוז ושימון של כל המנועים והמיסבים לפי הנדרש5
()6
ניקוי מסנני אוויר והחלפת מסננים ככול שנידרש5
()7
בדיקת תקינות פעולה כללית  ,וויסותים וכיולים כנדרש5
()8
הקבלן יערוך ,במשך תקופת הבדק ,ביקורות תקופתיות קבועות לבדיקת המתקן
ח-
ופעולתו
התקינה 5מספר הביקורות לא יהיה קטן מאשר שש לשנה5
לא יבוא הקבלן לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל ,רשאי המפקח להורות על
ט-
רכישת
החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן
בכל
ההוצאות 5לרבות קיזוז מחשבונות הקבלן ו/או מימוש ערבות הבדק5

05.0.00
א-
ב-

חלקי חילוף .

הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו חלקי חילוף ,חומרים וציוד ,העשויים להיות דרושים
מפעם לפעם לתיקון תקלות אפשריות לרבות במסגרת תקופת הבדק שהקבלן חייב
לתת למתקן 5
במקרה והקבלן לא יספק חלקי חילוף וציוד כמפורט לעיל,
רשאי המפקח להורות על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות עובדים
אחרים או קבלנים אחרים ,ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות  ,לרבות קיזוז
מחשבונות הקבלן ו/או מימוש ערבות הבדק 5
מסמך ג' - 2מפרט טכני מיוחד.

פרק 05.0
05.0.0
15.1.1 -1

חיבור למערכות

קיימות 5

מוקדמות :

מחיר היחידה כולל  -כל עבודות הכנת תוכניות היצור,קבלת
אישורי
המהנדס לפני היצור  ,ביצוע בדיקות במפעל היצרן  ,הובלה
וסבלות,
הצבת הציוד ע"ג הבסיס כולל מנופים וסבלות ,פיגומים בכל גובה
שידרש
חיזוקים תמיכות  ,עבודות גימור  ,צביעה  ,שילוט  ,הפעלה הרצה
וויסות
ראשוני  ,ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ומסירת העבודות  ,הכל
באופן תקין
לפעולה מושלמת ומלאה5

15.1.1 -2

חיבור לצנרת מים קיימת:

על הקבלן לפרק קטעי צנרת קיימת בהתאם להנחיות שיקבל באתר
להתחבר בנקודות שיסומנו להמשך התקנת הצנרת החדשה נשוא
הפרויקט
ביצוע הנ"ל יהיה לפי תיאום מראש עם אחראי מח' האחזקה של בית
החולים

אסור לפרק או לנתק פעולת צנרת קיימת ללא תאום מראש למניעת
הפרעות
ו/או שיבוש פעולת מתקנים אחרים הקשורים למעגל צנרת זו5

15.1.1 -3

חיבור למערכות חשמל ובקרה קיימת:

על הקבלן לחבר את קוי הזנות החשמל שיוכנו עלידי אחרים אל
לוח/ות
החשמל המסופקים עלידו וכן לחבר את קוי התקשורת לבקרה
הממוחשבת
ולהתקין את מסכי הבקרה במח' האחזקה של ביה"ח  ,בהתאם
להנחיות
שיקבל באתר 5
אסור לפרק או לנתק קווי חשמל כוח או פיקוד קיימים ללא תאום
מראש
למניעת הפרעות ו/או שיבוש פעולת מתקנים אחרים באתר5

פרק 05.0

ציוד טיפול באויר .

פרק

15.2.1
15.2.1-1

יחידת טיפול באויר
יחידת מזגן טיפול באויר
מבנה היחידה

-

יט"א AHU

יחידות לטיפול באוויר תהיינה באופן כללי בהתאם לפרק  0.500של המפרט
הכללי
15.2.1-2
הפרויקט

15.2.1-3

הבינמשרדי ובהתאם לדרישות הטכניות שלהלן5
תוכניות היצור ליחידת טיפול באוויר תוגשנה לאישור המתכנן ומנהל
אין להתחיל ביצור הציוד ללא אישור ע"ג התוכניות.
לפני ייצורן5
לפני העברת היחידות לשטח תידרש בדיקת במפעל היצרן ,
אין להוציא את היחידה לאתר ללא אישור בכתב של המתכנן והמפקח5
מבנה המעטפת יהיה עם "קיר כפול" DUBLE SKIN
בידוד טרמי בדפנות בעובי של לא פחות מ " 50 - 2מ"מ
בכל מקרה החיזוק בפנלים יתאים לעובי הבידוד ולא פחות מעובי זה5
במקרה של יחידה חשופה בחוץ יותקן בנוסף גגון נגד גשם5
כל הדפנות הניתנות לפתיחה יהיו דלתות ע"ג צירים ממתכת
והסוגרים יהיו עם ידיות אלומיניום לא יתקבלו סוגרי קוסמוס5
דלתות הגישה עם צירים יהיו בתנאי שלא יפריעו לפתיחה מלאה5
על הקבלן להגיש לאישור בין היתר גם את מראה הדלתות ומיקום הגישות

לטיפול5
15.2.1-4

15.2.1-5

תפוקת הקרור של היחידה תהיה לא פחות מ BTU/ Hr -כמצויין בתוכניות
ובטבלאות הציוד  ,בתנאי חוץ של  08 cמעלות5
היחידה חייבת לפעול גם בטמפ' חוץ קיצונית של  .0 cמעלות5
על הקבלן להגיש חישוב בדפי מחשב לתפוקה המעשית של הסוללות
בשלבי אישורי ציוד ולודא כי התפוקה המעשית תהיה לא פחות מהתפוקה
המתוכננת הנדרשת5
מבנה היחידה יהיה מבנה אחיד הכולל :
אויר חוזר ואויר טרי,כולל דמפרי וויסות5
תא עירבוב -
מסנן אמרגלס ומסנן 00%
מסנני אויר -
נחשון מים קרים ונחשון ניפרד לחימום (או גח"ח)
תא סוללות -
גופי חימום חשמליים -רק ביחידות עם שמירת לחות בנוסף לסוללת מים

חמים5
מבנה ע"ג קפיצים לבית המפוח ולמנוע חשמלי5
תא מפוח ומנוע-
תא מסננים מיוחדים  -מסננים אבסולוטיים לפי הגדרות בטבלאות,
כולל בקרת הפרשי לחץ 5
טיפול אקוסטי בתעלת אספקת האויר – ביצוע רק
תא משתיק קול -
לפי
הוראת בכתב ממנהל הפרויקט 5
הערה :החיבור בין התאים יהיה אטום לחלוטין לדליפות אוויר5
0.5050-6

15.2.1-7

היחידה תבנה מפרופילי אלומיניום בעובי מזערי של ½ 0מ"מ TTC2
עם חוצץ נגד גשרי קור מחומר פי.וי.סי קשיח
פנלים יהיו מפח מגולבן בעובי מזערי של ½ 0מ"מ עם דופן כפולה
על הקבלן להגיש לאישור מראש את סוג מבנה הפרופיל לרבות קטע דוגמא5
חלופה  -מפרופיל פח מגולבן בעובי של ½ 0מ"מ
מותאם לדופן קיר בעובי " 0עם ריתוך מלא בכל החיבורים ומילוי

בידוד בדפנות הפרופיל 5
לתשומת לב הקבלן  -נדרש פרופיל בעובי  .0מ"מ נטו 5
על הקבלן להגיש לאישור מראש את סוג מבנה הפרופיל לרבות קטע דוגמא5

15.2.1-8
316

0.5050-9

בריכת הניקוז למים תבנה משתי שכבות פח ,פח עליון מנירוסטה SS
בעובי  2מ"מ ופח תחתון מפח מגולבן בעובי ½ 0מ"מ ובינהם בידוד
צמר זכוכית מוקשה בעובי מזערי של " .0 - 0מ"מ
יציאת הניקוז תהיה אטומה לדליפות מים ותחובר אל סיפון ניתן לניקוי5
צביעת היחידה באמצעות אבקת אפוקסי אפוי בתנור בלבד ,
עובי שכבת הצבע היסוד יהיה לא פחות מ  00מיקרון ועובי שכבת צבע עליון
לא פחות מ  0.מיקרון ,גוון הצבע קרם אפור או לפי הנחיות המפקח 5

מפוח מזגן ומנוע
0.5050-00

0.5050-00

0.5050-00
0.5050-00
ודינמית-
15.2.1-14
מצופים
0.5050-0.
15.2.1-16

מפוח המזגן יהיה מתוצרת מטיפוס צנטרפוגלי – כפות קדימה AT
או כפות אחורה אירופוייל  VKAאו  DAFלפי המפורט בטבלאות הציוד ,
מיועדים לעבודה כנגד לחץ סטטי בהתאמה למערכת התעלות והמסננים
ולספיקת אויר כנדרש בתוכניות ובטבלאות הציוד 5
המפוח והמנוע יותקנו על גבי בסיס ובולמי רעידות קפיציים
מתוצרת  VMאו מתוצרת  MASONבתוך היחידה 5
המפוח יתאים לספיקות האויר וללחצי העבודה הנדרשים ,
על הקבלן להגיש לאישור מוקדם את דגם המפוח בליוי חישובי עומד הלחץ
בהתאם לעקומת הפעולה של המפוח וציון דרגת הרעש כאשר רמת הרעש
נתונה במרחק  05.מטר מהמפוח לא תעלה עלׁ( 60 dB (A
מבנה בית המפוח יהיה מפח מגולבן בעובי של לא פחות מ  0מ"מ
המבנה יהיה עם חיבורי ריתוך ,והקטעים יחוברו עם ברגים 5
ציר המאיץ/ים יהיה מפלב"מ  006והמבנה כולו יהיה מאוזן סטטית

יצרן המפוחים מתחייב לספק תעודת אישור לביצוע האיזון כנדרש5
כל הברגים  ,האומים  ,הדסקיות ומוטות החיבורים של המפוח יהיו
קדמיום ופסיבציה בעובי מינימלי של  00מיקרון 5
המיסבים מטיפוס כדורי בתוך מבנה בית חצוי  ,מחושבים לעבודה שקטה
ל 000,000שעות ללא צורך בשימון 5המיסבים תוצרת  SKNאו NTN
מנוע חשמל יהיה מדגם אטום לחלוטין  IP55ובהספק כ"ס הנדרש
תוצרת המנוע יהיה בעל תו תקן אירופאי דוגמאת תוצרת "קרומפטון "
או תוצרת "אסיא" או תוצרת "סימנס " או תוצרת "לארי סומר " או CMG
אוסטרליה (הערה :לא יאושר מנוע תוצרת סין או מנוע אחר בלתי מוכר

למזמין)
המנוע החשמלי יהיה בעל יעילות אנרגטית  IE2עד  .5.כ"ס ובדרגה
IE3
במנועים בעלי הספק גדול יותר ,מותאמים לתדירות  .0הרץ ולמתח 000
וולט5
15.2.1-17

גלגל ההנע (פולי) יהיה דגם קונוס "טפרלוק" עם ברגי עיגון ושגם
כדוגמאת תוצרת חב' "גי'-גי'" 5כל מנוע יחובר אל גלגל המפוח לפחות
עם  0רצועות טרפזיות " ./8
מתיחת מנוע המפוח תהיה על בסיס המותקן על מסילות ניתנות לתזוזה

לשם מתיחת הרצועות ,בצורה שתאפשר מתיחת הרצועות ללא סטיה מקו
האיפוס5
0.5050-08

המנוע והמפוחים יוצבו בתוך מבנה היט'א על-גבי בסיסים קפיציים
מבודדים אקוסטית באמצעות בולמי רעידות קפיציים  ,תוצרת  VMאו
 MASONוחיבור עם גמיש שימשונית אל דופן הפנל כנדרש וכמפורט
בסעיף  0.00.0ובסעיף 0.0700במפרט הכללי5

נחשון קרור /חימום מים
0.5050-09

נחשון הקרור ונחשון החימום יהיה מצינורות נחושת "  ./.או " 3/.

TYPE

L
בעובי מינימלי של  050.מ"מ 5
עלי אלומניום  8FPIעד  00FPIובעובי מינימלי של  050.מ"מ
כולל ציפוי אפוקסי אנטיקורוזיבי ע"ג הסוללה .
תפוקת הקרור  - BTU/Hrכמצויין בתוכניות ובטבלאות הציוד ,
שטח פנים מינימלי  - Ft2יחושב למהירות זרימת אויר של 0.0FPM
מספר שורות עומק מינימלי  -כמצויין בתוכניות ובטבלאות הציוד5
על הקבלן להגיש לאישור דף חישוב בתוכנת מחשב לתפוקות המעשיות של
נחשונים
בתנאי העבודה כניסה/יציאת האוויר ותנאי אספקת מים קרים/חמים
בהתאמה
0.5050-00
טורקיה "

לדרישות בטבלאות הציוד5
הנחשונים יהיו תוצרת מפעל "לורדן" או מפעל "סודקביץ" או "קאראייר
בלבד ,ויסופקו עם פקקים כאשר הם מלאים בלחץ חנקן יבש 5
אסור להתקין בקצות צנרת הנחושת של הנחשונים מעברים מברזל 5

תא עירבוב ומסנני אויר
הערה כללית למסנני אוויר  :יותקנו מסננים בדרגות הסינון כמפורט
בטבלאות הציוד
0.5050-00
עליון

בהתאמה לכל סוג יח' טיפול באוויר 5
מדפי אוויר לוויסות כמות אויר

יהיו מסוג עם גלגלי שיניים בעלי כיסוי

כדוגמת תוצרת "אלקטרה" דגם  EVDאו תוצרת  TROXדגם YZ
בעלי ציר מוארך מתאים גם להתקנת מנוע חשמלי 5
15.2.1-22
מגולבן

מסנני אויר מוקדמים לפני סוללת הקרור  -יהיו בתוך מבנה מסגרת פח
בשטח מינימום שיחושב למהירות זרימת אויר לא יותר מ 000FPM
מסנן מוקדם מסוג "אמרגלס בעובי " 0בלתי דליק ועומד בדרישות ת"י

מותקן
בתוך מבנה מפח מגולבן בעל רשת מגולבנת מצד אחד וקפיצי חיזוק מצד
השני
באופן המאפשר החלפת מילוי "אמרגלס"5
15.2.1-23

מסנני אויר משניים  -לדרגת סינון  00%במידות כנדרש וכמסומן
בטבלאות הציוד  ,יהיו מוצר מוגמר של יצרן  FARRאו יצרן AIR GUARD

למהירות
בתוך מסגרת

או  TROXאו  AAFאו  FILTER -AIRבשטח מינימום  Ft2שיחושב
זרימת אויר לא יותר מ  000FPMובעובי מינימום  .0מ"מ מותקן
מפח מגולבן וניתנים לשליפה באופן קל 5

15.2.1-24
למהירות
בתוך מסגרת

מסנני אויר  - MERV 6לדרגת סינון מעל  8.%במידות כנדרש וכמסומן
בטבלאות הציוד  ,יהיו מוצר מוגמר של יצרן  FARRאו יצרן AIR GUARD
או  TROXאו  AAFאו  FILTER -AIRבשטח מינימום  Ft2שיחושב
זרימת אויר לא יותר מ  000FPMובעובי מינימום  000מ"מ מותקן
מפח מגולבן וניתנים לשליפה באופן קל 5

15.2.1-25
כנדרש

מסנני אויר  - MERV 17 - HEPAלדרגת סינון מעל  99597%במידות
וכמסומן בטבלאות הציוד  ,יהיו מוצר מוגמר של יצרן  FARRאו יצרן AIR
GUARD
או  TROXאו  AAFאו  FILTER -AIRבשטח מינימום  Ft2שיחושב

למהירות
זרימת אויר לא יותר מ  000FPMובעובי מינימום  000מ"מ  ,מותקן בתוך
מסגרת
מיוחדת מפח מגולבן עם ברגי הידוק לאטימות מוחלטת והניתנים לשליפה
באופן קל5
15.2.1-26
על גבי

מד לחץ הפרשי מסוג מגטרון עם צג דגיטלי ימדוד את הפרשי מפל הלחץ
כל מסנן ,בין כניסה ליציאה,כולל חיבור למתמר לחץ של מערכת בקרה

ממוחשבת 5
מד הלחץ יותקן בתוך מסגרת מפח מגולבן על גבי תא המסננים5

0.5050-07

ביציאת האויר לתעלת האספקה -
משתיק קול אקוסטי
יהיו מוצר מוגמר של יצרן "ח5נ5א "או תוצרת יצרן "יעד מפזרים" במידות

מלוא
Ft2
לפי

שטח פתח היציאה של המסננים ובאורך מינימלי של 0מטר  ,שטח מינימום
יחושב למהירות זרימת אויר לא יותר מ  000FPMבעלי יעילות השתקה

הנחיות יועץ אקוסטיקה ,בנוי מדגם המתאים לחדרים נקיים 5
הערה :ביצוע הנ"ל רק לפי הנחיות יועץ אקוסטיקה וקבלת הוראה בכתב ממנהל
הפרויקט5
עבור משתיק קול ינתן בכתב הכמויות סעיף נפרד 5
0.5050-08
פתח ניקוי

הניקוז של המזגן בקוטר "  0יחובר ביציאה אל סיפון מים מתכתי עם
הניתן לפירוק מהיר ,ממנו יהיה החיבור עם צינור ניקוז מגולבן דרג "ב "
לנקודת הניקוז שתוכן ע"י אחרים בסמוך ליחידה5
הקבלן ידאג לשיפוע מתאים של ניקוז המים ויבדוק ע"י מילוי מוקדם של

בריכת
הניקוז עם מים ,למניעת טיפטופים בעת ההפעלה5
כל הנ"ל כלול במחיר היט'א 5
מובהר בזאת כי לא ינתן תוספת מחיר עבור התחברות אל קו ניקוז מים

ועלות
ההתחברות כלולה במחיר יחידת המזגן 5
15.2.1-29
הפרויקט ,
כאשר כל חלקי

העמדת היחידה באתר  -בהתאם למתואר בתוכניות ולפי הנחיות מנהל
היחידה תוצב על גבי גומי מחורץ מסוג "אייר לוק " באופן מפולס
היחידה אטומים לחלוטין לדליפות אויר 5
היחידה תחובר אל מערכת תעלות אויר  ,צנרת מים ואביזרי הצנרת ,
מערכת החשמל והפיקוד כולל לוח הפעלה מרחוק וחיבור לבקרה ממוחשבת5

0.5050-00
היצרן ,

מחיר היחידה כולל  -כל עבודות הכנת תוכניות היצור ,בדיקות במפעל
הובלה והצבה כולל מנופים וסבלות ,פיגומים וחיזוקים ,הכנת מעברים וחיבור
לצנרת מים  ,חיבור חיווט חשמל כוח ופיקוד  ,חיבור תעלות אויר אספקה

וחזרה ,
מתלים וחיזוקים ,קונסולות וחומרי עזר ,בולמי רעידות  ,איטום חיבורים,
חיבור
סיפון ניקוז וחיבור אל נקודת הניקוז  ,חיבור מנתק ביטחון ,חיווט חשמלי
מושלם,
הארקות ,ביקורת בודק מוסמך לחשמל ,הפעלה הרצה וויסות ומסירת
העבודות
הכל באופן מושלם5
15.2.1-31

יצרני הציוד
היחידה תהיה ברמת גימור כדוגמאת יחידות לטיפול באויר לחדרים נקיים
חלופות יצרנים ליצור יטאו"ת עפ"י דרישות המפרט:
תוצרת הארץ :פח תעש אשקלון
מ.ק.מ באר שבע
או
אוריס
או
הארגז -יוניק
או
מור תעשיות
או
מתכת ווקס
או
תוצרת חוץ:

ROCCHEGGIANI
RHOSS

הערה אין להעביר את הציוד לאתר לפני בדיקת המתכנן והמפקח במפעל
היצרן ,וקבלת אישור תקינות הבדיקה5

0.5050

יחידת מפוח נחשון  -קרור/חימום FCR

15.2.3-1
הכללי

יחידות מפוח נחשון תהיינה באופן כללי בהתאם לסעיף  0.500506במפרט
הבינמשרדי והנאמר להלן הינו תזכורת ותוספת לנאמר בפרק 0.500506
ובהתאם לדרישות הטכניות המפורטות להלן :

0.5050-0

יחידות מפוח נחשון יהיו אך ורק כמפורט להלן:
יחידות מ5נ תוצרת אלקטרה דגם  FCR400לספיקת אויר של 000cfm
יחידות מ5נ תוצרת אלקטרה דגם  FCR600לספיקת אויר של 600cfm
הערה :יחידות לספיקת אויר מעבר ל  600 cfmיהיו מסוג מסחרי AW

0.5050-0
15.2.3-4
0.5050-.

