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 תוכן עניינים
 

 

 תיאור נספח

  

 תמצית תנאי המכרז "א"

  

 רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה "ב"

  

 תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף "ג"

  

 טכני מפרט "ד"

  

 תוכניות  "ה"

  

 הצעת מחירכתב כמויות ו "ו"

  

 הסכם ההתקשרות "ז"

  

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת  "ח"

 עובדים זרים ושכר מינימום

  

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות "ט"

  

 תנאי ניהול המכרז "י"
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 - נספח א' -

 תמצית תנאי המכרז

 *('י)*תנאי ניהול המכרז המלאים מופיעים בנספח 

 

 .במרכז הרפואי לגליל מיזוג אווירעבודות  – הרחבת מרתף היחידה לפה ולסת עבור פנייה לקבלת הצעות מחיר

 

במרכז  מיזוג אווירעבודות  – הרחבת מרתף היחידה לפה ולסתלהמרכז הרפואי לגליל מזמינכם להציע הצעות  .1

 .ובכפוף לאישור תקציבי בהתאם למפרט המצורף לפניה זוהכל  הרפואי לגליל,

 

כל הפעילות צריכה להתכנס בזמן מוגבל כפי שיפורט בהמשך מיום קבלת ההזמנה, זאת עקב הפעילות המואצת  .2

 לשעת חירום בא אנו נמצאים, )בעקבות התפשטות נגיף הקורונה(. 

 

דה, וסיומו לאחר חודש ימים מיום קבלת צו זמן משוער לתחילת העבודה הינו מיום הוצאת צו להתחלת עבו .3

 התחלת העבודה.

 

הגב' אביבית , יש להגיש את ההצעות למייל של 12:00שעה  22/03/22המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום .4

 .AvivitD@gmc.gov.il למיילדהן 

יש להגיש את השאלות  12:00שעה  08/03/22המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים הוא עד ליום  .5

 .AvivitD@gmc.gov.il בדוא"ל WORDבמסמך בפורמט של 

הגב' יש לתאם מראש עם יור הקבלנים הינו חובה ס, 13:00 שעה  02/03/22הוא ביוםהמועד לסיור קבלנים  .6

 .050-7887903בנייד: דהן  אביבית

 

 התמורה ואבני דרך לתשלום: .7

ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום תקציב לנושא וקבלת  7.1

 כל האישורים הדרושים.

כה התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת המציע הזו 7.2

 במכרז.

הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאות נסיעה, צילומים, טלפונים,  7.3

עריכה לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות חיצוניות 

 לאנגלית וכדומה.ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש, הכנת תקציר העבודה ותרגומו 

למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור המתכנן שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו, בהתאם  7.4

 לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי. 

 יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית. 30תנאי תשלום: שוטף +  7.5

 למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.  7.6

 

 תיאור הפרויקט כמפורט במפרט הטכני המיוחד וכתב הכמויות, המצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד מההצעה. .8

 רקע כללי: 8.1
 מ"ר. 600-הרחבה במחלקת פה ולסת בשטח כ ןמתכנ המרכז הרפואי לגליל

 

mailto:AvivitD@gmc.gov.il
mailto:AvivitD@gmc.gov.il
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-. המערכת מסוג נפח קרר משתנה לקירור וחמום בוVRFמיזוג האוויר במבנה יבוצע בשיטת האינוורטר 
. יחידות המיזוג הפנימיות אם לא נאמר אחרת הן מסוג HEAT RECOVERYמסוג השבת חום זמני 

מחוברת לצנרת   AWSקסטות. המעבים יותקנו במעבר ליד המחלקה. אוויר צח למבנה יסופק מיחידת 
 קיימת בבנין.

   
 תיאור העבודה: 8.2
 

 חוזה זה.המערכת אשר תתואר להלן תסופק ותותקן במבנה ציוד בע"מ במסגרת מפרט/ 
כל העבודות תתבצענה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת.  

המפרט הכללי מהווה חלק מן המכרז הזה למרות שאיננו מצורף והכוונה למפרט במהדורתו האחרונה 
 ופרקיו הם:

 
 תנאים כללים )מוקדמות( 00 
 מפרט לעבודות בניה 04 
 בודות אטוםמפרט כללי לע 05 
 מפרט כללי למתקני תברואה 07 
 מפרט כללי למתקני חשמל 08 
 מפרט כללי לעבודות צביעה 11 
 מפרט כללי למתקני מזוג אויר 15 
 מפרט כללי למתקני הסקה 16 
 מפרט כללי לעבודות מסגרות חרש וסכוך 19 

 
 הציוד. הקבלן ימציא אישור של ספק היחידות בארץ כי הוא מאושר ומוסמך להתקנת  

 
 

 :עבודת הקבלן תכלול את הנושאים הבאים 8.3
 

 
אספקה והתקנה של יחידות מיזוג אוויר )מאיידים( לפי תכנית הפועלות בטכנולוגית  .א

 .  VRFהאינוורטר 
 

 .VRFאספקה והתקנת יחידות מעבים למיזוג אוויר מסוג אינוורטר  .ב
 
 אספקה והתקנה של יחידת אוויר צח .ג

 
מבודדת מיחידות העיבוי על הגג ועד ליחידות הקצה הפנימיות אספקה והתקנת צנרת נחושת  .ד

 .HEAT RECOVERYבשלושה מעגלים נפרדים, כולל קופסאות החלוקה של 
 

אספקה והתקנה של תעלות אויר מפח מגולוון לאספקת אוויר, ליניקת אוויר כולל מפזרים, תריסי  .ה
 אוויר חוזר ויונקי אוויר מהשרותים.

 
 י אוורור.אספקה והתקנה של מפוח .ו

 
 אספקה והתקנה של מערכת פקוד ובקרה למזגנים בכל מבנה.  .ז
 
 התחברות למערכת חשמל וניקוז שהוכנה ע"י אחרים. .ח
 

 
 תנאי סף:  .9

 רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה. 9.1

 היעדר חובות אגרה לרשם החברות. 9.2

)אישור ניכוי מס ואישור  1976-החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 9.3

 ניהול פנקס חשבונות(.

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירת לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  9.4

 . 1987-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
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ויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, חתימה על תצהיר העסקת אנשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק שיו 9.5

 .  1998 –התשנ"ח 

 .קבלן לעבודות מיזוג אוויר ואיוורור – הקבלן נדרש להיות קבלן רשום כחוק 9.6

 2019-2021קטים לשנים יפרוי 2יש להציג  –שנים  3של  בעל ניסיון בתחום בעבודות דומות בהיקף ובסוג 9.7

 ליום הקמתו.כאשר הניסיון נמדד לתאגיד המציע בלבד וביחס 

 על הקבלן לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים שמאשרים את כל דרישות הסף, יחד עם ההצעה. 9.8

על המציע לצרף אישורי מס על פי חוק מס הכנסה ומע"מ, אישור עוסק מורשה/תאגיד, אישור מורשי  9.9

 חתימה וכל מסמך נוסף שנדרש על פי חוק לתמוך בסיווג שלו.

 בחירת ההצעה הזוכה: .10

 .)במחיר הנמוך ביותר( מחיר 100%

כל התנאים של העבודה, הדרישות המיוחדות של הציוד, הכללים והחוקים החלים הינה בהתאם לאמור במפרט  .11

הטכני המצורף. על המציע לחתום על כל דף בדפים שיגיש למרכז הרפואי על ידי מורשה החתימה מטעמו, על 

 פי כל דין.

 ביטוח:  .12

ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם מספק ומבצע, עבור הקבלן מתחייב לערוך  12.1

המרכז הרפואי לגליל )להלן: "המזמין"(, ככל שנהוגים בתחום  –מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות 

פעילותו )לדוגמא: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, 

יטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/מוצר, ביטוח כלי רכב, ביטוח חבות מוצר, ב

ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין(, 

בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ויועסקו על 

י משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ידי הקבלן קבלנ

ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם 

 ולאחריותם הישירה.

עבודות  הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג 12.2

קבלניות/הקמה( המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג 

 ביטוח.

הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל  12.3

 המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

י בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות הקבלן יוודא כ 12.4

 התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת   12.5

 ולפי דרישה.

 ערבות ביצוע .13

להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הספק למזמין, עם חתימת הסכם זה ערבות  13.1

 ₪.   5,000בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של 

 יום אחרי תום תקופת ההסכם. 60משך תוקפה של הערבות יהיה  13.2
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 נספח ב'

 רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה

 

הרחבת מרתף  11.2022, יש לציין בנדון מכרז מס'  AvivitD@gmc.gov.ilדוא"ל את ההצעה יש להגיש באמצעות 

 המסמכים הבאים, לפי הסדר הבא בלבד: יש לצרף את. מיזוג אווירעבודות  – היחידה לפה ולסת

 תעודת התאגדות/עוסק מורשה. א.

ח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים )ככל שהמציע הינו חברה(  או תעודת עוסק מורשה )במידה נוס ב.

 .ה(והמציע אינה חבר

 אישור ניהול פנקס חשבונות. ד.

 אישור ניכוי מס במקור. ה.

 מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד בחתימה + חותמת המציע וכשהם מלאים במקומות  הנדרשים.  ו.

 תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה.   ז.

 כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין מפורשות בסעיף זה. ח.

 

 יש להקפיד על הגשת המסמכים בסדר זה בלבד. •
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 -נספח ג'  -

 תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף

 מיזוג אווירעבודות  – הרחבת מרתף ביחידה לפה ולסתמכרז ל

 

אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז. ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן:

ים ועריכת בירורים לצורך קבלת עדכונ_________ במציע ואני נציג המציע אני משמש כ _____________ .1

   בקשר למכרז.

 אלו פרטי יצירת הקשר עמי:

 טל' __________________________

 דוא"ל:________________________

 סלולרי:_______________________

 פקס:________________________

 אלו פרטי המציע: .2

 שם המציע ___________________________________

 ___________________________ח.פ. ___________

 כתובת ____________________________________

המצורפים להצעת המציע הינם העתקים ם, האישורים, ההיתרים והרישיונות הריני להצהיר כי כל המסמכי .3

מצולמים של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה, הם תקפים וכי לא ידוע לי על כל סייג, 

 גבלה, הוראה או התניה שיש בהם לפגוע בתקופתם.ה

הריני להצהיר כי כל הפרטים, הנתונים, ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק במכרז זה לרבות  .4

בהצעה הכספית המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצעה, כפי שפורטו על ידי המציע נכונים, 

 מלאים, מדויקים ותקפים. 

 מציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים:הצהרות ה .5

)מצ"ב העתק  עבודות חשמל ו/או חשמלאי מוסמך –הריני להצהיר כי המציע רשום בפנקס הקבלנים  .5.1

 (. ו/או חשמלאי מוסמך מתדפיס רשם הקבלנים

. אלו פרטי 2019-2021השנים פרויקטים דומים במורכבותם, במהלך  2הריני להצהיר כי המציע ביצע  .5.2

 :הפרויקטים 

שם 

 האתר/המוסד

תקופת ביצוע  מהות הפרויקט

 הפרויקט

פרטי איש קשר אצל 

המזמין )שם, תפקיד 

 וסלולרי(
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 מצ"ב המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידה המציע בתנאי הסף הכלליים: .6

 תעודת עוסק מורשה.  –תעודת התאגדות ובמידה והמציע אינו תאגיד  .6.1

 להוכחת היעדר חובות אגרה.  –תדפיס פרטי החברה מתוך מרשם החברות  .6.2

 אישור ניכוי מס במקור + אישור ניהול פנקס חשבונות. -אישורים לפי חוק עסקאות גופיים ציבוריים   .6.3

 ', חתום ומאומת ע"י עו"ד. חנספח  –תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום  .6.4

 ', חתום ומאומת ע"י עו"ד. טנספח  –תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות  .6.5

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

 

__________________ 

 חתימה                      

 

 אישור עו"ד

הנני מאשר כי ביום _________________ הופיע/ה בפני מר/גב' ֹ _______________ֹ ֹֹֹֹֹֹֹאותו/ה זיהיתי באמצעות 

ת.ז. מס' ________________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה 

 שר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה.לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אי

 

 

_________________________                                                     ____________________ 

 

 חתימה + חותמת                                        תאריך                 
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 נספח ד'

 מפרט טכני

 מפרט טכני
 מתקני מיזוג אוויר

 

 בית חולים לגליל
 נהריה -מערבי

 הרחבת מחלקת פה ולסת
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 39עמודים: 

 
 בית חולים נהריהלקוח: 

 

 
 מספר עבודה:

121-21-02 
 

 
 23/02/2022תאריך: 

 

 
 

 
 מיזוג אוויר ואוורור במכון פה ולסת: שם הפרויקט

 

 
 

 זה כולל רישום של כל העדכונים שבוצעו במפרט זה. הסיבות לכל עדכון מפורטות מטה.עמוד 
 
 

 :מפרט טכני וכתב כמויות
 
 

 מהדורה תאריך הכין אישר עמודים מהות העדכון
 מס'

 A 23/02/2022 י.מ א.מ. 39 

      

      

      

      

 
 :תפוצה

 
 

 מזמין
 

מנהל 
 פרויקט

 

מהדורה  תאריך אדריכל ’קונס חשמל מכונות ’אינס
 ’מס

X X       23/02/2022 A 
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 למבנה משרדים ומוסך אוורורומיזוג אוויר רשימת מסמכים לחוזה עבודות  

 

 
 שאינו מצורףמסמך 

 
 מסמך מצורף

 
 מסמך

 

  
 הצעת הקבלן ותנאים נוספים

 
 מסמך א'

 

  
 חוזה המזמין

 

 
 מסמך ב'

 
 המפרט הכללי לעבודות בנין       

 ומפרטים כללים אחרים של הוועדה   
 הבין משרדית של משרד הביטחון,     
 משרד השיכון ומשרד העבודה         

 במהדורתו האחרונה                
 )האוגדן הכחול(.

 

  
 מסמך ג'
  

 
 שם הפרק

 
 מס'

 

  

 
 תנאים כללים )מוקדמות(

 מפרט לעבודות בניה           
 מפרט כללי לעבודות אטום      

 מפרט כללי למתקני תברואה     
 מפרט כללי למתקני חשמל       
 מפרט כללי לעבודות צביעה     

 כללי למתקני מזוג אוירמפרט 
 מפרט כללי למתקני הסקה       
 מפרט כללי לעבודות מסגרות    

 חרש וסכוך
 

 
00 
04 
05 
07 
08 
11 
15 
16 
19 

  

  
 המפרט המיוחד

  

 
 1 -מסמך ג' 

  
 כתבי כמויות

 

 
 מסמך ד'

  
 מערכת תוכניות

 

 
 מסמך ה'

 

 ענייניםהתוכן 
 13 ............................................................................................. 15 פרק המיוחד המפרט - 2'ג מסמך
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 כללי רקע 15.01
....................................................................................................................

 3 

 העבודה תיאור 15.02
............................................................................................................

 4 

 לתכנון נתונים 15.03
.............................................................................................................

 15 

 רעש מפלסי 15.04
.................................................................................................................

 15 

 ורעש רעידות מניעת       15.05
.....................................................................................................

 15 

 אחרים ידי על שיבוצעו ותעבוד 15.06
......................................................................................

 15 

 העבודה להכנת תנאים 15.07
.................................................................................................

 16 

 בצוע תנאי 15.08
..................................................................................................................

 17 

 ושרות אחריות 15.09
............................................................................................................

 17 

 גז צנרת 15.10
............................................................................................................לקירור

 18 

 אויר תעלות       15.11
................................................................................................................

 20 

 התעלות דודיב       15.12
.............................................................................................................

 22 

 גישה פתחי 15.13
..................................................................................................................

 23 

 ומפזרים בידוד לתעלות מחירים ותכולת מדידה אופני 15.14
.....................................................

 24 

 אוויר ומערכות צנרת לפירי אש כנגד איטום 15.15
...................................................................

 24 

 קורוזיה בפני והגנה צביעה 15.16
............................................................................................

 25 
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 ביצוע ותכניות ציוד אישור 15.17
............................................................................................

 26 

 ציוד אישורי 15.18
................................................................................................................

 26 

 ושילוט סימון 15.19
..............................................................................................................

 27 

 והרצה ויסות בדיקה ניקוי 15.20
............................................................................................

 27 

 למזמין העבודה מסירת 15.21
................................................................................................

 29 

 ומחירים כמויות כתב 15.22
...................................................................................................

 30 

 אוורור מפוחי 15.23
..............................................................................................................

 30 

 VRF אינוורטר מרכזית אוויר מיזוג יחידת 15.24
....................................................................

 31 

 הפיקוד מערכת 15.25
............................................................................................................

 32 

 AWS מרכזית מיני יחידה 15.26
............................................................................................

 32 

 כללים תנאים - ואינסטלציה חשמל 15.27
...............................................................................

 34 

 חשמלית אינסטלציה 15.28
....................................................................................................

 42 

 45 ................................................................................................. לאישור תוכניות הגשת -' א נספח

 46 ....................................................................... (הלוחות מפעל) מרכיב-יצרן הצהרת נוסח -' ב נספח

 47 ............................................................................................................... וסימון שילוט -' ג נספח

 48 ....................................................................................................... התכניות  מערכת -' ה מסמך

 

 15המפרט המיוחד פרק  - 2מסמך ג' .1
 
 

 רקע כללי: 15.01
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 מ"ר. 600-נהריה מתכננים הרחבה במחלקת פה ולסת בשטח כ –בית חולים לגליל מערבי 
 

 חמוםולקירור  משתנהנפח קרר . המערכת מסוג VRF יבוצע בשיטת האינוורטרבמבנה מיזוג האוויר 
יות אם לא נאמר אחרת הן יחידות המיזוג הפנימ. HEAT RECOVERYחום  השבתמסוג  זמני-בו

מחוברת   AWSמסוג קסטות. המעבים יותקנו במעבר ליד המחלקה. אוויר צח למבנה יסופק מיחידת 
 לצנרת קיימת בבנין.

