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  חב' קו תיאום ופיקוח בע"מ –ינאי יצחק     ניהול תאום ופיקוח

  

  

  

  
  
  
  
  

                                          
  



  3

     יים לתכנוןותנאים כללוא מב – אחלק 
  

 בנייני מגוריםב ודירות מטיפוסים שונים דיור חדריירת המעונות מבוסס על יצל ש כנוניפט התהקונס

מצורפות התכניות טיוטת הבקשה להיתר והבהתאם ל יהיושגודלם, אופיים ומספר הקומות בהם 

בהתאם  טותמי 472בפרויקט יהיו  .פורטו במסמכי המכרזכפי שעל פי התנאים והמכרז, למסמכי 

(כאשר מובהר כי מיטה זוגית בחדרים המיועדים לזוגות, תיחשב  רזמכה כיפיע במסממהיל המותל

   .בחוברת המכרז הפומבי ובהתאם להנחיות המופיעות )מיטה אחת

  

. טיוטת הבקשה להיתר בניה, והעמדתם תהא בהתאם למצויין בפיכמןלאורך רחוב הבניינים ייבנו 

נתנו שירותים ישטחים בהם י, כןו ת מרכזיותוריפונקציות שיהיו  יםנבקומת הקרקע של כל המב

  חברתית ותרבותית לרווחת הדיירים. נילווים לסטודנטים, וכן שטחים לפעילות

(או כפי שידרש במסגרת השלמת מ"ר  9,500- מרתף בשטח של כת וקומשתי  ויבנם מתחת לכל המבני

מקומות  283- כ ןרקעי ובהק- חניון תתכ נהתשמש ןבוראשר בהתכנון לרישוי ותכנון מפורט לביצוע) 

, וכן חניית תקני החנייה התקפיםלשיתאימו בסידור ובגדלים ה, ידרש בהיתר הבנייאו כפי שחניה 

  בחלק נוסף יהיו חדרי שירות למערכות תומכות. .דרשאופנועים כפי שנ

רה, ותוך הפרעה כסדכת שמנמכון כל עבודות הבנייה יתבצעו בהתחשב עם כך שהפעילות הרגילה ב

ם הפעילות בבניינים הסמוכים ובשטחים הפתוחים שבין הבניינים, לקיומראש  מתואומתנימלית מי

  .כמו גם במגרשי החניה הסמוכים לאתר הבניה

 3.3נספח בש 2חוברת אהמגורים השונות. התכניות המובאות ביחידות טיפוסי הערה: להלן מפורטות 

הריהוט ומפרטי הריהוט  יטירפ, טיפוסי הוט, פירוט ריותיחידה סיפויטות עקרוניות ל: תכניבהמשך

 כולם חלק בלתי נפרד מהמכרז. –והאביזרים הנוספים 

  

  

 מצורפתמחייבת תוכנית עקרונית  ו(רא )יחידת המגורים הבסיסיתדירת סטודיו ליחיד ( . 1

רז המבוססת על טיוטת הבקשה להיתר והמסמכים המצורפים למכ .33נספח בש 2בחוברת א 

  )זה

במירב הפרטיות, תוך מתן מענה לשימוש נפרד לכל סטודנט,  תדועבסיסית, מיידת הדיור החי

(כאשר נטו  מ"ר 18 - לפחותלכל צרכיו במגורים ובלימודים, יחידת הדיור תהיה בגודל של 

  .)ההקפיים של הדירההקירות בין המדידה היא 

  הפונקציות הבאות:כוללת את יחידה ה

  אזור חלל המגורים . 1.1

  :ללכוהמגורים  ללאזור ח
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  : ארגז מצעים ומזרוןתללכוה מיטה . 1.1.1

  ומגירות תליהכולל: מדפים + ה ארון בגדים . 1.1.2

  שולחן עבודה . 1.1.3

 ארונית מגירות ניידת . 1.1.4

  שולחן אוכל . 1.1.5

  שמתאימים לעבודה ואכילהכסאות  3 . 1.1.6

 מעל לשולחן העבודה (לספרים וחומרי לימוד) מידוף . 1.1.7

 פסי הגנה דקורטיבים על הקירות . 1.1.8

דף מ או שווה ערך שכולל "ןרקמתוצרת "ב לתליית מסך טלויזיה םמפרקי 2מתקן  . 1.1.9

 לממיר

 LED  "32מסך טלויזיה  . 1.1.10

  

  מטבחון (קיצ'ינט) . 1.2

  :כוללאזור המטבחון   

כיור ומשטח עבודה מאבן קיסר  ועליוהכולל תאים עם דלתות ומגירות ן מטבח תחתון ארו
 ןלכל אורך הארו

מהם דלת  , לכל אחדלמיקרוגל תא ןכו ארון מטבח עליון הכולל מתקן ייבוש כלים . 1.2.1

 מת ("קלאפה")מותרמ

  למטבח: מתקן יבוש כלים, דלי לאשפה, מגירות לסכו"ם וכד' אביזרים . 1.2.2

עם  ,בעומק הארון ,טרלי 350 - כ  בח: מקרר בקיבולת שלציוד חשמלי למט . 1.2.3

וכיריים , ליטר  23 - כ משולבדיגיטלי , מיקרוגל אפשרות שינוי כיוון פתיחת הדלת

לונגי, - ם מתוצרת רוזייר או דהומחיגופי  2ט, וו 3,000ת דומינו מיוקר םיחשמלי

  שקע עם רצפת עץ)ה( טוחהשבהתקנה ערך, או שווה 

  

  ומקלחת שירותים . 1.3

, ארון (מחיצת זכוכית ודלת) אסלה תלויה, מקלחוןהכוללים: (נטו) מ"ר  3-4 - כבגודל של 

ארונית מסדוויץ " עם "חרסה אמבטיה תחתון, משטח עם כיור אינטגרלי מחרס מתוצרת

, ונטה ס"מ 80/80של ומראה עם קאנט אלומיניום בגודל מינימלי  הקאימצופה פורמ

, מתקן לנייר (נמוכים וגבוהים) לאוורור, וכל הנדרש לשימוש בשירותים, כגון: ווים לתליה

  , מתקן לתליית כביסה מתקפל וכד'.(מדף לשמפו/סבון) טואלט, סבוניה
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 ו(רא בממ"מהיחידה  םקום גם למיוא(תלשני סטודנטים רים חד 2 םיחידת מגורי . 2

המבוססת על טיוטת הבקשה   .33נספח בש 2תוכנית עקרונית מחייבת מצורפת בחוברת א 

  להיתר והמסמכים המצורפים למכרז זה)

היזם יבנה גם יחידות מגורים בנות שני חדרים לשני סטודנטים (סטודנט יחיד בחדר) בגודל של 

מ"ר נטו   10- מגורים לכל סטודנט לא יקטן מה רחד, כשגודל הכהגדרתו לעיל)(נטו ר מ" 37 לפחות

יחידת מגורים מטיפוס זה  בכל קומה י, אין מניעה כהמכוןוזאת בהתאם למפרט שלהלן. מבחינת 

  במרחב המוגן המוסדי.תמוקם 

  

ישור ההנחה שיתקבל לכך אעל סטודנטים במרחבים המוגנים מבוסס  לוסהערה: תכנון איכ

קבלת אישור הרשויות, לרבות מובהר מפורשות כי  ,תעם זא דחי .ד העורףקופי/ת הג"אוימרשו

פיקוד העורף (הג"א), לשימוש במרחבים המוגנים כיחידות מגורים, הינה באחריותו המלאה של 

  ., לרבות תפקוד והתאמות נדרשות בעת חירוםהיזם

  

  :הפונקציות הבאות כוללת את יחידה ה

  

  המגורים אזור חלל . 2.1

  בתוכו: ללוהכוקצה חדר מסטודנט  לכל

  מיטה הכוללת: ארגז מצעים ומזרון . 2.1.1

  ומגירות ארון בגדים הכולל: מדפים + תליה . 2.1.2

 שולחן עבודה . 2.1.3

 ארונית מגירות ניידת . 2.1.4

 כסא 1 . 2.1.5

 מעל לשולחן העבודה (לספרים וחומרי לימוד) מידוף . 2.1.6

 פסי הגנה דקורטיבים על הקירות . 2.1.7

מדף  ללכושווה ערך שמתוצרת "ברקן" או  יהמפרקים לתליית מסך טלויז 2מתקן  . 2.1.8

 לממיר

 LED  "32מסך טלויזיה  . 2.1.9

להסתרת  תהיה סגירהחדר שבו יהיה המסנן, במידה והיחידה ממוקמת בממ"מ, ב . 2.1.10

 באישור המכון –או מחיצות טרספה  כדוגמת ארונות שירות קומתיים סינוןהמתקן 

  

  מטבחון (קיצ'ינט) . 2.2

  :כוללאזור המטבחון 

כיור ומשטח עבודה  ויעלומגירות ו הכולל תאים עם דלתות ארון מטבח תחתון . 2.2.1

 ך הארוןמאבן קיסר לכל אור

ארון מטבח עליון הכולל מתקן ייבוש כלים וכן תא למיקרוגל, לכל אחד מהם דלת  . 2.2.2

 מתרוממת ("קלאפה")

 כסאות 4שולחן אוכל עם  . 2.2.3
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  אביזרים למטבח: מתקן יבוש כלים, דלי לאשפה, מגירות לסכו"ם וכד' . 2.2.4

עם אפשרות  , בעומק הארון,יטרל 450 - כ ולת שלי למטבח: מקרר בקיבמלחש ציוד . 2.2.5

, וכיריים חשמליים ליטר 23שינוי כיוון פתיחת הדלת, מיקרוגל דיגיטלי משולב 

לונגי, או שווה ערך, - גופי חימום מתוצרת רוזייר או דה 2ווט,  3,000קרמיות דומינו 

  שקע עם רצפת עץ)ה( שטוחהבהתקנה 

  

  חתומקל שירותים . 2.3

(מחיצת זכוכית עם  , מקלחוןתלויה הכוללים: אסלהים יופחינטו לאחר  מ"ר 4 - בגודל של כ

מתוצרת "חרסה" עם ארונית  משטח עם כיור אינטגרלי מחרס, ארון אמבטיה תחתון, דלת)

, ס"מ 80/80מסדוויץ מצופה פורמאיקה ומראה עם קאנט אלומיניום בגודל מינימלי של 

, מתקן (נמוכים וגבוהים) היללתווים : גון, כימוש בשירותיםש לשהנדר ונטה לאוורור, וכל

  מתקן לתליית כביסה מתקפל וכד'.מדף לשמפו/סבון במקלחת, לנייר טואלט, סבוניה, 

  

תוכנית עקרונית מחייבת מצורפת  ו(ראיחידת מגורים לסטודנט/ית עם מוגבלויות  . 3

כרז המצורפים למ םיוהמסמכהמבוססת על טיוטת הבקשה להיתר  .33נספח בש 2בחוברת א 

  זה)

חשיבות  ד ציבורי הרואה חשיבות עליונה בנושא נגישות לבעלי מוגבלויות, מייחסוסכמ ןוכמה

יחידות הדיור הנדרשות  מספררבה ליצירת מספר יחידות דיור המותאמות גם לבעלי מוגבלויות. 

, ובכל מקרה םים השונקבע ע"י הרשויות, בהתאם לחוקים והתקנייילסטודנטים בעלי מוגבלויות 

מהמבנים. יחידת הדיור תהיה בת ירוכזו באחד  הדיור הנדרשותדות. יחידות יחי תיפחת משילא 

 שני חדרים ותכלול חדר אחד מותאם לסטודנט בעל מוגבלות וחדר אחד לסטודנט רגיל. בנוסף,

דה יחהיו ביחדר השירותים וגם המטבחון, יותאמו לבעלי מוגבלויות. כל האביזרים והריהוט שי

יקבלו ביטוי בתכניות המפורטות. ויות, בהתאם לנדרש על פי דין ולבגמוימוש בעל היתאימו לש

ייתכן שהדירות המיועדות לבעלי מוגבלויות עשויות לשמש מידי פעם גם סטודנטים שאינם עם 

מקרים מוגבלויות, אם כמגורי זוג, אם כמגורי שני סטודנטים (כל אחד בחדר) ואם כמגורי יחיד. ל

סנם במקום מתאים באופן של ריהוט ואיבזור משלים, ולאח םיטס להכין מראשלה, על היזם אכ

שיהיו זמינים לשימוש בעת הצורך. בדירות לבעלי מוגבלויות לא הכרחי שיהיה במטבחונים 

  ., הכל בהתאם לדין ולתקניםארונות עליונים, אך יהיו ארונות מטבח תחתונים ארוכים יותר

  

 .33נספח בש 2צורפת בחוברת א מ תביימחעקרונית תוכנית  ו(רא גלזו יודירת סטוד . 4

  המבוססת על טיוטת הבקשה להיתר והמסמכים המצורפים למכרז זה)

דה של חדר אחד שמיועד לזוג. מרבית חלקי היחידה דומים ייחידת הדיור המוגדלת הינה יח

  ).עילכהגדרתו ל( ר נטומ" 24 - אלא שגודלה יהיה כ ,ליחידה הבסיסית

  :ותאבהת הפונקציו תוננמתוכביחידה 

  אזור חלל המגורים . 4.1

  :כוללאזור חלל המגורים 
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  מיטה זוגית הכוללת: ארגז מצעים ומזרון . 4.1.1

 שתי שידות מצד מיטה זוגית . 4.1.2

  ארון בגדים הכולל: מדפים + תליה ומגירות . 4.1.3

 שולחן עבודה  . 4.1.4

 ארונית מגירות ניידת . 4.1.5

  שולחן אוכל . 4.1.6

  כסאות שמתאימים לעבודה ואכילה 5 . 4.1.7

 לימוד) רימוחו יםדה (לספרלחן העבוושדוף מעל לימ . 4.1.8

 פסי הגנה דקורטיבים על הקירות . 4.1.9

מפרקים לתליית מסך טלויזיה מתוצרת "ברקן" או שווה ערך שכולל מדף  2מתקן  . 4.1.10

 לממיר

 LED  "32  מסך טלויזיה . 4.1.11

  

  מטבחון (קיצ'ינט) . 4.2

  :כוללאזור המטבחון 

ומשטח עבודה  ו כיורארון מטבח תחתון הכולל תאים עם דלתות ומגירות ועלי . 4.2.1

 הארון רךוא כלאבן קיסר למ

ארון מטבח עליון הכולל מתקן ייבוש כלים וכן תא למיקרוגל, לכל אחד מהם דלת  . 4.2.2

 מתרוממת ("קלאפה")

  אביזרים למטבח: מתקן יבוש כלים, דלי לאשפה, מגירות לסכו"ם וכד' . 4.2.3

 תשרועם אפ ,בעומק הארון ,ליטר 350ציוד חשמלי למטבח: מקרר בקיבולת של  . 4.2.4

יטר, וכיריים חשמליים ל 23דיגיטלי משולב ל גוריקחת הדלת, משינוי כיוון פתי

לונגי, או שווה ערך, - גופי חימום מתוצרת רוזייר או דה 2ווט,  3,000קרמיות דומינו 

  (השקע עם רצפת עץ) שטוחהבהתקנה 

  

  שירותים ומקלחת . 4.3

ארון , ת זכוכית ודלת)צימח( מ"ר (נטו) הכוללים: אסלה תלויה, מקלחון 3-4 - בגודל של כ

גרלי מחרס מתוצרת "חרסה" עם ארונית מסדוויץ , משטח עם כיור אינטוןתחתה אמבטי

, ונטה לאוורור, וכל 80/80מצופה פורמאיקה ומראה עם קאנט אלומיניום בגודל מינימלי של 

, מתקן לנייר טואלט, (נמוכים וגבוהים) הנדרש לשימוש בשירותים, כגון: ווים לתליה

  יסה מתקפל וכד'.ליית כבתל ןקמתן במקלחת, מדף לשמפו/סבוה, ינבוס
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תוכנית עקרונית מחייבת מצורפת  ו(ראחדרים לשלושה סטודנטים  3יחידת מגורים  . 5

המבוססת על טיוטת הבקשה להיתר והמסמכים המצורפים למכרז  .33נספח בש 2בחוברת א 

  זה)

 )דריד בחנט יח(סטוד םסטודנטי לושהשחדרים ל שלושההיזם יבנה גם יחידות מגורים בנות 

 10- נטו (כהגדרתו לעיל), כשגודל חדר המגורים לכל סטודנט לא יקטן ממ"ר  57 לפחותל של בגוד

  וזאת בהתאם למפרט שלהלן. מ"ר נטו  

  את הפונקציות הבאות: כוללתהדירה 

  

  אזור חלל המגורים . 5.1

  וקצה חדר הכולל בתוכו:מלכל סטודנט 

  צעים ומזרוןמיטה הכוללת: ארגז מ . 5.1.1

  תליה ומגירות+  םיפמדלל: ים הכוון בגדרא . 5.1.2

 שולחן עבודה . 5.1.3

 ארונית מגירות ניידת . 5.1.4

 כסא 1 . 5.1.5

 מידוף מעל לשולחן העבודה (לספרים וחומרי לימוד) . 5.1.6

 פסי הגנה דקורטיבים על הקירות . 5.1.7

מפרקים לתליית מסך טלויזיה מתוצרת "ברקן" או שווה ערך שכולל מדף  2מתקן  . 5.1.8

 לממיר

 LED  "32מסך טלויזיה  . 5.1.9

  

  )מטבחון (קיצ'ינט . 5.2

  :לכול ןובחאזור המט

ארון מטבח תחתון הכולל תאים עם דלתות ומגירות ועליו כיור ומשטח עבודה  . 5.2.1

 מאבן קיסר לכל אורך הארון

ארון מטבח עליון הכולל מתקן ייבוש כלים וכן תא למיקרוגל, לכל אחד מהם דלת  . 5.2.2

 מתרוממת ("קלאפה")

 כסאות 5שולחן אוכל עם  . 5.2.3

  סכו"ם וכד'ת לורימגלי לאשפה, מתקן יבוש כלים, ד :חאביזרים למטב . 5.2.4

עם אפשרות  ,בעומק הארון ,ליטר 450 - כ ציוד חשמלי למטבח: מקרר בקיבולת של . 5.2.5

ליטר , וכיריים חשמליים  23שינוי כיוון פתיחת הדלת, מיקרוגל דיגיטלי משולב 

שווה ערך,  ואלונגי, - גופי חימום מתוצרת רוזייר או דה 2ווט,  3,000קרמיות דומינו 

  ת עץרצפ םעע , השקהטוחשבהתקנה 

  

  שירותים ומקלחת . 5.3

הכוללים: אסלה תלויה, מקלחון, ארון אמבטיה נטו לאחר חיפוי  מ"ר 4 לפחותבגודל של 

תחתון, משטח עם כיור אינטגרלי מחרס מתוצרת "חרסה" עם ארונית מסדוויץ מצופה 
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 וורור, וכלס"מ, ונטה לא 80/80 לשפורמאיקה ומראה עם קאנט אלומיניום בגודל מינימלי 

 , מתקן לנייר טואלט, סבוניה,נמוכים וגבוהים שימוש בשירותים, כגון: ווים לתליהש לרדנה

  מתקן לתליית כביסה מתקפל וכד'. מתלה לשמפו/סבון במקלחת,

  

  יחידת שירותים  . 5.4

ון ראמ"ר נטו לאחר חיפוי הכוללת אסלת תלויה,  2- יחידת שירותים עצמאית בגודל של כ

ץ י מחרס מתוצרת "חרסה" עם ארונית מסדוויגרלטניא טח עם כיוראמבטיה תחתון, מש

, סבוניה, ווי ס"מ 80/80מצופה פורמאיקה ומראה עם קאנט אלומיניום בגודל מינימלי של 

  .תליה נמוכים

 

(ראה תוכנית עקרונית מחייבת מצורפת בקומה עליונה  / לזוג סטודיו ליחידת דירו . 6

המסמכים המצורפים למכרז תר ויהלה קשטיוטת הבוססת על במה .33נספח בש 2בחוברת א 

     זה)

 הקומהכפי שמתוארות בתכניות ו עם מרפסות לזוג / סטודיו ליחידהעליונה ייבנו דירות בקומה 

הפונקציות . האיבזור בדירות אלו יהיה ברמה שלא תיפול מרמת המצורפות למסמכי המכרז

רי מספר וגודל אביז לעיל. וארכפי שתו מהוג בהתאזלו/או  ליחידהסטודיו האיבזור של דירות ו

, ובכל מקרה לא יפחת, בכמות הריהוט יהיה מותאם לתכנון הספציפי של כל דירה כפי שתתוכנן

לכל דירה  .כפי שפורט לעיל ליחיד ו/או לזוג בהתאמה הסטודיווברמה, מהמפרט של דירות 

ת לונוחה דלגו אי חוץ.מיד לתנע צוף טרצורי צפתובקומה העליונה תהיה מרפסת פרטית מר

אם ת, ובההמכוןם לתכנון שיאושר על ידי ות אלו יהיה בהתאוהדלתות החיצוניות של דיר

התכניות שמצורפות למכרז, וברמת גמר שלא תהיה נמוכה מרמת הגמר של  לסטנדרטים של

  הדירות כפי שפורטו לעיל. 

והה ה גבמרבו רותיתר הדירים של ימשונים מהתג ייתכן שחלק מהתגמירים של דירות הגג יהיו

  . , ובהתאם לדרישת המכוןמהם

  

  מרפסות  . 7

   .ו/או מרפסות גג מרפסותשולבו בחלק מהדירות הדירות, הפרויקט כולו וכחלק מתכנון 

 .כל המרפסות יהיו עם מעקות תקניים

  

תגמיר בו דה ליחידהמ' בין יחי 2.0- בגובה של כ מחיצות/במרפסות הגג ובמרפסות, יהיו הפרדות

ו/או זכוכית  מתכתמשולב  היהי המרפסת לכיוון חזיתהמעקה . המכוןע"י  רשאוי צוני אשרחי

  לפי בחירת והחלטת המכון.עם מאחז יד מאלומיניום,  ,בגוון

מוגן אחד גוף תאורה לפחות יותקן מרפסת לכל המרפסות יבוצע ניקוז ואיטום על פי התקן.  בכל 

  או שווה ערך). גוויס תרמ( מוגן מיםע חשמלי קשחיבור  וכןה, מים וחוסך אנרגי

  מיר המרפסות ו/או מרפסות הגג. גהתגמיר בגשרים המקשרים בין האגפים בקומות יהיה זהה לת

  

  פרגולות  . 8

   מרוחב המרפסת. 2/3. שטח הפרגולה יהיה לפחות מעל מרפסות הגג יהיו פרגולות לאורך הדירות
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, פלדהאו  ת מבטון,קורו לשת במסגרניום או אלומי ,עץ איכותי הפרגולות יבצעו מאלמנטים של

  .הכל בהתאם לבחירת המכון

  
  שטחים ציבוריים ברמת המבנה  . 9

בקשה להיתר בניה, לתקנים טיוטת החדרי מדרגות ומעליות יהיו בהתאם לתכנון המופיע ב . 9.1

  המחייבים והנחיות המכון.

למנוע   ת על מנתאזדרש בתקן והפרוזדורים והחללים הפתוחים יצומצמו למינימום הנ . 9.2

 רעש מיותר.ות ויולקההת

 מכוןמבחינת הבשטח כפי שיידרש ע"י הג"א.  מכל קומה יבנה ממ"ב – מוסדימרחב מוגן  . 9.3

 ו(רא למגורים יותאם וישמש, תכליתיות- לדו הג"א לאחר אישור ,מהממ"אין מניעה כי 

לקבל את  םזותו של הי, כולל אחריבממ"מיםתכליתי - הדולגבי השימוש  2ההערה בסעיף 

 .)ךם לכישודרההאישורים 

 לפונקציות הבאות: גםיעד שטחים יבקומת הכניסה יש ל . 9.4

שלא  נדרשנוסף ריהוט (מבואה למעונות) כולל פינות ישיבה ו לובי כניסה למבנה . 9.4.1

 ון וחדר עיון סטודנטיםטיבו וברמתו מהריהוט במועדיפחת ב

 י המעונותמרכז לחלוקת דואר הכולל תיבות אישיות לדייר . 9.4.2

 מחשובוטלוויזיה  ,תקשורתנות לחשמל, ארו . 9.4.3

ע"י  דיאשר יצו (נגיש לכלל דיירי המעונות לכל הפחות)בתשלום ש וביוי חדר כביסה . 9.4.4

 או בא כוחוהיזם 

 אחסנהקה ותחזו רדח . 9.4.5

 חדרי/שטח לכלי ניקוי בקומות . 9.4.6

 אשפה יחדר . 9.4.7

 על פי דרישות העירייה מתקן לאופנייםחדר לאופניים ועוד  . 9.4.8

מטר.  2 בה שליחופו בקרמיקה בשילובי גוונים ודוגמאות עד לגו יםים הציבוריקירות בשטח . 9.5

   גמר עליון יהיה עם סרגל אלומיניום.    

אשר  וחדרי אשפה כניסה למבנה , פרט ללוביבעיר טורוואיגם יתוכנן טחים הציבוריים של . 9.6

 .ימוזגו לפי דרישות המכון

ת באמצעים דיגיטליים, על ידי וקרמבו הנתהיולמבנה המעונות עצמו למתחם הכניסות  . 9.7

 .וןאשר המכבשיטה דומה, כפי שיטי, או מגנס טיכרשימוש בקוד, או על ידי 

יסות, על ידי מערכת אזעקה, ובכנ םיריטחים הציבונה אלקטרונית בשגהכת תותקן מער . 9.8

  או שילוב ביניהם.ו/מצלמות 

  
  

 / ולרמת המכלב – ושטחים נלווים לשרות הסטודנטיםשטחים ציבוריים  . 10

  קמפוסה

ובשטח  אגפיםהקרקע של כל ה מותבקו םלסטודנטי במכלול כולו יבנו שטחי שירותים נלווים

שטחים  .בפרויקט העילייםטחים שהך מס 15%על  כולל שלא יעלה חטובש האגפיםנוסף שבין 
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אולם אין מניעה שחלקם ישרתו בנוסף  את אוכלוסיית הסטודנטיםבעיקר שרת אלה אמורים ל

ון מור על בטחנת לשעל מ .(למעט השימוש בחדר עיון ומועדון הסטודנטים) בי האיזורגם את תוש

ולהיפך. וס, פמקה יסה מכיווןיהיו חסומים לכנ חוברל יהיו פתוחיםאשר  םשטחיההקמפוס, 

הפרדה בין השטח העירוני לבין שטחי הקמפוס.  יוצרתבאופן תיכנונה והעמדתה, קומת הקרקע, 

ות בהתאם לפונקצי כל השירותים הדרושים על פי החוק והתקנים ו עםייבנקומת הקרקע שטחי 

 תחלקוכד'. יש  לפריקה וטעינה תומקומ, לרבות שירותים ושירותי נכים, מתקני אשפה, ומהבק

את כל המערכות לשטחים הנילווים לשירות הסטודנטים  צריך לאפשר לספק מתוכנןן שהובחשב

ים והתקנים, כגון: מתקני מיזוג אוויר, מנדפים לבתי שיידרשו להן לצורך הפעלתם על פי החוק

הכל  –כו' צעי כיבוי אש ומא, פהלרבות סידורי פינוי אש איוורור, תנאים סניטרייםובות אוכל, אר

יהיה בהתאם לחתך גובה הקומה המסחרית  ת רישוי עסקים.ש בהיתר ובהוצאשיידר יכפ

  .המצורף למכרז

  

 יציעאו בשטחים אחרים אשר  הקרקע של מבני המעונותמות בנוסף ייבנו הפונקציות הבאות בקו

  :וןאשר לו המכיכפי שו היזם

  ם ומטבחון, כולל שירותיתונהמעו ם לניהול, הפעלה  ותחזוקתמשרדי . 10.1

בתשריט קומת מוצע רעיונית בהתאם לנטו  מ"ר 50 - שטח של כבודנטים סט ןודעמו . 10.2

ת, להכין קפה, לצפות בטלויזיה , בו יוכלו הסטודנטים להסב סביב שולחנוהקרקע המצורף

  הסטודנטים: ועדוןלהלן המפרט המינימלי למוכד'. 