0.5050-6
0.5050-7

( כמפורט בפרק הקודם ) ,
תוכניות היצור ליחידות מפוח נחשון תוגשנה לאישור המתכנן לפני ייצורן5
בכל מקרה של צנרת  4חיבורים קרור  /חימום
יותקנו חיבורי צנרת מים משני צידי היחידה  ,צד מים קרים וצד מים חמים 5
הקבלן אחראי להתאמת צד חיבור צנרת מים  -ימין/שמאל 5
מפוח נחשון עם גופי חימום חשמליים
בהתאם לנדרש בתוכניות ובטבלאות הציוד  ,יותקנו גופי חימום חשמליים
בתוך מבנה יח' מפוח נחשון כחלק אינטגרלי של היצור ובהספק של 2Kw
או לפי הדרישות המיוחדות כמפורט בטבלאות הציוד 8
הגנות לגופי חימום חשמליים  -יותקן קליקסון הגנה מטמפ' גבוהה
וכן הגנה לזרימת אוויר תקינה  ,כחלק ממחיר היחידה5
נחשון הקרור ביח' מפוח נחשון עם מינימום  4שורות עומק
קוטר צנרת הנחשון יתאים לא פחות מהתפוקה הנדרשת כמפורט בטבלאות

הציוד 5
במידה ונדרש ומפורט בטבלאות הציוד ,יהיו יחידות מפוח נחשון גם עם 6
שורות
עומק ו/או חלוקה לסליל קרור וסליל חימום5
0.5050-8

פיקוד טמפרטורה -בכל יחידה "ברז אירי " עם חיבור בקוטר מינימום "./8
או ברז תוצרת "דנפוס" או ברז תוצרת "סימנס" עם חיבור חשמלי  000וולט
ופיקוד מלוחית ההפעלה והטרמוסטט 5

0.5050-9

כחלק מלוחית הפעלה  ,מתוצרת חב' "מיטב "
טרמוסטט
דגם עם צג דגיטלי מסוג שקוע בקיר EP4-CP-H-0/1-FMT
מותאם לקופסאת "גביס" מותקן בגובה 060ס"מ ממפלס ריצפה5
הלוחית כוללת בורר הפעלה " :הפעל  -הפסק "
בורר מצבים " -קרור -איורור  -חימום " בורר מהירויות מפוח  0-דרגות5

0.5050-00

מבנה היחידה כולל :
מפוח צנטרפוגלי אורגינלי של היצרן5
מנוע מותאם למאיץ ובעל מהירויות 5
נחשון קרור /נחשון חימום  /או גופי חימום חשמליים5
ברז פיקוד אירי מינימום חיבור "./8
בריכה לאיסוף מים מתחת לברזים ,
חיבור יציאה לניקוז עם סיפון ניתן לפירוק 5
חיבור שימשונית מותקן על קצה היחידה 5
מסנן אויר ניתן לשטיפה ושימוש חוזר 5
קופסאת חיבורי חשמל וכל הציוד החשמלי הנדרש5
לוחית הפעלה וטרמוסטט  -מותקן שקוע בתוך הקיר ,
הנ"ל כחלק ממחיר היחידה5

15.2.3-11

כיסוי פח חיצוני :
כיסוי פח עליון ליחידת מפוח נחשון יהיה רק במקומות המסומנים
בתכנית ויכלל במחיר היחידה 5
כיסוי פח עליון יהיה אורגינלי של היצרן חב' "אלקטרה" ליחידות FCR
ויותקן באופן הניתן לפירוק וטיפול קל5
צבע כיסוי הפח יהיה אבקת אפוקסי אפוי בתנור  ,עובי שכבת הצבע
היסוד יהיה לא פחות מ  40מיקרון ועובי שכבת צבע עליון לא פחות
מ  0.מיקרון  ,גוון הצבע קרם אפור בהיר  ,או לפי הנחיות המפקח5

0.5050-00

מחיר יחידת כיסוי פח כולל מפזר אויר קירי שתי וערב הניתן לכיוון,
לא מתקבל תריס מפלסטיק או תריס שאינו ניתן לכיוון  ,תריס אויר חוזר,
ופתח חיבור עם וסת לאויר חוץ 5

0.5050-00

על קבלן מזו"א לסמן באתר מראש ובמדוייק את מיקום הזנות החשמל ,
קופסאות ההפעלה ונקודות הניקוז הדרושות לכל יחידה5

15.2.3-14
היצרן

מחיר היחידה כולל  -כל עבודות הכנת תוכניות היצור ,בדיקות במפעל
הובלה והצבה כולל מנופים וסבלות ,פיגומים וחיזוקים ,הכנת מעברים וחיבור
צנרת מים  ,חיבור חיווט חשמל כוח ופיקוד  ,חיבור גמיש לתעלות אויר ו/או
לכיסוי ריהוט ,מפזר אויר שתי וערב ,תריס אויר חוזר ,מתלים וחיזוקים,
קונסולות וחומרי עזר ,איטום חיבורים,חיבור סיפון ניקוז וחיבור אל נקודת

הניקוז ,
חיבור מנתק ביטחון  ,חיווט חשמלי מושלם ,הארקות ,וביקורת בודק מוסמך
לחשמל ,הפעלה הרצה וויסות ומסירת העבודות הכל באופן מושלם 5
0.5050-00

05.0.4
COIL
15.2.4-1
0.5050-0

15.2.4-3

יחידות מפוח נחשון יהיו אך ורק כמפורט להלן:
יחידות מ5נ תוצרת אלקטרה דגם FCR400
יחידות מ5נ תוצרת אלקטרה דגם FCR600

יחידת מפוח נחשון עילי-

מ.נ HIGH WALL WATER FAN

יחידות מפוח נחשון תהיינה באופן כללי בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי
ובהתאם לדרישות הטכניות שלהלן5
יחידות מפוח נחשון יהיו מתוצרת :
WTN
"תדיראן  "Carrierדגם
HFC
דגם
"אלקטרה"
WNW
דגם
"גלקסי "
מכלול היחידה יהיה כולו מוצר מוגמר במארז אחיד של היצרן ,
כולל ברז פיקוד אורגינלי  ,גוף חימום חשמלי  2Kwשלט להפעלה מרחוק

אורגינלי ,
וכל הנדרש במכלול היחידה5
15.2.4-4
היצרן

מחיר היחידה כולל  -כל עבודות הכנת תוכניות היצור ,בדיקות במפעל
הובלה והצבה כולל מנופים וסבלות ,פיגומים וחיזוקים ,הכנת מעברים וחיבור
צנרת מים  ,חיבור חיווט חשמל כוח ופיקוד  ,חיבור גמיש לתעלות אויר ו/או
לכיסוי ריהוט ,מפזר אויר שתי וערב ,תריס אויר חוזר ,מתלים וחיזוקים,
קונסולות וחומרי עזר ,איטום חיבורים,חיבור סיפון ניקוז וחיבור אל נקודת

הניקוז ,
חיבור מנתק ביטחון  ,חיווט חשמלי מושלם ,הארקות ,וביקורת בודק מוסמך
לחשמל ,הפעלה הרצה וויסות ומסירת העבודות הכל באופן מושלם 5

פרק 05.0
05.0.0

צנרת מים ואביזריה .
כללי  -התקנת צנרת מים .
צנרת מים ואביזריה
התקנת הצנרת ואביזריה  ,שטיפה וניקוי הצנרת ,בדיקת דליפות ,וכל

הנדרש
להתקנה תקינה ומלאה יהיה לפי פרק  15.05של המפרט הכללי
הבינמשרדי,
הנאמר להלן הינו תזכורת ותוספת לנאמר בפרק 15.05

15. 3.1-1
*
את

כללי
תוואי התקנת הצנרת באתר  -על הקבלן לבדוק לפי התוכניות והמפרטים
מהלך תוואי הצנרת באתר ואת הצנרת הקיימת שיש להתחבר אליה5

*

על הקבלן לתכנן את עבודות התקנת הצנרת בתיאום עם מנהל מח' האחזקה
בצורה שלא תפריע לתפקוד מערכות מיזוג האויר הקשורות למערכות

הקיימות5
*

שפועי הצנרת תהיה במינימום הנדרש להבטיח שחרור אויר5
השיפוע בכוון עולה לציוד5

*

שחרור אוויר בנקודות הגבוהות  -יותקנו משחררי אויר אוטומטיים " 0/0

דוגמאת
"ארי כפר חרוב" גם אם לא סומן בתוכניות5
משחררי האויר ינוקזו באמצעות צנור נחושת בקוטר " 3/8לנקודת ניקוז
קרובה או
אל "משפך" משותף למספר משחררי אויר5
*
בתוכניות5
*

ברזי ניקוז בקוטר " 1יותקנו בנקודות הנמוכות  ,אלא אם כן צוין אחרת
תמיכות צנרת מים יותאמו למשקל הכולל לפי קוטר הצנרת כאשר היא מלאה

במים
אסור להתקין תמיכות של הצנרת על גבי ו/או אל ציוד אחר 5
*
ותונח על

ביציאה מציוד כגון יט'א תיתמך הצנרת ברגל שתותקן בתחתית הצנור

 0שכבות גומי מחורץ5
*

החיבורים לציוד יהיו על ידי "רקורדים" לצנרת עד "½ 2וע"י אוגנים לצנרת "3

ומעלה5
*
*
הצינורות יהיה

ההסתעפויות  Tיהיו במידת האפשר כלפי מעלה להבטיח שחרור האויר5
מעברים אקסנטרים להקטנת קוטר צינור יותקנו כך שהקו העליון של
קו ישר למניעת הצטברות בועות אוויר5

*

התקנת הצנרת תהיה באופן שתהיה משוחררת מ "הלם מים"5

*

חדירת צנרת מים דרך קיר בלוקים או דרך קדח בקיר בטון חייב הקבלן

להתקין
שרוולים מצינור פיויסי בקוטר הכולל גם את הבידוד ובאופן שהשרוול יבלוט
 0.ס"מ
מכל צד של הקיר  5במעבר צנרת דרך מחיצות גבס אין צורך בשרוולים 5
במקרה שאין אפשרות להתקין שרוול צינור פיויסי יותקן שרוול מפח מגולבן 5
*
המרווחים

אטימת מעבר צנרת בקיר -על הקבלן לאטום לאחר העברת הצנרת ,את
בקירות הבלוקים או בהשלמת יציקת בטון על גבי שרוולי המעבר 5

*

מחיר אספקה והתקנת שרוולי מעבר לא יינתן בנפרד בכתב הכמויות והם

יכללו
כחלק ממחיר הצנרת5
*
וכן לאחר

ריתוך צנרת פלדה ייעשה רק לאחר שהצנרת נוקתה היטב לפני התקנתה
הכנת פאזה בקצה הצינור באופן שיווצר חריץ מילוי הריתוך בין שני צידי

הצנרות
המרותכות  ,כנ"ל לגבי חיבור אוגן או אביזר התפצלות או רוכב נעל 5

0.5050-0
*
53

צנרת המים5
צנרת מים פלדה תהיה סקדיול  40ללא תפר בהתאמה ל תקן ASTM-A-
ולפי תקן ת"י  530או ת"י  593בהתאם לעניין 5
ריתוך צנרת הפלדה יהיה עמוק ,כולל "שורש" והכנת פאזות מתאימות

בקצות הצנור5

בריתוך הצנרת יש להשתמש באביזרי ריתוך בעלי אותו דרג של הצנרת בה
מותקנים5

הם

*

צנרת נחושת תהיה בדרגה  Lלפי תקן ASTM B 88
חיבורי צנרת הנחושת תהיה בהלחמת כסף סילפוס החיפוי מלא 5
הרחבת צנרת בחיבור קטע צינור נחושת אל המשך קטע נוסף ,תוכן הרחבה

בצד
אחד הצינורות באופן שהחלק השני יכנס לתחום ההרחבה בחפיפה של 00
מ"מ
לפחות וחומר ההלחמה יכסה קטע זה 5
בחיבור התפצלות יותקן מעבר  Tמתועש  ,לא יאושר חיבור צינור אל קדח
בצינור
השני  ,כל שכן לא יאושר החדרת צינור התפצלות אל תוך הצינור השני5

15.3.1-3
*

קשתות ,הסתעפויות ומעברים בצנרת הפלדה

כל הקשתות יהיו קשתות ריתוך מתועשות סקדיול 540
הסתעפויות בקוטר שווה תהיינה הסתעפויות “ ”Tחרושתי5
הסתעפויות בקטרים שונים תהיה הסתעפות "נעל"5
שינויי קוטר בצנרת תהיה על ידי אביזר אקסצנטרי חרושתי 5

*

מחיר אביזרי צנרת פלדה מקוטר "  0/0עד וכולל "  0 0/0נכללים במחיר

אספקה
והתקנה של מטר אורך הצנרת בהתאמה לקוטר  ,לא ישולם עבורם תוספת
מחיר 5
*

מחיר אביזרי צנרת פלדה מקוטר "  0ומעלה ימדד בנפרד וישולם לפי סעיף

כתב
כמויות בהתאמה לקוטר 5
*

ביצוע עבודת חיבור וריתוך אביזר בצנרת פלדה נכלל במחיר האביזר ולא

תשולם
כל תוספת עבור ביצוע ההתקנה5

0.5050-0

קשתות ,הסתעפויות ומעברים בצנרת הנחושת

*

כל הקשתות ,הסתעפויות ומעברי הקוטר יהיו מוכנות ביצור חרושתי בדרגה

L
לפי תקן ולא יאושר ביצוע באתר מסיגמנטים5
*

כל האביזרים יהיו מוצר מוגמר של יצרן ידוע לאביזרי נחושת ויכללו במחיר

הצנרת5
*

מחיר אביזרי צנרת פלדה מקוטר "  0/8עד וכולל "  0 ./8נכללים במחיר

אספקה
והתקנה של מטר אורך הצנרת בהתאמה לקוטר  ,לא ישולם עבורם תוספת
מחיר 5

15.3.1-5
*
מגולוונת5

מיתלים ועוגנים5
התמיכות,החיזוקים  ,המתלים ,הברגים ,אומים ,דיסקיות וכו' יהיו מפלדה

*

תמיכות לצינורות אופקיים הקרובים לקיר יהיו קונסוליים מברזל זוית מתועש5

*

צינורות אופקיים קרובים ומקבילים יותקנו על גבי מתלים מפרופיל “”U

מקצועי
מפלדה מגולבנת באורך ובחוזק המתאימים לשאת את משקל הצנרת מלאה
במים5
הפרופילים יהיו תלויים מהתקרה באמצעות מקבעים או מסילות או במוטות
העוברים דרך התקרה5

הברגה
*
 10מ"מ5

עובי המוטות התליה לתקרה יהיה בהתאם למשקל הצנרת אך לא פחות מ
מתלים יהיו מתוצרת "מטלפרס" מטיפוס המאפשר כוון הגובה בלא פחות

מ 10ס"מ5
מתלים לצנרת מבודדת יהיו גדולים בהתאם לעובי הבידוד5
*

עוגנים לצנרת אופקית יהיו במקומות בהם נדרש כדי לאפשר התפשטות
מאמץ יתר בצנרת5

*

עוגנים "פיקס פוינט "  F.Pיעוגנו מצד אחד לבנין וירותכו לצנרת 5

ולמנוע

*
הכוונים5

בצנרת האנכית תעוגן הצנרת באמצע הגובה לאפשר התפשטות לשני
משני צידי העגינה יותקנו מסילות ( (GUIDEלהתפשטות אנכית ישרה של

הצנרת5
לפחות  2מסילות מכל צד של כל נקודת עגינה5

בתחתית הצנרת העולה ,לכל צנור ,תהיה תמיכת מתלה ליד העליה של
הצנור5
*

מרווח בין המתלים בצנרת פלדה אופקית -
לפי סעיף  15.05.01.05במפרט הכללי טבלאה 15.05/01
קוטר "  0/0עד "  - 0 0/0במרווח  0מטר
קוטר "  00/0עד " 0

 -במרווח  0מטר

קוטר "  6ומעלה

 -במרווח  .מטר

05.0.0

שסתומים ואביזרי צנרת

15.3.2 -1

שסתומים ואביזרי צנרת מים.

*

מים 5

שסתומי ניתוק עד וכולל "½ 2יהיו מטיפוס כדורי בעלי תו בדיקה של
מכון התקנים מת"י מבנה מפליז וכדור פלב"מ ,
השסתומים יתאימו לעבודה גם במים חמים בטמפ' של עד  100מעלות

צלזיוס
ועמידים בלחץ בדיקה של  06אטמוספירות5
שסתומים כדוריים יהיו עם צואר ארוך המתאים לעובי בידוד הצנרת 5
מתוצרת "שגיב" (עם הראש דו -כיווני ) או "הבונים " כפר הנשיא ,
או  NIBCOאו  ( 5 COVINAלא יאושרו שסתומים מתוצרת בלתי מוכרת
למזמין)

*

שסתומי ניתוק פרפר מ " 3ומעלה יהיו שסתומי טיפוס פרפר בעלי תו

בדיקה
של מכון התקנים מת"י בהתאמה לדרישות ת"י , 0000
מבנה היציקה עם גיפור מלא  ,ציר השסתום יהיה מפלב"מ ,SS316
כנף הפרפר מפליז ,תמסורת ידית סיבוב עם חילזון ,צבע חיצוני אפוקסי קלוי
בתנור,
השסתומים יהיו אטומים לחלוטין עם סגירתם ,יתאימו לעבודה גם במים
חמים
בטמפ' של עד  100מעלות צלזיוס ועמידים בלחץ בדיקה של 06
אטמוספירות5

שסתומי הפרפר יהיו עם צואר ארוך המתאים לעובי בידוד הצנרת5
תוצרת "הכוכב" דגם  W 007או תוצרת "רפאל" דגם B7 :דגם הישן
(לא מתקבל יבוא רפאל  TYCOעם תמסורת פלסטיק ) או תוצרת "הבונים "
או " ( 5 "CRANEלא יאושרו שסתומים מתוצרת בלתי מוכרת למזמין)

*

חיבור השסתומים לצנרת עד " ½ 2יהיה עם רקורדים ומעל לזה עם

אוגנים.
מחיר השסתום כולל גם את הרקורד ו/או את האוגנים הנדרשים להתקנה
מלאה
ומושלמת בצנרת ,לרבות אטמים  ,ברגים  ,אומים  ,תמיכות וחיזוקים  ,וכו'
מובהר בזה כי לא ישולם מחיר נוסף עבור אוגנים נגדיים וחומרי העזר
להתקנה,
כל הנ"ל נכלל במחיר יח' השסתום 5

*

שסתום ניתוק וויסות

במקומות המצוינים בשרטוטים יותקן שסתום ניתוק

וויסות
מתוצרת  ”TOUR & ANDERSON“ TAאו " "CRANEאו 5 MMN
לצנרת עד "½ 2דגם

 STA-Dמפליז5

לצנרת מ " 3ומעלה דגם . STA-F
שסתום הויסות יכלול את כל הברזונים ואביזרי העזר הדרושים ,כולל
לנקודות הבדיקה הארוכים מעובי הבידוד עם פיה המתאימה
מאריכים
כיול השסתום לפי הנדרש ולפי הוראות היצרן 5מכשירים
למכשיר הקיים באתר5
הקבלן לצורך העבודה5
לכיול וויסות יסופקו על ידי
כך שניתן

השסתומים יותקנו אנכית או אופקית בצנרת המים 5יש להתקין השסתומים
לסגור אותם לפרוק ציוד וללא צורך בהורקת מים5
יש להתקין השסתומים באופן שתהיה גישה קלה ונוחה לטיפול5

*
מחזירים

שסתומים אל-חוזרים

יהיו מטיפוס שטוח עם שתי כנפיים וקפיצים

בעלי תו בדיקה של מכון התקנים מת"י בהתאמה לדרישות התקן ,

מבנה היציקה עם גיפור מלא  ,ציר השסתום והקפיצים יהיה מפלב"מ
,SS316
כנף מפליז  ,צבע חיצוני אפוקסי קלוי בתנור5
השסתומים יהיו אטומים לחלוטין עם סגירתם ,יתאימו לעבודה גם במים
חמים
בטמפ' של עד  100מעלות צלזיוס ועמידים בלחץ בדיקה של 06
אטמוספירות
תוצרת "הכוכב" דגם  Y 000או מתוצרת "רפאל" או "ז5א5ט" או
“5”CRANE

מחיר השסתום כולל גם את האוגנים הנגדיים הנדרשים להתקנה מלאה
ומושלמת
בצנרת ,לרבות אטמים  ,ברגים  ,אומים  ,תמיכות וחיזוקים  ,וכו'
מובהר בזה כי לא ישולם מחיר נוסף עבור אוגנים נגדיים וחומרי העזר
להתקנה,
כל הנ"ל נכלל במחיר יח' השסתום

*
להבטיח

שסתומי שחרור אויר אוטומטיים יותקנו בכל נקודה גבוהה של הצנרת
סילוק אויר מהמערכת  ,גם אם לא סומן מיקומם בתוכניות5
שסתומי שחרור האויר יהיו אוטומטיים מתוצרת "רפאל" בקוטר "¾
או מתוצרת " - ¾"ARIכפר חרוב"5
הפליטות ממשחרר האויר יחוברו על ידי צנרת נחושת לנקודת ניקוז קרובה5
מחיר משחרר אויר כולל גם ברז ניתוק בהתאמה לשסתום השחרור

(זכר/נקבה)

15.3.2-2

מסנני מים  -יהיו מטיפוס “ ”Yמצוידים בסלי רשת פלב"מ .MESH 40
בעלי תו בדיקה של מכון התקנים מת"י בהתאמה לדרישות התקן ,
מבנה היציקה  ,צבע חיצוני אפוקסי קלוי בתנור

מכסה

רשת המסנן תותקן באופן הניתן להוצאה בקלות לשם ניקוי  ,כולל בידוד
המסנן ניתן יהיה לפירוק ולהתקנה ללא פגיעה באיטום הבידוד5