   
 אור העבודה:ית 15.02

 
 במסגרת מפרט/חוזה זה.במבנה ציוד בע"מ המערכת אשר תתואר להלן תסופק ותותקן  
כל העבודות תתבצענה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הוועדה הבין משרדית  

המיוחדת. המפרט הכללי מהווה חלק מן המכרז הזה למרות שאיננו מצורף והכוונה למפרט 
 במהדורתו האחרונה ופרקיו הם:

 
 תנאים כללים )מוקדמות( 00 
 עבודות בניהמפרט ל 04 
 מפרט כללי לעבודות אטום 05 
 מפרט כללי למתקני תברואה 07 
 מפרט כללי למתקני חשמל 08 
 מפרט כללי לעבודות צביעה 11 
 מפרט כללי למתקני מזוג אויר 15 
 מפרט כללי למתקני הסקה 16 
 מפרט כללי לעבודות מסגרות חרש וסכוך 19 

 
 .בארץ כי הוא מאושר ומוסמך להתקנת הציודהקבלן ימציא אישור של ספק היחידות   

 
 
 
 

 :עבודת הקבלן תכלול את הנושאים הבאים 
 

הפועלות בטכנולוגית לפי תכנית  )מאיידים(מיזוג אוויר אספקה והתקנה של יחידות  .ט
  . VRF האינוורטר

 
 .VRF אינוורטר מסוג מיזוג אווירל מעבים תואספקה והתקנת יחיד .י
 

 אוויר צחאספקה והתקנה של יחידת  .יא
 

ליחידות הקצה הפנימיות ועד  הגגאספקה והתקנת צנרת נחושת מבודדת מיחידות העיבוי על  .יב
 .HEAT RECOVERYבשלושה מעגלים נפרדים, כולל קופסאות החלוקה של 

 
מפזרים, תריסי כולל  לאספקת אוויר, ליניקת אוויר ספקה והתקנה של תעלות אויר מפח מגולווןא .יג

 מהשרותים. אוויר אוויר חוזר ויונקי
 

 אספקה והתקנה של מפוחי אוורור. .יד
 

 . בכל מבנה אספקה והתקנה של מערכת פקוד ובקרה למזגנים .טו
 

 התחברות למערכת חשמל וניקוז שהוכנה ע"י אחרים. .טז
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 נתונים לתכנון: 15.03

 
 :תנאי חוץ א. 

 
 :קיץ  

  C35.0  60%טמפרטורת מד חום יבש. לחות יחסית. 
    

 :חורף  

   4.0C  ,לחות יחסית. 80%טמפרטורת מד חום יבש 
 

 : תנאי פנים ב. 

 1.0C   ± 23.0Cטמפרטורת מד חום יבש:  
 
 

 מפלסי רעש: 15.04
 

א. על הקבלן לקבל אישור בהקשר למפלסי הרעש של הציוד לפני הזמנתו גם מיועץ האקוסטיקה 
 של המזמין.

 
ומהווה  מטר 10במרחק  58dBA מפלס הרעש של יחידות העיבוי מטיפוס אינוורטר לא יעלה עלב. 

 תנאי לקבלת הציוד. 
 
 

 מניעת רעידות ורעש: 15.05

 
למי רעידות, באופן אשר ימנע וכל הציוד הסובב, למעט לוחות החשמל, יוצב ויחובר באמצעות ועל ב 

 העברת רעש ותנודות למבנה.
 

המוצבים על גג המבנה יוצבו על בסיסים מבטון או מפלדה מגולוונת  מיזוג אוויר מעבים של יחידות 
יחידות המאיידים מכל סוג יתלו על מוטות הברגה מהתקרה עם גומיות  ויהיו רתומים לבסיסים.

 לשיכוך רעידות.
 
 
 
 

 עבודות שיבוצעו על ידי אחרים: 15.06
 

ן. ההתחברות נקודת ניקוז בקרבת כל מזגן, תבוצע על ידי קבלן אינסטלציה של המזמי .א
לקו צינור מאסף מסוג , עם צינור גמיש אינטגרלי ביחידה מהמזגן עד לקו מאסף מעל התקרה

התחברות לקולטן ע"י קבלן מיזוג האוויר. ה ,דופן עבה בהדבקה PVC ( אוHDPEגבריט )
, מ"מ ועד למחסום רצפה לרבות תיאום מיקום נקודת הניקוז עם קבלן מיזוג האוויר 50

האינסטלציה של המזמין. קבלן האינסטלציה של המזמין יבצע את ניקוז  באחריות קבלן
היחידות למקומות המתוארים בתוכנית תוך הקפדה על שמירת אחוז השיפוע כפי שמופיע 

דופן עבה בהדבקה.  PVC. ניקוז היחידות יבוצע בצנרת מסוג "גבריט" או היועץ בתוכניות
ובחלקם ברצפה. החיבור יבוצע תמיד דרך  הקווים בחלקם גלויים ומנותבים על התיקרות

לקו שופכין ללא מחסום ריח ושלא  ניקוז מזגנים מחסום ריח לנקודה רטובה. לא יבוצע חיבור
 דרך נקודה רטובה. כמו כן לא יבוצע סיפון לניקוז מעל תקרות אקוסטיות.

 
מ"מ,  50ליחידת מיזוג אוויר תקרתית נסתרת יבוצע בקוטר מינימלי של  מאסף קו ניקוז
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מ"מ. כל הקולטנים של ניקוז  50קו ניקוז מאסף מעל התקרות יהיה בקוטר מינימלי של 
 מ"מ. 50מיזוג האוויר היורדים בקירות קוטרם לא יפחת מקוטר 

 
ביחידות מיזוג עיליות או המותקנות מעל לתקרה אקוסטית ביצוע צנרת ניקוז אופקית מבודדת   .ב

ואטימת  מאספת יה. חיבור יחידת מיזוג אויר לצנרתעל ידי קבלן האינסטלצ 1%בשיפוע של 
אורך  .אטם ייחודי קוני המשמש כמעבר קוטר, באחריות קבלן מיזוג האווירהחיבורים עם 

 .ס"מ 30הצינור הגמיש מהיחידה ועד לקו המאסף לא יעלה על 
 

 שקע שרות חד פאזי באחריות המזמין לספק הזנה חשמלית על פי הנתונים בטבלאות הציוד. .ג
ליד כל מזגן פנימי, יבוצעו על ידי קבלן החשמל של המזמין. חיבור הקווים אל תוך הלוחות 

לציוד על הגג יסתיים  כל כבל הזנה הנ"ל ואל היחידות על ידי ועל חשבון קבלן מיזוג האוויר.
עם מפסק פקט ע"י קבלן החשמל. חיבור ההזנה ממפסקי הפקט או מלוח החלוקה על הגג 

 קבלן מיזוג האוויר.למעבים ע"י 
 

)פרט לחדירת לממ"ק( אינם  מבטוןביצוע פתחים למעבר תעלות בתקרות, רצפות וקירות   .ד
נכללים במסגרת פרק זה אולם התיאום והפיקוח על ביצועם כלול במסגרת מחירי היחידה של 
עבודת קבלן מיזוג האוויר. קידוחים, שרוולים בקירות, תקרות וכו' יבוצעו במסגרת עבודת 
קבלן הבינוי. פתחים בקירות גבס למעבר תעלות אוויר וצנרת מים או גז על ידי קבלן הבניה. 

 סימון כלל הפתחים באחריות קבלן מיזוג האוויר ומחירם נכלל במחירי היחידה.
 

ע"י  לפי מידות בתוכנית להצבת ציוד מיזוג האוויר ו/או מפלדה מגולוונת ביצוע בסיס מבטון .ה
מפלדה  יםע"י מהנדס אזרחי. ניתן לבצע בסיסנו הבטון יתוכנ י. בסיסיןקבלן הבינוי של המזמ
ס"מ מעל רצפת הגג. היחידות תשבנה על משככי רעידות מסוג  20 -מגולוונת בגובה של כ

במידות  בתחתיתם גומי מחורץ. רגלי הבסיס מפלדה ירותכו לפלטות מפלדה מגולוונת
 שכבות.ס"מ כאשר בתחתיתן גומי מחורץ בשתי   40x40של

 
 תנאים להכנת העבודה: 15.07

 
יום ממועד קבלת ההזמנה, נתונים על גודל, טיב, תצרוכת  14הקבלן מתחייב למסור תוך   א.  

החשמל, גודל היסודות, משקל המתקנים ותכונות אחרות. כמו כן עליו להמציא תוכניות, 
הקבלן לספק פרטים טכניים וחומר נלווה על הציוד שהנו מספק לפי דרישות המתכנן. על 

 תוכניות עבודה מפורטות לציוד, למערכות שיתקין, מהלך הצנרת, יסודות וכו'.
 

הקבלן יאפשר לנציג המזמין לבקר ולבדוק את החומרים ורמת הבצוע בשלבי העבודה השונים.  ב.  
עליו לתקן או להחליף חלקים אשר נמצאו בלתי מתאימים לרמה מקצועית מקובלת לפי 

שגחה והפקוח מטעם המזמין, בכל הקשור בייצור, הספקה והרכבה של דרישות המתכנן הה
חלקיו. ההחלטה לגבי דחייה או קבלה של המתואר לעיל תהייה בידי המתכנן  המתקן על כל

 והחלטותיו תחייבנה את הצדדים.
 

על הקבלן למנות נציג מטעמו לאתר, אשר ישמש כאחראי לבצוע העבודה ויתאם בין הגורמים  ג. 
 הקשורים בביצוע המתקן. נציג הקבלן ייצור את הקשר עם המתכנן מיד לאחר קבלת ההזמנה.

  
                                            ל קבלן מיזוג האוויר לאשר את קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק בפרויקט זה אצל מנהל ע .ג

 הפרויקט ומתכנן מיזוג האוויר. 
 

 מנהל הפרויקט: קבלנים אותם יש לאשר אצל .ד
 

 יחידות מיזוג האוויר.ספק  
 קבלן בידוד צנרת. 
 קבלן תעלות. 
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 תנאי בצוע: 15.08
 

העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות והמפרט, מושלמות מכל הבחינות. אין לבצע כל שנוי ללא  א. 
אשור מוקדם של המפקח. במידה והשינוי כלשהו יבוצע, ללא אשור יהיה על הקבלן לשנותו 

 חשבונו הוא ובמסגרת לוח הזמנים שנקבע בהסכם עמו.על 
 

במידה וברצונו של הקבלן למסור חלק מבצוע העבודה לקבלן המשנה, יהיה עליו לקבל על כך  ב. 
הסכמה מראש מאת המזמין. למרות הסכמה כזו אם תינתן, לא תפגע אחריות הקבלן כלפי 

 המזמין לגבי הציוד והעבודות שיבצע קבלן המשנה.
 

העבודה תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה, מכבי אש, חברת החשמל וכל יתר הרשויות  ג. 
המוסכמות, כמו כן בהתאם לתקן הישראלי והמפרט של הוועדה הבינמשרדית העדכנית ביותר 
ואשר פורסמה בסמוך למועד הוצאת המכרז. בהעדר מידע בנושא מסוים ישמש התקן 

 .ASHRAEהאמריקאי האחרון של 
 

על הקבלן לעמוד בלוח זמנים שיקבע עם המזמין. העבודה תבוצע במהירות האפשרית  ד. 
וברציפות ובהתאם לדרישות בא כוח המזמין. הקבלן יחזיק באתר באופן קבוע צוות עובדים 

 מנוסה עם מנהל עבודה מקצועי אשר יפקח בקביעות על התקנת המתקן.
 

לפתחי מעבר לצינורות והתעלות דרך קירות,  הקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים או ידאג ה. 
רצפות ותקרות כמו כן יכין פתחי ניקוז למי עיבוי וכו'. הקבלן יתאם עבודה זו עם הקבלן הראשי 
על מנת לבצע העבודה במועד המתאים. כל ברגיי ההרכבה והחבור למבנה יבוצעו על ידי 

 ריות.ברגים עוברים מגולוונים או ברגיי פיליפס. אין להשתמש בי
 

קו על ידי מברשת וכל חלקי המתכת הברזיליים שאינם מגולוונים, למעט משאבות ומנועים ינ ו. 
פלדה להסרת חלודה. החלקים יצבעו בשכבת צבע יסוד, שכבת צינקרומט ושתי שכבות צבע. 

 .-ZRCמקומות מגולוונים יצבעו ב
 

אישור יינתן לאחר שהקבלן יגיש לא יבוצע כל חלק, מכונה או ציוד אחר ללא אשור המתכנן. ה ז. 
 תוכניות עבודה, קטלוגים, עקומות הפעלה וכל חומר עזר נוסף.

 
 

 אחריות ושרות: 15.09
 

הקבלן יהיה  VRFו. ליחידות מסוג העבודה והחומרים שסופקו על יד הקבלן יהיה אחראי לכל א.  
למערכת מזגנים מפוצלים  חודשים מיום קבלת המתקן ע"י המתכנן. 36אחראי לתקופה של 

חודשים  12הקבלן יהיה אחראי לתקופה של  VRF -או מיני מרכזיים שאינם  פועלים בשיטת ה
 6במשך תקופה זו עליו להיענות לקריאת המזמין בתוך . מיום קבלת המתקן ע"י המתכנן

ה לכל המאוחר להחליף או לתקן את כל הדרוש תיקון, ללא כל תשלום נוסף במשך תקופ שעות
זו. בדיקת הציוד כמוזכר לא תשחרר את הקבלן מאחריות זו. להבטחת אחריותו יפקיד הקבלן 

ממחיר העבודה שביצע למשך תקופת  10%בידי המזמין ערבות בנקאית צמודה בגובה של 
האחריות והבדק. כמו כן מתחייב הקבלן לספק במשך התקופה המתוארת לעיל את כל 

 ולה תקינה ויעילה של המתקן.השירותים והבדיקות הנדרשות לפע
 

הקבלן יהיה אחראי לעבודתו עד סיומה ומסירתה הסופית ועליו יהיה להחליף כל חלק אשר  ב. 
 יינזק או יאבד, בלי תוספת מחיר.

   
הקבלן מצהיר מראש כי הינו קבלן רשום בענף מיזוג האוויר וכי הוא בעל מפעל ובעל  
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מוכר. באם לפי ראות עיניו, תכנון המתקן או מקצוע מעולה והסמכה מקצועית של מוסד 
חלק ממנו אינו מאפשר לו מתן האחריות הנדרשת ממנו, חייב הקבלן להעביר ולברר עם 

המתכנן את הבעיה. בכל מקרה אחריות הקבלן על המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום 
 .גורם אחר

 
 

וכי הוא בעל מפעל ובעל מקצוע  בענף מיזוג האוויר קבלן רשוםהקבלן מצהיר מראש כי היינו  ג. 
מעולה והסמכה מקצועית של מוסד מוכר. באם לפי ראות עיניו, תכנון המתקן או חלק ממנו 
אינו מאפשר לו מתן האחריות הנדרשת ממנו, חייב הקבלן להעביר ולברר עם המתכנן את 

 הבעיה. בכל מקרה אחריות הקבלן על המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר.
 

הקבלן ישיג על חשבונו את כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות והגנה נגד אש )כיבוי  ד. 
אש(. עליו להסב תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עומד בדרישות הנ"ל. האחריות 

 .על הקבלןבנושא בטיחות ובכללן שרפות, 
 

יהיה רשאי להפסיק את תקופת האחריות תחול מיום המסירה הרשמי של המתקן. הקבלן לא  ה. 
 פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל מסיבה כל שהיא.

 
במשך תקופת האחריות חייב הקבלן לבצע גם שרות ואחזקה מונעת לכל חלקי המתקן.  ו. 

השירות יכלול בין היתר: שימון וגירוז מסבים, ניקוי מסננים, החלפת שמנים, החלפת מסנני 
, החלפת רצועות, הוספת גז קירור ושמן, ניקוי, צביעה, בדיקה וכיול מכשירי אויר ומייבשי גז

 הגנה ופיקוד, בדיקות עונתיות הכל על פי הנחיות יצרן הציוד.
 

וליחידות מפוצלות פעמים בתקופת הבדק.  VRF 9, -ה הקבלן יבצע עבודות שרות למתקן ז. 
 יבדקו הנושאים הבאים: במסגרת זופעמים בתקופת הבדק.  VRF 3שאינן אינוורטר 

 
 אטימות הצנרת והברזים, תקינות בידוד ונזילות.  

 
ניקוי והחלפת מסנני אויר במזגן אוויר צח ויחידות פנימיות. עלות מסנני אוויר חדשים תחול על   

 הקבלן בתקופת הבדק.
 

 כיוון משטר הלחצים במערכת.  
 

, בדיקת תקינות ציוד המיתוג וההגנות ניקיון לוחות חשמל ופקוד, כוון יתרות זרם בהגנות  
בלוחות. בדיקת מערכת הבקרה של המזגנים, לרבות רישום שעות עבודת המערכת, מספר 

 התנעות מדחסים, לחצי עבודה.
 

 בדיקת פקוד טמפרטורת אוויר  בכל חלל.  
 

 תקינות מערכת הניקוזים.  
 

 ויסות כמות אויר במפזרים.  
 

יגיש הקבלן לנציג המזמין, דו"ח מפורט המתאר את כל עם השלמת בדיקת המערכת   
הפעילויות אשר בוצעו במתקן ורשימת חלקים וחומרים שהוחלפו. ביקורת ובדיקה תחשב 
 כאחת שנעשתה רק לאחר חתימת המזמין או נציגו על גבי דו"ח הביצוע שיוגש על ידי הקבלן.

 
 צנרת גז לקירור: 15.10

 
" מאיכות משובחת מותאמים Lשויה מצינורות נחושת דרג "צנרת גז הקירור ביחידות, תהייה ע א.
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. הצנרת תסופק על ידי יצרן 410A-Rלקירור ועמידים בתנאי לחצי העבודה של קרר מסוג 
 מאושר. 

 
הצנרת תהייה נקייה היטב בחלקה הפנימי ותהייה אטומה בשני קצותיה על מנת למנוע חדירת  

 אבק ורטיבות.
חמת כסף, או שווה ערך מאושר תוך כדי הזרמת גז חנקן יבש הצינורות יהיו מרותכים בהל 

 בתוך הצנרת במהלך ביצוע ההלחמות.
 הצנרת תבוצע בכפוף להנחיות יצרן יחידות מיזוג האוויר. 

  
הקבלן מתחייב לאפשר למהנדס החברה היצרנית או מי מטעמו לבדוק את תקינות הביצוע  

אותם יבחר המהנדס, לבדוק את טיב וניקיון ובמידת הצורך לחתוך את הצנרת, במקומות 
 ההלחמות גם לאחר מילוי גז מסוג חנקן יבש.

 
 מבחינים בשני סוגי צינורות נחושת: 
ליחידות מיזוג אוויר המבוצעות כולל חיבורים   PSI 600צינורות נחושת קשיחים ללחץ עד 

 ואביזרי נחושת חרושתיים.
 

בסלילים ליחידות מיזוג אוויר מפוצלות ויחידות מיני ", המסופקת Lצנרת נחושת רכה טיפוס " 
 מרכזיות עצמאיות המחוברות אל יחידת עיבוי חיצונית נפרדת.

   
כל אביזרי הצנרת, קשתות, הסתעפויות, הצרויות וכו' יהיו מסוג פיטינגים מחושלים ביצור  

 חרושתי אורגינאלי. 
 

 קנו במקום נוח להסתכלות וגישה נוחה.מסנן/מיבש וכן מראה זרימה ונראה רטיבות הגז, יות 
 
צנרת הגז תותקן כשהיא מושלמת בין יחידת העיבוי ויחידת האיוד באורך כנדרש ובקוטר  ב.

המותאם למרחק בין המעבה למאייד. בחירת קוטר הצנרת, מיקום הסתעפויות ומיקום התקנת 
ית הכוללת תוכנית אביזרי פקוד אורגינלים של היצרן תעשה על ידי היצרן, בתוכנה חישוב

 מהלכי צנרת, קטרים ופרוט אביזרי הבקרה והפקוד.
 