 ,יםבלקשורת, כחשמל, ת , כגון:תונהכיש להכין בחדר זה את כל האספקות וה . 10.2.1

  וכד' , מערכת מולטימדיה,ת אינטרנטיתתקשור

 מ' 3ס"מ ובאורך  90ארונות אכסון בגובה  . 10.2.2

 לחנות נמוכיםכורסאות, שני שו 8ת פינות ישיבה הכוללו . 10.2.3

באורך תחתון ועליון בח ון מטפינת מטבחון הכוללת משטח אבן קיסר עם כיור ואר . 10.2.4

  כל אחד מ'  2.5

   55זיה ''יומסך טל . 10.2.5

  מזגן . 10.2.6

  שר ע"י המכוןדלת אינטגרלית או ש"ע מאועם  תלפתקטית מאקוס מחיצה . 10.2.7

בתשריט קומת  מוצע רעיוניתבהתאם לנטו  מ"ר 50 - חדר עיון לסטודנטים בשטח של כ . 10.3

 :סטודנטים. להלן המפרט המינימלי לחדר העיון להקרקע המצורף

מדפסות/מכונות  2- ן לכו עמדות 12 - תקשורת מחשבים לחשמל ונות לכל ההככולל   . 10.3.1

, המכוןורת המחשבים תחובר לחדר המחשבים של ת תקשתשתי .תבוצילום משול

  המכוןכפי שיתואם עם 

 .סטונדטים 20ת לפחות קף הקירות באופן שתתאפשר ישיבישולחנות לאורך ה . 10.3.2

 סאותיכ 20לפחות  . 10.3.3

  מיזוג אויר . 10.3.4

  כדלהלן: בעמדות מחש 12ו ן יהיבחדר העיו . 10.3.5

 ,רכבמקלדת + ע " +21יח + מוניטור ינמחשב  נובכל עמדה יותק . 10.3.5.1
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    .דיםים ניימחשב

לפני ההתקנה  –חומרה עדכנית למועד ההתקנה יהיו בעלי המחשבים  . 10.3.5.2

 .המכוןיועבר מפרט המחשבים לאישור 

 –עלי תוכנות מתאימות כפי שיהיה במועד ההתקנה יהיו ב המחשבים . 10.3.5.3

  .המכוןר לאישובהתאם 

, ויהיה עם חיבור אלחוטי לבתושהיזם יתקין מדפסת ו/או מכונת צילום מ . 10.3.5.4

  הם.בור השימוש תשלום מהסטודנטים עבבות גל אירש

  .וןאושר ע"י המכי, וברמת גימור כפי שכנדרש לפי התקן –חדרי שירותים ציבוריים  . 10.4

  .הסטודנטיםשישרת לכל הפחות את שירותי כביסה וייבוש ר חד . 10.5

  .רייה)יעכוללים מיכלי מיחזור (על פי דרישות הסוף אשפה הם לאימתקני . 10.6

  .העירייהדרישות פי  לע – ית אופנייםמתקנים לחני . 10.7

  

   גינון ופיתוח שטחי . 11

ות ימון גבולתוכנית ס – 3.2בנספח , ש4גיליון  ,1א בחוברתינון והפיתוח יהיו כמסומן שטחי הג

  במסמכי המכרז / חוזה.וגדר פיתוח השטח, וכן שטחים נוספים בחניון המערבי כמ

כולו, ונחשבים לכיכר  המכון ספושית לקמרא יסהנכמן מהווים כיכר פינת הרחובות הופיין ופיכ

במסגרת הקמת מתחם המעונות, יפותח גם שטח הכניסה לכיכר ראשית, וזאת אשית בעיר. ר

  .המכרז, דרישות הרישוי והמכוןבמסמכי בהתאם למופיע 

ופינות  וף דקורטיבי, מדשאותם ויכללו אלמנטים כגון: ריצגונניהשטחים הפתוחים יהיו מ . 11.1

  וכד'. יסוף אשפהלא םינקמת ,צלות)מו לקןחב( ישיבה

ויכללו את מסמכי המכרז, דרישות הרישוי והמכון, בהתאם לעבודות הגינון והפיתוח יהיו  . 11.2

זוקה נאותה של המקום לאורך שנים, שטחים מגוננים ולתפעול ותחכל הדרוש לקיום 

ת חשבוממערכת השקיה מ, מערכת תאורהת: אדמה גננית, ריצופים, אבני שפה, כדוגמ

  ת, כגון: מים, ניקוז, חשמל וכד'.חיבורים הדרושים לתשתיוכל ה םגו כד', כמו

  ש לפי דרישות הרישוי.במסגרת עבודות הפיתוח ישלב היזם שטחים לחניית אופניים כנדר . 11.3

קיים לחניון מזרחי  י והמכוןות הרישוישדר לפיהיזם יבצע גם את כל עבודות הפיתוח  . 11.4

  לשלבים הבאים: בהתאם וזאת ,ןיירחוב הופל ע חותח עם גבולות לפיהכלול בנספ

  מתחם, החניון ימשיך לתפקד כחניון לשימוש המכון.הבמהלך תקופת הקמת  . 11.4.1

משתי באחת  םידי היזון המזרחי הקיים יטופל על עם סיום תקופת ההקמה, החני . 11.4.2

  חלופות:ה

ויות ו יבוצעו עבודות פיתוח לפי דרישות הרשוטל ובשטחבון יהחני . 11.4.2.1

  .מכוןר הישואבו המוסמכות

למתוכנן, לפי דרישות המפרטים, ושדרוג התאמות  ,םקושי רובעי . 11.4.2.2

  ובאישור המכון. הרשויות המוסמכות

לתפקד בתקופת ההקמה. עם סיום תקופת ההקמה  ךימשיהחניון המערבי על רח' הופיין  . 11.5

רישוי ודרישות למתוכנן, על פי תכניות שיאושרו במסגרת ההתאמות ם וקושיהחניון יעבור 

 והמכון. טרהמפ
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, אך נכלל בגדר 3.2שבנספח  4גיליון  1א בחוברתי אינו כלול הקיים המערב יוןנחהח שט

 העבודות שעל היזם לבצע, כמפורט לעיל ובמפרט.

  שיקום החניונים יבוצע במדורג, בתיאום עם המכון. . 11.6

  
  

  ה איסוף אשפ . 12

 בייחתת כפי שיה בגודל ובכמולות אשפובו עג אחד או יותר יהיה חדר אשפה בנה המעונותמב

המעונות לאסוף את האשפה מחדרי האשפה של כל בניין,  . באחריות הנהלתרשויותות הרישמד

ות בנפח כפי שיידרש. גובה חדר הדחסניות צריך סנידח תהיינהולרכזם בחדר אשפה מרכזי, בו 

  על פי דרישות העירייה. ןכומ'  4.5- להיות כ

ועץ לבניה יתקבלו מהיש ותיחנהה יפים, על י מחזור לחומרים השונמכלבחדרי האשפה יהיו 

  ירוקה ו/או כפי שתדרוש העירייה.

בקומת  ם הנלוויםותיאת כל מתקני האשפה הדרושים לשרגם היזם, במסגרת הפרויקט, יבצע 

  .ידרש על ידי הרשויותיכפי ש הקרקע,

  
  

   קרקעי-תן תיוחנ . 13

ת, רוושי הינח מרתפי ניבשבקשה להיתר, וטת היטב למוצגבהתאם קרקעי יבנה - החניון התת

  לתקנים.ולדרישות הרשויות ובהתאם 

(אלא אם אושר אחרת על ידי הרשויות מקומות חניה  283- פחת מיהחניות לא  מספר . 13.1

וכן  יוניםם לחננוחים ומתאימים לכל התקנים הרלוונטיון). מקומות החניה יהיו והמכ

  . כנדרש ברישויועים) אפנ 50(לפחות סידורי חניה לאופנועים 

ישונו , ובהתאם כמוצג בטיוטת הבקשה להיתרפיין, ומרחוב ה יהתה ןונילח הכניסה . 13.2

  .הכניסות לחניונים הקיימים על רחוב הופיין

אל  מספר הכניסות והיציאות ,םמיהקיי , לרבות התאמת החניוניםניוןביצוע הכניסה לח . 13.3

 ץעיות יובהתאם להנחהרשויות,  על פי דרישות אגף התנועה,הם, יבוצעו ומ ניםחניוה

  ., ואישור המכוןךממוס הענות

בחשבון כי בעתיד יוקם חניון תת קרקעי נוסף בשטח  איביתכנון החניון וקומת המרתף  . 13.4

. בהתאם, לא ממערבו של הפרויקט, לכיוון צפון ין התת הקרקעבצמוד לחניו מכוןה

 תונות הפובחזית ב, מים וכדומה)יבוצעו תשתיות מסלקות ומזינות (תיעול, ביולא ו וכננוית

לצורך ההרחבות יתוכננו קירות הניתנים לסילוק בעתיד,  .ות החניון בעתידחבהרן ווילכ

  נים.וזאת על מנת לאפשר קשר / המשכיות בין החניו

ן חניות, קווי הפרדה סימו היה רצפת בטון בהחלקת "הליקופטר", עם פסיתרצפת החניון  . 13.5

  וחיצי הכוונה.

, עם פינות דרותדיקט מסו יותנבתבי ולבבטון ג ניון יהיוים ותקרת החקירות, עמוד . 13.6

, , בגוונים המותאמים לאיזורים ולמפלסיםוצבועים בצבע אקרילי קטומות או מעוגלות

  . כפי שיוגש לאישור המכוןהחניות, ו לרבות מספור

גות והמדרת החניה. המעליות ויגיעו לקומהמעונות יין של בנחדרי המדרגות והמעליות  . 13.7
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ת החניה ובין קומהמשתמשים בהן  את תנועת בקרול דריפהן יהיה לכך, שנית יתוכננו

  .המעונות מהתנועה ליתר קומות בניין קומת הקרקעל

ת החניונים התת קרקעיים עם כיכר הכניסה ות המקשרות אמעליות נוספ תוקמנהבנוסף,  . 13.8

  להיתר. שך לקומות המגורים), בהתאם למוצג בטיוטת הבקשה לא המבלבד (ל

והמכניות שיידרשו לצורך הפעלתו התקינה  ות הטכניותרכהמע לכ ועצנו ויבובחניון יתוכנ . 13.9

שחרור אוורור,  נים התקפים, כגון: מערכותשל החניון, ובהתאם לכל דרישות החוק והתק

  וכד'.  כניסה ויציאה קטרונית ללרה א, בקניקוזמצלמות אבטחה, כיבוי, כריזה, עשן, 

  .נהווכוה טושילבות , לרתל דרישות הנגישוהחניון יעמוד בכ . 13.10

יות, לפחות על פי דרישות ובחניון יהיו מספר מקומות חניה תקניים לאנשים עם מוגבל . 13.11

  .הרשויות

 3.00 - מ'. גובה ראש באזורי החניה לנכים לא יפחת מ 2.30 ההיגובה ראש מינימלי בחניון י . 13.12

  מ'.

, ךרוהצ יפ, על ותבנייני המעונ יון ושלשל החנ ניון ישובצו חדרי מכונות וחדרים טכנייםחב . 13.13

לרבות חדר  , כגון: חדר מפוחים, חדר חשמליניםיוהבנ קף החניוןימגודל והי שיתחייב כפ

  . כו'ו , מאגרי מים, חדרי משאבותתקשורת, חדר גנרטור לשעת חרום, חדר שנאים

  

  נגישות . 14

 ת לאנשיםשוויון זכויובהתאם לחוק  יעשהת ים המשותפיםור במעונות והשטחת הדיבניית יחידו

ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות  1998- נ"חשתה ת,ולעם מוגב

הותקנו על פי אנשים עם מוגבלות אשר , וכן כל תקנות שיוויון זכויות ל2009- לשירות), התש"ע

  .חוק זה

 הרשויות, וקבעיש כפי מספרב, סטודנטים בעלי מוגבלות פיזיתת מיוחדות לדירו בנו גםיכאמור, י

  .)לפחות (שתי יחידות מכוןה עשקב הממת פחו אאך ל

  כל שטחי החניון והשירותים הנלווים, יהיו גם הם מותאמים, על פי החוק והתקנות.

  

  אבטחה . 15

וזאת , ון ובקרהיגמ כותיתוכנן ויבוצע מערך אבטחה המתבסס על מערסגרת הקמת הפרויקט מב

  :הז פחבנס ,ביצועמפרט טכני מיוחד ל – של פרק ג' 8.9כאמור גם בסעיף 

 למעונות, חניון וקמפוס בגבולות הפיתוח ר ובקרת כניסותדומי . 15.1

ה מבנה ובכניס, בחזיתות המצלמות אבטחה בקומות המגורים, בשטחים הציבוריים . 15.2

 הראשית לקמפוס מדרום מזרח

 יתוחות הפקרוסלות חכמות בגבול . 15.3

 ביתן שומר בכניסה לחניון התת קרקעי . 15.4

 הוראות נו ע"פתכנוזם בהתאם להיי די על יוקםמפוס ניסה הראשית לקומר בכביתן ש . 15.5

   המכון ועל חשבון  המנהל

  



  15

  קיימות וחסכון באנרגיה . 16

  קן הבנייה הירוקה המעודכן.המבנים על כל חלקיהם יהיו מותאמים לת . 16.1

וגי ככל שניתן על מנת שהפרויקט יהיה אקול ויעשההיזם ינקוט בכל האמצעים שברשותו  . 16.2

  אנרגיה.ב ניוחסכו

יועץ בניה ירוקה מוכר ובעל נסיון מוכח, שיאושר זם ק הייעסי ,םימדקתהמן כנוהת בשלבי . 16.3

פירוט ( כות אנרגיהולשלב בהם מערכות חוס על מנת להתאים את המבנים ,מכוןעל ידי ה

  .ברשימת מתכננים ויועצים מוכתבים לפרויקט)

  .ץועפרט היפי מעל  נהיריהיו מונעי קשפונים לכיוון השמש,  ,גיות החלונות והפתחיםזגוכל  . 16.4

ימום המים יהיו מערכות סולריות, משולבות בהפעלה חשמלית, ומצוידות ות חמערכ . 16.5

  בטיימרים.

, תותקן תאורה וכדומה חניון ,פרוזדוריםדרגות, חדרי מ דוגמת ,בכל האזורים החשוכים . 16.6

  שנים לכיבוי אוטומטי.ם חייחוסכת חשמל, ע

תינתן  נות,ועמה ירימים מדיזם תשלויהעבורן יגבה במערכות החשמל והתקשורת ש . 16.7

ייה להתקנת מערכות חוסכות אנרגיה שיביאו להפחתת תשומת לב במסגרת הבנ

  התשלומים השוטפים.

  ון במים.ם יותקנו חסחמים לחסכעל כל הברזים הדירתיי . 16.8

קרת מבנה רכות, יהיה על היזם להתקין מערכת בל המעלצורך חסכון באנרגיה ושליטה ע . 16.9

  חשבת.ממו

  
  ט זהרפמה/הקמחוזה ה/ת במכרזושהדרי . 17

הדרישות במכרז/חוזה ההקמה/מפרט זה הינן דרישות יסוד מינימליות אשר משמשות כהנחיות 

  האופי והאיכות של הפרויקט. השלמת התכנון, ליזם לגבי  מנחות

מאלה במוצרים ו/או בתגמירים משובחים יותר ו/או היזם רשאי להציע שימוש בחומרים  . 17.1

חה יב מראש לאשר השבחה זו. השבמתחי ונאיין לם המזמה"), אוחבו (להלן:"הששנדרש

כאמור שאושרה, אם אושרה, לא תזכה את היזם בכל תוספת תמורה מכל סוג שהוא בין 

 וצאותשבחה, בין בעבור עבודה ישירה או עקיפה שנדרשה בגינה ובין בהבעבור הה

  תפעול/אחזקה בגינה.

פת למכרז המצור הנילהיתר ב שהבקוטת היטמופיע באם לקט יתוכנן ויבוצע בהתיוהפר . 17.2

הנ"ל,  תכנון הראשוני כמופיע בטיוטהאינו רשאי לשנות את ה היזם .וספותוהתוכניות הנ

הנדרש על מנת להגיש את כל . באחריות היזם להשלים את ילמעט התאמה לדרישות רישו

את כל  ן לקבלההיתר, וכ תולהשלים את התנאים הנדרשים לשם קבל להיתרהבקשה 

את אלה המפורטים בכל מסמכי המכרז/חוזה  וכן קוכחם הנדרשים האישורי

  ההקמה/מפרט זה.

, כאשר כל חלק מודגש שהמזמין מזמין נכס מושלם ושראוי לתפעול מכל בחינה שהיא . 17.3

ו חלק זה או אחר לא נדרשו  ואפילעודו (פרט אם צויין במפורש אחרת), יממלא את י

  מה/מפרט זה. חוזה ההקכי מכרז/מסבמפורש במ

דרני, על פי העקרונות שגיבש והמצויינים להלן, פרויקט איכותי ומו דורש ןיזממודגש שהמ . 17.4
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 ,ת הבקשה להיתר בניהוטטיועל פי  בכל חומר המכרזת והמפורט הדרישותועל פי 

ולעקרונות אלה,  מלא ומותאם לדרישותמענה . על הפרויקט לתת תומחייבוההמצורפות 

, ולכל ן הסופי לביצועהתכנו יתר,הל וןהתכנהשלמת במהלך אישור עם היזם שידונו  יפכ

  אורך תקופת הביצוע.

, לא יפול או איכות מתקן כלשהוו/או תגמיר ו/בהעדר הגדרה של סטנדרט לגבי חומר  . 17.5

 דרט שיושם בפרויקטמהסטנאיכות המתקן סוג והתגמיר ו/או  החומר ו/אוסטנדרט 

   .יפו- אביב- דמית תלמכללה האקבמעונות הסטודנטים 

ה והמערכות והביצוע בפועל יאפשרו מתן תכנון המפורט של המבנכי ה יאחרזם יהיה איה . 17.6

עים יספק מתקנים ואמצוכי הוא יתקין ו ,ה בשיטות בטוחות וחסכוניותוקשירותי תחז

  ים ובמקומות שהנגישות אליהם קשה.בגבה מתאימים כפי שידרשו לצורך ביצוע עבודות

ט, יעמדו בדרישות התקנים רויקפב בוניה ושישולקן הנדרשים לבר או מתר, אביזמוכל ח . 17.7

ים המתאימים, הן הרשמיים והן הבלתי רשמיים, ובהעדרם במפרטי מכון. יהישראל

עיף על פי המפורט להלן בסו מפרטי מכון רלוונטים, יעמדו בהוראות בהיעדר תקנים ו/א

ין ללא שות האיכות של המזמירעל כל חומר, מוצר או תגמיר לעמוד בד. בפרק זה 18

  .ותפשר

  

  ותכפיפ . 18

ים יהתכנון והביצוע יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות והמפרטים הסטנדרט

  והמחייבים, ולרבות:

  ט זה.מפר /חיות במסגרת מסמכי המכרז / חוזה ההקמה / חוזה התפעול ת וההנההוראו . 18.1

 ורושזם כפי שיאחר מכן תוכניות היאלולמסמכי המכרז  פתהמצורטיוטת הבקשה להיתר  . 18.2

  .כוןהמע"י 

  הרלוונטי. החלות על השטח עיר תכניות בניןהוראות  . 18.3

הועדה המחוזית ו/או , 16.3.2018 ביוםשהתקבל אצל המכון תיק המידע הוראות והנחיות  . 18.4

  הועדה המקומית ו/או אגף מהנדס העיר.

קוד יפ: לרבותויות אחרות (ות של גורמים סטטוטוריים, בעלי תשתית ורשוהנחי ראותוה . 18.5

, חברת החשמל, בזק, משטרת ישראל, משהב"ט, באות, משרד הבריאותת הכושר, העורף

כות הסביבה, רשויות/חברת חברת הטלויזיה בכבלים, גורמי בטחון ממלכתיים, גורמי אי

 עירוניות, וכו').

 עציהם.ת המזמין, המינהלת ויוהנחיוהוראות, נהלים, ו . 18.6

 .וחכונו משהותק התקנותו 1965- תשכ"הה חוק התכנון והבניה . 18.7

 .ותקנו מכוחותקנות שהוה 1958- תשי"חה, הנדסים והאדריכליםהמ חוק . 18.8

 .ותקנו מכוחותקנות שהוה 1969- תשכ"טהלעבודות הנדסה בנאיות,  חוק רישום קבלנים . 18.9

 הוראות למתקני תברואה (הל"ת). . 18.10

 מוגבלות. אנשים עםההוראות בנושאי ות, התקנים והתקנ החוקים, . 18.11

 כל הפרקים. –משהב"ט/ההוצאה לאור  –ל) וחכה בנין (הספרהמפרט הכללי לעבודות  . 18.12

מפרטי מכון (מפמ"כ). בהיעדר תקנים ישראליים  –תקנים ישראליים בתוקף, ובהעדרם  . 18.13
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) של ECים (תקנים של ארה"ב, ו/או תקנים אירופאי –ו מפרטי מכון רלבנטים ו/א

 ן.ימזהמרן באישור הוראות יצ – בהיעדרם המזמין. רובריטניה, צרפת או גרמניה, באיש

 .1970- תש"להסח חדש] ,ונ[ ודת הבטיחות בעבודהקפ . 18.14

 .1954- ד"יתשה, חוק חשמל . 18.15

 תקנות הבטיחות בעבודה. . 18.16

אמצעי שימור אנרגיה  –תשתית  ומיות/אגף ניהול משאבימפרט משרד התשתיות הלא . 18.17

 בור.במבני צי

 ם.ייחוקי העזר העירונ . 18.18

 ).2000' (פבר הרבול משרד התחתכנון חניונים, שד'  פרק –הנחיות לתכנון חניה  . 18.19

  
המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו במהדורותיהן  ,כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות

  יותר, נכון למועד השלמת הפרויקט.השלמות והמעודכנות ב

  פים.שהם מצורפים ובין שאינם מצור מסמכי החוזה, בין חד אתכל המסמכים דלעיל מהווים י

קראם והבין  המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, כי ם כליאצנמכי ברשותו היזם מצהיר בזה 

ע את עבודתו את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצ

  בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

ם, ניתנים לרכישה למכרז ואינם ברשותו של היז ופינים לעיל שלא צורהמצו המפרטים הכלליים

  , הקריה, ת"א.16יטחון, רח' הארבעה ד הברשמל צאה לאור שבהו

 תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר –המשמעות וכד' - במקרה של סתירה אי התאמה, דו

  .)יצועים לבתנאים כלליים ומיוחדחלק ב' (ב 8העדיפות המוגדר להלן בסעיף 

  
  

ת צוו – יצועי ותכנון מפורט לבישולר תכנוןשלמת המן הזבהשגחה מטעם היזם  . 19

  ולהינ

  .)תנאים כלליים ומיוחדים לביצועחלק ב' ( ה המפורט באר

  

  
  

  המתכננים המועסקים ע"י היזם . 20

זם ע"י אדריכלים י מכרז זה תתוכננה על חשבון היכל עבודות התכנון הדרושות על פ . 20.1

  .ייםרשוומהנדסים 

חוק ל 11סעיף  לפי ורשוייםם והאדריכלי םיהמתכננים יהיו רשומים בפנקס המהנדס . 20.2

  .1958- תשי"חה ,ריכליםוהאד םסינדהמה

שנים, ובעלי נסיון מוכח בתכנון  10כל המתכננים יהיו בעלי נסיון מקצועי של לפחות  . 20.3

  מים לפרויקט המעונות.פרויקטים דו

ו/או מתכננים אשר נלקחו מתוך  רז זה, למעט המתכננים המוכתבים במכהמתכננים . 20.4

לצורך זה על היזם ל, והנמה שלראש ובכתב טעונים אישור מויקט, מתכנני הפר תרשימ

כננים לאישור המנהל, בפורמט כמתואר להלן, מיד עם הוצאת להגיש את רשימת המת

א לאשר מתכננים ו/או מנהל ו/או מפקח שאינם עומדים צ.ה.ע. המנהל רשאי של
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  פורטים, או מכל סיבה אחרת שתראה לו.ים המבקריטריונ

כנון הפרויקט עד כה לק בתחו חקל שרא ים ויועציםלהמשיך להפעיל מתכננ היזם מחויב . 20.5

אדריכלות, קונסטרוקציה, תנועה וחניה, פיתוח ונוף,  הבאות: פלנותבמקצועות/דיס

  ה ירוקה (להלן: "מתכננים מוכתבים").תברואה, בני

צוע צוע ולבייבלהשלמת תכנון לרישוי ומפורט לנדרשות ת הנופלביתר המקצועות/הדיסצי . 20.6

עם שאר היועצים אשר מופיעים ברשימת קשר תהל, יב, אך לא חיל, רשאי היזםבפוע

וגם הם לקחו חלק בתכנון הפרויקט עד כה (להלן:  6 נספחה בהמתכננים המופיע

  נוספים"). נים מתכנ"

והיועצים, הן המוכתבים, הן  כנניםבכל מקרה, מובהר כי כל האחריות על עבודת המת . 20.7

של היזם בלבד, לרבות  נהיה, יםשימת היועצבחר שלא מראשר היזם  והן יועצים םהנוספי

יוטת הבקשה להיתר בניה, ולמכון לא תהיה שום אחריות האחריות על התכנון המופיע בט

  כננים והיועציםבגין עבודת המת

ורה מצד המתכנן, הן כלפי היזם, ות ברהסכם היזם עם המתכננים יכיל בין היתר התחייב . 20.8

בוהה ביותר, לפי כל כללי ג תיועקצנון ברמה מבודות התכ, לבצע את עכלפי המזמין והן

ח זמנים הכלולים במכרז זה, ובהתאם לחוק התכנון המקצוע, בהתאם להנחיות ולו

  ת כל זכויות היוצרים למזמין.והבניה, וכן הקניי

ב של תכן ו/או הביצוע טעונה אישור מראש ובהתכנוהחלפת מתכננים ע"י היזם במהלך  . 20.9

  .המנהל

תדירות גבוהה, בהתאם לדרישות מנהל ב םמחובתקוח עליון המתכננים יבצעו פי . 20.10

רוייקט ככל שיידרש, על ידו, וכמתבקש מקידום הביצוע של המבנה, ויוציאו דו"חות הפ

תכננים אשר "י המקוח עליון בהתאם לממצאים. הפיקוח העליון יבוצע באופן אישי עפי

  .הלמנרות גם אל יועבר ישי ין. הדיווחו ע"י המזמרשתכננו את המבנה ואשר או

אום התכנון בין כל המתכננים והיועצים המעורבים בתכנון הפרויקט, יאחראי לת זםהי . 20.11

אם נבחרו על ידו, בין אם נבחרו בעבורו ע"י  ובינם לבין המזמין, המשרד ויועציהם, בין

 המזמין.

  

 ן התכנושרותי  . 21
 ים:חומים הבאם יהיו בתזישרותי התכנון והפיקוח החלים על ה

 וביצוע עליוןח וקפי ,נוןיאום תכניהול ת

 אדריכלות

 קונסטרוקציה

 מתקנים תרמיים ותברואיים

 חשמל

 מעליות

 מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור

 תוח שטחנוף ופי אדריכלות

 הנדסת תנועה ותחבורה

 בטיחות
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 טלפונים

 וביסוסקרקע הנדסת 

 מטבחים

 סופרפוזיציה –ות כרתאום מע

 אוד וביטחוןמוך ממתח נ

 קהסטיאקו

 ובתיקש

 ניוםמיולא

 איטום

 ספרינקלרים

 תאורה

 אדריכלות פנים

 שילוט

 חיפוי אבן

 הנדסת דרכים

 לוחות זמנים

 מודד מוסמך

 בקרת מבנה 

 מורשה נגישות –עם מוגבלויות  לאנשים סידורים

 מרחבים מוגנים/מיגון

 רוקהיה ינב

 איכות הסביבה

 המנהל , ולפי קביעתאחר, עפ"י הצורך

 

קלים, אשפה, מתקני שינוע עי עפ"י הצורך, בתחומים כגון: אצוקמץ עוע היזם בייבנוסף, יסתיי

 ש. והרמה, תפעול ואחזקה, תכנון פונקציונלי ובכל תחום אחר שיידר

  חברה מתמחה. לש קצועיבתחום בקרת אקלים וחסכון באנרגיה, יסתייע היזם בייעוץ מ

  

תקופת התכנון  כל ךורלאע, יינתנו יקוח העליון על הביצושירותי כל המתכננים, לרבות הפ

 והביצוע של המבנה, ולרבות בתקופת הבדק בת השנתיים.

  

  .המתחםשירותי כל המתכננים יתייחסו לכלל 

  

י לליווי עוצדם מקהקצאת כוח אניהול הפרויקט באמצעות ת של היזם לצורך בב מיוחדתשומת ל

תמיד לכל מ חויוודתוך מעקב  ,ת והשגת ההיתר למתחםהדוק של כל הליך הטיפול בהכנת, הגש

  במלאכה, לרבות למנהל. יםפהשות

 השגה מהירה של ההיתר הוא בנתיב הקריטי של החוזה/ההקמה.
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כות, אום מערימקצועיים של ת בשירותים ,ניהול השלמת התכנוןלצורך  ,יסתייע היזם כמו כן,

ר מטעם ועבו אום המערכותיתכניות תת גורם מקצועי מנוסה בתחום, אשר יכין את ועבאמצ

 .םזהי

במסגרת זו, יהיה על היזם להכין תכניות סופרפוזיציה מפורטות לגבי כל מפלס הנכלל בעבודה, 

הלי הכנה ("זומים") באזורי צמתים והסתעפויות. נ רב יותלרבות חתכים מקומיים ופרוט ר

ות אום מערכיה. תוכנית תלתכניות הסופרפוזיציה יימסרו ליזם הזוכ סחילה בתכו טרויופ

  בנטיים יועברו למנהל הפרוייקט לפני הביצוע.י האדריכל ויתר היועצים הרלע" בכתב ותמאושר

  

כי תכנון הפנים של רכיבי מבנה טיפוסיים שרותי המתכננים יכללו הכנת מצגות להמחשת מער

רצעות, מטבח לשימוש רב תכליתי, חדרי ה –מצב, ממ"מ  ירים, חדפקיד מנהל, מזכירות, חדרי

ולהתייחסות גורמים מקצועיים של  בחלופות אחדות, לבחינה הלק לתקבולמות ל ואאוכ דרוח

 המשתמש.

  

  אישור מתכננים

את צ.ה.ע, שימת מתכננים ויועצים מטעמו, עם הוצעל היזם הזוכה להגיש לאישור המנהל ר

  :ןגם את המתכננים המוכתבים על ידי המכו לוכלימה ת. הרשבפורמט כדלקמן

  מס'
  סד'

   מס'  שם  נוןמקצוע התכ
  יושרי

  טלפון, פקס'  כתובת

          ניהול, תיאום, תכנון ופיקוח צמוד  01
          אדריכלות  02
          קונסטרוקציה  03
          ם ותברואייםמתקנים תרמיי  04
          חשמל, מנ"מ  05
          מעליות  06
          , חימום ואוורוררויר, קיראווג מיז  07
          ופיתוח שטח אדריכלות נוף  08
          הורבחותה הנדסת תנוע  09
          בטיחות   10
          טלפונים  11
          הנדסת קרקע וביסוס  12
          מטבחים  13
          סופרפוזיציה –תאום מערכות   14
          ביטחון  15
          אקוסטיקה  16
          שורתמחשבים ותק –תיקשוב   17
          אלומיניום  18
          איטום  19
          קלריםספרינ  20
          תאורה  21
          ניםפ תוכלריאד  22
          שילוט  23
          חיפוי אבן  24
          הנדסת דרכים  25
          לוחות זמנים  26
          מודד מוסמך  27
          הבקרת מבנ  28
 –סידורים לאנשים עם מוגבלויות   29

  מורשה נגישות
        

          נים/מיגון גוחבים מרמ  30
          בניה ירוקה  31
          קרינה אלקטרומגנטית  32
          המזמין רישתד יפל – אחר  
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היזם יעביר לאישור המזמין את רשימת המתכננים כולל קורות חיים, פרופיל משרד ופרויקטים 

 הנזו אי דרישה גודל דומה. מתכנן שלא עבר אישור המזמין לא יועסק בפרויקט. לדוגמא בסדר

  חלה על המתכננים המוכתבים והנוספים.