מסנן בצנרת בקוטר עד וכולל " ½ 2יהיה עם הברגות ומעל לזה עם
אוגנים
המסננים יצוידו בשסתומי ניקוז כדוריים ,ניפל באורך של  10ס"מ ,מופה
ופקק5
קוטר ברז הניקוז יהיה בהתאם להברגה הקיימת אך לא פחות מאשר "51
מסנני המים יהיו מתוצרת "הכוכב" דגם  Y 000או "רפאל" או
“5”CRANE
( לא יאושרו מסנני מים מתוצרת בלתי מוכרת למזמין)

15.3.2-3

חיבורי התפשטות ,דרסרים וחיבורים גמישים5
במקום שנדרש יש להתקין חיבורי התפשטות מתוצרת ” ”VOKESדגם

FINC
עמידים בלחץ  0.0 psiוטמפ' של  0.0מעלות  Fכולל אוגנים להתפשטות
ולשחרור מאמצים בצנרת5
הצנרת5

בכל מקום שנדרש יש לעגון הצנרת ולאפשר תנועה של הצנרת לאורך ציר
בשני צידי חיבור התפשטות יש להתקין מובילים על גלגלות5
העגון והמובילים כלולים במחיר האביזר 5
חיבורים גמישים לחיבור משאבות  ,יחידות קרור וכו' יהיו מתוצרת

""MASON
דגם FINC :מתאימים ללחץ של  250פי5אס5אי ול 250 -מעלות פרנהייט5

15.3.2-4

מערכת התפשטות למים קרים וחמים5
מיכלי ההתפשטות למים קרים ולמים חמים יהיו מטיפוס סגור עם דיאפרגמה
ויתאימו ללחץ עבודה של  10אטמ' ולחץ בדיקה כפול ולטמפ' העבודה5
הדיאפרגמה תמולא בגז חנקן ללחץ התחלתי כנדרש5
מיכלי ההתפשטות יהיו מתוצרת "  "ELBIדגם  ERCEעד  .00ליטר ודגם

ERL
מ 7.0ליטר עד  .000ליטר  ,או מתוצרת " "BELL&GOSSETאו
" "ORANSTRONGאו ""ATROL
נפח המים להתפשטות יחושב ע"י הקבלן לא פחות מ 5%-מנפח מעגל
המים
אותו הוא משרת5

15.3.2-5

הפרדה דיאלקטרית5
בכל מקום שיש לחבר צנרת נחושת לצנרת ברזל יש להתקין הפרדה

דיאלקטרית
על ידי אביזר חרושתי מתאים דוגמת המשווק ע"י "מנדלסון" מתוצרת
WATTS
או מתוצרת  SGMויתאימו לעבודה בלחץ של  17אטמ' ו 85-מעלות צלזיוס
לפי דרישות תקן5ANS B16.39

15.3.2-6

סיפונים
בכל יחידות טיפול באויר לסוגיהם השונים יותקן סיפון ביציאת מי עבוי של

היחידות,
מהסיפון  Uתחובר הצנרת לנקודת הניקוז הקרובה מאביזרי צנרת מגולבנת
עם
חיבורי הברגות באופן שיאפשר פירוק וניקוי של הסיפון 5
מובהר בזה כי מחיר סיפון מים וחיבורו לקו הניקוז כלול במחיר הציוד אותו
הוא
משרת ולא תשלום כל תוספת מחיר לאספקה והתקנה של סיפון מים5

15.3.2-7

סימון צנרת ואביזרים5
לכל שסתום או אביזר המותקן בצנרת יחובר שלט סימון עם טבעת לזיהוי

האביזר5
ס"מ5

טבעות הסימון יהיו מאלומיניום או מפלסטיק לבן בקוטר לא פחות מאשר 5
החריטה על הטבעות תהיה שחור5
על טבעות הסימון יופיע מספר האביזר בהתאם לתרשים הצנרת והאביזרים

אשר
ייתלה בחדר המכונות5
על גבי הצנרת (או על פני גמר הצנרת) יש לסמן בצבע זיהוי את כוון
הזרימה ואת
קוטר הצינור ואת ייעוד הצנרת5
סימון הצנרת יהיה בהתאם לצבעי הזיהוי הסטנדרטיים של בית החולים 5
בצנרת מבודדת הסימון יהיה על גבי עטיפת הבידוד5

הסימון יהיה במרחקים קצובים של לא פחות מ 5 -מ' בין סימון לסימון5
מחיר השילוט והסימון כלול במחיר הצנרת ואביזריה 5

15.3.3

בדיקות לחץ ושטיפת צנרת המים.
א-

למשך
הדליפות
המפקח5

בכל התקנת צנרת מים יערכו בדיקות לחץ לצנרת שתבוצע ב 10 -אטמ'
תקופה של לא פחות מ 24-שעות5
במקרה של נפילת הלחץ בפרק זמן זה,תערך בדיקה נוספת לאחר תיקון
שנתגלו 5בדיקת הלחץ לא תחשב כמושלמת ללא אישור של
מחיר בדיקת הלחץ כלול במחירי הצנרת5

ב-
הריתוך5

הקבלן יספק לפי דרישת המפקח,חלקי צנרת לבדיקה מדגמית של עבודות
המפקח רשאי לשלוח קטע מדגמי לבדיקה במעבדה לפי שיקול דעתו 5
מחיר הבדיקה הנ"ל כלול במחיר התקנת הצנרת 5
במקרה שהמפקח ידרוש מהקבלן לבצע בדיקות צילום רנטגן במקומות ריתוך
מיוחדים או כפי שיורה המפקח באתר יהיה מחיר בסעיף נפרד עבור ביצוע
בדיקת צילום רנטגן 5

ג-

לא תבוצע עבודת צביעה ובידוד של הצנרת לפני אישור של המפקח לבדיקות

הלחץ5
לאחר ביצוע בדיקות הלחץ ואישור המפקח ,ישטוף הקבלן את הצנרת מכל
לכלוך
ויתקין מעקפים זמניים למחליפי חום ,יחידות קרור וסוללות למיניהן 5
אספקת
תשולם כל

מובהר בזאת כי מחיר ביצוע שטיפות צנרת מים עד להשגת מים נקיים כולל
אביזרי העזר הנדרשים לשטיפה  ,כלול במחיר התקנת הצנרת ולא
תוספת מחיר עבור ביצוע שטיפות צנרת 5

לא תבוצע הפעלה של מערכות המים ללא אישור של המפקח על תקינות
השטיפות וקבלת מים נקיים.

05.0.4

בידוד צנרת מים והגנת הבידוד.

15.3.4-1
הכללי5

בידוד הצנרת ואביזרי הצנרת יבוצע לפי תת פרק  0.507500של המפרט

המפקח5
גמר5
15.3.4-2
צנרת5
המפקח5
גמר5
0.5050-0
תבודד

עבודות בידוד הצנרת ייעשו רק לאחר ביצוע בדיקות לחץ ולאחר אישור
לפני התקנת הבידוד יש לצבוע את הצנרת בצבע יסוד ובצבע
עבודות הבידוד ייעשו על ידי קבלן בידוד מקצועי עם נסיון רב בעבודות בידוד
עבודות בידוד הצנרת ייעשו רק לאחר ביצוע בדיקות לחץ ולאחר אישור
לפני התקנת הבידוד יש לצבוע את הצנרת בצבע יסוד ובצבע
בידוד פוליאורין מוקצף  -צנרת המים הקרים/חמים החיצונית למבנה
באמצעות פוליאוריטן מוקצף יצוק בלחץ בעובי  50מ"מ בתבניות פח צבוע
לבן בתנור בעובי  0.6מ"מ 5הבידוד ימלא בצורה נאותה את חללי תבניות

הפח5
במידה וימצא חלל רייק מבידוד יפרק הקבלן על חשבונו ויבצע מחדש כנדרש
5
0.5050-0
הקרים/חמים

בידוד צמר זכוכית עטוף בניר קרפט ומחסום אידים  -צנרת המים
בחדרי מכונות בפנים בנין תבודד בצמר זכוכית עטוף בניר קרפט ומחסום

אידים
כמוצר מוגמר של היצרן 5העטיפה ומחסום האידים יהיו עם שוליים בעלי
חפיה רחבה
עם דבק מגע להדבקה קלה ומושלמת של מחסום האידים5
מחסום האידים מרדיד אלומיניום בעובי  50מיקרון מחוזק ברשת פיברגלס
ויהיה
מטיפוס .FRJ

צפיפות מזערית  80ק"ג ל מ"ק ומקדם מעבר חם 50.28

הבידוד יהיה מתוצרת:

ASJ/SSL -11 OWENS CORNING
או

CERTAIN TEED 500F SNAP ON ASJ

עבודות הבידוד ייעשו על ידי קבלן בידוד מקצועי עם נסיון רב בעבודות בידוד
צנרת5
עובי בידוד הצנרת יהיה:

0.5050-.
מים

קוטר הצנרת

עובי הבידוד

עד "½1

"½1

מ 2 " -ומעלה

"2

בידוד גומי סינטטי "ארמופלקס"  -צנרת בחללי תיקרה וכן אביזרי צנרת
קרים/חמים תבודד בבידוד מתוצרת " ארמופלקס" או " ענביד " בעלי תו

בדיקה
לעמידה בתקן חומרים בלתי דליקים של מכון התקנים 5
עובי בידוד ארמופלקס לצנרת מים יהיה:
קוטר הצנרת

עובי הבידוד

עד "1

"¾

מ 2" -עד "6

"1

הצפיפות הממוצעת  90ק"ג ל מ"ק ומקדם חם 50.28
הבידוד מתוצרת

ARMSTRONG ARMFLEX 11

או .VID0FLEX

0.5050-6

ציפוי הגנה לבידוד.

הבידוד לצנרת הגלויה לאטמוספירה והצנרת בחדרי יחידות טיפול באויר ,וכן
מגולבן

בכל המקומות בהם יורה המפקח יש להתקין כיסוי הגנה  ,מעטה פח לבן
בעובי של  0.6מ"מ צבוע לבן קלוי בתנור5
כל בידוד הצנרת מסוג קליפות סיבי זכוכית יצופה בציפוי "פלסיב" מודבק

היטב

לכיסוי הפח 5על גבי הציפוי ייעשו סימונים הנדרשים לסוג הצינור וכיוני
הזרימה5
על הקבלן להכין דוגמה של בידוד וציפוי לאישור5
הבידוד לצנרת ארמופלקס יצופה עם ארג ו "דקאסט" ,או "אקריל פז" או
"פוליגג"
בחפיפה של  50%ובחיזוקים כל ½ 1מ' ובצבעים מתאימים עם סימון כיוני
הזרימה 5

פרק

05.4

תעלות מיזוג אויר ואביזרים.

05.4.0

תעלות מפח מגולבן .

תעלות צינורות ומובילי אויר לסוגיהם השונים יהיו באופן כללי בהתאם
0.5050-0
לפרק  0.506של המפרט הכללי הבינמשרדי והנאמר להלן הינו תזכורת
ותוספת לנאמר בפרק  0.506ובהתאם לדרישות הטכניות המפורטות להלן :
תעלות מפח פלדה מגולבן תבוצענה בחתך ובמידה כמצויין בתוכניות
0.5050-0
מידות התעלות הרשומות בתוכניות הן מידות פנים הפח -נטו לזרימת אויר
והמידות בסוגריים הם מידות חוץ כולל הבידוד 5
יצור תעלות האוויר והתקנת התעלות יעשו לפי התקנים והסטנדרטים
0.5050-0
של איגוד " "SMACNAארה"ב בהתאם למדריך היוצא על ידיהם
במהדורתו האחרונה והעדכנית5
דרישות תקן ת"י  0000תקני בטיחות אש וחומרים עמידים באש –
0.5050-0
יחולו על כל מובילי האויר והאביזרים לסוגיהם השונים5
גילוון הפח יהיה לפי תקן  .05דרגה  G-90בעובי מינימלי של
0.5050-.
 00מיקרון מכל צד ובלתי ניזוק בכיפוף LONG FORM QUALITY
עובי פח מגולבן ליצור תעלות האויר יהיה בכפוף לסטנדרטיים,
0.5050-6
אך לא פחות מ :
חתך תעלה עד  0.ס"מ
 056מ"מ
חתך תעלה מ  0.ס"מ ועד  90ס"מ
 058מ"מ
חתך תעלה מ  90ס"מ ועד  000ס"מ
 059מ"מ
חתך תעלה מ  000ס"מ ועד 060ס"מ
 050מ"מ
הערה :במקרים מסוימים ידרש יצור תעלות פח מגולבן בעובי של  059מ"מ
גם לתעלות בחתך הקטן מ  90ס"מ
כאשר היחס בין רוחב וגובה התעלה עולה על  - 0:0חובה להתקין
0.5050-7
קיר תומך מפח בעובי פח התעלה למניעת תנודות בדפנות5
(כלול במחיר התעלה )
כיפופי הצלבה  -אורכיים או רוחביים ייעשו בכל הדפנות לשם חיזוק התעלה
0.5050-8
חיבורי אוגנים  -במידה וצויינה דרישה מיוחדת לכך  ,יבוצעו ע"י
0.5050-9
התקנת אוגן בקצה כל קטע תעלה וכיפוף הפח וחיזוקו ע"ג האוגן 5
חיבור קטעי תעלות עם אוגנים יעשה עם אטם ניאופרן והידוק ברגים בהיקף5
חיבורי שיבליסטיים בין קטעי התעלה  -יבוצעו באופן מלא ואטום בכל
0.5050-00
בהיקף חתך התעלה וללא יוצא מהכלל ימרחו כל התפרים עם חומר

איטום ,לרבות סרגלי מחברי קטעי תעלות ,יציאות לענפים (שטורצים)
והתחברויות 5
0.5050-00

איטום החיבורים -עם מרג סיליקון פלסטי לבן ,לאטימה מוחלטת של כל
תעלות האוויר,הנ"ל יעשה בכל תעלות האספקה ,ההחזרה ,היניקה והפליטה

של
0.5050-00

0.5050-00

0.5050-00
0.5050-0.
0.5050-06
0.5050-07

מערכות מיזוג אוויר והאוורור5
מחיר האיטום כלול במחיר מ"ר תעלה.
איטום תעלות בגג  -החשופות למי גשם  ,או במקרים בהם תהיה דרישה
גם
בתוך המבנה  ,יאטמו תפרי וחיבורי התעלות עם בד ארג ומריחת שתי
שכבות
חומר איטום אפוקסי מוקשה דוגמאת "דקאסט"5
מדף מטיפוס "מפלג "לוויסות כמות האוויר יותקן בכל מקום של הסתעפות
ענף תעלה עם יותר משני מפזרי אוויר ,מחיר "המפלג" כלול במחיר התעלה5
זאת מבלי לגרוע מכל האמור במפרטים ובהוראות הסטנדרטים הכלליים5

פתחים ושרוולים למפזרים  -שטוצרים לא יבוצעו על גבי תפר חיבור
בין שני חלקי תעלות  ,חיתוך הפתח יהיה ללא גרדים ושאריות והחיבור
יכלול איטום כאמור בסעיפים לעייל5
סטיות "למד " בחיבור שטוצרים למפזרי האויר לא יתקבלו בגלל אי דיוק
הקבלן בהתקנת מיקום הפתחים ,על הקבלן לתאם במדוייק את מיקום
המפזרים והתריסים בכפוף לתוכניות5
קשתות הטייה  -תהיינה בעלות רדיוס מרכזי גדול של פעם וחצי לפחות
ממידת רוחב התעלה  ,אלא אם צויין אחרת בתוכניות  ,קשת עם פינות
חדות תצוייד בכפות מכוונות לזרימת אויר 5
מעבר דרך קיר או תקרה או מעבר דרך קונסטרוקציה אחרת במבנה יבוצע
בכפוף לדרישות סעיף  0.508500500סעיף משנה ד' במפרט הכללי

הבינמשרדי5
הקבלן יספק ויתקין מסגרת מעבר מעץ או מפח שיבוטן לקיר כאשר מידות
נטו
פתח המסגרת גדול ממידת התעלה עם הבידוד לפחות ב  0ס"מ מכל צד 5
המרווח שישאר לאחר התקנת התעלה בין דופן פנים המסגרת לקצה
התעלה
ימולא בחומר בידוד כגון צמר סלעים מינרלי 5
מחיר האספה והתקנת מסגרות מעבר בקיר ומילוי אטימה כלול במחיר מ"ר
התעלה
0.5050-08

מובהר בזה כי לא תשולם כל תוספת מחיר עבור ביצוע האמור לעייל 5
פעמון גשם יותקן על גבי התעלה בכל מקום חדירת תעלות דרך גג ,
עובי פח פעמון גשם יהיה לא פחות מ  059מ"מ ויחפה את פתח המעבר
לא פחות מ  00ס"מ באופן אטום לחלוטין 5
חיבור פעמון ע"ג התעלה יחוזק עם ברגים ועל תפר החיבור יותקן בד ארג

עם
0.5050-09

מריחת שתי שכבות חומר איטום אפוקסי קשיח דוגמאת "דקאסט"5
שמירה על נקיון התעלה  -הקבלן יתקין את התעלות לפי המפורט בסעיף
 15.08.06.03של המפרט הכללי הבינמשרדי ויקפיד על ניקוי התעלות מכל
מפסולת בניין  ,אבק  ,שרידי שומן וכל לכלוך אחר ,
כולל איטום עם יריעות פלסטיק בכל הפתחים וקטעי התעלות הן לפני

התקנתם
והן עד לחיבורן הסופי וניקוי האתר מכל לכלוך ופסולת שעלול להכנס אל תוך

תעלות האוויר5
פני השטח החיצוני ינוקו באופן יסודי לפני הדבקת הבידוד הטרמי ע"ג
התעלות
0.5050-00
הפח

להבטחת הדבקה טובה של הבידוד לדופן התעלה 5
צביעת תעלות מפח מגולבן או פח שחור  -יבוצע ניקוי יסודי של פני משטח
ויצבע עם צבע ראשוני "וואשפריימר" המקשר בין הצבע העליון לבין הפח 5
גוון צבע עליון יהיה לבן או לפי מספר רעל שיקבע ע"י המפקח 5
סוג חומר הצביעה יקבע בהתיעצות עם מומחה צבע של חב' "טמבור " אשר

ימליץ
על סוג הצבע המתאים לתנאים באתר ו/או לדרישות המיוחדות 5
מחיר עבור צביעת תעלות מפח יינתן בסעיף נפרד בכתב הכמויות והמדידה
תהיה לפי מ"ר של שטח הפח ללא התוספת עבור חיבורי קשתות ,שטוצרים
וכו'
במקרה בו ידרש לספק ולהתקין תעלה מפח מגולבן צבוע מראש בצבע קלוי
בתנור
המבוצע במפעל צביעה ולא באתר  ,ינתן הבהרה לדרישה הנ"ל בסעיף כתב
הכמויות ובמקרה זה יכולל מחיר מ"ר התעלה גם את מחיר הצביעה מראש5
0.5050-00

מדידות ומחיר מ"ר תעלה  -אספקה והתקנת תעלות אוויר לסוגיהן השונים
כולל במחיר מ"ר את כל חומרי העזר  ,התליות ,התמיכות ,החיזוקים

,האביזרים
וכל הנדרש להתקנה מלאה ותקינה 5
אופני המדידה כמפורט בסעיף  0.500500במפרט הכללי הבינמשרדי5

05.4.0

תעלות לסילוק עשן .

0.5050-0

תעלות אויר לסילוק עשן ואביזרי תעלות עמידים לאש/עשן יהיו באופן כללי
בהתאם לפרק  0.506500של המפרט הכללי הבינמשרדי  ,ובהתאם

לדרישות
תקן ת"י 51001
התקנת תעלות האוויר יעשו לפי התקנים והסטנדרטים של איגוד "
0.5050-0
ארה"ב בהתאם למדריך היוצא על ידיהם במהדורתו האחרונה
"SMACNA
והעדכנית5
תקני בטיחות אש וחומרים עמידים באש  -יחולו
דרישות תקן ת"י 755
0.5050-0
על כל החומרים לסוגיהם השונים 5בעל תו תקן ואישור לפי ת"י 755
ולפי תקן ת"י  900בעלי סיווג V-3-3
חומרי יצור תעלות סילוק עשן יהיו:
0.5050-0
א  -פח שחור בעובי של  0מ"מ לפחות וחיבור קטעי התעלה עם ריתוך מלא
5
ב – פח מגולבן בעובי  050.מ"מ עם חיבורי אוגנים לפי התקן5
התקנת אוגנים מותרת רק עם אוגנים מכופפים שהם חלק בלתי נפרד
0.5050-.
מהתעלה
כולל חיבור ע"י ברגים "  ./8אומים ושיבות מגולבנים ואטם ניאופרן בין
האוגנים
עמיד לטמפרטורה  000מעלות5
צבע עליון תוצרת "טמבור" עמיד באש במידה ונדרש – יהיה מסוג המאושר
0.5050-6

0.5050-7
0.5050-8
העזר ,

ע"י מכון התקנים מת"י ומתאים לתעלות סילוק עשן 5
כל חלקי התעלות יהיו אטומים לחלוטין – האיטום כלול במחיר מ"ר התעלה5
מחיר מ"ר כולל את כל התליות  ,התמיכות  ,החיזוקים  ,אביזרי וחומרי
פתחי גישה  ,וכל הנדרש להתקנה מושלמת ותקינה5
אופני המדידה כמפורט בסעיף  0.500500במפרט הכללי הבינמשרדי5

05.4.0

מפזרי אויר ואביזרי תעלות .