קוטר צנרת הנחושת יחושב כך שיבטיח כי מפל הלחץ בצנרת, לא יעלה על הערכים כמתואר  
להלן במונחים של מפל טמפרטורה אקוויוולנטית במעלות פרנהייט )אלא באם צוין אחרת 

 בתכניות(.
   

 2.0F  -צינור קו יניקה     

 1.0F  -צינור קו נוזל       

 2.0F  -צינור קו דחיסה    
 

 או שווה ערך.  CARRIERקטרי הצנרת יבחרו לפי הנחיות חברת 
  

על הקבלן להבטיח החזרת שמן למדחס בכל תנאי הפעולה של המערכת במצב קירור ובמצב  ג.
 חמום. 

   
. צנרת 1/2גי "ארמופלקס"  בעובי של "צנרת קו יניקה  למזגן מרכזי תבודד בשרוולי גומי ספו ד.

רק כאשר הם מותקנים באזור ממוזג ו/או  1/2גז חם יבודדו בשרוולים זהים בעובי של "
 במקומות המאפשרים מגע יד אדם.

 
ס"מ. החיזוקים יהיו עשויים מחבקים  60חיזוקי צנרת יותקנו במרחקים אשר לא יעלו על  ה.

מ"מ. החבקים ובנדים". חבקים על גבי  4.0מינימאלי של מגולוונים עם ריפוד גומי רך בעובי 
 בדוד, יצוידו באוכפי מגן של פח מגולוון, למניעת שקיעה ו/או חיתוך הבידוד על ידי החבק.
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באמצעות גז חנקן יבש. לאחר בדיקת  600PSIGלאחר ההתקנה תיבדק הצנרת בלחץ של  ו.

 200ם תקנית עד לרמת וואקום של הלחץ, יש לבצע הורקה לוואקום באמצעות משאבת וואקו
שעות, ללא ירידת לחץ מורגשת. מילוי  24מיקרון. יש להשאיר את המערכת בוואקום למשך 

 הגז יעשה לאחר שהמפקח אישר בכתב את הבדיקה.
 
מדידת הוואקום תתבצע באמצעות מודד וואקום אלקטרוני מתאים כדוגמת תוצרת "רובינאייר"  ז.

 מדידת וואקום בשעוני לחץ רגילים מכנים.או שווה ערך. לא תאושר 
 

כל צנרת הגז תנותב בתוך תעלת פח מגולוונת עם מכסה פח ותחדור למבנה על פי התוכניות  ח.
 לכל חדר וכן ירידה לקומת הקרקע.

 
ט.    כל צנרת הגז לכל אורכה הן במבנה והן על הגג ובתוך תעלות הפח תבוצע עם עטיפת בד 

 שחת סילפס מעל הבידוד.מלמלה ושתי שכבות של מ
 
לאחר הפעלת המערכת והרצתה, יש להחליף את המסנן/מיבש עד לקבלת גז יבש ונקי  .י

 במערכת.
 

 
 תעלות אויר: 15.11

  
כללית תעלות האוויר ובדודן וכן אביזרי תעלות ושבכות אויר יהיו בנויים ומותקנים לפי סעיף  א.

ארה"ב  SMACNAפחחות של של המפרט הכללי וכן לפי מדריך עבודות  1506, 1505
. במידה ויהיה צורך לסטות מהמלצות GUIDE ASHRAEוהמלצות ההוצאה העדכנית של 

 אלו יעשה הדבר רק בידיעת ובאשור היועץ.
 

כל התעלות יבוצעו מפח מגולוון באיכות משובחת, הגלוון יהיה אחיד ללא כתמים ובלתי מתקלף  ב.
 30 -משכבת הגלוון משני צדי הפח לא יפחת גם לאחר כיפוף חוזר ונשנה של הפח. עובי 

 . מיקרון
 
 

   
 עובי דפנות הפח עבור תעלות "ללחץ נמוך" יתאים למידות חתך התעלה כדלקמן: 

  

 הערות עובי  הפח )מ"מ( רוחב צלע גדולה

 מ"מ 0.80סרגלים בעובי  0.70 ס"מ 45עד 

 מ"מ 0.90סרגלים בעובי  0.80 ס"מ 85 - 46

 מ"מ 1.0סרגלים בעובי  0.90 ס"מ 135 - 86

 מ"מ עם תפר  עומד 1.0סרגלים בעובי  1.00 ס"מ 210 - 136

 
  
. החיבור יבטיח אטימה מלאה בין שני חלקי סרגליםחיבור שני חלקי התעלה יבוצע באמצעות   

 מסוג "דקקס".התעלה. דליפות אויר יאטמו במרק 
 

של החתך החופשי לזרימת האוויר.  נטו מידותהמידות של התעלות, המסומנות בתכניות הן    
לפיכך, בתעלות המבודדות בבידוד אקוסטי פנימי יש להגדיל את מידות הצלעות בהתאם 

 לעובי בדוד נדרש.
 

עובי הפח, חיזוקים, תמיכות, תליות, בניה, הרכבה וחבור התעלות, יבוצע בהתאם להוצאה   ג. 
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 הבינמשרדי. והמפרט ASHRAE GUIDEותקן    SMACNAהאחרונה של 
התעלות תהיינה קשיחות, לא תרעדנה בעת העבודה ולא "תנשומנה" בעת הפעלת או 

 ס"מ תחוזקנה על ידי הצלבות.  35הפסקת המפוח. תעלות שרוחבן עולה על 
 X 35 35ס"מ תחוזקנה בנוסף לנ"ל על ידי זוויתיים במידות  75תעלות שרוחבן עולה על 

התעלות תהיינה אטומות לחלוטין לדליפות אויר, חלקות  מ"מ. פרטי החיזוקים לפי ההוראות.
 וללא מכשולים לזרימת האוויר מבפנים. 

 
מרוחב התעלה לאורך צירן המרכזי שבמישור  1.5קשתות הטיה תהיינה בעלות רדיוס של    

הרדיוס. במידה והמבנה אינו מאפשר בצוע קשת מלאה כמתואר יבוצעו הקשתות עם רדיוס 
ס"מ ועם מדפי חלוקה בתוך הקשת בעלי דופן כפולה ואווירודינמית  15של מינימאלי פנימי 

 מתוצרת "דורו דין" או שווה ערך. 8. כנפי הכוון יהיו ברוחב "SMACNAבהתאם לדרישות  
בכל מעבר תעלה דרך קיר מחיצה או תקרה, יותקן בנוסף למסגרת עץ או פח, גם שרוול     

 תואם לעובי הקיר כולל הטיח והתעלה.מחומר אקוסטי מאושר, בין המסגרת שת
  

מסגרות עץ שתותקנה ותסופקנה לפי מפרט זה תכלולנה אספקתן, טבילתן באל רקב, או   ד. 
 חומר מגן. בעת ההרכבה יבלטו המסגרות עד לקו הטיח.

                                   
ס"מ לפחות ו/או  2.0של חבור התעלות למפזרים יבוצע באמצעות צווארונים עם שוליים  ה. 

ס"מ ובמידות הפנימיות מתאימות. המפזרים יחוברו  4.0ס"מ ועומק  2.0מסגרות עץ ברוחב 
 למסגרות, על ידי ברגיי עץ ואטמי גומי ספוגי ארמופלקס דביק.

 
 הבחירה בין צווארונים ומסגרות  עץ תהיה בהתאם לתנאי ההרכבה ובאשור היועץ.    

 
רכיב את המפזרים לפי הוראות היועץ כל אחת משני הדרכים הנ"ל. כמו הקבלן יהיה מוכן לה   

 כן יגיש תוכניות עבודה עם ציון המקום המדויק לכל מפזר לאשור המהנדס או האדריכל. 
 

ס"מ לפחות. לא תאושר בליטת  10בתעלות אופקיות גלויות, יש לבצע צווארון באורך של    
 המפזר פנימה אל תוך התעלה.

 
לות גמישות עגולות תהיינה מסוג משובח כולל בדוד ושריון היקפי על מנת להבטיח את תע      

 חוזק התעלה. 
 אלומיניום בלבד.  יריעתהבידוד הפנימי של התעלה יהיה מוגן ב   

 או שווה ערך. M-KFארה"ב דגם  "Thermaflex"התעלות מתוצרת  
 .755 -ו 1001התעלות יהיו מאושרות ת"י  

 
 השימוש בתעלות גמישות אינו מומלץ ומחייב אישור בכתב של היועץ.ככלל  *  
במקרים מיוחדים כגון: תוואי מפותל, או ציוד קצה הדורש זאת יותקנו תעלות גמישות  *  

 באורכים מינימאליים.
( עם ציפוי של יריעות Helixמבנה התעלות הגמישות יהיה מחוט פלדה במבנה בורגי ) *  

 "י דו פונט ארה"ב(."טדלארמ" )כמיוצר ע
ועל גבי  1הבידוד החיצוני יהיה מיריעות צמר זכוכית אמריקאית בעובי נדרש לפחות " *  

הבידוד התרמי יהיה מחסום אדים אינטגראלי עמיד, בלתי דליק עשוי פילם על פוליאסטר 
 ואלומיניום ע"ג רשת סיבי זכוכית וציפוי אלסטומרי.

  2רגל לדקה פנימי חיובי של " 2500זרימת אוויר של  תעלות גמישות, תתאמנה למהירות *  
 מעלות פרנהייט. 40 – 180וטמפרטורה של 

   
 תעלות עגולות תהיינה מתוצרת "כרמל בידוד", או "עינבר" מיוצרות בהליך רציף חרושתי, עם  

מ כמפורט בכתב ”מ 10.0בדוד פוליאתילן מוקצף פנימי בהדבקה ובעובי מינימאלי של  יריעת
 ויות.הכמ

 לא יאושר בידוד צמר סלעים או אחר.  
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כאשר התעלות משמשות לחיבור בין תעלת אויר צח לתעלת אויר חוזר של מזגן, יש להתקין   

מדף וויסות אויר עגול כולל ידית של "מטלפרס". ביצוע וויסות כמות האוויר יעשה לפני 
הקבלן יבצע מדפי וויסות אוויר גם אם לא מופיעים  ההתחברות אל תעלת/קופסת אויר חוזר.

 מחיר המדף, יחושב בנפרד.             בתוכניות, 
 

 קבלן מיזוג האוויר יסמן את כל המעברים בכל סוגי הקירות, המחיצות, התקרות והרצפות.  ו. 
 עם סיום ההתקנה יבצע הקבלן את כל המעקונים הבנויים ועבודות ההלבשה והאטום לאחר  

התקנת התעלות במעברי קיר או תקרה או רצפה. במידה והתעלות מחייבות הפרדה ובדוד 
אקוסטי לרעש יבצע הקבלן הסגירות על פי פרטי יועץ האקוסטיקה המצורפים לתוכניות מיזוג 

 האוויר או האדריכלות.
        
כאשר אורך  1/4תלית התעלות תבוצע במוטות הברגה  מגולוונים או במוטות פלב"ם, בקוטר " ז. 

מ'. תמיכת  1.50 -כאשר אורך מוט ההברגה גבוה מכ 5/16מטר ובקוטר " 1.5 -המוט עד לכ
מ"מ מכופף לפרופיל  2.0התעלה מעל לתקרת האולם, תבוצע בפרופיל פח מגולוון בעובי של 

U 40, או פרופיל זוויתן חרושתי מגולוון במידותX40X2.5  מ"מ. במקומות שבהם התעלה
מ"מ כולל  4קודת התלייה תאושר תלית התעלות בכבלי פלדה מגולוונים, בקוטר מרוחקת מנ

 מותחנים ואביזרים. כאשר התעלות מפלב"ם תהיינה כל התליות מפלב"ם כמפורט לעיל. 
 

 המרחק בין המתלים של תעלה אופקית לא יעלה על המידות שלהלן:  
 

 מ"ר. 0.35לתעלות שחתך זרימת האוויר עד  -מ'  2.40  
 

 מ"ר. 0.90מ"ר עד  0.40 -לתעלות בחתך זרימה מ -מ'  1.80  
 

 מ"ר ומעלה. 0.95 -לתעלות בחתך זרימה מ -מ'  1.20  
 

לעיל, יש להתקין מתלים נוספים ליד קשתות, הסתעפויות, קצות שבנוסף למרווחי התלייה   
 תעלה ובכל מקום נחוץ לפי החלטת המפקח.

 
מגולוון וחיבורי ניטים לתעלה. המרחק בין שני המתלים  לא תאושר תלית התעלות בסרטי פח ח.

 סמוכים, לא יעלה על  המתואר לעיל.
 

מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר יהיו מתוצרת "מטלפרס" או "מפזרי יעד" או "טרוקס" המפזר  ט.
 מ"מ דורלסט. 20יכלול ווסת כמות. בתריסי אוויר חוזר תקרתיים יותקן מסנן אוויר בעובי 

  
תעלות חיצוניות עם בידוד פנימי תהיינה אטומות למעבר מים בכל התפרים. יש לאטום את  י.

 שכבות של אלסטוסיל. 2 -עמיד בשמש כולל צביעה ב קדקסהתפרים ב
 

קופסאות פלנום לחיבור בין תעלות גמישות למפזרים תקרתיים, קיריים או קווים תכלולנה  יא.
 ארון עגול או אליפטי ודמפר וויסות עגול.מ"מ צוו 25בידוד אקוסטי פנימי בעובי 

 
 דוד התעלות:יב 15.12

 
 יש להשתמש בשני סוגים כלהלן:  

 
לתעלות חיצוניות  2" -לתעלות פנימיות ו 1.0פיברגלס אמריקאי בעובי " - אקוסטי פנימי  א.

המותקנות גלויות תחת לכיפת השמים. כל התפרים האורכיים והרוחביים לרבות "שבלייסטים" 
 .UVAיאטמו על ידי מרק עמיד לתנאי חוץ עם תוסף 

ק"ג  20 -25מרחבי של הבידוד יהיה מסוג פיברגלס, עם ציפוי נאופרן דוגמת "איזובר" במשקל  
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וואט למטר למעלה צלסיוס, עם הדבקה בדבק לא דליק וחיזוק  0.035למ"ק ומקדם הולכה של 
עוקצי הצמדה וסרגלי פח לחיפוי. כל הבידוד יהיה רצוף וללא סדקים. בדוד חשוף בתעלה יוגן על 

 ביק.שבתוכו מוסתר קצה הבידוד וכן הדבקת סרט אלומיניום ד Uידי סגירת פרופיל פח 
 
או כמפורט בתוכניות וכתב הכמויות, עם ציפוי  1פיברגלס כמתואר בעובי של " - תרמי חיצוני  ב.

ק"ג  24רצוף ואינטגראלי של פויל )רדיד( אלומיניום מחוזק על ידי סיבי פיברגלס בצפיפות של 
למ"ק לפחות. הדבקה לתעלת הפח תעשה בהדבקה בדבק בלתי דליק ובלתי חומצי, מתוצרת 

 רוליט"."וו
 
הבידוד יכסה את כל חלקי  התעלות החיזוקים והאוגנים. בנוסף להדבקה יבוצעו חיזוקים בעזרת  ג.

 מ'. 1.50סרטים פלסטיים במרחקים של 
 

 תיקון ציפוי שנפגע בבידוד יעשה באמצעות גיליונות שלמים. 
 

 החתך הפנימי של התעלה ישמרו תמיד כמצוין בתוכניות, אלא אם צוין אחרת.     -מידות  
 
חיבורים גמישים בין תעלות אויר לבין יחידות מיזוג האוויר, מפוחים, יהיו עשויים מרצועות של  ד.

 1.0דין" או "שמשונית" מתוצרת מפעל "העוגן פלסט" או "ארז", בעובי -"אקסלון" מתוצרת "דורו
 .ס"מ משני הקצוות 4ס"מ לפחות עם סרגלי פח מגולוון ברוחב של  10"מ וברוחב של מ

 
במהדורתם האחרונה הסמוכה  755 -ו 1001חומרי הבידוד, וחיבורים גמישים יהיו מאושרי ת"י  ה.

 למועד ביצוע העבודה.
 
זוקים בעזרת הבידוד יכסה את כל חלקי  התעלות החיזוקים והאוגנים. בנוסף להדבקה יבוצעו חי ו.

 מ'. 1.50סרטים פלסטיים במרחקים של 
 תיקון ציפוי שנפגע בבידוד יעשה באמצעות גיליונות שלמים. 
 החתך הפנימי של התעלה ישמרו תמיד כמצוין בתוכניות, אלא אם צוין אחרת.     -מידות  

 
ויים מרצועות של חיבורים גמישים בין תעלות אויר לבין יחידות מיזוג האוויר, מפוחים, יהיו עש ז.

 1.0דין" או "שמשונית" מתוצרת מפעל "העוגן פלסט" או "ארז", בעובי -"אקסלון" מתוצרת "דורו
 ס"מ משני הקצוות. 4ס"מ לפחות עם סרגלי פח מגולוון ברוחב של  10מ"מ וברוחב של 

 
סמוכה במהדורתם האחרונה ה 755 -ו 1001חומרי הבידוד, וחיבורים גמישים יהיו מאושרי ת"י  ח.

 למועד ביצוע העבודה.
 

 פתחי גישה: 15.13
 

פתחי גישה יותקנו בתעלות אוויר, כדי לאפשר גישה לבדיקה וטיפול באביזרים המותקנים בתוך 
 תעלות האוויר כגון:

   
 מדפי פילוג וויסות 
 מדפי אש 
 אביזרי בקרה ושליטה וכו'.  

יעד" או "מטלפרס" או "טרוקס", פתחי הגישה יהיו תקניים מיצור של מפעל מאושר מתוצרת "מפזרי 
 ס"מ לפחות ויצוידו באטמים, בצירים ובידיות סגירה. X 30 30במידות של 

 
 תריסי אוויר המשמשים גם כפתחי גישה, יצוידו בצירים ובסגר נעילה מסתובב. 
 פתחי גישה המשמשים גם כחלון הצצה, יותקנו לפי מפרט מיוחד. 

 ים.כל פתחי הגישה יסומנו בשילוט מתא  



24 

 

עבור פתחי הגישה הנסתרים מהעין יותקנו השלטים במקום נראה     
 לעין.

 מחיר פתח הגישה כלול במחיר מ"ר תעלה. 
 
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים לתעלות בידוד ומפזרים: 15.14
 
 

כוללים את כל האמור לעיל לרבות, צבע , התחברות אל מתקנים קיימים, מסגרות עץ והלבשות  א.
 במעברי תעלה דרך קיר, תקרה או גג.פח )רוזטות(, 

 
יחידת המידה תהייה מ"ר שטח הפח )שטח פנים(, כמבוצע למעשה. השטח יחושב כמכפלת  ב.

 היקף התעלה באורך הקטע בעל אותו היקף, הנמדד לאורך הציר המרכזי.
 
מעברים ממידה למידה יחושבו לפי המידה הגדולה, ללא תוספת עבור המעבר בנפרד.  ג.

 אלכסוניות תקבע המידה לפי החתך הממוצע.בתעלות 
 
קשתות כפופים וברכיים, כולל כפות מכוונות כנדרש ימדדו לאורך הציר מרכזי, בתוספת מטר  ד.