  

 קטוילהעסיק בפרמתכננים/יועצים שאין 

חל איסור על היזם להתקשר ולהעסיק , יינתן ע"י המנהל אישור מפורש לנהוג אחרת אם אלא

  בפרויקט את:

 עו"ד – רענן הר זהב ד"ר . 1

 רו"ח – ערן שקדמר  . 2

 בע"מ חברת קו לתיאום ופיקוח . 3
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  ומיוחדים לביצוע המעונותלליים ים כאנת – בחלק 
  

 
 תאור העבודה . 1

, הקמה, תפעול, בדק ותחזוקה והפעלת מעונות ועצילבו לרישוי ןנותכהשלמת בודה כוללת עה

  י המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.פל סטודנטים ע

  

 מקום המבנה . 2
יה נב רתיק המידע וטיוטת הבקשה להיתל, בהתאם הטכנולוגי חולון וןמכהמבנה ממוקם ב 2.1

ה ההקמ םהסכ ת שלרט בהגדרווכמפו ,)11 - ו 10ים ספחנ( לחומר המכרז יםהמצורפ מעונותל

 חים.פסנוב
 התכנון והביצוע:של היזם בהיבטי גבולות האחריות  2.2

 כהגדרתם בהסכם הקמה ובנספחים. –המבנים  2.2.1

גבולות פיתוח המסומנים בתכניות של המתחם במלא פיתוח צמוד: פיתוח צמוד  2.2.2

ל ע ,י הגובלמשקים עם הפיתוח העירונוכן טיפול במ ים וחניות,כביש המצורפות כולל

י פל ע –אם הם מחוצה לו  בין אם הם במגרש ובין ,תמיקוהמ ת הרשותי הנחיופ

מת שדרוג והתא, לרבות )3.2בנספח  1חוברת א( תכניות עם גבולות הפיתוח המצ"ב

בולות הפיתוח עם ג זרחי קיים וחניון מערבי קיים (שאינו כלול בתוכניתחניון מ

 ותולורך גבשלא ממשקטיפול ב תכלול גםהעבודה  .ם)זיהנ"ל, אך מחייב את ה

 ך הקמפוס. ח בתוכנית הנ"ל, במפגש עם פיתוח קיים בתויתופה

רכת, ולפי בממשקים כמוגדר לגבי כל מערכת ומע –חיבורים למערכות עירוניות  2.2.3

 אם הם מחוצה לו.ין וב רשעלי תשתית, בין אם הם במגהנחיות הרשות המקומית וב

ות של שדחו א/מות ות קיימערכול ם ו/או סופייםמעקפים זמניי ,חיבור, ניתוק 2.2.4

 הקמפוס.
העיר, אצל בעלי תשתית ואצל גורמים לקבל באגף מהנדס קרקעי יש - משק תתממידע לגבי  2.3

 , וזאת בנוסף לקיים, אם קיים, בתיק המידעו/או הגובלות במגרשורשויות אחרות הנוגעות 

 .ף למסמכי המכרזהצור
עים למכון ודיה יםמטרדנספח  ראה גם(טרדים יפול במנית לצורך בטפותשומת לב היזם מ 2.4

, לרבות תחםבמאו כפי שיתגלו ימים שונים הקי) 39נספח כ, סמכי המכרזהמצורף למ

לרבות כניסות זמניות ו/או  ,תשתיות קיימות ופית שלה זמנית או סהצורך בהעתק במידתו

 .המווכד פנימיים של המכון שירותם הקיימים ודרכי ניוניסופיות לח
 כון. מה ורישבוצע רק באל האמור לעיל יכ גם 2.5

  

 מסירת אתר העבודה ליזם . 3
, בפועל לצורך הקמת הפרויקט המתחם/זם על מקרקעי החוזהלקראת מועד עלייתו של הי 3.1

ר בעבר ר נחפ, הכולל בין היתר גם את הבור החפור אש)"AS-IS"( האתר, במצבויימסר לו 

  .ועוד היריעיי הל ידע עני כפי שבוצוז זמניק ןקתמבמסגרת פרויקט קודם, כלונסי דיפון, 
ביצוע עבודות ההקמה  התחלת ולפני הסכם ההקמהלאחר אישור התכניות בהתאם לאמור ב 3.2

בהם עתידים  ממנואו כל חלק  מתחםיגדר היזם את ההמנהל,  דייל קבע עייועד למועד ש
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סידורי  יבצע ;יתקין את השילוט הנדרש בהתאם לדין ;ידור תקניות בגלהתבצע העבוד

העלולים להיגרם עקב  לגוף ולרכושנזקים לרבות  ,קים כלשהםזנ ניבפהגנת האתר בטיחות ל

שאר תר ויעשה את כל שיטפונות של הא וכן יבצע סידורי הגנה בפני הצפות או ;ותהעבוד

ומשטחי אל  היזם את כל דרכי הגישה יבצע ההכנות הנדרשות כדי לבצע את העבודות. כן

ם בשים לב לכך שהמבנים הקיימי ועצבוי עבודות אלולצרכי עבודתו.  לו יםרשהעבודה הנד

ף את האתר היזם יקי .אורך כל תקופת הקמת המתחםמאוכלסים ופועלים כשגרה לבקמפוס 

 ירותיםש בותלר ,אתר, אזורי התארגנותהמשרדי  ; ויקים באתר אתשערים בה בעבגדר ויק

 הרשויות י"עו י שיאושר ל, כמפורט להלן וכפריםחומלאזורי אחסון כן ו לעובדים וחדר אוכל

 .והמנהל
שלום ליזם לא תהיינה כל תביעות מכל סוג כנגד המזמין בקשר לאמור בסעיף זה לרבות לת 3.3

ו גורמים אאו בעלי תשתית, של רשויות,  ןודתו עם דרישותיהעבור הוצאות תאום עב

 ויותלת אישור מהרשבאי קב לא יהיה .או יוזמים אחריםנים ועם עבודתם של קבלמכים מוס

ו או סיבה לעיכוב הביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי כלשה קדוצי םמשו

 המנהל או הוראות החוזה. הוראות המפקח,
תר ושטחים ות באתהיה ליזם כל תביעה מכל סוג כנגד המזמין בנוגע להתארגנן לא כמו כ 3.4

סוג ף מסונן יינעלגבי כל ים כמפורט לעיל, וכן רשותו ו/או פינוי אותם השטחשהועמדו ל

בכלל זאת, היזם יקח בחשבון גם את שיטת תכנון  .המתחם/כלשהוא הקשור להקמת המבנה

 .)3.2נספח ( 5ון יגיל 1א. בחוברתג התארגנות, כמוצ חפירות והביסוס במגבלות גבולותה
, עמודי ) ושיחיםשל עצים (למעט עצים לשימורסילוקם אי לעקירתם ולה אחרהיזם יהי 3.5

 או , העתקתבשטח המתחםון, אספלט וכד') הנמצאים טבם (כירחא יםה או אלמנטתאור

ועים עים והבלתי ידהקיימים, הידוקרקעיים - וטיפול במטרדים העיליים והתת גדרות שימור

מלא עם  או) באתר יהיה בתאוםיימצ . טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו (אםלמזמין

 באישורם ,םתילהנחי םאהתב ת,לי התשתיאו עם בענוגעות בדבר הרשויות המוסמכות ה

 עקירהביצוע דיפון לבור הקיים ו/או החדש, , ובכלל זה הסטת תשתיות, בתיאום עם המנהלו

ל יזם כוכיוצ"ב. לא תהיה ל , תאורה, השקיה, ריהוט גןמחיהשל עצים, צלה מחודשת ושתי

 נ"ל.או בטיפול במטרדים ה ג כנגד המזמין בגין הצורך בסילוקתביעה מכל סו
היזם למקום חדש,  שבוןחל וע דייל עתועתק המגרש למעונות  םושבתח ספוקמגדר ה 3.6

סגור מחדש ות ל,ישור המנהשתוגש לא על פי תוכנית התארגנותבגבולות השטח להתארגנות 

יה על היזם להעביר את גדר הקמה יהבתום ה .מכוןהולפי הנחיות  הכל בתאום - את הקמפוס

חריות היזם לשמר גדר אבהמאושרות.  חויתהפלתוכניות  ס למקומה הסופי בהתאםהקמפו

 דיה.זו במהלך ההקמה לרבות שמירה על ניקיון הגדר משני צ
אשר בוצע לאחרונה על ידי המכון: גידור פח עם  רודיג םקיי ולדרום בשטח המתחם למזרח 3.7

ת אם לדרישות והוראורות אלו הוקמו בהתגד ."גן גדר"וגדר גרפי עיצוב טפט בציפוי 

  עירייה.ה
א התחייבות המכון ובמצבם הנוכחי ולכל אורך תקופת ההקמה ה תרוי הגדתשם ויק

  ם.קופת הקמת המתחייבות זו לכל תלעירייה, והיזם יכנס לנעלי המכון בהתח

לרשות המכון  היום ההקמה להעבירבסדר" ועל היזם לשמור, לתחזק ולגנן את גדר ה"גן ג

  ליזם. ביום המסירה פי שהיתהבמצב מעולה, כ
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או דרישות המכון. בסיום לפי הצורך  נהיתק וכן את גדר הפח המעוצבת ויתחזק רמשים היז

על היזם לפרק ולמסור את גדר  - המכון רישות הרישוי ווהקמת גידור חלופי לפי ד ההקמה

 הכל לפי דרישות המכון.   ,מהקמפוס הקלסלאו ן מכוהפח המעוצבת לרשות ה

 

 הולני תוצו –ון וההקמה היזם בזמן התכנ מטעם השגחה . 4
ם מתחייב להעסיק לאורך תקופת התכנון והביצוע של הפרויקט צוות ניהול מקצועי זיה 4.1

וע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן יון מוכח בביצעית גבוהה ונסהנדסי בעל רמה מקצו

 .הז רזכמלעבודה נשוא 
 ,ןנוהתכהשלמת  של היזם את כל עבודותהצוות ינהל, יתכנן, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו  4.2

והביצוע החלות על היזם, במהלך שלבי התכנון,  ההיתר, תכנון מפורט לביצוע יך השגתלה

הנחיות לגבי צוות ניהול בתקופת ול והתחזוקה. ה ותקופת התפעהאישורים, הביצוע, המסיר

 .)4 נספח( פעולט התבמפר אהר –ה חזוקהתפעול והת
 לעאין מניעה כי אותו ב( ןמלקכדום המפורט מלעיל יכלול את המיניהצוות שיועסק כאמור  4.3

תפקיד ישמש בו זמנית או בנקודות זמן שונות במספר תפקידים, ובתנאי שלא יהא בכך לפגוע 

 בכל תפקיד בכל נקודת זמן): בתפקודו 

שרה מלאה, במשך כל או אדריכל במבנין מהנדס  –מנהל פרויקט מטעם היזם  4.3.1

תובת לכל פניה כ שמשוי הההקמבודות כז וינהל את כל ער יר, אשההקמהתקופת 

סיון מקצועי מוכח י. מנהל הפרויקט יהיה עם נההקמהן, במשך כל תקופת יממהמז

ל מ"ר כ 8,000ויקטים ציבוריים בישראל, בשטח רפ 3של ניהול הקמה של לפחות 

ת. על השנים האחרונו 10- קומות לפחות, ב 10 אחד מהם בןפחות ות, ושלפחל חדא

 .תבתחום עבודות גמר ומערכו םג תרהילהיות בין הנסיון המצטבר 

והליך התכנון השלמת מהנדס בנין או אדריכל במשרה מלאה בזמן  –מנהל תכנון  4.3.2

רט המפו התכנון במהלךל לפחות חצי משרה בבשיעור ש לקיתשרה חובמהרישוי, 

 3כנון של לפחות נון יהיה עם נסיון מקצועי מוכח של ניהול תל התכ. מנהיצועלב

חות, ושלפחות אחד פל חדאל מ"ר כ 8,000ראל, בשטח שיבם ייקטים ציבורפרוי

בין  השנים האחרונות. על הנסיון המצטבר להיות 10- קומות לפחות, ב 10מהם בן 

להימשך עד הולו התכנון וניתר גם בתחום עבודות גמר ומערכות. על בקרת הי

 מר.ותעודת ג 4קבלת טופס ת הבנין וללהשלמ

לניהול  שיהיה אחראיוסה במשרה מלאה, נמוק תיבנין ו נדסמה –מהנדס ביצוע  4.3.3

העבודה באתר, במשך כל תקופת הביצוע. מהנדס הביצוע יהיה עם ניסיון מקצועי 

חות, ות לפקומ 10בני פרויקטים ציבוריים בישראל  3ביצוע בלפחות ניהול  מוכח של

 ות.האחרונהשנים  10- לפחות, ב חדאל מ"ר כ 8,000בשטח 

ת ביצוע פוך כל תקומנוסה, במשרה מלאה, במש ךמוסמ ראשי לשלד מנהל עבודה 4.3.4

 2השלד. מנהל העבודה יהיה עם נסיון מקצועי מוכח של ניהול ביצוע בלפחות 

 חדאל מ"ר כ 8,000קומות לפחות, בשטח  10יים בישראל בני קטים ציבורפרוי

 השנים האחרונות. 10- לפחות, ב

כל תקופת ביצוע  ךשבמ, במשרה מלאהסה, לגמר, מוסמך ומנומנהל עבודה ראשי  4.3.5

 ודה יהיה עם נסיון מקצועי מוכח של ניהול ביצוע בלפחותבעעבודות הגמר. מנהל 
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 חדא למ"ר כ 8000ת לפחות, בשטח קומו 10ראל בני פרויקטים ציבוריים ביש שני

 האחרונות. השנים 10- לפחות, ב

, תוכערהמהביצוע של חראי לניהול התכנון ומהנדס מערכות, ותיק ומנוסה, שיהיה א 4.3.6

ת. מהנדס המערכות יהיה עם נסיון וכבמשך כל תקופת התכנון והביצוע של המער

 10אל בני טים ציבוריים בישרויקפר שני מקצועי מוכח של ניהול הקמה של לפחות

 השנים האחרונות. 10- לפחות, ב חדל אכ מ"ר 8,000ת, בשטח קומות לפחו

 .ועיצל תקופת הבסה, לכאתר, ותיק ומנוממונה בטיחות ב 4.3.7

 מודד, ותיק ומנוסה, במשך כל תקופת הביצוע. 4.3.8
 חוזה זהיפקח על קיום הוראות  ,מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד םהיז 4.4

 .יר למנהלוידווח באופן סד
 התכנון, חברי צוות התכנון  יקט מטעם היזם, מנהלהפרו החלפה של מנהל ו/או מינוי 4.5

י לסרב ש ובכתב, של המנהל. המנהל יהא רשאארמ, ורטעונים אישומהנדס הביצוע יהיו 

חברי וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מללא צורך במתן נימוקים, כלשהו,  יולמינ

 הצוות.
כדי לשחרר את היזם  ריוי מחבל הצוות או של מתו שהעסקכי לא יהא במובהר בזאת  4.6

כלשהי  ךכדי לגרוע בדר וא ן,לן או מקצתזה ועל פי כל דין, כומהתחייבויותיו לפי חוזה 

 לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה. םזמאחריותו הבלעדית של הי

  

 היזם הזוכההגשת מסמכים לאישור ע"י  . 5
שתן, לאחר שהותאמו וי לפני הגלריש להגשהתכניות מין המז ישורכה להגיש לאעל היזם הזו 5.1

קי הפרויקט, כמפורט להלן, לח כלי לגברויקט, תואמו עם כל יועצי הפלדרישות הרשויות ו

 צ.ה.ע.:ד מתן עוממ חודשבתוך וזאת 
  

  

  פרוט

  קנ"מ    

  1:250  ..ויקט..................תכניות העמדה במגרש, של כל מרכיבי הפר  א.

  1:100  .............................................ט....ות כל מפלסי הפרויקניתכ  ב.

  1:100  ..................הפרויקט............... לשם יינתכים עקרוחזיתות וח  ג.

לליים, עומסים תאור מילולי המסביר את שיטת הבנייה של הפרויקט, עקרונות תכנון כ  ד.
ש, שנדרה פרטוהכל בהשוואה למ –רכות אופן שילוב ציוד ומע ומרים, תגמירים,במבנה, ח

  ספקטים עפ"י הצורך.ובצרוף תעוד ופרו

  

    י חוק התכנון והבניה.מפורט, עפ" םחישטחישוב   ה.

    י שלבי הביצוע.בגפירוט ל  ו.

    פירוט ועדכונים לגבי פינוי מטרדים במגרש.  ז.
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    עמידה בתקנות הל"ת. וביחיש  ח.

    רף.חישובי עמידה בתקנות פיקוד העו  ט.

  

 מיאואך לאחר תיבסטטוס "לעיון" פיות על היזם הזוכה להגיש לאישור המזמין תכניות סו 5.2

, לפי הפירוט ה.ע.מצ. חודשים 5תוך  ,ןחלקי הפרויקט, לפחות כמפורט להל כללגבי נון כת

 שלהלן:

  

  קנ"מ    

    אדריכלות  .א

  1:250  ....................................................תכנית העמדה מעודכנת...  )1  

  1:50  ..........................המפלסים...........  אדריכלות של כלניות תכ  )2  

  1:50  .................................................וקדמים.מוחזיתות  חתכים  )3  

  וחדרי המדרגות המחוזקים  חבים המוגניםכים של המרתכניות וחת  )4  

  ...............................................ליהם.המובילים א

  

1:50  

   ובידוד, ניקוז, מדרגות, מעטפת הבניין, איטום לשם מימוקדפרטים פרוט ו  )5  

  ............., מזנון, וכיוצ"ב.שירותים, מטבחונים

1:10 ,1:5, 1:1  

    רשימות גמר לכל החללים.  )6  

        

    קונסטרוקציה  ב.

  1:50  ........................................................ופינוייםה חפיר תכניות  )1  

  1:50  ..................................ביסוס................................... תוינתכ  )2  

  1:50  ..................................................תכניות רצפות ותקרות......  )3  

  1:20  .........................ניות קורות יסוד + חתכים.....................כת  )4  

  1:5, 1:10  .................................פרטי עמודים/קורות..........................  )5  

  1:20  ........................רחבים מוגנים.........תכניות חדרי מדרגות ומ  )6  

  1:20  ....................ים לכל קומה............................טיפוסיכים תח  )7  
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  1:1, 1:5, 1:10  ור רכיבים טרומיים (אם תאושר בניה טרומית)חיב יטרפ  )8  

    חישובים סטטיים, לרבות לרעידות אדמה וכוחות רוח.  )9  

    חישובים תרמיים.  )10  

        

    מתקני תברואה  .ג

  1:250  ................חיבורי חוץ................................... –טח תכנית ש  )1  

    תיות קיימות (באם ידרש)טת תשסה יתכנתו  )2  

  וי אש, תכניות תכניות המים לכיב בכל המפלסים לרבות במים וביו  )3  

  ............................................המתזים (ספרינקלרים)

1:50  

    ריות.ואיזומטות ימסכ  )4  

    מאגרי מים.  )5  

  וי אשפה.מתקני פינ  )6  

  

  

    חשמל  .ד

  1:250  .........................................................................ץוח ריחיבו  )1  

  1:50  ........תקשורת ותאורה.........תכניות פריסה עפ"י קומות לכח   )2  

  1:50  ................................................................הארקות יסוד.....  )3  

  1:50  .........................................................................ק.ברכליא   )4  

    לוחות חשמל. –ארונות חשמל   )5  

    סכמות חשמל.  )6  

    מעליות.ל לחשמ  )7  

    חשמל למיזוג אוויר.  )8  

    פרוט חדרי האנרגיה.  )9  

  רש).ח' שנאיים (אם ייד  )10  
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    רמיזוג אוי  .ה

קור  רתמשולבת עם אגיות זרימת מים מכות של שיטות מיזוג אויר שנבחרו בעזרת סקווי דח ותניתכ  )1  

ויר בגז בהתפשטות ישירה אינוונטר כות ו/או מערכות קרור אוסכמות זרימת אויר בבניין של כל המער

  .הכל כפוף לשיטת הקירור – אחראו 

  

, ליום אופייני עת שיא וליום שיא בקיץשל וםימוחלקירור  חדש כולוהי של המבנה חישובי עומס תרמ  )2  

  י האגירה.ורך חישוב מתקנמעבר ובחורף לצ בעונות

  

א , מיקום יחידות מ"םק אזוריים וקומתיינרת, מיקום שסתומי ניתותכניות מפורטות של תוואי צ  )3  

  הטיפול בהם.ידות מפוח נחשון ודרכי ויח

  

    יניקה ומערכות אויר הצח ופנוי עשן. תוכערמ יזור אויר,רטות של תעלות פת מפותכניו  )4  

    עקרוניות של המערכות.ה כולל סכמות ר מערכות הבקרואת  )5  

    וד.הציומפרטי פרטי   )6  

כולל מערכת ספיגת ) פונקציות שכאלהכננו (ככל שיתוקפטריה ומטבח ויר מנדפים מנוי אימערכת פ  )7  

  .רשתאחת בגבוי לספיקה הנדריחות כפולה 

  

  נוספת הדרושה להבהרת המערכות בפרויקט. יתנכת לכ  )8  

  

  

    פיתוח  .ו

  1:250  .........תכניות במפלסי הקרקע...................................  )1  

  1:100  ...............................ת תנועה וחניה...................ניתכ  )2  

  

    בגזש/עשן וכיבוי גילוי אמערכות   .ז

  כניים.רטים טפמות יותכנ  

  

  

    מערכת ספרינקלרים  .ח

י אספקה לרים כולל תכנית צנרת, תכנית חדרי מכונות, קומערך הספרינקמפורטות של  תותכני  

  מכון התקנים.על ידי מאושרות  –גירה ראשיים ומיכלי א

  

  

    טלפוניה ומחשוב  .ט
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  1:50  י קומותתית ארונות ותעלות לפתכנית פריסת נקודות ותש  )1  

    סכימות.  )2  

    קו.- תכניות חד  )3  

        

    י אש)רת מבנה/גילווך (בטחון/בקמנמתח   .י

  1:50  ..בחניון................מות י קופל קצה ע ידתתכניות פריסת יח  )1  

  1:50  י קומות בחניון.....פ לרונות עות ואתכניות תשתיות, תעל  )2  

    קלית.ורטי סכימה  )3  

    קו.- חד יותתכנ  )4  

    פרזול ותכנית דלתות ופתחים אחרים. –תכניות פרטים   )5  

        

    מעליות  יא.

    תכנית מעליות כולל פירים.  )1  

    נועים וח. מכונות.מובילים ומ בסיסיםיים כולל חתכים אנכ  )2  

    ואם עם האדריכל.ולל גימור מתתא. כתכנית ה  )3  

    פוי חוץ.ציו –משקופים   )4  

    ים.פרט  )5  

        

יות האחרות, ככל שידרש צועהמק תיפלינוציפלינות אלה ובדיסצתכנית מפורטת אחרת בדיס לכ  .בי

  להבהרת התכנון.

  

  

 יצוע"בסטטוס "לב ות עבודה מפורטותניתכסט מלא של נהל לאישור סופי על היזם להגיש למ 5.3

 .לבפוע בודותתחילת ביצוע הע לפני לחודשוזאת עד הפרויקט, כמפורט להלן,  יכל שלבל

 ים.פלסהמ לכות אדריכלות מעודכנות, לרבות סט פרטים מלא, ביחס לינכת  .א

 רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניום, ביחס לכל המפלסים.  .ב

 .יםימת תגמירים, ביחס לכל המפלסשר  .ג

 ם.כנות ומפורטות, ביחס לכל המפלסימעוד תכנית קונסטרוקציה ומערכות  .ד
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ביחס לכל המפלסים, לרבות  ,עויצלב, מושלמות פוזיציה)מערכות (סופרתכניות תאום   .ה

 בצמתים ובהסתעפויות, כמפורט.תר יו בחר חתכים מקומיים ופירוט

 הדיספלינות. יים מיוחדים לכל העבודות בכלכתב כמויות מפורט, ומפרטים טכנ  .ו

 חס לכל המפלסים.לרבות סט פרטים מלא, ביטות, תכניות פיתוח מפור  .ז

 וספקטים, כולל לפיתוח.רפבת וולמפרט, מל ומוצרים בהתאםחומרים רשימות   .ח

 ריהוט והצטיידות, והכל טים מלא, רשימות גמר,פר סט תותכניות אדריכלות פנים, לרב  .ט

 ים.ביחס לכל המפלס

 

  

 ע"י המזמיןת רטומפונוהל אישור תכניות  . 6
  יהיה לפי הנוהלים כלהלן: "לביצוע"כנון אישור מסמכי הת

 של המזמין, בשלושה עותקים. ורוישלאע"י היזם  יל יוגשוהמפורטים לע מסמכי התכנון 6.1
ימים מיום קבלת המסמכים  30תוך  והערותיאו את  וראישו יעביר ליזם את מזמיןה 6.2

 האמורים.
וך לאישור תב שו גשוות כלשהן, יתוקנו ע"י היזם ויולגביהם היו למזמין הערים שמסמכ 6.3

 ארבעה עשר ימים מיום קבלת ההערות.
ין יאשר המזמין את המסמכים ויעבירם מזמה ותכנדרש בהערקן היזם את המסמכים ית 6.4

 מיום הגשתם.ים ימ הרעשליזם תוך 
אישורם עד ל 4ובסעיף  3טים בסעיף לא תוקנו המסמכים כנדרש, יבוצעו שוב השלבים המפור 6.5

 שתם בכל שלב.ום הגימים מי 7הסופי, אולם תוך 
 לכמם קיטים של עותהיזם למזמין שלושה ס עם גמר תהליך אישור המסמכים, יספק 6.6

תקליטורים. עם  יבגל בות עשחמערכות של תכניות ממו שתיהמסמכים המאושרים, וכן 

למזמין  ) ויספק AS MADEת לפי הביצוע (סיום העבודה יעדכן היזם את מערכת התכניו

והפקה, תקליטורים, לרבות הוראות פתיחה  יבגל מוחשבות עיות ממערכת מעודכנת של תכנ

 ).ניירניות (וכן  סט של תכ
 זם.יה שבוןעל חכל ההעתקים, התקליטורים, כמפורט לעיל תהיה  תנכה 6.7
שיהיו בידיו תכניות היזם לא יורשה להתחיל בביצוע של חלקים כלשהם במבנה, אלא כ 6.8

 .מזמיןהרות לביצוע ע"י חתומות המאוש
ורמים שר התכניות אצל כל הגהמזמין אינו גורע מאחריותו של היזם לא ניות ע"יתכור איש 6.9

ת כיבוי אש, ושרף, רהנוגעים בדבר, לרבות אגף מהנדס העיר, פיקוד העו םייורוטהסטט

לים, משטרת ישראל וכיוצ"ב משרד הבריאות, חברת חשמל, בזק, חברת הטלויזיה בכב

 כנדרש.

  

  ןאחריות היזם למסמכי התכנו . 7
ר אשר ללים טיוטת בקשה להיתר בחוברת המכרז ובהסכם ההקמה, מסמכי המכרז כומוכא

  . 6 פחנסי המתכננים והיועצים האמורים ברשימת היועצים בדי עלה הוכנ
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דרשים, תכנוניים, על היזם לבדוק את המתוכנן בטיוטת הבקשה להיתר, בכל ההיבטים הנ

  כלכליים ועוד.  ,תפעוליים

בקשה להיתר, מאשר היזם כי למכון אין כל אחריות לטיוטת ה זה למכרזבעצם הגשת הצעה 

  עד כה, ולכל מסמכי התכנון. םציועתכננים והיעבודת המ

אינו גורע מאחריותו המלאה  , לרבות טיוטת הבקשה להיתר,המזמין על ידי אישור המסמכים

לאישור וגשו ישובי היציבות והמסמכים האחרים שהשל היזם לתוכן התכניות, ח והבלעדית

, אי וקיםיד- אי, ות, טעויותהיזם מאחריותו לשגיא התכנון כאמור לא יפטור אתהמזמין. אישור 

לים להתגלות במועד מאוחר יותר, בכל זמן שהוא. כל וליצוע הע, או ליקויים בתכנון ובבהתאמות

זם ועל די היע או הנובע מהם יתוקן במלואו על יליקוי בתכנון, ליקוי בביצונזק שהוא תוצאה של 

ות כלשהיא ירחא חתו משום לקין ו/או נציגי"י המזמיהתכנון עחשבונו. מודגש שלא יהיה באישור 

  ן היזם.מצידו לגבי תכנו

    לבצע בטיוטת הבקשה להיתר.ו/או ידרש אישור מראש לכל שינוי אשר יבקש  לבלקחייב היזם 

  

  

  כי תכנון וביצועסתירה בין מסמכים לצר . 8

באלה בין שרות לפירוש שונה וכיוצא התאמה, דו משמעות, אפ ה, איבכל מקרה של סתיר 8.1

גע ונבענין ההאמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח,  ןביל ות חוזה זההאמור בהורא

, כל עוד לא נקבע , תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבאלתכנון וביצוע

  המנהל. אחרת ע"י

 ה התפעולוחוז מסמכי המכרז וחוזה ההקמה  .א

 מפרט ההקמה ומפרט התפעול  .ב

 ן.מיתב ע"י המז, לאחר שאושרו בכצוע""לבי התכניות  .ג

 .יות התכנוןחנודה, והאים כלליים ומיוחדים לתכנון ולביצוע העבנת  .ד

 המפרטים הטכניים המיוחדים  .ה

 .זה מפרט  .ו

 תקנים ישראליים.  .ז

 זרים.ים תקנ  .ח

ר בדרישותיו מן המסמך מחמי הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו

 משמעות או פירוש- וד ה,ה, אי התאממחמיר. במקרה של סתירהקודם, ואז יחייב המסמך ה

  יגברו ההוראות המחמירות יותר. –הוראות באותו מסמך  ישונה לגב

תאמה וכיוצ"ב בין מסמך מן המסמכים י הבנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, א 8.2

וראות לפנות אל המנהל והמנהל יתן הראליים, חייב היזם ים ישלעיל לבין תקנהנזכרים 

 פיו. לע וגנהויות שיש לבדבר סדר העדיפ

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה  ,מור לעילבנוסף לא 8.3

יכריע  -  לבין עצמם תחת המפרטים הטכניים המיוחדים םוכיוצא באלה בין המסמכים השוני

 .ותיוהוראפות והיזם ינהג על פי קול דעתו, בשאלת העדיפי שיהמנהל, ל

  

   לוח זמנים . 9
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המזמין לוח זמנים מפורט,  ה.ע. על היזם להגיש לאישוריום מצ. 30 ךתור אוחר מאשי לא 9.1

. מינוי היועץ ה ללוחות זמניםערוך במחשב ב"שיטת גאנט", אותו יערוך באמצעות יועץ מומח

 טעון אישור המזמין.
ה, ת היתר הבניהטיפול בהשגשלבי השלמת התכנון, את כל תהליכי ו יקיף לוח הזמנים 9.2

 גם לפעילויות הבאות: פעול, ובתוך כך התייחסות מפורטתהתו הצהרה רים,החיבו ההקמה,

 השלמת תכנון להשגת היתר הבניה.  .א

 טיפול בהשגת היתר הבניה.  .ב

 יועץ./ומפורט לכל מתכנן קדם, סופין מותכנו  .ג

 ש מרשות מוסמכת.יתרי הבניה וכל אישור הנדרבות ההמסלול הסטטוטורי, לר  .ד

 לתכנון.רים אישו  .ה

 .םזייאה למכרמועדי יצ  .ו

 התקנה, הרצה. אישורים, הזמנות, ייצור, הובלה, – דויצ  .ז

 ., לרבות חדר לדוגמאדיגום עבודות  .ח

ם השונים, עבודות זמניות, חיבורי י המקצועותפל עהתארגנות, ביצוע  –כל שלבי הביצוע   .ט

 איכלוס.צוע, הרצה, ויסות, ום בילמערכות, סי

 חומרים. ישנה, ספקי ציוד וספקפעילויות של קבלני מ  .י

 ינוי מתקנים/מטרדים במגרש.פ תויוליעפ  .יא

 , כבישים וחניות.חפיתו עבודות  .יב

 , מסירה ואכלוס.4הליך טופס   .יג

 

 .ותשתיות הקמפוס תשתיות עירוניות ,ויות לכבישיםלוח הזמנים יסתנכרן עם התחבר 9.3
דרוג החניונים ם וששיקוללים בעבודה, לרבות ביצוע ס לכל החלקים הנכיתייחלוח הזמנים  9.4

 .יימיםהק
מין ובאישורו. פרוט ועקרונות יימסרו זמל לוח הזמנים תהיה עפ"י הנחיות הש טוריפה תרמ 9.5

 ליזם הזוכה.