0.5050-0

מפזרי אויר ואביזרי תעלות לסוגיהם השונים יהיו באופן כללי בהתאם
לפרק  0.506508של המפרט הכללי הבינמשרדי והנאמר להלן הינו תזכורת
ותוספת לנאמר בפרק  0.506508ובהתאם לדרישות הטכניות המפורטות

להלן :
0.5050-0
0.5050-0
0.5050-0

יצור מפזרים ואביזרי תעלות האויר יעשו לפי התקנים והסטנדרטים של
איגוד " "SMACNAארה"ב בהתאם למדריך היוצא על ידיהם במהדורתו
האחרונה והעדכנית5
דרישות תקן מת"י  0000בחלקים הרלוונטיים לבטיחות אש וחומרים
עמידים באש
יחולו על כל מפזרי האויר והאביזרים לסוגיהם השונים5
מפזרי אוויר ותריסי אוויר למיניהם ,מפזרי תקרה מפזרי קיר או מפזר קווי ,
תריסים נגד גשם וכדומה ,יהיו מאלומיניום מאולגן צבוע בצבע קלוי בתנור

בגוונים
0.5050-.
0.5050-6
0.5050-7
סמויים,

לפי הוראות האדריכל ,גודל ומידות המפזרים כמפורט בתוכניות5
מפזריים מאלומיניום אנודייז בגווני המתכת יבוצעו לפי הנחיות האדריכל
ללא תוספת או שינוי במחיר המפזר5
מפזריים ותריסים מפח פלדה שחורה או מפלב"ם או מפי5וי5סי לפי יעודם
במבנה  ,יותקנו עפ"י דרישה נפרדת ובכפוף להנחיות שימסרו לקבלן 5
מפזרי אויר קווים ישרים או מכופפים לפי מבנה הקיר,יותקנו עם קפיצים
הקבלן אחראי לקחת מידות באתר במדוייק לפי פתחים שיוכנו ע"י אחרים

לנ"ל
0.5050-8

0.5050-9
0.5050-10

0.5050-11

בקיר בלוקים או בסינר הגבס או בנגרות 5
התקנת המפזרים תבוצע לפי פירוט במפרט הכללי הבינמשרדי  ,כולל
הספקת מסגרות עץ או מסגרות מתכת תקניות במידות ובגדלים המתאימים
להתקנת המפזרים והתריסים( 5כלול במחיר ההתקנה)
חיבורים גמישים בתעלות לרבות חיבור למפוחים וליחידות טיפול באוויר
יעשה עם גמישים מחומר בלתי דליק ובכפוף לתקן ת"י , 0000ההתקנה
במפרט הכללי הבינמשרדי5
כמפורט
תעלות גמישות  -קטע חיבור שרשורי עם בידוד בין התעלה לבין קופסאת
פיזור אויר ,יבוצע רק באישור המתכנן5
בכל מקרה תותקן יציאת מעבר קונית מתעלת האויר  ,פתח היציאה יהיה
פעם וחצי מקוטר התעלה הגמישה והחיבור יהיה בעזרת סרט חיזוק מפח
עם קידוחי ברגים 5
הארקת חיבורים גמישים בכל מקום בו מותקן גמיש יש להתקין בנוסף,
חוט הארקת חשמל בין שני צידי הגמיש ,ובכל מקרה ישמר רצף הארקה
של התעלות המתכת בכל הבניין5

0.5050-12

איטום נגד דליפות אוויר בכל המפזרים והתריסים נדרש חיבור אטום
לדליפות אוויר בין קצה התעלה (שטוצר) לבין מפזר האוויר 5

0.5050-00
אוויר"

המפזרים יהיו מתוצרת  :חב' "מטלפרס" או תוצרת חב' "אביזרי מיזוג
 ACPאו תוצרת "מפזרי יעד " או תוצרת " "TROX
בכפוף לאישור המתכנן והאדריכל לדגם הרלוונטי  ,לכמות האויר ,יכולת
הפיזור ורמות הרעש  ,לרבות סוג מסגרת וגגוון צבע 5

0.5050-00

רשימת סוגי מפזרי אוויר ותריסי אוויר

א-
*

מפזר אוויר תיקרתי מרובע :
דגם WB40 + R:
דוגמאת "מטלפרס"
להתקנה בתקרות עד גובה  0590ס"מ
מבנה מרובע ,פיזור ל  0כיוונים כולל ווסת כמויות אוויר  OBDבכל מפזר5

*

התאמת מידות חוץ של פלטת תקרה  60 X60ס"מ [] -/+
לפי מידות מדויקות של פלטות התקרה המותקנות בפועל5

*

לתקרות גבוהות מ  0מטר יש לבחור מפזר דגםHS40 + R :
עם שוליים ישרים בהתאם למרחק הזריקה כולל ווסת כמויות אוויר OBD

*

רק למקומות מיוחדים כמו במעבדות כשמצוין דגם לפיזור למינרי יהיה
דוגמאת "מטלפרס"

ב-

דגם PRC + R:

מידות צוואר לפי ספיקת אוויר – לכל מפזרי התקרה:
" 6" X 6

ג-

עד

120 cfm

" 9" X 9

מ 120 cfm

עד

225 cfm

" 00" X00

מ 225 cfm

עד

400 cfm

" 05" X05

מ 000 cfm

עד

600 cfm

מפזר אוויר תקרתי או קירי – מסוג קווי קבוע :
דוגמאת "מטלפרס" דגם :

DECOR Air –D15o
בתכנית5

*

מידת רוחב המפזר  Dלפי הרשום

*

מידת אורך המפזר  Lלפי הרשום בתוכנית 5

*

לשים לב –בחלק מהמקרים יש מפזר רציף דקורטיבי עם קטעים לא פעילים .

ד-

מפזר אוויר תקרתי או קירי – מסוג קווי ניתן לכיוון :
דוגמאת "מטלפרס" דגם :

SDML-A- 25mm

Linear Slot Diffuser- 2 slot
*
*
הסלוטים

ה-

אם נדרש בתוכנית מספר סלוטים שונה מ , 0יהיה לפי הרשום בתכנית5
מידת אורך המפזר  Lלפי הרשום בתוכנית ,מידת הרוחב קבועה לפי

מפזר אוויר קירי – מסוג שתי וערב :
דוגמאת "מטלפרס" דגם :

DDS Classic + R

כולל ווסת כמויות אוויר  OBDבכל מפזר5
*

מבנה בהתאמה לדרישות  /למידות כמסומן בתכניות 5

*

מידת צוואר בס"מ  -אורך  x Lרוחב , Dלפי הרשום בתוכנית ,
בהתאם לכמות האוויר המסופקת5

ו-

תריס אוויר חוזר תקרתי  -דלת על ציר עם מסנן אוויר :
דוגמאת "מטלפרס" דגם:

*

FRFH + R

מבנה בהתאמה למידות חוץ של פלטת תקרה  60 X60ס"מ [] -/+
כולל מסגרת ודלת נפתחת על ציר עם מסנן אוויר דורלאסט בעובי "0 / 0

*

מכסימום ספיקת אוויר חוזר ליח' פלטת תקרה  -עד 0,000 cfm

*

תריסי אוויר חוזר במידות השונות מפלטת תקרה יהיו מאותו דגם אך
מותאמים לפי המידות כמסומן בתוכניות 5

*

ווסת כמויות אוויר  OBDלתריסי אוויר חוזר – בשונה ממפזרי אספקת

אוויר
יש לבדוק לפי התוכניות ולהתקין רק במקום שנדרש 5

ז-

תריס אוויר חוזר תקרתי או קירי מסוג קבוע :
דוגמאת "מטלפרס" דגםSDR Classic + R :

כולל ווסת כמויות אוויר OBD
מבנה בהתאמה לדרישות  /למידות כמסומן בתכניות 5

ח-

תריס אוויר בקירי חיצוני -נגד גשם :
דוגמאת "מטלפרס" דגם GM :

ללא ווסת כמויות 5

מבנה בהתאמה לדרישות  /למידות כמסומן בתכניות 5
חובה לאטום את השוליים נגד חדירת מי גשם5

05.4.4

מדפי וויסות בתעלות איורור.

0.5050-0
0.506508500

מדפי וויסות לסוגיהם השונים יהיו באופן כללי בהתאם לפרק

0.5050-0
0.5050-0
0.5050-0

0.5050-.
פירוט

של המפרט הכללי הבינמשרדי והנאמר להלן הינו תזכורת ותוספת לנאמר
בפרק  0.506508500ובהתאם לדרישות הטכניות המפורטות להלן :
מדפי וויסות אויר רב להבים  -דמפר יהיו מפרופילי אלומניום משוך עם
הנע גלגלי שיניים דוגמאת תוצרת "מטלפרס" דגם SVD
או תוצרת " "TROXדגם YZ
דמפרים יותקנו בתעלות ובצנרות מובילי האויר הן לסגירה ולניתוק זרימה
והן לוויסות ובקרת הזרימה וכן חלק כשסתומים חד כיוניים5
דמפרי וויסות יהיו מסוג רב להבים עם חיבורי אוגנים  ,חלקם עם זרוע
להפעלה ידנית "הפעל -הפסק " ללא פיקוד  ,חלקם כנ"ל אך עם פיקוד
הפעלה וחלקם כשסתומי וויסות זרימה עם מפעיל מנוע מבוקר5
כל דמפר וויסות יסופק עם אוגנים נגדיים מתאימים להרכבה בתעלות 5
מגופים ממונעים לסגירה או לוויסות יותקנו בתעלות פח עגולות לפי
כמסומן בתוכניות  ,ההתקנה כוללת חיבור האוגן הנגדי ,אספקה והתקנה

של
אטמי ניאופרן ,מערכת ברגים אומים דיסקיות וכל הנדרש להתקנה מושלמת,
החיבור לתעלות יהיה אטום לחלוטין לדליפות אויר5
0.5050-6
15.06.08.03

מדפי אש יותקנו לפי דרישות תקן ת"י  0000וכמפורט בסעיף
במפרט הכללי הבינמשרדי  ,בכל מקום בו נדרש עפ"י התקן ,כולל פתחי

גישה
0.5050-7

תיקניים לטיפול ובדיקה 5
מדפי האש יהיו תוצרת " "PREFCOהמשווק ע"י חב' "מטלפרס "

5000

0.5050-8

בעל תו תקן של מכון התקנים (מת"י) לעמידות עד
דגם
 0.0מעלות צלסיוס למשך שעתיים 5
מנוע פיקוד חשמלי יותקן לכל מדף האש בעל קפיץ מחזיר לסגירה
אוטומטית במקרה ניתוק חשמל,וכן מגעי עזר לסימון מצב הדמפר ע"י

סיגנל לבקרה מרחוק5
המנוע יהיה מתוצרת "בלימו" עם חיבור למתח הזנה של  220vאו 24v
לפי
הנחיות יועץ החשמל או יועץ הבטיחות  ,במחיר היח' ילקח בחשבון אפשרות
הבחירה בין סוגי מתח הזנת החשמל ללא כל תוספת מחיר לקבלן5
קווי החשמל למדפי אש יהיו מסוג בלתי דליק ועמיד בטמפ' גבוהה ,
0.5050-9
החיבור אל מערכת בקרת אש ועשן יבוצע ללא תוספת מחיר והיה כחלק
מושלם של
מחיר התקנת מדפי האש5
חיגור למרכזת גילוי אש /עשן על קבלן מזוג אוויר לתאם עם הקבלן
0.5050-00
המבצע
את מערכת גילוי אש /עשן את חיבור קווי הפיקוד אל דמפרי האש 5

05.4.5

בידוד תעלות אויר.
בידוד תרמי או תרמי אקוסטי של תעלות אוויר לסוגיהם השונים יהיה באופן

כללי
בהתאם לפרק  0.507של המפרט הכללי הבינמשרדי והנאמר להלן הינו
תזכורת
ותוספת לנאמר בפרק 0.507ובהתאם לדרישות הטכניות המפורטות להלן :
0.505.-0

בידוד תעלות אקוסטי (כאשר נדרש)5
בידוד התעלות ואביזריהן לפי המפרט הכללי5
תעלות בתוך המבנה יבודדו בבידוד אקוסטי פנימי מסיבי זכוכית חצי מוקשה
בצפיפות מזערית של  32ק"ג/מ"ק ובעובי מזערי של "51
הבידוד האקוסטי יהיה עם אימפרגנציה מצידו החיצוני ובעל קוטר הקטנת
רעש מזערי של  0.75ל 51" -הבידוד יודבק לדפנות התעלה בדבק בלתי דליק
ויחוזק בפינים ובברגים5
בידוד תעלות בחדר מזגנים או מחוץ למבנה יהיה כנ"ל אך בעובי "52

15.4.5-2

בידוד תעלות טרמי חיצוני (כאשר נדרש)5
בידוד התעלות ואביזריהן לפי המפרט הכללי5
תעלות האספקה והחזרה באויר יבודדו בבידוד טרמי חיצוני מצמר זכוכית
בעובי מזערי של "51
הבידוד יהיה בסיבי צמר זכוכית ארוכים חצי מוקשים בצפיפות מזערית של
00ק"ג\מ"ק עם מקדם מעבר חם 50.28
בצידו החיצוני יותקן מחסום אידים מרדיד אלומיניום בעובי  50מיקרון מחוזק
בסיבי פיברגלס5

על ידי

הבידוד יודבק לדפנות בדבק בלתי דליק 5החיבוקים בין לוחות הבידוד יוגנו
עטיפה בסרט הדבקה או בסרט פח מגולבן בעובי  0.6מ"מ וברוחב  50מ"מ5
בידוד תעלות חשופות לאויר חוץ (חדרי מכונות) יהיה כנ"ל אך בעובי "½1

לפחות5
בידוד תעלות מחוץ למבנה יהיה כנ"ל אך בעובי " 2וכולל עטיפת פח מגולוון
בעובי  0.6מ"מ ואטימת תפרים מוחלטת5
הבידוד (האקוסטי והטרמי) יהיה מתוצרת,”OWENS CORNING“ :
“ ”ISOCAM“ ,”CERTAITEEDאו “5 ”KNAUF

פרק 05.5

לוחות חשמל וחיווט חשמלי .

05.5.0

לוחות חשמל  -דרישות כלליות

0.5.50-0

כללי.
מערכות החשמל המשרתות את מתקן מיזוג האויר ,תתאמנה לדרישות
פרק  0.509של המפרט הכללי הבינמשרדי למתקני חשמל ,לחוקים
ולתקנות5
כל עבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך עפ"י חוק החשמל5
הקבלן יעבור ביקורת של בודק מוסמך מטעם המזמין לכל עבודות
החשמל ,מחיר שכ"ט הבודק ישולם ע"י הקבלן כחלק ממחיר העבודות5

0.5.50-0

תוכניות לוחות כוח ובקרה.
הקבלן יכין תוכניות חשמל  ,מיכשור והתקנה לאישור כדלקמן:
א  -תכניות מבנאות מפורטות של לוח החשמל 5
ב  -תכניות כח  ,כולל הגדרת גודל פסי צבירה וחישוב התחחמות הלוח5
ג  -תכניות פיקוד ובקרה ממוחשבת 5
ד  -תוכניות סרגלי מהדקים5
ה  -רשימת אלמנטים  ,פרטי הציוד ,ורשימת שלטים 5
ו  -רשימת כבלים לסוגיהם ,גודל חתך לכח ומיכשור5
ז  -תוכניות הרכבה (  ) LAYOUTשל התקנות החשמל,המיכשור והבקרה
מראה חזית דלתות הלוח ומראה התקנה בתוך הלוח 5
איפיון ציוד החשמל והבקרה.
לוח החשמל 5
מבנה לוח החשמל בנוי להזנת כוח יבנה לפי תקן מת"י 0009
יצרן לוח החשמל יהיה בעל הסמכה ליצור לוחות לפי תקן 60009-0

0.5.50-0
א-

עליו להגיש תכנית יצור מדויקת כולל פירוט דגמי הציוד המותקן תוך שמירת
מקום
רזרבה כנדרש במפרט הטכני 5

הלוח בנוי מפח מגולבן בעובי  0מ"מ וצבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור,
לרבות פנלים ודלתות  ,מוגן  , IP - ..פסי צבירה ופסי הארקה ,
הלוח יבנה עם רזרבת מקום של 5 %00
ידיות הלוח יהיו קבועות בדלתות ולא ניתנות לשליפה5
בתחתית הלוח ובחלק העליון או בכל מקום אחר של כניסת כבלים אל תוך
הלוח
תותקן פלטה הניתנת לפירוק ואשר תותאם לפתח הנדרש לכניסת הכבלים5
כניסת הכבלים תהייה אטומה עם אביזר איטום מתאים או אנטיגרון לכל כבל
בנפרד
ב-

0.5.50-0

0.5.50-.

מבנה מסגרות הלוח
יצרן מסגרות הלוח יהיה בעל הסמכה כיצרן מקור לפי תקן 5 60009-0
דוגמאת תוצרת  RITTALאו  HEMALאו EATON
לוח המותקן חשוף בחוץ או בגג הבניין יהיה בעל דלת כפולה  ,חזית אטומה
וגגון נגד גשם  5הנ"ל כלול במחיר הלוח 5
אוורור ותאורה בלוח החשמל.
מבנה הלוח יכלול מאוררים ומסנני אויר אשר יתאימו לשטח החתך
וגודל הלוח ,תאורה בלוח תכלול גוף תאורה פלסטי  IP- .0כולל
נורה  PL- W9כולל מפסקי גבול עם מצמד בדלת הלוח ,מוגן .IP- ..
קבלים לשיפור כופל.
לוח קבלים לשיפור כופל הספק יותקנו בסמוך ללוח כוח ופיקוד ויכלול בקר
ממוחשב למדידת שיפור כופל הספק  COS - Qמותקן עם מאמ"תים

ומגענים
לפי דרגות הכנסת הקבלים  ,כולל השהיה לכניסה בין הדרגות 5
הבקר יהיה עם  6דרגות לפחות מתוצרת CIRVITOR, SOLCON
הקבלים יהיו מתוצרת " :אסאה" או מתוצרת "אלקו " או מתוצרת "סימנס"
מסוג יבש ומצוידים באמצעים לפריקת מטען5
אמצעי הפריקה יבטיחו כי לאחר דקה מניתוק הקבל לא ישאר בין
מתח שיעלה על  , .0 Vהקבלים צריכים להתנתק
המהדקים
בכניסת הזנה מגנרטור5
לוח קבלים לשיפור כופל הספק ללא בקר ממוחשב יותקן במקום בו מחברים
את הקבלים ישירות לכל מנוע עם הפעלתו (,צילרים ,מפוחים  ,יטא'ות וכו' )
הקבלים בגודל המתאים לציוד יותקנו בתוך מבנה לוח פח בנפרד מלוח כוח
ופיקוד
וכולל אוורור מאולץ ,על כל קבל יותקן שלט חרוט עם פרטי הציוד אותו הוא
משרת
וכן שילוט ומספור הכבל המחבר בין לוח הקבלים ללוח החשמל כוח ופיקוד 5
0.5.50-6

מפסקים מאמ"תים מא"זים.
מפסקי זרם ראשי בלוח יהיה מפסק עם הגנה מגנטית והגנה טרמית
ניתנות לכיוון ויהיו לפי תקן  ICE- 947-3ובעומס  AC 0לרבות
טריפקוייל וכמצויין בתוכניות החשמל  ,ידית המפסק הינה חלק
אינטגרלי של דלת הלוח עם חיבור מצמד של המפסק ,
כל הנ"ל כלול במחיר הלוח5
מאז"ים ואמ"תים יהיו לפי תקן  IEC - 898מצוידים בהגנה תרמית
ומגנטית ומיועדים לעבודה בזרם קצר של  0. KAעד  60אמפר ,
ובזרמי קצר מינימלי של  00 KAמעל  60אמפר 5
ההתקנה תהיה עם רווח בין האביזרים5
מפסקי זרם לביטחון יהיו מסוג "פקט" בעומס  AC 0בדרגת אטימות
 IP65שתי טיפות ,ידית המפסק הינה חלק אינטגרלי של המכסה עם

אטם מתאים 5
הציוד יהיה מתוצרת חברת "איטון" (קלקנר מילר) או  ABBאו "שניידר"
(טלמכניק) או "סימנס" או " מרלן ג'ראן או "אלן ברדלי "
לא יתקבל ציוד אחר בגלל אחידות אביזרים במתקן המזמין5
15.5.1-7

טמפרטורת הסביבה .
כל הציוד המותקן יתאים לעבודה בטמפרטורה מכסימלית של .0
מעלות ובטמפרטורה מינימלית של  0מעלות צלסיוס5
על יצרן לוח החשמל להכין תחשיב למידת התחממות הלוח לפי דרישות