 אורך אחד. ההיקף )במידה וישתנה( יהיה ההיקף הגדול. 
 עבור "למד" ישולם כשתי קשתות.  
 ך השטוצר.לא תשולם כל תוספת מחיר עבור שטוצרים מעבר למדידת אור 

וסתים בהתפלגות תעלות נכללים במחיר התעלות. מדפי ויסות המופעלים ביד יכללו את 
 אמצעי     ההכוונה.

 
סגירה  ,מדפי אש יחושבו בנפרד ומחירם יכלול את המסגרת, מנגנון הנעה חשמלי, נתיך ה.

 ואטימה מסביב למסגרת המדף בקיר או בתקרה.
 
סגירה ואטימה, פתחי בקורת למדידת אויר, חבורים גמישים, יכללו אמצעי  -פתחי גישה  ו.

 צווארונים למפזרים, אטימות ומעברי תעלות יכללו במחיר. מחירם כלול במחיר מ"ר תעלה.
 
תמיכות, תליות, חיבורי תעלות, התפלגויות בתעלה וחיזוקים יכללו בשלמותם במחיר  ז.

ו' דרושים לצורך גישה אל המתקנים התעלות. בנוסף פתחי בקורת בקירות, תקרות רביץ וכ
 הנ"ל, לרבות מסגרות, דלתות, אביזרי פרזול ועבודות צבע יסוד וסופי.

 
מדידת מחיצות אקוסטיות תעשה לפי השטח נטו, כאשר הפח נמדד פעם אחת והבידוד נמדד  ח.

 משני הצדדים.
 

 איטום כנגד אש לפירי צנרת ומערכות אוויר: 15.15
 

מעבר צנרת אנכית בין הקומות ומעבר אופקי בין אזורי אש כמתואר בתוכניות יבוצעו בשרוולים  
מפלדה שיותקנו במקום בזמן הבנייה. את המרווח בין השרוול והצנרת המבודדת יש לאטום כנגד 

)משווק על ידי  PSBאש על ידי חומרים מתאימים לעמידה באש למשך שעתיים כדוגמת מערכת 
 ה"(.  "טכנו הנדס

 
אופן עיבוד החומר ועובי השכבות, יעשה בהתאם לחומרים בהם יעשה שימוש. חומרי האטימה  

 והתהליך יאושרו על ידי יועץ הבטיחות.  כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה.
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 צביעה והגנה בפני קורוזיה: 15.16

 
 :כללי א.

 
 11, ופרק 15075לסעיף כל עבודות הצביעה והגנה בפני קורוזיה יבוצעו בהתאם  .1 

 "עבודות צביעה" של המפרט הכללי.
 

כל מרכיבי המתקן יהיו מצופים ומוגנים בפני קורוזיה.  מרכיבי הציוד יהיו עשויים  .2  
מחומרים בלתי מחלידים, וכל חלקי הברזל יהיו מצופים בשתי שכבות של צבע אפוקסי 

 קלוי בתנור.
   
קביעת האלמנטים במקום. יש להמתין לזמן  לפניה כל צביעה אנטי קורוזיבית תיעש .3  

 שעות בין שכבות הצבע. 24ייבוש של 
 

כל הברגים, אומים, דסקיות )שייבות(, ברגיי פטנט, מסמרות ושאר אמצעי קביעה, יהיו  .4   
 עשויים מחומר בלתי מחליד, או יהיו מצופים בקדמיום.

 
ולמתיכה של צנרת, ציוד, מפוחי נחשון כל חלקי הקונסטרוקציה, המשמשים לחיזוק  .5  

 וכד', יעברו גלוון לאחר הייצור.
 

 :צביעת קונסטרוקציות פלדה ב.
 

 ניקוי והורדת חלודה במברשת פלדה. : הכנת השטח   

 ניקוי בסולבנט להורדת כל השומנים.   
 

 "מיניום" סינתטי. -יסוד  :צביעה

כול  –משחת כול  3%בתוספת מיקרון כ"א )שכבה אחת  30שכבות, עובי  2   
 לשינוי הגוון(. –שחור 

 
 "סופרלק". :עליון

 מיקרון לצינורות מבודדים או גלויים בתוך הבניין. 30שכבה, עובי  1 

 מיקרון לצינורות מחוץ לבניין. 30שכבות, עובי  2 

 מיקרון לפחות. 100 -סה"כ עובי הצבע  

 
 :צביעת אלמנטים חיצוניים ג.

 
שמחוץ לבניין, ואלמנטים אחרים לפי דרישה, יהיו עשויים מברזל מגולוון כל האלמנטים   

 וצבועים במערכת "טמגלס" מתוצרת "טמבור", לפי הפירוט כדלהלן:
 

 בדיקת האלמנט על ידי המפקח וקבלת אישור להתחלת הצביעה. .1 
 

קותו ניקוי השטח מאבק, לכלוך וכל גוף זר אאחר.  במידה ויש לכלוך שומני, יש לנ .2 
 , להורדת הברק.80וחספוס קל על ידי בד שמיר מס'  4-100במדלל         

 
 40-50צביעת שכתב יסוד אפוקסי דו רכיבי אפוגל )עפ"י המלצת טמבור( בעובי של  .3 

 מיקרון כ"א.
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מיקרון כל שכבה. ה"טמגלס" היינו  40-50שכבות צבע עליון מסוג "טמגלס" בעובי  2 .4 

 רכיבי. צבע פוליאוריתן דו
 

 הצביעה הנ"ל תבוצע בהתאם להוראות היצרן )"טמבור"( ובאישור האדריכל. .5 
 : לא תשולם תוספת למחיר המוצע, אם תידרש צביעתו בשני גוונים שונים.הערה 

 
 

 אישור ציוד ותכניות ביצוע: 15.17
 

לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן לאישור המפקח כל המפרטים של הציוד ושל החומרים  א. 
 והאביזרים העומדים להיות מותקנים.

 
החומרים והציוד שהקבלן מגיש לאישור יהיו מהמין והטיב המשובח ביותר. בכל מקרה לא  ב. 

 יפעלו מבחינת הטיב, האמינות והביצועים מהדגמים המתוארים במפרט ובתוכניות.
 

היו בעלי אותה הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים וציוד של יצרן אחר, אבל בתנאי שהם י ג. 
 איכות ושהם יתאימו לכל הדרישות של המפרט והתכניות.

משיקולים של שמירה על אחידות הציוד במפעל, המזמין שומר על זכותו לא לאשר ציוד שווה   
 ערך  בשונה מהמופיע בכתב הכמויות או המפרט הטכני.

 
ט ובתכניות, על אם הציוד או החומרים המוגשים לאישור אינם תואמים את הנדרש כמפר  

ההתאמה.  כל הגשה לאישור שלא -הקבלן לציין במפורש בכתב את מהות החריגה או אי
מלווה בציון של חריגה, תיחשב כהצהרה על ידי הקבלן, על התאמה מושלמת של הציוד או 

 החומרים ולנדרש במפרט ובתכניות.
 

מלאים שיש בהם בכדי לשם קבלת האישורים, על הקבלן להגיש למפקח פרטים ונתונים  ד. 
להגדיר ולתאר את המבנה ופעולת הציוד וכן התאמתו לנדרש, כגון דפים קטלוגים, עקומות 

 או טבלאות פעולה, פרטים חומרים, מידות כלליות, סכמות חשמל ופיקוד, הספקים וכד'.
 

הציוד קבלן לא יתחיל בייצור או בהזמנה של ציוד וחומרים טרם קיבל אישור בכתב על מפרטי  ה. 
 והחומרים שהגיש לאישור.

 
הקבלן יזמין את המפקח ואת המזמין לבדיקת הציוד אצל היצרן בטרם יוציא את הציוד אל  ו. 

 אתר הבנייה, אין להעביר את הציוד מהיצרן בטרם קיבל הקבלן אישור על כך מהמפקח.
 

חומרים העומדים כמו כן, יגיש הקבלן לאישור המפקח תוכניות ביצוע והרכבה של הציוד וה ז. 
 להיות מותקנים במערכת.

 
התכניות יהיו מבוססות על הציוד שאושר, ושיסופק הלכה למעשה, ומתואם עם המצב   

והתנאים האמיתיים בבניין.  הקבלן יתאים את מידות הציוד ואופן העברתו והרכבתו בבניין, 
לגישה, טיפול למידות של הפתחים, הדלתות והפרוזדורים הקיימים, והשארת מעברים 

 ואחזקה של הציוד, וכד'.
 

 אישורי ציוד: 15.18
 

 :על הקבלן להכין ולהגיש את החומר המפורט להלן בשלושה עותקים לאישור היועץ  
 

מפרט וקטלוג לברזים ואביזרים, יחידות מיזוג אוויר, מפוחי פינוי עשן, קפיצים, בלמי רעידות,   .1 
, 1001יות, חומר הבידוד לתעלות וגמישים בתקן יחידות עיבוי, אישורי עמידות תעלות שרשור
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 ציוד פקוד ובקרה.
 
 

תוכניות ייצור של יחידות מיזוג אויר או כל ציוד ומתקנים אחרים המיוצרים לפי הזמנה או תכנון   .2 
 של הקבלן.

 
 כל תכנית נוספת, בהתאם לדרישות המפקח או המהנדס.  .3 

 
ות ביצוע ו/או רשימות ציוד וחומרים אינם משחררים את אישור המפקח ו/או המהנדס על תוכני  .4 

הקבלן מאחריותו המלאה לטיב החומרים והמוצרים, לבחירה הנכונה של הציוד, להתאמתם 
 לתנאי הבניין והמערכות, ולהתאמה מלאה לדרישות המפרט והתכניות.

   
המוצר שיסופק מאותו אישור שניתן לקבלן ביחס או מקור המוצרים, אינו מהווה אישור על טיב   

 מקור, והרשות בידי המפקח לפסול מוצרים שיסופקו אם הם לא יתאימו לצרכיי העבודה.
 

 סימון ושילוט: 15.19
 

 על הקבלן לסמן ולשלט את כל מרכיבי המערכת בשלטי סנדויץ' חרוטים. א. 
 

די שלטי סנדויץ' כל הציוד כגון:  מפוחים, מזגני אוויר צח, יחידות מיזוג אוויר וכד' יזוהו על י ב. 
 נם בתכניות.וחרוטים בגודל מתאים, בהתאם לסימ

 
 שלטי הסימון יחוברו לציוד באמצעים מכאניים, כגון:  ברגיי פטנט או מסמרות. ג. 

 
 שלט של יחידת מיזוג אוויר ומפוחים יכלול: .1 

 
 סימון היחידה. - 
 תפוקת קירור ט.ק. - 
 .CFM -ספיקת אוויר  - 

 אינטש. -כולל של המפוח לחץ סטטי  -  
 כוח סוס המנוע, כולל דגם וסבל"ד. -  

 דגם ואורך רצועות ההנעה. - 
 יצרן היחידה ושנת ייצור - 

 
כל אביזרי החשמל, הפיקוד, מנתקים וכד', יזוהו על ידי שלטי סנדוויץ, בהתאם  .2

 לתפקידם ו/או השתייכותם לציוד שהם משרתים, ולפי סימונם בתכניות.
 

הברזים מגופים, שסתומי פיקוד וכד' יזוהו על ידי דסקיות סנדויץ'' חרוט, ועליהם המספר  כל ד. 
הסידורי, כפי שמופיע בתכניות הסכמאתיות וכפי שיבוצעו בפועל. הדסקיות יהיו בעלות קוטר 

 ס"מ ובצבע בהתאם לקוד המוסכם, ויחוזקו על הברזים באמצעות שרשרת מתכתית. 4של 
 

 נו על ידי חצים המראים אל כיוון הזרימה, ועל ידי זיהוי סוג הנוזל הזורם בתוכם.הצינורות יסומ ה. 
 צבע החצים יהיה בהתאם לקוד הצבעים המומלץ במפרט הכללי או לפי הוראות המפקח.  

 
מדפי ויסות ראשיים, מדפי אש ומנועי מדפים מעל תקרה אקוסטית יסומנו ע"י שילוט לבן  ו. 

 רב של תקרה אקוסטית.וע-שיודבק על מסגרת שתי
 

 ניקוי בדיקה ויסות והרצה: 15.20
 

הקבלן יבצע ניקוי ושטיפה יסודיים ושטיפה יסודיים של כל מערכות הצנרת, וכן פעולות בדיקה  א. 
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והרצה של כל המערכות.  הקבלן יודעי לפחות שבוע מראש על כוונתו לבצע פעולות אלה, 
 בכדי המפקח יוכל להיות נוכח אם הוא יצא לנכון.

 
חנקן. לאחר בדיקת הלחץ, יש לבצע הורקה  גזעל ידי  PSIG 400צנרת גז, יש לבדוק בלחץ  ב. 

מיקרון.  יש להשאיר  200לואקום באמצעות משאבת ואקום משובחת, לואקום מינימאלי של 
 שעות, ללא ירידת לחץ מורגשת.   24את המערכת בואקום למשך 

 
ואקום  אלקטרוני מתאים תוצרת "רובינאייר" או  את מדידת הואקום יש לבצע באמצעות מודד  

 גילים.רשווה ערך.  לא יתקבל ואקום שנמדד בשעוני לחץ 
 יש להחליף המסננים ומסננים/מיבשים של המערכת עד לקבלת גז יבש לחלוטין.  

 
 

 הקבלן יפעיל את כל מערכת המתקן ויווסת אותם לפעולה מושלמת בהתאם לנדרש. ג. 
 

ת והויסותים יפעיל הקבלן את המתקן בשלמותו וידגים את הפעולה בפני עם גמר הבדיקו  
 המפקח ונציג המזמין.

לאחר ההפעלה וההדגמה לשביעות רצונו של המפקח, יופעל המתקן במשך תקופה של לא   
. במשך תקופה זו ידריך וינחה הקבלן את המפקח וצוות ההפעלה משבועיים רצופיםפחות 

 הקשור בטיפול, הפעלה ואחזקה של מתקן. והאחזקה של המזמין, בכל
    
 עם גמר ההפעלה ותקופה ההרצה, יימסר המתקן לאישור המפקח. ד. 

 
קבלת המתקן על ידי המפקח מותנית, בין היתר, בגמר כל עבודות התיקונים וההסתייגויות   

 שנמסרו לקבלן על ידי המפקח ו/או היועץ.
 

זרימת אוויר ומים ויכין דפי דיווח אותם יגיש לאישור בתקופת ההרצה יבצע הקבלן ויסות  ה. 
 היועץ. בדפים אלו  יצוינו תוצאות הבדיקות הבאות:

 
 ספיקת האוויר במזגני אוויר. -   

 
 הפרשי הלחץ במפוחים. -   

 
 זרם חשמל במנועי המפוחים. -   

 
 ספיקת אוויר בפתחי אוויר הספקה והחזרה. -   

 
 בכניסה ויציאה של המזגנים.טמפרטורות אוויר  -   

 
 מכשירי הפיקוד והבקרה. SET-POINTמצב מומלץ של כיוון  -   

 
אישור הקבלן ויועץ הבטיחות על הפעלת כל מדפי האש, ומפוחי פינוי עשן במבנה  -   

 ותקינותם.
 

 כל שאר הבדיקות והכיוונים כפי שיורה המפקח. -   
 

מכשירי הבקרה, וכן מכשירי ההגנה והביטחון של  כמו כן, יבצע הקבלן ויסות וכיול של כל 
 המערכת.

 
הקבלן יודיע למפקח שבעה ימים מראש, על כוונתו לבצע את הבדיקות הנ"ל בכדי שהמפקח  ו. 

 יוכל להיות נוכח.
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ללא כל תקלות  שבועיים ימיםעם גמר ההפעלות והמדידות ולאחר שהמערכות יפעלו ברציפות  ז. 

 קנים.יוזמן היועץ לקבלת המת
 

 מסירת העבודה למזמין: 15.21
 

הקבלן יודיע בעל פה ובכתב ושבוע מראש למזמין ולמפקח מטעמו על מועד מסירת המתקן שביצע  
בשלמותו. בעת המסירה תיערך בקורת של כל העבודות שביצע הקבלן/קבלני המשנה בנוכחות 

 הקבלן, המזמין והמפקח.
 

הקבלן במשך שבועיים רצופים, נבדקו כל מרכיבי קבלת המתקן מותנית בכך שהמתקן הופעל על ידי  
המתקן, תוקנו כל הליקויים והתקלות שנבעו בעת הרצת המתקן, ונמסרו תוצאות בדיקות המתקן 

 בכתב כשהם מלווים בנתונים שנאספו.
 

כאמור קבלת המתקן על ידי היועץ והמזמין, מותנים בפעולתם התקינה של כל המערכות ולאחר  
 ציגי המזמין על תפקוד נאות ותקין של המערכות שהתקין הקבלן.שהתקבלו אישור נ

 
יחד עם מסירת המתקן יגיש הקבלן למזמין תיק מושלם, בשלושה עותקים כשהוא כרוך ומסודר  

 באוגדן נאות עם כותרת ברורה של שם הפרויקט, שם הקבלן, שם היועץ ותאריך.
  

 
 התיק יכלול את הפרקים הבאים: 

 
 עיניינים ועימוד כל החומר לפי נושאים.דף תוכן  .א
 
 תאור המתקן ומערכותיו. .ב
  
 שיטת ההפעלה והבקרה כולל סכימת הבקרה. .ג 
  
 דפי הוראות הפעלה. .ד 
  
 דפי איתור תקלות. .ה 
  
הוראות אחזקה שבועיות, חודשיות תקופתיות ושנתיות. ופירוט סוג העבודה והטיפול לכל  .ו 

הקבלן לשירות כולל רשימת מספרי טלפונים, טלפונים סלולרים, ביפר, שלב. רשימת כתובות 
 שם אחראי מחלקת השרות.

  
 רשימת ציוד מלווה בקטלוגים אוריגינליים של היצרנים כולל חוצצים לכל מרכיב ציוד. .ז 
  
 . DWG, לרבות תקליטור עם תוכניות בפורמט AS-MADEתכניות עדות של המתקן  .ח 

 
 ערך מדוד לעומת ערך מתוכנן.ובתריסים כמויות אוויר במפזרים  טבלת מדידת .ט 

 
כולל דוח מהנדס בודק המאשר את תקינות , AS MADEתוכניות לוחות החשמל והפקוד  .י 

 מתקן החשמל של מערכת מיזוג האוויר.
 בויים לבקר.יא.    גי

 
 כל פרט אינפורמטיבי אשר בא להשלים תיק התיעוד.יב.   

 
 . אחריות של הציודיג.   תעודות 
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 25%מסירה סופית ותחילת תקופת האחריות תהיה רק לאחר תיק מסירה מסודר. למען הסר ספק  

  ן סופי ישלמו רק לאחר קבלת תיק מתקן.-מח
 

רק לאחר שהושלמו כל הפרטים דלעיל יעביר היועץ לקבלן תעודת מסירה ותחל תקופת האחריות.  
מעכבים שימוש במבנה, יירשמו בפרוטוקול הקבלה והקבלן תיקונים שלפי דעת המהנדס אינם 

 יתקנם במסגרת לוח זמנים כפי שיקבע היועץ.
 