או תוכנה אחרת המותאמת  M.S PROJECT 2000בתוכנת לוח הזמנים יוכן, יוגש ויעודכן  9.6

במדיה  ןור המזמיש לאישן והמנהל, באישור המזמין. לוח הזמנים יוגהמזמילעבודה אצל 

 שמולו ייבחן הלו"ז בפועל. יסש לוח הזמנים כלו"ז בסיורו, ישמאיש רחאל .ריטלית + נידיגי
וההקמה  ל תקופת התכנוןהלו"ז המאושר יעודכן באחריות היזם אחת לחודש במהלך כ 9.7

נון מול ביצוע (לו"ז בפועל). ז יהיה בפורמט תכהלו" ויועבר למנהל במדיה דיגיטלית + נייר.

 ריטי.מו כן יודגש הנתיב הקכ
לוח זמנים כאמור, במועדים הנדרשים  ראי לספק את כל הנתונים לצורך הכנתאח ההיי םהיז 9.8

ת הנתונים כאמור. ת בקשר עם אספקוברמת הפרוט הנדרשת, ולשאת בכל התשומות הנדרשו

 אמור את היזם לכל דבר וענין.נים הלאחר סיכומו, יחייב לוח הזמ
 ורטות להלן:המפ תויקריעהבני הדרך מא התחשב ומבלי לסטותלוח הזמנים יערך ב 9.9

לא  בתוךאישור התוכנית על ידי המכון (כמפורט לעיל)  רחהגשת בקשה להיתר לא 9.9.1

  .חילת עבודהממועד צו ת ימים 90 - יותר מ
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ר תוכניות על ידי אישו בניה מלא ומקיף לבנית כל המתחם לאחר היתר הוצאת 9.9.2

 יה.ם הודעת הזכודשים מיוח 10תוך  –יל המכון כמפורט לע

הפרויקט, לאישור  יבדה מפורטות בסטטוס ל"ביצוע", לכל שלבוע תוניוכהגשת ת 9.9.3

 המכון, עד חודש לפני תחילת ביצוע העבודות בפועל.

מתן חודשים ממועד  16מא, מאובזרת בשלמות, תוך יור לדוגע יחידת דסיום ביצו 9.9.4

 ודעת הזכיה.ה

 ת זכיה.ום הודעחודשים מי 22 סיום עבודות השלד תוך 9.9.5

 36 - מ רלא יות –ואכלוס המתחם  4ס , לרבות טופןוכממהה השלמ תעודתקבלת  9.9.6

 חודשים ממתן הודעת הזכיה  

  

  דמי בדיקת דגימות וחומרים . 10

דמי בדות את ל היזם. היזם ישלם באופן ישיר למעע ת וחומרים יחולודמי בדיקת דגימו 10.1

 את הזכות: ר לעצמוות. המנהל שומות ו/או מוסמכות יהיו מעבדות מורשבדיקות. המעבדה

 את המעבדות שתבצענה את הבדיקות. עובקל 10.1.1

 היזם). ל חשבוןאת ביצוע הבדיקות (ע להזמין 10.1.2
 על היזם לכלול במערך בדיקותיו גם: 10.2

 קה.ביעת מקורות האספלק יםות של חומרים המיועדיקות מוקדמבגין בדהוצאות  10.2.1

 זה.החו תמתאימים לדרישו ה, שיימצאו בלתיצאות בגין בדיקות חומרים ועבודוה 10.2.2

וחות העבודה, לחסכון נלבדיקות שהיזם הזמין למטרותיו הוא, כגון  ןגיב הוצאות 10.2.3

 וכיוצ"ב.
י לתקן את פורטת. המזמין רשאעל היזם להגיש לאישור המזמין פרוגרמת בדיקות מ 10.3

 אה לו ובכל מועד.ל הנרהפרוגרמה ולהוסיף לה בדיקות, ככ
של בדיקות מן ויקב עקכל הארכה  ת הביצוע, ולא תוכרופתקסוגיהן כלול במשך הבדיקות ל 10.4

 ת או עקב תיקונים שיידרשו על פיהן.וקאו עקב המתנה לתוצאות בדי
 המעבדות. תעודות הבדיקה של היזם יוסיף את שם המזמין או נציגו לתפוצת 10.5

  

 

  אספקת מים לבניה . 11

כל מקור מים המזמין לא יספק מים לעבודה.  שויות לקבלת חיבורשה לרהיזם יגיש בק 11.1

 המים וצריכת המים יחולו על היזם.ור קמלת רווצאות התחבא . השהו
ינקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח איגום באתר העבודה של מים המיועדים  םזהי 11.2

 ע העבודה לפי החוזה.ה, בכל תקופת ביצולבניי
רבות ביצוע העבודה, למים להסידורים הדרושים לאספקת  את כלהיזם יבצע על חשבונו  11.3

כאמור, ותשלום חשבונות מים  םיגום מי, ארובחיה מים בנקודתריכת התקנת מד צ

 ים.דשוח
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  אספקת חשמל לבניה . 12

ודה ל הדרוש לביצוע העבהיזם חייב לספק מכל מקור מאושר וחוקי שהוא את החשמ 12.1

 החשמל והמזמין. חברת ובתאום עם כל הגורמים הנדרשים, לרבות
. ותמערכ תרצוה הרכי ההקמהתואם לצלאתר, בגודל  ור חשמל "זמני"היזם יזמין חיב 12.2

 .אחשמל שהוהמזמין לא יספק כל מקור 
לכלול  בנוסף, על היזם להתקין באתר גנרטור, בגודל הטעון אישור המזמין. על הגנרטור 12.3

 הפעלה לפחות.שעות  72ומיכל מאובטח ומאושר לאחסון דלק למשך משתיק קול, 
רה התאו .ועיצכל שלבי הבירות, בכל המבנה ולש רשת תאורה ושקעיהיזם יפרוס במבנה  12.4

 תתפקד בכל שעות העבודה.
 הכרוכות באספקת החשמל ובצריכתו יחולו על היזם. תכל ההוצאו 12.5

 

  תיאום תכנון וביצוע . 13

ם המזמין נון עכל מקצועות התכקרונות התכנון ואת פרטיו ביתאמו את ע ני היזםכל מתכנ 13.1

 .ו/או המנהל
מנהל , הןיממזה פי הוראות בתיאום מלא ועלוצענה קמה תבת באתר ההכל העבודו 13.2

 מם.בודה ללא תיאום מוקדם עעבוהרשויות המוסמכות. אין להתחיל 
בדבר ובכלל זאת טוטוריים הנוגעים כל עבודות התכנון והביצוע יתואמו עם הגורמים הסט 13.3

משרד וד העורף, , בזק, פיקנדס העיר, חברת חשמלגף מהיה, הועדה המקומית, איהעיר

, חברת הטלויזיה בכבלים, רשות י אשבכמ, הדומשרד העב , משטרת ישראל,בריאותה

, רשות שדות התעופה (לעניין גובה מבנה, הצבת ציוד על הגג, עגורנים וכד') תוהעתיק

 ידם ככל הנדרש.יוצ"ב, ויאושרו על וכ
ל, בזק, חברת עם אגף מהנדס העיר, חברת החשמ היזם המשק התת קרקעי יתואם ע"י 13.4

 ת כנדרש.אחר תשור לוכן עם כ ,הלווין/ויזיה בכבליםהטל

 

  תנועה ונתיבי תנועה . 14

ועה אל אתר ההקמה וממנו, יתואמו ע"י היזם עם הרשויות המוסמכות ועם נתנתיבי ה 14.1

 וייעשו באישורם.המזמין, 
י, והן לצרכי כל מטרה אחרת כלשה ,אחריםצרכי העברת ציוד, חומרי בנייה וחומרים ל הן 14.2

אשר ייגרם לכבישים ו/או  קזנ כל .םמתאימי כבות כלי ראך ורק באמצעתבוצע התנועה 

על ידי היזם ועל חשבונו לשביעות רצונם המלאה של מיידית יתוקן  – למשטחים קיימים

 זמין.הרשויות והמ
ובדים כיום ר פעילים ועם, אשקיימי מזרחי ומערבי ניםניוכביש הגישה לחלמען הסר ספק  14.3

ובאחריות  המקהה תפוגם בתק זהככש רויקט, ימשיך לשמכל תקופת הקמת הפולאורך 

 .ההיזם תחזוקת והפעלת כביש הגיש
לחניונים  תם בכניסוע היזם שינויים זמניים ו/או סופיילדרישת הרשויות ו/או המכון, יבצ 14.4

 אום ואישור המכון.הנ"ל, בת
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  מניעת הפרעות . 15

ות והרשויות, לשביע ם המזמין, המשתמשודתו בתאום מוחלט עלבצע את עב תחייבהיזם מ 15.1

המתחם בכל עת  גרת החיים שתימשך ברחבינע הפרעות לששימ ןפובא ,ההמלא צונםר

 העבודה.
, ובדרכי ם במערכות, בתשתיותהיזם מתחייב לתכנן ולבצע את עבודתו באופן שימנע ניתוקי 15.2

ת פתרונות למהשע מעקפים, פתרונות זמניים, י לבצגישה. היזם יעשה כל שביכולתו כד

בכדי לשמור על רציפות  –הכל  וצ"ב,יכות מויימערכות קיתוק חלופיים לפני נ חדשים

ועל שגרת החיים במתחם. בכל מקרה, לא ינתק היזם כל מערכת שהיא, אלא  דהתפקו

 .לוהמנהרשויות באישור ה

 

  ות למבנים ולמתקנים קיימיםריאח . 16

 גז, החשמל, לחברתהנדס העיר, לחברת לפנות לאגף מה, באחריות היזם העבודלפני תחילת  16.1

 ברת הרכבת הקלהחל, הרלבנטית הטלוויזיה הרב ערוציתברת לח ,תובאהכי ירות, לשבזק

ים, חשמל, טלויזיה בכבלוליתר בעלי תשתית ורשויות, לשם קבלת מידע בדבר קווי טלפון, 

יתוח ת הפטח המגרש ובסביבתו, וכן תכניוב, בשכיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב וכיוצ"

 "ל.נה ותוירשודה עם השל העב שם תאום מוקדםשלהם, ול
של תשתיות תת קרקעיות ומתוכננות. היזם יפנה,  םהיזם יבדוק בחברות הנ"ל את דבר קיומ 16.2

חשבונו ובהתאם להנחיות שקיבל תשתיות הקיימות על יעתיק, יסית ו/או יקים הגנות ל

, וזאת באופן וןסמכות ו/או מהמכו מהעירייה ו/או מהרשויות המול ו/אמהחברות הנ"

זמניות ככל  רך זאת יתקין תשתיותואן בכל עת ולצד במלקפתל נהשכערכות תמשאותן מ

 שידרש.
י ים. היזם יהיה אחראידוע ליזם כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבנים ולמתקנים קיימ 16.3

רם להם גבונו כל נזק ישיר או עקיף שייעל חשלשלמות המבנים והמתקנים הקיימים ויתקן 

  יצוע העבודה.כתוצאה מב

מיד על כך  עיפשי של עבודות היזם, על היזם להודולך החהמלע רימפהי מתקן עם גילו 16.4

יוב, מל, צינורות מים, בלמנהל. על היזם לוודא כי אין במגרש כבלים או צנרת כגון: כבלי חש

הרשויות  בתאום ובאישור עם כללהעתיקם  וריותבאח –בזק וכד', ובמידה ואכן קיימים 

ל אחריות לנזק זמין מכאת המ ררשחמ ואבזה כי ה. היזם מצהיר והמכון המתאימות

מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על  שייגרם לאותם

מו שייגרת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, ת רצון המנהל, ולשאחשבונו, לשביעו

  כתוצאה מהנזק הנ"ל.

או כל דבר אחר  בנין, תלסופ ה,ריקת אשפן: הרס, זפיזיים כגו רימת מפגעיםמנע מגהיזם י 16.5

י המקום והאחראים לו והשכנים. כמו כן ימנע ממטרדי רעש, זיהום אבוימנע מעימותים עם 

  תהום, אבק וכד'.- יאויר, זיהום מ

  ר).(קרי: למצב שלפני כניסתו לאת דמותובמקרה של תקלה יחזיר היזם את המצב מיד לק 16.6

  

  ותעות נוספבמועדים ובש עבודה בלילות . 17
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 הוראות קיום לוח הזמנים תשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא אר היהי לאהיזם  17.1

 יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת ליום.
 רשויות.ין והתאום ובאישור המזמם חריגים תיעשה אך ורק בו/או במועדיבשעות עבודה  17.2
 אל.רבשבתות ובמועדי יש לא תורשה עבודה באתר 17.3
 '.ג חלקה תנאים נוספים רא 17.4

 

  עייםאר םינבמ . 18

המבנים הארעיים הדרושים לו ולעובדיו לצורך עבודתו  לכהיזם יקים על חשבונו ויחזיק את  18.1

המקומית. בתום העבודה יסלק היזם את ועדה וור המזמין וההתקינה, וזאת בתאום ובאיש

 ך עבודתו יתחזק היזםלמפסולת ולכלוך. במההארעיים וישאיר את השטח נקי בנים כל המ

 יונם.על נק רומישו ניםאת המב
לאישור  תכנית התארגנות אי לקבלת אישור עליה לקרקע,נת, וכהיזם יגיש יחד עם הלו"ז 18.2

על היזם לקבל גם היתרים . וכד' שערים גידור –ים הארעיים הכוללת את כל המבנ המכון

יות ופוסזמניות כניסות ו שה, דרכי גיקמת גידור ומבנים ארעייםאם נדרשים, להשים, נדר

 .ימיםיק יםונלחני
 , ולא תותר לינת עובדים באתר.עיים לצרכי מגורי עובדיםראמבנים לא תותר הקמת  18.3
ל, לרבות אספקה סדירה מבנים הארעיים הנ"כלל בד והריהוט הנהיזם יתחזק את כל הציו 18.4

 ההקמה, וזאת במסגרת מטלותיו. שך כל תקופתה, במשל הציוד המתכל
ם על ישהנדר םבהשגת האישורי הכרוכות תאווצהה יות בכלוישא באחראחראי יהיה היזם  18.5

 .כניסות לחניונים קיימים וכיוצ"בפי כל דין להקמת המבנים הארעיים, השילוט, הגידור, 

 

  גרפיתטופומפה  . 19

כנדרש מפה טופוגרפית  ך על חשבונויערו והגשת היתר הבניה, היזםלהשלמת תכנון המתחם 

 היזם ינפורמציה בלבד.היא לא זרמכה ומרשלב ולחשמצורפת לקיים  ת מצבתכני ברשויות.

  יעדכן המפה מפעם לפעם לפי צרכי ההקמה ודרישות המכון.

  

  ק ב)בחל 3.6(ראה גם סעיף  גידור ושערים . 20

יצוע הרלבנטי לב האתר ני התחלת פעולות הבנייה באתר, על היזם להקים בגבולותפל 20.1

 העבודה באותו שלב גדר ארעית.
(במרחק ון כמהקיימת ב הפח עם עיצוב גרפי רגדם עה בחפיפה תהיה בחלק הארעיתגדר ה 20.2

הוקמה לאחרונה בהתאם לאמור בסעיף ), אשר מצד הפנים של גדר הפח הנ"ל מטר 1- של כ

ית הארע הגדר .3.6 יףסע ראהפח בעיצוב גרפי דרישות טיפול ותחזוקה של הגדר  עיל.ל 3.6

ובה, תהיה רב רבמעס, לצפון ולתוך הקמפודר קיימת) בחלקה האחר (שלא בחפיפה עם ג

  גדר עצמאית.
התארגנות שעליו להגיש היכלול את תוואי ופרטי הגידור והשערים במסגרת תכנית  םזהי 20.3

 ובתוךוהרשות המקומית,  השערים יהיו בתאום ובאישור המנהלר והגידו לאישור המנהל.

 הנדרש.כיוצ"ב כל יזרים והאבם, י, פרטי התכנון, החומרים, התגמיריכך: התווא
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 יבג למלוחות פח מגולוון וצבוע ע העשתהיה אטומה ויציבה, ות תיערהאר הגד 20.4

מ'  2.5יה בגובה ידור יהפלדה. הג ופטותעם יסוד בטון צינורות קונסטרוקציה נישאת מ

 לפחות.
. הארעירים ובמתכונת הדומה לגידור יים מחומועשו השערים יהיו אטומים ויציבים, 20.5

 םמקומית וקב"ט מטעשל הרשות ה שארמ ורטעון אישם , גודלם וסוגיםם השערמיקו

 .המכון
אר אם יתוכננו ויאושרו שערים בגדר הפח עם העיצוב הגרפי, השערים יהיו בעיצוב זהה לש

 הגדר המעוצבת, ולפי דרישות הרשות והמכון. יחלק
קם מיד יה, ולסלך כל תקופת הבניוהשערים במצב תקין במש את הגדר החזיקעל היזם ל 20.6

 .סופיתהוהקמת הגדר המתוכננת ו המקהה/הסיום הבניילאחר 
שמחוץ לאתר  קמפוסעל עובדי היזם חל איסור לעבוד, לנוע, לאחסן וכיוצ"ב בשטחי ה 20.7

ות ו הרשורש מראש ע"י המזמין אאלא אם כן ניתן לכך אישור מפ ותו שלב,הבניה בא

 כת.המוסמ
תר שבאותו אה ותוללא בתוך גבוכלי עבודה אין, עפר אין להניח חומרי הבנייה, פסולת בני 20.8

ביניים ביחס לעבודות שתבוצענה מחוץ לגבולות האתר שבאותו  ןוב. התארגנות ואחסשל

, לרבות ים הרלבנטיים והמוסמכים, ובאישורםכל הגורמשלב תהיינה אך ורק בתאום עם 

 .המנהל
מת את הגדר הקיי לפרקזם ה בגבולות האתר כנ"ל, על היארעית ואטומגדר  צועבי חרלא 20.9

תכנית ההתארגנות, אותה  ביגל ע ןמהתוואי יסו .3.6רות שבסעיף הגד טעמל קמפוסבש

 .המכוןיציג לאישור המנהל, ולאחר תאום עם 
ם שילוט ביציאה מהאתר, הכל בתיאו וישלטל גבי הגדר לטי אזהרה עהיזם יתקין ש 20.10

 ויות.שור הרשואי
וכדומה)  חויתפ מא: עבודותתארגנות (לדוגלשטח ההככל שידרש היזם לבצע עבודות מחוץ  20.11

הרשויות והמכון, גידור זמני נייד/פריק העשוי סגמנטים  רקים היזם, בתיאום ואישוי

 מני ינויד לפי הצורך ויפורק בתום השימוש. . הגידור הזמ' 2ניידים של גדר רשת בגובה 
  

 

  תורשיונום וריאיש . 21

על היזם  .םזהיל י ומוחלט עלה באופן בלעדתכלית חהשגת אישורים ורשיונות בכל תחום ולכל 

. מודגש ככל שנדרשון ולבניה לקבלת היתרי בניה ורישוי עסקים נכעדה המקומית לתות לולפנו

בלת המלאה עבור הכנת התכניות והמסמכים לצורך ק גם את התמורהבזה שהצעת היזם כוללת 

 הנ"ל. הכנתם אל הבקשות ם הקשוריכן את כל האגרות וההטליורישוי העסקים, והבניה  יהיתר

כלולים במשך הזמן הכללי המוגדר לעבודה, ולא  ההיתריםלהיתרים והטיפולים בהשגת  תושבקה

ת בקשה להיתר או בגין עיכוב במתן ן עיכוב בהגשתוכר שום בקשה להארכת תקופת הביצוע בגי

  ההיתר עצמו.

  

  

  ם ומורשים בלנים רשומיי קע ע"ביצו . 22
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קט. ת קבלני המשנה בפרוימישר אתכון שור המיש לאיזם להגעל הי ה.כמפורט בהסכם הקמ

  לצרף פירוט פרויקטים, ממליצים, קורות חיים וכדומה. לרשימה יש

  

  העבוד/ ה ריכוז אישורים לקבלת המבנה . 23

כל האישורים מין את ג למזישור המזמין לאכלוס המבנים, על היזם להציקבלת אלצורך  23.1

   הבאים: את האישורים , ולרבותהנדרשים בהתאם לחוק ולתקנות

 הינבר תיה - 

 21גמר לפי תקנה  תדלבניין כולו ולקומות/תעו 4טופס  - 

 אישור שירותי כבאות והצלה - 

 ריםעשן וספרינקלאישור מכון התקנים למערכות גילוי אש,  - 

 מבדק עוצמות בתחום חשמל ומיזוג אויר - 

 הם התאורבתחו עוצמות - 

 בקרת חדר חשמל ולוחות חשמל בקומה - 

 העורףקוד ר פיאישו - 

 ולתןכתוש א יבוימדות כבקרת ע - 

 "ירוק" ןאישור מכון התקנים וציון לתק - 

 

התאם כי הפרויקט תוכנן ובוצע בהבאים  יועציםהאישורי  כמו כן, יציג היזם למזמין 23.2

  :כל יועץ ולכל מקצועלות הרלוונטים ולתקנלחוקים 

 יכל נוףאדריכל פנים, אדרויקט, ל הפראדריכ - 

 יועץ בטיחות - 

 גישותץ ניוע - 

 יועץ חשמל - 

 מךוסדק חשמל מוב - 

 עץ אינסטלציהוי - 

 יועץ מיזוג אויר - 

 תקשורת ומיחשוב יועץ - 

 יועץ ביטחון/קב"ט - 

 יועץ אקוסטיקה - 

 נמצאות במשמרתו יבות שהתכניותקוסנטרוקטור/מתכנן השלד כולל התחי - 

 דו"ח יועץ קרקע וביסוס - 

 זיציהופרפויועץ ס - 

 יועץ חניה ותנועה - 

 יועץ מעליות - 

 גנטיתאלקטרומ יועץ קרינה - 
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 ביבהיועץ ס - 

  עפ"י דרישות המזמין.אחרים  םציועי וכן

  

  

  עדות, קבצים ותיקי מתקן תתכניו . 24

  :שלהלן הכל הרשימ ליםיש להשובנוסף  במפרט הנ"ל, מבוא ותנאים כלליים לתכנוןראה 

 תכנית אדריכלות (פנים, מעטפת ונוף) - 

 יהאינסטלצות ניתכ - 

 ניות חשמל ותאורהכת - 

 בטחוןו מתקןותיק  מחשוב)ותקשורת (כולל תכניות מתח נמוך  - 

  תוחיטב - 

 אקוסטיקה - 

 קונסטרוקציה - 

 היצסופרפוזי - 

 חניה ותנועה - 

 האלקטרומכאניות. רכותספרות טכנית + הנחיות תפעול ואחזקה למע - 

 

  שילוט באתר . 25

ט ומית. השילווהרשות המק זמיןאחריות היזם, עפ"י הנחיות המר יבוצע בשילוט האת 25.1

 ן.מזמיה תות, לפי קביעתמקומות/חזי 2-3- יבוצע ב
 .ןיאישור מראש של המזמונוסחיו טעונים  ובצולוט, עישימידות ה 25.2
כלול, לוגו ונוסחים סטנדרטיים יימסרו ליזם לקראת תחילת עבודתו באתר. השילוט י 25.3

פרויקט ל הת מנה, שמופרטי היזם, המכוןסמל ופרטי ם הפרויקט, בין היתר, את ש

ן ברשם בלמספר הק ותלרב פרטי הקבלן המבצענים ומספרי הטלפון שלהם, והמתכנ

 .ולדה ומספר הטלפון שנים, שם מנהל העבולבהק
 השילוט יכלול הדמייה צבעונית ממוחשבת של הפרויקט, ותאורת לילה. 25.4
, תורבבק או וט האתראו פרסומי בגידור ו/או בשיל/שילוט מסחרי ור לשלב חל איסו 25.5

 של קבלני הפרויקט. הםט פרטית שילולרבו
ע, ויפונה עם סיום ההקמה, .ה.צ- ודש מח מאשר תוךר וחוצב באתר לא יאוט יהשיל 25.6

 המזמין. םעבמועד שיתואם 
יהיו באחריות  ידרש, והעתקו באם בגינוומיסוי אגרות  ,עלות השילוט, הוצאות הצבתו 25.7

ת, או כל רשות המקומית הדרישאו ל ןמכוהיזם, וישלמם מיד לדרישת ה בוןשחל וע

 רשות אחרת.

 

  םוזכויות יוצריעבודה מסמכי  . 26
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י גמר מכל סיבה דיוכן אם הובא ההסכם לל עת במהלך העבודה כב, המזמין שתעל פי דרי 26.1

את ביצוע העבודה, ימסור שהיא, לרבות בגין הפרה ע"י מי מהצדדים, או שסיים היזם 

, המפות, התרשימים התכניותל כל היזם למזמין את המקור ואת ההעתקים ש

ים רחהאמסמכים ה וכן את כל תו כל מדיה אחרודה, אוהחישובים, ניירת העב

"מסמכי  –בות אלה שהוכנו ע"י היזם (להלן רליחסים לעבודה והנמצאים ברשותו, המתי

  .העבודה")
ל האמור לעיל, גם סדרה מקורית אחת נוסף עיר היזם למזמין, בעם גמר העבודה יעב 26.2

 חשמל, תקשורת מיזוג אדריכלות, קונסטרוקציה, מתקני התברואה, –ניות ככל התמ

  אויר וכו'.

ל יהיו מעודכנים ויציגו את יע) דל1היזם למזמין כאמור בס"ק (שיעביר  הדבומכי העסמ 26.3

 העבודות כפי שבוצעו בפועל עד לאותו זמן.
 ר החוזהכי שכצהיר בזה רים במסמכי העבודה. היזם מין לבדו תהא זכות היוצזמלמ 26.4

 למזמין.דה וצרים במסמכי העבוור הקניית זכות היכולל את כל התמורה עב
פת, בכל מסמכי העבודה סוש, לרבות שינוי, תיקון או תלעשות שימו יארשהא ין יזמהמ 26.5

, ו/או ותם למתכנן ו/או יזם אחרוזאת לפי ראות עיניו ובלא מגבלות כלשהן, למסור א

ויים כאלה, או יהיה זכאי להתנגד לשינזם מת העבודה מבלי שהיקבלן אחר לצורך השל

 נם.לתבוע בגי

 

  החזקת מסמכים באתר . 27

כי המכרז/חוזה ומכל מסמך ניים מכל מסמך המהווה חלק ממסמועדכנאמנים למקור  תקיםעו

קו ע"י היזם ) יוחזAS MADE" (עדותלרבות היתרים, ותכניות " המהווה חלק ממסמכי העבודה,

דוק אותם ולהשתמש בהם, בכל בכתב יהיו רשאים לב ל וכל אדם שהורשה על ידואתר. המנהב

  סבירה. עת

  

  

  ודה וניהוליומן עבו . 28

תר העבודה יומן עבודה מלא ומפורט בשלושה היזם ינהל באהחל ממועד תחילת עבודות ההקמה, 

בכל עת. ו מי מטעם המזמין, גישה אליו ות, אשר יוחזק במקום בו תהיה למזמין ו/אהעתקים לפח

בכתב ובצורה שאישר טים מלאים בדבר מהלך העבודה, הקבלן ימלא מדי יום ביומן העבודה פר

או מנהל העבודה שלו. העתק קריא המנהל ויחתום מדי יום ביומן העבודה, הוא או מיופה כוחו 

המעודכן. הפרטים המלאים מידי חודש למנהל כמצורפים ללו"ז  יוגש מול היומנים החתומים

  ם יכללו בין היתר פרטים בדבר:יהאמור

, לרבות של תוקבלן בביצוע העבודשל העובדים המועסקים על ידי הרשימה מפורטת  28.1

ם מועסקים. הרשימה הנ"ל תכלול את ה ן, תוך סימון חלקי העבודות בהני המשנהלבק

שעות ו העבודה, ימי עבודתוסיווגו המקצועי כפי שאושר על ידי משרד שם כל עובד בציון 

 תו.דעבו
 המוצאים ממנו. כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או 28.2
 קבלן בעבודות.הם שהושקעו על ידי כמויות החומרי 28.3
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 ם ממנו.הציוד הטכני והמכני המובאים לאתר והמוצאי 28.4
 השימוש בציוד הטכני והמכני בביצוע העבודות. 28.5
 ום.תקלות והפרעות בביצוע העבודות במשך הי 28.6
 משך היום.בות ההתקדמות בביצוע העבוד 28.7
 פרטים אחרים, לפי דרישת המנהל. 28.8

היזם, ולהעזר בהם,  תהמחייבים א ך על הפרטים הנ"ל,נהל יכול, אם ירצה בכך, להסתמהמ

  זמין בכל עניין שהוא.מהאת אולם אין בהם כדי לחייב 

 

  ארכיאולוגיה באתר . 29

 ,בודהבדיקה ו/או הצלה באתר הע והרשות המוסמכת תחליט על ביצוע חפירות במידה 29.1

ת ען היזם בהדרכה ובתאום עם רשוו/או על כל פעולה אחרת שעניינה עתיקות, יבצ

 העתיקות.
אחרות הנוגעות ודותיו של היזם יתואם גם עם העיריה, המזמין, והרשויות הבמהלך ע 29.2

ת גרימת או הולכי רגל בגבולות האתר, וכן למניע/בדבר, למניעת פגיעה בתנועת כלי רכב ו

תשתיות תת ול המבקרים במתחם ,גורמים הפועלים, המאכלסיםלקיף כל נזק ישיר או ע

  .קרקעיות קיימות

י כל דין יהיה פלות הנובעות מדרישות רשות העתיקות ולסכם שמילוי כל המטמו 29.3

על המזמין  ללכרך לות בדיות היזם, ובתוך כך יחולו על היזם גם כל ההוראות החבאחר

 ו/או הבעלים.