התקן5
15.5.1-8

שילוט וצבעי מוליכים.
כל גיד ומהדק יהיו ממוספרים ע"י מספור בר קיימא  ,על הקבלן לדאוג
לשילוט של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים לתוכניות החשמל
בהתאמה  5בתוך הלוח ובחזיתו יהיו שלטים מלוחות סנדביץ כתב לבן
על רקע שחור 5השלטים יורכבו לאחר צביעת הלוח5

15.5.1-9

צבעי המוליכים :
מוליכי כח  000/080VACפאזה  -Rחום /פאזה  -Sחום כתום /פאזה  -Tחום

שחור
אפס  -Nכחול5
מוליכי פיקוד  000 VACפאזה  - Lחום  /אפס  -Nכחול5
מוליכי פיקוד  00 VACפאזה  -אדום  /אפס  -שחור5
מוליכי פיקוד  - ) +( 00 VDCאדום לבן  -) -( /לבן5
 אפור  /כתום 5בקרה INPUT
 כבל מסוכך  /סגול5בקרה OUTPUT
 צהוב/ירוק 5מוליכי הארקה
 אפור5מכסי תעלות חיווט 080/ 000 V
 כחול5מכסי תעלות חיווט 00V
15.5.1-10

נוריות סימון וצופר .
נוריות סימון בלוח יהיו מסוג "לד" בקוטר  00מ"מ תוצרת "איזומי" או
"בקו" או "איטון -קלקנר מילר" למתח ,00 VAC
כנ"ל אך עם שנאי להורדת מתח מ5 000 VAC -
 צבע ירוק5נורית סימון לעבודה רגילה
 צבע אדום5נורית סימון לתקלה
 צבע צהוב5נורית סימון לסטטוס
בחזית הלוח יותקן לחצן לבדיקת תקינות הנוריות ,
ובמידה ונדרש בנוסף  -גם לחצן להפעלת והשתקת צופר אזעקה ,
לרבות לחצן  resetלשחרור קריאת התקלה5

0.5.50-11

ספקי כח.
ספק כח ל  00 VDCיהיה מתוצרת "הוריזן" או "למבדה" או "אטקה"
בזרם מחושב לפי תוכניות החשמל עם רזרבה של 00 %

15.5.1-12

שנאי מבדל.
שנאי מבדל יהיה עם  0כניסות  -/+ %.בידוד דרגה  Hמותאם למתח
 00 VAC / 000 VACו  .0 HZומחושב עבור כל האלמנטים
החשמלים בלוח  ,המתח לא יפול ביותר מ  , 00 %יעילות 5 8. %

0.5.50-00

מהדקים .
מהדקים יהיו מתוצרת "פוניקס" או מתוצרת "וילנד" או מתוצרת "אומרון"
עם אפשרות לשליפת מהדק בודד ועם סידור לסימון אינטגרלי5
מספור המהדקים בלוח יתאים בהתאמה לתוכנית היצרן5

15.5.1-14

מתגים ובוררים לפיקוד .
כל המתגים והבוררים יהיו בעלי  0מצבים  :אוטו  -מופסק  -יד5
מצב "אוטו"  -מיועד לעבודה בהתאם ללוגיקת הבקרה כאשר כל
החיבורים וההתניות פועלים במערכת5
מצב "יד "  -מיועד להפעלה ידנית כאשר נדרשת עקיפה של חיבורים

והתניות
לוגיקת הבקרה  ,אך לא עקיפת ההגנות5
מצב "מופסק"  -מיועד להפסקת הזינה לאלמנט הציוד5
0.5.50-15

מתנעים (קונטקטורים) .
מתנעים למנועי מפוחים ויטאות יהיו בדרגת עומס  AC 0ומתאימים

לעבודה של
 05.מליון פעולות ולעומס כפול בתנאי מיתוג
מתוצרת "איטון " ( קלוקנר מילר) או " "ABBאו "שניידר" (טלמכניק) או
"סימנס" 5
מתנעים עבור קבלים יבחרו עבור עבודה והפעלה של קבלים בהתאמה
לזרם
נומינלי של הקבל מוכפל ב 5 050.כולל נגדי פריקה 5
מתנעים למנועים ומדחסי קירור מעל  5hpיהיו מסוג מתנע רך
מלבד ממדחסי קירור בהם מותקנת התנעה מדורגת  PWאורגינלית של
היצרן5
0.5.50-06

ממסרים
ממסרי יהיו מתוצרת

0.5.50-07

קוצבי זמן  -טיימרים
קוצבי זמן יהיו מתוצרת SIEMENS,FLASCH,THEBEN,AEMENS

0.5.50-08

מנועי חשמל .
מנועי החשמל יהיו מתוצרת בעל תו תקן אירופאי לרבות תקן יעילות

FINDER ,OMRON ,IZUMI ,SCMRACK

אנרגטית

אטימות IP 55 -

 Efficciency Standard IEC 60034-30בדרגת
המנועים יהיו מתוצרת אירופאית בעלי תו תקן כדוגמאת תוצרת "סימנס" או
"קרומפטון" או "לרי סומר " או מתוצרת  Regal CMGאוסטרליה או
5WEG
בעלי יעילות אנרגטית

 IE2בגודל עד  .5.כ"ס ו  IE3במנועים גדולים

יותר5
ליד כל מנוע שאינו בקו עין מול לוח החשמל חובה להתקין מנתק ביטחון
פקט,
ליד מנועים המותקנים במקום חשוף או בגג הבניין חובה להתקין פקט אטום
למים
בדרגת אטימות , IP 6.מחיר מנתק ביטחון כלול כחלק ממחיר המנוע5
0.5.50-09

וסתי מהירות למנועים.
וסתי המהירות למנועי החשמל יהיו תוצרת

" " DANFOSS

דגם  VLTסידרה 6000
בדרגת אטימות  IP 54מותאמים להספק כ"ס של המנוע אותו הם
או תוצרת ""ABB

מפעילים
ובעלי ממשק חיבור לבקר מתוכנת 5DDC
ווסתי מהירויות יותקנו בתוך מבנה לוח חשמל תיקני בניפרד משאר הלוח /ות
מבנה הלוח יכלול אוורור מאולץ מתוגבר  ,גודל פתחי כניסת אוויר וגודל
מפוחי
האוורור בדופן דלת הלוח יחושב בהתאם לפליטות החום שלהציוד 5
0.5.50-00

מערכת כיבוי אש ללוח חשמל.
בכל לוח בו נדרש עפ"י התקן להרכיב מערכת כיבוי אש ,יותקן מיכל תיקני

עם
אבקה לכיבוי אש לפי הוראות הבטיחות ליצור לוחות חשמל  ,המערכת
תכלול
מערכת גלאי עשן  ,חיגור למרכזת  ,מערכת כיבוי עם צינור התזה אל תוך
פנים הלוח
דגם מיכל כיבוי האש יהיה זהה לציוד המותקן בשאר הלוחות בבנין 5
מחיר מערכת גילוי וכיבוי אש לרבות גלאים ,בלוני כיבוי  ,צנרת מקשרת ,
מערכת פיקוד וכל הנדרש לפי התקנים היה כלולה במחיר לוח החשמל5
0.5.50-00
קבלת אישור

ייצור הלוח יהיה על ידי אחד מהיצרנים המפורטים להלן  ,ורק לאחר
מהמתכנן ומהמפקח ע"ג תוכניות החשמל 5
בגמר היצור יש להזמין את המתכנן והמפקח לבדיקה בטרם העברת הציוד

לאתר5
במועד הבדיקה במפעל היצרן יש לצרף תעודת בדיקה לפי תקן ISO
לרבות בדיקת זרם פריצה ב 0000וולט 5
רשימת היצרנים :
אלקטרה לוחות חשמל.
אינטר אלקטריק
אלקו
ארדן
קצנשטיין – אדלר
בנ-רם סריג
לוחות מיתוג ובקרה
לוחות רודוב
לוחות ברטי
הערה :אין להעביר את הציוד לאתר לפני בדיקת המתכנן והמפקח במפעל
היצרן ,וקבלת אישור תקינות הבדיקה5

תיאור לוח חשמל.

05.5.0

תיאור לוח חשמל ליט"א ולמפוחים
0.5.50-0
א-

לוח חשמל יבנה בכפוף להנחיות מהנדס החשמל באתר ויהיה בעל
הזנות חשמל בהתאמה לדרישות שעל הקבלן לקבלן מהמזמין :
הזנה רגיל – עבור יטאות לחדר רגיל  ,ליחידות מפוח נחשון

ולהפעלת גח'ח5
ב-
ממוחשבת

הזנה חיוני – עבור יטא'ות לחדרים מיוחדים ולמערכת בקרה

ג-

הכולל חיבור לגיבוי מתח חשמל מגנרטור 5
הזנה חירום – עבור מפוחי סילוק עשן ומערכת בקרה ממוחשבת ,
זהה למתח חיוני אך במעגל עם מנתק ראשי נפרד

ושליטה
מלוח כבאים 5
כל קו הזנה יהיה עם חיבור מנתק ראשי בתא לוח חשמל נפרד5
הלוח יותקן בתוך המבנה או חשוף בגג הבניין בהתאם להנחיות

0.5.50-0
שעל הקבלן

לתאם באתר  ,במיקום שיוגדר ע"י מהנדס החשמל 5
קו /קווי ההזנה יסופק עד ללוח ע"י אחרים5
פריסת כל קוי כוח ופיקוד בין לוח/ות חשמל מזו'א ואל מנועי

0.5.50-0
המפוחים ,

היטאות  ,יחידות מפוח נחשון ,גופי חימום חשמליים ,ברזי פיקוד
זרימה ,
אביזרי קצה ופיקוד לסוגיהם השונים  ,יסופקו ויותקנו על ידי קבלן
מיזוג אויר5
0.5.50-0
:

פיקוד הפעלות  -כלול במבנה לוח החשמל והפיקוד בשני מצבים
א-
ב-

הפעלה ידנית מקומית מתוך לוח החשמל 5
קרוב  -או ידני :
רחוק  -או אוטומטי :מצב הפעלה מרחוק ,אוטומטי ע"י פיקוד

בקרה
ממוחשבת ממערכת מחשב ותוכנת 5 DDC
הלוח יכלול את כל הנדרש בפרק דרישות כלליות ללוח חשמל ,ובין

0.5.50-.
היתר :
-0

מבנה לוח החשמל בנוי לפי תקן  60009/0בעומק  00עד .0

ס"מ,
בנוי מפח מגולבן בעובי  0מ"מ וצבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור,
לרבות פנלים ,שתי דלתות אטומות  ,מוגן  IP-55וכל הנדרש במפרט
הכללי הבינמשרדי סעיף  0.509ובפרק דרישות כלליות 0.5.50
לעייל5
-0

הלוח יבנה עם רזרבת מקום של  00 %לציוד בעתיד  ,לרבות פסי

צבירה
-0

פסי הארקה ,פסי מהדקים  ,והכנה למערכת כיבוי אש 5
בתחתית הלוח יותקן מסד ללוח החשמל בנוי מקונסטרוקצית ברזל

""U
בגובה לפחות של  00ס"מ מגולבן ,וכן פלטה ניאופרן בעובי 00
מ"מ
לכניסת הכבלים דרכה אל תוך הלוח או אנטיגרון לכל כבל בהתאמה
לגודלו5
-0
-.

מבנה הלוח יכלול מאורר ומסנן אויר אשר יתאימו לשטח החתך
וגודל הלוח וכן תריס אויר חד כיווני5
תאורה בלוח תכלול גוף תאורה פלסטי  IP- ..כולל נורה W9

PL-

כולל מפסק דגל עם מצמד בדלת הלוח ,מוגן ..
מנתק זרם ראשי טרמי מגנטי ניתן לכיול 5
שנאי פיקוד ראשי  ,שנאיי פיקוד לפי הנדרש עבור מערכות הבקרה5
ממסר פיקוד  NVחוסר פאזה או ירידת מתח או החלפת סדר
.IP-

-6
-7
-8
פאזות ,
-9

מסוג המתאים לפעולה עם גנרטור 5
נורות למתח תלת פאזי תקין  R,S,Tומנורות פעולה(ירוק) ותקלה

(אדום)
- 00
-00

לחצן ניסוי מנורות לניסוי כל המנורות בלוח5
ממסר פיקוד  RFלתקינות חיגור מרכזת גילוי אש/עשן  -במקרה

- 00

ממסרי חיבור אל מגעי גבול קצה של כל מנוע דמפר אש לסימון מצב

תקלת אש
:
פתוח  /סגור
-00

מערכת טרמוסטט נפרד לציון טמפרטורה גבוהה בחדר /באזור
כולל מנורה לתקלת טמפ' גבוהה וכן זמזם התראה וממסר התרעה

לרחוק
-00
-15
- 06
- 07

הגנת מאמ"תים עם כיול יתר עומס טרמי מגנטי לכל מנוע 5
מגען  -קונטקטור להתנעה ישירה לכל מנוע או גח'ח עד  0קוואט 5
מתנע רך או ווסת תדר להתנעת מנוע חשמלי מעל  .קוואט
טיימרים וממסרי עזר להפעלה מדורגת או הפעלה מושהת בהתאמה

לציוד 5
-08
-19
-20
-00
-00
-00
-00
-0.
-06
-07

אמפרמטר עבור כל מנוע חשמלי (ללא יוצא מהכלל ) בתחום מדידת
הזרם המירבי המותר עבור המנוע כולל מתמר זרם למחשב 5
ממסר חיבור למתמר מדידת זרם למנוע יט"א ו/או למפוח פליטה 5
שעון ספירת שעות לכל יחידת יט"א
מנורת פעולה תקינה(ירוק) ,מנורת תקלה ( O/Lאדום) לכל מנוע5
ממסר לציון תקלה  FSחוסר זרימת אויר וכן מנורת תקלה לנ"ל 5
לחצן ניסוי מנורות  -כללי 5
בורר ידני למצבים " :מופסק  -איורור בלבד  -קרור  -חימום "5
בורר "מופסק  -מופעל יד  -מופעל אוטומטית "  A-O-Hלכל מנוע 5
בקר הפעלה יד -מקומי  -יופעל הציוד דרך בקר מקומי
בקרה ממוחשבת  -הפעלה אוטומט  -יופעל הציוד דרך בקר

ממוחשב
-28
-29

וחיבור אל מערכת בקרה ממוחשבת מעמדת המחשב 5HMI
תא למערכות בקרה ממוחשבת לרבות תעלות ניפרדות עם כבלים
מסוככים ומערכת מהדקים בהתאמה 5
כל הנדרש להשלמת הלוח ומערכות הפיקוד והבקרה ,שילוט ,תיעוד
הפעלה והרצה לפעולה מלאה ומושלמת 5

15.5.2-6

תכנית יצור הלוחות תמסר מראש לאישור  ,אין להתחיל ביצור ללא
אישור חתום ע"ג התכנית של מתכנן מיזוג האויר ושל מתכנן

15.5.2-7

תכנית היצור תכלול את פירוט כל מרכיבי הלוח ,סוג המבנה  ,הצבת
הציוד בתוך הלוח  ,מראה חזית הלוח  ,לרבות מערכות בקרה

החשמל
ופיקוד ,
15.5.2-8
15.5.2-9

וכן חיווט המלא וסימון כל המהדקיםומעגלי החיווט 5
הלוחות יבדקו ע"י המפקח במפעל היצרן בטרם הוצאתם לאתר 5
כמו כן יצורף טופס בדיקת בקרת " "ISOשל יצרן הלוח5
הובלת הלוח לאתר והתקנתו בבנין על גבי בסיס המיועד ללוח ,חיווט

מלא ,
שילוט  ,תיעוד כפי שבוצע  AS MADEהפעלה והרצה,הכל יבוצע
על ידי
קבלן מיזוג האויר וכלול כחלק ממחיר הלוח5

05.5.0
0.5.50-0

תיאור לוח חשמל ליח' מפוח נחשון .
לוח חשמל ליחידות מפוח נחשון מסחרי יבנה במבנה לוח  CIאטום IP55
בכפוף לדרישות במפרט הכללי ליצור לוחות חשמל ובהתאמה לסוג הציוד
אותו הוא משרת כולל רזרבת מקום של

0.5.50-0

0.5.50-0
דופן הקיר

5 %00

על הקבלן להגיש לאישור לפני התחלת היצור :
א  -תכניות מבנאות מפורטות של לוח החשמל  ,מראה פנים וחזית הלוח5
ב  -תכניות כח5
ג  -תכניות פיקוד 5
ד  -תוכניות סרגלי מהדקים5
ה  -רשימת הציוד כולל תוצרת ודגם המסופק בפועל 5
ו  -רשימת כבלים לסוגיהם ,גודל חתך לכח ומיכשור5
ז  -תוכניות הרכבה (  ) LAYOUTשל התקנות החשמל,המיכשור והבקרה5
ח  -שילוט מלא ומספור מהדקים וכבלים 5
לוח יח' מפוח נחשון יחובר אל לוחית הפעלה מרחוק המותקנת בחדר על
או שקוע בקיר,כולל טרמוסטט אלקטרוני עם תצוגה דגיטלית ובורי הפעלה

מהלוחית
0.5.50-0
שבוצע

התקנת לוח החשמל ולוחית הפעלה מרחוק ,חיווט מלא ,שילוט ,תיעוד כפי
 AS MADEהפעלה והרצה ,הכל יבוצע על ידי קבלן מיזוג האויר וכלול

כחלק
ממחיר הלוח 5

0.5.50-.

לוחית הפעלה וטרמוסטט חדר

(שאינם מחוברים לבקרה )

מערכת הבקרה מקומית תהיה אחת משני סוגים של לוחיות הפעלה:
א-

לוחית הפעלה וטרמוסטט ניתנת לכיול מקומי 5

ב-

רגש טמפרטורה באיזור הממוזג ולוחית הפעלה בעמדת מזכירות
או במיקום אחר באיזור  ,כפי שנקבע בתוכניות5

לוחית הפעלה תהיה מסוג שקוע בקיר  FMTעם צג דגיטלי כולל חיווי ע"ג
הצג
ותכלול:
*
*

בורר הפעלה מסוג הפעל /הפסק  ON-OFFעם מנורת חיווי פעולה5
מוד בחירת מצבים:

קרור  -איורור – חימום

*

כיול טמפרטורה על גבי צג דגיטלי למצב SETPOINT

*

אפשרות הגבלת תחום כיול טמפ' גבוה ונמוך 5

*

בורר מצבי מפוח  ,מהירויות המפוח5

הציוד יהיה מתוצרת חב' "מיטב טק" או מתוצרת "דיקסל" או "אלפא
סמרט"
או מתוצרת "אליוול" או מתוצרת "סימנס" עם צג דגיטלי ומסוג שקוע בקיר5

הערה :מח' האחזקה באתר עשויה לדרוש אחידות בציוד לוחית ההפעלה ,
זהה לציוד קיים ,וזאת בגלל יתרונות באחזקה ובחלקי החילוף5

05.5.4

אינסטלציה חשמלית.

0.5.50-0
להזנה

הקבלן יספק ויתקין את כל החיווט החשמלי להפעלת מערכות האיורור
ולפיקוד ע"י חשמלאי מוסמך בלבד 5ובהתאם לתקן מכון התקנים מת"י

50.06/0
0.5.50-0

העבודה והחומרים יהיו כמפורט בפרק  0.509של המפרט הכללי
הבינמשרדי ,וכן כמפורט וכמצויין בתוכניות5

0.5.50-0

חתך כבלי חשמל יותאם להספק החשמל של הציוד אותו הם משרתים
חתך המוליכים לפיקוד לא יהיה קטן מ 05.-ממ"ר5
חתך המוליכים להזנת מנועים לא יהיה קטן מ 05.-ממ"ר5
כבלים יהיו מסוג N2XY

0.5.50-0

חיווט למפוחי סילוק עשן יהיה עם כבלים חסיני אש בכפוף לקבלת אישור
תקינות של מכון התקנים מת"י דוגמאת כבלים מסוג HXHFE 180-E90

0.5.50-.
באתר

האינסטלציה תבוצע בתעלות רשת מגולוונת בהתאם להנחיות המפקח
חיווט במקום חשוף בגג יותקן בתוך תעלות מפח מגולבן מחורר עם מכסה

פח עליון5
0.5.50-6

אין להיכנס עם כבלים בגב הלוח 5הכניסה ללוח תעשה בעזרת אנטיגרון
מתעלת כבלים שתותקן לצד הלוח וכן יותקנו הכבלים על גבי פלטת
ניאופרן בעובי  00מ"מ שתותקן בתחתית הלוח ובדפנות או בכל מקום
של כניסת כבלים ללוח צורה שתמנע חדירת מים5

0.5.50-7

מהלך הכבלים יתואם עם המפקח ,על מנת לשלב את הכבלים עם יתר
עבודות החשמל והכבלים במבנה ובהתאם להוראת המפקח בשטח5

0.5.50-8
המתכת

כל תעלות הפח והרשת  ,המעבים ,המזגן  ,אביזרי הצנרת וכל ציוד
המותקן במתקן  ,יוארק בגיד הארקה בחתך המתאים לפי חוק החשמל5

0.5.50-9

כל עבודות החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך עפ"י חוק החשמל5
הקבלן יעבור ביקורת לכל עבודות אינסטלציה חשמלית ולוחות החשמל
על ידי בודק מוסמך שימונה מטעם המזמין 5
מחיר הביקורת ישולם ע"י הקבלן וכלול במחיר העבודה5

0.5.50-00

גילוי וכיבוי אש בלוחות חשמל :
הקבלן יספק ויתקין מערכת גילוי וכיבוי אש בלוחות בהתאם לנדרש בחוק

החשמל5
מחיר מערכת גילוי וכיבוי אש לרבות גלאים ,בלוני כיבוי ,צנרת מקשרת ,
מערכת פיקוד וכו' תהיה כלולה במחיר האינסטלציה ולוחות החשמל.