 כתב כמויות ומחירים: 15.22
 

 כל סעיף בכתב הכמויות מתייחס למפרט הטכני, לסטנדרטים קיימים ולתוכניות. .א
 

 : כתב הכמויות כולל .ב
 

צוין אחרת. לא תשולם כל תוספת אספקה, התקנה, הרכבה, וויסות, שרות, ואחריות, אלא אם  
מחיר בעבור חיבור אביזר, ציוד או מערכת, התחברות לצנרת קימת או תעלה אלא באם צוין 

 בסעיף נפרד בכתב הכמויות.
 
 רשימת הכמויות אינה סופית לצורך הזמנת הציוד. ג.
 
לאמת את רשימה מדויקת של הציוד תעשה על ידי הקבלן לפי המצב במקום. באחריות הקבלן  ד.

המידות של מפזרי האוויר, ותריסי אוויר חוזר. המידות בכתב הכמויות הינן מידות מינימום 
 לתכנון.

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול כל הצעה שלא הוגשה במלואה או שכללה הסתייגות  ה.

 כלשהיא.
 
ממנו לפי ראות  המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל סעיפי כתב הכמויות או חלקים ו.

 עיניו.
 
 המחירים כוחם יפה לעבודות נוספות או להפחתות לפי מחירי היחידה. ז.
 

עבור פריטים אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות ושמחירם לא סוכם לפני ביצוע, יגיש הקבלן  ח.
 לאישור המפקח ניתוח מחירים מפורט, או בהתאם למצוין בהסכם.

 
מהיקף  25% -קטין את הכמויות לפי הצורך ושקול דעתו עד להמזמין רשאי להגדיל או לה ט.

 העבודה.
 
 המחירים כוחם יפה לעבודות נוספות או להפחתות לפי מחירי היחידה. י.
 

עבור פריטים אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות ושמחירם לא סוכם ליפני ביצוע, יגיש הקבלן  יא.
 .12%קבלני בשיעור של  לאישור המפקח ניתוח מחירים מפורט בתוספת רווח

 
 מפוחי אוורור: 15.23

 
 ליניקת אוויר כמתואר בתוכניות. ציריים קירייםהקבלן יספק ויתקין מפוחים 

 
חזור, מוגדר לשעות עבודה -מדף אל"רוזנברג" או "וורטיס" כולל "שגיא", "שבח", מתוצרת  םמפוחי

. מנוע עד להספק כיבוי האורדקות לאחר  2רבות ויחובר למתג המאור של החדר כולל טיימר של 
 יהיה חד פאזי.  0.50kwשל 
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 :אופני מדידה ומחירים

 
 קומפלט. –יחידת המדידה 

 מחיר היחידה כולל את כל הנאמר לעיל.
 
 

 : VRF יחידת מיזוג אוויר מרכזית אינוורטר 15.24
 

יחידת מיזוג האוויר תהיה מוצר חרושתי מושלם של מפעל מוכר ובעל ניסיון ליצור ציוד מיזוג אויר.  
כדוגמת   ISO-9001-2002היחידה תהייה בעלת תו תקן והסמכה של מכון התקנים הישראלי 

, מאושרת על "היטאצ'י או " "טושיבהאו "פודג'יצו" או " "LG" או "סמסונג"מיצובישי", או ""דייקין", 
, לקירור או חימום הפועלת עם קרר ירוק ידידותי VRFאו מיני  ,VRFידי היועץ. היחידה מטיפוס 

 . R-410A           לסביבה מסוג
על הקבלן להבטיח כי שטח החלפת החום במעבה יתאים לסילוק כל החום הנקלט במעבה בהפרש  

 .)12.0°C )20.0°F-טמפרטורות של כ
  
 וההתקנה יהיה קומפלט ויכלול את כל המרכיבים אשר יפורטו להלן.מחיר היחידה  

                 
במקום עליו יורה מנהל היחידה תותקן מושלמת, מבחינת מרכיביה כשהיא מוכנה להפעלה  . 1 

 .הפרויקט
יחידת העיבוי תוצב על בסיס בטון או בסיס פלדה מגולוונת, על גבי בולמי רעידות מטיפוס     

 כאשר היחידות רתומות לבסיס., ”שוקולד“
מיני מרכזית מוצבת בתוך סינר גבס, או מסוג קסטה, או מעל  –יחידה פנימית מטיפוס אופקי  . 2 

 לתקרה אקוסטית כמוראה בתוכניות.
יחידות מטיפוס קסטה תהיינה מחליפות אריח עם שולים מינימאליים אשר לא יעלו על   

620X620  במשבצת תקרה בצורה שלא תחפוף גוף תאורה.מ"מ. היחידה תותקן 
מוצבת על בסיס מפלדה מגולוונת  –לעמידה תחת כיפת השמים מסוג ארון  יחידת מאייד   

 בגובה הרשום בתוכניות.
 

 בתוכנית. םיחידה פנימית מסוג יחידה עילית קירית תוצב על הקיר בגובה הרשו . 3 
 

 :תנאי טמפרטורה .4 
    

 נאי העבודה הבאים:היחידה תיבחר לת  
 

 40.0C חוץ קיץ: 

 C 4.0 חוץ חורף:  

 23.0C טמפ' אויר חוזר:  
  4.0°C טמפרטורת איוד: 

 
המערכת תהייה מושלמת מכל הבחינות ותכלול צנרת גז מבודדת, אשר מתוכננת על ידי ספק  .5 

ומפצלים הכל היחידה בתוכנת היצרן עם פירוט מרכיבי צנרת, אורכים, קטרים, אביזרים 
 במטרה להבטיח עבודה רצופה ותקינה של הציוד לאורך שנים וללא דליפות גז.

-Rיותקנו כל האביזרים בין המדחס לסוללת הקירור והמעבה, מפצלים, מילוי קרר מסוג   
410A:הבקרה תכלול את כל ההגנות על המדחסים ומפוחים לרבות . 

עם השהייה. מערכת לשמירת לחץ ראש בתנאי הגנת לחץ גבוה ונמוך לחץ שמן דיפרנציאלי   
 עבודת חורף.

 מפריד שמן ואל חוזר.  
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לוח חשמל מושלם, מפסק ראשי, מבטיחים, מתנעים, נורות סימון, הגנות למדחס השהיות,   .6 
 לרבות מערכת בקרה ופקוד.

 
וצעה ה מפני קורוזיה ע"י היצרן, לא תאושר הגנה שבסוללת העיבוי תהייה מצופה בהגנ .7 

 .בשטח
 

 הרץ. 50וולט  400היחידה תתאים לרשת חשמל תלת פאזית  .8 
 

הפעלת היחידה באמצעות לוח הפעלה מרחוק אורגינאלי של היצרן עם תכנות לכל יחידת  .9
מיזוג פנימית, שעון שבת לתוכנית הפעלה וכיבוי יומית שבועית. הפעלת יחידות המאיידים 

לגיבוי והרוטציה בניהם באמצעות מערכת הבקרה האינטגרלית המובילים ויחידות המאיידים 
ביחידות. כיול טמפרטורת אוויר במזגנים ושעות העבודה גם הם במערכת הבקרה 

 האינטגרלית.
 
 

 אופני מדידה ומחירים 
 

 יחידת המדידה: קומפלט. 
מחיר היחידה כולל את כל הנאמר לעיל כולל מחברים וקופסאות הסתעפות ופקוד לצנרת הגז, צנרת 
גז מבודדת כנדרש, כבלי חשמל ופקוד רב גידי לחיבור בין יחידת המעבה למאייד, מפסק בטחון 

אקום, חיצוני מוגן מים, התחברות לניקוז באמצעות סיפון אורגינאלי של היצרן, מילוי גז ושמן, לאחר וו
 חיבור גמיש בין היחידה לתעלות. 

 
 מערכת הפיקוד: 15.25

  
 , ויחידות מפוצלות.VRFמערכת מיזוג האוויר במבנה כוללת יחידות מסוג אינוורטר  
להפעלה אוטומטית של מתקני מזוג האוויר על  תוהוויסועל הקבלן לספק ולהרכיב מכשירי הפיקוד  

 שלהלן: מנת לשמור על התנאים הנדרשים ובהתאם להסבר 
 

כל מכשירי הפיקוד הדרושים יסופקו עם כל האביזרים הדרושים להרכבתם או ייצובם בין אם הם 
 מפורטים ובין אם לאו.

, הכוללת פנל כפי שהוגדרו ואושרו לעיל ספק היחידות מערכת הבקרה והפקוד תהייה מתוצרת
המערכת תהיה בעלת יכולת לקבוע אזורי מיזוג, הפעלה מרכזי ליחידות העיבוי והמזגנים הפנימיים. 

לקבע טמפרטורות, לשנות מצב קירור/חימום באופן אוטומטי, בציוות עם מערכת מניית אנרגיה 
 מערכת הבקרה תהייה מרכזית של יצרן המערכת. המערכת תדע להנפיק דוחות חיוב לצרכנים. 

בחדר. מספר לוחיות ההפעלה כמספר בכל אחד מהחדרים תבוצע לוחית הפעלה להפעלת היחידה  
 יחידות המיזוג באותו חדר.

 
 :בקר הפעלה מרכזי מרחוק ליחידות אינוורטר 

 
יותקן בקר הפעלה מרחוק מרכזי של יצרן הציוד לרבות פנל  במקום בו עליו יצביע מנהל הפרויקט, 

סט פוינט למזגן, השולט על הפעלת כל יחידת מיזוג אוויר פנימית, קביעת טמפרטורת הפעלה ראשי 
הבקר יתוכנת כך שגם מעגל האוויר  שעת הדלקה וכיבוי על פי לוח זמנים לכל מזגן ולכל יחידת עיבוי.

 הצח יהיה בשליטה מלאה בבקרה.
  

 
 ולוחות הפעלה.

 
 

 :AWSיחידה מיני מרכזית  15.26
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מיני מרכזית, תהייה אופקית, להתקנה מעל לתקרה אקוסטית. היחידה מתוצרת  אוויר צחיחידת 

אשר תכלול מעטה מבודד היטב עם דלתות גישה אל המפוח,  AWS"אלקטרה" בלבד  מסדרת 
 הצינורות. 2המסנן וברז הפקוד. היחידה תתאים למערכת הפועלת בשיטת 

 
 היחידות ומיקומן כמפורט בטבלאות הציוד ובתכניות. 

 
 היחידה תכלול:

 
 – 0.25מהירויות לעבודה שקטה, עם מנוע חד פאזי ומפל לחץ  סטטי " 3מפוח אויר בעל   

 בהתאם לדגם היחידה.”0.40
 

 מהירויות. 3המפוח יצויד בקופסת חיבורים ומפסק בעל  
 

 עלים לאינץ. 9שורות עומק,  8עם ” 3/8“נחושת אלומיניום, נחשון קירור בקוטר  ,סוללת קירור
 

 ברז אירי דו דרכי עם ראש מתפרק בלחיצת כפתור.
 

יותקן ברז בקרה פרופורציונאלי דוגמת  1,500CFM -שספיקתן גבוהה מכ AWביחידות מסוג 
 "בלימו" תרמוסטט קירור חמום פרופורציונאלי "מיטב".

 
 ברזי ניתוק כדוריים שגיב ביחידה. 2

 משחרר אויר כולל ברז.
 

 קוז, לרבות התחברות אל מערכת הניקוז כמתואר בתכניות. קערת איסוף מבודדת וצינור ני
 Lקטע צנרת החיבור בין קו מים קרים ראשי במסדרות ועד ליחידה יבוצע בצינור נחושת רכה טיפוס 

מ"מ. הצינור יבוצע ממקטע אחד בלבד. בכניסה אל החדר  12כולל בידוד ארמופלקס בעובי של 
 תוצרת "שגיב" בקוטר המתאים לדגם היחידה.יותקנו ברזי ניתוק כדורים ידית כחולה 

 
ס"מ  160 -היחידה תפקד מלוחית הפעלה מקומית המוצבת ליד דלת הכניסה אל החדר בגובה של כ 

 מפני רצפה. 
, עם פנל הפעלה דיגיטאלי דגם שקוע לפי בחירת המזמין כולל 24VACהלוחית מתוצרת "מיטב" 

 חיבור אל מערכת בקרת המבנה. 
 -STARTמהירויות מפוח ומפסק הפעל הפסק מסוג  3רר קירור, אוורור, חמום, בלוחית עם בו

STOP. 
 , להזנת היחידה. 1X16 Aליד כל יחידת מפוח נחשון יש להכין שקע חד פאזי  

 
 אופני מדידה ומחירים: 

 
כולל את כל הנאמר לעיל לרבות חיבור גמיש עמיד באש, התחברות אל נקודת ניקוז, נקודת חשמל,  

מ"מ  12מטר כולל בידוד ארמופלקס  3ובאורך עד  5/8חבור תרמוסטט, צנרת מים נחושת בקוטר "
 עובי, הכל קומפלט.

 
 יחידה. –יחידת המידה  
  
 אופני מדידה ומחירים: 

 
 מחיר היחידה קומפלט. 

 מחיר כולל את כל הנאמר לעיל.ה
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 :תנאים כללים -חשמל ואינסטלציה  15.27
 

 תנאי ביצוע .1 
 

עבודה תבוצע בהתאם לתוכניות והמפרט, מושלמות מכל הבחינות. אין לבצע ה
 שינוי כלשהו ללא אישור מוקדם של המזמין. 

העבודה תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה, מכבי האש, חברת החשמל וכל 
יתר הרשויות המוסמכות, כמו כן בהתאם לתקן הישראלי והמפרט הוועדה 
הבינמשרדית העדכנית ביותר ואשר פורסמה בסמוך למועד הוצאת הבקשה. 

 מערכת החשמל והפיקוד תענה על דרישות חוק  החשמל. 

ת כל השרוולים או ידאג לפתחי מעבר לתעלות חשמל דרך הקבלן יכין וירכיב א 
הקירות או התקרות. כל ברגיי ההרכבה והחיבור למבנה יבוצעו על ידי ברגים 

 עוברים מגולוונים או ברגיי פיליפס. אין להשתמש ביריות.

הקבלן יגיש לאישור המזמין את תוכניות החשמל לביצוע של המתקן/לוח החשמל 
קווית, תוכנית -לוח עם כל החתכים הדרושים, תוכנית חדכולל תוכניות מראה 

 תעלות. הפיקוד ומהלכי  הכבלים ו
 לפחות. A3כל התוכניות יהיו על גיליון 

 
 .רק לאחר אישור המזמין והמתכנן יוכל הקבלן להתחיל בעבודתו

 .העבודות תעשנה בכפוף למפרט של יועץ החשמל של הפרויקט כל
  

 
 אביזרים וחומרים

  עבור פריטים, ציוד ומערכות שאינם ציוד סטנדרטי )או שלא נקבעו מראש יצרן ודגם(    
 הקבלן לאישור דוגמאות מתאימות ו/או פרטי הציוד כולל שם יצרן ודגם. יגיש   

 יש לקבל אישור המזמין/מפקח לכל סוגי הציוד שיסופק על ידי הקבלן.

 י" בלבד.כל ציוד החשמל יהיה מתוצרת "מולר" או "אלן ברדל
כל התמיכות,  סולם מוביל כבלים מתעלת פח מחורץ מגולוון, כולל הכבלים יהיו מונחים בתוך 

או   יבואן הנדסה אלקטרו מכנית, -החיזוקים ואמצעי חיבור, דוגמת תוצרת "נידקס" גרמניה 
יבואן אטקה הכל כלול  -צרפת  TOLARTOIS"" או יבואן אינטר אלקטריק,  -"נקרמן" גרמניה 

 תעלות שיותקנו מחוץ למבנה תהיינה אטומות עם מכסה. מחיר הסולם.ב

 

בעלי מוליכי נחושת עם בידוד עמיד  N2XY-FR1כל הכבלים יהיו מסוג 
 אושרים ע"י יועץ החשמל של הפרויקט.מ 90°Cשל  בטמפרטורה

, יותקנו כבלים מסוככים VSDלמנועים המופעלים באמצעות ווסתי מהירות 
 .לפי הוראת יצרן הווסת מהירותבחתכים ובסיכוך 

 

 :צינורות ומובילים
 

 .מערכת חשמל -ירוק 
  .מחשוב –חום 
 .תקשורת ובקרת אנרגיה -לבן 

 
אינסטלציה חשמלית לרגשי טמפרטורה, מתמרי לחץ וכו' תעשה באמצעות כבלים מסוככים 

, גמיש תוצרת חברת 4x6005מיזוג אוויר" מלון מפל התחנה" בצבע סגול בלבד עם כיתוב "



35 

 

 "טלדור".
 

אינסטלציה חשמלית לחיווי בקרה בין לוחות חשמל תעשה באמצעות כבלים מסוככים בצבע 
 , גמיש תוצרת חברת טלדור.  )כל גיד בצבע שונה(.12x6005סגול בלבד 

 כבלי הסיכוך יהיו מוארקים בצד הלוח בלבד.
 

 גידים סיכוך מיילר נפרד לכל 8בצבע סגול בלבד,  TCP/IPלרשת תקשורת  כבל תקשורת
 23AWG , Cat E5,Teldor 4X2X24 FTPסיכוך של רשת כללי.הגידים  זוג,

 . )600MHz )Giga-Dor -ל
 
 
 
 
 

 :מפרט עבודות חיבורים, הארקות והפעלות .2 
 

כל המחירים רואים אותם ככוללים את החיבור החשמלי, המכאני במידת הצורך,  2.1  
 הפעלה וכיוון סיבוב. כוון כולל: 

 

כוון יתרת זרם, הגנות מרחק, בדיקה וביקורת של נתיכים, גודל,  2.1.1 
 תחום ורגישות.

 

חיבור להזנות חשמל להארקות וכולל התקנת שלטים נאותים  2.1.2 
 מפסקים חיבורי קיר וכו'. וברורים על כבלים,

 

ממ"ר יסתיימו בנעלי כבל מחוברים על ידי לחיצה  10כל הכבלים מעל  2.2 
 במכשיר מיוחד.

  

 

כל הכבלים ישולטו בשני הקצוות על ידי סימניות ויכללו את מספר הכבל וכן  2.3 
מ' יותקן שילוט נוסף  50כינוי הלוח ממנו מוזן. כאשר אורך הכבל מעל 

 .באמצע הדרך

 

 כל הכבלים יסודרו בתעלות כשהם ישרים לכל אורכם ולא מפותלים זה בזה. 2.4 

 

 ס"מ על ידי חבקים פלסטיים. 50חיזוק כבלים יעשה במרחקים קצובים של  2.5 

 

 ממ"ר ומעלה יחוזקו באופן נפרד. 16כל הכבלים מעל  2.6 

 

שמל. כל הכבלים יחוזקו בחבקים פלסטיים בכניסה וביציאה מלוח הח 2.7 
או תעלת   PGהתחברות לתוך לוחות החשמל תהיה באמצעות חיבורי 

PVC  .אטומה 

חיבור מנועים יבוצע באמצעות כבל בתוך צינור גמיש, צינור משוריין או צינור  2.8 
שרשורי מחומר בלתי מחליד. כניסות למנועים יהיו מלמטה באמצעות חיבור 

 אנטיגרון.