  רים לתשתיותחיבו . 30

ולביצוע, החיובים,  , יחולו על היזם כל האחריות לתכנון, לתאוםרתהגדרה אחבהעדר  30.1

חיבורים לתשתיות ו/או ביצוע ת אישורים ובהזמנת בלהאגרות והטיפול בק התשלומים,

 פלינות ההנדסיות, חיבורים זמניים וסופיים.צסיבכל הד
זם ועל בטיפול הי –החשמל המבנה למקורות הזנת חשמל עצמאיים של חברת  חיבור 30.2

 נו.שבוח
 כנ"ל. –יימים) חיבור קוי הטלפון (ו/או העתקת קוים ק 30.3
 חשבונו. המונים יירשמו על שם היזם.על מן ע"י היזם ויהיה חיבור מים יוז 30.4
 תעול יוזמנו ע"י היזם ויהיו על חשבונו.חיבורים לביוב ול 30.5
 היזם. ן ויבוצע ע"י וע"חיה לתשתיות חברת הטל"כ או חברת הלווין יוזמחיבור טלויז 30.6
החלות, המפורטות בתכניות בנין ערים  יזם יחולו בעניין גם כל ההוראות וההנחיותל הע 30.7

תשתית ועדה המקומית, בעלי ועדה המחוזית, הוף מהנדס העיר, הואגדרש ע"י וכנ

 ורשויות מוסמכות אחרות.
ו/או הנחיות י ההנחיות המפורטות במסמכי מכרז/חוזה זה פל עתכנון החיבורים יהיה  30.8

 .קבלת דרישות הרשויות לאחר תכנני היזםמ
, פריצה ,שראות בנושא גילוי אהת ם מתואם עם המנהל)וס (למקולקמפ היזם יעביר 30.9

 ת ומתאימות בתוך הקמפוס.. לצורך זה יכין גם תשתיות נדרשווכדומה כריזה

  חלופות . 31
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על פי מסמכי המכרז, היזם בין אם  עת היזם,י הצפל ת חלופות, בין אם עבכל מקרה כשמתאפשרו

  ידו.לבחור את החלופה המועדפת על  את החלופות למזמין, ולמזמין תישמר הזכות ציגי

  

  לליכ –איכות סביבה  . 32

לב להיבטי איכות סביבה,  באחריות היזם לתכנן ולהקים את הפרויקט תוך תשומת 32.1

 ה הרלוונטיים.ובאישור גורמי איכות הסביב
 ש להתייחס לתחומים הבאים:וע בכלליות האמור, ימבלי לפג 32.2

 רולוגיה.היד  .א

 ראדון, וגזים רעילים אחרים.  .ב

 ות אוויר.איכ  .ג

 רעש.  .ד

 שהוא. קרינה מכל סוג  .ה
 2י על בכל שטחי הפרוייקט לא תעלה עוצמת השדה המגנט וודא כים לבאחריות היז 32.3

של כל שלב  כי במידה וביום האכלוסמיליגאוס (סף הסביבתי). למען הסר ספק מובהר 

 ;תחול הדרישה המחמירה יותר –תר יותחול תקינה מחייבת ומחמירה בפרויקט 
  רשת החשמל. ידות קרינה בלתי מייננת בתחוםלביצוע מד

יזם לכל דבר או הוראות החברה או המומחה לתיקון/שיפור יחייבו את ה/ו המלצות

  ו המנהל.בנוסף להוראות המזמין ו/א וזאת ,ועניין

  תוכניות עדותספר מתקן ו . 33

ליכי לפני תחילת התפעול והתחלת תה רצה ועד חודשההעם סיום ההקמה ו ,ור למזמיןהיזם ימס

המתקן. ספרי המתקן יכללו את כל מרכיבי י קים מושלמים של ספרקבלת המתקנים, ארבעה עות

  .במפרט טכניים והאביזרים. ספרי המתקן יוגשו לפי הפורמט המפורט המערכות, המתקנ

  מיוחד לביצוע טכני מפרט  -  חלק ג
  

  
 ולביצוע ת לתכנוןדרישות כלליו . 1
  

 בניה וכןהתכנון וה תכנונם והקמתם בכפוף לכל חוקיעל מתכנני ומבצעי הבניינים לוודא  1.1

  ופן מפורש במסמך זה.התקנות ותקני הבטיחות הרלוונטים גם אם אינם מבוטאים בא

  

החוזים והמפרטים יאורים שבמסמכי המכרז, רטים והתעבודות ההקמה תבוצענה לפי המפ 1.2

רון (לכל פרק) להלן ן כאלו, יהיו לפי הנדרש במפרט הבינמשרדי האחובאם אי המצורפים לו,

  ול"."הספר הכח

  

 מערכותהכל , לרבות המכוןממתחם  ועצמאי ת יתוכנן ויבוצע כמתחם נפרדם המעונומתח 1.3

   אחרת. אושראו י אמרהאלקטרומכניות, תשתיות וכדומה, אלא אם נ
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 מכוןיוקם חניון תת קרקעי נוסף בשטח הי בעתיד יון וקומת המרתף יקח בחשבון כתכנון החנ 1.4

א יבוצעו תשתיות מסלקות וכננו ולתאם, לא יתלחניון התת הקרקעי. בה ובהמשך בצמוד

 בקטע קיר מרתף אשר .לעיל 13כמפורט בחלק א סעיף מה) ומזינות (תיעול, ביוב, מים וכדו

חיבור המרתף  תן אפשרועתיד תתכבך, יתוכנן הקיר כך שיסומן ע"י המזמינה בהמשיזוהה ו

  ו/או מי מטעמה. למרתף עתידי שיבנה ע"י המזמינה

  

  דירה לדוגמא 1.5

  ה לדוגמא"). "דיר חידת דיור מושלמת ופועלת כולל הזנות וסילוק (להלן:דוגמת י היזם יכין

  .טיפוס ומיקום הדירה יבחר על ידי המנהל

כפי ט והצטיידות, ריהוות ל הרכיבים והמרכיבים שבה, לרבלדוגמא יתקין היזם את כלבדירה 

  רשים.נות הנדהחוקים והתקמסמכי המכרז, וכן בהתאם לכל  שנדרשים במפרט זה וכן בשאר

  תאושר על ידי המנהל. תבדק וא הי לשביעות רצון המכון, לאחר השלמת הדירה לדוגמא,

גמא ישור סופי של המנהל לדירה לדויטים ו/או מערכות בטרם או/או פר חומריםיזמין לא היזם 

  כל מרכיביה.על 

  המתחם.לו"ז להקמת לדוגמא הינם בנתיב קריטי של הביצוע וקבלת אישור המנהל לדירה 

  .)"בחצר"( ניתן להקים דירה לדוגמא גם מחוץ לשלד המבנה
  

  אנטנות סלולריות ומתקנים מקרינים 1.6

  , ו/או בסמיכות אליו.ת אנטנות סלולריות בכל המתחםצע התקנאין לתכנן ו/או לב
  

 עפרעבודות  . 2
  

  האתר 2.1

, קידוח לכלונסאות קידוחי ניסיון,לרבות:  ,המבנןכל עבודות העפר שיש לבצע לצורך הקמת 

הריסה ופינוי  סילוק מטרדים, /, השלמות חפירות/מילויים, העתקהמכל סוג כפי שידרשחפירה 

ים וכיוצ"ב יבוצעו על ידי טיפול בממצאים ארכיאולוגי ,ניהריעו לבשיפ קיימיםאלמטים של 

ותם בעת ביצוע עבודות החפירה המצאיש לקחת בחשבון  .במסגרת מטלותיו ועל חשבונום היז

  .ניות בסמוך לאתר, ובתוך הקמפוסרותשתיות עישל 

ת א ידועובעבר במתחם ול בוצעויה מצויים בתוך הקרקע אלמנטים שבתחום אזור הבניויתכן י

ך הקרקע מצויות מערכות תווישנם. ייתכן שב ם אלה, במידהעל היזם לפנות אלמנטי ;למכון

ת התשתית כום לאתר את כל מערעל היז ;ומנות בתכניות כל שהןתשתית, גם אם אינן מס

במסגרת סקר תשתיות אותו נדרש היזם הכל . לפי העניין ולהסיטן המתחםהעוברות בתחום 

 אלא רק לאחר ועל פי תכנון שהןתקה או הסטה של מערכות תשתית כל זם העלא יבצע הילבצע. 

וקיבל  ויותוהרש ם כל בעל תשתיות רלוונטיע המנהל,דוקדק ומפורט שתכנן היזם בתיאום עם מ

ת להמשיך להתקיים באופן רם לתכנון זה. מודגש כי מערכות אלה, במידה וישנן, חייבושואת אי

  .הקמההופת תק רצוף ובלא הפרעה במשך כל

וע העבודות בפועל ו/או עליה יצעד שלושה חודשים לפני תחילת בהיזם יבצע את סקר התשתיות 

  נהל. הם. העתק הסקר ימסר למים מבינעל הקרקע, המוקד
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  חפירה ו/או מילוי פיסילוק עוד 2.2

יהיה אל מחוץ לאתר, למקום  ן או חלקי מבנים הרוסיםאו פסולת בני סילוק כל עודפי החפירה 

אית על כך חרר קבלת אישור בכתב מהמחלקה האאושר ע"י הרשויות המוסמכות, ולאחפך המש

על  וע"י הרשויות, יחוללרבות האגרות הנדרשות  ,ת בכךכל העלויות הכרוכו .חולוןבעיריית 

  היזם.

  

  חפירה 2.3

טרדים תת שהוא, לרבות חפירות גישוש לחשיפת מ עבודת היזם כוללת חפירה/חציבה מסוג כל

חפירה , בעבר שבוצעו מעבודותוך הקרקע סילוק אלמנטים שנשארו בתם ישנם), ם (אקרקעיי

היזם יציג גם  .תחםכיוצ"ב כל הנדרש להקמת המו , מילוי הבור הלא מנוצלבעבודת ידיים

  ית חפירה ודיפון לאישור מנהל.כנתו

ם מוכיות תשתיות עירוניות של מבנים ססמוך לאתר הבניה עוברהיזם צריך לקחת בחשבון שב

כל נזק, כמו להם יגרם י ולה אפשרית על מנת להבטיח שלאועליו לנקוט בכל פעושל הקמפוס, 

 –בודות הבנייה ע בגין הםשייגרם ל רות בקרקע בסמוך לאתר. כל נזקגם לתשתיות אחרות שעוב

בעלי צריכים לקבל את אישור  והחפירה ות הביסוסכל תכנייהיו באחריותו הבלעדית של היזם. 

כל סוג מ ה בתשתיתעכל פגי .הרכבת הקלה סמוכות לאתר והרשויות, לרבות חברתות ההתשתי

ד של מים למקרה, להבטחת חזרה לתפקובאמצעות בעלי מקצוע תוא תתוקן מיידית

ה רשאי המכון היזם לתיקון הנדרש ובדחיפות, יהי ללא יפעו במידה שנפגע.ב התשתית/הרכי

  ם מתאימים ועל חשבון היזם.  אחרילתקן את הנדרש תיקון, באמצעות קבלנים 

  

  תרפיצוצים בא 2.4

 
  .יצוצים באתרצוע פעל ביגורף חל איסור 

  
  

 
 עבודות בטון . 3

 

  כללי 3.1

  קנים הישראלים הרלבנטיים."י התבמסמכי חוזה זה, עפדות הבטון יבוצעו לפי המפורט עבו

מתכת, או יות ע בתבנויבוצ ,לפי דוגמא מאושרת על ידי המנהלבגוון  יהיה, בטון חשוף אדריכלי

  .ייהון והעירהמכ וחליטאחרות, כפי שי

משטח  30%עלה על למעטפת המבנה אשר אינו חיפוי אבן לא י יצוניסך הכל שטח תגמיר ח

  : טיח חוץ, אלומיניום, בטון חשוף אדריכלי וכדומה).י אבן(תגמיר שאינו חיפו חזיתות המבנה

  
  בקרה ואשפרה 3.2

  תנאי הבקרה יהיו טובים.

כנון ון, על מנת להתאים את התע את כל בדיקות הקרקע הדרושות, לפני התכנלבצ על היזם יהיה

  לתנאי המקום.
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  דיפון חפירות 3.3

לא תוכרנה שום דרישות יזם. אחריותו המלאה של הות והשמירה על יציבותן יהיו בדיפון חפיר

, ביעות הנוגעות לתאום ביצוע הדיפון עם מגרשים גובליםכספיות או אחרות, טענות או ת

 יםבות הכבישת יצייש להבטיח א ל היבט אחר.יבטים סטטוטוריים, הנדסיים, כספיים, או כבה

  בודות.בעת ביצוע הע הקמפוס וחניוני כיםהסמוודרכי גישה קיימים 

  

  דו"ח ביסוסיון וקידוחי ניס 3.4

ות, להעסיק יועץ ביסוס מנוסה ולתכנן את ביסוס על היזם לבצע את כל בדיקות הקרקע הדרוש

כל  .ןהמכו יות הביסוס טעונות אישורתחשב בהנחיות שיתקבלו ע"י יועץ היזם. הנחם בההמבני

  .להמנהניסיון, ייעשו בתיאום עם עבודות החפירה, הדיפון וקידוחי ה

  לפני עליה על הקרקע יתואם עם המנהל, ובאישורו.סיון ביצוע קידוחי ני

  

  

 בודות בניהע . 4

 

  בינוי קירות ומחיצות 4.1

  .או ש"ע מאושר ס"מ 20מגורים יהיו בעובי ידת יחקפיים ליקירות ה

  ס"מ. 10יהיו בעובי של  יחידותמחיצות הפנימיות בתוך הה

באישור או בלוקי גבס, יטונג חלולים או בלוקי א היו קירות בטון או בלוקי בטוןיחומרי הבניה 

תקן והאקוסטי יהיו על פי דרישות החוק ויעמדו בדרישות ה ובלבד שהבידוד התרמי, מכוןה

  ה.י כל נושא בנייה ירוקלגב הרשויותעל היזם לעמוד בדרישות  הישראלי.

  
  ות איטום ובידודעבוד . 5

 
  כללי 5.1

בתאום  ,רוקציהן הקונסטאדריכל המבנה ומתכנהיזם, והבידוד יהיה באחריות  תכנון האיטום

  .המכוןובאישור  ום ובידוד מטעם היזםהדוק ועפ"י הנחיות של מומחה לאיט

  ים:לנושאים הבאגם לנתוני המבנים, תוך שימת לב  ותאםמערכת האיטום ת

 סטרוקציההתאמה למבנה הקונ  .א

 םהתאמה לתפקוד הגג כנושא ציוד ואנשי  .ב

 האיטום בקרינה התאמה לאקלים האזור ועמידות  .ג

 לגבי נושא הבנייה הירוקה הרשויותות מה לדרישהתא  .ד

 אפשרי באיטום קירותמניעת כשל   .ה

 ם בקירותפיגתמניעת חדירת מים מתחת לריצוף וס  .ו

 ניקוז השטח שמסביב לבניינים  .ז

 וף המיםת ליציאת מרזבים ואיספתרונו  .ח

 התחשבות בהרחבתם בעתיד)(תוך  קרקעי- וחניון תת איטום מרתפים  .ט

 גז רדוןהמבנה כנגד חדירת  איטום  .י
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 מתן פתרונות לרצפות ושטחים רטובים   .יא

 ת תשתיתמעבר מערכו   .יב

  .המכון ישורהאיטום יבוצע על פי כל התקנים המחייבים, בא

  

  המכוןלאישור פרטי בנין עיקריים שעל המתכנן להגיש  5.2

  

  גג 5.2.1

 .ומריםעם פירוט הח דרך איטום ובידוד הגגתך עקרוני ח  .א

ג, בסיסי מכונות ואנטנות ביציאה לג רזבים, מעקות, ספיםחתכים עקרוניים דרך: מ  .ב

 וחדירת צנרת רגילה. 

 פרטי גימור שונים הקשורים לאיטום.  .ג

  

  קירות 5.2.2

 רך קירות חיצוניים.סי דחתך טיפו  .א

 איטום אלמנטים טרומיים.  .ב

 פה, קירות ותקרה.ות מסך לרצטום החיבור בין קיראי  .ג

 ונות.איטום בהיקף החל  .ד

 ור.פתרונות לטיפול בגשרי ק  .ה

  

  טוביםאיטום חדרים ר 5.2.3

  

  ים בבניינים.ותים, מטבחונים חדרי כביסה וחללים רטובים אחרשיר  .א

  חדרי מכונות.  .ב

 .מכלי איגום למים  .ג

 .קרקעי- החניון התתרות גג וקי  .ד

  

 
  נגרות אומן ומסגרות פלדה . 6

 
אומם עם יבמבנים, לת י לתכנון כל פריטי הדלתות והשעריםיהיה אחרא האדריכל מטעם היזם

ת רשימות מפורטות ומפרטים מיוחדים לכל הכנלפריסות והמבנים, לשילובם ב שאר חלקי

 .המנהלובאישור  טיםהפרי

 

משלים ון על ייצורם והרכבתם יהיה בשילוב ייעוץ מקצועי עלי תכנון מפורט של הפריטים ופיקוח

 ם:בתחומים הבאימטעם היזם 

 

  יועץ אקוסטיקה. אום עםיבת –דלתות אקוסטיות 
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  ות.אום עם יועץ בטיחיתב –דלתות אש 

 היזם אום עם יועץ הביטחון של המבנים שליבת - ן דלתות בטחו. 

  אום עם יועץ הבטיחותיבת –דלתות יציאה לגגות. 

 אום עם מתכנן קונסטרוקציה.יבת –רים גדולים / מיוחדים שע 

  בהתאם להוראות פיקוד העורף –למרחבים מוגנים דלתות הדף. 

  של המזמין.ץ מערכות מתח נמוך באישור יוע –פתחים מבוקרים 

 

  .המכוןים המחייבים ויהיה טעון אישור כל הפריטים יהיה בהתאם לתקנים הישראל תכנון

  

 ותלדירדלתות כניסה  6.1

 רועצ עינית הצצה ,לחי, סגר כפובכל דירה תותקן דלת כניסה ממתכת בעלת מנעול רב ברי

 .מאושר רךאו שווה ע רב בריח"של חברת " פירזול אובלי" 710 דוגמת: "פלדלת כניסה דגם

  ס"מ). 95 –ף פלדה ס"מ לפחות (משקו 85תח נטו צריך להיות רוחב הפ

ס"מ לפחות מכל  1ממולא בטון, ויבלוט מציפויי הקיר מ"מ  2משקופי הדלתות יהיו מפח בעובי 

  .וןכיו

  

 פניםדלתות  6.2

" או שווה ערך מדיהחדלתות עץ דוגמת "יהיו רותים כולל דלתות השי דירותבנים פדלתות כנפי 

+ אטם גומי מלא לכל אורך  הלבשות טלסקופיות ננעצות במשקוף ,60% מילוי פלקסבורד עם

  המשקוף משלושה צדדים.

, ויבלוט נהלם להחלטת המ, בהתאמ"מ ממולא בטון 2פח בעובי עץ או מהדלתות יהיו מופי משק

  .יווןס"מ לפחות מכל כ 1יי הקיר מציפו

  .בית ורפפת איוורורמזכוכית חלעם צוהר דלת חדר השירותים תהיה 

 

 דלתות יציאה לגג 6.3

(כולל מסטר  מפתחעם נעילה ו(פח כפול לדלת אטומה) ת יהיו דלתות מתכת דלתות היציאה לגגו

חברת "רב  " של417לת מוסדית דוגמת "ד ור) עם רפפות בגמר צבע בתנמבוטן משקוף מתכת

  רך.בריח" או שווה ע

  

 ארונות שירות קומתיים 6.4

נגל" או , דוגמת "רירות ממתכת, בגמר צבע בתנורים יהיו ארונות שיונות השירות הקומתיאר

  . המכוןבאישור  שווה ערך 

  
 מגלוונים. יהיוכל רכיבי המתכת  6.5
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 מתקני תברואה . 7
  

  כללי 7.1

  .חולוןהטכנולוגי  מכוןב מעונותה וביצוע להקמת מתחםתכנון דרות מפרט זה מתייחס להג

לו יעמדו בבסיס התכנון עבור , עקרונות אפרויקטעבור ה והקמה תכנוןהמפרט יגדיר עקרונות ל

   .היזם

ם ו/או כתבי כמויות אותם יהיה כניימפרטים ט ,רט זה אינו בא במקום תכנון מפורט, תכניותמפ

רט זה ח שהפרוגרמה עליה מבוסס מפ. אין זה מן ההכרםשורים נדרשילקבל איעל היזם להכין ו

זה דרישות שונות בפרויקט מתקנים, מערכות,  .ם שיבוצעו בפרויקטהמתקני תכסה את כל פרטי

חון, ("הספר הביטהוראות החוק, המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאת משרד  יבוצעו על פי

ל הל"ת לכו ,התכנון והבנייה ניים ותקנותהכחול") התקנים הישראלים הרלוונטיים העדכ

יות ות הרשויות וכל הנחפיקוד העורף ודריש הנחיות ,יאות, תקנות כיבוי אשבהוצאת משרד הבר

  ובהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן: ,אחרות המחייבות בפרוייקט מסוג זה

  אחר. וכל פרק רלוונטי 57- ו 16, 07דה בין משרדית בעיקר פרקים הוועהמפרט הכללי של   .א

  ברואה.הוראות למתקני ת -  תהל"  .ב

 רקיו הוצאה אחרונה.על כל פ 1205תקן   .ג

  .2- ו - 1חלקים  349מפמ"כ   .ד

  מרים הנדרשים.נחיות העדכניים החלים על הציוד והחוהתקנים הישראלים וההכל   .ה

  

דירה דירות מגורים בגדלים שונים (חדר אחד, שמג טיוטת הבקשה להיתרמסמך זה מבוסס על 

לדירה (ולא משנה זה לייצר עקרונות תכנון כו'). הכוונה במסמך ם מבואה ומספר חדרים ע

 סטודנטים, כך שלכל דירה יסופקול ויםלשימושים נלולשטחים אזורים הציבוריים וגודלה) וכן ל

כך  – ובר לדוד החשמל הדירתים מים תחצריכת החשמל לחימו .מים דרך מונים דירתיים

ו צריכת ברי הרשאה בשטחים רתית ו/אשיים בהתאם לצריכה דישיתאפשרו חיובים חוד

ותפים תחול על ריים המשה של האזורים הציבונלווים לסטודנטים, כאשר הצריכלשימושים 

  ז.היזם לפי ההנחיות ביתר חומר המכר

  

  הפרויקט יכלול:

 לרשת עירונית.התחברות אספקת רשת מים פנימית ו  .א

 ו תקן ישראלי.רשה עם תזית שתספק ע"י ספק מואספקת מים חמים ממערכת סולרית מרכ  .ב

 ביוב עירונית.דלוחין פנימית והתחברות לרשת אספקת מערכת שופכין,   .ג

  ת בכל המתחם.וקבועת אספק  .ד

, יועץ הבטיחות והרשויות המכוןפי הנחיות אספקת מערכות וציוד לכיבוי אש על   .ה

 .רלוונטיותה

לא חשופים (גגות, מרפסות ושטחים לרבות  ,אספקת מערכת סילוק מי גשמים מהבניינים  .ו

  לקרקע (באם יידרש).מי גשמים תותר שפיכה חופשית) לרבות החדרת 

 המנהל הקיים בשטח המתחם, לפי דרישות הרשויות ובאישור ז עירוניפתרונות למתקן ניקו  .ז

 תיות עירוניות.חברות לתשאספקת מערכת תיעול חיצונית כולל הת  .ח
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זה,  היועצים של פרויקטשל שאר  ואת המפרטים וההנחיותעל היזם ללמוד את הנחיות המפרט 

ה, ולתת מענה פרויקט זערכות אשר יותקנו ב, החוקים וההנחיות הנוגעות למאת כל התקנות

  לכל דרישות המבנה.

  

  התאמה לתקנים –המלאכה טיב החומרים ו 7.2

ובה זו ומוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה. חבחומרים  היזם מתחייב להשתמש

  ומריו הינם בלי סימן השגחה.ח או יהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריורים שלגבלא חלה על מוצ

התקן  מוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תואו מוצר לעכל מקרה חייב חומר ב

ו ע"י היזם יהיו ממין המשובח ביותר, אשר יסופק או סימן ההשגחה המתאים. כל החומרים

  מוכר.וממוצרי יצרן 

ע מעולים המכירים את דרישות בוצע בצורה מקצועית ע"י בעלי מקצוהעבודה ת –אורח מקצועי 

  .349מפמ"כ  1205ל"ת תקן ישראל ה

  
  

    צנרת לחץ, שופכין, דלוחין, ביוב וגשם 7.3

  במפרט הכללי) 0701-4ראה פרקים (

ב, ס"מ מסבי 10ס"מ לפחות ותיעטף בחול  70ן בחפירה של באדמה תותקצנרת מים  7.3.1

" מבחוץ APCשכבתי  ורי ריתוך עם ציפוי מגן פלסטי תלתעם חיב 530ותיוצר לפי תקן 

  ות" או ש"ע.חברת "אבר מי בטון כמסופק ע"יוציפוי פני

ת " עם עטיפה חרושתית פלסטית תל40"סקדיול  צנרת מים ראשית בבניין תהיה מסוג 7.3.2

יה בתוך חלל תקרות גלו –" ללא תפר כמסופק ע"י מפעל "אברות" או ש"ע APCשכבתית 

אש  לצנרת כיבויופרד מ"גמל ראשי" לארון מחלקים בתוך הדירה. הצנרת תתלויות עד 

  יכה:ולצנרת מים לצר

לפי דרישות משרד  בעל תו תקן ישראלי לכיבוי אש יסופקו דרך מז"חהמים   .א

  הבריאות. 

, צנרת שמספקת לשני ארונות כיבוי 2אש תהיה בקוטר " ארון כיבויצנרת כיבוי ל

  לפחות. 3טר "תהיה בקו 2"הכוללים הידרנטים 

טת אן "פקסגול" בשי S.Pים קרים וחמים תהיה מוצר של בתוך הדירה צנרת למ  .ב

  המחלקים.

  יפת בטון במעבר בתוך המילוי", עם עטHDPE"- צנרת דלוחין לשירותים תהיה מ  .ג

  פוליפרופילןרור יהיו מצינורות איוו  .ד

  " בריתוך.HDPE"- מ 1 1/4ניקוז מי עיבוי ממזגנים "  .ה

  HDPEמבנה תהיה פכין מתחת לצנרת שו  .ו

- צדדים בטופה בבטון משלושה תהיה עבתוך הקרקע מתחת למבנה צנרת ביוב/תיעול   .ז

  ס"מ בטון ומעליה עד לרצפת הבטון שמעליה. 10

תהיה מפי.וי.סי קשיח  ות הביקורתת ביוב וצנרת תיעול מקירות המבנה עד לשוחצנר  .ח

  גומייה.בצורת שקע, תקע ו עם חבורים אטומים 884לפי ת"י 

ו בקירות המבנה יהיו מסוג טנים לביוב העוברים בתוך פירים אקול  .ט

"HDPESILENTדות קבועות" כולל נקו FIX POINT  ואביזרי התפשטות לפי

  טקה.ים לפי הנחיות יועץ אקוסישעיטוף מונע רע .הנחיות ספק
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ך בטון פנימי, בריתו עם ציפוי 530יהיו מפלדת ת"י  –ות רי גשם מגגות לחצצנרת מ  .י

  .40דיול ת מוצא סקווני בידוד פנימי עם קשתכולל תיק

א' מתוצרת "דלמר" או ש"ע - 11ט פלפי פר 6יו בקוטר מיזערי "ראשי קליטה בגגות יה  .יא

  מברזל יציקה.