0.56

מערכות פיקוד ובקרה ממוחשבת.

05.6.0

כללי

במסגרת פרוייקט זה על הקבלן לספק ולהתקין מערכת בקרה ממוחשבת מטיפוס
DDC
עבור מערכות מיזוג האויר ,מתוצרת ישומי בקרה בלבד – זהה לציוד הקיים
בבניין .
בכל מקרה יהיה קבלן מזו"א אחראי על עבודות קבלן משנה לבקרה5
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עבודות בתחום הבקרה:

בבי"ח קיימת מערכת בקרה שסופקה ע"י חברת "ישומי בקרה "5
*
תוצרת

המערכת הקיימת כוללת ציוד בקרת  DDCלבקרת מ"א וציוד קצה נוסף
 SIMENSלבקרה ממוחשבת של מתקני מיזוג האוויר וכו' 5

*
בקרה

ציוד הבקרה הנ"ל מחובר בתקשורת  TCP/IPו/או בתקשורת טורית למרכז
הכולל מספר מחשבי בקרה ובינהם מספר תחנות  SERVERעם תוכנת

HMI
מסוג  WIZCONאו חלופה שתאושר מראש ע"י ביה"ח ,
– יש להתחבר למערכות הקיימת בלבד5
*

באחריות הקבלן לשלב את מערכת הבקרה המסופקת על ידו באופן מושלם
בתשתית התקשורת ובמערך המיחשוב הקיים בבי"ח לרבות תאום עם

חברת
"ישומי בקרה "  ,שסיפקה את מערכת הבקרה הקיימת בבניין ,ככול
שידרש
לגבי התחברות בתקשורת למערכת הקיימת ולגבי ביצוע תוכנה יישומית
במערך
המיחשוב הקיים5
*

ציוד הבקרה והעבודות שיבוצעו ע"י הקבלן יכללו תשתיות תקשורת ,מתאמי

תקשורת ופרוטוקולי תקשורת שיסופקו ע"י הקבלן וכן כל הציוד ,התוכנה וכל
העבודות הדרושות ע"מ להתקשר בתקשורת  TCP/IPאו בתקשורת טורית
–
לפי החלטת המזמין ,למערך המיחשוב הקיים ולתוכנת ה HMI -מסוג
WIZCON
לרבות ממשק  OPCו/או פרוטוקולי תקשורת חלופיים לביצוע ההתמשקות5
*

ציוד הבקרה שיסופק יהיה פתוח להתחברות בתקשורת למערכות בקרה
ותוכנות ה HMI -הקיימות בשרותי בריאות כללית 5לצורך זה יסופק ממשק

5OPC
*
מערכת

כל פרוטוקולי התקשורת יסופקו לשרותי בריאות כללית ביחד עם תעוד
הבקרה ,כולל כל הנדרש לביצוע התמשקות למערכת המסופקת5

*
לספק

במידה ולספק ציוד הבקרה יש כבר מערכת הקיימת ופועלת באתר ,נדרש
את מתאמי ופרוטוקולי התקשורת וכל הציוד הנדרש ע"מ לחבר את המערכת

הנ"ל
למערכת הבקרה שסופקה ע"י חברת ארדן5
*
מהנדס

ציוד הבקרה וציוד התקשורת המוצעים יוגשו לאישור המתכנן ולאישור
ביה"ח לפני הביצוע5
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*
*
המבנה

מערכת הבקרה הממוחשבת תכלול בין היתר:

אספקה של בקרים ממוחשבים בהתאם לנדרש5
אספקה והתקנה של חיבור אל מחשבי בקרה מרכזי של ביה"ח ו/או של

חיבור אל מחשב בקרה בחדר אחראי האחזקה המרוחק מהמבנה לפי
*
המחלקות:
מח' אחזקת מערכות מיזוג אויר 5
מח' אחזקת מערכות החשמל5
מח' אחזקת גזים רפואיים ותברואה5

*

אספקה והתקנה של מתאמי תקשורת נתונים למחשבי הבקרה5

*

אספקה והתקנה של תכונות הבקרה על כל מרכיביה5

*

אספקה והתקנה של פרוטוקול תקשורת פתוח מהסוג הקיים בבית החולים
בעל אפשרות חיבור לכל סוג של תוכנה אחרת 5

*

אספקה והתקנה של מתאמי תקשורת בין הבקרים בלוחות למחשבי הבקרה5

*

אספקה והתקנה של מסכי בקרה במחשב עפ"י הנדרש5

*
בקרים,

אספקה והכנה תאי בקרה בלוחות החשמל לסוגיהם השונים ,עבור התקנת
ממסרים ,ציוד בקרה מכל סוג וכו'

*

אספקה והתקנה של מתמרי לחץ  ,מתמרי טמפרטורה ,מתמרי לחות,

*
וכו'

מתמרי צריכת חשמל  ,מד ספיקה  ,חיבורי למכשירים רבמודד כמו SATEC

*
וכו'

חיווט חשמלי לפיקוד אביזרי הקצה כגון :ברזי פיקוד  ,רגשים  ,טרמוסטטים

*

מסכי בקרה כפי הנדרש להל"ן ולשביעות רצון המשתמשים5

*

תוכנות ישומיות כולל רישום היסטוריה ,תקלות וכו'

הערה :קבלת מערכת הבקרה תהיה רק לאחר אישור בכתב של מחלקת האחזקה
כי הכל בוצע בהתאם למפרט ולשביעות רצונם5

***
כאשר

כל הנאמר לעי"ל יסופק ע"י הקבלן במסגרת הצעתו הכספית למכרז זה,
הכול מגולם במסגרת סעיפי כתב הכמויות לציוד ולעבודות השונות ולא

תשולם
תמורה כספית נוספת5
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עבודות ע"י אחרים:

אספקה והתקנה של קווי תקשורת מטיפוס סיבים אופטיים או קוי רגילים
בין מחשב הבקרה במבנה או לוח איסוף נקודות הבקרה במבנה
אל מחשב הבקרה המרכזי ואל המחשב במשרדי אחראי מח' האחזקה
הרלוונטי5

 15.6. 2דרישות ממערכת הבקרה
להלן דרישות הבקרה לפרוייקט זה לפי סוג הציוד5
דרישות הינן עקרוניות ומהוות בסיס בלבד להכנת המערכת5
מערכת הבקרה כאמור תוזן ממתח חיוני או מאל-פסק5

תאי הבקרה יתוכננו לקליטת מערכת הבקרה גם עבור תוספת בעתיד
וכן עם רזרבה של נקודות בקרה מכל הסוגים של  00%לפחות
בכל שלב משלבי הביצוע המתוכננים.
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כללי לכל הלוחות:

להל"ן דרישות בקרה כלליות לכל לוחות החשמל מכל הסוגים:
-

בלוחות חשמל מעל  60אמפר יותקן רב מודד מתוצרת SATEC
למדידת זרם ,מתח  ,וכו' כללי ללוח5

-

אתרעה וביצוע הפעולות הנדרשות לעי"ל במקרה של גילוי אש /עשן5

-

אתרעה על מצב עבודה עם גנרטור (מגע יבש ע"י אחרים)

-

מצב עבודה של הלוח במשטר "רגיל" או "חיוני"

-

שעון שבועי /יומי עם עוקף להפעלת מערכות לפי משטר זמנים5

-

תקלות מתפרצות לפי דרישת המזמין  ,כגון סגירת דמפר אש וכו'5

0.5650-0

בקרה ליחידות טיפול באויר:

-

הפעלה/הפסקה של היחידה5

-

פעולה/תקלה של מנוע היחידה5

-

פעולה/תקלה של תקינות מתח וסדר פאזות – ממסר 5NV

-

הפסקת זרימה ביחידות הטיפול באויר – מפסק זרימת אויר5

-

מדידת טמפ' אספקת אויר5

-

מדידת טמפ' באזור הממוזג5

-

מדידת לחות באיזור הממוזג (רק במקומות בהם נדרש )5

-

פתיחה/סגירה של ברז הפיקוד למים קרים לפי דרישת טמפ' באזור הממוזג
כולל סימון אחוזי פתיחת הברז ( 5אחוז הדרישה לקרור )

-

פתיחה/סגירה של ברז הפיקוד למים חמים לפי דרישת טמפ' באזור הממוזג
כולל סימון אחוזי פתיחת הברז ( 5אחוז הדרישה לקרור )

-

מדידת טמפרטורה בצנרת מים קרים אספקה /חזרה5

מדידת טמפרטורה בצנרת מים חמים אספקה /חזרה5
העברה למצב קירור או חימום ולהיפך  -לפי דרישה5
הפעלה של משנה מהירויות למנוע היחידה (בכל מקום שיש משנה
מהירויות)
כפונקציה של הפרש מפל לחץ בין לחץ אטמוספרי לבין הלחץ הנדרש
בחדר /איזור
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אחוזי עמיסה של משנה המהירויות למנוע המזגן5
מדידת ערכי רמת "תת לחץ" באיזור המיועד לפי ההגדרות בתפ"מ
מדידת זרם באמפר  -לפי נתוני ווסת המהירויות5
מדידת תדירות בהרץ  -לפי נתוני ווסת המהירויות5
לכל יט"א יש אפשרות של ויסות טמפרטורה מקומית בלוח הפעלה ובקרה
מרחוק5
מערכת הבקרה תאפשר "שליטת על " לקביעת הטמפרטורה ע"י שליטה על
סף תחתון של הטמפ'  ,ללא קשר לטמפ' שווסתה מקומית 5
בקרה לגופי חימום חשמליים ביחידות:

-

הפעלה/הפסקה של גוף חימום (5במקרים בהם קיים )

-

פעולה/תקלה של גוף החימום החשמלי5

-

בקרה רציפה של גופי החימום לפי הדרישה לרבות סימון אחוז זרם נצרך
ביחס לזרם המקסימלי המותר (נקודה מחושבת)5

-

מדידת ערכי זרם 5

0.5650-.

בקרה למפוחי פליטה :

-

הפעלה/הפסקה של המפוח( 5לרבות מפוחי מנדפים)

-

פעולה/תקלה של המפוח5

-

מדידת הספק זרם החשמל 55

-

תקינות זרימת אויר 5

0.5650-6

בקרה למפוחי סילוק עשן :

-

הפעלה /הפסקה של מפוח סילוק עשן (מצב פעולה רגיל)

-

התראה מתפרצת בעת גילוי אש/עשן  -הפעלה מאולצת ממרכזת גילוי עשן5

-

פעולה/תקלה של מנוע המפוח5

-

הזנה /תקלה של תקינות מתח הזנה חיוני 5

-

הזנה /תקלה של תקינות מתח גיבוי מגנרטור 5

-

מדידת הספק זרם החשמל 5

-

תקינות זרימת אויר 5

-

הפסקת זרימה (במפוח עם רצועות) – מפסק זרימת אויר 5 FS

0.5650-7
-

בקרה למדפי אש/עשן:

הפעלה /הפסקה של מדף אש 5
(במקרים בהם קיים אילוץ לסגירה/פתיחה לפי התפ"מ )

-

מצב פתוח /סגור של מדף אש לפי מפסיקי הגבול שיותקנו במדפים 5

-

מפת שטח למיקום מדפי האש 5

05.6.0

מסכי הבקרה :
להל"ן רשימה (לא בכרח מלאה ) של מסכי הבקרה הנדרשים בפרוייקט זה5
בכל מקרה המסכים יהיו לפי דרישות המזמין ,לרבות במערכות חשמל ,
חמצן ,גזים רפואיים  ,תברואה וכו'  -ולשביעות רצונו המלאה5

-

מפות שטח לפי תוכניות המבנה  -תכניות האדריכלות  ,מתאר חדרים וכו'
מפת שטח לגג מבנה ומיקום צילרים
מפת שטח למערכת הזנת מים קרים/חמים5
תכניות רקע – מיקום ציוד מיזוג האויר  ,צילרים  ,יטאות ,מפוחים וכו' 5
מסך סכמת צנרת מים ואביזרי הבקרה 5
מסך בקרה למשאבות מים עבור הציוד שבפרוייקט5
מסך בקרה לצילר קירור שבפרוייקט
מסך בקרה לכל יחידת טיפול באויר אספקה -יט"א 5
מסך בקרה לכל מפוח הפליטה /סילוק עשן 5
מסך בקרה ללוחות החשמל פיקוד ובקרה5
מסך בקרה ללוחות הפעלה מרחוק 5
מסך בקרה עם סימון כל הרגשים המקושרים למערכת הבקרה5
מפת שטח ומסך בקרה למדפי אש /עשן5

**

מסכי בקרה למערכות החשמל עם סימון כל הנדרש בתחום זה5

**

מסכי בקרה למערכות גזים ותברואה,עם סימון כל הנדרש בתחום זה5

 05.6.4לוחית הפעלה מקומי
0.5650-0

מערכת הבקרה מקומית תהיה אחת משני סוגים של לוחיות הפעלה:
א-

לוחית הפעלה וטרמוסטט ניתנת לכיול מקומי 5

ב-

רגש טמפרטורה באיזור הממוזג ולוחית הפעלה בעמדת מזכירות
או במיקום אחר באיזור  ,כפי שנקבע בתוכניות5

לוחית הפעלה תהיה מסוג פלטת אלומניום אנודייז בחזית הקיר

והציוד יהיה שקוע בקיר ותכלול:
*

בורר הפעלה מסוג הפעל /הפסק  ON-OFFעם מנורת חיווי פעולה5

*

מוד בחירת מצבים:

*

טרמוסטט או רגש טמפרטורה בעלתצוגה דגיטלית 5

*

כיול טמפרטורה על גבי צג דגיטלי למצב SETPOINT

*

בורר מצבי מפוח  ,מהירויות המפוח (במידה וקיים )
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על הקבלן להגיש לאישור לפני התחלת היצור :
א-
ב-
ג-
ד-
ה-
ו-
ז-
ח-

05.6.5

קרור  -איורור – חימום – אוטומט

תכניות מבנאות מפורטות של לוח החשמל  ,מראה פנים וחזית הלוח5
תכניות כח5
תכניות פיקוד 5
תוכניות סרגלי מהדקים5
רשימת הציוד כולל תוצרת ודגם המסופק בפועל 5
רשימת כבלים לסוגיהם ,גודל חתך לכח ומיכשור5
תוכניות הרכבה (  ) LAYOUTשל התקנות החשמל,המיכשור והבקרה5
שילוט מלא ומפורט 5

ציוד ואביזרי בקרה

0.565.-0

בקרים
באופן כללי תהיה מערכת וציוד הבקרים לפי הסטנדרט בקיים במרכז הרפואי
זהים לבקרים הקיימים בבית החולים5
או בקרים לפי אישור ממונה הבקרה מטעם אגף הבינוי 5

0.565.-0

מחשבי הבקרה :

במרכז הרפואי קיימים מחשבים אישיים למערכת הבקרה5
כל נקודות הבקרה ומסכי הבקרה יועברו למחשבים אלה עם חיבור לרשת
כרטיסי רשת 5TCP/IP

0.565.-0

תוכנה :

•

תוכנת  HMIדוגמאת תוצרת חב'  AFCONדגם ּPCIM7+ DARTאו ש"ע

•

חיבור מסכים דינמיים כולל גרפים  ,בנית דוחות בתוכנת  CRYSTALאו

זהה
•

הגדרת נקודות בתוכנת DATABASE

•

תוכנת שליחת הודעות  SMSלפי דרישה5

•

ביצוע עבודות התקנת תוכנה יהיו בכפוף להנחיות ממונה מח' הבקרה 5

0.565.-0

רגשים :

רגשים לסוגיהם השונים יהיו מתוצרת האחת מהחברות בלבד:
MICHSHUR
סיגנל mA

או ACI

0-00

או THERMOKON

דיוק נדרש 050 c

רגש טמפ' למים
מעלות

תחום מדידה למים קרים

.0 -0

תחום מדידה למים חמים

 000 -0מעלות

רגש טמפ' לתעלת אויר
תחום מדידה

 .0 -0מעלות

מותאם להתקנה בתעלות אויר 5

רגש טמפ' לחדר
תחום מדידה

 .0 -0מעלות

מסוג דקורטיבי להתקנה על קיר5

0.565.-.

חיווט ותקשורת :

קוי התקשורת בין תאי הבקרה למחשבי הבקרה יהיו מטיפוס גידים מפותלים

ומסוכך כולו להגנה בפני הפרעות5
הכבלים יפרסו בצורה מסודרת בתוך תעלות רשת ובתואי מתואם עם בית
החולים ו/או הקבלנים האחרים5
כבלי התקשורת בין בקרים יהיו מסוג תואם "בלדן – ."9842
או לפי הנחיות ממונה הבקרה .

05.6.6

תפ"מ  -תכנית פעולת מערכת יט"א :
כללי

כל הערכים המופיעים בתיאור כגון  :טמפרטורה  ,לחות ,לחץ ,זמנים,
וכדומה  ,יהיו בצורת פרמטרים הניתנים לשינוי ע"י
השהיות
המשתמש המורשה לכך5
-

סטיות טמפרטורה ,לחות ,לחץ ,או כל ערך נמדד אחר מהערכים הרצויים ,
תפעיל המערכת סימון תקלה במרכז הבקרה5

פעולת מערכת יט"א :

-

הפעלת כל יחידת טיפול באויר לפי לוח זמנים או באופן יזום ע"י המשתמש
או מלוח ההפעלה באיזור /בחדר הממוזג5
המורשה במרכז הבקרה

-

משטרי העבודה לקירור  -חימום  -אוטומטי יקבעו ע"י בורר בלוח ההפעלה
באיזור 5
רגש לחץ בתעלת אספקה יפקד על ווסת משנה מהירויות  VSDשל היט"א
לשמירת לחץ בתעלת אספקה בהתאמה לכמות האויר המתוכננת 5cfm

-

רגש לחץ הפרשי בין חדר /איזור ללחץ האטמוספרי בחוץ יפקד על משנה
מהירויות של מפוח הפליטה על מנת לשמור על לחץ בחדר /באיזור
של  , ). -/+( 00 pascalעם עלית הפרש הלחץ תוגבר מהירות המפוח
לפליטה 5

-

רגש טמפרטורה בחדר יפקד על ברז מים קרים או על ברז מים חמים או על
גופי חימום חשמליים (אם יש במתקן) לפי כיול הטמפרטורה במסכי הבקרה 5

-

רגש לחות יחסית בחדר יפקד על ברז מים קרים או על ברז מים חמים או
על גופי חימום חשמליים (אם יש במתקן) לשמירת הלחות היחסית לפי הצג
במסכי הבקרה

-

בווסת טמפרטורה מקומי ניתן לשנות את נקודת הכיול  setpointלפי
דרישות
המשתמשים  ,אך מערכת הבקרה תחסום ירידת טמפרטורה מתחת לכיול

של
 00מעלות צלסיוס לקרור ו  06מעלות צלסיוס לחימום  ,גם אם בווסת
המקומי
כוייל נמוך יותר או גבוהה יותר מהתחום הנ"ל5
הערה  :בכל מקרה הערכים ניתנים לשינויי במסכי המחשב5

-

במצב קירור  -עם עליית הטמפ' יפתח ברז המים הקרים באופן הדרגתי

ולהיפך,
במצב זה לא יופעל כלל ברז המים החמים( 5או גופי חימום אם ישנם)
-

במצב חימום  -עם ירידת הטמפ' יפתח ברז המים החמים באופן הדרגתי

ולהיפך,
או יופעלו גופי החימום בהדרגה 5
במצב זה לא יופעל כלל ברז המים הקרים5

-

מצב אוטומטי  -יפתח ברז מים קרים באופן הדרגתי בדרישה לקירור או יסגר
למצב בו אין זרימת מים קרים ואז יפתח באופן הדרגתי ברז מים
חמים5
"תחום מת"  -בין הדרישה לקירור ובין הדרישה לחימום יהיה תחום

מת
של  05.מעלה צלסיוס 5

חיסכון בצריכת אנרגיה :

-

במטרה לחסוך בהוצאות חובה לכייל את הפרמטרים במערכת הבקרה
לפי מצב פעולה אופטימלי בהתאם לשעות הפעילות במחלקות 5

פרק 05.7
05.7.0
15.7.1-1
*

מערכות שונות ועבודות עזר .
בסיסים  ,שרוולים ומעבר

בקירות.