 



36 

 

ס"מ. בכל מקרה של חיבור אורך יותר יש  50אורך החיבור לא יעלה על  2.9 
 לבקש אישור מראש על ידי המזמין.

 

ממ"ר  16בכל מקרה תחובר הארקה על ידי גיד נחושת מבודד בחתך  2.10 
באמצעות בורג הארקה  מיוחד. החיבור להדקי היציאה של המנוע ולהארקה 

יר נעלי ממ"ר באמצעות נעלי כבל בלחיצה. מח 6מעל           יבוצעו בחתך 
 הכבל כלול במחיר החיבור.

 

 חיבור מנוע מבחינה חשמלית כולל חיבור להארקה חיצונית. 2.11 

 

 

במחיר החיבור רואים ככלול הפעלה ראשונית לבדיקת כוון הסיבוב ותיקונו  2.12 
 במידת הצורך.

 

כל ההארקות ופס השוואת פוטנציאלים יעשו בהתאם לתקנות. כל  2.13 
החשמליים חייבים בחיבור הארקה, ויחוברו להארקה באמצעות המרכיבים 

 גיד נוסף.

 

במחיר מ"א של תעלות רשת וסולמות כבלים, כלול חוט הארקה  2.14 
ממ"ר לכל אורכם ואת כל אביזרי החיבור  25של                        בחתך 

 והחיזוק בין חוט ההארקה והסולמות.

 
 :התקנת לוחות חשמל .3 

 

כל חיבורי הכבלים והצינורות יעשו רק בהתאם לתוכניות וכל הכניסות ללוח יעשו רק  3.1 
 מלמטה או מלמעלה, כאשר הכבלים מהודקים ללוח ומסומנים באופן ברור.

 

 במחיר התקנת הלוח רואים ככולל את ביצוע העבודות הבאות: 3.2 

 

התליה והעיגון הובלה,הצבה או תליית הלוח בהתאם לנדרש, כולל כל אביזרי  א. 
 הנדרשים.

 זיהוי חיבור וחיזוק הכבלים וחיבורם כולל כל חומרי העזר שידרשו. ב. 

 סימון הכבלים, וחיבור הגידים למהדקי הלוח. ג. 

 

 
 :מפרט טכני לוחות חשמל .4 

 

הקבלן יכין תוכניות מפורטות של הלוחות כולל חלוקה פנימית, פרטי חזית,  4.1 
תוצרתם, מיקום פסי צבירה במידה ויש תעלות מידות המכשירים כולל 

 וחוטים.

 

ויסמן מספרי  AS-MADEעם מסירת הלוחות יספק הקבלן תוכניות  4.2 
 מעגלים, מספרי מהדקים  ומספרי מגעים.
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התוכניות הסופיות כוללות תוכנית מבנה ומיקום אביזרים, תוכניות חשמל  4.3 
 קוויות ופיקוד.-חד

 

ם לתקני הלוחות אשר פורסמו בקובץ התקנות הלוחות יבנו בהתא 4.4 
בהוצאת משרד  08, והמפרט הטכני הכללי 108הממשלתיות,  תקן ישראלי 

, IEC-157 ,IEC-158לתקנים  הביטחון. מערכת פסי הצבירה יהיו בהתאם 
IEC159. 

 

כל ציוד המיתוג יהיה מתוצרת "מולר" או "אלן ברדלי"  בלבד.  המזמין ראשי  4.5 
 לא לאשר ציוד אחר או כל הצעה אחרת.לפסול או 

 

ממ"ר יעשה באמצעות נעלי כבל לחיצה. חיווט הלוח  10חיבור מוליכים מעל  4.6 
יעשה באמצעות חוט שזור כולל שרוול סופית בקצה החוט וסימניה דוגמת 

 "וודמולר". 

 

מבודדים אמפר יבוצע באמצעות פסי נחושת  60חיבור מפסקים מעל  .74 
 גמישים.

 
הלוח יצויד בסרגלי מהדקים מתאימים לשטח החתך של הכבלים עם תוויות סימון  4.8 

 פלסטיות. 
 

 כל הכבלים יחוברו בלוח לפסי מהדקים.  4.9 

 
לא תאושר התחברות ישירה של כבלים אל הציוד  בלוח, אלא רק באישור מפורש של  4.10 

 המזמין.
 

קבלת אישור בכתב מאת המזמין, על אין להתחיל בהרכבה וחיווט הלוח אלא לאחר  4.11 
 המבנה והציוד המותקן בו.

 
 גודל תעלת החיווט יקבע כך שיהיה מקום לכמות כפולה של חוטים מהכמות המותקנת. 4.12 

 
בפסי מהדקים, תעלות, פסי ההרכבה של הציוד  20%יש לדאוג לרזרבה כללית של  4.13 

 והדלתות.
 

 :ציוד ללוחות .5 
 

 דוגמת "גרשון קליין" או "שנאי חולדה". 230/2x12vיהיו ביחס השנאה שנאי פיקוד  5.1  
 

.  N<5. השנאים יהיו בעלי A0-5אפוקסי יצוק ולזרם משני  VA10שנאי זרם יהיו בהספק  5.2  
 .V1000, רמת בידוד CLASS 1-דרגת דיוק 

 
,  1%דיוק  מ"מ, 96x96מכשירי מדידה יהיו מיועדים להתקנה על פנל, מרובעים במידות  5.3  

 , סקלת קצר ומחוג שיא ביקוש.  2700, סקלה A0-5כניסה 
 

 ק"א. 15של  לזרם קצר או קלוקנר מילר ז'רן"-"מרלן  ABB""כל המאמתי"ם יהיו תוצרת  5.4  
 

 מפסקים יהיו מסוג פקט ומיועד להתקנה על פנל. למפסק תהיה ידית הפעלה. 5.5  
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 בלבד.  LEDנורות הסימון יהיו מתוצרת "מולר" או "אלן ברדלי" מטיפוס  5.6  
 

ממ"ר(. צבע החיווט והמהדקים לפי  4לפחות ) וורדמולר"מהדקי פיקוד יהיו דוגמת " 5.7  
 הפירוט הבא:

 
 
 

 צבע מהדק צבע חוט  מתח

220V ]אפור/חום חום ]פאזה 
220V ]אפור/חום כחול ]אפס 
24vac ]אדום אדום ]פאזה 
24Vac ]שחור שחור ]אפס 
24Vdc + אדום סגול 
Input  ירוק ירוק 

Output  צהוב/כתום צהוב/כתום 

 
 

כולל גומי איטום מסביב   IP54הלוחות יהיו תוצרת "ריטל" או "המל" לדרגת אטימות  5.8 
 .IP65לוחות חשמל על הגג כנ"ל אך לדרגת אטימות  לדלת.

 
             מתנעים יכללו מגעים ראשיים ושני מגעי עזר לפחות. מתח סלילי ההפעלה  5.9 

 , אלא אם צוין אחרת.AC3הציוד יתאים לדרגת שימוש   .230V  HZ50יהיה 

 
לסימון פעולה,  LEDדוגמת "איזומי", כולל  V24ממסרי פיקוד יהיו מטיפוס נשלף  5.10 

 כולל נועל פעולה ידני.
 

 פלסטי חרוט ויחוזק ללוח על ידי פינים פלסטיים. 'הלוח יבוצע מסנדוויץשילוט  5.11 
 

מפסקי זרם יהיו מדגם חצי סיבוב בלבד, חצי אוטומטים תלת קוטביים עם הגנה  5.12 
 זוגות מגעי עזר. 2 -מגנטית ותרמית ו

 
בלבד, לזרם  GPPסידרת מתוצרת "נמיק למבדא"  230/24Vdcספקים מיוצבים  5.13 

 לפחות.  2Aמינימלי של 
 
 
 :תכנון הלוח .6
 

תכנון הלוח ומערכת הפיקוד יכילו מגעים יבשים להפסקת פעולת מיזוג  6.1 
האוויר במקרה של שריפה או קבלת חיווי מרכזת גילוי אש, סגירת מדפי 

, והפעלות של מפוחי עשן במידה 1002אש ממונעים בהתאם לתקן ישראלי 
 וקיימים.

 

 .24Vacמתח ההפעלה מרכזת גילוי אש  6.2 

 
 קוטבי, מותאם לזרם הנצרך.-( יוגנו באמצעות מאמ"ת דו24Vכל מעגלי המתח נמוך ) 6.3 

 

כולל רזרבה במהדקים פנויים מכל הסוגים: מתח,  15%לוח חשמל יכלול רזרבה של  6.4 
 בקרה וכו'.
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בכל לוח תתבצע הכנה לחיבור הלוח אל מערכת בקרה ממוחשבת. יבוצעו מפסקי פקוד  6.5 
 .(בקר)בוררים מופסק, יד, אוטו, 

 
 .1x16Aיותקן שקע שרות  מזגןבכל לוח  6.6 

 
 הגנת יתרת זרם של מפוח פינוי עשן עם אפשרות לנעילה באמצעות מנעול  חיצוני. 6.7 

 

  
 :לוחות חשמל מיזוג אויר .7 

 
אלא באם צוין אחרת וניתנה קבלן מיזוג האוויר לוחות חשמל מיזוג אויר, יבוצעו על ידי  7.1

 לכך הוראה בכתב על ידי המזמין.
 

 , כולל שרוול לכבלי פקוד ביחידת מעבההזנת חשמל ראשית עד לכניסה אל לוח ראשי   7.2
 מיזוג האוויר.קבלן לוח הפעלה מרחוק,  יבוצעו על ידי                            

 
למדידת מתחים, זרמים, הספקים וחוסר  ELNet-LTיותקן בקר  A 63בלוחות מעל   7.3  

 מדידה האנאלוגים, לחצנים ונורות סימון.הפאזה, וזאת במקום כל אביזרי 
 

 יותקן הבקר על הדלת הפנימית של בלוח החשמל שיבצע קבלן מיזוג האוויר    7.4 
 הלוח.                             

 
   הלוח יכלול את כל החווט והחיבורים של הבקרים יחידות הקצה, בוררי פקוד    7.5 

 יד אוטו בקר, פסי מהדקים שילוט חיווט וסימוניות לכל כבל.                             
   
, יהיה קשר פקודי, להפסקת פעולות היחידות ממרכזת גילוי מיזוג אווירביחידות     7.6            

האש. על קבלן מיזוג האוויר להכין בלוח יחידת טיפול האוויר מגעים יבשים        
יפסיק את פעולת מפוח אויר ויבטיח סגירת מדפי האש, במקרה של       אשר 

     הפעלה 
 .1001ותקן ישראלי  1002שות ת"י ממרכזת כיבוי האש בהתאם לדרי                       

 
 הלוח   רבית כולל הגנות בפני התחשמלות. כמו כן יענה ימת הבטיחות תהייה מר 7.7 

 בכל הנוגע לשרפות. 1001ל דרישות תקן ישראלי ע                           
 

הלוח יתוכנן בתאום מלא עם הדרישות להפעלת יחידות טיפול האוויר, הדלקה  7.8
וכיבוי ידני של המערכת. כל הפונקציות בלוח יופעלו בצורה ידנית או          

יש להבטיח כי לא תחסר מערכת הפעלה לציוד שנרכש או מתוכנן       אוטומטית. 
 לעתיד.

 

      באחריות הקבלן לבצע בדיקת בודק מוסמך ללוחות החשמל ולהציג למזמין  7.9 
 הפעלה עם אפס ליקויים. לא תשולם תוספת בגין הבדיקות והאישורים. אישור                           

 
 

 אוויר, יכלול: מיזוגלוח חשמל ליחידת   7.10 
 

 .מפסק ראשי 7.10.1 

 .נורות סימון, פאזות ופעולה תקלה לציוד 7.10.2 
 .לחצן בדיקות נורות 7.10.3 

   חוסר זרימה,נורות סימון למצב מפוח פועל מופסק, מסנן סתום,  7.10.4 

 תקלה כללית.
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 .בקר –אוטו  -בוררי פקוד יד  7.10.5 

 .אמצעי סימון ושלוט חרוט במכונה מחובר בניטים והדבקה 7.10.6 

 .שנאי פקוד  וספק מיוצב 7.10.7 

 .שקע שרות 7.10.8 

     אספקה פסי מהדקים לחיבור הארקה ראשית, אפס  ראשי  מתח 7.10.9 

VAC,  24VDC, 24V Common                    . 

קבלים לשיפור כופל הספק יותקנו בלוחות מיזוג אוויר למנועים  7.10.10 
 כ"ס. 5 -שהספקם החשמלי מעל ל 

 .בורר פקוד מקומי ומרחוק 7.10.11 

 . 30% -מקום לציוד שמור בלוח כ 7.10.12 

 לוח החשמל יחובר אל הארקת המבנה. 7.10.13 
 

. להלן פירוט תנאי תכנון ללוחות חשמל לפי התקן 1419תנאי תיכנון ללוחות לפי תקן  7.14
 החדש:

 
  

לוח בתוך  תאור מס'
 מבנה

לוח מחוץ 
 למבנה

 הערות

 IP32 IP54 ICE60529 אטימות למים ואבק 1

 ותמיד לפי הנחיית יועץ חשמל Icw  <15KA  <15KAזרם קצר  2

 A B עמידות לקורוזיה 3
Indoor 50% @ 25°C 
Outdoor 90% @ 40°C 

 IK 05 07 ICE62262דרגת הולם  4

5 EMC Environment B B  

6 
  RDFמקדם העמסה 

   )לפי מס' מעגלים(

 2-3 0.9 0.9  

 4-5 0.8 0.8  

 6-9 0.7 0.7  

  0.6 0.6 10מעל  

 
 

 תנאי תכנון נוספים:  7.15
 

 הפאזות, הן במעגל הכניסה והן במעגל היציאה.מהדק האפס יהיה בקירבת מהדקי  
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 )בעמוד הבא( 1419נספחים לתקן   7.16
 

 : אופני מדידה ומחירים
 

 .1415.מחיר הלוח "קומפלט" והוא כולל את כל הנאמר בפרק 

 

 
 :אינסטלציה חשמלית .8

 
 בצבע סגול בלבד: 6005עטוף דגם  עם סיכוך x22g4כבלי פיקוד תוצרת "טלדור"    

 
  

 תאור מס'

, כל גיד בצבע 6005גמיש, דגם  4x0.5כבל מסוכך, מעטפת בצבע סגול  1
 מיזוג אוויר - ציוד בע"משונה, עם כיתוב: 

, כל גיד בצבע 6005גמיש, דגם  8x0.5כבל מסוכך, מעטפת בצבע סגול  2
 מיזוג אוויר - ציוד בע"משונה, עם כיתוב: 

, כל גיד בצבע 6005גמיש, דגם  12x0.5כבל מסוכך, מעטפת בצבע סגול  3
 מיזוג אוויר - ציוד בע"משונה, עם כיתוב: 

זוג( קשיח, כל זוג גידים  4, )4x2x0.5כבל מסוכך, מעטפת בצבע סגול  4
 מיזוג אוויר - ציוד בע"מבצבע שונה, עם כיתוב: 

 ום לבן, כחול + כחול לבן, ירוק + ירוק לבן, כתום + כת
 חום + חום לבן

 
 
 
 
 
 
 

  : TCP/IPכבל לתקשורת 
 

 . )600MHz )Giga-Dor -ל  23AWG , Cat E5,Teldor 4X2X24 FTPהגידים 
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מ"מ.  70קופסא בקוטר  -צינורות  4קופסאות להסתעפות ומעבר צנרת יהיו מחומר פלסטי. עד  
 ס"מ. 10X10מעבר לזאת קופסה במידות 

 ממ"ר פרט לכבלי פקוד לרגשים. 0.5 -יקטן משטח חתך החוטים לא  
 כל חומר מתכתי אשר עלול להחליד יטופל בצבע יסוד וצבע סופי. 

 
סולם מוביל כבלים מתעלת פח מחורץ מגולוון, כולל כל התמיכות, הכבלים יהיו מונחים בתוך 

ת,   או יבואן הנדסה אלקטרו מכני -החיזוקים ואמצעי חיבור, דוגמת תוצרת "נידקס" גרמניה 
יבואן אטקה הכל כלול  -צרפת  TOLARTOISיבואן אינטר אלקטריק,  או  "" -"נקרמן" גרמניה 

 במחיר הסולם.  תעלות שיותקנו מחוץ למבנה תהיינה אטומות עם מכסה.

בהתקנה אופקית יונחו הכבלים בצורה  .תעלות שיותקנו מחוץ למבנה תהיינה אטומות עם מכסה
נה אנכית יחוזקו הכבלים בסרטי ניילון שחור כאשר קוטר הכבלים קטן מסודרת עם מרווחים ובהתק

 מ"מ.  20 -מ

 בהתקנה אנכית יחוזקו באמצעות חיזוקים מגולוונים דגם "אטקה. כבלים

 כל האביזרים יהיו מסוג משוריין ומוגן מים אלא אם צוין אחרת. .א
 

לנדרש על ידי כל המרכיבים במערכת חייבים בהארקה. ההתנגדות להארקה בהתאם  .ב
 חוק החשמל.

 
 כל מנוע ומרכיב פקוד יחובר להארקה באמצעות הכבל המזין. .ג
היציאות לכל הציוד החשמלי, יכילו קשתות ומעברים כנדרש. כניסות למנועים מסוג אנטיגורן כולל  ה.

 .RTVאטימה במרק אפוקסי 
 
 8ות האינסטלציה של פרק לכל מנוע, יש להתקין מפסק בטחון אטום למים והוא כלול במחיר עבוד ו.

 בכתב הכמויות.
 
כל הארקות היסוד ופס השוואת הפוטנציאלים יעשו בהתאם לקובץ התקנות, "הארקות יסוד מס'  ז.

. ובהתאם לתכניות יועץ החשמל. בכל מקרה יחייב הפרסום האחרון במועד 30.5.78מים  3854
 הסמוך ביותר לבצוע המתקן.

 
ר הקבלן יעביר את מתקן מיזוג האוויר בדיקה על ידי מהנדס בודק עם השלמת מתקן מיזוג האווי ח.

 מוסמך ובעל רישיון בודק בתוקף. תוצאות הבדיקה יצורפו לתיק המסירה. 
 

  עלות הבודק על חשבון קבלן מיזוג האוויר. ט.
  
 אופני מדידה ומחירים 

 
 כולל את כל הנאמר לעיל. 
 יח' או קומפלט -יחידת המידה   
 

 : מדידה ומחיריםאופני 
 

 .15.32מחיר הלוח "קומפלט" והוא כולל את כל הנאמר בפרק 
 

 אינסטלציה חשמלית: 15.28
 

על קבלן מיזוג האוויר לתאם מול קבלן החשמל של הפרויקט את כל אספקות החשמל והאינסטלציה  
 החשמלית הדרושה להפעלת המתקן, כולל עבודת חשמל לחבור:
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 יחידות עיבוי
 מפוחי אוורור

 יחידת מיזוג אוחדה )פקג'(
 מפסקי בטחון מוגני מים;

 חיבור לוחות הפעלה;
 חבור היחידה אל לוח כיבוי אש;

 חבור ציוד הפקוד והבקרה.
התחברות אל לוחיות הפעלה מרחוק, כבלי תקשורת וכל שאר פרטי הציוד הדרושים חיבור  

 חשמלי בין אם מוזכרים במפרט ובין אם לאו.
 