ורות יציאה שירותכו עם צינ 4בקוטר " 13- י קליטה ממרפסות יהיו לפי פרט פראש  .יב

ש לספק קולטן גינות יבו יותקנו   חניה/תקרהלקולטני מי גשם, למשטח מעל 

  לניקוז שתי שכבות. S- 10מתוצרת "דלמר" מסדרה 

של חברת  MZTוגמת "מגנוקריט" דגם בטון כדעול תהיה מצינורות צנרת תי  .יג

  קס".עם אטמי "מגנופל 105.2.2מין  27לפי תקן ישראלי  –ע "וולפמן" או ש"

  יטלית.יגיטלי לאפשר מניה דיגמונה מים יותקן לכל דירה עם מתקן תקשורת ד  .יד

ינלי של רמפלקס" או "ענביד" בעובי נומבידוד צנרת לצנרת מים תהיה מתוצרת "א  .טו

תקבל הגנה  מ"מ. צנרת מבודדת גלויה על הגגות 8עובי הבידוד  הקירות , בתוך3/4"

  ת פח מגלוון.ה מתאימה או הגנבפני קרינת שמש ע"י צביע

ביתר ופי בשלב ס םחניה עתידי פישר למרתראה הנחיות תכנון בהק –לתשומת לב   .טז

  .חומר המכרז

  

  תמיכות ומתלים 7.4

  מפרט הכללי.תמיכות ומתלים יהיו כמפורט ב

  

  תוך (חיוץ)בפני שיהגנה  7.5

המתכות ובלים למניעת תופעות השיתוך. צירוף יש להשתמש באמצעים טכניים נכונים ומק

עבר רומכני, לדוגמא: בכל מבמעגלי מים שונים יעשו בצורה המונעת שיתוך אלקטוחיבורם 

  יוץ.נור שחור לצינור מגלבן יותקן אביזר חמצי

  

  עול ברזיםשוחות ביקורת לביוב ותי 7.6

מבטון מזוין, ובנצ'ינג ה עם רצפ 658יוב יהיו מחוליות טרומיות לפי ת.י. קורת לבשוחות בי

  .שעובד טרומי

  הנחיות העומס.ובהתאם ל 489יהיו טרומיים טיפוס ב.ב לפי תקן  התקרות והמכסים

אי בני שפה, תאי בקרה מלבניים, תעול תאי קליטה, רשתות פלדה עם אובלי ארת לתיתאי ביקו

ים המפורטים גבהה עגולות, מכסי שוחות וכו' יעמדו בדרישות התקנליות ההגבהה תקרות, חו

רנים ויהיו מוצרים מוגמרים של "וולפמן", התאם להוראות היצבמפרט הכללי, יבוצעו ב

  טיין" או ש"ע."אקרש

מ ס" 20חתית יש להתקין מצע חצץ יעשו בטון טרומי, ללא תחתית בטון. בת –רזים שוחות לב

 8שוחות מתחת לברז. עומק שוחות כעומק תחתית החצץ. מכסה ה ס"מ 10להשאיר מרווח של 

  למיקומם.טון בהתאם  25טון מעמס או 

  

, י הג"אוולים מצינורות לפי פרטרי הצנרת דרך מקלטים וממ"דים וכו' יעשו דרך שרכל מעב

שו דרך שרוולים רי צנרת פלדה דרך קירות אש יעאשר יוכנסו לקירות לפני היציקה. מעב

  טמו בחומר מעכב אש.כת ויאממת
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  בדיקות לחץ 7.7

 4ירות במשך אטמוספ 12לחץ של ם, החמים וכיבוי האש יעברו בדיקות מערכות המים הקרי

ה לפי הל"ת סעיף תעשלוחין לחץ לצנרת השופכין והד ת, בדיקו8.8.2שעות לפי הל"ת סעיף 

8.6.2.  

  

  שיפועים 7.8

  .אופקיים –נרת מים קרים וחמים צ

  נימום, אלא אם כן צויין אחרת בתוכנית.מי 2% –צינורות דלוחין 

  אחרת בתוכנית.מינימום, אלא אם כן צויין  2%  - ן צנרת שופכי

  .0.5%- 1%נורות ניקוז למיזוג אויר בשיפועים של צי

  

  ודיהן ועקבועות תברואה, אביזר 7.9

"ע "חמת" סוג א' או ש בגוון לבן וכל הסוללות מתוצרתכל הכיורים והאסלות מתוצרת "חרסה" 

   שר ובעל תו תקן ישראלי מאושר.מאו

  .מיכל הדחה סמויהאסלות תלויות עם 

ע"י . לא יתקבל כיור שיחוזק רק לשיש ע"י הדבקה או ו גם על קונזוליםכיורי הרחצה יורכב

  ברגים.

  .המכוןוהאביזרים חייבים באישור  ניטריםכל הכלים הס

או צרת "חרסה" " מתו48לה תלויה קצרה גל ה תהיה סוג א' מחרס, מדגם "אסהאסל 7.9.1

וג "פלסאון" כמותי סמוי מס- עם מתקן הדחה דוה שווה ערך, עם מושב "כבד". מיכל הדח

  .בריט"או "גי

חרסה, כולל  וגמתגרלים מחרס סוג א', דגם דכיורים במקלחות: משטחים וכיורים אינט 7.9.2

 י שליניום בגודל מינימלפורמאיקה + מראה עם קאנט אלומארון תחתון מסנדוויץ מצופה 

 ס"מ.  80/80

, מאושר או שווה ערך מחרס סוג א' ה שטוחהבהתקנכיורים במטבחים ובמטבחונים יהיו  7.9.3

" דגם "גל דור 60/40/20ותר ובדירות הגדולות י ס"מ 50/40/20ודיו במידות בדירות הסט

שווה או  2220מאבן קיסר דוגמת דגם ן של "חרסה" או שווה ערך מותקנים במשטח לב

 ערך.

בבת דוגמת דגם פיה ארוכה מסתו חמים/קרים לקערות מטבח יהיו בעמידה,מים סוללות ל 7.9.4

ל חסחם עם מנגנון פתיחה של חצי כמות תוצרת "חמת" כול 302853"אברסט" מק"ט 

רות . ברזי ניתוק מדגם "ניל" ישולבו על צינוערך , בגימור כרום או שווהלאהמ וכמות

 ת הכיור.הפיה נשלפת לשטיפ האספקה.

ת דוגמת פיה קצרה מסתובב מים/קרים לקערות רחצה יהיו בעמידה,ים חסוללות למ 7.9.5

ם וידית פעמונית או שווה ערך. ברזי ת "חמת" בגימור כרותוצר 900141"רותם" מק"ט 

 אספקה.ות הגם "ניל" ישולבו על צינורניתוק מד

וצרת "חמת" ת 900181ינטרפוץ "רותם" מק"ט דרך א 3במקלחות תותקן מערכת קיר  7.9.6

ה, כיפה, ידית דרך הכולל: פלט 3מת תחת לטיח וכיסוי חיצוני למערכת מוקדלהתקנה 

 הקיר יותקן מוט עם התקן מתכוונן למקלחת ראש.ם או שווה ערך. על וברגים בגימור כרו



  52

שר על ידי רמיקה, באריחים ריבועיים, בכל גודל שיאווי קקרקעית המקלחת תהיה בחיפ 7.9.7

  פי תקן, עם שיפועים לפתח הניקוז.יפ ל, מסוג אנטי סל10/10, החל מגודל המכון

חמת" או מחוסמת תקנית של " ריצוף יותקן מקלחון עשוי מזכוכיתבמקלחות, על גבי ה 7.9.8

ת. המקלחון יהיה כניואו כפי שמצויין בת יפוסיתתואמות לכל דירה טשווה ערך, במידות 

לתות תי דאלמנטים קבועים וש ומורכב משני אדריכלותתוכניות פינתי או חזיתי בהתאם ל

  לפתיחה. 

 6ל לפחות בעובי שראות קריסטליות מלוטשות בחדרי השירותים ובמקלחות יש להתקין מ 7.9.9

מ"מ המודבק לקיר ע"י  12י ס"מ בהיקף ע"ג משטח סנדוויץ' בעוב 1.5פאזה מ"מ כולל 

הדירות ובגדלים המצוינים בתוכניות  "80.01- רכיב נ –יקון כמפורט ב"מפרט ריהוט סיל

 ס"מ. 80/80- רפות, אולם לא פחות ממצוהטיפוסיות ה

וש ורטיבים ועמידים לשימוהמקלחות יש להתקין אביזרים דקבכל חדרי השירותים  7.9.10

ליית כביסה לתטואלט, סבוניה כפולה, מתקן ווים לתליה, מתקן לנייר  3מאומץ כגון: 

 וכד'. ת, מתקן לשמפו וסבון במקלחמתקפל

 תקן ברז דלי., יובמקלחתבכל דירה,  7.9.11

 נוזלי ליד כל כיורם הציבוריים יש להתקין בנוסף לאמור לעיל: מתקן לסבון תיבשירו 7.9.12

ם, בות נייר, מתקן חשמלי אוטומטי לייבוש ידיי, מתקן למגח אבן קיסרהמותקן במשט

 וטומטי.א פחי אשפה ומתקן מפיץ ריח

היציאה ממחסום . מיד עם 2ורים, תהיה בקוטר "כל צנרת הדלוחין במילוי, כולל לכי 7.9.13

זגנים שקוטרה המינימלי והכניסה לקיר יש לעבור לקוטר הנ"ל, פרט לצנרת ניקוז מר הכיו

"1/4 1.  

טרוקציה מיוחדת ים או אסלות על קירות גבס, יש להתקין קונסבמקרה של תליית כיור

  אליה יחוברו יח' הקבועה.ה פצשנתמכת לר

  הלן:דלידות הקבועה יהיו כויין אחרת, גבהי האביזרים ויחבכל מקרה שלא יצ  7.9.14

  

  הסופי המשטחלמפלס  ס"מ מעל  10  ברזים או סוללות לכיורים מעל המשטח  .א

  הרצפה ס"מ מעל 60  ללת "פרח"ברזים לסו  .ב

  ס"מ מעל הרצפה 90  ברזים לאסלות  .ג

  פהרצס"מ מעל ה 110  רזים למקלחותב  .ד

  הס"מ מעל הרצפ 110  ברזים למכונות כביסה  .ה

  ס"מ מעל הרצפה 60  ברז דלי  .ו

  על הרצפהמ ס"מ 210  ראש מקלחת  .ז

  

  ארמטורות כרום ומחסומי פלסטיק 7.10

פנימיים, מזרמים,  ים חיצוניים של ברזיםות: ברזים יוצאים ושופכין, חלקכל הארמוטור

ת לפקקים, רשתות לעביטי שופכין רוגיהם, שסתומים לכיורים, שרשרוזטות, ווי חיזוק ובור

  ן הישראלי.קבת רטכרום מלוטש, כמפו םאלה יעשו מסגסוגת נחושת מצופיכל  –וכד' 

  סקי" או ש"ע מאושר.ליפ"ומים לכיורים יהיו מפלסטיק מתוצרת מחס

  ורי רחצה ואפור לכיורי המטבח.מחסומים יהיה לבן לכיגוון ה
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  זריםברזים ואבי 7.11

  בכלל יהיו כדורים מתוצרת "שגיב" או ש"ע. עדו 2ברזים עד קוטר של "

דגם "פרפר" עם הנעת גיר פנימית " ת "רפאל" או "הכוכביהיו מתוצר 3ברזים מקוטר של "

  או ש"ע.

  תוצרת "חמת" או ש"ע.ויהיו מ 1יסופקו עד קוטר של " ימייםנברזים פ

להתקין רקורד ש הברגה כולל ברזים פנימיים יבכל מקום בו יותקן ברז או אביזר עם חיבור 

  לאפשר לפירוקו.

  

  רתקופסאות בקו 7.12

פורט לגבי מחסומי רצפה, עם מכסה מיעשו מפלסטיק כ 4"/4או " 4"/2קופסאות בקורת "

  כנ"ל לגבי מאריכים. .ריבועית בגוון הריצוץ בהברגהמפליז אטום בתוך פלטה 

  

  מחסומי רצפה 7.13

ה, בתוך פלטה ריבועית רגיק עם מכסה מחורר מפליז בהביעשו מפלסט 4"/2מחסומי רצפה "

יש לתת  –י ונעל ידי חצי רקורד קים חייים לשאת תו תקן. חיבור בגוון הרצפה. המחסומ

  פות.להקפיד על גמר נקי עם שטח הרצמאריך פלסטי לפי הצורך, במחיר המחסום. יש 

סטה ויספקו עם מאריך יהיו מברזל יציקה כולל רשת פנימית מנירו 8"/4מחסומי רצפה "

  בהברגה במחיר המחסום. כסה פליזומפלסטי 

  
  הברזי שריפ 7.14

"פומס" תל אביב, על פתח של כל ברז ברת של ח 3כדוגמת דגם  ברזי שריפה יהיו בעלי כיפות

לברז עם  .3ד יש לספק זקף בקוטר "לברז בוד .שטורץ עם אטם מתכתייורכב מצמד מסוג 

  .תאיםע את הזקפים בבסיס בטון מ. יש לקב4לספק זקף "ראש כפול יש 

  ל הסנקה למערכת ספרינקלרים.ראשי הסנקה יותקנו בהתאם לתוכניות כול

  .1זקף ויסופק עם ברז גן כדורי "על  ל ברז חיצוני יותקןכ

  

  ציוד כיבוי אש 7.15

  עץ הבטיחות.ית האדריכל והנחיות יוקנו עמדות כיבוי אש לפעי תוכניות

ארון שיסופק ויכלול גם  בתוךוני כיבוי אש אשר יותקנו עמדת כיבוי אש רגילה תכלול גלגל

  ד.ק"ג כל אח 6לאבקה יבשה במשקל שני מטפי כיבוי 

ל כל גלגלון יורכב לפחות. ע 1"בקוטר של  ר רב כיווני, צינור המים יהיהל ציהגלגלון יורכב ע

  .1מטר עם מזנק רב שימושי בקוטר " 30ובאורך  3/4בקוטר "צינור לחץ 

ורץ אל המזנק מצד שני יהיו באמצעות מצמדי שטחד וור הלחץ אל הגלגלון מצד אחיבורי צינ

  ה.קן ברז לפתיחה מהיר. בנוסף לנ"ל יות1בקוטר "

 8מטר כל אחד עם מזנק בקוטר  15שני זרנוקי מים כיבוי באורך  מדת כיבוי אש תכלול גםע

סילון ריסוס זנק עם מ 3/4מטר ובקוטר " 25ס, צינור לחץ באורך מ"מ מסוג סילון ריסו

  עם חיבור שטורץ. 2בוי "קבע לקצה הצינור. בכל עמדה יותקן ברז כידרך המחובר ב

תתוכנן ותבוצע לפי כל ההנחיות והתקנים הרלוונטים היא תדרש מערכת מתזים, ש לככ

לפי כל ההנחיות  ש"ע, ודיזל גנרטור או שאבותמ ,מידת הצורך יותקן מאגר מיםוב
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  יבוי. והדרישות של רשויות הכ

  מאושרת. הנ"ל כפוף לאישור רשויות הכיבוי ומעבדה יצועהתכנון, הציוד והב

  

  רתיותמערכות מים חמים די 7.16

חובר למערכת דודי חימום חשמליים דירתיים עם מחליף חום פנימי שי תקיןהיזם יספק וי

כולל מיכל  ,ות בהל"תחות לפי הנחיות המפורטבהמשך ולפ דלים כמפורטסולרית מרכזית בג

צלזיוס ולפי  מעלות 55כולל ברז ערבוב מים לטמפ'  נייםתיק תפשטות פורק לחץ ועל חוזרה

ום מגן" או ש"ע מאושר ובעל תו תקן מכון "כר יאות. המערכות כגוןהנחיות משרד הבר

  י.תקנים ישראל

קורות המים העוברים דרך היה עצמאית ומחוברת לממערכת המים החמים בדירות ת

  השעון הדירתי.

  

"דוד " ו60וכו מצופה אמאייל דוגמת "דוד חשמל י שתדירה יותקן דוד חשמלי תקנבכל 

רית שתמוקם על גגות המבנים, אסול ערכתגן" או שווה ערך ומ" של חברת "כרומ120חשמל 

 120 – י הדירותוליתר טיפוסליטר,  60 - נפח האוגר לדירת יחיד יהיה  .המכוןהכל באישור 

ויכללו חמם והמקלחת  תיםנו בשכיבה בתקרת חדר השירו. כל הדודים יותקלדירה ליטר

  ר.ד חשמלי תכלול טיימק מכר. מערכת ההפעלה של כל דומהיר ואחריות לפי חו

  

  נותוכלליות וש 7.17

קם בחדר ) היא תמו, מפריד שומןיעולתחנת שאיבה (ביוב, תבמתחם אם תתוכנן  7.17.1

משאבה נוספת רור שירותים במבנה. לכל מערכת שאיבה תהיה ר לאוובוסגור ותח

  אב הבית.במשרד ערכת בקרת המבנה. רגשי הצפה להתראה למבמקביל עם קשר 

ינות לפי "מפרט משרד הביטחון בגרש למערכות ההשקיה היזם יכין את כל הנד 7.17.2

. מערכות ההשקיה יקבלו המכוןיכל הפיתוח ובאישור לגינון" תוך תאום עם אדר

 ה מים כנ"ל בנפרד.מונ

  ת.לצנרת המים הראשית הבנייני אין לאפשר חיבורי הארקה 7.17.3

  ון היזם.כל המונים יסופקו ויורכבו על ידי ועל חשב 7.17.4

  דלי מעל לכיור פלב"מ. רז, יותקן בכלי ניקויוחדרי  בחדרי תחזוקה 7.17.5

  

  קוזים בהתאם לתוכנית.מים למכונות הכביסה ולני בחדרי הכביסה יש לדאוג לאספקת

  

ורים אזוטומטיות ומתקני מים קרים בלשלב אספקת מים וניקוז למכונות שתיה חמה איש 

 .המכוןאישור שתוגש ל הציבוריים בהתאם למערך הציוד

  

  ירותתקופת הבדק והש 7.18

או לתקן על כל חלקיו למשך כל תקופת ההתקשרות ו/לפעולת המתקן  איהיזם יהיה אחר

ו בכל שך תקופת ההסכם כך שיעמדשירות במהחזירן לתקינות וכאת כל המערכות ול

בקבלת המתקן וכאלו שחלים על המתקן ם קים וההנחיות כפי שהיו תקפיהתקנים, החו

של המתקן וקבלת ת רק לאחר קבלת רשמי עם. תחילת תקופת האחריות תהיהמפעם לפ
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נחיות והתקנות קני ועומד בכל החוקים וההאישור המנהל שהכל נבדק ונמצא תקין, תי

  למתקן שנמסר.הרלוונטיות 

   המנהל.  וןם הגיש תיק מתקן לשביעות רצקבלת המתקן תתקיים לאחר שהיז

  

תיאור המערכות ים, ניות עדות מאושרות ע"י המתכננתוכ –בין השאר  תיק מתקן יכלול

טיפול ואחזקה שוטפים יניהן, תעודות אחריות ושרות היצרנים והספקים, הנחיות למ

ות היזם ומבלי לגרוע מאחרי ,בנספח האחזקה המצורף פתיים וכיו"ב על פי המפורטותקו

  התפעול והתחזוקה בפרט.בכלל, והסכם  בהתאם להוראות ההסכם

  

כווני זרימה, קוים, מיד לעבות סימון ושילוט יותקנו שלטי הבהרה והדרכה לר כמו כן

  "ב.אביזרים, מגופים, שסתומים וכיו

  

  

 חשמל  ותקשורת . 8

 
  המפרט יתייחס למערכות הבאות:

 ספקת חשמל ושיטת חלוקהאמערכת   .א

 ל בדירותמתקן החשמ  .ב

וחדר  דנטיםסטוהמועדון ם נלווים לשרות הסטודנטים לרבות שטחים משותפים ושטחי  .ג

 העיון לסטודנטים

 ופי תאורהג  .ד

 רוםגנרטור ח  .ה

 תאורת חוץ  .ו

 ומתח נמוך , תקשובתקשורת  .ז

 TV  .ח

 ם ידרש)חדר שנאים (א  .ט

 

  תכולת המפרט 8.1

הבינמשרדי, חוק  ת החשמל במיבנן עפ"י הוראות המפרט הכלליהיזם יתכנן ויבצע את כל עבודו

  ט להלןי המפורפל ם הישראלים המתאימים והעדכניים ועהחשמל, התקני

  

  .המכוןאום ובאישור חברת חשמל ותיהיו ב במתחםהחשמל תיכנון וביצוע מתקני 

  

ם טכניים בא במקום תוכניות עבודה ומפרטי רטים ושיטות אך אינוהמפרט להלן יגדיר סטנד

. אין זה הכרח המכוןור שפני ביצוע העבודה ולהביא לאימיוחדים אותם יהיה צורך להכין ל

וארים תקט. מתקנים שאינם מל פרטי המתקנים שיבוצעו בפרוישהפרוגרמה תכסה את כ

חוק החשמל,  שרדי בהוצאת משהב"ט,מניצעו על פי הוראות המפרט הכללי הבבמפרט זה יבו

  דכניים ותקנות התכנון והבנייה.התקנים הישראלים הע
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  פקת החשמל ושיטת החלוקהמערכת הס 8.2

ות המרכזיות ושרותי התמך אספקת החשמל תורכב מחיבורים משותפים למערכ תמערכ 8.2.1

  לארון בכל קומה ממנו יצאו חיבורים עם מונים לדירות. ומחיבורים נפרדים םבמתח

כל ההכנות והתשתיות ת האספקה עם חברת החשמל וביצוע חריות היזם תאום שיטבא 8.2.2

. כל ום ואישור המכוןא, הכל בתיהפרויקט לרשת החשמלשיידרשו לצורך חיבור 

ת וכלולים במטל המוניםו הבדיקות ,עבור חיבורי החשמלהתשלומים לחברת החשמל 

  היזם ויהיו על חשבונו.

  .המכוןבאישור גם מס וכיוצ"ב יהיו סוג החיבור, גודלו, חישובי עו 8.2.3

  ת החשמל בדירה.לדירה יאפשר הפעלה בו זמנית של כל מערכו גודל חיבור החשמל 8.2.4

  ם מונה קווט"ש.לפחות, ע A 40X1ים הבודדות יבוצע חיבור של רליחידות המגו 8.2.5

  לפחות, עם מונה קווט"ש דירתי. A 25X3של חדרים יבוצע חיבור  3- ו 2לדירות  8.2.6

ם מפסק פחת נפרד שימוקם בתוך הדירה ויכלול גן ויבוצע לוח חשמל לכל דירה יתוכנ 8.2.7

  לוח חלוקה קומתי)גם בריכוז מונים או ב ןלהתקי ומונה קווט"ש (את המונה אפשר

  "י.יהיה לפי התעריף הכללי של חח בעבור הצריכההדיירים חיוב  8.2.8
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  אורהת 8.3

 - חום הראיה  את מערך התאורה בכללותו בהתאם לעקרונות הנדסת אנוש בת ןיש לתכנ 8.3.1

 "עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראיה: תאורת ):1992(מאי  1529שמצוין בתקן ת"י כפי 

  .ISO 1989-8995לתקן הבינלאומי  המתאים –עבודה בתוך מבנים" 

פקטי ו/או נורות מו/או קו TS(פלרסנט נן ותבוצע עם נורות חסכוניות התאורה תתוכ 8.3.2

LED"המכוןי מת"י ו) בגופי תאורה איכותיים מאושרים ע.  

ריכל יזם בתאום עם האדהתכנון יועץ התאורה של  מי גופי התאורה ומיקומם יהיו עפ"ידג 8.3.3

  רה ואישור.את כל הדגמים לבחי מכון, לאחר שהיזם יביא לןהמכומתאם היזם ובאישור 

נורות  לים בתקרת כל חדר ובתקרת המטבח, עםוי תאורה תקרתיים עגבכל דירה יהיו גופ 8.3.4

  השירותים. בחדרשנק!), וגוף תאורה מוגן מים דומה וט מתברגות (ללא מו EL 32מסוג 

עם  גוף תאורהוברים לקיר. חשני גופי תאורה מתכווננים מ בחדרי הסטודנטים יהיו עוד 8.3.5

 2(בחדר זוגי  מיטהה ליד LEDורת ומנורת קריאה עם נחן העבודה, שול מעל LEDנורת 

   .מנורות ליד מיטה)

  תאורה תקרתי בחדר זה.לחת, בנוסף לגוף תאורה מעל כל מראה במק 8.3.6

תבוצע חדרי מדרגות וכו' יים, מבואות כניסה, מעברים, פרוזדורים, ציבורבשטחים  8.3.7

  .ורשות הכיבוי ות מטעם היזםבהתאם להנחית יועץ הבטיחחירום ושלטי יציאה  תאורת

רכי , בנוסף למילוי צים תהיה גם לפי תקנות להתגוננות אזרחיתאורה במרחבים המוגנת 8.3.8

  .לחדרים הרגילים בזהההדיירים 

ף להנחיות יועץ בנייה , בכפופה כללית סביב המבנים ועל הבניניםיש לשלב תאורת הצ 8.3.9

  . קשר לכךב רשויות, והמכוןדרישות ה , ירוקה

  רום.חי מגנרטוריהיה גיבוי  החירוםת לתאור 8.3.10

  יתוכנן לחיסכון באנרגיה. מערך ההדלקות  8.3.11

ללא צורך בשינויי ל בחדרים) (כולשטר ההדלקות המערכת תאפשר גמישות לקביעת מ 8.3.12

ת בחדרים יהיה לפי דרישות משטר הדלקו ותשתית, עד רמת מעגל התאורה.חיווט 

  ריכל והמכון. האד

  שבון היזם.הזנת המאור הציבורי תהיה על ח 8.3.13

ותאמת לחניונים, על ידי גופים פלואורסנטים קרקעי תהיה ברמה מ- התאורה בחניון התת 8.3.14

דקות ללא  10אחרי ווה ערך, עם מנגנון כיבוי אוטומטי או ש T5, כדוגמת חוסכי אנרגיה

  התחדש התנועה.ב ונדלק אוטומטי, לפי אזורים תנועה, מחולק לאזורים,

  

  חומרים ואביזרים 8.4

יהיו בעלי תקן ישראלי  ערכת החשמל בפרויקט, האביזרים וכן כל חלק אחר ממכל הצינורות

  .המכוןובאישור 

  

  .ה ערך" או "לגרנד" או "ביטוצינו" או שוויו מתוצרת "גוויסאביזרי החשמל יה
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  ה מיזעריות נידרשותתאוררמות  8.5

וחדים למבני משרדים ולאזורים מי IESNAלפי המלצות  ת ההארה לכל האזורים תתוכננהרמו

  .933ינימום של ת"י בתנאי שיעמדו בדרישות מ

  להלן עוצמות תאורה מינימליות נדרשות:

  

  לוקס 150לפחות   חניונים

  לוקס 300לפחות   כולל ממ"מ)דירות (

  לוקס 300לפחות   רים, מעברים, מבואות וחדרי מדרגותפרוזדו

  וקסל 500לפחות   משרדים

  לוקס 450לפחות   מועדון הסטודנטים וחדר עיון

  לוקס 400לפחות   חדר כביסה/חדר אופניים

  לוקס 80לפחות   ורת חוץאת

  

  מתקנים בדירות 8.6

  חשמל 8.6.1

ליד כל  .ומר המכרזכל חכמפורט ב דות כוח ונקודות מאוריהיו נקומגורים  יחידתלכל 

נקודה לטלפון ונקודה חשמל,  תנקודו 4מקום", ובה יהיו  6ת שולחן עבודה תהיה "עמד

תהיה ושולחן אוכל  כל מיטה בצד. ממירו, יהיה חיבור חשמל לטלוויזיה לכל חדרלמחשב. 

לקומקום , קרוגל, לכירייםחשמל למקרר, למי נקודת חשמל נוספת. במטבח יהיו נקודות

תהיה נקודת חשמל מוגנת מים  אהר. בחדר השירותים, בצד המד נקודה נוספתועו חשמלי

  מכונת גילוח חשמלית.ל

  דוד החשמלי.ול ניםגם נקודות כוח למזג ידהיחבנוסף לכך יהיו בכל 

  .קפיץ ) עם מנגנון"טיימרמשולב עם "(דוד החשמלי באמצעות מפסק ההפעלת 

  דירתי.ומונה חשמל ושעון יהיה לוח  לכל יחידה

 ובאישור המכון. האדריכל  משטר הדלקות בחדרי המגורים יקבע על ידי

  ומינימליות.ליחיד יו טיפוסית הכמויות דלעיל הן מידגמיות ליחידת סטודישות/הדר

 ת הדיור הכמויות תהיינה בהתאמה, באישור המכון.ביתר טיפוסי יחידו

  

  ותקשורת טלויזיה 8.6.2

ל בכ .ת תקשורת מחשביםות טלפון ונקודונקוד, רב ערוצית טלויזיהל הר יהיו: נקודבכל חד

וקה רת במידות שיתאימו לקבלת כל החיבורים, עם חלוארון תקש תקיןיש לה הדירות

  .ירים)הדי למספר(בהתאמה  פנימית

  

  )גם בפרק מיזוג אויר ה(רא מיזוג 8.6.3

 ם.הכוללים חימוVRF כל המזגנים הדירתיים יהיו מסוג 

  .לפחות כ"ס 1 יותקן מזגןבודדת  ידת דיורחיבכל 

"ל, כאשר גם שטחים נכ מזגןים אחד, יותקן בכל חדר עם יותר מחדר מגורבדירות 

  משותפים בדירה ימוזגו.
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  ורכזת לאיםג 8.6.4

דרישות יועץ הבטיחות ועל פי דרישות התקן  יהרכזת יותקנו על פגלאי העשן והחום ו

גם פנל משנה לפי תקן יכלול המ .המכוןובאישור  בוי האשוכי הרשויותות הישראלי ודריש

 מכוןחדר בקרה של קמפוס הה בקשר לקבלת אינדיקציגם יוסדר  ניין ביתר המבנים.הע

כריזה  פריצה ,נהאש עשן, בקרת מבבכל נושא גילוי  המכון ידרוש)(בכל מקום בקמפוס ש

  .וכדומה

  

  התקנת אביזרים 8.7

מספר המעגל בשם וב יםיהיה משולט והלוח הדירתי ה אחראביזר התקנ ,כל בית תקע, מפסק

  ע"י שלט מודבק.

  מעגלים סופיים. – 4731' גלים תהיה לפי תקנות החשמל מסחלוקת המע

  

  ויזיהוטל 8.8

ולרדיו  10, 2, 1ת ערוצים אלילטלויזיה הישר) נן מערכת קליטה (אנטנה מרכזיתיש לבצע במב

FMלבחור עם אפשרות לכל דירה  לטלויזיה רב ערוצית) רת וחיבוריבוצעו תשתיות (צנ מו כן. כ

   בין שתי החלופות.