בסיסים לציוד
על הקבלן להכין ,במסגרת פרוייקט זה ,את תוכניות הבסיסים להצבת הציוד
לרבות תיאום המידות במדוייק עפ"י דגם הציוד המסופק בפועל 5

*

ביצוע בסיסי בטון או בסיס מקונסטרוקצית פלדה  -יהיה ע"י אחרים ,

בהתאם
לאישור מהנדס קונסטרוקציה ובכפוף לתיאום עם קבלן מזו"א וספק הציוד 5
*
להוראת

הקבלן יספק את כל חומרי העזר הנדרשים להכנת בסיסים אלה בכפוף
מנהל הפרוייקט 5

15.7. 1-2
*

שרוולים.
על קבלן מזו"א להכין תוכנית להתקנת שרוולים עבור מעבר צנרת מים ,כבלי

חשמל,
תעלות אויר ,וכל ציוד/אביזר אחר החוצה דרך קיר או דרך הגג5
*

התוכניות יכללו את גודל ההכנת שרוולי המעבר ומיקומם המדויק  ,כולל

מפלסי
הגובה מקו הריצפה  ,על הקבלן להגיש תכנית זו לאישור 5
*

לאחר אישור התוכניות יתקין הקבלן את השרוולים בתיאום עם קבלן הבניה
(במידה וקיים באתר ) כולל הספקת חומרי העזר כגון מסגרות עץ או

צינור פיויסי 5
*

לאחר התקנת הצנרת  ,התעלות  ,החיווט החשמלי וכו'  -על קבלן מזו"א

לאטום
את כל המרווחים בין הצנרת /התעלות /החיווט למעטפת השרוולים5
*

מחירי הכנת שרוולי מעבר ואיטום לאחר העברת הצנרת /התעלות /החיווט

– כלול
במחיר היחידה של הציוד המותקן  ,ללא תוספת מחיר בנפרד5

15.7.1-3
*

מעבר דרך קיר5
לצורך התקנת השרוולים במעבר קיר או בגג יוכנו פתחים בהתאמה לתוכניות

כאמור
*
קירות
וכו'
*
ומעברים
במידה והנ"ל

קבלן מזו"א יבצע ללא כל תוספת מחיר את כל הפתחים בקירות גבס או
בלוקים כחלק ממחיר היחידה בסעיף להתקנת הצנרת /התעלות /החיווט
קבלן מזו"א יבצע בתוספת ממחיר לפי סעיף בכתב הכמויות  -פתחים
בקירות בטון או בחדירה לגג עליון ,בכפוף להוראת מנהל הפרוייקט ,
לא מבוצע ע"י קבלן בניה הקיים באתר 5

15.7.1-4
*

איטום מעברים בקיר 5
קבלן מיזוג אויר יבצע פרט מעבר ואיטום במעברי צנרת  /תעלות דרך קירות
בכפוף לדרישות מפרט הכללי הבינמשרדי 5

*
,החורים

קבלן מזו"א יתאם עם קבלן הבנין אטימה מושלמת של כל המעברים
הפתחים וכו' בכל היקף הקירות בתחום הפרדה בין האיזורים כמתואר

בתוכניות 5
האיטום יבוצע ע"י הקצפת פוליאוריטאן ירוק בלתי דליק ומריחת צבע אוטם
"אקריל פז" או "פוליגג" וכן מריחת סיליקון איטום בפתחים 5
*

איטום חדרים בהם יש על לחץ או תת לחץ מדוד – יבוצע בהקפדה יתרה

לרבות
התקנת מעברי איטום מיוחדים לחשמל  MCTוכן ביצוע בדיקות תקינות
האיטום
ע"י ניפוח לחץ בחדר של  0.מ"מ  +למשך  00שעות  ,זהה להנחיות פיקוד
העורף
לביצוע בדיקות אטימות במרחבים ממוגני אב"כ5
*

מחיר האיטום הנ"ל כלול במחיר היחידה לציוד המותקן ,תעלות /צנרת /חיווט
ולא ישולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור האיטום5

*

עבור ביצוע בדיקת אטימות כאמור יהיה מחיר נפרד בכתב הכמויות 5

05.7.0

מניעת רעש ורעידות ,

15.7.2-1

מניעת רעש ורעידות
יזדהה עם דרישות המפרט הכללי הבינמשרדי פרק  0.סעיף 0.508500

15.7.2-2

בולמי רעידות קפיציים

לציוד מזו"א  ,צילרים  ,יטאו"ת  ,מפוחים וכו' יותקנו בולמי רעידות קפיציים
*
שקיעה סטטית של " 0ובלימת רעידה של  - 9.%דוגמאת
עם
תוצרת MASON
או תוצרת  V .Mדגם  Cעם בורג פנימי לאיזון המפלס והמשטחים ,
וכן בסיס עם משטח מניאופרן מחורץ נגד החלקה משני צידי הבולם למעלה
ולמטה5
*

במקרים מסוימים ידרש עיגון בולם הרעידות למשטח  ,משני צידי הבולם

יותקנו
תותבים ע"י ריתוך נגד אפשרות תזוזת הבולם ממקומו ,הנ"ל כלול במחיר
ההתקנה5

15.7.2-3

מתלים קפיציים
לתלית יטאות או יחידות מפוח נחשון תעשיתי  ,וכן לצנרת מים או תעלות

אויר
- 9.%

יותקנו בולמי רעידות קפיציים עם שקיעה סטטית של " 0ובלימת רעידה של
דוגמאת תוצרת  MASONאו תוצרת  V .Mדגם עם בורג פנימי לאיזון 5

15.7.2-4

מהתקנת מערכת קפיצים ומתלים

*

קבלן מזו"א יתקין את מערכת הקפיצים והמתלים לפי העומס הנישא בנקודת
ההשענה ,במידה וסוג הקפיץ לא מתאים לעומס השקיעה הסטטית הנדרשת

,
יחליף הקבלן את הקפיץ עד להשגת מצב איזון מתאים 5
*
תוספת)

ביצוע עבודות האיזון והאיפוס הנ"ל כלול במחיר הציוד המותקן (ללא כל

15.7.2-5

משתיק קול

*
לדרישות

ביצוע אספקה והתקנה של משתיקי קול לסוגיהם השונים  ,יהיה בהתאם

המפרט הטכני הבינמשרדי ולתקנות למניעת מפגעים(רעש בלתי
סביר)התש"ן 0990
*

הקבלן יספק ויתקין את מערכות השתקת הקול בתעלות אויר לאספקה או

לפליטה
בכפוף לקבלת הנחיות מיועץ אקוסטיקה ובהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט
בהתאם
לסעיף תשלום בכתב הכמויות נשוא הפרוייקט5
*
למשתיקים ,

תוצרת משתיקי קול לסוגיהם יהיה מתוצרת מתועשת של מפעל מוכר
כגון מפעל "ח.נ.א " או תוצרת " יעד " או תוצרת מפעל "פח תעש"
או ביבוא מתוצרת " " TROX

05.7.0

מדי לחץ

15.7.3-1

מדי לחץ  -בצנרת מים

*

וטרמומטרים 5

יותקנו לפי הדרישות במפרט הכללי הבינמשרדי פרק  0.סעיף 0.508507
מכשירי מדידה וציוד עזר עבור כל יח' צילר קירור ,לכל משאבת מים  ,לכל

יח'
טיפול באויר (יט"א ) ו/או לפי הדרישות בתוכניות ובמפרט המיוחד 5
*
מדידה
*
המים וכו'

מד הלחץ יהיה בקוטר " 0עם מילוי גליצרין למניעת רעידות ובעל סקלאת
בתחום העבודה של הציוד אותו הוא משרת 5
מד הלחץ יותקן בכניסה וביציאה מסליל הקירור  /מחליף החום /משאבת
ויכלול ברז ניתוק מיוחד לשיחרור לחץ ואיפוס5

*

מד הלחץ יהיה כדוגמאת תוצרת "מגן אפק" או תוצרת "מדי תעש"

15.7.3-2
*

מדי טמפרטורה  -בצנרת מים
יותקנו לפי הדרישות במפרט הכללי הבינמשרדי עבור כל יח' צילר קירור ,
בצנרת מים אספקה וחזרה ליד כל משאבת מים  ,לכל יח' טיפול

באויר (יט"א ) ,
בתעלות אויר אספקה וחזרה  ,ובהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט 5
*
סקלאת
*
משאבת
על גבי הצינור,

מד הטמפרטורה יהיה בקוטר " 0עם מילוי גליצרין למניעת רעידות ובעל
מדידה בתחום העבודה של הציוד אותו הוא משרת 5
מד הטמפרטורה יותקן בכניסה וביציאה מסליל הקירור  /מחליף החום/
המים וכו' ויכלול רגש טרמי קפילרי הניתן להתקנה ע"י ליפוף
או להתקנה בתוך כיס מיוחד המותקן בתוך התעלה או הצנרת5

*

מד טמפרטורה יהיה כדוגמאת תוצרת "מגן אפק" או תוצרת "מדי תעש" או

""SIKA

15.7.3-3
*

מדי טמפרטורה דגיטליים
יותקנו לפי הדרישות במפרט הטכני ובכפוף לפירוט סעיף בכתב הכמויות 5

*
העבודה

מד חום דגיטלי יהיה בעל תצוגה ברורה לקריאה של הפרמטרים בתחום
המירבי של הציוד 5

*
להנחיות
 00וולט )

הזנת החשמל לציוד תכלול הגנה מתאימה  5מתח ההזנה יהיה בכפוף
המפקח באתר ובהתאם לצרכי המשתמשים 000( 5וולט או

*

מדי חום דגיטליים יהיו מתוצרת " "ELIWELLאו מתוצרת " "DIXEALאו
""CAREL

05.7.4

צביעה .

*

צביעת כל חלקי המתכת במתקן תבוצע בהתאם לסעיף "גילוון צביעה וגימור
פרק 0.במפרט הבינמשרדי סעיף 0.508506

*

ניקוי משטחי המתכת הברזליים יעשה באופן יסודי כמוגדר במפרט הכללי,

שטח"

הכנות לפני צביעה ,ניקוי חול או השחזה  ,ובכפוף להנחיות המפקח באתר 5
*

הצביעה תהיה עם צבע יסוד מיוחד נגד קורוזיה ושתי שכבות צבע עליון
בכפוף להמלצות יועצי חב' "טמבור" או לפי הנחיות המפקח באתר5

*

05.7.5

אין לצבוע שכבת צבע שניה לפני שהשכבה הראשונה התיבשה כנדרש5

שילוט וזיהוי .

*

שילוט כל אביזרי המערכת והצנרת במתקן יבוצע בהתאם לסעיף "צביעה
וזיהוי" פרק  0.במפרט הבינמשרדי סעיף 0.508509

*

על גבי כל אביזר ציוד יספק ויתקין הקבלן דיסקיות זיהוי בקוטר לא פחות מ-

שילוט
 .ס"מ

עשויי פלסטיק לבן עם חרוט שחור  ,ממוספרת לכל שסתום ,מסנן ,אל חוזר
וכו'
*

ולכל אביזר פיקוד ובקרה5
מספרי הזיהוי יתאימו לסימון בתוכניות הצנרת והאביזרים ,אשר יסופקו בתוך

תיק
*

המתקן  ,ויראו את כל האביזרים המופיעים בתוכניות הצנרת והפיקוד5
על-גבי קוי הצנרת לסוגיה השונים יסמן הקבלן את ייעוד הצנרת בכתב

ברור
*
וביקורת,

עם שבלונה ,ועם חצים את כווני הזרימה( 5מים קרים -אספקה /חזרה )וכו'
הקבלן יספק תוכניות המראות את מיקום פתחי ומקומות גישה לטיפול
כגון מיקום רגשים  ,מנועי דמפר וכו' ,וכל הנדרש לתחזוקת המתקנים 5

05.00
א5
הכללי

אופני מדידה ותשלום  -מיזוג אוויר

אופני המדידה יהיו בהתאם לפרק  15.00אופני מדידה ותכולת מחירים של המפרט
הבינמשרדי  ,אלא אם כן צוין אחרת להלן5

ב5

העבודה המתוארת במפרט ובשרטוטים תבוצע בשלבים לפי הנחיות המפקח ועל
הקבלן לקחת בחשבון כי חלקים מסוימים של העבודה יהיה עליו לבצע בשעות בלתי
מקובלות ,
בשעות הלילה או בימי ששי  ,על מנת לא להפריע לפעולה השוטפת באתר5
בכל מקרה כנ"ל לא יהיה שינוי במחיר הצעת הקבלן בכתב הכמויות עבור עבודה
בשעות בלתי מקובלות 5

ג5

אי הבנה של נושא כל שהוא ,או אי התחשבות בו ,לא תהווה סיבה מספקת לשינוי
המחיר שהגיש הקבלן בכתב הכמויות 5כל אי הבנה ,או הסבר שיידרש על ידי מגיש
ההצעה יש לעשות בכתב לידי המזמין לפני מועד הגשת ההצעה5

ד5

כל סעיף בכתב הכמויות יכלול בין היתר את הכנת תוכנית היצור,אספקה הובלה
והתקנה
של הפריט על כל מכלוליו המתוארים במפרט לגבי אותו פריט,הכל מותקן באופן מלא
ותקין כלול במחיר הפריט  ,אלא אם כן צוין אחרת5

ה5

כתב הכמויות ייחשב ככולל את כל ההוצאות הכלליות של הקבלן ,בין נראות ובין
נסתרות ,גם אם לא קיבלו ביטוי בסעיפי כתב הכמויות 5על הקבלן לוודא כי כל
הנדרש בשרטוטים ובמפרט יכלל במחיר הסעיפים המתאימים ,גם אם פרט זה או
אחר לא הוזכרו בסעיף כל שהוא
אך דרושים להשלמת העבודה כנדרש5

ו5

הפחתה בכמויות לא תשנה את מחירי היחידה5
הגדלה בכמויות ללא מגבלה בכל סעיף לא תשנה את מחירי היחידה אך בתנאי של
לא יותר מאשר הגדלה ב  33%מכלל היקף הפרויקט  ,אלא אם צויין אחרת 5

ז5

המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא מכלל העבודה חלקים מסוימים של המתקן
,ו/או שלא לבצע חלק או חלקים מהפרויקט לפי ראות עיניו ,וזאת ללא כל אפשרות
לטענה ו/או לתביעה מצד הקבלן5

ח5
מילוי

מחיר התקנת יחידות מיזוג אויר לסוגיהן כולל בין היתר :הובלה ,הצבה ,ביצוע ואקום,
גז קירור ושמן קירור כנדרש  ,קידוחים והכנת מעברים לצנרת מים ,גז קירור וחיווט

חשמלי,

אספקה והתקנה מתלים וחיזוקים ,קונסולות וחומרי עזר ,בולמי רעידות  ,איטום,
חיבורים
גמישים  ,חיבור סיפוני ניקוז ואל נקודת הניקוז ,התקנה וחיבור מנתק בטחון ,חיווט
חשמלי
מושלם ,הארקות ,ביקורת בודק חשמל מוסמך ,ביקורת מכון התקנים  ,הפעלות
וויסותים ,
וכל הנדרש לפעולה מלאה ותקינה הכל כלול במחיר היחידה  ,אלא אם נאמר אחרת 5
ט5

מערכת הפיקוד תכלול רגשים,מתמרים ,בקרי טמפרטורה ,וכל האביזרים הדרושים
לפעולה תקינה של מערכות הפיקוד והבקרה,הכל כלול במחיר גם אם לא פורטו
בכתב הכמויות5

י5

מחיר בולמי רעידות לציוד ניכלל במחיר הציוד לו הוא שייך ,מתלים
קפיציים,תמיכות,חיזוקים ,קונסולות לצנרת מים גז וחשמל לא ימדדו ויכללו במחיר
ההתקנה של הפריט 5

יא5
,

מחירי אספקה והתקנה של שרוולים למעברי צנרת מים,צנרת גז קירור ,חיווט חשמלי
מעברי תעלות בקיר וכו'  ,ייכלל במחיר ההתקנה5

יב5

מחיר מפוח הפליטה יכלול הכנת תכנית הצבה כולל קונסטרוקצית בסיס מפלדה
בעובי המתאים למשקל המפוח מותקן על גבי בולמי רעידות קפיציים ,וכן כל
התמיכות והחיזוקים ומפסק בטחון אטום למים ליד המפוח  ,הכל כלול במחיר
הפריט5

יג5

מחיר יחידות טיפול באוויר בכל הגדלים וכן יח' מיני מרכזי יכלול את כל הנדרש
והמתואר במפרט הטכני  ,כולל בין היתר בולמי זעזועים קפיציים  ,קופסאות עירבוב
 ,מדפי ויסות רב להבים בפתחי כניסת אויר חוזר ואוויר טרי ,חיבורי גמישים וכו' ,
גם אם לא פורטו בכתב הכמויות מחירם ייכלל במחיר הפריט5

טו5

מדידת תעלות אויר יהיה אחיד לפי פרק  0.500500של המפרט הכללי הבינמשרדי
,לכל מידת עובי פח תהייה מדידה בנפרד5מובהר בזאת כי כל הנדרש לביצוע לפי
תקני  SMACNAלרבות מדפי פיצול זרימת אוויר ,פתחי גישה  ,חיבורים גמישים
,תמיכות וחיזוקים בתוך התעלה ,איטום נגד דליפות אוויר  ,כל התליות התמיכות
קונסטרוקציות פלדה וכו'
הכל נכלל במחיר מ"ר התעלה 5

טז5

מחיר פעמוני אטימה יינתן לפי מטר אורך היקף הפתח 5

מדידת צנרת מים ואביזריה יהיה אחיד לפי פרק  0.50050.של המפרט הכללי
יז5
הבינמשרדי ,
לכל מידת קוטר צינור תהייה מדידה בנפרד ,מטר אורך בקו ציר הצינור 5

צנרת בקוטר עד "( 0 0/0כולל) מכל סוג (פלדה  ,נחושת  ,פלסטי וכו' ) כולל מחיר
מ'א
את כל הספחים  ,התפצלויות ,חיבור נעל ,הקטנת קוטר וכו' מדידה לאורך הציר ללא
מדידה בנפרד וללא תוספת מחיר לאביזרים וספחים5
בצנרת בקוטר " 0ומעלה נמדדים ספחים ,התפצלויות  ,חיבור נעל  ,הקטנת קוטר וכו'
ביחידות לפי סעיף בנפרד לפי קוטר הצינור5
חיבור וריתוך קטע צינור חדש בכל קוטר אל צינור קיים לא ימדד בנפרד ,מחיר חיבור
זה
דינו כמו חיבור  0קטעי צינור וכלול במחיר מטר אורך של הצינור ללא כל תוספת
מחיר5
מדידת לוחות חשמל וחיווט חשמלי לפי פרק  0.500500של המפרט הכללי
יח5
הבינמשרדי ,
יט5
שייכים5

מחיר מפסיקי ביטחון של ציוד המרוחק מלוחות חשמל יכלל במחיר הציוד לו הם

כ5

מחיר השילוט יכלל במחיר הציוד אליו הוא שייך ולא ימדד בנפרד5

כא5

מחיר הפעלה וויסות מערכות מיזוג אוויר יכלול את כל הויסותים לכל שלב ואת
הויסות הסופי
בגמר השלמת כל העבודה ,המחיר לא ישולם בנפרד לכל פעולת וויסות אלא כמחיר

אחד
כולל למכלול הפרויקט5
כב5
הוראות

מחירי תוכניות עבודה ,הכנת תוכניות תיעוד  ,AS MADEהכנת תיק המתקן כולל
הפעלה ואחזקה ,הכנת דיסקט של כל תוכנית  AS MADEבתוכנת AUTO CAD

הכל כלול במחירי הציוד והחומרים ולא ישולם בנפרד5
רשימת קיצורים ברשימת הכמויות:
יח'

 -יחידה

מע'

 -מערכת מושלמת על כל רכיביה

מ"ר

 -מ"ר

מ5א5

 -מטר אורך

קומפ'

 -קומפלט ומושלם

מסמך ו'

רשימת השרטוטים

תוכניות מיזוג אוויר למכרז – קומה  - 5חדר צינטור  0חדש  -בי"ח העמק5
נושא

מספר תכנית

מהדורה

מתאריך

1656-01

00

0950.50006

תכנית קומה  – .צינטורים

1656-02

00

0950.50006

תכנית הגג  ,טבלאות ופרטי ציוד

מובהר בזאת כי מ.ר .העמק דורש להעסיק קבלני מערכות מוכרים ומאושרים
לעבודה במרכז הרפואי ולהלן רשימה בהם
o
o
o
o

karnil@karnil.co.il
mualemj@walla.co.il
Moshes@afcon.co.il

5

פרק  00עבודות גבס
00.00

מחיצות גבס
כללי:
המחיצות  -מרצפה עד תקרת הבטון כולל סגירה מלאה ואקוסטית בין קורות או צלעות5
כל המחיצות ורכיביהן יתאימו לת"י  900ח'  8ולת"י 57..
במקרים בהם תקרת הבטון גבוהה מ  0500מ' מעל הרצפה ,תתווסף למחיצות מערכת
ייצוב מיוחדת מפרופילי  RHSשתי וערב ,לפי תכנון הקונסטרוקטור5

0050050

הוראות ביצוע ת"י  - 0900לפי מפרטי חברת "אורבונד" ולפי המפרט הבן-משרדי
לעבודות בניה"( 5הספר הכחול") 5מפרט אחר טעון אישור המפקח5

0050050

הרכבת אביזרים  -תקניים לפי התכנית ,ולפי מפרטי "אורבונד"5
יש להימנע מהתקנת קופסאות חשמל גב אל גב ורצוי מרחק אופקי של  60ס"מ בין
הקופסאות או ניצבים שיחצצו בין הקופסאות5

0050050

שלד :זקפי פח פלדה מגולוון ברוחב  70מ"מ (עובי  056מ"מ) או  000מ"מ (עובי 058
מ"מ) עפ"י הגדרת המזמין 5מרחק בין צירי הניצבים (זקפים)  00ס"מ מקסימום5

0050050

חיפוי המחיצות יהיה בלוחות גבס דו-קרומיים משני צדי המחיצה ,בעובי כולל  005.ס"מ5
הלוחות יהיו שלמים ואנכיים ,בהסטה בין המישקים 5המחיצות יהיו רציפות מפני הרצפה
עד פני הבטון 5כל המישקים יאוחו במרק ,כולל מעל לתקרה אקוסטית - 5ראה פרט קיר
גבס דו קרומי בגיליון הפרטים.
במחיצות בין תאי שירותים בלבד( ,לא בהיקף השירותים) ,ניתן להשתמש במחיצה חד
קרומית (ברוחב כולל  00ס"מ) – ראה סעיף .00.00.000

005005.