 
 

 נהריהרשימת ספקי ציוד מאושרים לפרויקט מיזוג אוויר בית חולים  .2
 
 

 תוצרת חברה ג' תוצרת חברה ב' תוצרת חברה א' ציוד מיזוג אוויר 

   מנדלסון  S-30 -א.ר.י.  משחררי אוויר אוטומטיים  

צנרת פלסטיק למים קרים  
פולירול   - PPR פלסאון פלסים חמים

 ירוק
 תוצרת מערב אירופה בלבד  SC-40צנרת פלדה 
   

     מערכת אוויר
 S&P שגיא Woods מפוחים לאוורור  

 S&P שגיא Woods מפוחים לפינוי עשן 
 אביבית הפח אביגל פח תע"ש יחידות טיפול אוויר  

  
סוללות קירור, חמום מים עם 

   לורדן סודקביץ צלעות אלומיניום ימי
 סימנס יונה אושפיז קרומפטון-ברוק מנוע חשמלי ליט"א  

 EC EBM ZIEL ABEG S&Pמפוח פלאג ומנוע  
 TROX מטלפרס מפזרי יעד מפזרי אוויר רגילים  
   אוריס אלקטרה יחידות מפוח נחשון  
 בקרת אקלים כרמל בידוד עינבר תעלות אוויר  

  ISOVAR DUCT LIENER בדוד לתעלות 
   יעדמפזרי   ח.נ.א. משתיקי קול  
 פח תע"ש מטלפרס מפזרי יעד תריסי וויסות כמות  
   SKF FAG מסבים  

 מפזרי יעד  מטלפרס טרוקס מדפי אש עם הנעה ישירה  

     פיקוד ובקרה

 מערכת בקרה  

 סאוטר
HMI 

Control Maystro  
  

  Danfoss SIEMENS מד ספיקת מים  

  
תרמוסטט חדר עם תקשורת 

 באקנט
 נפטרוניקס שניידר מיטב

 נפטרוניקס VX SKD-62סימנס  ברזי פיקוד פרופורציוניים  

 נפטרוניקס בלימו סימנס מנועי תריסים  

  נפטרוניקס סימנס רגש לחות יחסית  

 רגש טמפרטורה אוויר אנלוגי  
-V0-10  HVAקונלאב 

2 
 R2PTקונלאב 

4-20mA 
 אלקון מ.מ.ב
TH155;160  

 תוצרת חברה ג' תוצרת חברה ב' חברה א'תוצרת  ציוד מיזוג אוויר 

 רגש טמפרטורה מים 
קונלאב עם מתמר 

  אלקון מ.מ.ב 4-20mA  חיצוני   
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T120, T121 

 Dwayer סימנס Beck 0-10רגש לחץ אוויר    

  Beck ג'ונסון טמפ' גבוהה לג.ח. 

   Nova Fima רגש לחץ מים  

 Beck Dwayer ג'ונסון פרסוסטט לחץ הפרשי  

         בידוד

       בידוד תעלות אוויר  

       בידוד צנרת סיבי זכוכית  

       בידוד צנרת פוליאוריטן  

  
בידוד צנרת בקליפות גומי 

 ניאופרן

 ארמפלקס
   

 
 
 

 תוצרת חברה ג' תוצרת חברה ב' תוצרת חברה א' ציוד מיזוג אוויר 

 אלמוג טכנולוגיות אלקטריק-אינטר הנדסה א. מכאנית יצרנים מאושרים לוחות חשמל

ראה  –אביזרים ללוח חשמל  
    מפרט פרק לוחות חשמל

  VFD משני תדר

 ווסתי מהירות למנוע  
Vacon  Digital 

NXL 
 אלן ברדלי

Power Felx 40  
Danfoss 
Ver. 102 

  Danfoss סולקון מתנע רך דיגיטלי כולל עוקף מתנעים

 אוריס יוניק פח תע"ש ROOF TOP DX UNIT יחידת פקג'

     

יחידת 
 אינוורטר

 יחידת אינוורטר מפוצלת
Heat pump/ 

heat recovery 

 מיצובישי 
 דייקין 

 פודג'יצו
 טושיבה היטאצי

     

http://www.elcon.co.il/Index.asp?ArticleID=52&CategoryID=97&Page=1
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 הגשת תוכניות לאישור -ספח א' נ

 
 

 יצרן הלוח )המרכיב( יגיש לאישור המהנדס היועץ את הנתונים הבאים: 1-א
 דיאגרמה חד קווית  - 
 תוכניות מעגלי משנה, פיקוד וכיו"ב.  - 
 מבט חזית הלוח עם דלתות  - 
 תוכנית העמדה על הרצפה  - 
 מבט מלמעלה  - 
 תוכנית מהדקים  - 
 שילוט  - 
 ודגם יצרן, נתונים טכנייםרשימת ציוד כולל מספר קטלוגי   - 
 סימון חוטים  - 
 כניסת כבלים  - 

 
 מידע שיש לצרף עם התוכניות: 2-א

 CCIאו      CWIכושר עמידה בזרם קצר   - 
 מתח עבודה ותדירות  - 
 )מתח הלם( Uimpמתח אימפולס   - 
 Uiמתח בידוד   - 
 זרם נומינלי של כל אביזר  - 
 IP/IKדרגות ההגנה   - 
 מידות  - 
 משקל  - 
 דרגת המידור  - 
 חתכי כבלים המתחברים ללוח  - 
 -  RDF - מקדם העמסה 
 דרגת הזיהום  - 
 ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית  - 
 תנאי שירות מיוחדים, אם יש צורך  - 

 
 נתונים נוספים שיש להגיש לאישור 3-א
 

 ללוחחיבורי מערכות סינוף של פסי צבירה   - 
 אופן החיבור בין התאים אם הם מסופקים בחלקים לצורך שינוע  - 
 המרכיב-תעודת הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרן  - 
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 מרכיב )מפעל הלוחות(-נוסח הצהרת יצרן -נספח ב'  .3
 

 

 אנו החתומים מטה

 שם היצרן____________________________________ 

 

 ו לכך שלוחות החשמל:מצהירים בזאת, על אחריותנ

 _____________________________ סיסטם:שם ודגם ה 

 אשר סופקו בפרויקט:___________________________ 

 מספר העבודה:________________________________ 

 IEC 62208ולפי התקן הבינ"ל  1419-1יוצרו לפי התקנים הישראליים ת"י 

 

 )מקום(:_________________________המסמך נכתב ב  

 תאריך:_____________________________________ 

 תפקיד החותם:_______________________________ 

 שם החותם:__________________________________ 

 

 מורשה חתימה מטעם החברה

 חתימה:_____________________________________ 
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 וסימון שילוט -נספח ג'  .4
 

 על כל לוח יותקן שלט שיכלול פרטים אלה:

 

 מרכיב:________________________________-שם היצרן 

 :__________________________________הסיסטםדגם  

 לוח מספר:_____________________________________ 

 מוזן מ:_______________________________________ 

 _______________________________סוג הזרם:______ 

 מתח עבודה של המעגלים הראשיים:___________________ 

 IPדרגת הגנה  

 זרם נומינלי:___________________________________ 

 __________________________________ CWIזרם קצר 

 
  



48 

 

 מערכת  התכניות -מסמך ה'  .5

 

 
 

 למיזוג האוויר  רשימת תוכניות
 
 

 תאריך סטטוס שם ותאור תוכנית מספר תוכנית מס'

 02.10.2021 מכרזל מערך מיזוג אוויר ואוורור  121-21-01/010  .1

 
 

                                           
וכן תכניות שתתווספנה לצורך הסברה והשלמה ו/או לרגל שנויים שהיועץ רשאי להורות על ביצועם בתנאי 

 החוזה.
 
 
 
 

 חתימת הקבלן:............................................. תאריך: ........................................  
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 נספח ה'

 תוכניות

 מצ"ב קבצים בנפרד
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 'ונספח 

 טופס הצעת מחירכתב כמויות ו
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 מחיר:צעת ה

 

 

 

המחיר המוצע על ידי לצורך הספקת מלוא השירותים המבוקשים על ידי המרכז הרפואי לגליל , והמפורטים לעיל, 

הכל כמפורט בכתב הכמויות המצורף בזה ומהווה חלק בלתי  הינו בש"ח   ____________________ לפני מע"מ.

 נפרד מההצעה שלי.

ואמור לגלם את כל הוצאותיי הכרוכות במתן השירותים, ובכל מקרה לא אהיה ידוע לי כי המחיר האמור הינו סופי 

 .זכאי לכל תוספת על הסכום האמור

הנני מצהיר כי ביכולתי לעמוד בהצעה זו ומתחייב לממשה ולהתקשר עם המרכז הרפואי לגליל בהסכם למתן 

, באופן מיידי ובהתאם ללוח הזמנים למרכז הרפואי לגליהשירותים, היה והצעתי תיבחר ואדרש לעשות כן על ידי ה

 .פניה זובשנקבע 

 

 

_________________ 

 תימה וחותמת המציעח
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 'זנספח 

 הסכם התקשרות

 שנערך ונתחם ב__________ ביום_________ לחודש________ שנת_________

 

    בין

 המרכז הרפואי לגליל    

  2210001נהריה  21ת.ד.    

 מצד אחד;    )להלן: "המרכז הרפואי ו/או המזמין"(   

 

    לבין:

    

 )להלן: "הקבלן" ו/או "הספק"(   

    

 

 מצד שני;           

 

 

 

 ;מיזוג אוויר – מרחיב את מרתף היחידה לפה ולסתוהמרכז הרפואי לגליל   הואיל

מיזוג עבודות  – היחידה לפה ולסתהרחבת מרתף והמרכז הרפואי פנה לקבלת הצעות מחיר עבור   והואיל

מסמכיו מצורפים להסכם זה מסומנים כנספח א'  ואשר במרכז הרפואי. 11.2022מס' מכרז  אוויר

 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו;

 הספק הגיש הצעתו למזמין והמזמין קיבל הצעתו מיום _______ כזוכה;ו  והואיל

 ;מהסכם זה ומסומנת כנספח ב'מצורפת הצעת הספק מהווה חלק בלתי נפרד    

והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה ו/או הגבלה עפ"י דין או הסכמה להתקשרותם בהסכם זה     והואיל

 עפ"י תנאיו;

 

 אין לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, כותרת ונספחים: 1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

הסעיפים נועדו לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות של הסכם זה או לכל  כותרות 1.2

 תכלית אחרת.

 

 נספחים: 2

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

 .מיזוג אווירעבודות  – הרחבת מרתף היחידה לפה ולסתמפרט טכני ל –נספח א' 

לא כולל ____________₪ על סך הספק כתב כמויות והצעת מחיר מיום ______ חתומה ע"י  –נספח ב' 

 מע"מ.
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 פרשנות: 3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זה לבין הוראות המופיעה  3.1

 בנספחיו, יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מבניהן.

התאמה ו/או דו משמעות  –עיף זה לעיל, בכל מקרה שבו גילה הספק סתירה ו/או אי מבלי לגרוע מהוראות ס 3.2

בין הוראה אחת מהוראות ההסכם לבין הוראה אחרת מהוראותיו או שהיה לספק בפירושם הנכון ו/או 

התאמה שבין הוראות ההסכם להוראות כל דין, יישא הספק באחריות הבלעדית לפנות -סתירה ו/או אי

 י, באופן מידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.למרכז הרפוא

מובהר בזאת, כי עד לקבלת הוראות כאמור, לא יעכב הספק את ביצועו של כל חלק מהשירותים אלא אם  3.3

 קיבל מהמרכז הרפואי הוראה לשם כך, בכתב.

 

 הצהרת והתחייבות הספק: 4

 :הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן       

כל האמור במסמכי המכרז יחול על הסכם התקשרות זה אף אם אינו מצוין במפורש בהסכם התקשרות  4.1

 זה.

הוא בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון והמומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן הדרושים לצורך קיום   4.2

התחייבויותיו עפ״י הסכם זה, ולרבות ציוד, כלי רכב, חלפים, כלי עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש 

ו לאספקת השירותים והמוצרים, וכי ברשותו כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים התקפים ו/א

הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל דין לניהול עסקיו ואספקת מלוא השירותים והמוצרים כאמור 

 בהסכם זה, עמידתם בכל התקנים הנדרשים עפ״י דין.

הוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם )לרבות כל תקופת אחריות ו/או שירות בתום  4.3

 ות כל דין הקשורות במתן השירותים ואספקת המוצרים בפרט.תקופת האחריות( וכי ימלא אחר הורא

מובהר, כי אי השגת אישור, היתר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק להעלאת כל  4.4

 טענה כלפי המזמין.

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו והמהווים חלק  4.5

ממנו, והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות הנדרשים לצורך אספקת בלתי נפרד 

השירותים והמוצרים על פי הסכם זה במוסדותיו השונים של המזמין, ולא תהיה לו כל טענה, דרישה 

ידיעה, חסר ו/או טעות ו/או כל פגם -ו/או תביעה לרבות דרישה לתוספת מחיר כלפי המזמין בקשר עם אי

 עובדות ו/או לנתונים הקשורים במכרז ו/או הנקובים בהצעתו.בקשר ל

אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה  4.6

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי ההסכם או על פי דין.

י המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע התחייבויותיו עפ״י הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות, הנחיות ונהל 4.7

הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלקת הבטיחות ו/או הביטחון של המזמין ונותן הסכמתו לבדיקת כלי 

התחבורה בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת השירותים, הוא מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים 

 ר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.הרלוונטיים אצל המזמין, ככל שיידרש, ומוות

התשלום שיקבל הספק יהווה את מלוא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל התחייבויותיו עפ״י  4.8

הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים, האביזרים וציוד אחר הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו על 

 ן בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.פי הסכם זה ולא תהיינה לו תביעות כספיות נוספות כלשה

הספק מצהיר ומתחייב לנהוג לפי כללי המקצוע המקובלים, בהתאם להוראות כל דין וכן לנקוט בכל  4.9
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 אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. 4.10

 

 העבודה המבוקשתתיאור  5

 מפרט טכני. –' למסמכי המכרז דכמפורט בנספח 

 

 שכר ותנאי תשלום: 6

תמורת ביצוע הפרויקט ישלם המרכז הרפואי לספק כמפורט בהצעת המחיר נספח ב', מיום ___________  6.1

 לא כולל מע"מ.₪ ____________ על סך 

המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום ביצוע השירותים ו/או העבודות לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת  6.2

 תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.

על בסיס הצעת המציע התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המרכז הרפואי  6.3

 .הזוכה במכרז

עריכה הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאות נסיעה, טלפונים,  6.4

לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות 

 עם אנשי המשרד ככל שיידרש , הכנת תקציר העבודה.

למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הגורמים המקצועיים במרכז הרפואי שהעבודה  6.5

 תאם לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי. בוצעה לשביעות רצונו, בה

 יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.  30תנאי תשלום: שוטף +  6.6

 למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום. 6.7

 

 ערבות ביצוע 7

ות להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הספק למזמין, עם חתימת הסכם זה ערב 13.3

 ₪.   5,000ובלתי מותנית בסכום של  ביטוח אוטונומיתבנקאית/חברת 

 יום אחרי תום תקופת ההסכם. 60משך תוקפה של הערבות יהיה  13.4

לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות  13.5

טענה ולהגיש כל התנגדות  מבלי שיידרש להוכיח נזק והספק יהיה מנוע והוא מונע מעצמו כל זכות לטעון כל

 7כנגד מימוש הערבות ובלבד שניתנה הודעה בכתב לספק על כוונה זו והספק לא תיקן את הנדרש תוך 

 ימים מיום קבלת ההודעה.

 אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק. 13.6

יום בטרם גמר  30ר במקרה של הארכת ההסכם, מתחייב הספק למסור למזמין, לא פחות מאש 13.7

יום לאחר  60ההסכם, ערבות חדשה על סך זהה לסכום הערבות המקורית. הערבות הנ"ל תהיה בתוקף 

 גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל. 

 

 ציוד חומרים ופסולת 8

הספק מתחייב כי כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש בעבודתו יתאימו לדרישות התקנים הישראליים  8.1

תקן ישראלי לדרישות התקנים המצוינים במפרט העבודה או לתקן ארץ הייצור של העדכניים ובהעדר 

 החומר או המוצר בו הוא משתמש.

 על החומרים להיות מסוג מעולה אלא אם כן צוין אחרת. 8.2
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הספק לא ישאיר חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע, בין אם זו פסולת או חומר חדש  8.3

תר. כל כלי עבודה של הספק או מי מטעמו יונחו במקום ובצורה שתמנע כל נזק ויהא אחראי לפנותו מהא

 לכל אדם ולרכוש.

כל פסולת שהיא, בין כתוצאה מהריסות ובין כתוצאה מעיבוד חומרים באתר, תפונה ע"י הקבלן על חשבונו  8.4

 ועל אחריותו הבלעדית.

  

 אחריות 9

זק ו/או אובדן שיגרם מכל סיבה שהיא לרכוש הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נ 9.1

המרכז הרפואי אם נגרם במהלך ועקב ביצוע הסכם זה ו/או בשל הפרתו על ידי הקבלן, לרבות בגין נזקים 

 כלכליים, טהורים, פיצויים בגין הפרת חוזה וכיו"ב.  

ביותר לאחר קרותם  הקבלן מתחייב לתקן, להיטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן, כאמור לעיל במועד הקרוב 9.2

הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המרכז הרפואי לתקן את 

 הנזק אם הקבלן לא עשה כן בהקדם ולחייב את הקבלן בתשלום הוצאותיו.

ובדן הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המרכז הרפואי לכל הוצאה, אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, א 9.3

ו/או נזק מכל סיבה שהיא, ישיר או עקיף, בין מתוך זדון או רשלנות או מכל סיבה אחרת, אשר יתהווה תוך 

כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או עקב ביצוע הסכם זה, לגופו ו/או לרכושו של גורם כלשהו, לרבות למרכז 

ום המרכז הרפואי ו/או לעובדי הרפואי, למטופלי המרכז הרפואי ו/או עובדי הקבלן ו/או השוהים בתח

המרכז הרפואי ו/או לכל צד ג׳ אחר, והוא משחרר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות ו/או מכל חובה 

 לפי כל דין בקשר אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, אובדן ו/או נזק שיגרמו כנ״ל.

ם לרכושו של הקבלן, הנמצא הקבלן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגר 9.4

במתחם המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה. הקבלן מתחייב בזה לשפות את המרכז הרפואי מיד עם 

 דרישתו הראשונה בשל כל סכום שיאלץ לשלמו לצד שלישי והנובע מנזק כאמור בסעיף זה לעיל

 

 ביטוח:  10

לשירותם/עבודות אותם מספק ומבצע, הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס  10.1

המרכז הרפואי לגליל )להלן: "המזמין"(, ככל שנהוגים בתחום  –עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות 

פעילותו )לדוגמא: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח 

משולב אחריות מקצועית/מוצר, ביטוח כלי רכב, ביטוח צמ"ה, חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח 

ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין(, בגבולות אחריות 

סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ויועסקו על ידי הקבלן קבלני 

כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי  משנה, עליו לוודא שביטוחיו

 אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.

הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג  10.2

ן יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו עבודות קבלניות/הקמה( המזמי

 סוג ביטוח.

הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות,  10.3

 ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

רותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשי 10.4

 התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת   10.5

 לעת ולפי דרישה.

 ית של הסכם זה.אי עמידה בתנאי סעיפים אלו מהווה הפרה יסוד 10.6

 

 אחריות ושרות: 11

 
הקבלן יהיה  VRFהקבלן יהיה אחראי לכל העבודה והחומרים שסופקו על ידו. ליחידות מסוג  א.  

למערכת מזגנים מפוצלים או  חודשים מיום קבלת המתקן ע"י המתכנן. 36אחראי לתקופה של 

חודשים מיום  12הקבלן יהיה אחראי לתקופה של  VRF -מיני מרכזיים שאינם  פועלים בשיטת ה

לכל  שעות 6במשך תקופה זו עליו להיענות לקריאת המזמין בתוך . קבלת המתקן ע"י המתכנן

ה זו. בדיקת המאוחר להחליף או לתקן את כל הדרוש תיקון, ללא כל תשלום נוסף במשך תקופ

הציוד כמוזכר לא תשחרר את הקבלן מאחריות זו. להבטחת אחריותו יפקיד הקבלן בידי המזמין 

ממחיר העבודה שביצע למשך תקופת האחריות והבדק. כמו  10%ערבות בנקאית צמודה בגובה של 

כן מתחייב הקבלן לספק במשך התקופה המתוארת לעיל את כל השירותים והבדיקות הנדרשות 

 ולה תקינה ויעילה של המתקן.לפע

 

הקבלן יהיה אחראי לעבודתו עד סיומה ומסירתה הסופית ועליו יהיה להחליף כל חלק אשר יינזק  ב. 

 או יאבד, בלי תוספת מחיר.

   

הקבלן מצהיר מראש כי הינו קבלן רשום בענף מיזוג האוויר וכי הוא בעל מפעל ובעל מקצוע  

מוכר. באם לפי ראות עיניו, תכנון המתקן או חלק ממנו אינו מעולה והסמכה מקצועית של מוסד 

מאפשר לו מתן האחריות הנדרשת ממנו, חייב הקבלן להעביר ולברר עם המתכנן את הבעיה. 

 .בכל מקרה אחריות הקבלן על המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר

 

 

וכי הוא בעל מפעל ובעל מקצוע  בענף מיזוג האוויר קבלן רשוםהקבלן מצהיר מראש כי היינו  ג. 

מעולה והסמכה מקצועית של מוסד מוכר. באם לפי ראות עיניו, תכנון המתקן או חלק ממנו אינו 

מאפשר לו מתן האחריות הנדרשת ממנו, חייב הקבלן להעביר ולברר עם המתכנן את הבעיה. בכל 

 מקרה אחריות הקבלן על המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר.

 

הקבלן ישיג על חשבונו את כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות והגנה נגד אש )כיבוי אש(.  ד. 

עליו להסב תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עומד בדרישות הנ"ל. האחריות בנושא בטיחות 

 .על הקבלןובכללן שרפות, 

 

יהיה רשאי להפסיק את תקופת האחריות תחול מיום המסירה הרשמי של המתקן. הקבלן לא  ה. 

 פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל מסיבה כל שהיא.

 

במשך תקופת האחריות חייב הקבלן לבצע גם שרות ואחזקה מונעת לכל חלקי המתקן. השירות  ו. 

יכלול בין היתר: שימון וגירוז מסבים, ניקוי מסננים, החלפת שמנים, החלפת מסנני אויר ומייבשי 
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, החלפת רצועות, הוספת גז קירור ושמן, ניקוי, צביעה, בדיקה וכיול מכשירי הגנה ופיקוד, גז

 בדיקות עונתיות הכל על פי הנחיות יצרן הציוד.

 

פעמים בתקופת הבדק. וליחידות מפוצלות שאינן  VRF 9, -הקבלן יבצע עבודות שרות למתקן ה ז. 

 יבדקו הנושאים הבאים: פעמים בתקופת הבדק. במסגרת זו VRF 3אינוורטר 

 

 אטימות הצנרת והברזים, תקינות בידוד ונזילות.  

 

ניקוי והחלפת מסנני אויר במזגן אוויר צח ויחידות פנימיות. עלות מסנני אוויר חדשים תחול על   

 הקבלן בתקופת הבדק.

 

 כיוון משטר הלחצים במערכת.  

 

, בדיקת תקינות ציוד המיתוג וההגנות בלוחות. ניקיון לוחות חשמל ופקוד, כוון יתרות זרם בהגנות  

בדיקת מערכת הבקרה של המזגנים, לרבות רישום שעות עבודת המערכת, מספר התנעות מדחסים, 

 לחצי עבודה.

 

 בדיקת פקוד טמפרטורת אוויר  בכל חלל.  

 

 תקינות מערכת הניקוזים.  

 

 ויסות כמות אויר במפזרים.  

 

יגיש הקבלן לנציג המזמין, דו"ח מפורט המתאר את כל הפעילויות עם השלמת בדיקת המערכת   

אשר בוצעו במתקן ורשימת חלקים וחומרים שהוחלפו. ביקורת ובדיקה תחשב כאחת שנעשתה 

 רק לאחר חתימת המזמין או נציגו על גבי דו"ח הביצוע שיוגש על ידי הקבלן.

 

 

 עובדים 12

העבודות נשוא מכרז זה וכן את כל כוח האדם הספק יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע  11.1

 הדרוש לשם כך.

הספק ימנה מנהל פרויקט מטעמו שיהיה מקובל על המרכז הרפואי ויהא נוכח באתר העבודה   11.2

 במשך כל שעות הפעילות.

הספק יעסיק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראל או בעלי אישורי  11.3

 ת כל הבדיקות הביטחוניות שיידרשו, ככל שיידרשו, ע"י מחלקת הביטחון.עבודה כדין ויעברו א

לפי דרישת המרכז הרפואי, הספק ימציא כל אישור נדרש, ביחס לכל עובד שיידרש, לרבות אישורי  11.4

 רשויות הביטחון ומשטרת ישראל.

 הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.  11.5
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לקבל מראש הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קבלן משנה. העסקת הספק מתחייב  11.6

 קבלן משנה לא תפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע מלוא העבודה לפי מכרז זה. 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד 13

מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של מזמין  12.1

וקבלן עצמאי. לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק, עובדיו או מי מטעמו. אין שירותים 

לראות בכל זכות הנמנית ע״פ הסכם זה, למזמין לפקח, להדריך ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו, 

כל  אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, ולא תהינה לספק ולכל המועסקים על ידו,

זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע״י הממשלה או ע״י המזמין, והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, 

פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או 

 סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.

ע״י רשות מוסמכת, לרבות ע״י גוף שיפוטי, כי למען הסר כל ספק, היה ומסיבה כלשהיא, יקבע  12.2

ביחסיו עם המזמין, הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין אזי הספק ישפה את המזמין בכל סכום 

דין של ערכאה מוסמכת, הנובע מתביעות עובד הספק או מי מטעמו, או הטוען כי -שיאלץ לשלמו לפי פסק

 הוא עובדו, נגד המזמין.

החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע לספק, אם  המזמין, על פי 12.3

 וככל שיגיע, את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו.

 

 ביטול ההסכםותרופות בשל הפרת/  ההסכםהפרת  14

בהסכם זה תחשב כהפרה  1-12אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים:  13.1

ל כל הנובע מכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות יסודית של ההסכם ע

 נוספות בנספחי ההסכם.

 -הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות( תשל״א  13.2

ך או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תו 1970

זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המזמין לעמוד על קיום ההסכם עם 

הספק או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור 

אות היה להיעשות ע״י הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההור

 האחרות בהסכם זה.

על  1987-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ״ז 13.3

 ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת הסכם.

מקרים לא  הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת 13.4

 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או  13.5

מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות 

 אחרות. 

 כללי 15

בהסכם, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים ובכפוף לכך  כל שינוי 14.1

 שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי לגליל, בכתב.

כל ויתור, מתן אורכה, הנחה, שתיקה, שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי צד כלשהו  14.2

ו כוויתור של אותו צד על זכות כלשהי להסכם זה בקשר להפרה של איזה מהוראות ההסכם, לא ייחשב
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המוקנית לו לפי הסכם ולא ייגרעו מהתרופות שתועמדנה לרשותו בקשר להפרות נוספות של אותה 

 הוראה או הוראה אחרת בהסכם.

שום ארכה או דחייה או ויתור, לא יהיה להם תוקף, אלא אם יעשו בכתב ומראש על  ידי שני  14.3

 הצדדים.

חוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או עניין, לבתי המשפט המוסמכים במ 14.4

ישיר או עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה. הוראות סעיף זה חלות גם ביחס לכל 

 תביעה כנגד המרכז הרפואי לגליל.

מען הצדדים יהיה כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה הנדרשת או המתבקשת בקשר להסכם  14.5

 72שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום  זה

 שעות מעת מסירתה למשלוח כאמור בדואר רשום או בעת הימסרה על ידי שליח לנמען.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

____________________ ________________________ 

 קבלןה                         המרכז הרפואי לגליל    
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 'חנספח 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 

"( המבקש להתקשר עם עורך המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

)להלן: "המכרז"( אז אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת  מיזוג אוויר – הרחבת מרתף ביחידה לפה ולסתהתקשרות ל

 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

)להלן:   1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהשל המונח "בתצהירי זה, משמעותו 

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. חוק עסקאות גופים ציבוריים"

ם הוגנים(, עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאי – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו הריני להצהיר  .1

 "( במכרז.  מועד להגשה)להלן: "

 במשבצת המתאימה:  X אינו נכון יש לסמן  1רק במידה והאמור בס' 

לפחות ממועד ההרשעה  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

לפחות ממועד ההרשעה  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________  ____________________  ____________________ 

 חתימה וחותמת                            שם                              תאריך    

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. /ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר

____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
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 'טנספח 

 מוגבלותתצהיר בדבר העסקת אנשים עם 

 

 במשבצות המתאימות! X נא לוודא סימון 

 המציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר חדש! X אם התצהיר יוגש מבלי שסומן 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

"( המבקש להתקשר עם המרכז המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

ואני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת  מיזוג אוויר – הרחבת מרתף ביחידה לפה ולסתהרפואי לגליל במסגרת מכרז ל

 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

 לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

 חלות על המציע והוא מקיים אותן.   1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998לות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגב 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה(

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

 משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשםהמציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של 

 לשם –הצורך ובמקרה  ,1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות

 יישום  בחינתהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם 

, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן  פעל ליישומןליישום חובותיו 

 התחייבות זו(.

שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים  המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

 במשבצות המתאימות! X נא לוודא סימון 

 המציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר חדש! X אם התצהיר יוגש מבלי שסומן 

 

 אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________       ____________________  ____________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 'ינספח 

 תנאי ניהול המכרז

 תשובות לשאלות הבהרה, עדכונים ושינוייםשאלות הבהרה ומתן  .1

וחל לאיש הקשר   אך ורק" WORD, בפורמט של "באמצעות הדוא"ל בלבדשאלות הבהרה יש להפנות  1.1

 המכרז. איסור מוחלט על פנייה אל כל גורם אחר במרכז הרפואי, בקשר עם

במידה והן בעלות המרכז הרפואי שומר על זכותו להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון 

 משקל ושיקולי יעילות מחייבים להשיב עליהן.

 אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי לשנות את תנאי המכרז.  1.2

 המרכז הרפואי. תשובות, פרטים, מידע, או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את

 איש הקשור של המרכז הרפואי, יחייבו את המרכז הרפואי.   רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב על ידי 

 המען והמועד להגשת ההצעות: .2

לתאריך  תקבלנה עד .  הצעות שלא תלעילעל המציעים להגיש את הצעותיהם עד למועד האחרון המצוין 

 והשעה, הנקובים לעיל, תפסלנה. 

 אופן הגשת ההצעה: .3

כל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם בכל ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר  3.1

עמוד ועמוד על ידי מורשה החתימה של המציע בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות שינויים או הוספות 

 עשויים להביא לפסילת ההצעה.

 איסור הסתייגות והוספות  .4

ת את שקילת המרכז הרפואי שומר את הזכות להתעלם מכל הסתייגויות, התניות או שינויים / להתנו

ההצעה בהסרתם תוך פרק זמן מוגדר ואף לפסול הצעה המופיעים בה הסתייגויות או התניות או שינויים. 

יר, תהווה, לכל עניין ודבר, הסכמה מצד המציג לכל ההגשת הצעה ע"י מצ הסמכה לתנאים ולתניות

 ההוראות והתנאים המופיעים במסמכי המרכז.

חודשים מן המועד האחרון  3תוקף, ותחייב את המציע, לתקופה של הצעת המציע תהיה ב – תוקף ההצעה .5

להגשת ההצעות אף אם במהלך תקופה זו הודיע המרכז הרפואי למציע ו/או מציעים אחרים על בחירת 

 הצעותיהם ואף אם נכרת בין המרכז הרפואי לבין מציעים אחרים חוזה.

 ר בכל משרד, מפעל, מתקן   המרכז הרפואי יהיה רשאי לבק – בדיקת ההצעות והמציעים .6

או אתר, המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים 

המוצעים, הן מהממליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם אחר, וזאת אף באופן חלקי ו/או רנדומלי, ורשאי 

סול הצעה במקרה הצורך או אם סבר שמגיש על סמך מידע שיובא לידיעתו להתייחס להצעות ואף לפ

 ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא מסר מידע כנדרש.

המרכז הרפואי יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל כל  –פסילת הצעות בלתי סבירות  .7

סבר כי המחיר הצעה, אם סבר עי היא אינה משקפת מציאות או כי לא הובא בה מידע רלוונטי, או אם 

 הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר.

 פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם .8

המרכז הרפואי שומר על זכותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה של מציע ו/או לפסול על הסף מוצר 

ונות עם המציע, מוצע, בנסיבות שלמרכז הרפואי היה ניסיון שלילי ו/או כושל במהלך חמש השנים האחר

או עם המותג אליו משויך המוצר המוצע, לרבות בנסיבות של תקלות חוזרות ונשנות עם מוצרי המותג ו/או 
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 בנסיבות של תקלות חמורות שאירעו במוצרי המותג.   

 הודעת זכייה ותקפותה .9

רכז המציע שהצעתו נבחרה על ידי המרכז הרפואי כהצעה הזוכה, יקבל על כך הודעה    בכתב מהמ 9.1

 הרפואי.

ימים או בתוך המועד הנקוב  14עם קבלת הודעת זכייה, ימציא הספק הזוכה למרכז הרפואי, בתוך  9.2

חתום על ידי חברת ביטוח. במקרה בו בשלב הגשת  יםבהודעה, המאוחר מביניהם, אישור ביטוח

אי , רשאי המרכז הרפולנדרשההצעות במרכז הגיש מציע אישור ביטוח חתום בנוסח שאינו זהה 

 להתעלם מכל שינוי כאמור.

 ביטול זכייה או הודעת זכייה .10

 המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה, כאשר

הספק לא מוציא מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת, על פי מסמכי הליך המרכז,  10.1

 בעקבות הודעת הזכייה.

 יע ההצעה או תוכנה, אשר היה משפיע על   המרכז הרפואי קיבל מידע על מצ 10.2

 החלטתו, אילו היה בידו לפני ההחלטה בדבר זכייה המציע בהתקשרות ו/או התברר                

 למרכז הרפואי כי הספק הסתיר ו/או לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על               

 החלטתו.           

 קיים ספק סביר, אם הספק יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף    10.3

 המחויבים, עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו.              

 בעקבות פניית משתתף לאחר שפנייתו נמצאה מוצדקת ע"י הוועדה. 10.4

  נזק ו/או הפסד.מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי, אף אם נגרם לו 

  במקרה של ביטול זכייה ו/או סיום התקשרות שומר לעצמו המרכז הרפואי את הזכות להתקשר עם מציע

שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המרכז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי המרכז ועל פי כל 

 דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 עיון במסמכי המרכז ובהצעת הזוכה  .11

להוראות כל  ן במסמכי המרכז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במרכז בהתאם עיו 11.1

 ההחלטה הסופית של המרכז הרפואי. ם ממועד מסירת הודעה על תוצאות ימי 30 -דין, ולא יאוחר מ

משום שמהווה 'סוד  במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי 11.2

 לציין זאת מראש במסמך שיצרף להצעתו.מסחרי', עליו 

 .יובהר, כי הצהרה זו אינה מחייבת את המרכז הרפואי 

  הסכמה מצד אותו מציע לראות או סוד מקצועי בידי מציע מהווה סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי

אלו לא יועמדו בהצעת המציעים האחרים במרכז זה וו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם נושא או נושאים אל

 הבנתו לפי כל דין. לעיונו. המרכז הרפואי יפעל על פי

  ביטול המרכז .12

 בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המרכז הרפואי לבטל את הליך המרכז עפ"י דין, 

   המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הליך המרכז, אף לאחר שניתנה       

 הודעת זכיה, כאשר:       

 הצעות או פחות הוגשו או עונות על כל תנאי הסף.רק שתי  12.1

 התקיים פגם בהליך המרכז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה. 12.2
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במסמכי              מסמכי המרכז שנפלה טעות מכל סוג שהוא התברר בכל מועד לאחר פרסום 12.3

 המרכז.

 , או השתנו צרכי המרכז הרפואי, באופן המצדיק את   לרבות תקציביות חל שינוי בנסיבות 12.4

 ביטול המרכז.              

באופן      יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעל  12.5

 מטרות המרכז.   המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את 

מרכז חשכ"ל לפי די להתקשר עם מציע שהינו זוכה  המרכז כהמרכז הרפואי מבקש לבטל את  12.6

( או כדי להשתתף במרכז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר ו/או כל רשות מרכזית של 28)3תקנה 

 המדינה.

 כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מרכז, על פי כל דין, אם יימצא כי שיקולי    12.7

 יעילות מחייבים.                 

  המפורטות לעיל, המרכז הרפואי יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול המרכז.בנסיבות 

 שונות .13

ו/או ימסרו לו התוכניות, הידע והנתונים שנמסרו  כל הפרטים, הנתונים, המסמכים, המפרטים, 13.1

הגשת ונמסרו למציעים לצורך  "הנתונים"(, הינם רכושו של המרכז הרפואי –לצורך מכרז זה )להלן 

חלט שימוש בנתונים לכל מטרה אחרת וחל איסור מוכל  הצעתם במכרז זה בלבד. חל איסור לעשות

 להעניק, למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים.להעביר, למסור, לשתף, לתת, 

לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה, ולהם בלבד, הסמכות הבלעדית והייחודית  13.2

 ביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.לדון בכל ת
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