  

  ניסותבקרת כאבטחה ו 8.9

הראשית של  דלת הכניסהכל אחת מהדירות לבין ינטרקום בין בכל בנין תבוצע מערכת א 8.9.1

דירה יותקן מכשיר דיבור עם לחצן לפתיחת דלת  . בכלהחניה פיממרת ודלת הכניסה הבנין

  הבניין. הכניסה של 

 כניסהה יים עם מנגנון בקרה אלקטרוני.דלתות הכניסה לבניין יצוידו במנעולים חשמל 8.9.2

  י או קוד.מבוקרת על ידי כרטיס מגנט יה תה

  מרתפי החניה. ת בחיצונית של המעונות, לרבותבקרת כניסות כנ"ל תבוצע בכל המעטפ 8.9.3

פריסה  תהיההבטחון.  נן ויבוצע מערך בטחון על ידי מצלמות אבטחה שיקושרו לחדריתוכ 8.9.4

מרתפי ם לרבות בכל הכניסות ובאזורים הציבוריי ידלבקומות המגורים, של מצלמות 

וגורמי  מכוןויקבל את אישור ה מכוןמוקדם אשר יועבר ל, וזאת לפי תכנון החניה

  .והאבטחה של
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רו לחדר בקרה מרכזי במעונות אשר יחובר גם לחדר במצלמות לסוגיהן יחות הומערכ 8.9.5

  להעברת כל מידע וכל נתון נדרש. מכוןל ההבקרה ש

 מכוןבהעברת המידע אל ה, והמכוןלחדר הבקרה של  תן בחיבור המצלמויודגש כי אי 8.9.6

לרבות אבטחה, בטחון, גילוי, לכל נושא שהוא  מכוןעל ה טיל אחריות כלשהילהמשום 

  וכו'. תזקים, תקלות, פריצונ

בקרה על כניסת רכבים ותידרש ככל שחניית הרכבים בחניון תהא בתשלום או במידה  8.9.7

מרתפי ב לום),מהרשויות (בין שהחניה בתשלום או שלא בתש למרתפי החניה על ידי מי

 הכוללת: רכת בקרת כניסה ויציאה, בתאום ואישור המכון,מע החניה תבוצע

 רתףביתן שומר בכניסה למ 8.9.7.1

 רכביםושחרור הכנסת זיהוי למערכת מצלמות ו 8.9.7.2

 מיםקופות אוטומטיות לביצוע תשלו 8.9.7.3

כרטיסי כניסה לתשלום,  סומים (לכניסה ויציאה) אוטומטיים, כולל הנפקתמח 8.9.7.4

  נות.יטה עם חדר בקרה של מבנה המעוקשר אינטרקום ושל

  

בגין חניה רתפים, ולא תותר גביית תשלום ככל ולא תהא דרישה מהרשויות לאבטחת המ

  תשתיות בלבד לכל המערכות הנ"ל.תכנון ויבצע היזם  במרתפים,

  

  םור חרוגנרט 8.10

ספקת חשמל בחרום. הספק הגנרטור אל מושתקגנרטור דיזל אוטומטי במבנן יש להתקין 

חדרי המדרגות, מעברים, מבואות והפעלת את הפעלת כל המעליות, תאורת  יאפשר

וכן פאזה אחת מבין שלוש  , מפוחי הוצאת עשן, מצלמות גדר/גזרה (אם ידרשו)משאבות

  .חידות הדיוריבכל ) הפאזות הדירתיות (מקרר ותאורה

  ימים לפחות. 3של  יש לקחת בחשבון אספקת דלק לתקופה

  

  בקרת מבנה ושליטה 8.11

 לכל המערכות על כל המתחם, וזאת מרכזי מבנההיזם לתכנן ולבצע מרכז בקרת  על

  .התראות, לשליטה מרחוק וה)(כולל תחנות משנ אלקטרומכניותה

 

  טלפוניה 8.12

ושות לחיבור קווי טלפון לדירות. ההכנות ת הדרהקבלן יבצע במסגרת עבודתו את כל ההכנו

, ללא רת שיחפוץקווי מכל חברת תקשו יבור של טלפוןות יאפשרו לכל דייר לקבל חוהתשתי

 הגבלה.

ון הבניין בעת תכנ ורת שתספק שירותי טלפון קוויתקש התשתיות יתואמו עם כל חברת

 .דוגמת בזק, הוט, סלקום, פרטנר ו/או כל חברת תקשורת אחרתכ
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  נטרנטאי 8.13

וכן יאפשר  ,וספק תוכן לכל דירה במעונותתשתית  - מהיר היזם יספק שירותי אינטרנט 

ברשת האינטרנט בשטחים הציבוריים והשטחים  בלישה אלחוטית חופשית ללא חיוג

  .בכל המתחםמשותפים ה

  
  שונות 8.14

  להארקת יסודות ומסד בהתאם לחוק החשמל. תלשלב במבנים מערכו יש 8.14.1

את ההגנה . אפשר לשלב 1173ת בפני פגיעות ברקים לפי ת"י יצונייש לבצע הגנה ח 8.14.2

  .ניןבמערכת הארקת היסוד והמסד של הב

פתיחת  ות חשמל, מערכותלוי אש, כיבוי אוטומטי בלוחיבבניין יבוצעו מערכות ג 8.14.3

ת, קביעת יועץ הבטיחות והוראות וזת חרום על פי התקנומערכת כרי חלונות עשן

  שירותי הכבאות.

תהיה  . המערכתרכת כריזה שתכסה את כל חלקי המתחםמע םבמתח יש לבצע 8.14.4

הדרוש  ים, שופרים, עמדות כריזה וכלמאיכות גבוהה ותכלול מגברים, רמקול

  .המכוןשראל ובאישור בהתאם לדרישות שרותי הכבאות ומשטרת י

  ).8.6.4מפוס המכון (יחד עם האמור בסעיף קת כריזה תועבר גם לאינדיקצי 8.14.5

  
  

 עבודות טיח . 9
  

  פניםטיח  9.1

  לבד.חות המבוצע לפי סרגל בשני כיוונים, בגמר מ"מ לפ 15טיח הפנים יהיה דו שכבתי בעובי 

  

  זויתני רשת מגולוונת 9.2

היו לכל גובה להגנת הפינה. הזויות י ומצופה ל פינה חיצונית יש לשלב זוית רשת מגולוונתכב

  ח.ף הפתבפתחים ללא משקופים יהיו זויות רשת מגולוונות בכל היק .הפינה

  
  טיח פנים באזורים רטובים 9.3

ים תלת שכבתי הכולל שכבת תים ובחללים רטובים אחרים יש לבצע טיח פנבמטבחונים, בשירו

  ה, שכבה תחתונה ושכבה עליונה.צהרב

  

  אפי מים 9.4

  ר אופקי יבוצע חריץ אף מים.וה החופשי של כל מיש, וכן בקצחיצוני יף של כל פתחבגל

  

  טיח חוץ 9.5

ץ תלת שכבתי לרבות טים אשר יאושרו לחיפוי בטיח חוץ, יבוצע טיח חואלמנ חלקי המבנים ו/או

רת נירלט או שווה ערך מאושר ע"י צעם "שליכט אקרילי" דוגמת תו ערב דוחה מים, גמר חלק

  . המכון

משטח  30%וי אבן לא יעלה על פהמבנה אשר אינו חי הכל שטח תגמיר חיצוני למעטפת סך

  .)וכדומה  בטון חשוף אדריכלי ,אלומיניום, טיח חוץי אבן: חיפו חזיתות המבנה (תגמיר שאינו
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  טיח טרמי 9.6

ס"מ) ולפי מפרט היצרן  2ש (לפחות רטרמי בממ"מ, יבוצע בעובי הנדאם ידרש ביצוע טיח 

  ורשים או שווה ערך מאושר.כדוגמת הח

  

 
 בודות ריצוף וחיפויע . 10

  
  משטחי עבודה 10.1

במידות המותאמות  שווה ערך מאושראו  'סוג א במטבחים יבוצעו משטחים מ"אבן קיסר"

  .מ"מ 30נים ובעובי לארונות התחתו

  

  ריצוף וחיפוי 10.2

  .המכוןם באישור ייהיה לפי דוגמה, מרקם וגוונ הריצוף 10.2.1

, או ס"מ 60/60 צלןגרניט פוראריחי בוריים יהיה בהריצוף בדירות ובשטחים הצי 10.2.2

  ר.למ"₪  60במחיר יסוד של   מכוןמידה אחרת שתיקבע על ידי ה  כלב

- ובים יהיה ריצוף מסוג אנטיובכל האיזורים הרט , המרפסותברצפת השירותים 10.2.3

 ש"ח 65, במחיר יסוד של ס"מ 30/30בכל גודל שייקבע עד גודל , סליפ על פי תקן

   למ"ר.

  ימור גרונג.ס"מ ובג 7נלים יהיו בגובה של הפא 10.2.4

  .אחיד ומלט שה על גבי חול מיוצב ויונח על מצע טיטיעריצוף  10.2.5

לגובה רך מאושר ו/או שווה ערי השירותים יחופו בקרמיקה בהדבקה חדות קיר 10.2.6

ני בעיצוב אדריכלי רס"מ ובסידור צו 10/10- החל מאריחים בכל גודל,  מ'. 2.2

   ש"ח למ"ר. 65 של מחיר יסודב באישור המכון

, לרבות ן ארון מטבח תחתון וארון עליוןיב וצע חיפוי קרמיקהבמטבחים יב 10.2.7

  .ש"ח למ"ר 65 שלמחיר יסוד , במס" 60בצדדים, בגובה 

 גרניט פורצלן / יחופו בקרמיקההמעונות ובמסדרונות דרגות הקירות בחדרי המ 10.2.8

של שני מטר. גמר עד לגובה  מכוןאשר יאושרו ע"י הם ודוגמאות יבשילובי גוונ

, החל שיאושר על ידי המכון ריחים בכל גודלא ם סרגל אלומיניום.עליון יהיה ע

   ש"ח למ"ר. 65 שלמחיר יסוד , ס"מ 60/30 ועד ס"מ 30/10- מ

 החלקה עשוי קרבורונדוםיהיו יצוקות טרצו רגיל בשילוב פס נגד  המדרגות 10.2.9

בתוספת  ס"מ 2בעובי  גרניטאבן חלופה למדרגות:  .ו שווה ערך מאושרא מוטבע

  .FLAME - נגד החלקה ב עיבוד פס

  מאותו סוג כמו המדרגות. –פודסטים  10.2.10

  .בהליקופטר עי תהיה מבטון מוחלקרקק- רצפת החניון התת 10.2.11

 80/80 - לא יפחת מסה יהיה בגרניט פורצלן באריחים בגודל שת כניוריצוף מבוא 10.2.12

  ש"ח למ"ר. 120סוד של יס"מ ובמחיר 

רצו טוכו') יהיה ריצוץ דוגמת חדרי אשפה, חדר גנרטור ריצוף של חדרי שירות ( 10.2.13

מיקה/גרניט קרהקירות יחופו ב ס"מ עם בזלת שחורה ומלט אפור. 20/20

  פורצלן, עד גובה הדלתות לפחות.
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  צביעה עבודות . 11

  
  כללי 11.1

כל מקום  .המכוןיהיו באישור  הקם והגוונים בכל עבודות הצביעהדוגמאות, המריצרן הצבע, 

פת" בכל מקום שיהיה וסלבצע צביעת "יד נועל היזם יהיה להורות  מושלם בגמרצבוע יהיה 

 להגיע לגמר טוב יותר. באחריות היזם נקיון מושלם של ניתן יהיה מכוןפגם, או שעל פי דעת ה

או בגוון שונה.  עעים, או על שטחים שצבועים בצבכל שאריות הצבע, אם על שטחים בלתי צבו

צע רק והצביעה תבו מכוןה וגמא, או מספר דוגמאות לבחירתלפני כל עבודת צביעה תוכן ד

  אשר את הדוגמא הנבחרת.י מכוןאחרי שה

  

  הכנה  11.2

  בהתאם להוראות היצרן בהתאם לכל סוג צבע. –שטחים ההכנת 

  

  כללי - צביעה  11.3

  כל סוג צבע.בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לכמות השכבות ויישומן יהיו 

  

  צביעת קירות  11.4

ת של צבע אקרילי, ור ושתי שכבות לפחובשכבת יסוד, שכבת קיש צבעות יכל הקירות והקורו

  .המכוןמטעם  חעד לכיסוי מלא ולשביעות רצונו של המפק

  

  צביעת תקרות 11.5

כיסוי מלא ולשביעות ד ושתי שכבות לפחות של סיד סינטטי, עד לבשכבת יסו צבעוהתקרות י

  . המכוןמטעם  המפקחרצונו של 

  

  צביעת עץ 11.6

  התאם להוראות היצרן.הכנה וצביעה ב

  

  לקי מתכת פנימייםצביעת ח 11.7

קו במברשות פלדה ויצבעו והחלקים יחתכו למידותיהם הסופיות, ינ  - פני ההרכבה באתר ל

  בהברשה בשכבת יסוד.

  

ך. לאחר חלקו כל הבליטות ואזורי הריתוינוקו כל סיגי החיתוך ויו –ההרכבה באתר לאחר 

י שכבות של צבע שכבת יסוד, שכבת צבע מגן ושת ניקוי במברשת פלדה תיצבע בהברשה עוד

  ון.עלי

 

  צביעת חלקי מתכת חיצוניים 11.8

שכבות  ץ יהיו מגולוונים בחום וצבועים בשכבת צבע מגן ושתיוכל חלקי המתכת הפונים לח

  של צבע עליון.

צבועים לפי מפרט של חלקי מתכת  "קים יהיו בלתי מגולוונים, אךחלונות מסגרות לממ
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  ן התקנים. פוף להוראות פיקוד העורף ומכופנימיים, ובכ

  

  

  ת אומן (אלומיניום)מסגרו . 12

  

המבנה ם והכנת הרשימות יהיו באחריות אדריכל והתכנון העקרוני של מסגרות האלומיני 12.1

  יזם.מטעם ה

נון כל הפריטים יהיה לומיניום מנוסה מטעם היזם. תכהתכנון המפורט יהיה באחריות יועץ א 12.2

  זם/יועץ. ) אשר יוגשו ע"י היS.Dאשר את תוכניות היצור (יר בתאום ובאשור המכון, אש

  התכנון יתבסס על התקנים הישראלים הרלוונטים. 12.3

, אך יע בחזיתות המצורפות למכרזסדר הגודל כפי שמופ –ודל החלונות ליחידות המגורים ג 12.4

  .ינת כמות אור ואוירלא יפחתו מדרישות התקנים מבח כל מקרהב

, וזאת מכוןור הבאיש או שווה ערךת לפחו 7000מפרופיל דוגמת קליל האלומיניום יהיו  רכיבי 12.5

 לפי המפורט להלן:

 קיפ" עם נעילת "פתיחת ציר צד" (מפתח- יהיו "דריי החלונות בחדרי המגורים 12.5.1

  .סטר לכל המתחם)מא

 קיפ"- סוג "דרייהחלונות בממ"מים יהיו מ 12.5.2

 וורימשקוף עמיניום יכללו כל רכיבי האלו 12.5.3

מנגנון עם  תריס גלילהתקן דלתות יציאה למרפסת בחדרים יובחלונות החדרים וב 12.5.4

 יו מסוג "תריס אור" של קלילהתריסים יה .הכולל מפחית כוח חשמליפתיחה וסגירה 

ף בתוכו (בכל ום משוך או עם בידוד מוקצפרופיל אלומיני, עם או שווה ערך מאושר

  מוש בשלבים מפלסטיק).מקרה לא יותר שי

  .המכוןובאישור  היות ע"פ תקן ישראליזיגוג ופרזול צריכים ל 12.6

  
  

 

 צוניחיפוי חי . 13
  

  חיפוי אבן: 13.1

ים הפונים לחוץ לרבות ארקדות, קומות חלקי המבנחיפוי אבן יתוכנן ויבוצע על  13.1.1

שטחי חזיתות מ 70%- בכמות שלא תפחת מ, חדרים על גגותו עמודים מפולשות

  .החוץ

 30- כ (במידות שלבעיבוד "משומשם"  פה אפורומצ –האבן וגמר ת מדוגסוג,   13.1.2

  .המכוןלאישור ו יובא - או שווה ערך , חופשי)ס"מ/

  ן אדריכלי ובאישור המכון.נוישולבו גוונים נוספים של אבן, לפי תכ 13.1.3

הוראות המפרט הבינמשרדי הכללי ובנוסף לכך וראות על עבודות החיפוי יחולו ה 13.1.4

  .המכוןרי ואישו הרשויותמנחים, הנחיות התב"ע, הנחיות המכון התקנים, הפרטים 

  ות התקן. עובי האבן לפי דריש 13.1.5
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  עיגון האבן יהיו מנירוסטה משובחת. יכל אביזר 13.1.6

   .המכוןטעונה אישור מוקדם של  אבןחיפוי הכל שיטת  13.1.7

  

  :אלומיניוםחיפוי  13.2

החיפוי יהיה  "חיפוי אלומיניום",שילוב של יתוכנן ויבוצע  בחזיתות במספר מקומותכל שכ

על  אלמנטים אלה ייעשה הביצוע שלך מאושר ע"י המכון. מלוחות "אלוקובונד" או שווה ער

  . ים תקפיםתקנו/או  היבואן אוו/ פי ההנחיות המדויקות של היצרן

משטח  30%שר אינו חיפוי אבן לא יעלה על סך הכל שטח תגמיר חיצוני למעטפת המבנה א

יכלי  וי אבן: טיח חוץ, אלומיניום, בטון חשוף אדרפזיתות המבנה (תגמיר שאינו חיח

  וכדומה).

  

  צוניחיפוי טיח חי 13.3

  9.5ראה סעיף 

  

  מחיצות הפרדה בין מרפסות 13.4

  .13.2החיפוי יהיה כמוגדר בסעיף  ום.שלד המחיצות יהיה מאלומיני

 

  חיפוי אחר: 13.5

ים טמפורה בחומרים אחרים מאלה יםבציפוי המבנ להשתמש מכוןויוחלט על ידי ה במידה

ביעה כספית כל תל בה שהיא), לא תהה בכך עילהלעיל (אם עקב דרישות העירייה, או מכל סי

  .המכוןמצד היזם כלפי  שהיא

  

  

  מתקני מיזוג אויר ואוורור . 14

  
  

  אור כללית 14.1

מת מתחם המעונות במכון הטכנולוגי מפרט זה מתייחס להגדרות תכנון וביצוע להק  14.1.1

  חולון.

ס כנון עבור הפרויקט, עקרונות אלו יעמדו בבסיתהשלמת גדיר עקרונות למהמפרט  14.1.2

נו בא במקום תכנון מפורט, ימפרט זה א .י המכוןויאושרו על ידהתכנון השלמת 

כתבי כמויות אותם יהיה על היזם להכין ולקבל ו/או תכניות, מפרטים טכניים 

את כל פרטי ה מכסות שדרישות מפרט זאין זה מן ההכרח  נדרשים. אישורים

 יבוצעו בפרויקט. שהמתקנים 

 טהוראות החוק, המפר ונות בפרויקט זה יבוצעו על פידרישות שו מתקנים, מערכות 14.1.3

התקנים הישראלים  ,הכחול")הכללי הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון ("הספר 

הל"ת  לתקנות התכנון והבנייה כולו 1001ובכללם תקן הרלוונטיים העדכניים 

 דרישות הרשויות ,הנחיות פיקוד העורף ,י אשבוצאת משרד הבריאות, תקנות כיבהו

ם למפרטים העדכניים התאפרוייקט מסוג זה ובוכל הנחיות אחרות המחייבות ב
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  כדלהלן:

וכל פרק רלוונטי  15 בעיקר פרקים ,ין משרדיתהוועדה בהמפרט הכללי של  14.1.3.1

  אחר. 

  על כל פרקיו הוצאה אחרונה. 1001קן ת 14.1.3.2

החלים על הציוד והחומרים  נייםם הישראלים וההנחיות העדככל התקני 14.1.3.3

  הנדרשים.

ר דירות מגורים מגדיש טיוטת בקשה להיתרתכנון אדריכלי כזה מבוסס על  מסמך 14.1.4

עם מבואה וכו'). הכוונה במסמך זה לייצר ר חדרים בגדלים שונים (חדר אחד, מספ

וריים ולשטחים ון לדירה (ולא משנה גודלה) וכן לאזורים הציבעקרונות תכנ

יסופק מיזוג אוויר עם חדר/חלל בכל דירה ם לסטודנטים, כך שלכל לווילשימושים נ

  .פ' ומהירות אוויר) נפרד לכל חדר/חללת טמחימום / קירור, בקרפיקוד (

כך  המזגנים של כל דירה יחוברו ללוח החשמל הדירתי –שמל צריכת החלגבי  14.1.5

ל ל דירה זו, כאשר הצריכה ששיתאפשרו חיובים חודשיים בהתאם לצריכה ש

   זורים הציבוריים המשותפים תחול על היזם.הא

  הפרויקט יכלול: 14.1.6

לכל חדר מגורים בנפרד כולל ום) אוויר (קירור וחימ מיזוגאספקת  14.1.6.1

, לרבות לחדרים של שני חדרים ומעלה ה בדירותלמטבחון של הדיר

 .ומרחבים ממוגנים

ים ובשטחים לשימושים זוג אוויר כנ"ל בכל השטחים הציבוריימאספקת  14.1.6.2

יון, שטחי השירותים (כגון מועדון סטודנטים, חדר ע סטודנטיםוים לנלו

  .בקומת קרקע וכדומה) עונותלובי כניסה ראשי למהנלווים, 

  דים, ממ"קים וממ"מים.ב"כ לממ"אספקת מערכת סינון א 14.1.6.3

 יבוריים.אוורור למחסנים ושטחי שירות צ 14.1.6.4

 .אוויר צח והחלפות אוויר 14.1.6.5

 עשן. מערכת הוצאת 14.1.6.6

 .החניה ולחדרי השירות שבו ותים, למרתפירי שירספקת אוורור לחדא 14.1.6.7

 .7.17פרוט ראה בסעיף  –אוורור חדרי משאבות וכדומה  14.1.6.8

ות של שאר היועצים של ם וההנחיל היזם ללמוד את הנחיות המפרט ואת המפרטיע 14.1.7

קים וההנחיות הנוגעות למערכות אשר יותקנו פרויקט זה, את כל התקנות, החו

  .המפרטים בכל המתחם דרישותיקט זה, ולתת מענה לכל בפרו

עבר ת עץ שמיזוג האוויר מסגר דרך קיר תבוצע ע"י קבלןתעלה  אובכל מעבר צנרת  14.1.8

מעבר תעלה או צנרת, באחריות  חר ביצועאימפרגנציה כולל כל האיטום הנדרש. לא

חים או על ידי בידוד אקוסטי דחוס במרווחים השונים. קדהקבלן לאטום את המעבר 

יעשו ללא אישור ים או בקירות או בתקרות או ברצפות לא בבטונ פתחים או חציבות

  בכתב. קונסטרוציה ואישורומוקדם מיועץ ה

יקה גם אם לא פורטו או והאקוסט ל הקבלן לעמוד בכל דרישות יועץ הבטיחותע 14.1.9

ללא דרישה לתוספות כלשהם. על הקבלן להתעדכן  נשכחו מתוכניות מיזוג האוויר
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ה או ולבצעם גם אם לא פורטו במפורט במפרט ז לותיובכל הדרישות הנוגעות למט

  בתוכניות.

דיו ליחיד או לזוג) ימוזגו במזגנים מסוג ת סטועלות חדר אחד (דירויחידות דיור ב 14.1.10

VRF  לפחות כ"ס 1הספק של בעלי .  

 אחד, יותקן בכל חדר מזגן כנ"ל, כאשר גם שטחיםבדירות עם יותר מחדר מגורים  14.1.11

  מגנים כוללים גם חימום.כל הז משותפים בדירה ימוזגו.

מאושר ש"ע  ובישי או דייקון אואו מיצ LGתהיה תוצרת  VRFסוג מערכת מזגנים מ 14.1.12

הרצה והדרכה של נציג מקצועי של יוונים, ותכלול גם שרותי תכנון, כ מכוןע"י ה

  עלה וכיוון קירי.פן יותקן פנל ההיצרן בארץ. לכל מזג

צע על ידי חברה מוכרת ויציבה , תתבמערכות המיזוג המרכזיות אספקת והתקנת 14.1.13

על פי  "דיראןגמת "אלקטרה" או "תם שמתמחה בעבודות מסוג זה, דולאורך שני

  .המכוןאישור 

ות מיזוג מרכזיות בעלות תפוקת קירור וחימום גו במערכשטחים ציבוריים ימוז 14.1.14

 כל שעות היממה.לקבלת תנאי טמפרטורה נוחים בכל ימות השנה וב המותאמת

  .(קירור וחימום) VRFנטים וחדר העיון המזגנים יהיו מסוג הסטודבמועדון 

ור עשן תותקן מערכת בקרה כולל שליטה ושחר יזוג האויר, אוורורלכל מתקני מ 14.1.15

  .מרחוק

ישראלית ותקנים ני האויר והאוורור יתוכננו לפי דרישות חוקי הבניה הכל מתק 14.1.16

  לאומיים.ם בינדרישות והנחיות של תקני ישראלים רלוונטים ובהעדרם לפי

 תהיה מתחת לטיח.כל צנרת המזגנים בתוך הדירות  14.1.17

כולל , בפירים עם גישה ואחזקה, דרתומסו תעשה בצורה מרכזית צנרת המזגנים 14.1.18

  .המכוןנים ומתן פתרון לניקוז בקומת הקרקע באישור קוז המזגצנרת ני

כנן שיתו ים, או בכל מקום אחר כפיחידות העיבוי של המזגנים יותקנו על גגות המבני 14.1.19

  . ןהמכואת אישור גם במיוחד לכך ויקבל 

  בנה.ות המאויר פרטנית בחזית לא תותר התקנת ציוד מיזוג 14.1.20

  מפלסי רעש מותרים: 14.1.21

  ה ועל פי הנחיות החוק.אקוסטיק על פי הנחיות יועץ 14.1.21.1

הרעש המותרת של המזגנים, מפוחים בכל מקרה שתהיה חריגה ממידת  14.1.21.2

די רעש, משקיטי רעש מבוד , יתקין הקבלן על חשבונווכל ציוד אחר

  עש הרצויה.החלפת הציוד עד לקבלת רמת הר ו/או ובידוד אקוסטי

  
  לתכנוןקלים תנאי א 14.1.22

    
 תנאי חוץ

  C°35 - טמפרטורה יבשה       קיץ:
  C°26 - טמפרטורה לחה           

  C°6 - טמפרטורה יבשה       חורף:
  C°5 - טמפרטורה לחה           
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 תנאי פנים
  C °22 /+ - C °2 - טמפרטורה יבשה       :קיץ

  (אלא אם מצויין אחרת)לא מבוקרת  - לחות יחסית            
  C °20 /+ - C °2 - טמפרטורה יבשה       חורף:

  
  
  

  לתקניםהתאמה  –יב החומרים והמלאכה ט 14.2

י תו תקן א סימן השגחה. בכל קבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלה

אם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או פרט בו מוצר לעמוד בדרישות הממקרה חייב חומר א

ממין המשובח ביותר,  יהיו שר יסופקו ע"י היזםהחומרים אההשגחה המתאים. כל  סימן

  וממוצרי יצרן מוכר.

ולים המכירים את עהעבודה תבוצע בצורה מקצועית ע"י בעלי מקצוע מ –עי ורח מקצוא

  .349פמ"כ מ 1205דרישות הל"ת תקן ישראל 

  

  רחב מוגןערכת סינון למר דירתי / אוורור שירותים ומטבחים / מג אוויהכנות למיזו 14.3

ל ודת המיזוג חייב לוודא שיחידות העיבוי בכאת עב שיתכנן מטעם הקבלן המהנדס 14.3.1

תור מתאים התוכנית האדריכלית הכוללת מסעמודנה בתקני הרעש לפי דירה ת

  ומשקיטי רעש כנדרש.

" שתחובר בהלחמות כסף Lדרג "שת תקנית ויח' תהיה מנחר של הוצנרת הקר 14.3.2

קס בארמפלח' מפוצלות ותבודד ות יצרן ליח' מיני מרכזיות ויבקטרים לפי הנחי

  ות.לפח 50% בחפיפה של PVCמ"מ לפחות ועם  12בעובי 

  ת מגולוונות ויכוסו בתעלות פח.קטעי צנרת גלויים על גגות יותקנו בתוך תעלות רש 14.3.3

יפורק ויוחלף על  - או שיקבל הצרה ידית ו/ צינור שיכופף- ; במכונה תתכופף רקצנרת  14.3.4

רת שתינזק או צנ ;ך הבנייהן מפני פגיעות במהלועל חשבונו. צנרת תוג ןי הקבליד

  הנלוות על חשבון הקבלן. ההוצאות תוחלף מיד כוללתימעך 

על ידי קבלן האינסטלציה למניעת חדירת  "רטוב" םוחסמצינור הניקוז יחובר ל 14.3.5

  ריחות.

  

  שירות ומטבחיםרותים, חדרי אוורור חדרי שי 14.4

  בפירים. כולל מערכת תעלות  זורים אחריםניקה משירותים ומאיותקנו מפוחים לי 14.4.1

ררו באמצעות תעלה מאספת לגג יאוו ,לוןשירות ללא חהחדרי השירותים וחדרי  כל 14.4.2

 .תואם לשטח המאווררמ"מ ובגודל  1.25י הבניין מפח מגלוון בעוב

 ס"מ מעל 220במפלס ותקנות הבנייה תיקני לפי  דירה יעשה לפי פרטחיבור של כל  14.4.3

ם יהיו בגודל שירות אחרי שירותים ו/או מחדרייסי היניקה מרמפלס היניקה. ת

ום עם ציפוי אנודיזציה צבוע בתנור הכוללים מאלומיני ס"מ 10X15מינימלי של 

  ויר.ווסתי או
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ר של רפוגלי כדוגמת מוצהתעלה המאספת תעלה לגג ותחובר למפוח יניקה צנט 14.4.4

הכולל מתנע עם  1/3סטטית של "למי רעידות בשקיעה ועל ב SWSI -FC"שבח" 

  עון וכולל פרט חדירה לגג.הפעלה ע"י שמשנה מהירות, כולל 

ץ מאספת למפוח יניקה הכולל משקיטי קול לפי הנחיות יוער התעלה הבגג תחוב 14.4.5

  קה.יטאקוס

שמאווררים אופקית רי שירותים אוורור למטבחים/חדרי שירות וחדיותקן ידרש  םא 14.4.6

 נות בתוכנית או ש"עסוג "ונטה" לפי הספיקות המצויע"י מפוח צנטרפוגלי צירי מ

 פלסטי לקיר חיצוני. 4בקוטר "יחוברו עם צינור 

זרת וחדירת קיר החיצוני יחובר תריס שחרור ורשת המונעת זרימה חויאה לביצ 14.4.7

  מזיקים.