בידוד אקוסטי :מזרני צמר זכוכית דחוס בעובי " ,0בצפיפות של  00ק"ג  /מ"ק ,מחובר
בתופסנים עפ"י מפרטי "אורבונד"5

0050056

בכל מפגשי המחיצות עם הרצפה ,התקרה ועם קירות בנויים יוכנסו רצועות קומפריבנד
לחוצות בין פרופילי המחיצה לאלמנט הבנוי5
בין לוחות הגבס לבין הריצוף יישמר מרחק של כ  050ס"מ אשר ימולא בסיליקון 5כנ"ל
במפגש עם תקרת בטון5

0050057

בכל מקרה מקדם הבידוד האקוסטי של מחיצת הגבס בחדרים מאוישים ,לא יקטן מ
530dB

0050058

בחדרי ישיבות יבוצעו מחיצות כמתואר כנ"ל ,רק עם זקיפים  /ניצבים כפולים (אפשר
ברוחב  .0מ"מ) וקרום גבס נוסף חוצץ ביניהם (סה"כ  .לוחות גבס) ושתי שכבות של

מזרני צמר זכוכית( 5שילוב זכוכית במחיצות  -ראה פרק 5)00
בחדרי ישיבות מקדם הבידוד האקוסטי של מחיצת הגבס בחדרים מאוישים ,לא יקטן מ
545db
0050059

בקיר התוחם אזור רטוב (כיור ,מקלחת ,שירותים וכו') ,הלוחות החיצוניים הפונים לאזור
הרטוב יהיו מגבס ירוק עמיד למים לכל אורך האזור הרטוב ,וע"פ המסומן בתוכניות
האדריכלות - 5ראה נספח גיליון הפרטים.

00500500

בין תאי שירותים בלבד (ולא בהיקף מבואת השירותים) ניתן להסתפק בקירות גבס "ירוק"
עמיד למים (דוחה רטיבות) חד קרומי בעובי  00ס"מ5

00500500

בקיר אש יבוצעו כל הקרומים מגבס ורוד עמיד אש תקני בהתאם להנחיות יועץ בטיחות
אש 5תכנון הקיר יתאים לת"י  900לעמידות באש5
שקעי חשמל יבוצעו על-פי הוראות יועץ הבטיחות בלבד 5במקרה של קיר אש הפונה
לאזור הרטוב יש להוסיף לוח גבס ירוק כמתואר לעיל לכל אורך המחיצה ,תוך עיבוייה ל
 0058ס"מ - 5ראה נספח גיליון הפרטים5

00500500

אם לא צוין אחרת ,על-גבי קירות המעטפת יותקן חיפוי גבס חד-קרומי ,עם מחסום אדים
אינטגרלי בצד החיצוני ,על-גבי זקיפים ברוחב  .ס"מ (עובי 056 :מ"מ) ובידוד תרמי של
מזרני צמר זכוכית  /סלעים על-פי המפורט בפרק  ,.בציפוי פלא"ב ,מחוזקים בתופסני
סרט5

0050050050

אם לא צוין אחרת ,גימור קירות בטון פנימיים (מרחבים מוגנים ,קירות חיצוניים של חדרי
מדרגות ,פירי מעליות וכדו') יהיה בחיפוי גבס חד קרומי כמוגדר בסעיף  ,00500500אך
ללא בידוד ומחסום אדים5

00500500

יש להתקין חיזוקים מתועשים לצורך תליות שונות בקירות ,כגון :מידוף ,TV ,יחידות
מיזוג אוויר ,כיורים ועוד 5יש להתקין חיזוק  RHSאו פטות עבור התקנת מאחז יד בשירותי
נכים 5הקירות המחוזקים יתואמו עם האדריכל לפי דרישות הציוד והריהוט של המזמין5

00500500

בצדי פתחים ודלתות יותקנו זקיפים כפולים וסנדלים עפ"י מפרט אורבונד עד לגובה קיר
של  0.0ס"מ 5מעל לגובה  0.0ס"מ יותקנו פרופילי  RHSבצידי הפתח5

0050050.

בקיר פנימי המפריד בין המרפאה לפונקציות שכנות אחרות וכן בהיקף בית מרקחת,
יבוצע קיר הגבס מפרופילי  RHSבמידות  70/70מ"מ בעובי דופן לפי קביעת
הקונסטרוקטור 5הפרופילים יוצבו כל  000ס"מ (ביניהם ניצבים מפח בכל  00ס"מ) בין
פרופילי ה  RHS -יחוברו שתי שכבות רציפות של פח בעובי  .מ"מ מהרצפה עד התקרה
צמודות לדופן הפנימית של הגבס5
חלופה לבחירת המזמין :קירות בלוקים  00ס"מ עובי עם מילוי בטון בחורים5

00500506

במקומות שיוגדרו ,יבוצע במחסן בית המרקחת חדר מוגן פריצה (או שהמחסן כולו יוגדר
כמוגן פריצה) הכל ע"פ מפרט חדר מוגן פריצה לבתי מרקחת  -ראה חוברת נספחים5

00500507

מישקים מעל פתחים יבוצעו בהסטה של  00ס"מ לפחות ביחס לפתח הבניה5

00500508

נישות:

0050050850

נישות גבס לארונות מערכות ,למכשירי תורים ומידע ,נישות למי קר וכד' יהיו מתוכננים
לפי קו גובה אחיד לכל אורך המרפאה 5קו הגובה יהיה פועל יוצא של פרישות בתוכניות
הבינוי והתקרה (לדוגמא ,בחירת קו גובה  0500מ' לפי גובה משקופי דלתות ,או קו גובה
 0500מ' לפי ארונות מערכות) 5מעל קו גובה זה תהיה סגירה בסינר ותקרת גבס +
תאורה ע"י ספוט דקורטיבי  -ראה פרק  08ולהלן נישת מי קר5

0050050850

נישה לריכוז מתגים  -בכניסה למרפאה תתוכנן נישה לריכוז מתגים וכן למערכות כריזה,
פנל מערכת גילוי אש וכד' 5הפנל יהיה שקוע בתוך נישה ויהיה במישור הקיר 5סידור
המתגים יתואם עם האדריכל  -ראה גיליון פרישות והתרשים להלן:

0050050850

כל הנישות לארונות המערכות :חשמל ,הידרנטים ,תקשורת וכד' תהיינה מטויחות ,או
מחופות לרבות עיבודם ,צביעה ,ריצוף ,ושיפולים 5בנישה להידרנט הריצוף יכלול שיפועים
לקופסת ניקוז5

00500509

קירות גבס נמוכים:
קירות גבס נמוכים ,אשר ישמשו כחיץ לפרטיות בין חדרים לקירות מסך (ראה גם לפני
קירות מסך בפרק  ,)00או קירות גבס נמוכים המשמשים להגדרת שטחי המתנות
במרחב הציבורי יבוצעו עם סף מדף  MDFעליון הצבוע בתנור5

00.00

תקרות תותב

0050050

כל אביזרי ואופני הביצוע יהיו על פי ת"י  .000ות"י  0900ובאישור מכון התקנים ,כמו כן
נדרש אישור קונסטרוקטור מורשה ורישוי לביצוע התקרה ,או לחילופין אישור מעבדה
מוסמכת5

0050050

כל התקרות יעמדו בת"י  7..ו 900 -ח' 58

0050050

גובה תקרת חדרי מטפלים רצוי יהיה לפחות  0570מ' מריצוף לתקרת התותב 5בכל מקרה
הגובה המינימאלי בחדרי מטפלים יהיה  05..מ' מהריצוף לתקרת התותב ע"פ הנחיות
משרד הבריאות5

0050050

שלד התקרה ופרופילים:

005005050

בנוסף לדרישות התקן :תליית השלד הנושא של התקרה תיעשה על ידי מוטות הברגה
בלבד ,מגולוונים ובקוטר מזערי של  6מ"מ 5כל חלופה נוספת מתוך ת"י  .000טעונה
אישור המפקח באתר5

005005050

תליית התקרות במרחבים מוגנים תבוצע עפ"י הנחיות פקע"ר ות"י  .000חלק 50
במרחבים מוגנים עם תקרה תותבת במרווח העולה על  000ס"מ מהתקרה
הקונסטרוקטיבית ,יש לבצע קונסטרוקציית פלדה לתליית התקרה עפ"י הנחיות פקע"ר
והקונסטרוקטור5

005005050

כל עבודות התקרות ,אם לא צוין אחרת ,יכללו פרופילים היקפיים מסוג  L+Zמאלומיניום
ופרופילים מחלקים מפח  T-15או ( T-00לחדרי טיפול) או פיין ליין (לאזורים ציבוריים \
חדרי ישיבות וסדנאות בהם ישהם סינרי גבס ולא מתבצע חיתוך אריחים) 5הכול יהיה
צבוע בצביעה אלקטרוסטטית בגווני  RALלבחירת האדריכל5
גוון פרופילים רצוי לפיין ליין לבחירת האדריכל הן בחוץ והן בתוך מסילת הפיין ליין (אם
יבחר בצבע כהה להדגיש את הגריד)5

005005.

בנוסף לדרישות התקן -פרופילים היקפיים ( )L+Z ,Lלתקרות מגשים יהיו בעובי שלא
יפחת מ 05.-מ"מ (למגשים במפתחים מעל  05.מ' -עובי הפרופילים לא יפחת מ 0-מ"מ)5
הפרופילים ההיקפיים יחוזקו כפי שמוגדר בתקן 5לבחירת המזמין – פרופילים היקפיים

בגוון 5RAL
0050056

בתקרות אריחים ,במפגשי סינרי גבס ותקרות אקוסטיות הנמצאים באותו מישור ,יש
להשתמש בפרופיל ( PG-20תוצרת הכט אפרים) או מקביל ,במפגשים בין סינרי גבס או
קירות לבין תקרות אקוסטיות ,יש להשתמש בפרופיל ( PG-08תוצרת הכט אפרים) או
מקביל (במקום עיבוד פינת הגבס ופרופיל 5)L+Z

0050057

כל חומרי התקרות יתאימו לדרישות הבדיקה ותכונות המוצר עפ"י

CDPH/EHLB

California Department of Public Health Standard ( Standard Method v1.1
method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical
Emissions form Indoor Sources using Environmental Chambers version
5)1.1
00.00

אריחי תקרה

0050050

מקרא טיפוסי לת.תקרה להלן (מקרא לתקרה כולל גווני תאורה – ראה פרק :)08

אריחי פח מחורר לפי המפרט

0050050

אזורי שירות:

005005050

בשירותים ,שטחים טכניים או שירות ומעברי שירות יותקנו מגשי פח אטומים ברוחב
 00ס"מ.
מבנה :פח אטום מכופף ב 0 -צדדים בעובי מינימאלי של  056מ"מ5
מידות :רוחב  00 -ס"מ ,אורך  -עד  0.0ס"מ למגשים בגובה  00מ"מ 5באם נדרשים
מגשים באורך גדול יותר ,יוגדל גובה המגש ל 80-מ"מ5
צביעת מגשים בגמר צביעה אלקטרוסטטית יבשה בגוונים מקטלוג "”Univercol
(מיקס של 5)RAL

005005050

במגש אשר יחתך מסיבה כלשהי יש להוסיף מותחן בכל מקום חתוך 5פרופיל היקפיL+Z :

בעובי  05.מ"מ לפחות וכן חיזוק הפרופילים והמגשים לפי תקן5
005005050

חלופה לבחירת המזמין :תקרת גבס ירוק בחדרי שירותים מעל משטח הכיור ,עם תאורה
דקורטיבית (כולל פרט ניתוק מחיפוי הקיר)5

0050050
005005050

שטחים ציבוריים( :לרבות חדרי ישיבות  /סדנאות  /חדרים שקופים במרחב הציבורי)
מערכת התלייה לאריחים בשטחים ציבוריים :פרופילי

 fineline / Ultralineבלבד

ופרופיל משולב היקפי תוצרת הכט אפריים דוגמת  PG-08או  PG-00או מקביל5
אריחים  +פרופילים :בגוון  RALלבחירת האדריכל5
005005050

גווני כל הפרופילים והאריחים לפי בחירת האדריכל5
התכנון יכלול רק אריחים שלמים וההשלמה בהיקפים ע"י קרניזי גבס5
התקרה תכלול הנמכות וסינרים ,פסי תאורה נסתרת וכד' בשטח של עד  0.%מהשטחים
הציבוריים ,או לפי תכנית תקרה אדריכלית ראשונית ,שאושרה במחלקת אדריכלות בש5ב5
כללית  -ראה פרט תאורה נסתרת בגיליון הפרטים ובתרשים להלן:

005005050

תקרות וסינרי גבס קבועים :יבוצעו ע"פ ת"י  0900מפרט אורבונד עם פרופילי  F 07ו-
 ,C 60או עפ"י המפרט הבין-משרדי פרק  500פרטי התליה יוגשו לאישור המפקח5

005005050

בשטחים ציבוריים (קבלה ,המתנות ,מעברים וכו' ובחדרי ישיבות וסדנאות) החירור
האקוסטי יכסה לפחות  70%מהשטח5
באזורי דלפקים אין לבצע קרניז  /הנמכת גבס ישירות מעל לדלפק משיקולים אקוסטיים5
התקרה תתוכנן לפי שילוב בין החלופות הבאות ליצירת הפרדה בין אזורים שונים:
אריחי פח  60/60דרופ-אין ,בעובי פח מזערי של  056מ"מ ,חירור מיקרו ( 05.-058מ"מ),
 00%משטח האריח כולל גיזה שחורה מסוג " "soundtexבעובי  0מ"מ מודבקת לאריח
ומעל מזרני צמר סלעים " .0( 0ק"ג למ"ק) או מזרני צמר זכוכית בעובי " 06( 0ק"ג למ"ק)
בתוך שקיות פלא"ב שעוביין אינו עולה על  00מיקרון 5התקרה תהיה עמידה בת"י  7..ו-
 5900ערכי בליעת קול αw = 0580 :לפחות5

00500505.

חלופה לבחירת המזמין :ניתן להמיר את האריחים במגשים ברוחב  00ס"מ מחוררים
חירור מיקרו בעובי פח מזערי של  056מ"מ ,חירור מיקרו ( 05.-058מ"מ)  00%משטח
האריח ,כולל גיזה שחורה מסוג " "soundtexבעובי  0מ"מ מודבקת לאריח ומעל מזרני
צמר סלעים " .0( 0ק"ג למ"ק) או מזרני צמר זכוכית בעובי " 06( 0ק"ג למ"ק) בתוך
שקיות פלא"ב שעוביין אינו עולה על  00מיקרון5
התקרה תהיה עמידה בת"י  7..ו 5900-ערכי בליעת קול αw = 0580 :לפחות 5מפרט
המגשים ופרופילי התליה יתאים להגדרות בסעיף  00500לעיל5

005005056

לא תתאפשר חלופה של אריחי גבס מחורר פריקים מטעמי תחזוקה 5ניתן להשתמש
בגבס מחורר במשטחים שאינם פריקים5

005005057

חלופה לבחירת המזמין:
לוחות קבועים של גבס מחורר בשטחים ציבוריים כדוגמת  INBAUאו ש"ע וכולל גיזה
שחורה מסוג " "soundtexבעובי  0מ"מ ומעל מזרני צמר סלעים " 0במשקל  .0ק"ג
למ"ק או מזרני צמר זכוכית בעובי " 0ובמשקל  06ק"ג למ"ק לפחות בתוך שקיות פלא"ב
שעוביין אינו עולה על  00מיקרון 5התקרה תהיה עמידה בתקנים  7..ו 5900-בליעת קול:
 αw = 0580לפחות5

005005058

חלופה לבחירת המזמין :אריחי פח מחורר  000/60ס"מ דרופ-אין ,המשולבים באריחים
 60/60ס"מ אך ורק אם לפי תכנון לא יותקנו אביזרי קצה באריח ה  000/60-ס"מ מטעמי
תחזוקה וקבלת דפורמציה5

005005059

בתקרות גבס קבועות בשטחים ציבוריים ישולבו פתחי גישה סמויים לטיפול במערכות,
במידות  60x60ס"מ ,כדוגמת  REVOשל "אורבונד" או ש"ע 5צפיפות הפתחים לפי מיקום

הציוד התקרה אשר מחייב טיפול ואחזקה שוטפים5
0050050

הנחיות צורת התכנון למקטע תקרה באיזור הציבורי ומיקום גוף תאורה לפי מקצב
ריווח תאורה ,0/0 :או  0/0ראה בתרשים להלן:

005005.

בחדרים מקבלי קהל:
ללא סינרי גבס כמו רופא ,אחות טיפולים וכו' (למעט חדרי סדנאות  /ישיבות  /אולמות /
או חדרים שקופים במרחב הציבורי)5

005005.50

מערכת התלייה לאריחים בחדרים :פרופילי  T-0.או ( T-00לבחירת המזמין  /אדריכל)
ופרופיל משולב היקפי ( PG-08תוצרת הכט אפרים) או מקביל 5אריחים ופרופילים :בגוון
 RALלבחירת האדריכל.

005005.50

לא ניתן להשתמש בחדרי טיפול (רופא ,אחות וכד') בפרופילי פיין-ליין ,מכיוון שבחדרים

אלו לא יתוכננו סינרי גבס ויש צורך לבצע חיתוך בקצוות – ראה תרשים תקרות חדרים
בהמשך5
005005.50

-

אריחים :מינראלים  60/60חצי שקועים ,או מונחים עם שוליים צבועים ומוגנים
בעובי  0.מ"מ כדוגמת " "Gedina – E" , "Advantageשל יהודה יבוא יצוא
מסיבי זכוכית דחוסים צמק זכוכית פיברגלאס בדחיסות גבוהה ,ממוחזר או שווה
ערך5

-

ערכי בליעת קול αw = 058. :לפחות5

-

עמידות אש לפי ת"י  900ו57..-

-

החזר אור  80%מינימום5

-

אחוז חומר ממוחזר 60% :לפחות5

-

תקן נדיפות  M0 :VOCאו 5ISO 0700.

-

יש להעדיף אריחים מונחים "שטוחים" בחדרים בהם יידרש חיתוך רב של אריחי
תקרה5

005005.50

הדרישות בעת חיתוך אריח מינרלי לחדרים – במפגש של אריחים לא שלמים עם פרופיל
הקצה שבקיר ,יש לחתוך את האריח בסכין תוצרת "אקופון" מק"ט  ,00.או ש"ע לצורך
יצירת "שקע" ולאחר מכן יש לצבוע את הקנט החתוך בצבע לבן תוצרת "אקופון" מק"ט
 ,006או ש"ע להגנה על תוכן האריח5

005005.5.

22.03.6

התקרה בחדרים תהיה ללא קרניזי גבס5

מקצבי ריווח בתקרה
הנחיות צורת התכנון לתקרת חדר רופא  /אחות ומיקום ג"ת לפי מקצב ריווח תאורה
לחדרים מקבלי קהל ( 0/0רווח בין ג"ת לג"ת של אריח  60/60ס"מ בציר  Xושני אריחים
בציר  - )Yראה חוברת נספחים והתרשימים שלהלן.

00.04

מערכת על תקרתית:

0050050

כל המערכות הממוקמות מעל תקרת התותב (יחידות מיזוג אוויר ,תעלות אוויר ,תעלות
רשת לחשמל וכדו') יקובעו לתקרות המבנה או למחיצות/קירות בטון5

0050050

כאשר תקרת המבנה גבוהה מ  050מ' מעל הרצפה של החלל ,תותקן מערכת עזר
מקונסטרוקציית פלדה ע"פ תכנון הקונסטרוקטור לנשיאת המערכות העל תקרתיות,
באופן שתחתית המערכות תאפשר גישה בטוחה לטיפול בהן ע"י פתיחת אריחי תקרה ,או
פתחי גישה ייעודיים5

0050050

יש להבטיח גישה לטיפול במערכות על תקרתיות בלא שיהיה צורך לפרק חלקי תקרה
(למעט אריחים) 5גישה ליחידת מיזוג אוויר לצורך פירוק מסננים וכדו' תהיה באחת
מהחלופות הבאות:
-

אריחים במידות ( 000/60מינרלי או פח)5

-

מגשי פח5

-

פתח גישה ייעודי5

0050050
005005.
ECOPHON

Class 100
HYGIENE-MEDITEC-AC1
= αw

0050056

0050057

T

L

U