ות יועץ בס לפי מפרט והנחיקיט קול ובגצנרת ותעלות האיוורור תעטפנה בחומר מש 14.4.8

  טיחות.האקוסיטה ויועץ הב

  

  יות פיקוד העורףמוגנים בהתאם להנח מערכות סינון למרחבים 14.5

ריים תותקן מערכת סינון אב"כ תיקנית ציבו ממ"דים, ממ"מ, ממ"קים דירתיים אוב

על פי  אב"כ ושסתומי הדף וכו',וח" של בית אל או ש"ע הכוללת מסנן נמתוצרת "תיבת 

ד פיקואישור מוקדם של הג"א ושל תקן רק ציוד העומד בתקן וביו .ת פיקוד העורףתקנו

  ב.ו כל האישורים בכתהעורף ושיצורפו ל

  

  הוצאת עשן 14.6

יות. במידה קנת יחות ואישור כיבוי אש, יסופקו מערכות פינוי עשןעץ הבטבכפוף להנחיות יו

החירום להפעלת  פק חשמל מרשתותהיה דרישה ליניקת עשן מאולצת, יהיה צורך לס

  מפוחים.ה

  

  קומתיים הוצאת עשן מלוביים 14.7

ך פי הנחיות יועץ הבטיחות. לצורל -  הבניין על גג "י פירים עם מפוחיםהוצאת עשן מלוביים ע

 300לס התחתון בגודל של היווצרות תת לחץ בפירי היניקה תותקן כניסת אויר למפמניעת 

יס חדירה קומתי יש לוביים אחרי כל תרהוצאת עשן בסמ"ר לפחות ולפי התוכניות. בפירי 

כל קומה,  מטר מעל מפלס תקרת 1מית עד לגובה של פניס"מ)  1.25הפרדת פח (עובי להתקין 

  י הבנייה.קנות חוקדרישות התקן ות ילפ

  

  תעלות אויר 14.8

  דגשה.וכה ר במפרט הכללימבנוסף לנא 14.8.1

רים וכן לספק פח וטיב התפהתעלות יבוצעו לפי המפרט הכללי. יש להקפיד על עובי  14.8.2

כפות בשטח, יש באם מייצרים את ה ;סטנדרטיות הקשתות בהן נדרש כפות כווןבכל 

  לפי המפרט.תן בצורה מקצועית ולעשו



  70

מדידה סטנדרטיים עם אטמים וברגים לאפשר מדידת סת פתחי יש להקפיד על הכנ 14.8.3

  תחים כנ"ל.ת בתעלות ראשיות, לפי המפורט במפרט. לא יתקבלו תעלות ללא פכמויו

מסמרות או ברגים. יש לעשות  נים למפזרים המחוברים ע"ילא יתקבלו צוואורו 14.8.4

  דרש.פרים עם כיפופים כנת

רש לפרק הבידוד דפח. הקבלן יזוויתני הגנות הבידוד בכל חיתוך ע"י יש להקפיד על  14.8.5

פתחי גישה לביקורת טיב  3נ"ל. הקבלן יספק לפחות במקום אם לא יקפיד על ה

  ן המפקח.פנימי ובמקום שיצייב הבידוד המדגמית לטי

ארמפלקס" וץ ע"י פסי בידוד "יים בין קטעי תעלות יאטמו מבחכל התפרים הרוחב 14.8.6

לא דליק. לאחר התקנת התעלות ע"י דבק  ס"מ שיודבקו 1"מ וברוחב של מ 8בעובי 

בכל הפרויקט. במידה ולא בוצע הבידוד לפי הנדרש,  תעשה בדיקה לטיב הבידוד

  דוד.הביצוע של כל הבי בלן לתקן אתיידרש הק

  עלות לחץ נמוך:לתזכורת לעובי הפח לת 14.8.7

  מ"מ 0.7ובי ע –ס"מ  45עד 

  ממ" 0.8עובי  –ס"מ  57עד 

  מ"מ 0.9עובי  –ס"מ  135עד 

  מ"מ 1עובי  –"מ ס 210עד 

 –פוח חדרי מדרגות, יניקה משירותים לגג מ"מ ותעלות להוצאת עשן, ני 210מעל 

  ממ" 1.25כולם עובי 

  

  עשןו אש ות תעלות ומדפימדפי ויס 14.9

רשויות  ועץ בטיחות ודרישותותקנו בקירות אש לפי הנחיות ימדפי אש ומדפי עשן י 14.9.1

 הכיבוי. 

ברגים, ואומים מגלוונים. מדפי הויסות  ם, אטמים,הנ"ל יסופקו עם אוגנים נגדיי 14.9.2

לים משוך מאולגן, כנ"ל האוגנים הנגדיים. פתחי גישה עם נוע םיויעשו מאלומינ

מיים. לא יתקבלו מדפים ו גישה לטיפול במדפים הפניובדוד פנימי יאפשרזיזיים 

  יום.ו ללא אוגני אלומינשיחובר

  פורט במפרט הכללי.מכ - כל השאר  14.9.3

י עם מנוע חיצונ ASF -5000" דגם INC -PPן יהיו כדוגמת "ו מדפי עשמדפי אש א 14.9.4

ם חשמל. פתוח ללא זרמטיפוס "סגור ללא זרם חשמלי" ומדפי עשן עם מנוע חיצוני 

לגרום  . במעבר דרך קירות אש ישתעלותת כל הנדרש להרכבת המפוח ביש לספק א

דף האש לסגירת מ סיגנל או המפוח הבודד יינתן ירה של מפוח המזגןלכך שבכל סג

  השייך לו.

מוגמר. יש  וצרת "מטלפרס" או ש"ע כמוצרמדף מתיש לתת פתח גישה בתעלה לכל  14.9.5

סגרת עבודות עד לוח החשמל, במ ציה החשמליתלספק את כל האינסטל

  האינסטלציה.
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  אינסטלציה חשמלית 14.10

ושה להפעלת מערכות טלציה החשמלית הדרוירכיב את כל האינסהקבלן יספק  14.10.1

מגן נה אל הציוד, אספקת חווט וצנורות זללת אספקת קווי ההעבודה כוהאוורור. 

  והתקנתם.

 ה יהיו משוריינים,רות או ברצפצינורות המגן לחוטי החשמל אשר יותקנו על הקי 14.10.2

ת החיבורים יעשו בהתאם לתקן. קופסאו –פלסטיים צינורות המים או צינורות 

גמישים  מצינורות הצינור. ההתחברות לצנור תעשהחומר שממנו ייוצר מה

ה מקצועית. הצינורות יותקנו על עים בצורוצשלות מתאימות ומבהמחוזקים בעזרת 

  בנפרד.חיזוק לכל צינור  ם יש לתתיוישלות מתאימות, לצינורות גל

נורות מגלוונת או בתוך ציאשר יותקנו בתוך תעלות מרשת  הקבלן ישתמש בכבלים 14.10.3

  כולל קשתות.מגן בודדים 

  ד ייצבעו בצבע יסוד ובצבע סופי.לים להחליכל החומרים העלו 14.10.4

אים את הלוח הראשי ובו מותקן מנוע, או בכל מקום בו נדרש בכל מקום בו אין רו 14.10.5

   .למנועים וציוד אחר ותקן מפסק משורייןי –פי התקן ל

  

  דציו 14.11

זוויתן, חלקי ן הבטון כגויזרי העזר לביסי אב הרעידות וכן את יכלול הציוד את בולמיבנוסף 

לול את כל אביזרי בולמי רעידות, חומרי בידוד לבסיסים וכד'. כמו כן יכמתכת לתמיכה ב

ריסים אל חוזרים יכללו את ם תפורטו במפרט. מפוחים ע לאאם  הבטיחות הנדרשים גם

  התריסים.

  

  בדק והשירותתקופת ה 14.12

ל תקופת ההתקשרות ו/או לתקן את חלקיו למשך כ כל לפעולת המתקן עלהיזם יהיה אחראי 

שיעמדו בכל ולהחזירם לתקניות וכשירות במשך כל תקופת ההסכם כך  כל המערכות

לו שחלים על המתקן וכאכפי שהיו תקפים בקבלת המתקן, התקנים, החוקים וההנחיות 

ת ית של המתקן וקבלקבלה רשמ ראחריות תהיה רק לאחמפעם לפעם. תחילת תקופת ה

, ההנחיות והתקנות םקיהכל נבדק ונמצא תקין, תיקני ועומד בכל החואישור המנהל ש

  הרלוונטיות למתקן שנמסר.

     

המערכות  רת מאושרות ע"י המתכננים, תיאותוכניות עדו –תיק מתקן יכלול בין השאר 

חזקה שוטפים נים והספקים, הנחיות טיפול ואלמיניהן, תעודות אחריות ושרות היצר

לגרוע מאחריות היזם ומבלי  ,)4נספח רט התפעול (מפפי המפורט ב יים וכיו"ב עלתותקופ

  התפעול והתחזוקה בפרט.ם בהתאם להוראות ההסכם בכלל, והסכ

  
  

  מעליות 15

  
ש מעליות העולות ממרתפי החניה לכלל קומות ושל מתוכננותיוטת הבקשה להיתר בט 15.1

  גורים:המ
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 ית אלונקה/מסע.מעלמעלית אחת לפחות תהיה  15.1.1

  שאר המעליות יהיו לשמונה נוסעים לפחות, כל אחת. 15.1.2

ת מידי שבוע, יות יהיו עם התקן "מעלית שבת", כאשר תופעל מעלית אחשתי מעל 15.1.3

  על מנת לצמצם את הבלאי.

 
ממרתפי שתי מעליות נוסעים/מסע נוספות העולות  כננותומתבנוסף, בטיוטת הבקשה להיתר  15.2

 . ם מזרח)וסה לקמפוס (בדרכניכיכר המפלס החניה עד ל

 פי כל התקנים.  על היזם להפעיל יועץ מעליות לתכנון וביצוע על 15.3

אנשים ות מותאמות לדריש ויהיו מופיע כאמור לעיל,לפי האת כל המפלסים  ישרתוהמעליות  15.4

  ורים.ויעם מוגבלות, כולל ע

  מ'/שניה  1- מהירות המעלית לא תפחת מ 15.5

   פיר המעלית.ו מעליותהכונות י מש למנוע מטרדי רעש כלשהם מחדרי 15.6

והלחצנים ה ריג'ט, רצפת המעלית אבן קיסר, יהיו מנירוסאכל המעליות  :תא המעליתקירות  15.7

  רים עמידי חבלה.יהיו מחומ

ל מרתפי החניה תהיינה גם הכניסה לקמפוס א רורדות מכיכמעלית אלונקה ומעליות הי 15.8

  נירוסטה "דמעות".מעלית משא עם רצפת 

 .המכוןשת החברות המובילות בישראל לאחר אישור ו על ידי אחת מחמצרהמעליות ייו 15.9

 בלבד. Heavy dutyית לשימוש תתקבל מעל

ן, כולל לוחות והטקסטורה של כל חלקי המעלית הנראים לעיכל חמרי הגמר, הגוונים  15.10

  , לפני הייצור.המכון, יקבלו את אישור ההפעלה והתצוגה

מ"מ מבוטן  2מוברשת בעובי  קן משקוף נירוסטהותתחי פיר המעליות בכל הקומות יבכל פ 15.11

   .אשר יבלוט מציפוי הקיר

  
  
  למנטים מתועשיםא . 16

  
  תקרות  16.1

  

  תקרות מגשי פח 16.1.1

ות מגשים מפח מגולוון נות ובחדרי השירותים והמקלחת יותקנו תקרבכל המסדרו

ת פרופילים נושאים, אלמנטי מ"מ לרבו 0.6ס"מ ובעובי  30בע לבן ברוחב של צבוע בצ

בפרוזדורי  .המכוןמ"מ ליד הקירות ובאישור  1.2בעובי  Z+Lופרופילי קצה  ,יהתל

  המעונות ישולבו מגשי פח אקוסטים.

יל חלוקה נושא מ', יש להשתמש בפרופ 2המגשים יהיה מעל במקומות בהם אורך 

  .מיניוםואומגה עשוי מאל

  מגשים יהיו גופים שקועים.כל גופי התאורה אשר יותקנו בתקרות ה

  

  ות דקורטיביות רתק 16.1.2

וחדר העיון תותקן  בואות הבניינים אשר בקומת הקרקע, וכן במועדון הסטודנטיםבמ
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מפח מחורר מיקרו וגיזה  60/60ילואות תקרת מגשי פח מסוג פיינליין עם מ

  ס"מ. 20הקירות יבוצע סינר גבס של לפחות בהקף. בהקף  Z+Lסטית, עם גמר אקו

תאורה, מפזרי אויר, גלאי  תקרה (כדוגמת גופיבהגופים והאביזרים אשר ישולבו כל 

  עשן וכו') יהיו שקועים בתקרה.

  

  עבודות גבס 16.2

י פל ה עת, סינרים, חיפויים וכדומה), הביצוע יעשבמקומות בהם יבוצעו עבודות גבס (חלוקו

  פרטי אורבונד.

      
  

  וט וציוד מורכב בבניןהרי 17

  
  כללי 17.1

לביצוע,  מכוןושרות על ידי הנה אך ורק בהתאם לתוכניות המאהעבודות תבוצע 17.1.1

הנחיות נוספות/משלימות ראה  , לתקנים ישראלים ובהעדרם לתקנים זרים.לתקנות

   .גם במפרט מיוחד

לפני ביצוע חדר , חומרים, התגמירים והאביזריםם לקבל אישור מראש לכל העל היז 17.1.2

  .לדוגמא, ובכל שלב נוסף אחר

ישראלית כת עודת מעבדה מוסמת תתעודת תו תקן לרבויהיו בעלי  כל פריטי הריהוט 17.1.3

  טרם אספקת הציוד. מכוןלעמידות והתנהגות באש. כל האישורים יומצאו ל

ם בעבודה באמצעות ריכה של הפריטים הכלוליהמזמין רשאי בכל שלב לדרוש ע 17.1.4

  אמת הפריטים לדרישות.ת לצורך הוכחת התמיבדקה מוכר

בודה, פריטים הכלולה בע לדרה שלאישור, מכל סאב טיפוס) פריט מדוגם (להציג יש  17.1.5

והוא ישולב  המכוןן אישור של כל הכמות. הפריט המדוגם טעו רכישה/קודם לייצור

  .בחדר לדוגמא

  ח ועד למסירתם לידי המשתמש.יעה בפריטים בעת המשלופג איתובטח  17.1.6

ומרי א עם כל ח, על היזם לבצע דירה לדוגמוההצטיידות הריהוטפני הזמנת וייצור ל 17.1.7

  .המכוןהקנויים והמיוצרים במיוחד, לאישור  –ואלמנטי הריהוט  הגמר, האביזרים

  

  מליפרטי ציוד חש 17.2

ם ע בעומק הארון הסמוך,, ליטר 350- של כ בקיבולת מקרר - לדירות הסטודיו  17.2.1

 דלת.אפשרות שינוי כיוון פתיחת ה

, בעומק טרלי 450- של כ מקרר בקיבולת - ויותר חדרים  2ולדירות  לדירות לזוגות 17.2.2

 כיוון פתיחת הדלת.עם אפשרות שינוי  ,ךהארון הסמו

   .ליטר 23בנפח דיגיטלי גריל  מיקרוגל משולב 17.2.3

- ר או דהרוזייגופי חימום מתוצרת  2ווט,  3,000כיריים חשמליים קרמיות דומינו  17.2.4

       נה שקועה. ערך, בהתקלונגי, או שווה 

 "LED  32 מסך טלויזיה  לפחות - לחדרי המגורים  17.2.5

 "LED  55 מסך טלויזיה  -  למועדון הסטודנטים 17.2.6
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  היזרוע נשיאה לטלויז 17.3

  .כולל מדף לממיריזיה מתוצרת "ברקן" או שווה ערך ומפרקים לתליית מסך טל 2מתקן 

  

 

  פותבטיחות ומניעת שרי . 18

  

כל חוקי התכנון והבניה וכן התקנות לוודא הקמתם בכפוף ל המתחםעל מתכנני ומבצעי  18.1

  .במסמכי המכרזוטאים באופן מפורש מבם אינם רלוונטים גם איחות הותקני הבט

ורי בטיחות נגד אש ליישום בשלבי התכנון על היזם להכין פרוגרמה מקדמית המציגה סיד 18.2

  .המכוןישה לאישור והבניה ולהג

  בפרוגרמה זו יש להתמקד ב: 18.3

 אות ודרכי מוצאיצי  .א
 לאזורי אש חלוקה  .ב
 הוצאת עשן  .ג
 ות לרכב כיבוי והצלהת הערכגישה לרכב כיבוי, רחבו  .ד
 ת חירום וכריזהקנות חשמליות, תאורהת  .ה
 עמדות כיבוי  .ו
 ברזי כיבוי חיצוניים  .ז
 (ספרינקלרים) יאש וכיבוי אש אוטומטגילוי   .ח
 רחמרי בניה וגימו  .ט
  תחים בבניןוהגנה על פ ותמעק  .י

) לרכב ותטיח תפקוד מלא של דרכי גישה (קיימהיזם ישמור ויב ההקמהבנוסף, בכל תקופת  18.4

(קיימות) בתנאים הקיימים כיום ו/או לפי לרבות רחבות כיבוי ), לברזי שריפה (קיימים יבוי,כ

 והמנהל.דרישות הרשויות 

  

 

  פיתוח שטח 19

  

ינון בנין והמפרט הכללי לעבודות ג פרט הכללי לעבודותתבוצע בהתאם למ תחםהעבודה במ 19.1

כון יוי והשהבינ ועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הבטחון, משרדווהשקיה בהוצאת ה

 , על פי דרישות הרישויפי התכניות המפורטות של היזם פרקיו העדכנים, על למע"צ, על כו

 .המכוןישור אבו

פי התכנון המפורט שיאושר , חלקן או כולן, על העבודות הבאותגם במסגרת הפיתוח יבוצעו  19.2

  :המכוןדי על י

 ומסלעות. קירות תמך 19.2.1

 ספסלי ישיבה וארגזי שתילה בנויים. 19.2.2

 ת ומאחזי יד מנירוסטה.מעקו 19.2.3

, בקטעים הפתוחים לרחוב ולשכנים ושאינם חסומים על ידי סידור בגבולות הקמפוג 19.2.4

 ., ובאישור המכוןכוןוהמ לפי פרטים נדרשים על ידי הרשויות מבנה המעונות,
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 יחידות). 2(לפחות  תקשוב, חשמל וכדומה קרוסלות "חכמות" לרבות תשתית 19.2.5

 המכון). שבוןחל ת (עמזרחיביתן שומר בכניסה הדרום  19.2.6

המותאמים לתנועת נכים (כולל מיסעות לרכב מוצלים) (בחלקם שבילים ות ורחב 19.2.7

 אש והצלה במידה ויידרש), מדרכות ושבילי אופניים.כיבוי 

 ק אשפה.וסילו , מיחזוררכות אצירהמע 19.2.8

 שילוט ותאורה. 19.2.9

 .נטיעות והשקיה גינון, 19.2.10

ך בהתאם לצור –ע, אופניים) ופנו(לרכב, אכבישים, דרכי גישה ומקומות חנייה  19.2.11

 –ההתקנים לחניית אופניים  .ובאישור המכון התכניות, רישות העירייה)(ד

   רוסטה.מני

 תמרורים וסימון כבישים. 19.2.12

תכנית הפיתוח, טעינה" ב /"פריקהן לאיזור בכניסה מרח' פיכממחסום חשמלי לרכב  19.2.13

צפונית למעונות וגובל עם המשטרה, על גבול המגרש לרח' פיכמן, כולל אספקת 

ם החשמלי הנ"ל הוא המחסומות הדרושה למכון. ככון, בפקידים במשלטים לבעלי ת

 להלן. 19.3.2סעיף נדרש בלבנוסף 

 מכוןשות המתכננים השונים, הרטות ולדריכל אשר ידרש בהתאם לתוכניות המפו 19.2.14

 הרשויות.  ו

 חוברתנספח לחומר המכרז (תוח ים מיועדים לפיתוח, ראה תכנית סימון גבול פישטח 19.2.15

 .)3.2נספח ( 4גיליון  1א

 

, עבודות הפיתוח הבאותפיתוח גם את בנוסף לעבודות הפיתוח בשטח הנ"ל, יכללו עבודות ה 19.3

 :וע)(תכנון וביצ לרבות עבודות שונות

מזרחי ומערבי קיימים,  וניםים בחניויציאות זמניות וחלופיות לקי הסדרת כניסות 19.3.1

ת הרישוי ם לדרישו, הכל בהתאנים ומיקום בולמי רכב קיימיםולרבות התאמת הסימ

 ו/או במהלכן ו/או בסיומן.ובאישור המכון. הנ"ל בטרם תחילת עבודות ההקמה 

מן, לאורך הגבול שערים מרחוב פיכ להסדיר דרך גישה ושירות לשימוש המכון עם 19.3.2

. בשלב עודו Fרה, לאפשר למכון פינוי נסורת וכדומה מבניין יין המשטהמשותף עם בנ

 ם ההקמה תוסדר דרך גישה ושערים סופיים.ת, ובסיותהיה זמני ההקמה דרך הגישה

יון מערבי קיים (אשר אינו נכלל בסימון גבולות פיתוח השטח) והתאמת חנ שדרוג 19.3.3

 הנ"ל).ון מזרחי קיים (הנכלל בסימון דרש ושיבוצע בחניבזהה לנ

הראשי ובקו הביוב הקיימים קו הניקוז יטפל היזם ב תחילת עבודות ההקמהם ע 19.3.4

), וזאת 39סומן מ( בנספח המטרדים 4- ו 3(המתואר בסעיף  של המתחם דו הצפוניבצי

, המנהלימים קלנדריים מהעליה על הקרקע. הטיפול יאושר מראש על ידי  21תוך ב

 .עות רצונוויבוצע לשבי

יימים מערבי קוהתאמות בחניון מזרחי וג ורשד ,יימיםונים קמפרט לעבודות בחני 19.3.5

 כולל גם:

 .ת הרשויות והמכוןלדרישוולות החניון בהסדרת/התאמת ג  .א

 .ספלט חדשהקרצוף האספלט הקיים והכנתו ליציקת א  .ב

 ן לניקוז החניון.ס"מ לפחות תוך מתן פתרו 5יציקת שכבת אספלט חדשה בעובי   .ג
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 נן והמאושר.תוכ"בולמי גלגלי רכב" במקומם המ הצבת  .ד

 והמאושרמתוכנן סימון ושילוט מחדש לפי ה  .ה

והמכון לרבות התאמות  ויותאם לדרישות הרשתהסדרת כניסה/יציאה בה  .ו

 נדרשות ב"גן גדר".

 

ה הסכמת הרשויות לאפשר המשך הפעלת החניון המזרחי הקיים, גם במצב שלא תהי 19.3.6

או אחר, וח היזם את שטח החניון לשטח לפיתום תקופת ההקמה, ישנה לאחר ת

 .ר המכוןבהתאם לדרישות הרשויות ואישו

דמת), על היזם לסתת את כל ה קוקיימים (מעבוד ןככל שלא ינוצלו כלונסי דיפו 19.3.7

מטר מתחת לפני  2ולסתת כל כלונס עד לעומק קורות הקשר שבראש הכלונסאות 

 אישור המכון.של היזם וואישור הקונסטרוקטור  קרקע סופיים, הכל בתיאום

כולל פתרונות ניקוז , המכוןע"י  ת הנדרשות מכוח הרישוי ו/או הנדרשהעבודוכל  19.3.8

הפיתוח החדש לרבות בממשק בין מזרחי ומערבי קיימים,  וניםוסופיים לחנים זמניי

 .פת ההקמה ובסיומהו, בתקומחוצה לו ככל שידרש קיים בתחום הקמפוסה וחוהפית

19.3.9   

מים ה, קיישל המתחם, עם בניין המשטר ונילאורך הגבול הצפ 19.3.9.1

  :כיום

 Lבניין נסורת מדחסנית היונקת  19.3.9.1.1

 ת כיבוי אשרחב 19.3.9.1.2

 ברזי שריפה 19.3.9.1.3

משער קיים לרחוב פיכמן (במזרח)   י אשבוישה לרכב כגידרך  19.3.9.1.4

   .  Lדרגות בניין ולאורך הגדר עד בסמוך למ
המשך תפקוד תקין  ל תקופת ההקמה ולאפשרעל היזם לשמר מצב קיים בכ 19.3.9.2

  ל כל הקיים באזור הנ"ל.ש

ם באזור היזם שינוייינויים במרחב עבודת ההקמה, יבקש צורך שאם, ל 19.3.9.3

זם את כל השינויים לפי דרישות צע היר המכון, יבשולאחר קבלת איהנ"ל, 

  המכון ועל חשבונו.

מה, היזם יחזיר המצב לקדמותו תוך ביצוע שינויים והתאמות בתום ההק 19.3.9.4

  .פי דרישות הרשויות ו/או המכון/ המתוכנן, הכל ל למצב החדש

  

  ט לרכישהריהו . 20

  

לפי יצים מזרן קפ. עץמ ולב עץ ומתכת עם ארגז מצעיםשמס"מ  20/2001במידות  יחיד תמיט 20.1

ס"מ מעל  60ה עץ או שווה ערך מוגבגב  ס"מ נטו. 25עומק הארגז לפחות  .המכוןמפרט באישור 

 המזרן.  

ורמייקה . גמר הארגז צבע בתנור ו/או פ" של חברת עמינחFIGUREמיטה כדוגמת דגם "

    ו/או אחר לבחירת המכון.

  ירת המכון.בח. חלופה זו הינה לס"מ 90/200ל אבל במידות כנ" 20.2
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שולחן אוכל של חברת כדוגמת  ,תואם למיטה, עם רגל עגולה, ץ ומתכתאוכל משולב ע שולחן 20.3

  .עמינח

. מזרן קפיצים צעים מעץץ ומתכת עם ארגז משולב עמ ס"מ 150/200מיטה זוגית במידות  20.4

 ס"מ נטו. 25ור המכון. עומק הארגז לפחות רט באישלפי מפ

גז צבע בתנור ו/או פורמייקה ר הארת עמינח. גמבר" של חFIGUREה כדוגמת דגם "מיט

  ו/או אחר לבחירת המכון.  

" של חברת RUBINדוגמת דגם "כ מגירות מעץ, שידות שתי ס"מ 40/40ת לילה במידות שיד 20.5

  עמינח 

                                  ." של חברת עמינחALEXANDER"מת ספת ספות דו מושביות מרופדות כדוג 20.6

  .ץ ומתכת כדוגמת שולחן אוכל של חברת עמינחלב עיה לסלון משויזשידת טלו 20.7

   .כדוגמת שולחן אוכל של חברת עמינח ולב עץ ומתכת תואם למיטהמש שולחן סלון 20.8

" של PONTOם "ת דגכדוגמו/או  " של חברת וקסמןPOLOכדוגמת דגם " טודנטכסא ס 20.9

   .חברת וקסמן

   ." של חברת וקסמןMONOדגם " כדוגמת א לאוכלכס 20.10

  

 

  חומר טכניספר/תיק מתקן ו 21

  
  תכולת ספרי המתקן      21.1

סיום עבודות ההקמה וכתנאי להוצאת תעודת השלמה, ארבעה היזם ימסור למזמין, עם 

המערכות,  ה,המתקן יכללו את כל חלקי המבנ ים של ספרי המתקן. ספריעותקים מושלמ

  ע"י מי מטעמו. אובין שהם מופעלים ע"י היזם  הנכללים במבנה, זריםיבהמתקנים והא

במסמכיו, ובפרקים  הנחיות להלן הינן בעדיפות על כל הנחיה אחרת הרשומה בהסכם,ה

  ובסעיפים שונים.

  פורמט ההגשה     21.2

תפעול ת עדות, סכמות, קטלוגים, הוראו כל החומר לרבות תוכניותהיזם יגיש את  21.2.1

  ואחזקה, בשני פורמטים:

ים בעלי כים בתיקים מתאימרוורגינלים של היצרנים כשהם עפורמט מודפס וא  .א

 כריכה קשה כמפורט להלן.

 הדהשרטוטים הינם בתוכנת שרטוט בגרסה אחי מט במדיה מגנטית, כאשרורפ  .ב

וכל החומר המודפס והקטלוגים  CDרובים על אשר תיבחר ע"י המזמין, צ

 .CD- אף הם על גבי ה, במדיה סרוקה

שו כשהם מתויקים וגותוכניות העדות, מודפסות, ימודפס, הקטלוגים החומר ה 21.2.2

  ים יערכו באופן הבא:רים בעלי כריכה פלסטית קשה. הקלסרבקלס

הקלסרים בכל מקצוע יהיו מזוהים בצבע אחר, כולל הדפסת נושא הקלסר   .א

 באותיות גדולות.

ף הוראות בטיחות למערכות. הד דףכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק על כרי  .ב

 ט לעין.יהיה בגוון בול
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מה של כל הקלסרים ישו תכלל ריהווה מאסטר ובע צואחד הקלסרים בכל מק  .ג

 ותוכן העניינים בהם.

 ל קלסר ימצא דף ובו תוכן העניינים.בתחילת כ  .ד

על כל שקית תודבק לשקיות ניילון שקופות. כל החומר שיתוייק בקלסר יוכנס   .ה

המדבקות ה ותיאור הנושא. ודפס מספר הפריט המצוי בתוכמ מדבקה ועליה

 .יםיתאמו לתוכן העניינ

קודם למתכנן/יועץ ספציפי (של היזם) ורק לאחר קבלת אישור כל החומר יוגש  21.2.3

  אישור היועץ יצורף לחומר המוגש. .למכוןכתב, יוגש החומר ב

  מיכלים קשיחים מתאימים. בבמדיה המגנטית יאוכסן כל החומר  21.2.4

  

  התכולה בספר מתקןט פרו 21.3

מתקן. הנחיות  תוות בטיחות כנדרש לפעולה באוימים הכוללים הנחידפים מקד 21.3.1

מים, טיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימושים בכלים ובחומרים מתאיהב

 הגדרות בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן וכיוצ"ב.

רד. נפלאחר סיום ההקמה, לכל מקצוע בות מתאימות למצב בפועל תוכניות עד 21.3.2

 סומערכת. המידות יתייחבמוסתר ומיקום לכל מרכיב התוכניות יכללו מידות 

 במבנה.  לרכיב קשיח קבוע

של כל  ניות עדותתוכיצורפו לתוכניות תיאום מערכות (סופרפוזיציה)  21.3.3

   יפלינות, לאחר עדכונן.צהדיס

 חיפוי חוץ ופנים, צבעים י שהותקנו במבנה (ריצופים,כפר מפירוט על חומרי הג 21.3.4

ים, סדרות יצור, מניפות יהוי של היצרנים/ הספקים, מק"טם פרטי זוכדומה) ע

  זהים.וש פרטים חזקה לרכאגוונים ועוד, הכל כדי לאפשר בעתיד לחברת ה


